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PAUL T ILLIC H

Egyedüllét és magány*
„És m iután elbocsátotta a sokasá
got, felm ent a hegyre m agánosán
im ádkozni. M ikor pedig beestele
dett, egyedül volt o tt.” (M áté
14,23)

I.
„Egyedül vo lt.” így vagyunk mi is. Az em ber egyedül van, mivel em ber. Va
lahogyan m inden terem tm ény egyedül van. M inden csillag is a végtelen ű r
sötétjében, fenséges elszigeteltségben száguld. M inden fa a saját tö rv én y eit
követve növekszik, hogy p áratlan lehetőségeit betöltse. Az állatok is testük
korlátái között élnek, küzdenek és pusztulnak el, egyedül. Hímek és nősté
nyek csoportba verődve és falkában élnek, ném elyikük nyájban, de m indnyá
jan mégis egyedül. Élőlénynek lenni azt jelenti, hogy testben vannak, és a
test elkülönít a többi testtől. Elkülönítve lenni pedig azt jelenti, egyedül
lenni.
Ez igaz m inden terem tm ényre, de m inden más terem tm énynél igazabb az
em berre. Hiszen az em ber nem csupán egyedül van, hanem tud is arról, hogy
egyedül van. Egyedüllétének tudatában kérdez egyedülléte felől. M egkérde
zi, m iért is v an egyedül, és hogyan tu d n á legyőzni egyedüllétét, hiszen kép
telen elviselni ezt az egyedüllétet, de nem is tud szabadulni tőle. Sorsa, vég
zete, hogy egyedül van, és az, hogy ennek tu d atáb an legyen. Még Isten m aga
sem tu d ja elvenni tőle ezt a sorsát.
Az édenkerti történetben olvassuk: „ . . . e z t m ondta az Ű risten: Nem jó
az em bernek egyedül lennie”. És m egalkotta Ádám testéből az asszonyt.
A bibliai szerző itt egy régi mítosz segítségével szemlélteti, hogy eredetileg
nem volt testileg elkülönítve férfi és nő; kezdetben egyek voltak. Most ú jra
arra vágynak, hogy eggyé legyenek. Mégis, b ár felism erik egym ásban saját
testüket és vérüket, m indkettő egyedül m arad. Egym ásra nézve, egymás u tán
vágyakozva a m ásik idegenségét kell látniuk. A bibliai történetben Isten m a
ga az, aki figyelm ezteti őket erre, am ikor külön-külön szólítja m eg őket,
am ikor m indkettőjüket külön vonja felelősségre a saját bűnéért, am ikor
m entegetődzésüket és kölcsönös vádaskodásaikat hallgatja, am ikor külön kell
m agukra v enniük a paradicsom ból való kiűzetés átkát, am ikor hagyja, hogy
m ezítelenségük m iatt szégyelljék m agukat. M indketten egyedül vannak. A z

* Tillichnek ez a prédikációja — melyet meditációul közlünk, mint előző szá
mainkban a Luthertől való részleteket ezen a helyen — egyetemi hallgatóknak
hangzott el az 1955—1963 közötti időben. (The Eternal Now c. kötetéből, London
1983). Olvasása közben végig szem előtt kell tartanunk, hogy az „egyedüllét” és
a „magány” szavakat világos tartalmi megkülönböztetéssel használja. Az előzőt a
sorsszerű és fájó magányosság, magunkra hagyatottság negatív értelmében, az
utóbbit a magunk választotta, meghitt, tartalmas, felemelő, termékeny magunkbanlét jelentésében. Tillich-hel különben az 1980/2. számunkban foglalkoztunk
részletesebben. (Szerkesztő)
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asszony m egalkotása nem oldotta meg azt a helyzetet, am it Isten úgy jelle
mez, hogy nem jó az em bernek. Továbbra is egyedül m arad. Az asszony
m egalkotása, bár segítőtársat adott Á dám nak, csupán azt eredményezi, hogy
egy em beri lény helyett kettő van im m ár egyedül, és utódaiknak is osztoz
niuk kell ebben a sorsban, az egyedüllétben.
Meg kell mégis kérdeznünk: valóban ez a helyzet? Az, am it Isten véghez
vitt, nem jobb-e ennél? Nem oldja fel az egyedüllétet a nem ek egym ásra
találása? Csakugyan, a szerelem és az egyesülés óráiban így van. A szerelem
ejttázisában saját énünk feloldódik a m ásik énjében, úgy tűnik, többé sem 
mi sem választ el bennünket egymástól. Ám m ihelyt elszállt a pillanat, m ég
súlyosabban nehezedik rá n k az idegenség tudata, m in t azelőtt. Túlságosan
sokat ad tu n k m agunkból, és most vissza ak a rju k venni. Az a kívánság, hogy
egyedüllétünket m egvédjük, a szégyenérzésben nyilvánul meg. Szégyelljük
azt, hogy testünk és lelkünk intim szférájából túl sok k erü lt felszínre. Meg
próbáljuk elfedni m ezítelenségünket, m int Ádám és Éva tette, am ikor tu d a 
tossá v ált bennük a lét. Ilyen m ódon férfi és nő egyedül m arad még a legm eghittebb egyesülés perceiben is. A m ásik lelkének legbensőbb zuga m eg
közelíthetetlen m arad szám ára. És ha ez nem így lenne, nem lehetnénk egy
más segítőtársai, hiányoznék az, am i az em beri kapcsolat lényegét alkotja.
Ez a m agyarázata annak, hogy még m aga Isten sem tu d m egszabadítani
bennünket az egyedülléttől: az em ber nagysága éppen ebben a m agárahagyatottságban rejlik. H a elzárkózik a környező világtól, képes arra, hogy kí
vülről szemlélje azt. Csak ez a kívülről való szemlélődés teszi lehetővé, hogy
m egism erje, szeresse és átalakítsa. A m ikor Isten a Föld urának alk o tta
meg az em bert, el kellett választania a többi terem tm énytől, az egyedüllétet
ju tta tv a neki osztályrészül. Ezért képes az em ber arra, hogy hallgasson Isten
és a m ásik ember szavára. Tud kérdezni, válaszolni és döntéseket hozni. Meg
ad ato tt neki a jó és a rossz közötti választás szabadsága. Csak az igazán sza
bad, aki a lelke legm élyén m egközelíthetetlen. Csak az lehet igazán em ber,
aki egyedül van. Ez az, am i az em bert naggyá teszi, és ugyanakkor ez em ber
ségünk terh e is.

II.
A nyelv bölcsen érzékeli az em ber m agárahagyatottságának két oldalát. Meg
alk o tta azt a szót, hogy „egyedüllét”, am i az elhagyatottság gyötrelm ét feje
zi k i; a „m agány” pedig egyedüllétünk m éltóságát hangsúlyozza. A m inden
napi életben nem m indig teszünk különbséget a k ét szó között, pedig ha
szóhasználatunk következetesebb lenne, jobban m egértenénk önm agunkat.
A huszonötödik zsoltárban ezt olvassuk: „Tekints reám és könyörülj ra j
tam , m ert elhagyatott vagyok és szegény”. A zsoltáríró érzi az egyedüllét
gyötrelm ét. Nem tud ju k , m iért érezte m agát árvának, de tudjuk, hogy m i
lyen sokféle módon lehet egyedül lenni. M indannyian m egism ertük m ár az
egyedüllét néhány arcát.
A legtöbb ember olyankor szenved az egyedülléttől, am ikor az elválás vagy
a halál megfosztja azoktól, akik elfeledtették vele, hogy egyedül van. Nem 
csak a hozzánk legközelebb állókra gondolok itt, hanem m indazokra, akik
a z együvé tartozás érzésének bárm ely form ájával ajándékoznak m eg ben
n ü n k et: m unkatársakra, akikkel együtt dolgoztunk, olyan em berekre, akik
kel társadalm i érintkezésünk volt, vagy akikkel lelki kapcsolatot éreztünk.
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Sokak szám ára az egyedüllétnek ez a form ája perm anens állapottá válik és
nyom asztó m elankólia forrása. M egszám lálhatatlanul sokan szenvednek a
b en nünket körülvevő világban az egyedülléttől; akinek a szeretet m egnyitja
a fülét, h allja sóhajukat.
De vessünk egy pillantást a környezetünkben azokra is, akiket barátok,
m unkatársak, jószomszédok [...] vesznek körül, részük van a házasélet és a
család öröm eiben — m egvan teh át m indenük, am inek hiányától oly sokan
szenvednek. Tegyük fel a kérdést: m entesek-e vajon ezek az em berek az egye
düllét gyötrelm étől? Elfeledteti-e az egyedüllét csupasz sivárságát a nyüzsgő
töm eg? H a m agunkat ebbe a csoportba sorolhatjuk, bizonyára valahogy így
válaszolunk: Soha nem éreztem m agam olyan egyedül, m int éppen akkor,
am ikor em berektől körülvéve hirtelen felism ertem végső m agam ra hagya
tottságom at. Elhallgattam és félrevonultam , hogy egyedül legyek az egyedül
létem m el. Azt kívántam , hogy belső nyom orúságom külsőleg is m egnyilvá
nuljon. Ne becsüljük le az ilyesfajta tapasztalatokat, azt állítva, hogy né
m elyek egyszerűen képtelenek a közösségbe való beilleszkedésre, és hogy
visszahúzódásuk nem más, m int a gyengeség m egnyilvánulása, ők pedig a
lelkigondozás vagy éppenséggel a pszichiátria esetei. Kétségtelen, hogy ilyen
em berek is vannak szép számmal, és valóban segítségre szorulnak. De én
most az erősekről beszélek, azokról, akik kiharcolták a m aguk helyét a tá r
sadalom ban, és mégis meg kellett tapasztalniuk a rem énytelen egyedüllét
félelm ét. V áratlanul rá n k törhet az em beri lét nyom orúságának felism erése.
Ne becsüljük le az ilyenfajta tapasztalatokat arra hivatkozva, hogy sok em
ber úgy érzi: hiába vágyódik a többiek m egértésére, nem értik meg, és ezért
érzi m agát egyedül a töm egben. Tagadhatatlan, hogy vannak ilyenek is, és
azt is hozzá kell tennünk, hogy általános érvényű igazságra em lékeztetnek
bennünket, hiszen ki az, aki igazi m egértésre szám íthat? V alójában még sa
já t m agunkat sem é rtjü k igazán. A személyiség titk á t nem lehet holm i ügyes
jellem rajzzal m egragadni. Am azok, akik állandóan félreértettnek hiszik m a
gukat, összetévesztik a személyiség titk á t olyan képzelt értékekkel, am elyek
hordozójának tekintik m agukat, és am elyek elism erését rá ak arják kénysze
ríteni m ásokra. Ha ez az elismerés elm arad, hatalm ába keríti őket az egye
düllét érzése és visszahúzódnak. N ekik is segítségre van szükségük. Vannak
ism ét m ások, akik igazi, nagy értékekkel rendelkeznek, olyanokkal, amelyek
u tat találn ak másokhoz. Ezeknek az em bereknek m egértésben és elism erés
ben van részük, m égsem ism eretlen szám ukra a végső egyedüllét lesújtó
élménye. Olyan pillanatok ezek, am ikor m egnyílik alattu k a hétköznapok
biztos talaja, és belem erülnek az em beri nyom orúság mélységébe.
Sokan azért érzik m agukat egyedül, m ert szeretni akarnak és viszontszere te tre vágynak, de érzelm eik visszautasításba ütköznek. Ezt a fa jta egye
düllétet gyakran saját m agának köszönheti az, akinek része van benne, m ert
jogként követel valam it, am it csák ajándékképpen kaphat meg. Ezek az
em berek önként választják az egyedüllétet, keserűséggel és ellenséges érzel
m ekkel bosszulva meg a visszautasítást, valójában pedig öröm üket lelik ab
ban, hogy sirath atják m agukra hagyottságukat. S okan vannak ilyenek, és
nagyban hozzájárulnak a neurotikus jellegű egyedüllét terjedéséhez nap
jainkban. Ök azok, akik elsősorban szorulnak segítségre, m ert könnyen vál
h atn ak dém oni erők prédájává, és az önként vállalt száműzetésből m ár nem
találják m eg a visszavezető utat.
Meg leh et azonban élni az érzelm ek visszautasítását őszintébb módon
is. Van, aki nem követel, csak remél és vágyódik a m ásik után, ám csalódás
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éri. Az érzelm i közösség m egszakad, vagy el sem ju t a beteljesülésig. Ez az
egyedüllét m inden köteléket elvág, ami bennünket a világhoz fűz. Valóban
rem énytelenül egyedül m aradunk, és sem m ások szeretete, sem a saját ér
zelm eink ereje nem képes arra, hogy bennünket ettől a tehertől m egszaba
dítson. Az, aki keserűség nélkül viseli el az érzelmi csalódás okozta egye
düllét fájdalm át, alapjaiban ism erte meg az em beri nyom orúságot, de átélte
an n a k k reatív voltát is.
Végül két olyan form ája van az egyedüllétnek, am elyre nincs m egoldás
és am ely elől nem lehet elm enekülni: a b ű n tu d at és a halál egyedülléte. S en
ki nem szabadít meg bennünket attól, am it igazi énünk ellen elkövettünk.
R ejtett és nyilvánvaló bűneinket egyaránt a m agunkéinak érezzük, csak a
m iénknek. Nem h áríth a tju k á t senki m ásra a felelősséget azért, am it mi kö
vettü n k el. Nem m enekülhetünk a bűneinktől, és ha őszinték akarunk lenni
m agunkhoz, nem is tak arg ath atju k őket. Egyedül vagyunk velük. Olyan for
m ája ez az egyedüllétnek, am ely m inden m ás form áját áthatja, amíg végül
m agunkra hagyottságunkat ítéletnek érezzük.
Nem feledkezhetünk m eg arról a végső m agunkra hagyottságról sem, am i
k o r meg kell halnunk. Egyedül m aradunk, ha közeledni érezzük halálun
kat. Sem m iféle m eghitt em beri kapcsolat, senkinek a közelsége nem feled
teti el annak valóságát, hogy nekünk kell m eghalnunk, méghozzá egyedül.
H alálunk ó ráján el vagyunk szakítva az egész univerzum tól és m indentől,
am i benne van. Meg vagyunk fosztva m indenkitől és m indentől, ami eddig
elfeledtette velünk m agunkra hagyatottságunkat. Ki tu d ja elviselni ezt az
egyedüllétet?

III.
Az egyedüllétet csak az győzheti le, aki el tu d ja viselni a m agányt. Term é
szetes igény él bennünk a m agány irán t, m ert em berek vagyunk. Egyedül
ak arju k m egélni saját m agunkat, nem gyötrődve és rettegésben, hanem öröm 
mel és b átran. Sokféle m ódon lehet a m agányt keresni és megélni, és m ind
ezek az u tak és módok „vallásosnak” nevezhetők, ha igaz, amit egy filo
zófus m ondott: „vallás az, am i az em ber m agányosságát kitö lti”.
Egyike ezeknek a lehetőségeknek a term észet csendje irá n ti vonzódás. Be
szélhetünk a fákhoz, a felhőkhöz és a tenger hullám aihoz, anélkül, hogy egy
hangot kiadnánk. Szavak nélkül érkezik a válasz a levelek zizegéséből, a fel
hők játékából és a tenger m orm olásából. De ez a m agány csak rövid ideig
lehet a m iénk. M ert a term észet hangjai nem válaszolhatják meg végül is a
mi kérdéseinket. A term észet csendjében keresett m agány ezért könnyen
válh at egyedüllétté, és így visszatérünk az em beri világba.
M egtalálhatjuk a m agányt versek olvasása, zenehallgatás közben, am ikor
képzőművészeti alkotásokat szemlélünk, vagy ha a gondolkodók világában
keressük. Egyedül vagyunk talán a töm egben, de nem vagyunk m agunkra
hagyatva. A m agány óv és védelmez bennünket, anélkül, hogy elszigetelne.
Ám az élet visszaszólít a hétköznapok elkerülhetetlen követelm ényei közé
és az üres fecsegés világába. Visszahív az egyedüllétbe úgy, hogy m egoldást
ígér az egyedüllétre.
Kétségtelen, hogy am it m ost m ondottunk, nemcsak általában jellem ző az
em ber helyzetére, hanem külön hangsúllyal vonatkoztik korunkra. M anap
ság — sokkal inkább, m int a megelőző korszakokban — az em ber an n y ira
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egyedül van, hogy nem tu d ja elviselni a m agányt. K étségbeesett igyekezettel
törekszik arra, hogy a töm eg részének tudhassa m agát, és ebben környeze
tétől m inden tám ogatást megkap. K orunk betegségének egyik szim ptóm ája, hogy pedagógusok, szülők és a töm egkom m unikációs intézm ények m in
dent m egtesznek annak érdekében, hogy m egfosszanak bennünket a m agány
külső feltételeitől, a m eghitt m agunkbanlét legelem ibb tartozékaitól. Még az
otthonaink is úgy vannak berendezve, hogy ahelyett, hogy biztosítanák a m a
gányos elvonulás vagy a bizalmas együttlét lehetőségét, csaknem teljesen
nélkülöznek m inden m eghittséget. Ugyanez vonatkozik a közösségi élet többi
form ájára, az iskolára, a kollégium ra, a h iv atalra és a g y árra is. Szüntelen
nyomás nehezedik ránk, ami még a m agány utáni vágyat is ki ak a rja irtani
belőlünk.
Néha azonban Isten kiem el bennünket a töm egből és olyan m agányba
küld, am ely u tán nem is vágyakoztunk, ám annál inkább rabul e jt bennün
ket. Jerem iás próféta ezt így m ondja: „M agam ra m aradtam , m ert kezed rám
nehezedett.” Isten néha ránk teszi a kezét. Azt ak arja, hogy rákérdezzünk
az igazságra, ami talán szembeállít a többséggel, és az igazságot csak a m a
gányban lehet keresni. Azt akarja, hogy a jogosság és a m éltányosság vé
delmezői legyünk, am i szenvedést és halált hozhat rán k , és ilyenné csak a
m agányban válhatunk. Azt akarja, hogy szakítsunk az általános szokások
kal, am i talán rosszallást vált ki másokból és gyűlöletet kelt irán tu n k . Er
re a szakításra is csak a m agányban készülhetünk fel. Azt akarja, hogy lé
nyünk legm élyére szálljunk le, oda, ahol az élet titk a m egjelenik, és ez is
csak a m agány perceiben valósulhat meg.
Bizonyára vannak Önök között olyanok, akik az élet különböző terüle
tein valam i nagyot szeretnének alkotni. M agány nélkül azonban nem adatik
meg az alkotói kreativitás, és nem is őrizhető meg. Egy óra tudatosan vál
lalt m agány sokkal inkább m eggazdagítja az alkotókedvünket, m intha több
órán keresztül tanulm ányoznánk az alkotás folyam atát.
Mi tö rtén ik a m agányban? Hallgassuk meg, m it ír M árk Jézus m egkísértéséről: „Negyven napig volt a pusztában, miközben k ísértette a sátán. Vad
állatokkal volt együtt, és az angyalok szolgáltak neki.” Egyedül van, egye
dül néz szembe az egész univerzum m al, vadállatokkal van együtt, kívül és
belül, ő m aga pedig az isteni és démoni erők csatatere. Az első dolog tehát,
am i a m agányban történik, hogy találkozunk m agunkkal, nem egyszerűen
önm agunkkal, hanem m agunkban az alkotás és a rom bolás, Isten és a démo
nok küzdőterével. Nem könnyű a m agányt elviselni. K i az, aki képes erre?
Még Jézus szám ára sem volt könnyű. Ezt olvassuk: „ . . . felm ent a hegyre
imádkozni. M ikor pedig beesteledett, egyedül volt o tt”. Am ikor leszáll az
este, még nyom asztóbbá válik az egyedüllét. Érezzük ezt, am ikor végéhez
közeledik egy nap, egy korszak az életünkben, és akkor, am ikor életünk al
konya érkezett el. Jézus felm ent a hegyre im ádkozni. Ez talán annak a mód
ja, hogy elhagyatottságunk [igazi felemelő] m agánnyá változzék át? Így
lehet elviselni a m agányosságot? Nem könnyű a kérdésre válaszolni. A leg
több im ádságban nincs meg ez az erő. A legtöbb im ádságban beszélgetőpart
nernek tek in tjü k Isten t és a rra használjuk, hogy m enedéket keressünk a te r
m ékeny m agány elől. Az ilyenfajta im ádság könnyen hagyja el m ind a lel
kész, m ind a laikus száját, ám aligha lehet azt m ondani, hogy az im ádság
csendjében találkoztunk Istennel. Jézus bizonyára nem azért m ent fel a
hegyre, hogy így imádkozzék. Jo bban tesszük, h a csendben m aradunk, és
engedve lelkünk m agány utáni vágyának, szavak nélküli sóhajjal szólítjuk
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meg Istent. Ezt még zaklatott m unkanapjainkon is m egtehetjük, akkor is,
am ikor em berekkel telezsúfolt szobában ülünk, m ég a legalkalm atlanabb
külső körülm ények között is. Az ilyen im ádság a m agány olyan perceivel
ajándékozhat meg bennünket, am elyeket senki sem vehet el tőlünk.
A m agánynak ezekben a perceiben valam i nagy dolog történik velünk.
Isten felemel bennünket és közelsége m agába fogadja énünk központi mag
ját, legbensőbb önm agunkat. Itt m egpihenhetünk anélkül, hogy énünket,
egyéniségünket elveszítenénk.
És most talán válaszolni tudunk a rra a kérdésre, am i ném elyekben m ár
bizonyára m egfogalm azódott: hogyan születhet a m agányból közösség? Lát
tuk, hogy soha nem ju th atu n k el a m ásik em ber lelkének legbensőbb kö
zéppontjáig. Örökre egyedül m aradunk, m indannyian külön-külön egyedül.
Mégis vezet ú t a m ásik em berhez: Istenen keresztül. Egyedüllétünk így sem
szűnik meg, ám azzal k erülünk közösségbe, aki m inden terem tm ény legben
sőbb énjét m agába foglalja, és így velük is egyek leszünk. A m agányban a
a szeretet is újjászületik. M ert akik egyedül vannak, csak a m agányban tu d 
ják m egtalálni azokat, akiktől el van n ak választva. Csak az örökkévaló je
lenléte tu d ja áttörni azt a falat, am i bennünket, az időhöz kötött lé t hordo
zóit elválaszt egymástól. Egy óra m agány közelebb hoz bennünket azokhoz,
akiket szeretünk, m intha órákon keresztül próbálnánk egym ást m egérteni
a szavak segítségével. A m agány perceiben együtt em elkedhetünk fel az
örökkévalóság m agaslataira.
A rra a kérdésre, hogy mi a m agány végső lényege, talán ezt válaszolnánk:
az örökkévalóság jelenléte az időhöz k ö tö tt világ zsúfolt országútjain. A m a
gányban m egtapasztaljuk, hogy egyedül vagyunk, de nem vagyunk m a
gunkra hagyatva annak az örökkévalóságnak a jelenlétében, am ely K risztus
arcáról sugárzik, és am ely m agába fogad m indent és m indenkit, akitől el
vagyunk választva. A m agány szegénységében m egtaláljuk a világ m inden
gazdagságát. M erjük te h á t vállalni a m agányt, hogy közelebb k erü ljü n k az
örökkévalósághoz, hogy rátalálju n k m ásokra, hogy m egértsük önm agukat.
Liska Endre fordítása

KÁLDY ZOLTÁ N

A nagykorúság útján
Egyházunk utolsó negyven esztendejének végigtekintése
„ . . . mig m indnyájan eljutunk a
hitnek és az Isten m egism erésének
egységére, érett férfiuságra, arra
a nagykorúságra, am elyben elér
jü k a K risztus teljességét.” Ef
4, 13
N épünkkel együtt ünnepeljük felszabadulásunk 40. évfordulóját. Együtt
szabadultunk fel a háború, a fasizmus és egy félfeudális, igazságtalan poli
tikai, társadalm i és gazdasági rend igáiból. Így három iga tö rt össze egy
szerre a több m int 400 ezer evangélikus em ber jav ára is, akik a „nép”
tagjai. Az igák összetörése u tán népünk új tö rtén e ti helyzetbe került. Meg
indult a rom okon egy új politikai, gazdasági és társadalm i rend, a szocializ
mus rendjének építése. Ez új történelm i helyzetet hozott az egyház szá
m ára is. M egváltozott az egyház „környezete”. Más „ k o n te x tu sá b a n kellett
szolgálatát végeznie. Világos volt, hogy az új helyzetben az egyház nem
m indenestül fo ly tath atja szolgálatát ott, ahol 1944 végén vagy 1945. április
4-e előtt abbahagyta. Nemcsak azért, m ert a „külső körülm ények” ezt nem
tették lehetővé, hanem azért sem, m ert az egyház „belső” körülm ényei is
„m egm érettek és könnyűnek ta lá lta tta k ”. Nem tévedett Bereczky A lbert
püspök, am ikor olyan egyértelm űen hangsúlyozta a „bűnbánat és m egtérés”
szükségszerűségét. Enélkül az egyház nem lép h etett be „eséllyel” az új kör
nyezetbe.
Előttem nem vitás, hogy Isten az egyház környezetét határozott céllal vál
to ztatta meg. Lehetetlen nem gondolnom két bibliai szakaszra. Az egyik Za
kariás 3, 1—7. Jósua főpap áll vádlottként az Isten angyala előtt. M ire az
angyal ezt m ondja Jósua főpapról: „H át nem fűzből kiragadott üszkös fada
rab ez? Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. A zután ezt
m ondta az angyal az előtte állóknak: Vegyétek le róla a piszkos ru h á t! Neki
pedig ezt m ondta: Nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek
téged. [. . .] A kkor [. ..] tiszta ruhába öltöztették.” Egyházunk csak úgy lép
h etett be és kezdhetett m unkához az új m agyar világban, hogy Isten bűn
bocsánatot adott neki bűneire (a régi igazságtalan gazdasági és társadalm i
rend kiszolgálása, a m unkások, a parasztok és értelm iségiek elnyom ása felet
ti szemhunyás, a zsidókérdésben m u tato tt tú l késői felébredés, a Szovjetunió
elleni keresztesháború idején való ném aság vagy éppen annak tám ogatása
stb.).
U gyanakkor a „történelem form áló Isten ” nem csak bűnbocsánatot adott,
hanem az új körülm ények között az egyház m egtisztítását is m unkálta. És
itt kell szóba hoznom a m ásik bibliai igét: M alakiás 3, 1—5-öt. Ez az ige Is
tenről beszél, aki „ham ar eljön tem plom ába” és „ki állhat meg, am ikor meg
jelenik? M ert olyan lesz az, m int az ötvösök tüze, és m int a ruhatisztítók
lúgja. A hogyan leül az ötvös, és m egtisztítja az ezüstöt, úgy tisztítja meg az
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Ű r Lévi fiait. Fényessé teszi őket m int az aranyat és az ezüstöt. A kkor m ajd
igaz áldozatot visznek az Ű rnak.” Úgy is m ondhatjuk, hogy Isten a bűnbo
csánat ajándékozásával együtt az új körülm ények között olyan „olvasztó
edénybe” te tte egyházunkat, m elyben a „tiszta ezüst” kinyerése folyt. Olyan
ezüstté, m elynek „tükrében” Isten m egláthatta a m aga arcát, akár az ötvös.
Ha cikkünk elején idézett újszövetségi igére gondolunk, azt is m eghatá
rozhatjuk, hogy Istennek az arca a „nagykorú keresztyénség” tük réb en lesz
láthatóvá. Vagyis Isten az új történelm i körülm ények között M agyarorszá
gon a „nagykorú keresztyénség” m egterem téséért fáradozik. Ehhez a rra az
„iskolára” volt és van szüksége evangélikus egyházunknak, am elybe most
éppen jár.

A kiskorúság ism érvei
A z új történelm i körülm ények között — m elyekben Isten „nagykorúságra”
neveli evangélikus egyházunkat — kísértések is felléptek és fellépnek. Ezek
a kísértések a „kiskorúság” kísértései. Mik a „kiskorúság” kísértései? így
m ondja ezt igénk: „Ne legyünk többé kiskorúak, akiket ide s tova hányvet, ű z-hajt a tanításnak akárm i szele.” Míg Ünnepélyes N yilatkozatunk a r
ról tesz bizonyságot, hogy „a M agyarországi Evangélikus Egyház a tö rtén el
m et form áló Isten akaratából él a m agyar hazában és népe közösségében,
ezért a szocializmust építő M agyar N épköztársaság törvényes rendjének
megbecsülésével, a m egkötött egyezm ények szerint a kölcsönös bizalom és
m egértés szellemében végzi igehirdető m unkáját, és szolgáló szeretettel vesz
részt népünk építő m unkájában a jobb és em beribb é leté rt” —, addig a kis
k o rú t „hányja-veti, ű zi-hajtja a különböző tanítások szele”. Soroljunk n éh á
nyat: Nem a „történelem form áló Isten akaratából él a M agyarországi E van
gélikus Egyház a m agyar hazában és népe közösségében”, hanem a Gonosz
akaratából (vagyis Isten egy pillanatra „nem nézett oda” és így a Gonosz
beledobott bennünket a szocialista társadalom ba). „Nem kell állandóan az
egyháznak bűnbánatot tarta n ia , m ert ez legyengíti az egyház ellenállását az
ateista alapon álló társadalom m al szemben.” Nem „kölcsönös bizalom és
m egértés szellemé”-ről kell beszélni, hanem a szocializmus felépítése ellen
kell szólni, hiszen ha a szocializmus felépül, ki fogják ik tatn i az egyházat a
társadalom ból. A mi történelm i körülm ényeink között az igaz egyház az el
lenálló, a „tám adó egyház”. A „szolgáló szeretet” hangsúlyozása a m arxis
ták n ak m alm ára h a jtja a vizet, m ert nyugodt légkört biztosít szám ukra
a kom m unizm us felépítéséhez stb.
Ha a nagykorúság ism érve a „hitnek és az Isten m egism erésének egysége”,
továbbá „K risztus teljességének elérése”, akkor a kiskorúság éppen ennek
ellenkezője. V ajon az em lített ellenvetések m ögött nem az Isten ism eretének
vagy teljesebb ism eretének hiánya fedezhető-e fel? Hova tű n t a „történelem 
form áló Iste n ” ism erete? És hova lett a „K risztus teljességének elérése”, azé
a Krisztusé, aki „nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szol
gáljon és életét adja váltságul sokakért” (Mt 20, 28)
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Űtban a nagykorúság felé
Meg vagyok róla győződve, hogy a „történelem form áló Isten” azért helyezte
40 évvel ezelőtt egyházunkat új történelm i körülm ények közé, hogy itt a
nagykorú keresztyén életre nevelhessen bennünket. Valljuk, hogy Isten m indenekfelett való „nevelő eszköze” az ö szent igéje. Ezt nem pótolhatja sem
mi sem. Isten a külső körülm ényeket, a kontextusokat is fel tu d ja használni
az ő iskolájában népe javára. E m egállapítás m ögött nincs valam iféle „tör
téneti teológia”, m ert nem a külső körülm ényekből haladunk az ige felé, ha
nem fordítva: az igéből kapunk világosságot a külső körülm ények mélyebb
m egértésére.
Mit is tan u ltu n k meg eddig az új történelm i körülm ények között a nagy
korúság ú tján ?
Isten nagyobb, m in t h ittü k
Ez a legnagyobb tapasztalatunk. K orábban inkább csak „tu d tu k ”, hogy Is
ten nagy. Most m egtapasztaltuk, éspedig napról napra. Ahogy a sír partján
az elsüllyedés előtt álló nemzet m egm enekült, am ögött ott volt a „történe
lem form áló Isten ” ereje és terve. Ezzel együtt egyházunkat is nem csak láb
ra kellett állítani, m int egy elesett em bert, hanem m int egykor Lázárt, fel
kellett tám asztani és m int Ezékiel látta, a csontokhoz lelket kellett adni. Az
tán ezt az egyházat be kellett vinni új társadalm i, gazdasági és politikai kö
rülm ények közé, m elynek vezetői igen sok negatív tapasztalattal rendelkez
tek az egyház két világháború közötti tevékenységéről, és akiknek ideoló
giája ellentétben volt az egyház teológiájával. I tt kellett az egyháznak he
lyet, u tat és szolgálatot biztosítani. A „változásra v árókat” ki kellett józanítania. Az elindulás u tán tizenegy-tizenkét évvel később a visszafelé m e
nőket ú jra előre kellett lendíteni, m int egykor a vándorló Izraelt. A ztán ú jra
csak m egtartani, ú jra m egerősíteni és ú jra tovább vezetni. Egy polgári tá r
sadalom ban élő egyház kényelm esebb helyzetben ritkábban ju th a t el Isten
ilyen m egism erésére. Ez a nagykorúsághoz tartozik.

A z evangélium is hatalmasabb
Az új történelm i körülm ények rákényszerítették az egyházat arra, hogy az
eddiginél alaposabban vizsgálja meg „ala p jait”. E rre azért is szükség volt,
m ert az egyház kezéből és hóna alól kiestek azok a m ankók, m elyek a „ke
resztyén M agyarországon” külső tám aszt a d tak fennm aradásához: a „ke
resztyén társadalom ”, a kötelező iskolai hitoktatás, kötelező egyházi adó
(szükség esetén annak állam i behajtása), egyházi földbirtokok, egyházi is
kolák stb. A társadalom nem volt többé „keresztyén”, az iskolai hitoktatás
és egyházi adó nem volt kötelező, a földbirtokok nem m aradtak egyházi kéz
ben, és egyházunknak nem m aradt iskolája. Az egyházi „m egtartó” tradíció
ereje is egyre gyengült. Hogyan tu d tovább egzisztálni az egyház? B árm i
lyen érték et is képviseltek ezek a „m ankók”, k itű n t, hogy ezek nélkül is tud
létezni az egyház. Jézus K risztus evangélium a elegendő az egyház m egtartá
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sára. Az evangélium „Isten h atalm a”. Ez az evangélium képes élő h itet éb
reszteni, gyülekezetét, egyházat terem teni és m egtartani. A nagykorúság te
rem tője ez az evangélium.
A hit is más értékű
A nagykorúság ú tján Isten form álta és erősítette h itü n k et is. Egyáltalában
nem m ondhatjuk, hogy a két világháború között élő evangélikus egyházban
és tag jaiban csak „kicsiny h it” volt. A hit és hitetlenség vagy éppen a „ki
csiny h it” megítélése egyedül Istenre tartozik. Mégis az új történelm i hely
zetben az volt a tapasztalatunk, hogy nem elegendő a tradicionális vagy örö
költ egyháztagság, az egyházba való „beleszületés”, hanem élő, tudatos, na
gyobb teh erbírású h itre van szükség, am ely az evangélium m eghallása nyo
m án ébred és ism ételten belőle táplálkozik. Így az egyháztagság sem lehet
egyszerűen a tradíció dolga, hanem személyes hitbeli döntésé, tudva, hogy e
„döntés” m ögött m indig ott van a Szentlélek Isten döntésének az elfogadása.
Ez a felism erés annak az elfogadását is jelentette, hogy a régi népegyház
„m orzsolódása” nyom án esetleg számbelileg kevesebben leszünk. A meg
m aradtak hitének „érték e” azonban az egyház gazdagodását jelenti. Ez az
„érett férfiúság” a „nagykorúság” hite.
A nagykorúság hitéhez elválaszthatatlanul hozzátartozik a tolerancia, a
türelm esség, m elynek ellentéte a bigottság, a vakbuzgóság. A M agyar Népköztársaság alkotm ánya „lelkiism ereti szabadságot és a vallás szabad gya
k o rlatá t” biztosítja az állam polgároknak. Egyházi törvényünk pedig „a lelkiism ereti és vallásszabadság tiszteletben ta rtá sá ”-t hangsúlyozza. Ez azt je
lenti, hogy szabad hinni és szabad nem hinni. Nincs kényszer. Senkinek sem
kell azt a látszatot fen n tartan i, hogy ő m ég „hivő”, am ikor m ár nem tudja
azonosítani m agát a „hit dolgaival”. Ez is segíti a tisztább helyzetet. Viszont
az „érett férfiúság” hitéhez hozzátartozik, hogy elfogulatlanul tiszteletben
ta rtja a m ásik em ber álláspontját, toleranciával viseltetik iránta, m ert csak
így igényelheti a „hivő álláspont” tiszteletben ta rtá sá t is. A türelm es hit
ajándékát is az új történelm i helyzetben kap tu k Istentől.

A tágölelésű szeretet
A nagykorúság ú tján Isten nagyobb skálájú, tágabb ölelésű szeretetre tanítgatott bennünket, és egyben ajándékozta is ezt a fa jta szeretetet. Hogy a
hithez elválaszthatatlanul hozzátartozik a szeretet, ezt m inden kor egyháza
tanította, és ezt a szeretetet különböző intenzitásban és form ában gyakorol
ta. Á ltalában nem m ent feledésbe évszázadok során sem Jézus parancsa:
„Űj parancsolatot adok néktek, hogy egym ást szeressétek, am int én szeret
telek titek et, ti is úgy szeressétek egym ást” (Jn 13,34). A hangsúly azonban
legtöbbször az „egym áson” volt, azon, hogy m aguk Jézus tanítványai szeres
sék egym ást. Ez a szeretet gyakran volt befelé forduló és k arita tív jellegű.
Egyházunkat és an n ak tag jait Isten a befelé forduló szeretetből — am ire
ugyancsak szükség v an — a kifelé forduló szeretetbe v itte át. A bba a szeretetbe, am ely átölel hazánkban m inden em bert felekezeti és világnézeti kü
lönbség nélkül, éspedig igazán és őszintén. Hogy ez m ennyire nem „term é
szetes”, k itűnik egy szám om ra nagyon emlékezetes esetből. M integy k ét év
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tizeddel ezelőtt egy külföldi konferencián egy m agyar püspököt m egszólított
egy nyugati püspök: „Mit csinálnak a m aguk kom m unistái?” „Igyekszünk
szeretni ő k et” — volt a felelet. „Ne legyenek naivak!” — zárta le a beszél
getést a külföldi püspök. Egyházi törvénykönyvünk viszont ezt m ondja: „A
M agyarországi Evangélikus Egyház Jézus K risztustól kapott szolgálatának
tekinti, hogy [...] a szeretetet K risztus tan ítása és példája szerint gyakorol
ja ” (I. 2. §). Jézus pedig az egész világért adta h alálra magát. E zért áll a
kereszt. A nagykorúság ú tjá n ebből a tágölelésű szeretetből kell m erítenie.
De m ilyen célból?
M egint csak hadd idézzem az Ü nnepélyes N yilatkozat egy m ondatát: „A
M agyarországi Evangélikus Egyház [. . .] szolgáló szeretettel vesz részt né
pünk építő m u n kájában a jobb és em beribb életért”. T ehát „szolgáló szere
tette l”. Egyházunk sokkal jobban, m int korábban bárm ikor ráéb re d t az új
történelm i helyzetben a haza és annak népe irán ti kötelességeire. Tudjuk,
hogy ezek közé a kötelességek közé tartozik az Isten igéjének hirdetése. De
itt nem állh atu n k meg. Hanem „az evangélium ban h ird e te tt szeretetet gya
korolni is kell a népekért és az em beriségért érzett felelősséggel” (ET I.
14. §. 1.). A nagykorúság ú tjá n fölism ertük, hogy az egyháznak és tagjainak
konkrétan cselekednie kell népünk fejlődéséért, anyagi jólétéért, szellemi
kulturális előrehaladásáért, az igazságosság érvényesüléséért a társadalom 
ban, az erkölcsiség m egszilárdulásáért, azért a nem zeti egységért, am ely se
gíti a nem zet céljainak elérését. És ez nem „szociális evangélium ” és nem
„merő szociáletika”, m int egyesek külföldön gondolják, hanem a K risztustól
kapott „tágölelésű szeretet” realizálása. Ez nem „teológiai együttm űködés”
_ m ert az lehetetlen —, hanem azoknak a céloknak a segítése, am elyet mi
m agunk is jónak ítélünk népünk jelene és jövője érdekében.

A békéért való felelősség
Az új történelm i helyzetben tanította meg Isten egyházunkat a békéért való
felelősségre és érte való cselekvésre. Term észetesen a k ét világháború között
is prédikált az egyház a békéről, szólt annak szükségességéről. A zonban el
sősorban a „lelki” békét, a bűnbocsánaton alapuló békét hirdette. A „világ”
békéje kisebb hangsúlyt kapott. Ahogy vezetgetett bennünket Isten a nagy
korúság ú tján , azt is meg kellett tanulnunk, hogy nem szűkíthetjük le az
egyház felad atát a „lélek” területére, hanem m indig az egész em berre kell
néznünk, akinek életét veszélyezteti a háború, a nukleáris fegyverek, a „csil
lagháború”, a vegyi fegyverek. Az egyháznak az egész em berért, az egész
világért, annak m egm entéséért is cselekednie kell. Ez a nagykorúság köve
telm énye is. Következik Isten „m egism eréséből” is, aki a terem tett világot
nem engedte ki kezéből, azt fen n tartja, és az em bert m unkatársul hívja a
fenntartás m unkájában. így fogalm aztuk ezt meg egyházi törvényeinkben:
„A M agyarországi Evangélikus Egyház az evangélium ból folyó feladatának
tekinti, hogy az em beriség békéjének ügye mellé álljon, a maga eszközeivel
m unkálja a népek m egértését és összefogását.” (I. 14. §. 2.) Az Egyházközi
Békebizottság is ezért fáradozik.
Ugyancsak a nagykorúság útján nyert felism eréseink közé tartozik, hogy
ezt a b ékéért való m unkát együtt kell csinálni a m ás világnézetű, a békét
szívügyüknek tekintő em berekkel. Ezért vállalunk szolgálatot a m agyar bé
kem ozgalomban és a Béke Világtanácsban.
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Szélesebb ökum ené
Az sem lehet vitás, hogy az új történelm i helyzetben, a szocialista társa d a
lom ban lehetőségünk volt egy igazabb ökum ené építésére. Ez adódott abból
is, hogy az új m agyar állam a különböző egyházakat és felekezeteket egyen
rangúnak tekinti. Ezzel egyidőben valam ennyi m agyarországi egyház szük
ségét lá tja egymás jobb m egism erésének és együttm űködésének. Közben az
ökum enikus mozgalom világszerte előrehaladt. Az egyházi világszervezetek
is fáradoztak a különböző egyházak teológiai együttm űködéséért és a közös
cselekvésért. A nagykorúság ú tján a m agyarországi egyházak és felekezetek
eljutottak odáig, hogy 1984. m árcius 29-én a P arlam entben közös békekon
ferenciát tarto ttak , am i egyedülálló egyházunk életében. Az egyházak közös
erőfeszítése a békéért bizonyára m egterm i gyümölcseit.
Hazánk felszabadulásának 40. évfordulóján m egköszönjük Istennek gond
viselő szeretetét, mellyel kihozta népünket a háború poklából és elindította új
életre egy új társadalm i rendben. De azt is m egköszönjük neki, hogy ezek
között a történelm i körülm ények között egyházunkat a nagykorúság ú tjá ra
vezette. Ezen az úton bizonyára újabb és újabb tanulnivalója lesz egyhá
zunknak. Így rem énységgel nézünk a jövő felé.

Folyóiratunk fedőlapjáról
Im m ár VII. évfolyam ába lépett a Diakonia. Nem á rt felújítanunk a borító
lap szim bólum ának — m elyét V arga Győző grafikája foglal m agába — je 
lentését.
A borítólapon egy IV. századból szárm azó róm ai kori boltozat tégla képét
m u tatjuk be (a tégla m agassága 42,5 cm, szíélessége 27,3 cm, vastagsága —
a boltozat külső íve felé szélesedve — 2,7—5,5 cm). A nyers agyagra még
kiégetés előtt ujjbeggyel rárajzolták K risztus nevének kezdőbetűit (XP:
Krisztus nevének első k é t görög betűje).
A korai keresztyének a K risztus-m onogram ot gyakran használták: h it
vallásuk jeleként oltáraikat, kultusztárgyaikat, sírjaik at jelölték véle.
A szekszárdi m úzeum ban őrzött, Ű jdom bováron 1933-ban felszínre k erü lt
tégla egy ókeresztyén sírból származik.
M int folyóiratunk em blém ájának hárm as szim bolikus jelentősége van.
Jelképezi a lu th eri keresztyénség összefüggését az egyház első századaival:
valljuk az anyaszentegyház folytonosságát. Lelőhelye em lékeztet bennünket,
hogy szolgálatunkat m agyar földön, e nép körében végezzük. A két görög
betű pedig hitünk és keresztyén életünk középpontjába a m egfeszített és
feltám adt, élő K risztust állítja.

NAGY GYULA

Aktív reménység
A budapesti evangélikus világgyűlés mérlege *

„Budapest 1984” — ez a m egjelölés nem egy vonatkozásban jelentős h a tá r
követ jelez a L utheránus Világszövetség és a világ evangélikussága tö rté
netében.
Első alkalom m al volt a színhelye a szocialista, ún. „m ásodik világ” a lu
th eri reform áció hetvenm illiós családja legfontosabb találkozásának, a világ
gyűlésnek. S ezzel jelentős, sokak által érzett hiányt pótolt az eddigi hat
ilyen tanácskozás után.
Ugyancsak első alkalom m al tanácskozott ez a legm agasabb evangélikus
testü let egy viszonylag kis létszám ú, félm illiós diaszpóra-egyház területén.
Az eddigi nagygyűlések gazdái kevés kivétellel hatalm as, sokmilliós evan
gélikus egyházak voltak: Svédország, a Ném et Szövetségi K öztársaság, az
A m erikai Egyesült Állam ok és Finnország. A két kivétel Evian (1970) a G en
fi-tó p artján , és D ar es Salaam , Tanzánia fővárosa (1977). E vian különleges
eset volt: m inden evangélikus h á tté r nélküli, gyors szükségmegoldás a Brazí
liában terv ezett világgyűlés helyett. Tanzániában, A frikában pedig az ún.
„harm adik világ” egyik legnagyobb evangélikus egyháza, a 700 ezres lélek
számú fekete egyház, volt a találkozás színhelye. Valóban, itt Budapesten
találkoztak először a L utheránus Világszövetség csaknem száz tagegyházát
képviselő, hivatalos delegátusok egy kisebbségi, jellegzetes szórványhelyzet
ben élő tagegyház gyülekezeteivel, m indennapi életével.
Értékes és hasznos volt-e ez az első evangélikus világgyűlés egy szocialista
ország k o n textusában a L utheránus Világszövetség, a többi tagegyház és a
hazai, vendéglátó egyház szám ára? Sokan tették és teszik föl ezt a kérdést
a világ más részeiben is. Ez foglalkoztat bennünket is a következőkben.
É rtékelésünk term észetesen még csak részleges lehet, hiszen erre a kérdésre
a végleges választ csak az egyháztörténelem fogja m ajd kim ondani. Ez a
kérdés azonban olyan fontos, hogy mégis válaszolni próbálunk reá — egy
budapesti szem tanúnak, a vendéglátó egyház tagjának személyes tapaszta
latai és m egfigyelései alapján.
Közelebbről négy kérdést kívánunk föltenni: (1) Hogyan értékeli egy m a
gyar teológus a világgyűlés teológiai m unkáját? (2) É rvényesült-e és hogyan
a speciális h áttér, a szocialista társadalm i környezet és a kisebbségi egyház
kontextusa, a világgyűlés m unkája során? (3) M iben látjuk a D una partjairól
* Ez a tanulmány — részletesebb formában és néhány kiegészítéssel — megjelent
az ÖKUMENISCHE RUNDSCHAU című nyugatnémet egyházi folyóirat 1985/1.
számában is.
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ennek a világgyűlésnek a jelentőségét a L utheránus Világszövetség és tag 
egyházai szám ára? (4) Végül, hogyan ítéljük meg a világgyűlés h a tá sá t a
M agyarországi Evangélikus Egyház életére és jövőjére?
1. M ilyen volt a világgyűlés teológiai m unkája?
Az evangélikus világgyűlések egy központi tém a alapján mindig igen szét
ágazó és komoly teológiai m u n k át végeztek. A budapesti nagygyűlés teoló
giai m u nkájának értékelésében — m int azelőtt is — sokféle vélem ény hang
zott el. N éhány kritik u s szerint „túl sok volt a program ban a teológiai m u n 
k a ”. Mások viszont — nem kevesen — az ellenkezőjét vallották: „Túl kevés
volt a teológia, különösen is a jellegzetesen lutheri-reform átori teológia; ke
veset foglalkoztak L u th erral; az aktuális napi tém ák kiszorították az igazi,
elm élyült teológiai m u n k át a program ról” .
R en dkívül időszerű tém aválasztás
Az eltérő vélem ények ellenére is teljes volt az egyetértés abban, hogy a rem énység-főtém a — „K risztusban — reménységgel a v ilágért” — rendkívül
jól választott és időszerű volt. Ha valam ikor, akkor m a igazán fontos, hogy
az egyház „teherbíró”, igazi rem énységet adjon az em bereknek. A széles kör
ben jelentkező rem énytelenség, a jövőtől való rettegés idején nagy szolgá
latot te tt ez a világgyűlés milliók szám ára azzal, hogy a Jézus K risztusba
v etett rem énység erejére rám utatott.
A „nagy rem énység” és a „kisebb rem énységek”
M agától értődőén foglalkozott a világgyűlés a keresztyén hívők rem énységé
vel a végső és örök cél, Isten országának „nagy rem énysége”, vonatkozásá
ban. Sokszor feledkezünk m eg a K risztus-rem énységnek erről a legnagyobb
távlatáról. Még a világgyűlés Ü zenetében is csak a tervezet plenáris v itája
u tán k apott ez a „nagy rem énységünk” erőteljesebb hangsúlyt.
Másfelől azonban — és ez jellegzetes vonása volt a budapesti viiággyűlés
teológiai m unkájának — nagyon részletesen és m élyrehatóan szóba k erü l
tek ennek a „nagy rem énységnek” a kihatásai földi életünkre, kisebb és földi
céljainkra itt az időben. M egm utatkozott, hogy az Istenbe, K risztusba v etett
végső rem énység — a h it rem énysége — nem valam i negatívum a földi élet
szem pontjából, hanem ellenkezőleg: aktív és dinam ikus reménység, am ely
döntő hatással van egész földi életünkre, földi életcéljainkra, és m élyen
m eghatározza egész etikai m agatartásunkat. Így ta n u lju k ezt L uthertól is!
Aki Istenbe, K risztusba veti a rem énységét, annak láth ató an más az „etikai
ta rtá sa ”, egész életértelm ezése. És m ásképpen, rem énységgel néz a világra,
em bertársaira is, m ert az az Isten világa és em bertársai m egváltott em be
rek — Isten szándéka szerint, s m ert ez a világ etikai felelősségünk, cse
lekvésünk színtere m inden pillanatban.
Teológia és aktuális em beri kérdéseink
M int em lítettük, voltak olyanok, akik m egpróbálták szem beállítani egym ás
sal a „komoly teológiai m u n k át” és az aktuális em beri kérdésekkel való fog
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lalkozást. Ez súlyos tévedés. A kik így gondolkoznak, azt felejtik el, hogy m in
den teológiai m unka válaszadási kísérlet az akkor élő em ber és világa konk
ré t kérdéseire, problém áira. M aga a bibliai kinyilatkoztatás is ilyen válasz
a m inden kor em berét foglalkoztató és m indig új form ákban jelentkező, ége
tő kérdéseinkre. M ai aktuális, m indennapi kérdéseink — a keresztyénség
m egosztottságának botrányköve, az élet látszólagos értelm etlensége, milliók
éhhalála, igazságtalan gazdasági és társadalm i rendszerek, term észeti vilá
gunk pusztulása, a faji m egkülönböztetés és ellentétek, a nukleáris világégés
árn y ék a m odern világunk fölött — vajon nem m élyen teológiai kérdések is,
nem kívánnak-e tőlünk igen m élyreható teológiai m unkát Isten igéje és az
egyház tan ítása értelm ezésében?
Aki veszi m agának a fáradságot és végignézi a megelőző h a t evangélikus
világgyűlés tem atik áját, annak rögtön a szemébe tűnik, hogy különösen Hel
sinki (1964) óta az aktuális em beri és világproblém ák egyre nagyobb helyet
k ap tak ezek teológiai program jában. Még a látszólag elvontabb teológiai
alapkérdéseket is egyre inkább az időszerű, nagy em beri kérdések összefüg
géseiben v itatták meg.
N éhány k ritik u s megfigyelő — a nyugati világból — egyenesen azt állítot
ta: a L utheránus Világszövetség Budapesten beleesett más nem zetközi egy
házi szervezetek — például az Egyházak V ilágtanácsa — „h ib ájáb a”, hogy
tu dniillik a m ai világ és m ai em ber etikai problém áit állíto tta előtérbe, és
ezzel az „igazi teológiai m unka k á rt szenvedett”. Valóban, tév ed tek volna a
megelőző egyházi világgyűlések és a budapesti nagygyűlés is, am ikor olyan
jelentős helyet adtak program jukban a keresztyén h it mai etikai és szociáletikai vonatkozásainak? Aki ezt föltételezi, m egfeledkezik róla, hogy például
P ál apostol is, L u th er is m ilyen széles teret szenteltek irata ik b a n a Krisztus
hivő m ag atartásának a földi élet, a világ m indennapi kérdéseiben. M ert alap
vető teológiai kérdéseket sem lehet m ásképpen igazán m egvitatni, csak a
m indenkori em ber és társadalom konkrét összefüggéseiben! C sak ez bizto
síth a tja a teológiai m unka „életszerűségét”, aktualitását. S ez jól tükröződött
egyfelől abban, hogy a budapesti világgyűlés legem lékezetesebb előadásai —
K ibiria, Hertzsch, A braham , Weizsäcker, Sim ái, L azareth referátum ai —
olyan m élyrehatóan foglalkoztak legidőszerűbb m ai kérdéseinkkel. Másfelől
ezt tükrözte az a tén y is, hogy a L utheránus Világszövetség genfi központja
igen alapos teológiai előkészítő m unka alapján a világgyűlés kilenc szekció
ja elé tű zö tt ki (a tizenhárom szekció közül) kifejezetten ilyen időszerű em
beri-társadalm i tém ák at m egvitatásra (a világm éretű éhezés és a gazdasági
társadalm i igazságtalanságok, a nők és fiatalok helyzete, az inform áció kor
szaka, az em beri jogok, term észeti környezetünk védelme, a h áb o rú veszélye
és a békéért való keresztyén felelősség stb.).
Ilyen vonatkozásban „Budapest 1984” nagy érték e volt, és itth o n is, külföl
dön is nagy figyelm et k eltett az evangélikusok világm éretű tanácskozásának
„érzékenysége”, m ély felelőssége az atom korszak m odern em berének legége
tőbb kérdései iránt. M indezt anélkül, hogy egy p illanatra is m egfeledkezett
volna a K risztus-hit, a K risztusba v etett rem énység fundam entum áról, amely
ről ezekre a súlyos kérdésekre választ adhatunlk.
És akik itt-ott kritikus m egjegyzéseket tettek egyházunk és a kelet-európai
egyházak „diakóniai teológiájára”, azoknak is jobban kellett volna figyel
niük ezekre a tényekre. Mert a K risztus-hit elkerülhetetlenül vezet tovább
a legm élyebb etikai felelősségre és aktív rem énységre a mai em ber és vilá
ga nagy kérdéseiben.
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2. E rvényesült-e Budapesten a világgyűlés különleges háttere
— szórványegyház egy szocialista társadalomban?
A világgyűlés sajtóvisszhangja — elsősorban N yugaton — azt is felem lítet
te, hogy „a szocializmus a nagygyűlés alatt nem vált láthatóvá”, és a keresz
tyén—m arxista dialógus eredm ényei, a kelet-európai evangélikus egyházak
értékes tapasztalatai nem érvényesültek eléggé a világgyűlés m unkájában.
Mi az igazság?
N yito tt kapuk — n yito tt szívek
Senki sem állíthatja, hogy a vendéglátó m agyar egyház ne te tt volna meg
m indent, hogy teológiai felism eréseit és egyházi tap asztalatait á ta d ja az egész
világról érkezett vendégeinek. Nagyon sok külföldi beszámoló állítja, hogy
a világgyűlés „tetőpontja” kilencszáz hivatalos résztvevőnek országunk száz
húsz evangélikus gyülekezetében te tt látogatása volt. M indenki felsőfokú
jelzőkkel számolt be erről. A vendéglátó egyház valóban nyitott ajtó k k al és
n y ito tt szívvel v árta legkritikusabb látogatóit is, hogy ism erjék m eg sa já t,
szemükkel, tapasztalataikból egyházunk életét. Másfelől m inden m agyar
evangélikus lelkész, valam ennyi gyülekezet lehetőséget kapott a nagygyűlé
sen való részvételre, a személyes beszélgetésre a nagy evangélikus világcsa
lád tagjaival. Egy egész estét tö ltö tt ki hazai egyházunk bem utatkozása. És
a m agyar evangélikus egyház — a szlovák evangélikusok bevonásával —
több éves m unkával gondosan kidolgozott teológiai irato t helyezett angol,
ném et és m agyar nyelven a világgyűlés asztalára. Ez részletes választ adott
a rem énység-tém ával összefüggő kérdésekre; m inden érdeklődő elé tá rta a
m agyar „diakóniai teológia” lényegét, válaszait a nagygyűlésen felvetődött
kérdésekre. M int egyik nyugatném et egyházi sajtóorgánum (Lutherischer
D ienst 1984/4) megjegyzi, aki hiányolta a diakóniai teológia m egszólalását
a nagygyűlésen, annak csak ez u tá n az angol és ném et nyelven is rendelke
zésre álló teológiai m unka u tá n k éllett volna nyúlnia.
Volt teh át alkalom bőven, közvetlen közelről és saját tapasztalatból meg
ism erni a szocializmusban élő egyház életét és teológiáját a világgyűlés alatt
— annak, aki v ette m agának ehhez az időt és fáradságot. Hogy a világgyűlés
G enf által összeállított teológiai program jában aránylag kevesebb hely és
idő ju to tt a kelet-európai teológiai és egyházi felism eréseknek vagy a hazai
keresztyén—m arx ista dialógus eredm ényeinek, hogy egyetlen nagygyűlési
előadás sem foglalkozott ezekkel közelebbről, ez nem ra jtu n k m últ.
M indenesetre az a tény, hogy sok küzdelem közepette és sokszor k iábrán
dító ellenakciók dacára a világgyűlés nagy többséggel mégis kelet-európai
elnököt választott a következő h ét évre K áldy Zoltán püspök személyében,
n y ílt elism erése volt a kelet-európai tagegyházak hűségének, helytállásának
m ind saját történelm i adottságaik között, m ind a L utheránus Világszövetség
négy évtizedes történetében. Azt rem éljük, hogy a budapesti világgyűlés és
ez a választás is új korszakot jelez ilyen vonatkozásban.
3. M iben látjuk a világgyűlés értékét a Lutheránus Világszövetség számára?
B ár a főtém a m ellett sok m ás kérdés is szerepelt a napirenden, a budapesti
világgyűlés m unkája mégis nyilvánvalóvá tette : a keresztyén h it nem fordít
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el a világtól, hanem sokoldalú szolgálatra indít a világért. A hivő em berek
nek a „rem énység fáklyavivőinek” kell lenniük ma, a h it és a szeretet konk
rét összefüggéseiben.
E vangélikus ökum énizm us és misszió
Egyik fontos üzenete m arad ennek a világgyűlésnek, hogy a lu th eri refor
máció egyházának evangélikus egyháznak, de ugyanakkor „ökum énikusan
n y ito tt” egyháznak is kell lennie, az egész keresztyénség szolgálatában. Nem
csak W illebrands kardinális, Lékai bíboros-prím ás, valam ennyi m agyar egy
ház vezetőinek aktív jelenléte volt a jele ennek az ökum énikus nyitottság
nak, hanem az a kiem elt szerep is, am it a zsidó—keresztyén dialógus kapott
ezen a találkozón. Ez a világkonferencia valóban m ind jele, m ind próbája
volt egy rem élt „egységnek a kiengesztelt sokféleségben”.
M ásfelől „Budapest 1984” fontos állom ás a misszió új értelm ezésében is..
Különösen az ún. „harm adik világ” evangélikus egyházai gyakoroltak éles
k ritik á t a misszió eddigi hagyom ányos form áin, és követelték az evangélium
hirdetésével együtt az evangélium megélését, a szeretet felelősségét. Ami
a misszióról B udapesten elhangzott, bizonyosan sokat foglalkoztatja m ajd az
evangélikus világcsalád tagjait.
A keresztyén szeretet m ai föladatai
A m últban sokat kritizálták az evangélikus egyházakat azért, m ert olyan
hangsúlyt tettek sokszor a belső hitre, hogy h áttérb e szorult a cselekvés, a
keresztyén életfolytatás, az „élet m egszentelésének” követelm énye. A buda
pesti nagygyűlés m indenesetre ellenkező jeleket állított. Nagyon is sokolda
lúan és a mai világ valóságában foglalkozott keresztyén hitünk etikai kon
zekvenciáival. A „halál ezer arca”, Isten terem tett világának felelőtlen pusz
títása, gazdasági és társadalm i igazságtalanságok, m illiók éhhalála a világ
számos részében — m indezek világosan jelezték, hol és miben kell a keresz
tyén szeretetnek m a a személyes em beri viszonylatok m ellett társadalm i és
világm éretben is aktívnak, elkötelezettnek lennie. A dél-afrikai faji m egkü
lönböztetés megrázó nagygyűlési v itája, a nők és a fiatalok helyzete, a testi
lelki sérültek szenvedései — a budapesti világgyűlés ezekben a kérdésekben
rem élhetőleg sok egyház és sok hivő szemét nyitotta meg, és hozott új lelki
erőket mozgásba a világ evangélikusságában!
K eresztyén felelősség a békéért
Jelentős szolgálatot végzett látásunk szerint a budapesti nagygyűlés végül
azzal is, hogy járh a tó u tak at állított az őrült fegyverkezési verseny és egy
atom háborús világkatasztrófa m iatt rettegő milliók elé. Weizsäcker és Simái
professzorok előadásai, a tizenharm adik m unkaszekció jelentése és az ifjú
sági világtalálkozó m unkadokum entum a jó eligazítást adnak az evangéli
kus egyházak és hívők szám ára ezekben a kérdésekben. Igaz, hogy a nagy
gyűlés Ü zenete ezen a területen világosabb és konkrétabb lehetett volna —
ezt szóvá is tettü k a záróvitában. B udapesten mégis nyilvánvalóvá lett, hogy
az egyházakat és a keresztyéneket K risztus-hitük m a arra kötelezi, hogy
„m inden politikai és ideológiai h atáro n keresztül h id ak at építsenek a népek
között” (a nagygyűlés Üzenete).
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A másik fontos vonása volt a világgyűlésnek, hogy — m int röviden m ár
em lítettü k — új összefüggésekben konkretizálta „V ancouver 1983” igazsá
g át: a béke és a világm éretű gazdasági-társadalm i igazságosság elválasztha
ta tla n a világ, a népek és a társadalm ak életében.
4. M it jelentett a világgyűlés hazai egyházunk számára?
Ami a hazai egyházunkra gyakorolt h atásá t illeti, a világgyűlés előkészítésé
nek három éve is, az ifjúsági világtalálkozó és a nagygyűlés három hete is
olyan sokszínű, sokoldalú gazdagodást hozott, am elynek értékét még alig
tu d ju k igazán fölm érni.
A z előkészületek „üdvös terh e”
1980 őszétől kezdve — am ikor a L utheránus Világszövetség döntése ism ertté
v ált itthon — hihetetlen erők jöttek mozgásba. A közelebbi előkészítést egy
több m int ötven tagú bizottság — ezen belül egy tizennyolc tagú teológiai
és sok más kisebb albizottság — végezte. Tizenhat egyházm egyénk lelkészi
m unkaközösségei két éven keresztül foglalkoztak a nagygyűlés tém áival. É r
tékes volt a Szlovák Evangélikus Egyház bekapcsolódása teológiai dokum en
tum unk elkészítésébe, a Világszövetség tisztségviselőivel folytatott állandó
tanácskozások, és a dialógusunk az NDK evangélikus egyháza képviselőivel
a főtémáról. De erőteljes mozgásba hozta a várható nagy esemény egyházunk
egész népét, gyülekezeteinket is. Tem plom okat és parókiákat ú jíto ttak m eg az
egész országban, nagy anyagi áldozatokkal. Egyházi kórusok készültek föl.
A gyülekezetek asszonyai, leányai igen szép kézim unkákat készítettek hóna
pokon át a v árv a-v á rt vendégeknek. Közben gyülekezeteink m illiókat gyűj
töttek a világgyűlés vendégül látásának kiadásaira. T eher volt m indez egy
félmilliós, a világ evangélikusságában „kis egyház” részére? K étségtelenül
az volt —, de „üdvös te h e r”, am ely alatt növekedett hitü n k és szeretetünk!
A három hét gazdag termése
Az ifjúsági találkozó és a világgyűlés három hete a la tt hazai egyházunkban
valóban m inden szem B udapestre irányult. A utóbuszok és különvonatok az
ország m inden részéből ezreket hoztak a Sportcsarnok felejthetetlen esemé
nyeire, a m egnyitó és a záró istentiszteletre. K áldy Zoltán püspök elnökké
választása az egész egyház, sőt ország öröm e volt, nagy m egtiszteltetés a
vendéglátó egyház szám ára is. Százhúsz gyülekezet hetekig izgalommal v ár
ta a kilencszáz vendéget a világ m inden részéből, és felejthetetlen találkozá
sokat éltek át, m aradandó kapcsolatok születtek a távoli és közeli testvérek
kel. Néhány k ritik a az „asztalok bőségét” kifogásolta. De ezek talán gon
dolhattak volna arra, hogy ez igazában a „szeretet bősége” volt egy rendkí
vüli találkozás öröm ére. S ez a „bűn” ilyen alkalom m al talán mégis megbo
csátható.
A sajtó világvisszhangján belül elhangzott néhány kritik u s m egjegyzés a
m agyar egyházi élet és istentiszteleteink „tradicionális jellegéről” — bizo
nyosan nem jogtalanul. A hagyom ányos, m egszokott form ákhoz való ra 
gaszkodás azonban egyházunk erőssége volt évszázadokon keresztül, s ezt
nem sajnáljuk m a sem. R em éljük viszont, hogy a világgyűlés ebben a vonat
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kozásban is hasznos indításokat adott m aradandó igazságok és értékek új
form ákban való kifejezésére.
A három hét gazdag term ése ezután bontakozik m ajd ki igazán egyházunk
hitében, teológiájában és életében. Hisszük, hogy a „sokszínű világegyház
zal”, az evangélikus h it és egyházi élet oly gazdag, világot átfogó értékeivel
való személyes találkozás közvetlenül is, közvetve is sokszoros gyüm ölcsöket
terem m ajd gyülekezeteink, egész egyházunk szám ára.
V alljuk, hogy a Lutheránus Világszövetség VII. Nagygyűlésének a legfon
tosabb eredm énye m aga a találkozás eseménye volt: a nagy evangélikus vi
lágcsalád tagjainak találkozása egym ással és a D una p artjain élő m agyar
evangélikusok találkozása a világ evangélikusságával. M indenekfölött pedig
közös találkozásuk itt Budapesten azzal a K risztussal, aki rem énységünk szik
laalap ja ma is, és aki világunk és egyházunk jövőjét irgalm as szeretetében
hordozza.

Minden vonat elmegy
(Életünk m inden esem énye úgy m egy á t ra jtu n k , m int egy átm enő vonat
éjjeli állomáson. A lig láttuk a lokom otív lobogó szemét, m ár az utolsó kocsi
(piros lám páját nézzük. Ügy volna szép, hogy szeressünk m inden vonatot,
imert m inden v o nat elmegy. Ügy volna jó, h a tu d n án k mosolyogni m inden
(utasra, m ert m indenik elutazik. Az utolsó kocsi piros lám páját látju k m ég
egy kevéssé, azt se sokáig. E piros lám pa a búcsúzó vonat szem rehányó
szeme, hogy nem fogadtuk elég szépen, elég lélekkel, elég mosolygó m eg
adással, hogy nem ad tu k meg neki a köteles tiszteletet, ami m inden vonat
n ak k ijá r . . . B árm eddig vesztegelt légyen nálunk az öröm vagy a fájd alo m :
h ajn al felé csöndesen szabadra fordul a szemafor. Minden v onat elmegy . . .
Kolozsvár, 1916. április 29.
R em ényik Sándor
♦
Reményik Sándor hagyatékából közli Im re Mária. A papírlapon Reményik Sán
dor kézírásával ez a feljegyzés olvasható: (az ilyen prózaírások jelzik a lassú át
menetet a versforma felé)

KERESZTURY D EZSŐ

Ifjú daru
V ita i Andrásnak

A tehetség csak szolga:
szolgálat a dolga;
a k i ezt meg nem tanulta,
-dühét ki ne m ondja.
Ö röm , hogy erőd nagy,
m agad-becsülő vagy,
s ki szolgálatát ibecsüli,
szivem be való az.
J ó látni, ha példám
ró lad visszanéz rám ;
b á r lenne szóm varázsige,
sziklatörő „Szézám” !
íg y lesz közös rabság
a derék m agyarság;
a k it virtusa vezérel
gyürkőzzék mig hagyják.
S zép az élen szállni,
okosabb: kivárni;
értelm ed legyen iránytű,
•érjen jó, rossz, bárm i.
Szívós türelem m el
m indig jobban,szebben,
m unkálkodjék növekedve
holtig, aki em ber!

K A R N ER KÁROLY

tanúságtétele az élete végén
Nyolcvannyolcadik életévében, a m últ október 25-én elhunyt Sop
ronban Lie. Dr. K arner F. Károly, „az Újszövetség professzora”
— ahogyan a család gyászjelentése töm ör m élységgel jellem zi hi
vatását. F olyóiratunk 85. születésnapján köszönthette és röviden
m éltatta őt (1982/1. szám). M ost lett nyilvánvalóvá, hogy m integy
százoldalas kéziratot hagyott örökségül, m elyet „Időszerű hitval
lás” címen írt 1977-ben, nyolcvanéves koráb an : „G yerm ekeim nek,
unokáim nak szeretettel”. Végigolvasása u tá n úgy éreztem : ez
m indnyájunk lelki öröksége, akik valaha tanítványai voltunk és
sok tek intetben azok is m aradtunk. A hivő, kereső vagy a lé t k ér
déseiről gondolkozó értelm iségnek nem kevésbé szól, ak ik ért fe
lelősséget rendkívüli m értékben érzett, s ezt a feladatot élete tel
jében, a perc lehetőségekor, jelentősen teljesíth ette is. H álát adva
Istennek a személyében és életm űvében k ap o tt ajándékokért, reá
való em lékezésül közöljük vallástevő testam entum ának előszavát
és utószavát, összekötve e k ettő t a m ű áttekintő fejezetcímeivel.
(Szerkesztő)

Előszó helyett
Ha az em ber elm últ 80 esztendős, ideje, hogy szám ot vessen önm agával és
mindig tu d atáb an legyen az egyre közeledő utolsó órának. É rtékeket h átra m aradottaim ra hagyni nem tudok. De úgy érzem, hogy joguk van m ara
dandóbb örökségre, valam ire abból, am it én is nem an n y ira szereztem, m int
inkább m agam is kaptam . Ezt az örökséget igyekeztem összefoglalni a kö
vetkező lapokon. E m berlétünk alapkérdéseiről van benne szó, úgy ahogyan
azokat látom és ahogyan a m egoldásokat — újból m ondom — m agam is
kaptam . Az utánam következő nem zedékek, főként az ifjabbak, nem vagy
alig kap n ak abból, am it elmondandó vagyok, sem neveltetésük folyam án,
sem az iskolában. Sokak ezért m ár eleve elavultnak, sőt m eghaladottnak te
kintik, am i évszázadokon keresztül az egym ást követő nem zedékek szám ára
életük értelm évé lett. —
A m ikor L uther azzal a kérdéssel gyötörte m agát: „Hogyan lesz az Isten
irántam kegyelm es?”, azt a kérdést te tte fel önm agának, am ely kortársai
szám ára is az élet értelm ének igen sokszor ugyan ki nem m ondott, de mégis
alapvető kérdése volt. Azóta nagyot fo rd u lt a világ. Mai életünk, gondolko
dásunk és életfolytatásunk szám ára Isten és a hozzá való viszonyunk — leg
alább látszólag — m ellékessé, sőt jelentéktelenné vált. Ezért látszik L uther
kérdése is m eghaladottnak. A felvilágosodás óta ti. Isten látszólag m egszűnt
aZ em beri lét központja és irányító hatalm a lenni. Képpel kifejezve: a felvi
lágosodás előtt — ha em beri életünket m integy rá v etítjü k egy p apírlapra —
az élet különböző vonalai az egy központban, az életünket terem tő és meg
határozó Istenben fu to tta k össze. G ondoljuk el, mi történik, ha a lapnak azt
az oldalát, amelyen ez a központ van, levágjuk: a vonalak — életünk vona
lai! — m egm aradnak, m in t azelőtt voltak, de központ nélkül a „sem m ibe”
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futnak. Ezért kuszálódnak össze életutak és az em beri lét értelm ét meg
határozó „vonalak” : értelm ünk, ak arásunk törekvései nem kevésbé, m int
vágyódásaink. A m odern m űvészet is tü k rö zi ezt a célt nem ismerő, a „sem
m ibe” torkolló összevisszaságot: a zavart és az eredm énytelenül szétforgá
csolódó erőfeszítéseket, m indazt, am it és ahogy a m űvész látja önm agát,
létét, létének az értelm ét. Sokak — a m indennapnak élő tömegek — szám ára
mindez, vagy m indebből sok nem tudatosul. A m űvész is ezt a nem tuda
tosult, összekuszálódott életet találja önm agában és a világban. Ezt igyekszik
m űvészetében is m int önm aga lényegét kifejezésre ju tta tn i: a festő szín
foltokat vagy geom etriai vonalak közé szorított alakokat fest, a m odern zene
alig ism er m elódiákat, csak hangszíneket, a lírikus olyan verseket ír, me
lyekből sokszor még a m ondatokat elválasztó írásjel is hiányzik, a regény
ből hiányzik vagy alig van cselekmény, m ég kevésbé végződik a k o n flik tu 
sokat feloldó m egoldásban stb. M indezek összekuszált vagy sem m ibe futó
vonalak. Pedig nem m ondhatunk le arról, hogy életünknek és a világnak
van értelm e és célja. A következő „hitvallásnak” az is egyik célja, hogy az
olvasóban életünknek az értelm e és célja tudatosuljon és hogy segítse őt
a válasz m egtalálásában.
Ehhez m ég egyet kell hozzátennem.
Em beri egzisztenciánk m aradéktalanul bele van ágyazva olyan történeti,
társadalm i és biológiai adottságokba, am elyeken nem változtathatunk, azok
„sorsszerűek” . Ehhez já ru ln a k olyan egyéni életkörülm ények, am elyeket
ugyancsak sorsszerűeknek érzünk. Sokszor úgy véljük, hogy életünk ú tjá t
is ezek határozzák meg. Porszem nek érezzük m agunkat, am elyet tetszése
szerint kap fel a szél és sodor tova. M inél jobban tudatosul életünk, annál
jobban elfog létünk e sorsszerűségének tudata. Valóban, sok gondolkodó
vélte úgy, hogy rabjai vagyunk sorsunknak és hogy ezért sem jelenünk,
sem jövőnk nincs kezünkben, éppen úgy, m int ahogy m últunk is változhatatlan, pedig talán sok m indent bánunk benne és szeretnénk „jó v áten n i”.
Valóban olyan sorsszerűén változíhatatlan a világunk? Ez az ún. klasszikus
fizika által kialakított és a történeti életre is átv itt világkép azonban erős
réseket m u tat. Nem váltak ugyan érvénytelenné azok az „örök” törvények,
amelyek a világot hordozzák és m eghatározzák. De m a mégis tu d ju k , hogy
ezek a törvényszerűségek is „nyitottak” a jövő felé. Em bervoltunk és „sor
sunk” is „n y ito tt” a jövő felé. Nem alak íth atju k ugyan életünket tetszés
szerint, de m égis van „jövőnk” és rem énységgel nézhetünk eléje. C sak így
lehetünk felelősek életünkért, de ugyanezért m együnk „ítélet” elé is.
Akik olvassátok a következő lapokat, olvassátok azokat a „nyitott jövő”
tudatában, jövőtökért való felelősségben és azzal a reménységgel, m elyet
hitünk ad — Jézus K risztus nevében.
* * *
Ezután következnek a mű egyes fejezetei, am elyeknek itt csak cím eit tu d 
juk közölni:
I.
II.
III.
IV.
V.

A „Vallás”
Isten
A „valóságos”, „igaz” Isten
M úlandóság, halandóság, gonoszság
Az em ber
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
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A Szentírás
Jézus Krisztus
Az apostoli keresztyénség
N éhány vázlatos m ozzanat az egyháztörténétből
N éhány szó a középkori egyházról
V ázlatosan a reform ációról
N éhány m ozzanat a m agyar evangélikus egyház történetéből

Az utószó, am elyet az előszóhoz hasonlóan teljes terjedelm ében közlünk,
lényegében P ál apostolnak az első korinthusi levele alapján a Szentírás bi
zonyságtevő átélésével szól arról: „m it jelent keresztyénként élni ebben a
mai v ilágunkban?”
*

*

*

Utószó
Akik ezeket a sorokat és lapokat olvassák, bizonyára úgy érzik, hogy na
gyon hosszúra nyúltak és m ég ráadásul lecsúsztak a m últba, am ely kevese
ket érdekel. Magam is nagyon érzem ennek az észrevételnek a súlyosságát.
Tudom, hogy olvasóim at sokkal jobban érdekelné n ap jain k sok és nehéz
kérdése. Gyötrődöm én is ezekkel. De ha sok hozzáértő, filozófus, tudós és
politikus is csak tapogatódzva tu d hozzájuk közelíteni és érdem legesen
úgy hozzászólni, hogy az érvényes legyen, hogyan tudnék én a világ zajától
távol öreg korom ban olyasvalam it m ondani, am i családi körben m eghall
gatásra érdem es volna. E zért nem is nyúlok ezekhez hozzá.
Ez még nem jelenti azonban azt, hogy saját életünk területén, hivatásunk
ban és m unkakörünkben, családunkban és m unkatársaink körében fel vol
nánk m entve a felelősség alól, hogy keresztyénekként éljünk és dolgozzunk
és vállaljuk a ránk eső felelősséget hozzátartozóink, m unkatársaink és tágabb értelem ben népünk, sőt az emberiség körében.
Mit jelen t keresztyénként élni ebben a m ai világunkban? L ehetne erről
részletesen beszélni és keresni a „m egnyugtató” feleletet. De erre sincs mó
dom. V alam it mégis, h a csak nagyon vázlatosan is, hadd fűzzek hozzá utó
szóként az elm ondottakhoz.
1. A m ikor P ál apostol több évi m unkával összegyűjtötte a korinthusi gyü
lekezetei és m ás m unkaterületre m ent át, a fiatal korinthusi gyülekezetben
belső nehézségek és zavarok tám adtak. Ezek annak folyom ányai voltak, hogy
egyfelől a gyülekezet belső egysége m egbom lott, egyes tanítók körül cso
portosulások keletkeztek és ezek egymással szemben állottak. Másfelől kí
sértett a gyülekezetei körülvevő pogány világ életform ája is.
A ko rin th u si gyülekezet kicsiny csapat volt, igazi diaszpóra az antik po
gány nagyvárosban. Ha ennek a kicsiny seregnek a belső egysége megbom
lik és különféle tan ító k at követve „felekezetekre” oszlik, ez m agában véve
is fenyegeti fennm aradását. És ez annál inkább is így volt, m ert tagjaiban
ott éltek régebbi életük pogánykori emlékei. Rokonságuk is benne élt az
évszázadossá vált pogány életform ában, m elyhez képest a gyülekezet élet
form ája idegenszerűvé v ált és bizonyos értelem ben „elavultnak” is látszott.
Pál apostol ebben a helyzetben nem a törvény szigorával fenyegeti híveit,
hogy összetartsa őket. Inkább az igazi egységre, hitük közös fo rrására em
lékezteti és ezzel „vigasztalja” őket. Ezzel igyekszik erősíteni összetartozásuk
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tudatát, hogy meg ne feledkezzenek elhivatásukról és küldetésükről ebben
a világban, azaz a pogány világban is K risztus elhívottaiként éljenek. „Ti
az Isten tem plom a vagytok és az Isten Lelke lakozik bennetek!” H a külön
féle tan ító ik vannak is, nem ez a dö n tő : „Ti K risztuséi vagytok” — ak á rk i is
a tanítótok, tehetnénk m a hozzá; „K risztuséi vagytok, Krisztus pedig Isten é”
(1 K or 3,16—23). S ez azt jelenti, hogy egyedül K risztuson keresztül talál
kozhatunk Istennel, és egyedül m int K risztus gyerm ekei szolgálhatunk Is
tennek. E zért figyelm ezteti Pál a ko rin th u siak at: „Gonoszok nem örökölhetik
Isten országát!” S ez nem csak a cégéres „gonoszokra” vonatkozik, hanem
a krisztusi elhivatáshoz m éltó életvitelt jelen t —, nem valam i szűkkeblű elzárkózottságban. „M inden szabad nekem ” — írja Pál. S ez azt jelenti, „az
Űré a föld és annak teljessége”, teh át az a m érhetetlen sok kincs, am elyet
Isten terem tett, de azok az életform ák is, am elyeket az em ber — k u ltú rá já 
nak hosszú évszázadai során — kiterm elt. „M inden szabad, de nem m inden
használ”. A zért „senki se keresse a m aga hasznát, hanem ki-ki a m ásét”
(1 K or 10,23—26). A m ásik „haszna”, az éppen a családban a testv érek , a
m unkahelyen a m unkatársak, a hivatásban népünk, sőt az em beriség java,
„békéje”.
Ebben a m odern világunkban, am elyben annyi m inden gyökeresen meg
változott (ezt a „m indent” ki-ki a saját kis világában hosszasan sorolhatja!),
az az „egy” azonban nem változott: m a is „az Ű ré a föld és annak teljes
sége” —, a k á r elism erjük ezt, akár m egfeledkezünk róla, és az Ű ré akkor
is, ha ezt esetleg tagadjuk, sőt m egtagadjuk tőle és Istenről m egfeledkezve
az „em bernek” próbáljuk kisajátítani! R ánk is áll: „M inden szabad nekem,
de nem m inden használ”, legfőképpen pedig mi is „Krisztuséi vagyunk.
K risztus pedig Istené”. E zért m inden változás ellenére is Istennek elkötele
zett terem tm ényei, az Ö szolgálatára, sőt „dicsőítésére” rendelt gyerm ekei
vagyunk.
2.
„K risztuséi vagyunk!” — ez elsősorban ajándék. Fájdalm as volt, am ikor
a felekezeti harcok során úgy vélték, hogy csak egy bizonyos felekezet hoz
zátartozója lehet K risztusé, és ezen a cím en az egyik felekezet tagja lenézte,
„eretn ek n ek ” m inősítette a m ásik felekezetet és annak tagját. F ájdalm as
ma is, h a akárm ilyen ak á r faji, akár ideológiai stb. szempontok érvényesí
tésével valahol valakik különbséget tesznek em berek közt és aszerint osztá
lyozzák, részesítik előnyben vagy h átrá n y b an őket. „Krisztuséi v ag y u n k ” —
ez a felekezeteken belül „ökum enizm usra”, az egyházi egység keresésére és
az egyházakon belül m egértésre kötelez m inket. Az, hogy „K risztuséi va
gyunk!” — elsősorban ajándék, am elyre építhetünk és belőle erősödhetünk,
ha bizonytalankodunk életünk felől, kételyeink tám adnak és az élet meg
p róbáltatásai vagy baj, betegség kísértenek. De ez kötelezést is jelent.
K risztuséi keresztségünk által vagyunk, és ez azt jelenti, Krisztus gyüleke
zetének tagjaihoz tartozunk. Pál apostol a korinthusiakhoz m int a gyülekezet
tagjaihoz ír, olyanokhoz, akik a gyülekezetben élnek, részt vesznek az is
tentiszteleteken, együtt épülnek Isten igéjén és együtt veszik a K risztus
rendelte „vacsorát”, a m egtört k en y e ret és a „hálaadás kelyhét” (1 Kor
10,16—17). Így „egy) te st” a gyülekezet. M a is áll, hogy „egy Lélek által egy
testté k ereszteltettünk m eg” és „m indnyájan egy Lélekkel ita tta ttu n k m eg”
(1 K or 12,12— 13). Így vagyunk K risztuséi, és ebbeli elhivatásunkban kell
„áron is m egvenni az alk alm at”, ti. hogy „elhivatásunkhoz m éltóan já rju n k ”
és „m egújuljunk” (Ef 4,1; 5,16; 4,23). S hogy ez m it jelent, azt Pál apostol
így foglalja össze töm ören: „Szánjátok oda testetd k et” — azaz m agatokat,
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egész lényeteket — „élő szent és Istennek kedves áldozatul. Ez legyen a ti
okos istentiszteletetek. És ne szabjátok m agatokat a világhoz” — azaz ne
legyen szám otokra K risztuson kívüli gondolkodás és életfolytatás az irány
adó —, „hanem form álódjatok át elm étek m egújulásával, hogy m egítélhes
sétek, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes a k a ra ta ” (Róm 12,1—2).
M indnyájan küzdünk életünkben nem csak rán k szakadó bajokkal, beteg
ségekkel, családi nehézségeikkel, hivatásbeli kellem etlenségekkel, hanem
m indenféle felénk m egnyilatkozó szeretetlenséggel, sőt ellenségeskedéssel.
Sokszor elővesz a kétségeskedés, hogy valam it jól cselekedtünk-e, vagy hogy
hogyan h atáro ztu k el m agunkat valam ely élethelyzetünkben, hogy utóbb
valam ilyen szerencsétlen és — m int utóbb kiderül — helytelen döntésért
vagy m agaviseletért ne kelljen m agunkat okolni és hibáztatni, esetleg egye
nesen bánkódni m iatta. Az, ahogyan életünket berendezzük, ahogyan életkörülm ényeinkhez, sorsunkhoz viszonyulunk, Pál apostol szavával m ind „is
tentisztelet”, ti.szolgálat annak az „istennek” vagy „istenségnek”, akinek
ill. am inek a szolgálatába szegődtünk. De jól akkor járu n k , ha életfolytatá
sunk, m agatartásunk és viszonyulásunk életkörülm ényeinkhez, „sorsunkhoz”
„okos”, azaz Istennek, az igaz és szent Istennek tetsző istentisztelet lesz. Ez
pedig olyan szolgálat, am elyben nem szabjuk m agunkat a „világhoz”, ti.
pillanatnyi, hasznosnak és célszerűnek látszó körülm ényekhez — m ég akkor
sem, ha ezek a körülm ények kényszerítőknek és elkerülhetetleneknek lá t
szanak —, hanem m egújulunk „elm énkben”, am ikor életünk és életfolyta
tásunk zsinórm értékévé „Isten jó, kedves és tökéletes ak a ra ta ” lesz. Mond
h atju k ezt úgy is, hogy ez a m egújulás az Isten és a felebarát irán ti szerete tre való m egújulás. Ez több m int az ún. „közösségi m agatartás”, am elynek
szabályozója a „közösség” érdeke vagy haszna, és am ely — állítólag! — vég
eredm ényben a saját jav u n k at is szolgálja. Több, m ert a felebarát irán ti szeretetben em bertársunk jav át kell szolgálnunk (nemcsak felebarátunk „ér
dek ét” vagy „hasznát” !), egészen addig, hogy m agunkat is odaadjuk erre
a szolgálatra és ezért esetleges h átrá n y t vagy nehézséget is vállalunk. Több
nyire nem látványos, em bertársaink figyelm ét is felkeltő, vagy éppen a
nyilvánosság figyelm ét is m agára vonó szolgálatról van szó, hanem csendben
m unkálkodó szeretetről, olyasmiről, am i a szokványos m agatartásnál jóval
több, ami em b ertársunkat esetleg súlyos élethelyzetében erősíti, sőt esetleg
a szeretet m egm entő és áldozatot kívánó cselekedete.
3.
Ha Pál apostol fent idézett szavain tájékozódunk, eltűnik a vallásos
„ünnepnap” és „hétköznap” szokványos különbsége. Életünk napjainak
„szürke” folyásából a „vasárnap” és „ünnepnap” nem azért em elkedik ki,
m ivel ezeken a napokon ki kell m utatni kegyességünket, esetleg valam ilyen
különleges m agatartással (pl. tem plom i istentiszteleten való részvétellel)
kellene tan ú sítan i az egyházhoz tartozásunkat. Az ünnepnapokon sem m ás
k én t kell „vallásosnak”, ill. keresztyénnek lennünk, m int hétköznapjain
kon. K eresztyénnek lenni nem is jelenti azt, m intha évezredes — lényegileg
pogány — vallásos gondolkodás szerint Istennek valam it ajándékul — „ál
dozatul” — kellene hozni. Nem ajándékozhatunk Istennek semmit, am i nem
volna az övé, akié a Föld és annak teljessége. Az ünnepek a rra valók,
hogy hálaadással és könyörgéssel forduljunk Istenhez, hálát adjunk ajándé
k aiért és k érjü k segítségét, de különösképpen is hálaadással vegyük Isten
ajándékait, am in t azokat igéjében és szentségeiben nekünk ajándékozza.
Am ikor pedig életünk m inden napján K risztuséi vagyunk és életünket neki
szenteljük, életfolytatásunkban pedig szeretetet gyakorlunk azok iránt, aki
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két Isten családunkban, hivatásunkban, népünkben társainkul rendelt, akkor
ez m indennapjaink „istentisztelete”.
Ezt hangsúlyozza J a k 1,27 ism ert m ondata: „Tiszta és szeplő nélkül való
istentisztelet az Isten és A tya előtt ez: m eglátogatni az özvegyeket és árvá
kat nyom orúságukban és szeplő nélkül m egtartani m agunkat a világtól”.
Jak ab sem emeli ki ünn ep n ap jain k at hétköznapjaink sorából, de figyelm ez
tet: életünknek, napjainknak szélesebb látókörben kell folyniok, m in t foglal
kozásunk egyhangú ütem ében. Jak a b igéje a szociális m unkakörre utal.
Igaz, hogy a m últhoz képest e tek in tetb en is nagy a változás, m ert hiszen
a m odern állam a szociális gondoskodást nagym értékben kivette az egyéni
kezdeményezés és jótékonykodás sokszor nagyon szűk és sokszor érdekek
irány íto tta kereteiből. De ez nem m ent fel az alól a kötelezettség alól,
hogy ne csak m agunkkal, családunkkal, rokonainkkal és esetleg közvetlen
m unkatársainkkal vagy valam ilyen form ában „ránkbízottakkal” törődjünk,
így kell felvállalnunk napjaink nagy kérdéseit is, am ilyenek a társadalom
nyom orultjainak, fogyatékosaknak vagy pl. szenvedélyek által m egrontottaknak (pl. alkoholistáknak stb.), az életben elbukottaknak, m agukra m ara
dottaknak („öregeknek”) stb. az ügye. Sőt ide tarto zik — nem utolsósorban
— a népek közti m egértésnek és békének a m unkálása is.
M indezt éppen csak vázlatos színfoltokkal, nagy vonalakban jelezhetjük,
részletezésre nincs m ódunk. De ne feledkezzünk m eg Pál apostol intelm éről:
„am int kinek-kinek az Ú r adta, am int k it-k it elhívott az Isten, úgy já r
jon! . . . K i-ki m aradjon meg abban a hivatásban, am elyben e lh iv a to tt! ...
Áron vétettetek meg, ne legyetek em berek rabszolgái . . . ” (1 K or 7,17—21).
De ne feledkezzünk m eg róla: a szabadság, am elyre Krisztus m egszabadított
m inket, nem lehet szeretetlenség és gonoszság ü rügye vagy tak aró ja: „Go
noszok nem örökölhetik az Isten országát! Ne tévelyegjetek”, és ehhez Pál
felsorolja azt a sok m indenféle b ű n t és vétket, am ely korában széliében el
volt terjedve és amely, m int ki-ki tu d h atja, napjainktól sem idegen (1 Kor
6,9—io). Jó ezt ma is elolvasni! (Hasonlítsuk össze, am it Róm 1,18—32 ír.)
M ikor ennek a „hitvallásnak” a végére érek, újból csak azt hangsúlyozha
tom : K risztuséi vagyunk — ebben a m odern, sok sebből vérző, de előreha
ladottságára, technikai teljesítm ényeire oly büszke világban is. K risztus m eg
szabadított m inket, hogy szabadok legyünk! E zért „m inden a m iénk!”. Is
ten úgy te tte az em bert a „terem tés koronájává”, hogy szabadon éljen és
használja — Isten szolgálatában — az egész te re m te tt világot! Ezért „m in
den a m iénk” — vallju k az apostollal —, de nem m inden hasznos nekem.
Á lljatok meg ebben a szabadságban — valljuk az apostollal, „ne tűrjétek,
hogy m egint szolgaság igájába fogjanak tik te k et” (Gál 5,1).
Am ikor erre a csodálatos szabadságra, Isten szabadítására gondolunk,
hogyne fogna el m in dnyájunkat a hálaadás és dicsőítés: „Ó Isten gazdagsá
gának, bölcsességének és tudom ányának mélysége! Mily k ik utathatatlanok
ítéletei és kinyom ozhatatlanok u t a i ! . . . Őtőle, Ö általa és ö re á nézve van
m inden! ö v é a dicsőség m indörökké! Ámen. (Róm 11,33—36).

JÁNO SY ISTVÁN

Pásztorbúcsúztató
Illyés Gyula em lékére

Elm ent a Pásztor, árva m arad t a nyáj,
m it farkas, orzó m egtizedelt elébb,
s a sanda szétszórattatásban
tévelyeg, egyre felejti n y elv ét;
összébb húzódik, m ár fiakat se szül,
m ert érzi: számon kívüli, ködleső;
pályáz helyére más fiallás;
borba, falásba m erülve omlik.
Figyelt a Pásztor, ős besenyő-szem ű:
szem héja összébb vonva vigyáz m erőn:
honnan orozkodik toportyán,
honnan az égbül a jég közelget.
S tereli n y áját száz szeretet-szavún,
am erre szám yék, oltalom érhető;
s h a kell, ravaszkodik, hogy ádáz
karm ok a zsenge b arit ne tépjék.
S m ost végleg elm ent fellegek áram án,
s hagyott m agunkra tétova-álm osan.
B ojtár ugyan ki lép helyére? —
gyerm eki balga-m agunk borongunk.

L E N D V A I L. FER E N C

A keresztény—marxista párbeszéd elvi alapjairól

N apjainkban, am ikor keresztények és m arxisták párbeszéde m ár szép kez
deti sikereket m utat, bizonyára sokan teszik föl m aguknak a kérdést: vajon
m iért nem lehetett ez m ár korábban is így s vajon hogyan alakul majd a
jövőben? M ásképpen fogalm azva: vajon a dialógus a m ostanra kialakult és
jelenleg fönnálló viszonyok fontos — szükséges és hasznos — következm é
nye-e, avagy m élyebb elvi és történelm i alapjai és távlatai is vannak?
A m agam részéről e m ásodik lehetőség m ellett kísérlek meg a továbbiakban
érveket fölhozni.
1.
A nnak elismerése m ellett, hogy különböző nem es társadalm i célok é r
dekében (mint elsősorban a békemozgalom vagy ú jabban a szociális gondo
zás) lehetséges az együttm űködés hívők és nem -hivők között, általában azt
szokás m ondani, hogy teizm us és ateizm us, illetőleg vallásos és tudom ányos
világnézet kibékíthetetlen ellentétben vannak egym ással, e kérdéseket a p ár
beszéd során teh át ne bolygassuk, m ert az csak zavarokat okozhat. H a ily
módon a duplex veritas álláspontjára helyezkedünk, az ugyan sem teológiai
lag, sem filozófiailag nem túl csábító lehetőség, de még m indig a jobbik eset
ahhoz képest, ha — szilárdan meg lévén győződve saját igazságunk abszolút
voltáról — m agunkban szép csöndben m egm osolyogjuk dialógus-partnerün
ket. Ügy vélem azonban, találh atu n k jobb m egoldást. A teizmus úgym ond
Isten létének föltételezését jelenti, az ateizm us pedig ennek tagadását, s a
kettő között így látszólag kibékíthetetlen ellentét feszül. A valóság azonban
az, hogy ez az ellentét m ind a teizm usnak, m ind pedig az ateizm usnak csu
pán történelm ileg túlhaladott, illetőleg prim itív form áira igaz. Lássuk elő
ször az utóbbit.
Az ateizm usnak egy történelm ileg sajátos, antiklerikális és aufklérista vál
tozata az, am ely elsősorban Isten létének tagadását jelenti. Az újabb korban
m indenekelőtt a fölvilágosodás filozófusai (közülük is leginkább Holbach)
voltak azok, akik Isten létének föltételezését, illetve a vallást nem csak
hogy nem hasznos, de egyenesen káros föltevésnek ta rto ttá k , s m egkísérelték
az em bereket fölszabadítani a „vallásos téveszm ék” uralm a alól. Ennek a
fölfogásnak — m elynek az adott történelm i szituációban persze, m int azt
bizonyára keresztény oldalról is el fogják ism erni, m egvoltak a m aga na
gyon is érthető társadalm i és ism eretfilozófiai indítékai — valóban m inde
nekelőtt tagadó, negatív vonásai állnak előtérben. A ném et klasszikus filo
zófián belül azonban m ár nem csak az idealista K ant vagy Hegel, hanem a
m aterialista Feuerbach sem (vagy nem egyszerűen) „tagadni”, hanem meg-
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érteni és valam ilyen — esetleg „m egszüntetett” — form ában m egtartani
igyekezett a vallást. Igaz, mivel F euerbach nem tu d o tt teljesen elszakadni
a hagyom ányos m etafizikai m aterializm us alapjaitól, az ő „antropológiai”,
az em bert pozitív m ódon középpontba állító m aterializm usának is m egvoltak
a negativisztikus, tagadó vonásai. Mégis, aligha véletlen, hogy ebben a
feuerbachi tagadásban ill. azon túl K arl B arth a vallás pozitív m egújulásá
nak lehetőségeit vélte fölfedezni. M ár F euerbachnál az ugyanis a dolog lé
nyege, m in t később M arxnál is, hogy nem az Isten re kell „nem et”, hanem
az E m berre kell „igent” mondani. A m arxizm us te h á t nem „tag a d ja”, jól
lehet valóban nem ism eri el Isten létezését. A kettő nem ugyanaz. A m ar
xizmus tudom ányos társadalom elm élet kíván lenni, s ebbe beletartozik egy
tudom ányos m egalapozottságú elm élet az em berről. A tudom ányos jelleget
azáltal törekszik elérni, hogy szigorúan a tudom ányok által szolgáltatott
adatokból indul ki, ezekből vonja, le következtetéseit. Minthogy pedig a tu 
dom ányok által szolgáltatott adatokban semmi sem utal arra, hogy az
anyagi világon kívül illetőleg azon tú l még egy „m ás” világ is létezne, ezért
a m arxizm us ezt a lehetőséget nem veszi föl előföltevései közé. Nem tételez
föl te h á t valam iféle m etafizikai transzcendenciát.
Csakhogy — és itt rátérh etü n k a m ásik oldal vizsgálatára — nem tételez
föl ilyesfajta, hagyom ányos m etafizikai transzcendenciát, ilyenféle „m ásvilá
got” a korszerű, lényegében úgyszintén a ném et klasszikus filozófiából ki
induló vallásos gondolkodás sem! A vallás ugyan nyilvánvalóan nem ve
zethető le a tudom ányokból (am iként persze közvetlenül a filozófia, külö
nösen an nak központi magva, az etika sem), am i azonban nem jelenti azt,
hogy, h a tú l is m egy rajta, föltétlenül ellentm ondásban kell lennie vele.
(A m arxizm us a filozófiát, ezen belül a filozófiai antropológiát és etikát a
tudom ány ö n k ritik ájak én t fogja föl és alapozza meg.) A hagyom ányos mi
tologikus-vallásos világképet — B ultm ann kifejezésével szólva — demitologizáló, korszerű vallásos fölfogás összhangba hozhatja m agát a tudom á
nyos világképpel. A XX. században végül is m erő anakronizm usnak te
k in th etjü k az egyik oldalon az olyan „istenbizonyítékokat”, m elyek — középkorias—tom ista m ódon — a tudom ány m egoldatlan problém áiból pró
bálnak egészen m ás jellegű „léttartom ányokra” következtetni; s a másikon
az olyan „cáfolatokat”, m elyek negatív form ában teszik ezt, kiindulva olyas
mikből, hogy az ű rh a jó k úgymond sehol sem találják a m ennyek o rsz á g á t. . .
Ha te h á t K ant szavait variálva azt kérdezzük: „Dialógus létezik — hogyan
lehetséges?” ; a válasz erre kétségtelenül az lesz, hogy dialógus azok között
lehetséges, akiknek álláspontja különböző ugyan, de akik mégis közös nyel
vet beszélnek: a tu dom ányt ilyen vagy amolyan m ódon figyelem be vevő,
korszerű ideológia (teológia vagy filozófa) dialektikus nyelvét.
2.
Az előbbiek alap já n most kijelenthetjük: m ind a kereszténység, mind
a m arxizm us lényege azokban a célokban ragadható meg leginkább, melye
ket m aguk (és az em berek) elé kitűztek. M arx úgy vélekedett, hogy a vallás
az em beri lényeg „fantasztikus m egvalósulása”, m ivelhogy az em beri lényeg
nek nincsen igazi valósága. Ezt a m arx i tételt elég sokan ism erik (sajnos
közel sem olyan sokan, m int azt a m ásikat, m elyet oly gyakran ki is forgat
nak, hogy ti. a vallás a nép „ópium a”), értelm e azonban csak akkor lesz
világos szám unkra, h a figyelembe vesszük, m it is érte tt M arx az ember
„lényegén”. Rövidre fogva, valam i olyasm it, hogy az ember lényege egy
sajátos, társadalm i létezésm ód (m int m ár Arisztotelésznél is: az em ber zóon
Politikern); az em ber „nembeli lény” (Gattungsw esen), mivel önm agát az
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em beri nem tag jak én t fogja föl, s épp ezáltal ember. Az em berré válás ontogenetikusan és filogenetikusán egyaránt az em beri létezésmód elsajátítását
jelenti, azoknak a tárgyi, szociális és nyelvi objektivációs rendszereknek az
elsajátításán keresztül, m elyek lehetővé teszik az em beri tudásnak nem ze
dékről nem zedékre való átörökítését és gyarapítását. A történelm i fejlődés
során ez az elsajátítás egyre inkább kifejlődik, hogy az em beri történelem
kezdetén föladott m agában való (potenciális) lététől folyam atosan egy adott
m agáért való (aktuális) m eglétig jusson el. Csakhogy egy m erőben ellent
mondásos form ában! A társadalm i halad ást egy — szükségképpen k iv ált
ságos — elit viszi előre, m iközben a legtöbb em ber a rabszolgaság valam i
lyen (nyílt vagy burkolt) form ájára van kárhoztatva. Á ltalánosabban fo
galm azva: az egész haladása az egyesek rovására m egy végbe. Ámde m inden
egyes em ber ugyanúgy em ber, m int a többi — m indnyájan testvérek, vagy
ha úgy tetszik, egy A tya gyerm ekei vagyunk.
A vallás, m indenekelőtt a keresztény vallás (és M arx is a kereszténységet,
éspedig elsősorban annak m odern, protestáns fo rm áját tekinti a vallás leg
m agasabb szintű m egvalósulásának) épp ezt posztulálja. De posztulálja,
s a m arxizm us ezen a ponton tovább kíván m enni. Továbbm enni — ám a
kereszténység eszméiből kiindulva. Vagyis azoknak az eszm ényeknek a meg
valósítását, m elyeket a kereszténység valam ilyen m ódon a transzcendenciába
helyezett, a m arxizm us az im m anencia birodalm ába k ív án ja helyezni. Azok,
akik egyform án ellenségei m indenfajta „vallásos” és „ideologikus” eszmé
nek és eszm énynek, nagyon sokszor m u ta tta k m ár rá — pejorative — a
szocialista—kom m unista gondolat keresztény gyökereire, a „Nouveau Christianism e” p rogram jára, s gúnyolódtak azon, hogy kereszténység és m arxiz
mus egyaránt ellenkeznek úgym ond az em beri term észettel, hogy meg
valósíthatatlan, fantasztikus utópiák. P ozitíve teh át a m arxizm ust úgy fog
h atju k föl, m in t tudom ányos alapokra helyezett, m ondhatni szekularizált
kereszténységet. I tt azonban kétségtelenül adódik egy valóban fontos, sőt
szinte áth id alhatatlannak látszó különbség. A m arxizm us, m int tudom ányos
alapokat kereső ideológia, am ennyiben figyelem m el v an az egyes em berre,
ezt csak az általános em beri szempontokból kiindulva teszi; míg viszont
a kereszténység, m int vallás, ha figyelem be veszi az összemberi fejlődés
szem pontjait, ak k o r ezt csak az egyes em berek üdvözüléséhez képest m ásod
lagos m ódon teszi. A keresztény eszkatológiák közül ezért azok állanak
közelebb a m arxizm ushoz, m elyek (m int Teilhard vagy Barth) k itü n te te tt
vagy k itü n teth ető pontokat tételeznek föl a társadalm i-politikai fejlődésen
belül, míg távolabb van n ak azok (m int R ahner vagy Bultm ann), melyek
veszélyesnek ta rta n a k egy ilyen lehetőséget.
A különbség lényegbevágó ugyan, de mégiscsak a form ára vonatkozik.
A m egközelítésm ódnak az a különbsége ez, am ely valóban m egkülönbözteti
egymástól a vallást és a filozófiát: hiszen voltaképp e különbség m ögött is
a tudom ányhoz (pontosabban a tudom ányos m egalapozás igényéhez) való
eltérő viszony húzódik meg. A tartalom ettől még nagym értékben azonos
lehet. S ahogyan a m arxizm usnak a m aga gyakorlatában nagyon oda kell
figyelnie az egyes em berek szem pontjaira is, ugyanúgy nem lehet viszont
közömbös a keresztény álláspont egyetlen képviselője szám ára sem, hogy
az egyének m ilyen társadalom ban élnek. A ligha valószínű, hogy a keresz
ténység egyetlen társadalm i form ához k ö th etn é m agát, ez azonban nem je
lenti azt, hogy nem kell m egkülönböztetnie olyan társadalm akat, melyek
inkább, s olyanokat, m elyek kevésbé felelnek m eg a keresztény életideál
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m egvalósulásának — akkor is, ha a legvégső beteljesedést mégis valam ilyen
transzcendens szférába helyezi. Hy módon a tartalm ak ism ét csak közeled
hetnek egymáshoz, akkor is, h a a form ák erőteljesen különböznek: m ert hi
szen akár a kereszténységnek, akár a m arxizm usnak az igazsága végső soron
csakis a gyakorlatban igazolódhat. A bban az értelem ben ti., hogy végül is
csak a gyakorlatban bizonyulhat be, hogy eszményeik m ennyiben és m eny
nyire valósíthatók meg. És ehhez képest m ég a formális hitvallások is m á
sodlagosak: m indkét oldalra nézve tanulságos lehet ebből a szempontból
az irgalm as szam aritánus példázata. Nem véletlen, hogy K arl R ahner (és
a m odern katolicizm us m egint csak form ájában különbözik a m odern p ro 
testantizm ustól) m egalkotta az „anonim kereszténység” form uláját — és
ugyanilyen m ódon az „anonim m arxizm us” form ulája is m egalkotható . ..
Kereszténység és m arxizm us ilyen párhuzam ba állítását csak az a keresz
tény fogja sértőnek találni, aki a m arxizm ust eddig m indenfajta vallásos
eszmény d u rv a tagadásának tarto tta, s csak az a m arxista, aki eddig csak
tévhitek és babonák gyűjtem ényét látta a vallásban . . .
3.
Most m á r csak az a kérdés m arad h á tra , hogy vajon elvi levezetésünk
nek m ennyiben felel meg az em pirikus valóság. A kérdés csak látszólag
bonyolult és „kényes”. 1945 után, a kibontakozó népi-dem okratikus, m ajd
szocialista forradalom során, kiélezett politikai és ideológiai harc folyt;
s az ilyen helyzetben m indkét oldalon könnyű tévedéseket és hibákat is
elkövetni, nehéz megfékezni az indulatokat és szenvedélyeket. A folyam at
azóta konszolidálódott, s ennek során többek között az is világossá vált,
hogy a nálunk is m egnyilvánult erőteljes antiklerikális és aufklérista jelen
ségeket ugyanolyan történelm i szituáció v á lto tta ki, m int az annak idején
a fölvilágosodás korában elő fo rd u ltat: a feudális hagyom ányokkal össze
fonódott egyházi vezetés elleni küzdelem. Egy ilyen konszolidációs folyam at
b an ezután az is term észetszerű folyam atossággal derül ki, hogy senkit sem
lehet egyszer s m indenkorra az évtizedekkel azelőtt lefolyt küzdelem ben
elfoglalt álláspontja alapján „beskatulyázni” (egyik oldalon sem!), éspedig
sem az „érdem ek”, sem a „h ib ák ” alapján: csak mai valóságunk az, am ely
ben m indenki napról n ap ra bizonyságot te h e t jó szándékáról és téttrekészségéről. Az, „aki nincs ellenünk, velünk v a n ” politikája nem pillanathoz kö
tö tt jelszó, hanem mély történelm i folyam atok m egértését tükrözi. Nemcsak
letagadhatatlan, de egyszer s m indenkorra elévülhetetlen is azoknak az ál
lam i és egyházi vezetőknek az érdeme, akiknek a jelenlegi eredm ények
nagym értékben köszönhetők: a dolgokat azonban akkor lá tju k igazán he
lyesen, ha azt is látjuk, hogy szerepük nem pusztán egyéni jellegű volt, h a
nem történelm i szükségszerűséget hordozott, s így a k ialak íto tt jó viszony
és a mai párbeszéd történelm i általánosságban a szocialista társadalom és
a keresztény egyházak kapcsolatára vonatkozik. Fölvetődhet itt ugyan még
az a kérdés, hogy m iért beszél akkor a m arxizm us a vallás távlati „megszű
néséről” ? S hogy lehet-e ak k o r ezen az alapon egyáltalán őszinte p árb e
szédet folytatni? Nos, itt azt kell figyelem be vennünk, hogy M arx nagyon
sok m indennek a „m egszűnéséről” beszélt a kom m unista társadalom ban;
így nemcsak az elidegenedés, az állam, a filozófia stb., de a m unkam eg
osztás, sőt m ég a m unka „m egszűnéséről” is. Nem itt a helye részletesen
taglalni azt, hogy mindez hogyan is értendő, azt azonban bizonyosan állít
hatjuk, hogy M arx itt az egész m ai társadalm i és elm életi stru k tú ra ra d ik á
lis m egszüntetésére gondolt. T ehát a struktúráéra — és az egész stru k tú rá é ra :
ezen a k ereten belül értelm ezendő és értelm ezhető csák a vallásra vonatkozó
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tétele is. Bizonyos, hogy még sok m u n k a — és különösen sok apróm unka —
van m ég h átra m indkét oldalon ahhoz, hogy a fentebb jelzett általános
történelm i szükségszerűséget m inden részterületen és m inden részletkér
désben érvényesítsük — a siker lehetősége azonban adva van.

BEN JO H N SO N

Himnusz az Istenatyához
A hym n to God th e F ath er
Tört szív dobog
feléd, Uram,
jobbik m agam :
sújtson ‘b otod,
ezzel jelezd
szerelm edet.

iTöbb jóra, m int
m it adsz, ki várt?
Fiad leszállt,
m egváltva mind,
ki Á ltalad
lett rég, s m a rab.

iHa ily kem ény
nem vagy, s hagyod,
m it akarok,
felejteném
ki vagy s vagyok.

(Dicső neve
lebírt gálád
poklot, halált,
periek vele
mégis tovább.

M ert vonz a bűn
s ritk á n latol
a sok lator,
míg k eserű n
m eg nem lakói.

iDe m ielőtt
rám kárhozat
szakadna, hadd
lüdvözülök
fája alatt.
Hárs Ernő fordítása

Ben Jo n so n (1572—1637) Shakespeare nagy tudású kortársa és barátja, sikeres szín
padi művek szerzője, az Erzsébet-kori angol irodalom hírhedt fenegyereke. Leg
többet játszott darabja a Volpone című vígjáték, öregkorára megcsendesedett,
s betegen és nyomorban tengette napjait. Verseket is írt, melyek bensőséges lírá
jukkal váltak maradandóvá.

PAUL FL E M IN G

Mindenben, mit cselekszem
Ih allen m einen Taten

(Mindenben, m it cselekszem,
la Legfőbb Ű r vezessen,
(ki m indent tu d s tehet:
(sikerre v in n i dolgom,
(ő kell, hogy pártfogoljon
■tanáccsal, tette l engemet.
(Fáradhatok napestig,
(nem érek véle semmit,
(aggódnom hasztalan:
(bármily m u n k áb a vágjak,
(kegyes ak aratán ak
Ivetem alá m agam .
Semmi nem eshetik meg
velem, m it ő nem ismert,
s mi nem üdvös nekem:
élveszem, am it rámoszt,
<s m it felőlem 'határoz,
é n is ugyanazt tervezem.
(Irgalmába ajánlom
(életem és halálom,
lő legyen, ak i dönt,
órám ütni m ik o r fog,
re á hagyom a gondot,
ő tudja a helyes időt.
(Légy hát övé, te lélek,
(és bízz benne, ki téged
képére alkotott.
Sorsod bárhogy forogjon,
A tyád az égi trónon
biztos tanácsadód.
Hars Ernő fordítása

Paul Flem ing evangélikus lelké-

szi családból született 1609-ben
a szászországi Hartensteinben.
Lipcsében orvosi tanulmányokat
folytatott, noha hajlamai inkább
a költészet felé vonzották. A há
borús események, Lipcse császá
ri csapatok általi megszállása
nem kecsegtették szívderítő kilá
tásokkal, ezért kapott az alkal
mon, hogy részt vegyen a Fri
gyes Schleswig-Holstein-i herceg
vezetése alatt álló, Oroszországon
keresztül Párizsba készülő diplo
máciai expedícióban. A csaknem
hat évig tartó, nem csekély ve
szélyekkel járó út során eljutott
Iszpahánba, a sah udvarába, ahol
öt hónapot töltött. Hazafelé tart
va, Révaiban eljegyezte magát
egy gazdag kereskedő lányával.
Házassága anyagi alapjának biz
tosítására Leydenben megszerez
te az orvosi diplomát. Menyaszszonyát azonban nem láthatta
viszont, mert útközben Hamburg
ban 1640-ben váratlanul meghalt.
Paul Fleming Martin Opitz és
Andreas Gryphius mellett a har
mincéves háború
időszakának
legjelentősebb
német költője,
őszinteség és természeti hűség
tekintetében kiemelkedik kortár
sai (közül, is bár műveinek na
gyobb része fordítás és alkalmi
jellegű alkotás, mégis tekintélyes
számú egyházi és világi költe
ményt hagyott az utókorra. Itt
közölt versét, melyet még ma is
énekelnek a német gyülekezetek
ben, perzsiai utazása előtt írta.
(A magyarországi evangélikus
egyházban is régóta éneklik; az
új énekeskönyvünk is tartalmaz
za más fordításban: 344. ének —
Szerkesztő.)

GROÓ GYULA

„Az evangélium derűs fárosza”
Podmaniczky Pál születésének
századik évfordulójára

„M ajdnem kilátástalan vállalkozás őt felidézni egy m ás korban, igazi való
ságában, azoknak, akik nem ism erték”, írta Podmaniczky Pál halála 20. évfor
dulóján Veöreös Im re („Podm aniczky Pál em lékezete”, Evangélikus Élet,
1969/39. sz.). Igaza volt. S azóta közben még 15 év te lt el! Nehéz a feladat,
m ert Podm aniczky szem élyének érték e és jelentősége elsősorban nem h átra
hagyott írásaiban, könyveiben van, am ik az u tó k o r szám ára is hozzáférhe
tőek, hanem csak a, vele való személyes találkozás érzékeltetheti. A kik ennek
annak idején részesei lehettek, egyértelm űen így vallanak: „Megjelenésében,
m inden egyszerűsége ellenére is volt valam i vonzó, előkelő (a közönséges el
lentéte!) . . . szelídség és Végtelen alázat je lle m e z te ... gyerm eki lélek la
kozott benne, a naivságig bízott az em berekben — em ellett egyike volt a
legszélesebb tájékozódású szellemeknek . . . élete végén m ár 18 nyelvet is
m ert . . . az evangélium ért való égő felelősség, K risztus szeretete szorongat
ta . . . ” M it lehet m indebből — s fő k én t abból, am i írásba nem foglalható
— e megemlékező írás töredékes soraiban m egeleveníteni? Mégis, úgy vél
jük, hogy azok, akik m ég találkozhattak vele, elkötelezettek, hogy szüle
tésének századik évfordulóján m eggyújtsák a hála és szeretet mécsesét,
Podm aniczky Pálra emlékezve, akinek egész életpályája volt világító erejű.

É letút
A podm anini és aszódi báró Podm aniczky család Trencsén várm egye egyik
legrégibb családja, nevét az ottani Podm anin helységtől vette. Az egyik ős,
Podm aniczky János n y e rt 1502 körül II. Ulászló királytól bárói címet. Pod
m aniczky István n y itrai püspök koronázta meg Zápolya Jánost és I. Ferdinándot is m int rangidős püspök. Ö té rt azután evangélikus h itre (Pallas
Lexikon). A család székhelye később az aszódi k astély lett, ahol annak több
ága is lak o tt egyidejűleg, am int erről, többek között, báró Podm aniczky
Frigyes közelm últban m egjelent em lékiratai is tudósítanak. (Podmanickky
Frigyes: Egy régi gavallér emlékei. B udapest 1984.) Róla különben később
még lesz szó.
A családi fényből és vagyonból azonban Podm aniczky Pálnak m ár semmi
rész nem ju to tt — csak a cím, az is inkább teherként. Az aszódi kastélyt
a teljesen elszegényedett család m inden tagja 1869 októberében kénytelen
volt elhagyni.
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Podm aniczky Á rm innak, a fentebb em lített Frigyes fivérének első felesége
Keglevich Emma grófnő volt. Ebből a házasságból 4 fiú szárm azott. Megöz
vegyülve, m ár előrehaladott korban, m ásodszor is házasságot kötött Egyessy
Etelkával. Ebből a házasságból született, óbudai lakásukon, 1885. október
16-án Pál. Október 22-én keresztelték a budavári evangélikus tem plom ban.
Két év m úlva meghal a második családját >
— négy, korábbi házasságából
származó fia ekkor m ár felnőtt — szerény tisztviselői fizetéséből eltartó
Ármin. A gyászjelentést az özvegy ad ja ki, 1886. novem ber 29-én, maga
és kiskorú — kétéves — fia, Pál nevében. Ebből a gyászjelentésből értesül
csak — legnagyobb m egdöbbenésére — Frigyes báró testvéröccse m ásodik
házasságáról, a gyerm ek születéséről, s m indjárt Á rm in haláláról is. Pedig
Frigyes jó testvér volt: am ikor — évekkel azelőtt — öccse teljesen eladó
sodott, tartozásainak kifizetéséért Frigyes m indenét, am ije még volt: lovait,
fegyver- és pipagyűjtem ényét — pénzzé teszi. Így vált m aga is szegénnyé.
Állást v állalt az A dria Biztosítónál, m ajd a vasútnál — közben regényeket
is írt, am iket akkoriban szívesen olvastak —, hogy azután m int a fővárosi
Közm unkatanács alelnöke feledhetetlen érdem eket szerezzen a m odern Bu
dapest m egterem tése te r é n : ő építtette többek között az O peraházat, rendeztette a V árosligetet, a S u g áru tat (Andrássy út, m a N épköztársaság útja), a
csatornázást, közvilágítást stb. Így le tt a „kockás b áró ” — pepita szövetű
öltönyeiért kapta e nevet — a századvég B udapestjének nevezetes alakjává,
akinek m éltán adta K rú d y Gyula a „Budapest vőlegénye” nevet (K rúdy
Gyula: B udapest vőlegénye. Budapest 1973.). Tudjuk, hogy a kis árvát, Pált,
nagybátyja tőle telhetőén igyekezett tám ogatni. Ezenfelül talán két vonást
örökölhetett tőle az unokaöccse: a szépírói hajlam ot és tehetséget s a közért
való önfeláldozó fáradozást.
1894-ben az özvegy m ásodszor is férjhez megy. Erről a m ostohaapáról ke
veset tu d u n k . M indenesetre a család anyagi körülm ényei egyre sanyarúbbá
válnak. P ál em iatt k im arad a III. gim názium ból. Pedig égető tudásszom j
feszíti, m indent elolvas, am i keze ügyébe kerül. Tizenöt éves, am ikor nyom
tatásban m egjelenik első fordítása (Goethe: Johanna Sebus). 1903-ban
érettségi nélkül jelentkezik a pozsonyi Evangélikus Teológiai A kadém iára.
Felveszik s a hiányt utólag pótolja. Teológiai tanulm ányai befejezése után
egy évig a rostocki egyetem en tanul. Rövid m odori segédlelkészkedés után,
1910-ben a pozsonyi Teológia m agántanárává választják. 1911-től azonban
m ár a Pozsony megyei Felsőszeli gyülekezet lelkésze, 1917-ig. Ebben az idő
szakban k ap életre szóló indításokat: kapcsolatba k erül az akkori m agyarországi ébredési m ozgalm ak hordozóival: a M agyar Evangélium i Keresz
tyén Diákszövetséggel (MEKDSZ, P ro Christo), a B ethániával, a Misszióegyesülettel, am elynek m á r 1906 óta tagja. 1913-ban m ár ő rendez Felsőszeliben országos diákkonferenciát. E rre az évre esik házasságkötése is
V argha Ilonával. 1916-ban teológiai m agántanári vizsgát tesz, dolgozatá
énak cim e: A reform áció neveléstörténeti jelentősége. 1917 végén az eperjesi
Teológiai A kadém iára h ív ják az újszövetségi tanszékre. Az im périum változás
u tán a pozsonyi Teológiára kerül, de itt, a teljesen szlovák nyelvűvé vált
főiskolán nem volt m aradása. 1920 tavaszán M agyarországra, Pusztalőbre
költözik apósához. Egyházi állást nem kapva k itan u lja a m éhészetet. Ha
m arosan azonban a B ethánia Egyesület lelkésze lesz, fogházm issziót végez
s többször is külföldi kiküldetésben já r (Anglia, Svájc, Hollandia). E kkortól
lesz az ökum enikus gondolat elkötelezettje. 1923-tól a L u th er Szövetség fő
titk ára, m ajd a Deák té ri gyülekezet segédlelkésze. Közben sokat ír, nap
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tá rt, újságot szerkeszt (M ustármag, korábban a H ajn alt is). 1924 ja n u á rjá 
ban elkíséri finnországi hivatalos ú tjá ra R affay Sándor püspököt — tolm ács
ként, m ert közben finnül is m egtanult. Még ez évben ú jra Finnországba
utazik —, ekkortól a finn—m agyar egyházi kapcsolatok lelkes előmozdítója.
1926-ban Debrecenben a teológia doktorává avatják. Disszertációja: A miszszió tudom ányának vázlata (m egjelent a Theologiai Szemle különlenyom a
taként). 1928-ban a soproni Evangélikus H ittudom ányi K ar nyilvános ren 
des tan áráv á nevezik ki. I tt tan ít 1949. október 3-án bekövetkezett haláláig
m int a vallástörténet, vallásbölcselet és keresztyén neveléstudom ány profeszszora.
Ennyi — nagyon vázlatosan — az életút. Ennyi azonban feltétlenül kell az
élet és em ber s az életm ű m egértéséhez. Lássuk h á t az életút főbb állo
m ásait kissé közelebbről, hogy valam ennyire kirajzolódhassék Podm aniczky
Pál arcképe.
Felsőszeli
1911—17-ig szolgált ebben a csallóközi gyülekezetben. Az eddig jórészt
városi, sőt nagyvárosi környezetben feln ő tt fiatal lelkész ham ar szót ért
paraszti híveivel s a falu papjává lesz. Igehirdető és pásztori m unkája
eredm ényeként egyre többen akadtak a gyülekezetben, akik „kom olyan ke
resztyének ak a rtak lenni” — hogy L u th er m egfogalmazásával éljünk. R end
szeres bibliaolvasók és az Írásban kutatók voltak. Az istentisztelet látogatása
m ellett házi im aórákat, összejöveteleket is tartottak. Nem váltak azonban
„ekkleziolává”, zárt közösséggé, nem szakadtak ki a gyülekezetből, sőt annak
legm egbízhatóbb, építő, adakozásban is első tagjai m ara d tak —, m ég a m á
sodik nem zedékben is, őrizve és gyüm ölcsöztetve a lelki ajándékokat, am i
ket egykor a „báró tisztelendő úrtól” — így em legették — kaptak. Így em
lékezik erről M átis István, aki 1939-től volt a felsőszeli gyülekezet papja.
M egemlíti, hogy Podm aniczky m unkája nyom án kezdődött a gyülekezet
ben a különös gonddal végzett gyerm ek- és ifjúsági m unka. „M intaszerű,
kiváló parochus lelkész volt, aki a lelkészi m unka m inden ágát jól végezte.
Alázatos hivő em berként úgy tudott az em berekkel bánni, hogy egy em ber
öltő távlatából is m egem lékeztek róla.”
Még később is. Az Űj Harangszó 1949. október 16-i számában, am ely
szinte teljes terjedelm ében az akkor elhunyt Podm aniczky Pál em lékének
szenteltetett, „A falu p ap ja” címmel Szűcs Lajos presbiter, földműves így em
lékezik ró la: „Hálás szívvel adózunk Istennek, aki őt mihozzánk elküldötte, hogy hirdesse az élet igéjét. Igehirdetése határo zo tt és világos volt
a Lélek erejében, ö kezdte meg a gyülekezetben a bibliaórák tartását,
úgyszintén a vasárnapi iskolát a gyerm ekeknek. Legtöbbször éjjel 12 órakor
is d o lg o zo tt. . . Istennek áld o tt m unkása v o l t . . . ”
A Felsőszeliben töltött idő, úgy véljük, k ét szempontból is jelentős Pod
maniczky P ál számára. M egism erte a gyülekezeti lelkészi szolgálatot. Ké
sőbbi teológiai tanári m u n k á já t m eghatározta a tu d at, hogy m inden teoló
giai k u tatás, fáradozás a gyülekezetért v an s nem öncélú. Egyébként — s ez
örvendetes — a legtöbb hazai teológiai tan áru n k hosszabb-rövidebb gyüle
kezeti szolgálat után k e rü lt katedrára, ellentétben a külföldi gyakorlattal.
M ásodszor: itt válik a hazai ébredési mozgalom elkötelezettjévé, m elynek
„legelső fáklyái közé tarto zo tt. A m élyen hivő szív és a legkorszerűbb teoló

GROÖ GYULA: PODMANICZKY PÁL

giai tájékozódás találkoztak benne.” (Üj Harangszó, 1949. okt.
m ozgalom ban m egvalósult valam i a m inden hivők egyetem es
elvéből, m ert nemcsak a hazai protestantizm us egész vezető
— lelkészeket, püspököket — nevelte, hanem vezetői között
ban és m agától értődőén akadtak „laikusok” is.
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9.) Ebben a
papságának
nem zedékét
szép szám

A professzor
K erek húsz esztendeig ta n íto tt a soproni Evangélikus H ittudom ányi Karon.
F ilozófiatörténetet, neveléstörténetet és v allástörténetet adott elő. Szívéhez
legközelebb azonban a misszió tudom ánya állott, am it szabad tárgyként
h ird ete tt meg. M ár em lített doktori disszertációja is ebből a tárgykörből
való. Itt k ife jte tt elvi szem pontjai m a is időszerűek. „A missziónak nem 
csak igehirdetőkre van szü k ség e. . . a célt a cselekedetté form ált igével is
meg lehet közelíteni. Segítséget nyújtani nemcsak a lélek, hanem a test
szám ára i s . . . ” Kiemeli a nők szolgálatának fontosságát. Hangsúlyozza,
hogy a m issziónak m ódszerében alkalm azkodni kell a különböző faji, kul
turális, társad alm i, vallási adottságokhoz.
Tudom ányos publikációinak még csak felsorolása is, e szűk keretek kö
zött, lehetetlen. Néhány címet, csak jelzésül, em lítünk: „A keresztyén istentisztelet lényege valláspszichológiai és dogm atikai alapon kifejtv e”. Pozsony
1916. ■
—j „A belmisszió a ty ja .” B udapest 1917. — „Az Ágostai H itvallás egy
háza és a m isszió.” Sopron 1930. — C ikkeket, tanulm ányokat írt a Ke
resztyén Igazság, a Lelkipásztor, a Theologiai Szemle folyóiratokba. Talán
legutolsó dolgozata az Evangélikus Nevelő folyóirat 1948. évi fe b ru ári szá
m ában jelen t m eg: „Schneller István”, a soproni teológiai karon elm ondott
m egemlékezés. Ebben Schneller szem élyiség-pedagógiájának időszerűségét
m u tatja fel beleállítva a legszélesebb szellem történeti összefüggésekbe.
„Professor volt: hitvalló. Minden előadása igehirdetés volt s igehirde
tése m indig bizonyságtevés. Hit és tudás nem ellentétben feszült nála, hanem
tudása egészen feloldódott hitében. Pedig polihisztor volt —, ez ma m ár ritka
jelenség. P ró fé ta is volt, látások em bere és pásztor s talán ebben a leg
nagyobb. Szobája és szíve m indig tárv a volt tanítványai elő tt” — írta halála
alkalm ával egyik volt tanítványa. Valóban, nevelőnek ta lá n még nagyobb
volt, m int tanítónak. Lelkes, elkötelezett előadásm ódja m agával ragadott.
C sütörtök esti, lakásán ta rto tt bibliaóráin, ahol néha húszán is összegyűltek,
k ap tu k tőle a legtöbbet. Többféle irán y zat képviselői, egym ástól nagyon
különböző egyéniségek egyaránt szom jasan ittá k szavait. „S zeretett Podi
bácsink színes életrajz-ism ertetésein keresztül a misszió szeretete tüzelt
felénk. Mi o tt ültü nk lábainál m int összekötött kéve. G ondtalanul és csodá
lattal szedtük h atártalan széles látókörű tudásának elénk szórt gyöngyeit,
sü tk éreztü n k szívének m eleg szeretetében és szívtuk m agunkba hitének ér
lelő erejét, ö tu d ta, hogy Isten azért g y ű jtö tt m inket körébe, hogy egyszer
m agvetésre szórassunk szét”. (Veöreös Im re, Üj Harangszó, 1949. október
16.) Háza hom lokzatának felirata: „Ez csak földi szállásunk, örök haza
odafönn v á r”, sokakat elgondolkoztatott. Némelyek „egyoldalú pietizm usán ak ” kifejezését látták benne — pedig ez a fölirat az aszódi Podm aniczkykastélyon is m egtalálható. „Milyen biztos a dolgában ez a Podm aniczky”,
jegyezte m eg egyszer valaki gúnyosan. Nem is tudta, m ilyen igaza volt!
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Podmaniczky Pál csütörtök esténként tanítványaival az otthonában

A z író
Podm aniczky Pál „könyves em ber” volt. Ügy is, m in t a könyvek szerelm e
se —, rengeteget olvasott, naponta 5—6 könyvet párhuzam osan és élete
végén m ár 18 nyelv birtokában. Ügy is m int író, ta lá n így m ondhatnók:
a vallásos szépirodalom művelője. Életének egyik kutatója, H ulej Alfréd,
több m in t 400 ilyen jellegű írásáról tud. 1958-ban R euss A ndrás IV. évf.
teológiai hallgató a ta n á ri k ar által k iírt p ály ázatra pályam unkát adott
be „Dr. Podmaniczky P ál vallásos szépirodalm i m unkássága” cím m el. Eb
ben 58 m űvét sorolja fel, pontos filológiai adatokkal. Kiem elkedik ezekből
két, történelm i elbeszéléseket tartalm azó kötet: a „V ih ar” (1924) és a „Meg
nyílt szem ek” (1923). B ibliai tárg y ú regénye az „Oneszimosz”, 330 gépelt
oldal, m agyarul nyom tatásban nem jelent meg. N ém et fordításban: „Be
freites Leben” (Berlin 1940) és finn fordításban: „V apantettu eläm ä” (1947).
Kisebb írásai a M ustárm ag, a H ajnal és a H arangszó c. egyházi lapokban
jelentek meg.
írásai „mind felvetik a kérdést: kicsoda neked Krisztus? Szépirodalmi
m unkássága is ennek a célnak a szolgálatában állott. Az írás lehetőségét
szószéknek tek intette, ahonnan olyan em berekhez is eljut Isten üzenete,
akik egyébként ritkán, vagy egyáltalában nem ü ln ek a tem plomi szószékek
a la tt” (Reuss i. m.). Ő m aga így vall írói tevékenységének céljáról az One
szimosz utószavában: „ ...J é z u s , a jó Pásztor Oneszimoszt kereste, és One
szimosz engedelmesen m eg találtatta m agát. S m ivel ez könyvem nek a mag-
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va, nem is lehet, nem is ak ar ez a könyv egyéb lenni, m int Jézus drága ne
vének magasztalása, [...] bizonyságtétel arról, hogy Jézus, az Ű r [...]
legyőzte a b ű n [...] hatalm át, [. ..] hogy az ő ereje által mi is hazatérjünk
tévelygő útjain k ró l az atyai házba”. (Űj Harangszó, 1949. október 16.)
S aját írásai m ellett jelentős szolgálatot végzett a m agyarországi ébredés
történetében k ét regényszerű könyvfordítása a finn ébredés történetéből.
O ravala Ágoston: „A p arasztpróféta”, két kiadásban is m egjelent (1932 és
1946), 382 oldalon, és E dquist M árta: „Északi fény” (1933), 185 oldalon.
Évszám és név nélkül jelen t meg egy írása (Különlenyom at az „ím é
m indent ú jjá teszek” c. gyűjtem ényből): „Podm aniczky János végrendelete”.
Egy korai őséről (XVIII. sz.) szól, aki a m agyar pietizm us történetében vitt
szerepet. „Podm aniczky Ján o s életét m egáldotta az Űr. Ez a hivő em ber
im ádkozott u tó d aiért s im ádságának bizonyosan része volt abban, hogy
e sorok írója, késő utódja, az Ű r szolgája lett, s m ost ezeken az oldalakon
m egszólaltathatta őse bizonyságtételét”. Valóban, ha Podm aniczky P ál élet
ú t ján a kezdetektől végigtekintünk, azt kell vallanunk: „Az Ű r csodásán
m űködik, de ú tja rejtve v an . . . ” Ezért szépírói m unkájáról bízvást m ond
h atju k , hogy az „tulajdonképpen m ár nem is szépirodalom, hanem az
evangélium h irdetése szépirodalm i form ában” (Reuss i. m.).
Itt kell — leh et — felvetnünk a kérdést: Vajon „egyoldalú” volt-e Podniczky Pál kegyessége, teológiája, egész életm űve? Talán inkább így fogal
m azhatnánk: „Egy-ügyű” em ber volt. K ora teológiájának, filozófiájának és
irodalm ának teljes áttekintése birtokában, m inden tudását, képességét való
b an egy ügynek, az evangélium hirdetésének szolgálatába állította. Hogy
csak egyet em lítsünk: tan ítv án y ai szám ára ő fedezte fel K ierkegaard jelen
tőségét, k o rát messze megelőzve.
K ülön lehetne — ha te rü n k volna reá — szólani Podm aniczky P ál ének
író i tevékenységéről. Több m int 100 éneket írt és fordított. K özülük kettő
k e rü lt új énekeskönyvünkbe (385. és 525. sz.)
Ö kum ené — m isszió
Podm aniczky P ál az ökum enikus gondolat egyik hazai úttörője volt. É let
ú tjáb an röviden em lítettük számos külföldi ú tjá t; több nem zetközi konfe
rencián v ett részt s ezeken m egism erkedett az ökum enikus m ozgalm at
történetileg előkészítő egyesülések, szövetségek (YMCA—KIÉ, W SCF—P ro
C hristo Diákszövetség, CE— C hristian Endeavour, Life and W ork, Missziói
T ársulatok Világszövetsége stb.) úttörő, vezető személyiségeivel, így többek
között John M ott-tal, és N ath an Söderblom svéd evangélikus érsekkel, aki
vel — mások m ellett — levelezésben is állott. E m lítettük finnországi ú tja it;
a finn—m ag y ar egyházi kapcsolat létrejöttében jelentős szerepe volt, ezt,
m á r em lített, fordításai is előm ozdították.
Alkalm ilag az „alliance-keresztyénség” m egjelöléssel fém jelezték Podm a
niczky kegyességét és szolgálatát, többek között azért is, m ert egy rövid
ideig a B ethánia Egyesület szolgálatában állt — és felesége reform átus
volt. A valóság ezzel szemben az, hogy veretes lu th eri teológus volt, felekezete azonban nem vált szám ára korláttá, amelyen ne tu d o tt volna át
pillantani és kezet nyújtani m ás felekezetekhez tartozó evangélium i keresz
tyéneknek. S ez nemcsak rá volt jellemző, hanem m indazokra a — későbbrészben vezető egyházi szolgálatot betöltő — hazai keresztyénekre, akiknek
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szám ára — pl. a P ro Christo Diákszövetség konferenciáin — az úrvacsorái
közösség, m ár a húszas évektől, m agától értődő volt.
M ár em lítettük, hogy nagy szívügye a misszió volt. A teológiai tudom á
nyok közül legszívesebben a misszió tudom ányával foglalkozott. Mindig
hangsúlyozta, hogy nem szabad elválasztani az ún. külmissziót a belmissziótól. Csak egy misszió van, s ez tulajdonképpen evangélizáció, az evangélium
hirdetése szóval és tettel, élettel és cselekedettel. S ez a misszió sohasem
agresszió, sem saját m eggyőződésünk ráerőltetése a másik em berre, hanem
Isten szeretetének felkínálása, a szelídség és alázat m agatartásában. Ennek
a m agatartásnak volt Podm aniczky egész életvitele ékes példája.
É letrajzi jellegű írásainak hősei is többnyire a m issziótörténet nagy alak
j a i voltak. Tudta, hogy a személyes életpélda m egjelenítése m inden elmé
leti fejtegetésnél vonzóbb és követésre indítóbb. M éltó volna, hogy e na
gyon vázlatos m egemlékezésen messze túlm enően életrajz készüljön Podm a
niczky P álról is.
A halálán ak hírére tám ad t spontán visszhang az egyházi sajtóban — csak
ez m érhető fel — m u tatta, hogy k it veszítettünk el. Az Űj H arangszó 1949.
október 16-i száma szinte teljes terjedelm ében vele foglalkozik. C sak a cik
keik cím ét soroljuk fel: „Egy élet gazdagságából valam i m u ta tó b a ...” Ezt
a rendkívül jellemző életrajzi összefoglalást felesége írta (Ilon)ka szerzői
megjelöléssel. „Az utolsó találkozás” — „Podm aniczky Pál, a m isszionárius”
— „A szépíró Podm aniczky P ál” — „A békességgel búcsúzó” — „Mik—
Mák—M űk” (kedves m ókusairól szól ez az írás, m ert Podmaniczky Pálban
Assisi F erenc és A lb ert Sdhweitzer lelke lakozott) — „Temetés u tá n ”, ö t
m agát az „Oneszimosz” egy részlete s a kézirat utószava szólaltatta meg.
Megemlékező cikket közöl az Evangélikus É let 1949. október 9-i száma:
„Podm aniczky Pál, egy igaz em ber”, az Élő Víz 1949. október 9-i száma,
a Lelkipásztor 1949. novem beri száma. Ebből idézzünk pár sort: „N agyratágult, tiszta szempár, szüntelen m osoly, nagy szív, meleg szó, sem m i össze
tettség, csupa egyszerűség: ez volt Podm aniczky Pál. Ügy já rt közöttünk,
m in t az evangélium derűs fárosza, m inden vonásán, m ozdulatán átragyo
gott az örök nagy öröm hír.” (Szabó József)
A kik annak idején tem etésén részt vehettünk, am íg két kedves, finnből
fo rd íto tt énekét — „Szelíd szemed . . és „Uram, óh add . . . ” — énekeltük,
úgy éreztük: nem gyászszertartáson veszünk részt, hanem a hálaadás és
örvendezés ünnepén. Hiszen ő m ár hazam ent szeretett Urához . . .
Életének utolsó levelét — szeptem ber 17-én, illetőleg 19-én, m e rt ceruzá
val, ágyban, alig tu d ta , csak k ét n ap múlva, fo ly tatn i — e sorok írójának
írta. Nem önm agáról írt, hanem utódlásának kérdéséről —, vagyis akkor
is, utolsó napjaiban is, a szolgálat, az ügy foglalkoztatta, alig verdeső
szívét.
K orán távozott közülünk? S zerettei, felesége, négy gyerm eke, barátai,
tan ítv án y ai, egyháza szám ára bizonnyal. Még tele volt tervekkel, rem ény
ségökkel, kéziratokkal —, szerette volna m egérni, hogy „Oneszimosz”-a
m agyar nyelven is m egjelenjék. Isten országában azonban nincsen torzó,
Isten kezében életünk széttört edénye teljessé és egésszé válik. E zért ad
h atu n k h álát most, születésének századik évfordulóján, Podm aniczky P álért
is az egyház U rának.

RÁBA GYÖ RG Y

Tűlevelű dráma

Az em ber nem lom bhullató fa
tűlevelét növesztette vagy óvta
ki tu d ja róla
Sovány talajon
kapaszkodik konokon
gyökere görcsösen
m arkol kopárba
term ése noha fénylő
sötéten kérgesedik
nagyságos idejéig
míg kim agasló
sudárnak ítélik
döntik a földre
egyszeri hatalm át
ünneppé cicomázzák
holtában köszöntse
a -még érlelődök
vigalom színü m ázát

M ÉSZÖLY MIKLÓS

Urai Erika művészete
Könyvtervek és illusztrációk

U rai Erika grafikai m unkásságának egyik vonzó vonása a folklorisztikus
elem ek fegyelm ezett és harm onikus lírája. S e m ögött — az életrajzából
tu d ju k — nem valam i divatosságra törekvés áll, nem a képzelőerő kényel
me, am ely (sokszor, sokaknál) inkább csak a könnyebb u ta t keresi és találja
m eg a folklorisztikus form a és színhagyom ány kim eríthetetlenül gazdag
világában. Am ely azonban mégsem „adja meg m ag át” olyan könnyen.
S talán éppen azért nem, m ert annyira v itath atatlan u l közkincs, s az a r
chaikus századoktól m áig ívelő eredetében-alakulásában az egész em beriség
kollektív alkotó- és képzelőereje nyilatkozott meg. Am i ennyire szem ély
telen, azt legnehezebb személyessé ten n i; m egtalálni a személyesség szük
séges önállósága és a felhasznált, áthasonított értékek között a megfelelő
egyensúlyt. U rai Erika ezt a legfontosabbat nem véti el. M unkássága sok
k al szélesebb körű, sem hogy csak a folklór felől közeledhetnénk hozzá.
A geom etrikus szerkesztésben éppúgy otthonos, m int az oldottabb alak- és
form astilizációk területén, pontosan addig a határig érvényesítve a rajzos
ságot, (és ha kell) a festői hatásokat, am eddig ezt a m odern könyvillusztrá
ció igényli, am eddig valóban funkciója van, és nem válik öncélúvá. M ár
pedig éppen erről tudjuk — tapasztaljuk — , hogy ez m ennyire billenékeny
h atár. G rafikájában mégis m indig m egm arad — jobban vagy kevésbé fel
ism erhetően — a folklór sugalm azása. Még a pusztán betűkom pozíciós
könyvborító-illusztrációin is, például, ahol a vonalak és térközök arányaival,
a színek p u ritán ellentétével hajdani hím zések és szőttesek látványnyugal
m át tu d ja egy teljesen m ás esztétikai közegben em lékeztetőén visszaidézni.
Am i m ásképp nem sikerülhetne, csak úgy, hogy ami U rai E rikát a folklór
hoz köti, az valóban elkötelezettség, alapélm ény, elsődleges érdeklődés és
szenvedély.
Ennek a kiállításnak az anyaga közvetlenül és nyíltan beszél erről a folk
lór-érintettségéről. Egy m ind művészi, m ind kultúrtörténeti és pedagógiai
szempontból hallatlanul fontos könyvsorozat — egy alakuló és m ost bon
takozó sorozatból — ad ízelítőt. Azt hiszem, jobb kezekbe nem is k erü l
h etett a képi megoldása. A sorozat tém ái — hogyan öltözködnek, laknak,
közlekednek, játszanak stb. a világ különböző népei — a m aga nem ében
hiánypótló vállalkozás gyerm ekirodalm unkban, illetve gyerm ekkönyv-kiadásunkban. Játékosan és m űvészien tárgyszerű és pontos ism ereteket közöl;
am i korszerűen tudatform áló is: igen, különbözőek vagyunk, de épp ezek a
különbségek teszik világossá, hogy m égis m ennyire egyform ák. Azaz egy
m ásra utaltak. (Elhangzott U rai Erika ta ta i kiállításának m egnyitóján.)
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Indulásom és munkásságom
A m űvészeti nevelés m inden em ber életét szellemi tartalom ban, értékben és
szépségben gazdagabbá teszi. M esterem , Jaschik Álmos, a nagy tan ító k közé
tartozott. Pedagógiai zsenialitásával kivételes rajztudását, sokrétű m űvelt
ségét m aradéktalanul tu d ta átadni tanítványainak. Szerinte a m űvészi alko
tás lényege egy felfokozott életérzés kifejezése. Alkotó művész csak az lehet,
aki az életet nemcsak külső jelenségeiben szemléli, hanem annak belső ta r
talm át is m eg tu d ja érezni.
A vizuális látásm ód és rajzolás elsajátítására ragyogó egyéni m ódszere
volt Jaschik Almosnak. A form ák felépítését, törvényeit kereste, ezekre
igyekezett tanítványai figyelm ét felhívni. K ultúrtörténeti előadásaiban rá
m u tato tt az általános szellem történet és a művészi stílusok váltákozásának
párhuzam aira. A betűírás m űvészetének is kiváló ism erője volt. A nála
m egism ert gazdag írástörténeti anyag az ősi k u ltú rá k a t is felölelte, egy írástörténész gondosságával, ritkaságszám ba menő részletességgel és alaposság
gal összeállítva.
A Jaschik-iskolában töltött évek egész életem re m eghatározóak voltak.
G rafikai tanulm ányaim m al párhuzam osan a Tudom ányegyetem bölcsészka
rán m űvészettörténetet, régészetet és néprajzot hallgattam . íg y lettem
könyvgrafikus, betűs cím lapok tervezője és könyvillusztrátor.
Gyermefkfcönyveim m agyar, francia, német, angol, olasz, orosz, finn és
cseh nyelven jelentek meg, számos külföldi könyvkiadónál is.
Urai Erika

A medvefiú (Finnugor népek meséi) c. kötet illusztrációiból
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Sámándobok, szóljatok (Szibéria őslakosságának költészete) c. kötet illusztrációiból

URAI ERIKA MŰVÉSZETE

Koreai leányok játszanak (Hogyan játszanak c. kötet)

Eszkimók játszanak (Hogyan játszanak c. kötet)
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Urai Erika könyvborítóitól

HANS W E D E R

Apokaliptikus korhangulat

Sokasodnak a jelek, am elyek arra m u tatn ak , hogy jelenleg egy új apokalip
tikus tu d a t van keletkezőben. Főként a szóhasználatból látszik ez világo
san. Beszélnek apokaliptikus m éretű katasztrófákról, az em beri pusztító
képesség apokaliptikus dim enzióiról, a jövőtől való m eghatározatlan szo
rongásról, am elyek apokaliptikus korhangulatok jelenlétére figyelm eztet
nek. Sok új filmben szerepel az apokaliptika tém ája, hogy a jelenkor iro
dalm áról ne is beszéljünk. Ezzel a szóval érdekes m ódon egy egyetem es
jelentőségű, erőszakos, megsemmisítő történés képzete kapcsolódik össze.
Az apokaliptika erőszakosságot, egyetem es horizontot, megsemmisítő, k a 
tasztrofális történést jelent. Mindezek a m ozzanatok m indig is hozzátartoz
tak ehhez a képzetkörhöz, h ab á r korántsem ezek voltak az egyedüliek.
Az „apokaliptika” szó olyan tőből szárm azik, am ely kinyilatkoztatást,
nyilvánvalóvá válást vagy effélét jelent. Eszerint az apokaliptika olyan
szemléletm ód, melynek jellem zője a jövőbeli kinyilatkoztatás. A kérdés te r
mészetesen az, hogy ki fog nyilvánvalóvá válni ebben a jövőben. V ajon
Isten, az ég és ai föld terem tője lesz az, aki hatalm ában és igazságosságában
nyilvánvalóvá fog válni? V ajon az em ber az, akinek a gonoszsága napvilág
ra kell, hogy kerüljön, és ak it az utolsó ítélet el kell, hogy ítéljen és el kell,
hogy töröljön? Így gondolták ezt az apokaliptikus körökben Jézus idejében.
Kérdéses, hogy szabad-e így értenünk az új apokaliptikus korhangulatot.
M ert ki fog nyilvánvalóvá válni a mi jövőnkben? T alán az em ber lesz
az félelm etes és egyszersm ind rejtélyes pusztító dühével, aki a maga m ezte
len valóságában jelenik m eg m ajd a katasztrófa napján? Vajon az fog
nyilvánvalóvá válni azon a napon, hogy az em ber képtelen azt cselekedni,
am inek jövője van? A jelenlegi és a régi apokaliptikus gondolkodás közti
nagy rokonság élesíti szem ünket a bekövetkezett eltolódásra is. Az em ber
nyilvánvalóvá válása apokaliptikus m éretek et öltött, Isten végső k in y ilat
koztatásáról viszont m intha m ár senki sem tudna.
Ez a változás arra int, hogy óvatosan kezeljük a felületi hasonlóságot.
Ezért a következőkben m egkíséreljük közelebbről szem ügyre venni a mai
apokaliptikus korhangulatot. Ezt úgy tesszük, hogy legalábbis néhány jel
legzetes vonatkozásban megvizsgáljuk, hogyan kezelték az újszövetségi
tan ú k az ak kori apokaliptikát. Az Újszövetségnek k ritik ai kapcsolata van
az apokaliptikával. E kapcsolat vizsgálata talán hozzájárul a jelenlegi kor
hangulat értelmezéséhez, sőt talán azt is lehetővé teszi, hogy kritikus m ódon
elh atáro lju k m agunkat tőle.
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Isten jelenléte a végső eseményekben
Az önm agában felettébb sokrétű apokaliptikus gondolkodás egyik alap
meggyőződése az, hogy a végső idő kétségtelenül Isten ideje. M inden bi
zonnyal történhetnek ek k o r szörnyű katasztrófák, az em ber m inden bi
zonnyal fél a végső kozm ikus összeomlástól, m indazonáltal m egingathatat
lanul hisz abban, hogy egyedül Isten határozza m eg a végső tö rtén ést és
senki más. A kozmikus katasztrófa azért következik be, hogy Isten új kor
szaka létrejöhessen. M ert a jövő csak egy dolgot fog hozni: Isten uralm ának
nyilvánvalóvá válását. Az igaznak egyáltalán nem kell félnie, ellenkezőleg:
azon a napon véglegesen igazságot szolgáltatnak neki. Más az, hogy az em
bernek az apokaliptikus jövőben meg kell jelennie Isten bírói széke előtt,
és m egint m ás az, hogy az em ber a bizonytalan jövőben eltűnik a sem m i
ben. Más az, hogy Isten ta rtja kézben m inden tere m te tt dolog jövőjét, és
ismét m ás az, hogy az élőlények egyik faja a világm indenség egyik zugá
ban m egsem m isíti a sa já t bolygóját. E tekintetben aligha beszélhetünk
apokaliptikus korhangulatról, és aligha vonatkoztathatjuk azt az em beriség
jelenlegi helyzetére.
Jézus term észetesen nem ebben a gondolatkörben fogott hozzá az apo
kaliptikus gondolkodás bírálatához. Ö nem sokat tö rő d ö tt azzal, hogy mi
féle apokaliptikus esem ény fog bekövetkezni a közeli jövőben. E tek in tet
ben m egelégedett az „Isten uralm a” kifejezéssel. Különösen Isten uralm á
nak szigorú transzcendenciáját hangsúlyozta, am ely egyrészt m egtilt az
em bernek erre vonatkozólag m inden konkrét elképzelést, m ásrészt bizal
m atlanná teszi azzal a próbálkozással szemben, hogy Isten jövőjét kapcso
latba hozzák jelenlegi tendenciákkal. Mivel Jézus ragaszkodni a k a rt Isten
uralm ához, semmi esetre sem tu d ta Isten jövőjét a jelen m eghosszabbítása
ként felfogni. Az em ber sem előidézni, sem m egakadályozni nem tu d ja az
apokaliptikus történést, hiszen Isten kinyilatkoztatását hozza az, és csak
ennyiben az em ber nyilvánvalóvá válását is. Ezért az apokaliptikus történés,
amely Jézus szerint m egérdem li ezt az elnevezést, kívül esik az em ber ható
körén.
A m ikor Jézus az apokaliptikus gondolkodást b írálta, term észetesen fel
fedezett olyan m ozzanatokat is, am elyek nem nyilvánvalóak m indenki
számára. Így például óva in t attól, hogy a jövővel kapcsolatban szám ítások
ba bocsátkozzunk: Isten országa nem úgy jön el, hogy eljövetelét ki lehetne
számítani (vö. Lk 17,20). Minden ilyen számítás az Isten jövőjétől való
(időbeli) távolságot fejezi ki, bárm ilyen kicsinynek m utassa is a számítás
ezt a távolságot. A távolság kiszám ításával elhatárolja m agát az em ber Is
ten uralm ától. A jövőbe helyezi Isten uralm át, s ezzel üdvösség nélküli
korrá változtatja a jefent. A jelenlegi k o r egyetlen értelm e, hogy véget ér
jen, hogy helyet adjon Isten korszakának. Erre a távolságtartásra vonat
kozik Jézus bírálata, am ikor arról beszél, hogy Isten uralm a m ár most
elkezdődik. Szám ára m indennél fontosabb, hogy közel hozza Isten uralm át,
hogy a jelen t belehelyezze Isten uralm ának hatótávolságába.
Ezért beszél arról, hogy Isten u ra lm a hatást gyakorol a jelenre, ahogy
ez az ő személyében m egvalósul (vö. Lk 17,21; 11,20). Főképpen pedig:
ezért beszél Isten jövőjéről úgy, hogy a jelenben lehetségessé váljék az
em ber szám ára valam ilyen m agatartás Isten uralm ával kapcsolatban. Ez a
legm élyebb oka annak, hogy példázatokban beszél: ahelyett, hogy Isten
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uralm áról beszélne, ahelyett, hogy Isten uralm áról bizonyos képzetekkel
terhelné hallgatói fejét, inkább a szívükhöz fordul, és hogy valam ilyen m a
g ata rtá st lehetővé tegyen szám ukra Isten uralm ával kapcsolatban, példa
beszédeiben jelenvaló eseménnyé teszi Isten uralm át. Az apokaliptikus gon
dolkodás b írálatán ak ez a döntő m ozzanata n ála: belevonja a jelenbe Isten
jövőjét, jelen érvényűvé teszi azt. A példabeszédek ugyanis azt tanítják,
hogy most tegyük azt, ami megfelel Isten eljövendő uralm ának. A példa
beszédek lehetővé teszik, hogy m ost tegyük azt, am inek jövője van.
L áth atju k teh át: az „apokaliptikus” szó nem pusztán a jövőről való gon
dolkodás egyik m ódját jelenti. Sokkal inkább az az apokaliptikus, ha tá 
volságtartó m ag atartást tanúsítunk Isten uralm ával szemben, h a jelenték
telenné és üdvnélkülivé fokozzuk le a jelent. Az az apokaliptikus, ha vala
m ilyen jobb jövővel vigasztaljuk az em bert; h a elvárjuk tőle, hogy a je
lenben nélkülözéseket viseljen el, am elyekért m ajd a jobb jövőben fog k ár
pótlást kapni. A pokaliptikus az em bernek a jövőhöz való viszonya, ha az
lehetetlenné teszi a jelenhez való viszonyát. Az az apokaliptikus gondolko
dás, ha egy jobb társadalom átfogó program ján tájékozódunk és e társa
dalom nevében em bertelen lem ondást követelünk meg az em bertől. Ebben
a m egvilágításban a jelenlegi korhangulat ta lá n még apokaliptikusabb,
m int am ilyennek első pillantásra látszik.

Az egyértelműség létrehozása
Az akkori zsidóság nagy apokaliptikus rem énysége az volt, hogy a végső
időkben létrejön Izrael tisztasága. Izrael tisztaságának gondolatában fel
ism erhetjük az egyértelm űség u tán i em beri vágyakozást. Az Isten népének
tisztaságába v etett rem ény az em beri egyértelm űségnek és az Istennel való
tökéletes kiengesztelődésnek a rem énye. A tiszta Isten-népe olyan nép lesz,
am elyben egyetlen bűnös sem található már.
Csak az a kérdés, hogyan lehet létrehozni ezt a tisztaságot. Ahhoz nem
fé rt kétség, hogy ez a tisztaság egyedül csak Isten műve lehet. A várt
M essiás egyik fő feladata éppen az volt, hogy ezt létrehozza. Érdekes,
hogy különböző körök hogyan képzelték el a népnek a Messiás által tö r
ténő m egtisztítását. Izrael tisztasága úgy fog létrejönni, hogy az idők végén
a Messiás m egsem m isít m inden bűnöst. Isten népének egyértelm űsége akkor
valósul meg, ha m ár csak igazak vannak. Más csoportok — m int például a
qum ráni esszénusok — a világosság fiainak a sötétség fiai elleni, a végső
időben lezajló harcáról beszélnek. Olyan harc ez, am elyben Isten fogja ki
vívni a győzelmet a sötétség fiai fölött. „Népének szentjei” által fogja meg
vívni ezt a harcot (1QM 6,6). Ez is egészen alapvető apokaliptikus gondolat:
a tisztaság a tisztátalanok elleni harcban, Isten népének egyértelm űsége Isten
ellenségeinek m egsemmisítése által jön létre. A kinek ilyen apokaliptikus
képzetek határozzák meg a gondolkodását, az aligha tudja m egakadályoz
ni, hogy ezek h atást ne gyakoroljanak a jelenre. Az ilyen em ber sokat
fog várni a gonoszság elleni harctól és a tisztátalanok kizárásától. Isme
retes, hogy éppen ez jellem ezte a qum rani csoport gyakorlatát.
Kétségtelen, hogy Jézus is osztozott Izrael tisztaságának rem ényében.
Szám ára is döntő volt a válasz a rra a kérdésre, hogy ki tarto zik hozzá az
igazi Iraelhez. Az is világos, hogy az igazi Isten-népe Jézus szerint sem
volt egyszerűen adva. És mégis éppen ezeket az apokaliptikus tisztaság
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eszm éket bírálja. Hiszen ahelyett, hogy kiszolgáltatta volna a bűnöst Isten
ítéletének, bűnbocsánatban részesítette (vö. Mk 2,5). A helyett, hogy ki
zárta volna a tisztátalanokat az em beri közösségből, m egtisztította őket.
M egérintette az érinthetetleneket, nem hagyta, hogy Isten ellenségei meg
rögződjenek ellenségességükben, hanem szeretetet ajándékozott nekik. Mind
ez annak a jele volt, hogy Isten uralm a kiterjesztette h atalm át a jelenre.
Az apokaliptikus gondolkodás alapvető k ritik ája teh át azt jelentette: Isten
u ralm a nem abban áll, hogy Isten véglegesen elhatárolja m agát ellensé
geitől, és ezért jelenleg sürgető feladat az em ber Istentől való távolságának
leküzdése.
Lényegében véve apokaliptikus álom az az elképzelés, hogy Isten népének
egyértelm űségét a harc és a m egsem m isítés által kell létrehozni. Az az apo
kaliptikus álom, hogy erőszakkal létre lehet hozni az egyértelm űséget. En
nek az apokaliptikus álom nak m ondott búcsút Jézus, am ikor k ilátástalannak
ítélte a gonoszság elleni erőszakot, és a kiengesztelődés erőtlen, gyenge
szavától v árt m indent. Az ellenség szeretete nála a felébredés volt az apo
kaliptikus álomból, a k orlátlan szeretetre szóló parancsa pedig az a kiáltás
volt, amellyel m inden em bert fel ak a rt ébreszteni.
I tt is felfedezhetjük a jelenlegi korhangulat egyik alapvonását, am elyet
általáb an nem tek in tü n k m inden további nélkül apokaliptikusnak. Nem
csupán a világkatasztrófák várása apokaliptikus. Az is apokaliptikus, ha az
erőszakban, az em beriség erőszakos m egbékítésében bízunk. A pokaliptikus
az az elképzelés is, hogy az em beri lét tisztaságát és egyértelm űségét nem
az egyesítés és a kiengesztelődés útján, hanem a kizárás és a m egsem m i
sítés ú tján lehet létrehozni. Ha az Isten tiszta népének létrehozását egykor
Isten apokaliptikus, erőszakos te tte k é n t várták, m a az em beri egyértelm űség
létrehozása olyan vállalkozássá lett, am ely h íján van az Istennel való b ár
m ilyen kapcsolatnak. De azért erőszakos te tt m aradt. Mégpedig annyira
globális m éretű erőszakos tett, hogy m inden további nélkül átváltozhat
globális katasztrófává. Legfőbb ideje volna felébredni ebből az apokaliptikus
álam ból. Jézus ébresztő kiáltása m a sem halkult m ég e l . . .

A z idő folyása és a pillanat
A M árk-evangélium Jézus prédikációjának rövid összefoglalását adja (1,15):
beteljesedett a döntő pillanat, közel van Isten uralm a, térjetek meg, és higygyetek az evangélium ban! A kár valódi Jézus-m ondás ez, ak á r üzeneté
nek későbbi összefoglalása, Jézus fellépését m indenesetre a döntő pillanat
beteljesedéseként érti. Ez is az apokaliptika kritik ája, m iként azonnal
m egm utatjuk.
A döntő pillanat beteljesedéséről van itt szó. Felkelti figyelm ünket ez
a szóhasználat. Rendesen az idő beteljesedéséről beszélnénk, az idő folyá
sáról, am ely itt elérte célját. Az apokaliptikus gondolkodás is az idők fo
lyásán tájékozódik. H atalm as — az ősidőktől a végső időkig ívelő — időintervallum okkal foglalkozik. Sok apokaliptikus vázlat arra tesz kísérletet,
hogy korszakokra tagolja az idő folyását, hogy ezzel kiem elje m inden
történés tervszerűségét. Az idő folyásából kell kiolvashatónak lennie annak
is, hogy m ikor ér véget az idő. Kell, hogy az idő folyásából felism erhető
legyen, m ikor érkezett el az idő beteljesedése.
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Az idő folyásán tájékozódó gondolkodásnak ezen a hátterén válik csak
világossá, hogy m it re jt m agában ez a különös beszédmód a pillanat betel
jesedéséről. Aki a döntő pillanat beteljesedéséről beszél, az ezzel világosan
m egm ondta m ár, hogy ennek a pillanatnak nem kell az idők folyásával iga
zolnia m agát. Hogy elérkezett a döntő pillanat, azt nem úgy ism erjük fel,
hogy áttek in tjü k az idő folyását, m integy az em beriség egész történelm ét.
Hogy mi a döntő pillanat, az nem az idő folyásának áttekintéséből derül ki.
A döntő pillanatot nem lehet kiszám ítani, inkább észre kell venni. Döntő
voltát abból ism erjük fel, am i benne történik, és nem abból, hogy mi volt az
egész ezt megelőző történelem . Ebből a különös beszédmódból, m elyben a
pillanat beteljesedéséről van szó, láth atju k , hogyan változott meg az idő
felfogás. A nnak m eghatározásában, hogy mi a döntő, az illetékességet az
időfolyam attól a pillanat vette át: a m eghatározás alapja egy az összes
dolgokon felülemelkedő álláspontról áttevődött a jelentől való m egragadottság álláspontjára. Csak ezen az alapon volt lehetséges, hogy néhány tan ú
döntő p illanatként jellemezze Jézust és az ő eljövetelét. Ezzel egy olyan
időfelfogás kezd u ta t törni m agának, m elynek alapján az em ber nem hagy
ja m ár az idők folyása által eltéríteni m agát, hanem ehelyett belebocsátkozik
a saját idejébe. Olyan időfelfogás ez, m elynek alapján az em ber kezdi m eg
találni a helyét az időben. A m eghatározás súlypontjának a pillanatra való
áttevődése egyben búcsú az idő folyam atát áttekintő apokaliptikus gon
dolkodástól. Az apokaliptikus időfelfogásnak ezzel a bírálatával vált le
hetségessé, hogy az em ber eljusson saját jelenéhez. Am ilyen fontos volt
a názáreti Jézus történelm i pillanatában m eglátni a döntő pillanatot, azt
a pillanatot, am ely m ost új m egvilágításban m u tatja meg a világ folyását,
ugyanolyan fontos volt az is, hogy az em beri egzisztencia m indenkori jelene
ne oldódjék fel a nagy összefüggésekben. K iderült, hogy az ember m inden
kori jelene az ő igazi élettere, am elyet nem szabad kikerülnie sem úgy, hogy
a m últba, sem úgy, hogy a jövőbe m enekül.
A döntő pillanatról az apokaliptikus gondolkodás keretein belül is lehe
te tt beszélni. De úgyszólván képtelenséggé v ált az a gondolat, hogy most,
a jelenben sor k erülhet a döntő pillanatra. A döntő pillanat teljességgel
jövőbeli. így érdektelenné válik a jelen, szóba sem jöhet m ár, hogy ez
lehetne a döntő dolog. Ezzel összhangban az apokaliptikus Isten jelenlétét
is csak valam i jövőbeli dologként tu d ja elgondolni. Isten jelenléte m ég
h átra van, és aki mégis észlelni akar valam it Isten működéséből, annak a
nagy összefüggéseket kell figyelnie. Isten egyetemes m űködésének tervszerű
ségébe az idő folyásának áttekintése ú tjá n még éppenséggel bepillantást
lehet nyerni. A jelenlegi tapasztalat szám ára azonban Isten nem hozzá
férhető. Nyilvánvaló, hogy a jelen valam iképpen közömbössé válik. Meg
m utatkozik ez abban is, hogy az apokaliptikában h áttérb e szorul m inden,
erre a világkorszakra vonatkozó m egkülönböztetés, m égpedig annak az
egyedül fontos m egkülönböztetésnek a kedvéért, am ely a jelen világkorsza
kot és az eljövendő világkorszakot választja el egymástól. A régi világnak
ez a közömbössé tétele is olyan m ozzanata az apokaliptikának, am elyet
az újszövetségi tan úk b írála ttal illetnek.
Vajon nincs-e a jelenlegi korhangulatnak egy sor olyan jelensége, am elyek
ezen a h áttéren apokaliptikus jelenségekként ism erhetők fel? Vajon nem
lehetne bírálni ezeket az újszövetségi időfelfogás alapján, melynek jellem 
zője a döntő pillanatnak Jézus eljövetelével való beteljesedése? Vélemé
nyem szerint a jelenkor egyik sajátossága, hogy általános hódolat övezi a
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nagy összefüggésekben való gondolkodást. A kárcsak régen, most is az idő
folyásának van m eghatározó jelentősége. M indinkább elvész a jelen érte lm ességének tapasztalata, m ert az értelem kérdését egyre inkább csak nagy
összefüggésekre vonatkoztatva vetik fel. Az em beri cselekvésnek annyiban
van értelm e, am ennyiben valam ilyen globális célt szolgál. Ez is apokalip
tikus gondolkodás. Ezzel szemben arra lenne szükség, hogy felfedezzük azt
az értelm et, am ely m agában a cselekvésben rejlik. A döntőt kellene fel
fedezni, am ely m ost a jelenben éri el az em bert. Meg kellene tanulnunk
meglátni Isten m űködését a hétköznapi életben, ahelyett, hogy olyan Istent
posztulálnánk, aki felette áll m indennek. H a az idő folyásának tulajdonítunk
m eghatározó jelentőséget, akkor m aguktól m erülnek fel olyan igények,
am elyek épp az idő folyásából vezetik le m agukat. Vajon nincs-e túl sok
olyan mozgalom és hatalom , amelyek m agukat tekintik a történelem cél
jának? Nincs-e elég olyan csoport, am elyek a történelem győzteseinek
kiáltják ki m agukat? V oltaképpen apokaliptikusuk ezek a jelenségek is,
csak éppen kerülik néha az „Isten” szót. Vajon nem a jelen apokaliptikus
m éretű közömbössé tétele az, ha egy p ár alternatíva h áttérb e szorít m inden
egyéb m egkülönböztetést? G ondoljunk például csak arra, hogy csupán az
újkor és az azt megelőző kor között szoktunk különbséget tenni, vagy hogy
a világot békeszerető em berekre és háborús uszítókra osztjuk fel. Ez is olyan
jelenség, m elynek az apokaliptikus gondolkodással való rokonságát nehe
zen lehetne tagadni.

A kincs, amely cserépedényekben van
Az apokaliptika jellem zője a gondolkodás egyetem es horizontja. Az apokaliptika tém ája az egész emberiség jövője, az egész világ sorsa. Ez az egye
tem es horizont sok kijelentésben félreérthetetlenül m egtalálható P álnál is.
Pál beszél a bűn egyetem es hatalm áról, a testnek az em berek feletti átfogó
uralm áról, de beszél arról az egyetemes folyam atról is, am elyben hatalom 
mal érvényre ju t Isten igazságossága, m ígnem egykor m ajd Isten lesz m in
denben m inden (vö. 1 K or 15). Pál valóban ism eri azt a rem ényt, hogy az
istenellenes hatalm ak m ind alávettetnek m ajd Isten uralm ának. M indez
m u tatja, m ennyire erős Pálnál az apokaliptikus elem.
De itt is lényeges újraértelm ezésen megy át az apokaliptikus gondol
kodás. A zért kerül sor kritik ai újraértelm ezésre, m ert Pál gondolkodásának
zsinórm értéke a krisztológia. A krisztológia m agától vezet ahhoz a beszéd
módhoz, am elyben a történelem végéről a történelem kellős közepén
van szó (vö. 2Kor 6,2: m ost van az üdvösség napja). A Jézus K risztusba
m int az em berek végleges üdvösségébe v etett hit oda vezet, hogy P ál a
jelenbe helyezi azt, am it az apokaliptikus a jövő szám ára ta rt fenn. Isten
végideji igazságossága m ár most m egjelenik m int a bűnös megigazulása.
A bűn és a test hatalm át m ár most m egtöri az evangélium nagyobb ereje.
Az összes hatalm asságok végideji legyőzésének is m egvan a jelenbeli m eg
felelője: ez valósul meg m ost az em bernek a M egfeszített iránti engedelm es
ségében, ez válik k o nkréttá az egyház gyakorlatában, am ely aláveti m agát
a M egfeszített uralm ának. Ha a krisztológiára összpontosítunk, akkor a jelen
lesz azzá a hellyé, ahol az apokaliptikus jövő titokzatos módon k o n k ré ttá
-válik.
Van azonban még egy m ásik oldala is az apokaliptika újraértelm ezésé-
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nek: Pál az em ber személy voltára vonatkoztatja az egyetemességet. Még ha
teljesen változatlanul m egm arad is az a kijelentés, hogy a bűn egyetem es
hatalom , Pál mégis az em bert m int tényleges bűnöst állítja a középpontba.
A bűn egyetem ességének felism erése egyáltalán nem kell, hogy akadályozza
a ténylegesen elkövetett, személyes bűn m eglátását. Még ha egyetemes h a
talom m arad is a test, P ál mégis az em bernek a testben való személyes bi
zakodására irán y ítja rá figyelm ünket. A test éppen ott ju t hatalom ra, ahol
az em ber visszahúzódik önm agába, ahol a világi lehetőségekre építi fel
személyét. Ugyanezt m ondhatjuk el Isten igazságosságáról is: még h a Pál
szám ára kétségtelen is, hogy Isten igazságossága egyszer m ajd hatalom m al
fog érvényre jutni, elsősorban mégis az istentelen em ber jelenbeli megigazulása érdekli, ahogyan az Krisztus szeretetáldozatának következm énye
ként végbemegy. Isten igazságossága jelenleg az evangélium igéjében tö rté
nik, mely m egszólítja az em bert és bizonyosságot ad neki az Istennel való
kiengesztelődésről. Ugyanígy: az összes istenellenes hatalom végideji le
győzése k o n krétan úgy történik, hogy az em ber aláveti m agát a M egfeszített
uralm ának. Ha a hit szerétéiként hatni kezd, akkor ez Isten végideji u ral
m ának m egjelenési m ódja a jelen világkorszak feltételei között. Egészében
véve ezt m ondhatjuk: m egm arad a kozmológiai és apokaliptikus horizont
egyetemessége, dé az em ber személy volta kerül a középpontba. Isten apo
kaliptikus cselekvésének ereje ezáltal átváltozik Isten igéjének hatalm ává,
mely a jelenlegi em bert szólítja meg.
Természetesen Pál ugyanilyen k ritikus határozottsággal lép fel a jövő
dim enziójának kiiktatása ellen is. Szemben azzal a kijelentéssel, hogy a hivő
m ár m ost célba ért, Pál hangsúlyozza annak a dim enzióját, am it még
nem értü n k el. A jelenbe belem erülő individuum m al ellentétben Pál arra
irányítja rá szemünket, am i Isten jövője szám ára van fenntartva. De ez a
jövő is csak an n ak az em bernek a rem ényében konkrét, aki bízik a világ
beteljesülésében. Az apokaliptikának itt is — m ondhatni — emberi dim en
ziói vannak. És m int ilyen elvezeti az em bert a saját létezéséhez ennek
a világnak a viszonyai között, a világ közelségéhez vezeti el, és m egaka
dályozza abban, hogy rajongó módon átu g o rja ezt a világot. A rajongás az,
ami az apokaliptikust összeköti az álmodozóval (enthuziazm us): míg az egyik
a jövőbe helyezi az egész üdvösséget, a m ásik a jelenben lát m inden be
teljesülést. De egyik sem veszi figyelembe az em ber egzisztenciáját, m ely
nek jellem zője az üdvösség jelenlétének hite és az Isten jövőjében való
remény.
Az em beri létezésnek az az értelmezése, am ely az apokaliptika páli k ri
tikájából kivehető, legjobban azzal a kifejezéssel írható körül, hogy „kin
csünk cserépedényekben v a n ” (vö. 2Kor 4,7 és köv. versek). Isten éltető ereje
épp az em beri létezés törékenységében tu d szóhoz ju tn i. A m ostani élet
ideiglenessége és m úlandósága nem érv az üdvösség jelenvalósága ellen.
Sőt: az evangélium kincse van a törékeny edényben. Az a hit, hogy Isten
végérvényes cselekvése Jézus K risztusban következett be, nem jelent m ást,
m int hogy az em ber belehelyeztetik saját m úlandóságába és törékenységébe,
hogy ennek a világnak a feltételei között őrizze meg az isteni kincset. Ahol
az em ber Jézus Krisztus nevében szenvedést vesz m agára, ahol az em ber
le tud m ondani saját hatalm ának és erejének érvényesítéséről, ott ez a
szenvedés és ez a szorongattatás azonosíthatóan „K risztusban” történik.
Azaz: a szenvedés és a szorongattatás a M egfeszítettnek való engedelm es
kedés kísérőjelenségei. Ezért ju t szóhoz bennük az isteni hatalom .
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A „földi cserépedényekben őrzött kincs” jegyében élt élet annak az em 
bernek a létezése, aki felébredt az apokaliptikus álomból. Az ilyen em ber
nek lehetősége van arra, hogy észrevegye Isten jelenlétét a szorongattatásban és a szenvedésben. Megvan a bátorsága ahhoz, hogy lem ondjon az
egyetemes erőszakról, vagyis a jónak világm éretekben való erőszakos é r
vényesítéséről. E helyett van türelm e ahhoz, hogy dacolva m inden to ta
litáriu s eljárásm óddal az em ber személyiségére építsen. Ez pedig annyi, m int
a jó érvényre ju tta tá sán ál csak a megszólító és meggyőző szóban bízni.
Ezen a módon az igazi élet nem csupán egyetem es cél, hanem m ár m ost
is élni lehet, töredékesen persze. Az éber hitnek ezt kell szembeszegeznie
az apokaliptikus álm okkal, amelyek m indig értéktelen dologgá fokozzák
le a jelent.
E n d reffy Zoltán fordítása

NYIKOLAJ VASZILJEVICS GOGOL

Levél az optyinabeli sztarecekhez
1850. június 26.
'Krisztus szerelmére, imádkozzon értem , Filaret atya. K érje m eg tiszteletre
m éltó elöljáróját, k érje n m inden testvért, kérjen m indenkit, aki önöknél
szorgosadban im ádkozik, és szeret im ádkozni, kérjen im ádságokat értem .
■Utam nehéz, és a dolgom olyan, hogy az Isten m inden pillanatban és m in
den órában nyilvánvaló segítsége nélkül nem tu d elindulni a toliam, és
erőm nem csak jelentéktelen, de a Mágasságos világossága nélkül nincs is.
igazán m ondom ezt önnek.
i K risztus szerelmére, im ádkozzanak értem . M utassa m eg ezt a k is levelet
az Igum en atyának, .és kérlelje őt, hogy könyörögjön értem , bűnösért, hogy
az Isten m éltónak találjon engem az ő nevének dicsőségét hirdetni, annak
ellenére, hogy m indenkinél bűnösebb és m éltatlanabb Vagyok. Egyedül ő
erős és irgalm as, hogy m indezt m egtegye, és engem, aki fekete vagyok,
m int a szén, m egfehérítsen, és olyan tisztaságig emeljen, am ilyenbe a szent
ről és szépről szólni m erészelő írónak el kell jutnia.
K risztus szerelmére, imádkozzanak. Minden pillanatban szükségem v an
arra, hogy gondolataim m al a földi civódások fölé em elkedjem és vándorlásom
nagy helyén, Optyina kolostorban legyek.
i Százszorosán hálálja m eg Önöknek az Isten jó cselekedetüket. Teljes lé
lekkel az Önöké
Nyikolaj Gogol
Havasi Ágnes fordítása
Szergij Jetverikov: Optyina Pusztiny. Párizs 1926. 163.

TRAJTLER GÁBOR

Bach egyetemessége
Megemlékezés a zeneszerző születésének 300. évfordulójáról

„Nicht Bach, M eer sollte er heissen”, m ondta róla Beethoven. Bach m uzsi
kája valóban nem patak, hanem tenger. Végtelen és kim eríthetetlen. Az
elm últ k ét és fél évszázadban hányán m erítettek ebből a végtelenből? Abból
az 1080 — a zenetudom ány által összegyűjtött és n y ilv án tarto tt — műből,
am it a sok teendővel és családi bajokkal terh e lt m ester gazdag élete során
alkotott. Nincs rá válasz, m inthogy arra a kérdésre is nehéz felelni, hányán
elemezték alkotóm űvészetét. Hány hangszeres határozta el összes m űveinek
eljátszását? H ány dirigens tervezte nagy zenekari ciklusainak előadását?
H ányáknak adott m uzsikája életreszóló program ot és hányáknak jelentette
a legnem esebb zene élm ényét?
H allatlan népszerűségének titk á t sokan próbálták m egfejteni. Bach azon
ban nem engedi m agát kategóriákba szorítani. A m egoldások közül talán
az egyetemesség áll az igazsághoz a legközelebb.
Bach egyházi zeneköltő volt? Igen. M űveinek három negyed része evan
gélikus istentiszteleti zene. Gyülekezeti énekek feldolgozásai orgonára, ének
k arra és zenekarra. Evangélikus istentiszteleti szerkezetbe illő kantáták,
sajátosan evangélikus bibliaértelm ezéssel. A kantáták szövegei egyházunk
igeolvasási ren d jét követik. M agunkénak ta rtju k Bachot, de érezzük, hogy
am it ő ad o tt az em beriségnek, az sokkal átfogóbb, m int egy egyház litu r
gikus m uzsikája. Hol vannak ma m ár azok a teológiai ellentétek, am elyek
körülötte ütköztek a vele szolgáló lelkészek vitáiban, és am elyekkel neki
is meg kellett küzdenie? Nem teológiai iskolákat szólaltatott meg, hanem
az élő Jézus-hitet. Am iben élt és ami éltette.
Meg lehet kérdőjelezni áriáinak szövegeit, am elyek a m a em bere szám ára
talán érzelgősek, mivel a korabeli pietizm us stílusjegyeit hordozzák m agu
kon. Ha a szövegek egy részét készen k ap ta is, m uzsikájában ezek fölé
em elkedett. Á riái ezért örök szépségűek és m egunhatatlanok. Ezzel m agya
rázható a passiókat évről évre ú jra m eghallgatok ezres serege. Bölcs egy
házi kritikusok kim ondhatták rá az ítéletet: világiasan muzsikál, a világi
zenét beviszi a tem plomba. Nevetséges vádaskodás! Ki érez ma a passiók
ban világiast?
Bach barokk m ester? Igen. így tan ítja a zenetörténet. Ám mégis, a ba
rokk zenére nem éppen jellemző szabadossága kortársai fölé emeli. M űvei
ben semmi sem hosszabb, még egy ütem m el sem a kelleténél. Hol van nála
az az operai külső pompa, am ely például Lully nyitányait jellemzi? Bachnál mindez belső izzás és fenség. Hol van m űveiben a barokk túldíszített-
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sége? Míg Hándelnél a trillák és egyéb ékesítések esetlegesek, szabadon
dúsíthatok az előadóművész tetszése szerint, vagy a k á r el is hagyhatók,
Bachnál m int vasveretek a ládán, ta rtjá k össze a széles ívű dallam ot, és
oly szervesek, egyek dallam ukkal, hogy nélkülük azok m ár fel sem ism er
hetők.
Bachot a barokk összefoglalójának ta rtjá k . V ajon csak a barokké-e? A
H-moll m ise Credója talán nem a XIII. századi orgánum szerzőket idézi, m int
ahogyan második K yriéje a reneszánsz klasszikusait? Gáláns stíluában m u
zsikáló fiai csúfolhatták az „öreg copfost”, olyan m erész zenét mégsem
tudtak írni, m int am ilyen a K rom atikus fantázia. B ravúros m odulációit leg
korábban másfél évszázaddal később R eger ismétli. Bach összefoglaló m ű
vész, ugyanakkor a jövőbe is m utat. Zenéjével évszázadokra m eghatározza
azt a biztos irányt, am in a nagy stílusváltások szélsőségei után ú jra vissza
lehet térn i a továbbvezető útra. M uzsikája így lesz irán y tű je M endelssohn
nak, az idős Lisztnek, m ajd a fiatal B artóknak is.
Bach zenéje régi zene, két és fél évszázados. K utatói sokat foglalkoznak
azzal, hogyan kell hűen játszani. Milyen legyen a hegedű vonója és m ilyen
a billentyűs u jjrendje? Míg ezek a v iták folynak, a Sw ingle Singers együttes
közism ertté teszi a „régi m ester” elfelejtett darabjait, és megszólal a hu
szadik század szülöttjén, az elektronikus szintetizátoron a lipcsei m ester
zenéje szuggesztív plaszticitással és fantáziával! Az orgonaművész kínló
dik, hogyan szólaltassa meg egy kis falusi hangszeren B uxtehudet vagy
Cesar Franckot. U gyanakkor ezeken a gyenge orgonákon Bach m űvei könynyen és élm ényszerűen előadhatók.
Egyébként Bach zenéje m indenütt otthon van. Ha zongorán játsszák a dmoll versenym űvet, igazi koncertterm i bravúrdarab, m egtapsolják é rte a
zongoraművészt. Ha a 146. kantáta nyitótételében orgonán halljuk ugyanezt
"a m űvet, im ára kulcsoljuk kezünket. Ki érti ezt?
M iért, hogy valaki sem m it sem ism er a klasszikus zenéből, de a „d-moll
to k k átát” szereti? M iért, hogy a kínaiak saját zenéjükhöz szokott fülükkel
nem viselik el az európait, kivéve Bachot? Hogy az afrikaiak is elfogadják
az ő m uzsikáját? És m iért mosolygunk azon, ha valaki nagyon bizonygatni
akarja Bach ném et voltát? Bach jóval több Európában, m int egy nép te h e t
séges fia. Ö m indenkié. Beethovenben o tt érezzük a bécsit, W agnerben a né
m etet, V erdiben az olaszt, C sajkovszkijban az oroszt. Bachban azonban az
európait — sőt annál is többet, az egyetem est.
Kezdő zongorázók m ár hozzáférhetnek kis darabjaihoz, amit feleségé
nek és fiainak írt „zongoraiskolájába”, a Notenbüchleinekbe. És ott a „Fúga
m űvészete”, am elynél kem ényebb dió aligha adódik zenetudósok és előadók
szám ára: egy életet kívánó áldozattal győzhető m agasság ez a tizenkilenc
fúga egy tém ára.
Bach m uzsikája egyetemes. Nem nagy felfedezés ez, leírták m ár m ások
is. A m ai em ber szám ára mégis a legtöbbet m ondó és leginkább m eggondolkoztató, hogy mi ad ja ezt az egyetem ességet. P ára tla n dallam ossága?
A m űveiben alkalm azott harm óniarend? Vagy utolérhetetlen ellenpontozó
m űvészete ?
Egyetemességének titk a — titok m arad. Azé, aki a világegyetem et alkotta,
s aki ezt a lángelm ét háromszáz évvel ezelőtt n ekünk ajándékozta, hogy
széthulló világunkban jelt adjon az egyetlen Egyetemesről.

RAB ZSU ZSA

„Erőt adó friss víz”
A népköltészet igézetében

M ondjuk, és tapasztaljuk is, hogy egy koron túl az em ber egyre szívesebben
fordul vissza a m últba; a m aga m últjába, egy tágabb közösségébe, talán az
egész em beriség m últjába. E ljutottam m ár m agam is ebbe az életkorba,
de nem hiszem, hogy a líra őskorába, m ondjuk így: gyerm ekkorába ezért
kalandoznék m á r jó ideje egyre szenvedélyesebb felfedezőkedvvel. M ár
egészen fiatal korom ban érdekelt a népköltészet. A kkor még, persze, csak
a magyar.
Szülőföldem, Pápa és környéke nem volt népdalkultiváló hely. Nem volt
Édesapám szülővidéke, a F ejér megyei Mezőföld sem. Talán éppen ezért
vonzottak a borzongatóan szép székely népballadák, somogyi kanásznóták,
alföldi betyárballadák. A negyvenes évek születő népdalkultusza, regősmozgalma pedig m ind többet ism ertetett meg velem.
A ztán a nagy történelm i fordulat elhozta hozzám az orosz nyelvet. Elő
ször dalok, énekek form ájában.
Az orosz népköltészetet a m agyar közönség jórészt csak azokból a népda
lokból ism eri, am elyeket a rádióból, a televízióból, lemezekről hall, vagy
am elyeket vendégszerepléseik alkalm ával népi együttesek, kórusok hoznak
el hozzánk. Egyszóval az orosz népköltészet „zeneszóval” érkezik hazánk
ba, vo n tato tt vagy szilaj dallam ai m egm aradnak fülünkben. Ki figyel a szö
vegre? Még az is alig, aki érti a nyelvet. A szöveg — vagyis a népkölté
szet m aga — csupán néhány szakm abeli böngésznivalója m arad.
Kalandozó kedvem az ötvenes évek végén v itt el az orosz népköltészet
gazdag lelőhelyeire. E lkápráztatott addig alig fe ltá rt gazdagságuk. Hosszú
gyűjtő- és előkészítőm unka után, Kormos Istvánnal felezve, nek iláttu n k for
dításuknak. 1962-ben jelent meg közös m unkánk, az orosz népi líra legszebb
darabjaiból válogatott Ékes fejér hattyú.
Később olyan m űfajokra is akadtam , am elyek a mi népköltészetünkből
hiányoznak — kipusztultak belőle, vagy töredékeikben más m űfajokba épül
tek bele — : a történelm i balladákra, főleg pedig: a bilinákra.
Nem véletlen, hogy ezt a m űfaj-m eghatározást az irodalom tudom ány á t
v ette az oroszból: m agyarul csak nehézkesen tu d ju k kifejezni. Talán még né
pi hősm ondának fordíthatnánk leginkább, de a hős néha egy borissza legény,
m áskor két jám bor szent, vagy egy fene hegyi sárkány, h át ez a kifejezés
sem pontos. M aradjunk inkább az orosz szónál, am elynek gyökere a bil (haj
dani, régvolt) szóból ered.
Az elnevezés helytálló, ugyanis a bilinák javarésze a X—XIV. században
keletkezett. Énekelt históriák voltak, lassú hömpölygésű, a részleteknél sze
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retettel elidőző történetek. Szövetük csodálatos, többszörösen k étré tű : való
ság és mese, történelem és mítosz, pogány és keresztény hitvilág egym ást
keresztező daróc- és aranyszálaiból szövődött.
Fordításukhoz (a puszta m egértéshez nagy hasznát vettem egykori ó-egy
házi szláv tanulm ányaim nak) m indenekelőtt m agyar nyelvanyagukat kellett
sok próbálkozással kikísérleteznem . Miféle nyelvet válasszak hangulati ih
letének? Milyen m értékben archaizáljak, hogy a m ai olvasónak m ég élvez
hető legyen, ugyanakkor érzékeltessem a szöveg régiségét? Gyöngyösi, Ti
nódi nyelve csődöt m ondott: nagyon is tettenérhető, azonkívül a magyar
történeti realitás nyelve. Régi kiadású K árolyi-bibliákat olvastam, de ez is
tév ú tra vezetett. A hős Ilja Muromec, vagy Szadko túlságosan is kálvinis
ta öblösséggel szólalt meg, a m ellékalakok presbiteri méltósággal járta k keltek, s m indebbe m ég Szenczi M olnár zsoltárnyelve is belezengett. Históriás énekeink m egint csak a m agyar valóság televényéből sarjadtak ki, sehogysem akartak összefonódni a szláv történelem hajtásaival. Vigyáznom
kellett arra is, nehogy az erdélyi népballadák, vagy a somogyi kanásznóták
háttér-zenéje kísérje az ószláv világot.
Végül, m inden hangulati segédeszközt félretéve, puszta ösztöneim re bíz
tam magam. Így született az 1967-ben m egjelent Varázslók, szentek, vitézek
című vaskos gyűjtem ényem , am elynek anyagát évek során és sok nehézség
árán gyűjtöttem össze. A hárm as cím a kötet három fejezetére u tal: po
gány m otívum okkal elegy m ondákat, istenes énekeket (főleg nem kanoni
zált szakadár-énekeket) és történelm i balladákat tartalm az. M ellékesen és
keserűen jegyzem meg: a m agyar sajtóban alig ta lá lt visszhangot, egy né
hány soros, sovány recenzió em lékezett meg róla csupán. Sok évi m unkám
eredm énye, a kötet, m ara d t főleg a m agam öröme, m indm áig.
De ez nem szegte kedvem et. Következő nagyobb vállalkozásom az 1982ben napvilágot láto tt Sziklaszálon szép galamb című népköltészeti antológia
volt. A Szovjetunió terü letén élő 49 nép és népcsoport népi líráján ak több
m int 700 oldalas gyűjtem énye. Hogy csak n éhányat em lítsek: avar, azer
bajdzsán, baskír, burját-m ongol, csuvas, észt, grúz, kazah, kirgiz, lett, lit
ván, moldovai, m ordvin, orosz, örm ény, tadzsik, uk rán , üzbég népdalokat
tartalm az.
____
E nnyi nyelvet, term észetes, nem tudok. A szláv nyelvek kivételével úgy
nevezett nyersfordítások m ankójára tám aszkodtam . N éhány szóval meg kell
m agyaráznom a nem szakm abeli olvasóknak a nyersfordítás m ibenlétét.
A ritk a nyelveket jól ism erő hazai nyelvtudósok szó szerinti prózai fordítást
készítenek, a ritm us, a rím képlet m egjelölésével az egyes népköltészeti dara
bokból — ebből kell ú jra verssé alkotni a nyers szöveget. Csodálatos, hogy
kicsi országunkban szinte valam ennyi távoli, ritk a nyelvnek van tudós is
m erője. Hálával gondolok a nagyon rosszul fizetett, önzetlen m u n k át végző
jeles nyelvtudósokra, akik m unkám at segítették, többek között, de elsősor
ban a finnugor nyelvek, a ta tá r és a moldovai nyelv tudósára, Bereczki Gá
b o rra; M ándoky Istv án ra, aki tü rk nyelvekből, Istvánovits M ártonra, aki
grúzból, Szalm ásy P álra, aki örm ényből készített szám om ra kiváló nyersfor
dításokat.
1982-ben fogtam bele — Bereczki G ábor jav asla tá ra és az Európa Könyv
kiadó megbízásából — eddigi legnagyobb vállalkozásába m űfordítói m unkás
ságom nak: az észt nem zeti eposz, a Kalevipoeg fordításába. A húsz énekből
álló, m ajdnem húszezer sor terjedelm ű népi eposzt a finn Kalevala testvé
rek én t szokták em legetni. Nyersszövegét szám om ra ugyancsak Bereczki pro
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fesszor készítette, b ár inspirativ, gazdag nyelvű, szép szövegét aligha m erném
„nyers”-nek nevezni.
A Kalevipoeget először Bán A ladár fordította 1929-ben m agyarra. Később,
1960-ban, jav íto tt-rö v id ített kiadását jelen tette meg. Ezek egyrészt nem tel
jes szövegek, m ásrészt nem form ahűek, ezért határozta el a kiadó az eposz
újbóli lefo rd íttatását.
Az a k ét és fél év, am i alatt, rendszeres és lankadatlan m unkával, lefor
dítottam a csodálatos m űvet, életem egyik legboldogabb szakasza volt. Ve
le éltem, m egszabta napjaim hangulatát, apró győzelmek öröm ét ad ta na
ponta, s m indennap a produktív m unka jóérzésével térhettem nyugovóra.
Most, am ikor — 1984 n y arán — készen leadtam , kicsit árva m aradtam nél
küle.
Néhány szót az eposz form ájáról. K alevalái forma, voltaképpen ősi m a
g y ar nyolcasokból áll, te h á t az észt szöveg rem ekül sim ul a m agyar nyelv
term észetes ritm ikájához. (Itt érződött igazán a nyelvrokonság!) Rím ritkán
akad benne, annál több viszont az alliteráció — az azonos hangokkal kez
dődő szavak füzére. Ezek megoldása volt a legnehezebb, de egyben a leg
élvezetesebb is számomra. Nagyon kellett ügyelnem , hogy az alliterációk so
h a ne legyenek erőltetettek, műviek, hanem term észetesen fakadjanak a
m ondandóból. Ahol ez sem m iképpen nem volt m egoldható, ott inkább az alliterációt áldoztam fel a term észetes népi beszéd kedvéért.
Idéznék egy részt a Negyedik Énekből. A Kalevipoeg-dalia elcsábította
szigeti hajadont, tengerbe veszte után, szülei keresik.
— Gyere haza hozzánk, hattyúnk,
jöjj, jércécske, hívunk, hallod?
Gyere gyorsan, gyönge gyöngyünk!
A h ajadon hallotta is,
szólt, m in t árnyék, zajgó árból,
gyászhangon a hullám okból:
— Apám, anyám , nem m ehetek,
m ár meg nem m enekedhetek!
Víz nehezül hom lokomra,
hullám a szemem héjára,
tenger m élye a mellemre.
M entem habokon hintázni,
tenger tetején dalolni,
fehér fo d ráb an fürödni.
T opánkám at tettem kőre,
fülönfüggőm et fűzfára,
parthom okba pántlikám at,
gyűrűim et gyönge gyöpre,
m ellcsatom at magos fűbe.
Hullám okon hintázgattam ,
tenger tetején daloltam ,
fehér fodrában fürödtem . . .
Az eposz cselekm ényfonala rendkívül sokszálú, a tö rtén et szinte kaland
regény: a m ondahős, az észt állam alapítója, az országépítő, a népe jav ára
csudatetteket véghezvivő Kalevipoeg, m ás néven K alevfi tekervényes ú t
jait, hadakozásait, jó és rossz cselekedeteit követi. Az eposz hőse legendás,
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ugyanakkor hús-vér em ber, hibái is em beri hibák, bűnhődése is em beri.
Ezért érezzük, annyi évszázadon is túl, közel m agunkhoz.
Az eposzt a m últ század közepén alkotta népköltészeti darabokból egysé
ges egésszé F. R. K reutzw ald észt tudós. M egjelenésének hatalm as szerepe
volt a sok évszázadon keresztül elnyom ott kis észt nép nemzeti ö n tu d atra
ébredésében. Erősen h ato tt és hat m áig az észt m űköltészetre is.
A m agyar fordítás ez év nyarának végén jelenik meg a zűrjén főváros
ban, S ziktivkarban rendezendő VI. Nemzetközi F innugor Kongresszus ü n 
nepi alkalm ára. Szívből remélem, hogy a m agyar olvasó sok örömét leli m ajd
benne.
Hadd idézzem végezetül Bereczki G ábor szavait a Sziklaszálon szép ga
lamb című folklór-gyűjtem ényem hez írt előszavából:
„ . . . am ilyen m értékben nő körülöttünk a beton és az aszfalt töm ege, úgy
erősödik bennünk a népköltészet irá n ti igény. S ez nem áll meg a m agyar
népdalnál, eleven fogadtatásra talált a rokonnépek népköltészete, sőt a tá 
voli szibériai kisnépeké, de még az egzotikus földrészek lakóié is. A népköltészet olyan forrás, amelyből m indig erőt adó friss víz buzog . . . ”
Ennek rem ényével dolgozom tovább: jelenleg a lettek évszázadok kicsi
szolta népdalkincsének, a dám áknak legszebb gyöngyszemeit fordítom az
Európa Könyvkiadónak.

Az utolsó optyinabeli sztarecek imája
Uram, add, hogy lelki nyugalom m al fogadjam m indazt, am it ez a nap hoz
nékem . Add, hogy teljességgel átad ja m magam a Te szent akaratodnak.
A m ai n ap valam ennyi órájában vezess m indenben és ta rts meg engem ,
i A kárm ilyen híreket is kapjak a n ap folyamán, taníts meg a rra , hogy
nyugodt lélekkel és szilárd meggyőződéssel fogadjam , hogy m inden a Te
szent akaratod!
1 Minden cselekedetemben és szavam ban irányítsd gondolataim at és érzé
seimet!
Ne engedd elfelejtenem valam ennyi előre nem lá to tt eseményben, hogy
m inden Á ltalad küldetett!
Taníts m eg őszintén és okosan cselekedni családom m inden tagjával,
senkit el n e szom orítsak, senkit n e háborgassak!
Uram, adj erőt, hogy elviseljem a beköszöntött nap fáradalm át és to
vábbi esem ényeit! Irányítsd akaratom at, és taníts m eg imádkozni, rem élni,
hinni, szeretni, tű rn i és m egbocsátani! Ámen.
Havasi Ágnes fordítása
Molitvennyik. Zsizny sz Bogom kiadó. Brüsszel 1984. 442.
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Naplójából (1950)
A közeljövőben jelenik meg a M agvető Kiadónál Rónay G yörgy
Naplója, m elyet szerzője 1945—1975 között, rövidebb-hosszabb
m egszakításokkal vezetett. Ebből közlünk egy igen figyelem re
m éltó részletet: rendkívüli m ódon rezonál rá m ai evangélikus
h itü n k . A lélekben való ökum enének ajándéka szám unkra a m ár
h alo tt hivő katolikus író eme vallástétele. Más kérdés, hogy a
tav aly elhunyt R ahner itt szereplő, harm incnégy évvel ezelőtti
cikkét vállalta volna-e ebben a form ában később m aga a nagy
hittudós, s nem visszhangzott volna-e Rónay naplórészletére ő is
igennel. (Szerkesztő)
1950. január 19. csütörtök
Karl R ahner cikke a „W ort und W ahrheit” m últ évi decemberi szám ában:
„Der G estaltw andel der H äresie” [„Az eretnekség form áinak változásai”].
Szent P áln ak abból a m ondásából indul ki, hogy herézisnek mindig kell len
nie. Régebben könnyű volt a tévelygésnek az egyházon belül léteznie, m int
hogy a tanítói hivatal érvényesülése nehézkesebb volt s a hivő egy-egy kérdés
ben valóban tanácstalanul kérdezhette, m elyik részen van hát az igazság.
A pápai tévedhetetlenség dogm ájának kihirdetése óta ilyesmi nem fordul
h a t elő, m ert a vitás kérdésekben nincs többé szükség körülm ényes zsinategybehívásra, hanem a szentszék foglal állást és dönt az egész katolikus ke
reszténységre kiható érvénnyel. Ahhoz, hogy valaki e közösségnek tag ja le
gyen, el kell fogadnia az egyház dogm áit, tanrendszerét, köztük a pápai
csalatkozhatatlanságét is.
A m ennyiben valaki ezt, azaz a dogmák, hittételek egyikét nem fogadja el,
m egtagadja, szembefordul vele: autom atikusan, ipso facto [magától értő
dőén] m egszűnik az egyház tag ja lenni. M anapság teh át herézis az egyhá
zon belül nem létezhetik, legalábbis a régi form ában nem — állapítja meg
Karl R ahner — ; hiszen a vitás kérdésekben a szentszék szinte nyom ban
dönt, és döntését el nem fogadni annyi, m int egy dogm át, a tévedhetetlen
ségét elvetni, s ezáltal az egyházon kívülre vonulni. Ha valóban kell heréziseknek lenniük, és Szent Pál szerint kell lenniük: akkor valam inő új, a
régitől különböző form ában kell az egyházon belül létezniük.
De hogyan, m inő form ában? Karl R ahner eddigi elvi fejtegetéseit e kér
désre felelve példákkal igyekszik m egvilágítani. Azokat a mai heréziseket
keresi, m elyek az elvek nyílt m egfogalm azása helyett a bizonytalan körül
írás és han g u lati hatás m ódszereit alkalm azzák s így próbálják kijátszani a
tan ító egyházban is, a hívők között is. „K ryptogám herézis” : így nevezi
ezt Karl Rahner. M egnyilatkozásai: bizalm atlanság, ressentim ent [nehezte
lés] a tanítói hivatal irán t; titkos tiltakozás annak ellenőrző tevékenységé
vel szem ben; bizonyos dolgok „elhallgatása”, például a pokolé, angyaloké,
ideigtartó büntetésé, túlvilágon, tisztítótűzben szenvedő lelkeké, ördögé; ez
utóbbi h ely ett legföljebb az em berben levő „dém onit” emlegetik. Még ennél
is veszélyesebb a vallási közöny, a dogmák passzív elfogadása, de nem élé
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se, és így tovább. Az egyháznak — fejezi be Karl Rahner — a herézis új
form ái ellen új m ódszerekkel kell küzdenie.
Megvallom, kissé erőszakoltnak érzem az egyébként helyenkint igen ér
dekes tanulm ány okfejtését. Első, elvi fele rendben van; a m ásodikban az
em ber szeretne m ind u n talan ellentm ondani a szerzőnek. Végül is nem ér
tem egészen világosan, m it akar. Egy-egy pillanatra m ég az a gyanú is föl
m erül az olvasóban, nem a laikusoktól, valam inő laikus „inváziótól” félti-e a
klérust s annak tanítói tekintélyén és illetékességén tú l valam inő általános
tanítói privilégium át. Hogy itt-o tt van gyanakvás a tanítói hivatal kontroll
ja ellen? Az az érzésem, hogy ha van, nem m indig egészen jogosulatlanul
van. Az utolsó századok tanulságai alapján nem egyszer lehetne következ
te tn i az egyház részéről m utatkozó bizonyos szűkkeblűségre, egyházpoliti
kai érdekeknek túlságos érvényesülésére, és a tudom ány, főként a term észettudom ány s új tudom ányos teóriák és irányok irá n ti ellenséges m agatar
tásra. M ennyi k á rt okozott például a sokszor fölhányt Galilei-ügy, mely a
m odern em ber szemében akkor is m enthetetlen, h a m egm agyarázzák neki,
hogy nem az elvet, nem a tudóst, nem a tudom ányt ítélték el, hanem szem
beszálltak egy ilyen elv előre m eglátott következm ényeivel. Vagy ott van
Bergson indexre tevése. Nincs más fegyvere az egyháznak a tévedés ellen
— kérdezhetik —, m in t az inkvizíció és az index? Van, persze hogy van.
De a szabad vizsgálódást egy bizonyos, szerencsére a jelek szerint eltűnő
ben levő m entalitás talán nagyon is igyekezett korlátozni. Hiába próbáljuk
bizonygatni, hogy a kereszténység m indig a tudom ány bajnoka volt, szem
ben azokkal, akik szerint m indig ellensége volt a tu d o m án y n ak ; azt hiszem,
bevallhatjuk, hogy az utolsó századokban berzenkedett is, ha nem egészé
ben, h át általánosságában, az „ördögi” tudom ánytól (amiben aztán term é
szetesen része van annak is, hogy a tudom ány valóban „ördögi” volt egy
bizonyos értelem ben, beleavatkozott az illetékességén túleső dolgokba s leg
főbb energiáit nem a saját céljai felé, hanem a vallás és Isten ellen vonul
ta tta föl.) Hogy a kereszténységnek védekeznie kellett a fölvilágosultnak ne
vezett tudom ány elvi és propagandisztikus ateizm usa ellenében, az nyilván
való. Az a gyanúm azonban, hogy nem mindig egészen úgy, olyan szellem
ben, olyan haladásra készen és addig a határig védekezett, ahogyan és am ed
dig okos és hasznos le tt volna.
A dolog egyébként nem elszigetelt. Része egy nagy dekadenciának, amely
talán a reneszánszban kezdődött s alighanem a tizenkilencedik század m á
sodik felében kezdett m egm erevedni, hogy új h a jtá st eresztve valóságos új
vallássá csontosodjék a m odern m aterializm usban. Ez az egyház elpolgárosodásának a kora, m elyről néhány nagyon találó megjegyzést te tt Emile
Rideau a „Séduction com m uniste et réponse chrétienne”-ben [„Kommunis
ta csábítás és keresztény felelet”] (megjegyzést, am inőt nálunk sajnos még
csak m egkockáztatni sem igen lehet, holott a mi m egújhodásunk szem pont
jából sem ártan a tiszta vizet önteni a pohárba). Vagy nézzük a szociális ol
dalt. Mennyi igazság volt Lam ennais részén; m ilyen kem ény ellenkezésbe
ütközött sok helyütt a „R erum N ovarum ”.*
Mondom, úgy érzem , ez a Karl Rahner által kriptogám herézisként ne
hezm ényezett bizalm atlanság nem m indig és nem m indenben indokolatlan.
Nem a politikai vonatkozásokra gondolok itt s nem az olyatén törekvésekre,
* XIII. Leó múlt század végi eneiklikája, mely megváltoztatta a katolikus egyház
nak a munkássághoz való viszonyát. (A sajtó alá rendező jegyzete.)
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amelyek eleve heretikusok, m ert nem fogadják el teljes valóságában az egy
házat; h an em pusztán csak a tudom ány terü letére gondolok. Azt hiszem
azonban, hogy az utóbbi időkben a helyzet ezen a tére n is m egváltozott, ha
nem is m in d en ü tt, de m indenesetre éppen ott, ahol a változás az egész test
szám ára a leghasznosabb volt. Karl R ahner viszont szem előtt ta rth a tta vol
na ezt a m ozzanatot is.
A m ásik „kriptogám herezis” ügyében sem tudok egészen egyetérteni ve
le. (Hacsak nem olyan „in tern ” tényekre céloz, m elyek előttem ism eretle
nek.) A h it tanításában — m ondja — elhallgatnak bizonyos igazságokat és
valóságokat, például a poklot is. Csakhogy . . . Ma m á r m inden te rü le t miszsziós terü let, m ert m indenen egy szinte teljesen laikus kultúra ömlik el.
A nnak a m odern pogánynak vagy félpogánynak, ak it voltaképpen nem ér
dekel m á r m ás, m int a gép, a m otor; ennek a m etafizikátlan lénynek, aki
nek szelleme m aholnap kénytelen lesz a konkréton, m ateriálison, kísérleti
leg, term észettudom ányosán tapasztalhatóan tú lem elk ed n i; ennek a m ai át
lagtípusnak alighanem hiába prédikálna a pap a középkorban m ég „aktuá
lis” angyalokról, ördögökről, pokolról és bűnhődésről; ma nem ez a fontos,
nem ezzel kell kezdeni. Hiszen nem egyik legkedveltebb szólama-e a vallás
és kereszténység elleni propagandának, hogy a papok a pokol borzalm aival
ijesztgetik s a félelem révén igyekszenek m egnyerni a lelkeket, hogy egy
m ag uk-keltette és ápolta patológia kihasználásával uralkodjanak ra jta ? Mit
szólna egy m ai Pest-vidéki gyárim unkás, vagy éppen ifjúm unkás egy a po
kol k ín jait valam ely középkori vagy tizenhetedik századi b arát m odorá
ban taglaló szentbeszédhez? Ügy vélem, jobb, ha hagyjuk a poklot; eszünk
ben sincs tag ad n i létezését; csak éppen nem kell olyan sokat beszélni róla.
Beszélni K risztusról, a szeretetről kell. V alóban n e úgy hassunk a lelkekre, hogy félelm ükben fussanak Istenhez. T anítsuk m eg szeretetből Isten
hez közeledni őket. S ne feledjük el, hogy ez a m ai em ber egyáltalán nem
olyan ijedős. S őt: ha azt sejti, hogy meg a k a rjá k ijeszteni, gyanakvóvá vagy
cinikussá válik. Hogy m iről beszéljünk neki? A szeretetről, a hit, a vallás
alapjairól, K risztusról, a m egtestesülésről és m egváltásról, az Egyházról, az
Egyház valóságáról, dialektikájáról és főként az evangéliumról. Soha talán
még nem volt olyan parancsolóan szükséges az „in om nibus caritas” [„min
denben szeretet”], m int m a; soha m ég annyit a szeretetről beszélni nem
kellett, m in t ma, am ikor annyit beszélnek a gyűlöletről. M iért vessük oda
az alig m egnyert, vagy alig „élő”, inkább csak megszokásnak, hagyom ány
nak, reflexnek engedelmeskedő s egyébként is annyi problém ával küszkö
dő, de legalábbis agyonhalm ozott em ber elé, hivő elé a pokolnak még nagy
teológusok, m ély gondolkodók szám ára sem gyerekjáték problém áját? Mi
fontosabb, m i előbbrevaló: Isten büntetése, vagyis a kárhozat és pokol, vagy
pedig Isten terem tő szeretete? Nyilván az utóbbi. A kkor pedig legyen szá
m unkra is az az első, a legfontosabb.
Nincs-e benne az Egyház egész tan a Szent P álban? Ez a tan, a „Corpus
Christi M ysticum ” [„Krisztus m isztikus te ste ”] mégis m intha csak az utóbbi
időkben lép n e ism ét elő és érvényesülne egész mélységében, m isztérium a
nagyságában és jelentőségében. A Jézus Szíve tisztelet alapjait csak Szent
M argit ta lá lta volna ki? Nem, ő inkább csak előhívta, aktualizálta az eleve
meglevőt. M ert bizonyos ősi, örök igazságok és valóságok csak aktualizálód
nak a történelem ben, az idők szükségletei és a Szentlélek irányítása szerint.
A pokol, k árhozat, utolsó dolgok bizonyára igazán aktuálisak, koruknak,
koruk han g u latán ak, m entalitásának, pszichéjének megfelelőek voltak a ti
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zenhatodik században, vagy a középkor végén (hogy csak Luthert em lítsem
vagy a mi Bornemisza P é te rü n k e t); ma azonban, érzésem szerint, nem olyan
időszerűek, m a m ásnak kell előtérbe lépnie: az isteni szeretet nagy m űvé
nek, a m egváltásnak, az Isten iránti és a felebaráti szeretetnek; erre ta rt
minden, erre tolja, löki, ösztökéli a Szentlélek az egyházat. M iért fordulnak
szembe ezzel az oly korszerű (mert ki korszerű, ha nem a Szentlélek), oly
aktuális sugallattal? A m odern világban nagyon nagy h it, nagyon nagy sze
retet, nagyon komoly elm élyedés kell ahhoz, hogy v alak it el ne riasszon, m eg
ne zavarjon és föl ne háborítson, meg ne botránkoztasson a pokol, az örök
kárhozat gondolata és valósága. G ondoljunk csak P éguyre (vagy régebbi
példára: Szalézi Szent F erencre és ifjúsága válságára). Először ra k ju k le a
h it erős alapjait, először terem tsük m eg a szeretet szilárd szellemét; aztán,
ha kell, beszélhetünk a pokolról.
Ami pedig az ördög „elhallgatását” s ezzel szemben az ember „dém oni”
vonásainak hangsúlyozását illeti: azt hiszem, ez igazán nem „kriptogám herézis”. Véleményem szerint fontosabb hangsúlyozni a bennünk való rosszat,
démonit, m int a világban szaladgáló ördögöket. Az ördögre, ne felejtsük el,
sok m indent rá is lehet kenni, m ondván: az ördög te h e t róla, nem én. Tör
ténelm i arányokban is: ím e a Sátán m űve. S m it te h e tü n k mi, gyönge em
berek, az ördög ellenében; pedig ez a világban tapasztalható ördög-m űve
talán a mi m űvünk is. H a például mi idejében igyekszünk m egvalósítani az
evangélium szellemében fogant szociális reform okat, m i m aradt volna az
„ördögnek” ? Aztán m eg az em berek többsége hajlam os a szellemi valóságok
tárgyiasítására, (örök, alapvető em beri igény: az in karnálás igénye); — s
nem félő-e, hogy a rosszat szerző ördögöt b eleinkarnálja a neki rosszat szer
zőkbe, s így aztán fele b ará ta it ahelyett, hogy m int K risztus kívánja, szeret
né, ördögökként gyűlölni fogja, pontosan úgy, ahogyan a Sátán kívánja?
Valóban „nem jó az ördögöt a falra festeni, m ert m egjelenik”.
Végül is a maga m ódján nem Isten m űve-e az ördög m űve is? ím e a mi
esetünk: „ördög-szerzette” helyzetünk m ennyi új szem pontot, új m egvilágí
tást, új élm ényt sugall n ekünk vagy kényszerít ránk! Milyen teológiai el
m élyülésnek, milyen „egyházatya-korszaknak” kellene itt fölvirágoznia, m i
után az igazságok m egpróbáltattak és m indenfelől m egm érettek! Hacsak
meg nem történik ism ét, hogy a vallást lenyeli, vagy a vallásba belebúvik a politika, ahelyett, hogy a vallás a m aga m eztelen lényegében, metsző,
m egalkuvástalan igazságában érvényesülne.

R E ISIN G E R JÁNO S

M . S. m esternél a Felvidéken

Ha Vácról indulunk és H oninál K rupina irányában átlépjük a határt, észak
felé ötven kilom éternyire elérjük az egykori H ontszentantalt (mai nevén A n tolt). A selmeei hegyvidék egyik völgyében, nem messze a Sitno 1000 m é
teres csúcsától húzódik meg ez a kis falucska. Alig tünedeznek föl az első
házak az ú tk an y aru lat jobb oldalán, egy domboldalon barokk templom ötlik
a szemünkbe. K önnyen m egállhatunk és felkapaszkodhatunk hozzá, régi
cinterem helyén em elkedik az ösvény, tornya előtt balra rom okban m aradt
bástya, a törökdúlás emléke. U tak, kerítések, falak, építm ények: a k ö r
nyék meglehetősen szétszabdalt jellege m aga is évszázadok viszontagságai
ra figyelm eztet.
A tem plom bejáratából elénk tá ru l csaknem az egész utcásfalu. A házak
végi k ertek m indkét felől dom boldalra kúsznak, jobbra k iterjed t fenyves
üstöké, b alra kopár legelők messzeségbe vesző buckái szélesítik ki e való
ban festői vidék kereteit. A táj bizonyosan ugyanaz télen és nyáron, a m es
term ű m egállapodottságával. Régi m etszetek, B rueghel-képek ju th atn ak
eszünkbe, m elyeken a tél olvasztja fel a szíveket és a befagyott tavon-folyón
s a havas lejtőkön csúszkáló, ugrálgató, sétáló emberek mozognak, különös
szomorúsággal.
A b e já ra t után a tem plom belseje. Szelíd fényű, cifrázatú, aranyozású ba
rokk, letagadhatatlan falusias jelleggel. Tiszta és hideg, enyhén töm jén- és
gyertyafüsttel teli, akárcsak m indenütt a Felvidéktől a B altikum ig. A fehér
és a világossárga rávetül az oszlopokra és padokra, eltereli a figyelm et a
képekről és szobrokról, még a feliratokról is. A tem plom hajó végéről nehe
zen kivehető, m ilyen festm ények függnek az oltár előtti szűkület két olda
lán. Csak egészen közelről p illa n th a tju k m eg azt a rendkívül jó állapotban
levő olajfestm ényt, m elyért érdem es volt kilom étereket m egtenni.
M. S. m ester K risztus születése ez.
Ahogy alkotójának kilétét, e m űvének pontos címét sem ism erjük. A m ű
vészettörténészek Jézus születése néven em legetik, noha a festm ény nem ön
tu d atlan csecsemőt m utat, hanem áldásokkal érkező M egváltót. Nem anyn y ira a m a született Jézust, m int a m egváltás tervének leendő K risztusát.
Ahogy az eredeti, Selmecbányái kettős szárnyasoltáron is a felső részen el
helyezkedő Krisztus születése alá M. S. m ester m inden valószínűség szerint
a passiósorozat harm adik d arab ját, a K álváriát állította. (Mojzer M iklós:
M. S. m ester passióképei. 1976. 7.)
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Többi m űvéhez hasonlóan a festőt itt is a történet lelki tanulságai ra
gadták meg. Az ő korára m ég nem fejlődött ki annyira a betlehem i esemé
nyeket elsekélyesítő karácsony-kultusz, K risztus szenvedésének tanulm ányo
zására ösztönzött a devotio m oderna, a későközépkori „új kegyesség” irán y 
zata, igeism eretre az előreform ációs m ozgalmak. A többi öt-hat festm ényén
is tapasztalható mély hite M. S. m estert itt különösen késztethette rá, hogy
sokat bízzon a kompozícióra, az alakok elrendezésére és néhány jelképre.
A festm ény felső részének aranyozásánál nyugszik meg m indenekelőtt te
k intetünk. Az A tya dicsőségének aranya ez, mely a művész m inden egyes
képének sajátja (Vizitáció, K risztus az Olajfák hegyén, K eresztvitel, Kál
vária, Feltám adás). M. S. m ester esetében alighanem egyik utolsó előfor
dulása is annak a korakeresztény m ozaikoktól a XV—XVI. századig terjedő
jelképnek, mellyel festők százai (több-kevesebb meggyőződéssel, de) az A tya
örök rendelkezését szerették volna kifejezni a m egváltás véghezvitelében.
Az arany h á tté r bal felső részében két hegy magasodik fel. A terjedel
m esebb elülső sötétkékje lá tta tn i engedi a hátulsó m agasabbját és világo
sabb vonalait. Nem kétséges, a Sitno szolgáltatta ennek m intáját, ahogy a
tövében tanyázó pásztorokhoz is a felvidéki em berek kalapja-ruhája. Ám e
k ét hegynek szinte jelképes jelentést biztosít az alkotás szerkezete.
Aligha lehet véletlen, hogy K risztus éppen e hegyek függőleges síkvona
láb an helyezkedik el. B izonyára az sem az esetlegesség műve, hogy a két
részre osztható festm ény bal felében az arany h áttér—kék hegyek—pászto
ro k —állatok—K risztus „hierarchiája” m integy érzékeltetni szeretné, hogy az
A tya „bűn testének hasonlatosságában” (Róm 8, 3) küldte el F iát e világra,
hogy a létezés m élyén jelenjék meg. Az egész festm ény rendkívül tu d ato s el
rendezésről vall, mely a Szentírásból m eríti legfőbb ihletét: K risztusnak
innen kell m ajd indulnia, hogy váltságszerző áldozatát meghozza.
Ezért m agaslik ott a hegy, a M egváltó szenvedésének és dicsőségének ket
tős koloritjával. A Sitno-rajzú Golgota és Sión m ár Betlehem ből látszik.
S valam iképp m ár Betlehem előtt is látszott mindazok szemében, „akik . . .
a váltságot v á rtá k ” (Luk 2, 38). Itt em elte fel valam ikor kezét Á brahám ,
hogy az egyetlenegy s legszeretettebb F iú t áldozatul adja. Innen szállt fel
az áldozati füst O rnán szérűjéről, hogy a jebuzeusokat elűző Dávid m ost szí
véből űzze ki azt, am iért az öldöklő angyal Jeruzsálem fölött m egjelent.
A hegy elvetette ígéretét, s annak a K oponyák hegyén kellett m eghalnia.
Jézus születésében ott v an a Messiás halála. E halálban viszont az em
b er újjászületésének biztosítéka is, az, hogy az „ő sebeivel gyógyulunk m eg”
(Ézs 53, 5). Oscar Culmann, neves protestáns teológus azt írja, hogy éppen
ezért „a kezdeti idők keresztényei nem csak hogy hozzászoktak ahhoz, hogy
nem ism erik Jézus születésének időpontját, de szükségét sem érezték, hogy
K risztus földrejöttét ünnepeljék. Testtélételénél sokkal inkább halála és föltámadásia foglalkoztatta az első gyülekezeteket” (Noéi dans l ’église ancienne.
In : O. Culm ann: Etudes de Théologie biblique. Neuchátel 1968. 34.)
Ezzel szemben a festészet történetéb en talán a születés tém ája n y ú jto tt
tö b b lehetőséget a m egváltáshoz és a M egváltóhoz való kapcsolat kifejezésé
re, és nem a kereszthalál. A m agam részéről mindössze három olyan alko
tá s t ism erek, m elyről kitetszik, hogy szerzője Jézus K risztus halálát több
nek lá tta m inden em beri szenvedésnél, és végső okát az A tyától való elhagyatottságban jelölte meg. M. S. m ester Kálváriája, C ranach K eresztrefeszítése és R em brandt K risztus a keresztenje arról vall, hogy a Messiás nem
áldozatul esett, hanem áldozatul adta m agát.
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Az európai m űvészet számos hasonnem ű alkotásán nem K risztusé a fő
szerep, hanem a keresztet körülállóké. Többnyire M áriát és János apostolt
szerepeltetik és egyénítik leginkább, de arcukon ritk á n látszik több a szok
ványos em beri gyásznál, az első halálon való siránkozásnál. A Szentírás
szerint ennél m érhetetlenül tragikusabb a második halál, a kárhozat, m ely
ben em berek „olyanok lesznek, m intha nem lettek vo ln a” (Abdiás 16). K risz
tu s halálának oka nem elsősorban az akkori em berek kegyetlenségében ke
resendő, hanem abban, hogy a bűnnel m agát azonosító Istenem bert a bűn
gyűlölő A tyának el kellett hagynia, hogy a bűn ítélete m inden bűnös szám á
ra nyilvánvalóvá legyen. K risztus halála előképe volt a kárhozatnak, ő a m á
sodik halált kóstolta meg, hogy keresztjére nézve igazán m egutáljuk a bűnt
és megszeressük azt, aki a belőle való szabadulásnak az ú tját valóságban
m egnyitotta, aki „hű és igaz, hogy m egbocsássa bűneinket és m egtisztít
son m inket m inden ham isságtól” (1 J á n 1, 9). Ezt a festészetben ábrázolni
szinte lehetetlen, m ert m int m ondottuk, elegendő nehézséget jelent, hogy a
megváltói h alált m int m ásodik halált m utassák be. Azok a kísérletek, me
lyek szerették volna m eghaladni M ária és János apostol szinte klisészerű
szomorúságát, m int például a Masaccióé M agdalai M ária szerepeltetésével,
teátrálisn ak hatnak.
A születés tém ájánál egyszerűbb a helyzet. És M. S. m esternél láth atju k ,
ha valaki nem csupán egy-egy szereplő karakterizálásával próbálja m egújí
tan i a hagyom ányos tém át, hanem a Biblia alapján mélyen átgondolja a
testtélétel kérdését, olyan kompozíciós elv birtokába ju th at, mely egyszerű
term észetességgel indítja el például a pásztorokat a m egváltást jelképező
hegyek felől a szívükhöz intézett angyali szózat szellemében: „M ert szü
letett néktek m a a M egtartó, ki az Ü r K risztus” (Luk 2, 11).
A pásztorok kiváltságos képm ezőben helyezkednek el. Jobbról a stilizált
oszlopcsarnok, alulról a jászol szam ara és ökre h atáro lja ezt a részt.
B ár Izráel népe elutasította a M enny ajándékát, volt egy „szent m ara d ék ”
(Ézs 1, 9. Róm 11,5), m ely v á rta és öröm m el fogadta Jézu st: József és M ária,
Simeon és A nna, a napkeleti bölcsek és a B etlehem környéki pásztorok.
Lukács evangélium ának leírása szépen példázza azt a bibliai igazságot, mely
a festm ény három stilizált angyalának és a pásztorok kapcsolatának ábrá
zolásából is kivehető. Azt, hogy az őt keresőknek Isten hogyan „küldi le
parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefu t az ő ren d elete” (Zsolt 147, 15).
Ezt az általános ígéretet ism étli m eg az evangélium a hivő hegylakók ese
téb en : „nagy hirtelenséggel jelenék az angyallal m ennyei seregek sokasá
g a ” (Luk 2, 13). A festm ény két pásztorán az a késlekedés nélküli eljövetel
látszik, m elyre az angyalsereg távozása u tán elhatározást tettek, „m ondván
egym ásnak: M enjünk el m ind Betlehem ig, és lássuk e dolgot, am elyet az
Ü r m egjelentett nékünk” (Luk 2, 13. 15).
A Szentírás följegyzi, hogy ezek a pásztorok an n y ira m egértették a váltságról szóló angyali szózatot, hogy azon nyom ban el is „hirdették”, „dicsőít
vén és dicsérvén Isten t”. S hogy m ennyire szívből jövő, határozott és gyö
nyörű lehetett bizonyságtételük? „M indazok, akik hallották, elcsodálkoztak
azokon, am iket e pásztorok nékik m ondtak” (Luk 2, 17. 20. 18).
A K risztus születése pásztoralakjai nem ennyire evangéliumiak, a kö
zépkori kegyesség m aradványai ott tükröződnek m egjelenésükön. A bal
oldali ájtatosan félrevont tekintetében, a jobb oldali em ber alázatában M.S.
m ester talán a korabeli vallásosság külső form áira te tt célzást. Ám ism ét
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a kompozíció sugallja azt a jelentést, hogy ők valóban elhívottak, akik látni
szeretnének, és lelkűkben az az „első szeretet” (Jel 2, 4) honol, m ely a szomjúhozók és keresők ajándéka. A kalapot fejen felejtő, botostul-kutyástul
ide igyekvő pásztorok boldogságát szinte láth atatlan m ozzanatok em elik ki.
De v ajon ugyanilyen leírhatatlan, „lefesthetetlen” az öröm azok esetében
is, akiknek életében m ár előbb m egszületett K risztus? Nem halványul-e az
a m indennapokban? Milyen boldogság, milyen hit van a K risztus születésé
n ek M áriájában, Józsefében?
A m ár nem középkori egyoldalúsággal eszményítő, de még nem is m anierista m ódon torzító későgótikus festészet küldötteként M.S. m ester külö
nösen emlékezetessé teszi szám unkra M ária és József alakját. A rányos, szép
term etü k , értelem től á th ato tt lényük, nyugodt, de nem felszínes nyugalm at
tükröző ábrázatuk túltesz A lbrecht D ürer 1500 körüli Krisztus születésének
(München) házaspárján vagy a k o rtárs ábrázolások bárm elyikén. E stílus
tö rtén eti korszak előnyei abban nyilatkoznak meg, hogy a rendkívül magas
színvonalú technika a kompozícióban, az alakform álásban bizonyos vissza
fogottságot enged, ezáltal változatos színkezelésre nyílik lehetőség, s végül
stilizálás és term észetesség hián y talan u l fonódhat össze. A stílustörténeti
korszak m inden előnye is kevés azonban az egységes m ű létrehozásához,
benyom ásának kiváltásához. A tehetség m indig öncélúvá válik, h a hiányzik
az igazi h it. A XV—XVI. század a többi m űvészet között a festészetnek is
azért nagy korszaka, m ert a stílus- és ízlésfejlődés a hitújítás elem i vágyá
val kapcsolódott egybe. Soha ilyen ra jo k b an nem tám ad tak alkotók, akiknek
egym ástól függetlenül közös törekvésük az élet egységes, végső értelm ének
ábrázolása volt: Masaccio, M ichelangelo, Leonardo és Raffaello, D ürer, Cra
nach és B rueghel, A ltdorfer, G rünew ald és M.S. m ester.
T ekintsünk előbb M áriára. F ejét m eghajtva Jézushoz fordul, gyönyörű
arcán, am elyet csillogva leomló hajfonatai emelnek ki, enyhe fárad tság tü k 
röződik. T esttartása egyenes, két keze, szinte eltakarva viselősségének fá j
dalm ait, im ára illeszkedik össze. Öltözékét vállain is szétterülő fehér főkötő
je, b arn a ru h á ja és az elm aradhatatlan tengerzöld palást alkotja.
Ami ez utóbbit illeti: nem szabad felednünk, hogy M.S. m ester m egren
delésre dolgozott. A felvidéki gazdag bányavárosok ez idő tájt, a XV—XVI.
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század fordulóján szívesen áldoztak a tem plom díszítésre, festm ények vagy
szobrok készíttetésére. S m in t lenni szokott, különösen kívánták, am it a több
évszázados hagyom ány a M ária-kultusszal fölajánlott. A Selmecbányái szár
nyasoltár m inden egyes festm ényén ott szerepelt a „tenger királynője”, aki
nek ábrázolását a jelképes konvenciók m ár előre m egszabták. Ha ilyennek
kérték: M.S. m ester így festette m eg M áriát, ahogy többi alkotásán is az
egyházi és festői konvenciók hűséges teljesítőjének bizonyult — a külsősé
gek tekintetében. A belső ábrázolásában azonban egyedül önm agához és
hitéhez ragaszkodott.
A külső, megrendelői igény és a belső szándék feszültsége szinte m ind
egyik képén érezhető. A K álvária szerint azt a kívánalm at is teljesítette,
hogy a kereszt m ellett állók csoportját (Mária, Ján o s apostol) A nnának,
a nagyanyának alakjával is kiegészítse, akinek kultusza épp a XV. század
dal erősödött meg (Katona Lajos: A kedd asszonya. In: K atona Lajos: Folk
lór-kalendárium . Vál. szerk. R eisinger János. Bp. 1982. 233.)
A K risztus születése esetében a külső elvárások nem m ódosítják ilyen erő
vel a szerkezetet. Itt M ária végtelenül finom lelket sejtető fiatalasszony, aki
a pásztorok szavait „m egtartotta és fo rg atta a szívében” (Luk 2, 19). Az ő
m agatartása is az odaadás, m int a pásztoroké, azzal a kiegészítéssel, hogy
küzdelm e ezután következik. Az „első szeretet”-et küzdelem kell hogy köves
se, hiszen Krisztus azt vallja m ajd anyjának, aki „Isten akaratát cselekszi”
(Mk 3, 35). M áriának el kell fogadnia azt az akaratot, mely őt a kereszt
lábához vezeti, el kell fogadnia, hogy a kezdeti odaadást követően növeked
ni tudjon az igazságosság és a szeretet együttes erejében. E jelképes pálya
kezdeti pontján áll M ária, M.S. m ester öt festm ényének egyik főszereplője.
„Az igazak ösvénye pedig olyan, m int a hajnal világossága, mely m inél to
vább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig” (Péld 4, 18).
E rre az ú tra emeli áldó kéziét a gyerm ek, aki szám ára is — K risztus.
A m egpróbáltatásokon, szenvedéseken keresztül járó em bereknek szól ez az
áldás. Azoknak, akiknek hite jobban m egtisztul, m in t a tűzben kipróbált
arany, hogy hit által őriztessenek az üdvösségre (1 P ét 1, 7. 5).
M ária te h á t nem valam i jelképes, m egállapodott M adonna, aki az addigi
és k ortárs (pl. Leonardo) itáliai m űvészek festm ényeiről néz le ránk. Ékes
sége nem külső, cifrázat nincs ru h áján , díszeket nem visel. A kár stilizált,
ak á r életbeli modell nyom án készült, a „technikai” szépség fölöttien szép.
Filippo Lippi M adonnáját (1465) azért csodálták Firenzében, m ert a festő
szeretőjét ábrázolta, F ouquet M áriáját (1450) pedig azért, m ert a király ked
vesét, Ágnes Soréit örökítette meg, fedetlen kebellel. Ezeken a festm ényeken
„a kegyelem to rk át szorongatta a term észet” (Francis A. Schaeffer: Démission de la raison. Genf 1971. 12.). M.S. m ester M áriája nem a nő, nem is
az anya, hanem m indenekelőtt: a hivő em ber belső vonásait hordozza.
M ária alakja mögött, de m integy azonos ütem ű m ozdulattal lép elő József.
Ahogy az evangélium okból is következtethetjük, jóval idősebb leh ete tt fe
leségénél. Ősz h aját és szakállát gond-süllyesztette hom lok és arc fogja
egybe. Lénye éppoly bensőségességet sugall, m int fiatal felesége.
Mi is lehet a jobb kezével ta rto tt lám pás? A hosszú, elhagyott m ú lt előtt
a lépésnyi biztonságot jelentő jövő? V agy a szövétnek világosságához hason
líto tt isteni ige, mely jó ta la jra talált az ő lelkében?
Voltak festők, akik pályájuk során többször is kísérletet tettek e házaspár
lényének kifejezésére. R em brandtnak például csak olajfestm ényeit tekintve
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négy „szent család”-, két „pásztorok im ádása”- és két „József álm a”-tem atik ájú műve ism eretes. A budapesti Szépművészeti M úzeum ban látható Az
angyal m egjelenik az alvó Józsefnek tanúsága szerint Isten csak a nincste
len, egyszerű em berek között talált családot F ia szám ára, „m ivelhogy József
igaz em ber vo lt” (Mt 1, 19). Az M.S. m ester vélem énye is: az „első szeretet”
és a fájd alm ak ra fölkészült küzdelmes h it m ellé azt a meggyőződést sora
koztatja, m ely szerint „Az én lábam nak szövétneke a te igéd, és ösvényem
nek világossága” (Zsolt 119, 105).
M. S. m ester K risztus születése valóban kim eríthetetlen. Itt még az Ézsaiás
könyvéből az ikonográfiái hagyom ányba k e rü lt szam ár és ökör is értelmes
(1, 3). B izonyára jelentést hordoz az oszlopcsarndk, a m ögötte elkanyargó
út, a m ásik, K risztust övező angyalcsoport is —, m elyről m ár nincs terü n k
beszélni. Ami a legfőbb: a kép egésze m egszerkesztett, bensőségességgel telt,
gondolkodásra, elm élkedésre késztető . . .
Ha a Felvidéken járnak, nem látogatnának el a Selmec-völgyi H ontszentantalra?

H O L L Ó AND RÁ S

Imádság, kínomban
Istenem, tegyél valam it.
Lásd lelkem fuldoklásait.
Ne robbanják, m int dinam it.
Oszd meg velem a titkaid.
Cirógassanak szavaid.
Istenem, valam it tegyél.
Vezető bogárfény legyél.
M indenbe értelm et vigyél.
A lényem kolduló tenyér.
Nem fontos a napi kenyér.
Tegyél valam it, Istenem.
Ne legyen m i sem képtelen.
Hass a m últba sikeresen.
Fogadtasd el az életem.
Bennem éljél, ne csak velem.

A DEÁK TÉRI EVANGÉLIKUS FIATALOK BESZÉLGETÉSE

Mit vár a mai ifjúság az egyháztól?

— Ahhoz, hogy m egform áljuk a hazai evangélikus egyház vágyott és rem élt
képét, nem szabad szem elől veszteni az Egyház örökérvényű küldetését.
Ezt kell alkalm aznunk, aktualizálnunk a m a és a közeljövő m agyar evan
gélikus viszonyaira. M indenekelőtt helyre kell igazítanunk a fenti kérdést,
s m agunk felé ford ítan u n k : m it v áru n k m agunktól és egymástól mi, akik
fiatalok vagyunk, és akik része vagyunk annak a négyszázezernél sajnos jóval
kisebb, lelkészekből és laikusokból, idősebbekből és fiatalabbakból álló kö
zösségnek, am elynek ügye az evangélikus egyház. Az egyház: mi vagyunk.
S így kérdezzük m agunktól: m ilyennek szeretnénk látn i a közeljövő hazai
evangélikus egyházát, am elynek tag jai szeretnénk m aradni, és m ásokat is
m agunk közé szeretnénk hívni?
— K orunk társad alm át az em beri kapcsolatok kiüresedése jellemzi, vál
ságban a család, a házasság stb. Fél a m ai em ber a m agánytól, de fél a kap
csolatoktól is, igazában nem tu d közösségben élni. Nem tud segítő kezet
n y ú jtani és elfogadni. M inden bizonytalanná vált, nincs biztos pontja az
életének. M intha nem kötődne sem m ihez korunk em bere, úszik az esemé
nyek, a jelenségek felszínén, jobb esetben csak a tényeket ismeri. Nem tud
m élyrehatóan gondolkodni, képtelen a dolgok, a jelenségek lényegéig hatol
ni. Ugyanez jellem zi az érzelmi életét is. M inden m egnyilvánulásában fo
gyasztóként viselkedik; törekedni a m inél újabb, ism eretlenebb felé, és sza
badulni a m egism erttől, a tegnapitól. Pedig nem tu d így élni, ezt m u tatják
a különböző ifjúságszociológiai kutatások is. Az ifjúsági gangek („ban
dák”) tag jai erős m egkötéseket, n orm atívákat vállalnak m agukra, csak hogy
tartozzanak valahová, s a problém áikra is m egkapják a választ — a gang
leszűkített világában m indenesetre.
— Heinrich Böll írta a hatvanas években az azóta nálunk is uralkodóvá
vált fogyasztói társadalom ról: „ . . . m ég nem tudni, hogy ez a nagy technikai
intelligencia nem a rra vállalkozott-e, hogy az em bert is elnyűje, hogy va
lam iféle gigantikus A uschw itzot létesítsen, ahol a kapun az lehetne a föl
irat, hogy ,A fogyasztás m egszabadít’ ”. A fogyasztói társadalom atom izálja
tagjait, az em berek egyedül érzik m agukat, s ezért fokozottá lesz közösségi
igényük. Az egyháznak közösséget jelentő hellyé kell válnia ebben a világ
ban. A közeljövő egyházát a m ainál sokkal közösségibb form ában tudom
csak elképzelni.
— N apjaink em berét a kétségbeesés, a rem énytelenség, a felszínesség,
a kiüresedés és a lebegés életform ája sújtja. Ezt az em bert kell megszólí
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tan ia az egyháznak az evangélium m al, mondani valam i vigasztalót, m utatni
fix pontot az élete szám ára, közösséget terem teni, hogy tartozhasson vala
hova.
— Ahhoz, hogy m egfogalmazzuk az egyház feladatát korunkban, látnunk
kell alapvető rendeltetésünket. A rem énység hírnökeivé, az evangélium h ir
detőivé kell válnunk. A kiengesztelődés m unkálóivá kell lennünk; szeret
n ü n k kell ellenségeinket; szolgálnunk kell a kicsiket, szegényeket és elnyo
m o ttak at, a m indenkori alulm aradókat és szenvedőket. Egyházzá kell len
nünk, abban az egyedül létező értelem ben, ahogy azt Jézus m egrajzolta.
— A rem ényről illetve rem énységről sokat beszéltek és beszélnek a keresztyénségben. L átnunk kell, hogy ezzel együtt vagy ennek ellenére olyan
fogalom, ami most is új távlatokat nyit. Össze kell kapcsolnunk a rem ényt és
a vigasztalást: szintén régi gondolat. Mégis: kiábrándult korunkban új színt
kap n ak a régi gondolatok. Az egyház a rem ény helye, a keresztyén em ber
pedig a vigasztaló em ber.
— A korunk m egfogalm azta kihívásokra a feleletet az egyház az eddig
használható régi válaszokkal és m egm erevedett form ákkal nem tu d ja meg
adni: például a lelkészcentrikus struktúrával, vagy azzal, hogy a lelkésze
k et nem az adottságaik szerint választják a feladatukhoz. A lelkészhiány fo
kozza ezt a válaszképtelenséget. T arth a tatla n állapot, hogy egy-egy lelkész
6—7 helyen prédikál m inden vasárnap. Közösséget is nehéz alkotni, ha
három -négy evangélikus él egy községben. M iért nem vágyunk többet együtt
lenni? Autóval nem olyan nagy áldozat többeknek összeállni és 10—15
k ilom étert utazni egy közös istentiszteletre.
— A mostani, általánossá vált felépítést — a lelkész szolgál, a hívek pe
dig fogyasztóként m eg-m egjelennek az egyházban — fel kell, hogy váltsa a
lelkészek és a laikusok kollektív élete és m unkája. Ne a hétköznapi élet és
gondolkodás lépjen be a tem plom ba, hanem alakuljon ki keresztyén közös
ségi életmód, és hassa át az élet m inden területét. Szükségessé teszi ezt a
lelkészek egyre csökkenő száma is, de elsősorban az, hogy m egfeleljünk
küldetésünknek, hogy életünk valóban élő legyen. Az egyháznak közösségi
bázissá kell válnia ebben a világban. Meleg csendet kell terem tenünk és
sugároznunk.
— Ügy érzem, hogy az egyház ebben a világban is akkor tudja ellátni
felad atait, ha élete hiteles és vonzó a kívülállók számára. Mit jelen t ez?
N ekünk nem kell lebegve és félelem ben élnünk, van biztos pontja életünk
nek, rem énységben élhetünk M ennyei A tyánk szeretetében. Meg kell ta
n u ln u n k közösségben élni, a m ásikat elfogadva és elviselve. T örődnünk kell
egym ással, szeretettel hordozva egym ás életét, segítő kezet nyújtani, ha
szükséges, bátorítást a m egkeseredetteknek, feddő szót az elbizakodottaknak
egy olyan korban, am ikor nem illik a másik problém ái irán t érdeklődni,
am ikor m indenki bezárkózik, am ikor m inden m agánüggyé vált. Nem könnyű
szeretettel közelednünk em bertársunk felé, de sokkal nehezebb elfogadnunk
a segítséget, a feddést. Ebben is példát kell m utatnunk.
— Igazad van abban, hogy a belső m egújulás nélkül sem m ilyen form ai
változás sem segít. Én derűlátó vagyok ezzel kapcsolatban: egyre többen
vagyunk fiatalok — egyelőre főleg értelm iségiek —, akik cselekvőén és alkotóan szeretnénk részt venni az egyház életében. Szeretnénk az egyházi
és a világi szféra közti szakadékot áthidalni. Nem az egyházat szeretnénk
világiassá tenni, hanem a hétköznapit megszentelni. Legyen a tem plom , a
gyülekezet az egyéni és közösségi cselekvések egész sorának otthona. Legyen
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a közös m unka és a közös öröm háza. H a ez sikerül, ú jra vonzóak leszünk
eltávolodott vagy még meg sem érin te tt testvéreink számára.
-— Első lépésként talán az sem kevés, ha nem vagyunk taszítóak. Lehet,
hogy a családias légkör kialakítása nem sikerül m indjárt, vagy egyáltalán.
A nnyit azonban meg kellene éreztetni m indenkivel, aki kapcsolatba k erül
velünk, hogy felnőtt em bernek tek in tjü k . Enélkül semmiféle kiindulás nem
lehetséges.
— Igen, különösen érzékeljük ezt a problém át a lelkészek és laikusok,
idősebbek és fiatalok közötti érintkezésben. Szerintem nyílt és őszinte lég
kör, valam int a másik p artn ern ek tekintése alapfeltétele m inden egészséges
közösségi életnek. Ez a mi esetünkben azt jelenti, hogy egyházunk felada
tainak és küldetésének betöltésében szerves részt vállalhassunk egyenrangú
teherhordókként.
— Nemcsak a mi részvételünket kell átgondolnunk, hanem az egész egy
házi m unkam egosztást. Ilyen nagy terhelésnek nem tudunk m egfelelni, ha
kevés energiánkkal is rosszul gazdálkodunk. A m unkaköröket, feladatokat
az adottságok, képességek figyelem bevételével kellene elosztani a lelkészek
ből és laikusokból álló, m u n k át vállaló aktív egyháztagok között. Szükségszerű a feladatok szerinti szakosodás: korosztályok, rétegek szerint, külön
böző életkörülm ények között, m ás-m ás lakóhelyi és gazdasági helyzetben
élők gondozására, egyes m unkakörök fővárosi, egyházmegyei összefogására.
Egészen m ásképp épülhet fel az egyház szervezete B udapesten, egy nagyobb
vidéki gyülekezetben, vagy a szórványokban. Budapesten, ahol aránylag sok
lelkész és laikus él egymáshoz közel, m egvan a lehetősége, hogy egy-egy
lelkész szűkebb feladatra szakosodjon. L ehetne egy budapesti ifjúsági lel
kész, aki összefogná a gyülekezeti ifjúsági m unkát, találkozókat szervezne,
segítene, ahol csak szükség volna rá. Hasonlóképpen lehetne felelőse az
idős em berekkel való törődésnek, a gyerek és felnőtt hitoktatásnak, a miszsziónak.
— Egy vidéki lelkészbarátom elképzelése szerint, ha egy m un k aterü let
nek lenne egyházmegyei szinten felelőse — nem csak névlegesen, hanem ak
tívan —, sokat könnyíthetnénk a m agányos, elszigetelt lelkészek em berfelet
tien nehéz és összetett m un k ájáb an ; az egyházm egyét személyes kapcsola
tok kötnék össze.
— Mégis elképzelhető — különösen faluhelyen —, hogy a lelkész bizo
nyos szempontból magányos m arad. M it teh et ilyenkor? Legalább annyit
meg kell próbálnia, hogy rádöbbentse hallgatóságát: a keresztyén rem ény
nem puszta hagyom ány, vagy puszta ostobaság.
— Ezzel meg is érkeztünk egyik leglényegesebb problém ánkhoz. Éppen
a szórványok lennének azok a területek, ahol a laikusok m u n k ájára a leg
nagyobb szükség van, a terh ek közös viselésével.
— Á ltalában is, vannak olyan szolgálatok, am elyeket laikusok önállóan
végezhetnek: gyerm ekeknek és serdülőknek a tanítását, öregeknek és rá
szorulóknak a lelkigondozását, bibliaórák és áhítatok tartá sá t, adm inisztra
tív teendők ellátását. V annak viszont olyan feladatok, m elyeket lelkészek
nek és laikusoknak együttesen lehetne végezni. Ilyenek: konfirm andusok
oktatása, jegyesek felkészítése, felnőttek továbbképzése, találkozók, csen
desnapok, evangélizációk, egyházi napok szervezése, vezetése. Az istentisz
telet végzésében néhány laikus ak tív an vehessen részt, hogy az ne csak
a lelkész egyszemélyes szolgálata legyen. A közösen végzett m unka a leg
jobb közösségterem tő erő. A tan ítás, a bizonyságtétel, m ások lelki nevelése
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saját lelki fejlődésünk legjobb elősegítője — erről mély tapasztalataink van
nak.
— Ezek valóban szép feladatok, de úgy érzem, hogy ma nincsenek meg
a laikus m unkának sem szervezeti, sem képzésbeli, sem inform ációs felté
telei. A közösségek kialakulását és egym ásra találását is sok m inden nehezíti.
A szervezeti föltételről m ár korábban beszéltünk, am ikor a p artn e ri vi
szonyról volt szó. Továbbá fontos lenne közép- és felső szintű laikus m unka
társképzőkre, ahol alaposan felkészítenék a jelentkezőket feladatuk elvégzé
sére és csak az alkalm asság körültekintő m egvizsgálása alapján küldenék
ki őket feladataik ellátásra. Ezek a képzések szabadegyetem jelleggel is
b írh atn án ak , ahova m inden kötelezettség nélkül bejárhatnának az érdeklő
dők. T anítani kellene itt korszerű ism ereteket (szociológiát, pszichológiát,
bibliaism eretet és a m odern gondolkodású teológusok m űveit stb.) A leve
lező teológiai tanfolyam aink ezeket a feladatokat nem tudják ellátni és a
várakozásoknak nem tesznek eleget. K orunk sok kihívást szegez szembe ve
lünk. Szinte nap m int nap érezzük ezt. Sok esetben még a m agunk szám ára
sem tu d u n k értelm ünk kínzó kérdéseire keresztyéni módon válaszolni, pe
dig nem -hivők is fordulnak hozzánk hasonló kérdésekkel. Válaszkészségün
ket jav ítan ák a jó képzési lehetőségek. Hasonlóan gondoljuk átalakítani,
korszerűsíteni a lelkészképzést is. (M indkét képzésnél fontos a jó példa!)
Itt is hangsúlyozzuk, hogy vizsgálják fölül a kibocsátandó lelkészek alkal
m asságát, a lelkészi pálya színvonalának, tekintélyének m egőrzése végett.
— L átju k persze, hogy egyházunk nehéz kérdés előtt áll. Legyen jól kép
zett, de m inim ális létszámú papságunk, vagy ragaszkodjunk a nagyobb, de
esetenként szom orúan gyönge képességű gárdához. Itt és most nem tu d ju k
eldönteni ezt a kérdést, de fontosságára fel kell hívnunk a figyelm et. Bizo
nyosnak látszik azonban, hogy igen v itath ató a „m indegy m ilyen, csak ta 
lárban legyen” álláspontjára helyezkedni.
— A hitbeli ism eretek tanítása m ár egész kisgyerekkortól problém ás.
Lassan m á r a második generáció nő fel m inden rendszeres egyházi ism eret
nélkül. A kisgyerekek oktatásánál is nagyobb problém a a konfirm áció le
értékelődése. Sokakat m inden előzetes hitbeli ism eret nélkül küldenek a
rövid, és így felületes, mélységet, közösségi élm ényt adni nem tudó kon
firm ációs oktatásra. A tizenkét éves k o rt m indenképp túl korainak találju k ;
javasoljuk, hogy válasszuk szét az első úrvacsoravétel idejét (kisiskolás kor)
és a felnőtt egyháztaggá, azaz hitvalló, apostolkodást is vállaló tudatos ke
resztyénné válás idejét (gimnazista kor, vagy még később).
— Az egyházon belüli nevelésnek én még további fontos funkcióit látom :
fölkészíteni a gyerekeket az életre, tudjanak m egbirkózni a problém áikkal,
tu d jan ak közösségben élni. Természetesen a feladatok jelentős részét a szü
lőknek kell elvégezniük, ugyanakkor az egyház tu d n a segíteni a nevelésük
m inden terén . Különösen fontos ez korunkban, m ikor általános, hogy m ind
két szülő dolgozik. A konfirm áció u tán is tovább kellene kísérni a hívek
életét, közösséget biztosítani, fórum ot adni problém áik m egvitatására.
— Kom oly akadálya ennek, hogy egyetlen gyenesdiási házunk csak 18
éves kor a la tt és csak kis számban fogad konferenciai résztvevőket. Korosz
tályunk égető szükséglete, hogy valam elyik lerom lott állapotú vidéki épü
letünkből új, felnőttek szám ára n y ito tt közösségi házat létesítsünk. H a
sonlóan egy családokat fogadó házat is fe n n tarth atn án k . Itt elsősorban szer
vezési kérdéseket kell megoldani, az anyagi ráfordítás közös m unkával je
lentősen lecsökkenthető.
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— Kis egyház lévén, igen meg kell gondolnunk, hogy m it ad ki sajtó osztályunk. S m ert kis egyház vagyunk, nyugodtan tan u lh atu n k a n álu n k
szerencsésebb helyzetben levőktől. M agyarország az iparosodás és az u rb a 
nizáció terén lassan közelít a nyugathoz. Problém áink m indinkább hasonlóak.
Kézenfekvő lenne, hogy fordításokkal próbáljunk segíteni magunkon. Nem
m indenki eredeti koponya, de számos lelkészünk van — nem-lelkészek is —,
akik vállalkozhatnak a fordításra. Nem értjük, hogy a m odern teológia ered
m ényeit m iért kell az esetek nagy többségében nem lutheránus közvetítés
sel megismerni. Bántó, hogy ilyen szempontból a reform átusok mögött is le
m aradtunk. A szűk keretek között sokkal nagyobb körültekintéssel kellene
m egtervezni könyvkiadásunkat.
— Ne feledkezzünk el arró l sem, hogy egyházon kívül élő kortársaink
nem ism erik a bibliai illetve keresztyén term inus technicusokat. Fontos a
keresztyén üzenet közérthető „lefordítása”.
— Egyházunk sok helyen a puszta létért küzd a kis gyülekezetek elnép
telenedése m iatt. Egyetlen hetilapunk jóval több szolgálatot végezhetne a
gondok bem utatása terén. L átnunk kell, hogy félm illió forintos parókia-fölújítás egyáltalán nem csalhatatlan bizonyítéka egy gyülekezet élő hitének,
ahogy lapunk híradásai alapján gondolhatnók. Az Evangélikus Életet nem
újságírók írják, de színvonalának javításához m ár a gondok őszinte fö ltárása
is hozzájárulna.
— Nem tu dunk egym ásról. Jellemző eset: egy m ásik budapesti evangélikus
ifjúsággal egy ökum enikus alkalm on találkoztunk először. Nem elég in ten 
zív a kapcsolat a m ás felekezetűekkel sem. K érjük az alulról induló öku
m enikus törekvések tám ogatását.
— Ö nm agunkról is keveset tudunk. Pedig aligha v an szebb feladat, m int
kiküzdeni a saját lu th eri evangélikus örökségünket. Különösen n ap jain k 
ban, am ikor sok a kísértés — tetszetős, pszichénket m aradéktalanul m eg
nyugtató, de h itü n k et konzum áló hatások. L átni kell, hogy az ökum ené csa
ládjának m i éppen lu th erá n u s voltunkban használhatunk. Régi beszéd, de
higgyük el: más vallásúak szám ára luth erán u sk én t sókkal érdekesebbek és
tanulságosabbak vagyunk, m int jellegtelenül. A m i lutheránus értékeink
nehezen közelíthetők m eg; de aki m egism erte őket, az érzi: m ennyire m eg
érte a küzdelem — a k á r a saját pillanatnyi ízlése ellen. Végül is belenőhe
tü n k a saját felekezetűnkbe.
— Sokat beszéltünk a közösségek hiányáról. R ohanó életünkben m inden
eddiginél nagyobb szükség van a liturgikus élet szépségére, csöndjére. Mi sok
új form ával próbálkozunk, hogy együttléteinket m elegebb, közösségi h an g u 
latban tartsuk. S zeretnénk nagyobb liturgikus szabadságot. Nem a régi for
m ák ellen vagyunk, hanem sokszínűbb, több lehetőséget kínáló, p lu ralista
felfogást várunk a liturgiával kapcsolatban is.
— Rem éljük, volt értelm e beszélgetésünknek. E lvárásainkat az m otivál
ta, hogy az ezredfordulóra mi leszünk a felnőtt egyház. K érjük az idősebb
generációt, hogy hitével, szeretetével, a lehetőségek biztosításával segítsen
bennünket.
Szeretnénk, ha ezzel a beszélgetéssel egy szélesebb k ö rű párbeszéd indulna
meg a hasonló korúakkal, idősebbekkel, lelkészekkel és vezetőkkel. Le
vélben várju k válaszaikat.
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Az önvesztés gyökere

Százarcúnak neveztem ugyan az öngyilkosságot egy tanulm ányom címében
(Lelkipásztor, 1979/5—6.), mégis úgy vélem , hogy valahol az eredetnél az
önpusztítások nagy része egy tőről fakad, s ennyiben egyszerű a képlet.
Aki ugyanis elemészti m agát, az úgy érzi: nem élet az, ami neki ju to tt,
vagy ju th a t — akkor pedig az életnek álcázott halálnál jobb a m eztelen
semmi. H angsúlyozom : ezt az illető érzi így, feneketlen keserű meggyőződés
sel, s neki ugyan m agyarázhatják, hogy vannak, akik sokkal kom iszabb
sorssal is szembenéznek, s talán még meg is erősödnek a m egpróbáltatásban.
Ő szerelmes a fekete szemüvegébe. Mitől?!
Egészséges lelkű em ber szám ára néha m egdöbbentően aránytalan „okok”
váltanak ki végső m egfutam odást az élet nehézségei elől. Például egy (nem
elmebeteg) fiatalem bernek az adott végzetes lökést, hogy véletlenül eltö rte
a kölcsönkért k erékpárt! Nyilván rendkívül ingatag leh etett a belső egyen
súlya — de m itől?! A kárcsak A rany Híd-avatásáAban „Lábszíjjra v árt a
m esterem : No, várjon, mig m egkérlelem !” Többnyire nem kell látványos
drám a az élet eldobásához, kell azonban a gyökeres, csőlátásszerű ragasz
kodás a nihilhez, a rem énység végső száműzése! Egy éppen hogy m egm entett
fiatal nő beszám olójának talán legjellem zőbb m ondata ez volt: „Elhatároz
tam , hogy rajtam nem lehet segíteni.” Az ő életét külső szemlélők akár
irigylésre m éltónak is ta rth a ttá k , ő azonban úgy ítélt, hogy annak im m ár
semmi értelm e.
H onnan ered az a mérgező gyökér, am ely ágas-bogassá terebélyesedve a
legham arabb elszívhat m inden nedvet az élet elől? Ezt az elsőrendű kérdést
próbálom m ost m egközelíteni, a viszonylag bővebb tárgyalás végett más
szem pontokat h áttérb en hagyva. (Kiegészítésül hadd u taljak A z önpusztítás
neurózisa című, Ringel nyom án írt dolgozatom ra, mely a Theologiai Szemle
1985. évi első szám ában jelenik meg.) M ert am ennyire ezt tisztázni Sikerül,
annyira k ap u n k alapvető választ a rra a kédésre: m it tehetünk első renden
az öngyilkosságok megelőzésére, akkor, am ikor a később halálterm ő gyomot
még viszonylag könnyű kihúzni, s am ikor talán még nem is látszik olyan
veszedelmesnek. T ehát: m ilyen bölcsőben tenyészhetnek az öngyilkosság,
csírái? Mi teh eti az em bert halálpártivá?
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A megrabolt gyerekkor
Minél súlyosabb egy lelkizavar, személyiségbántalom , annál valószínűbb,
hogy alapja a gyerm ek- és ifjúkorban keresendő. Nem is csoda: a fának
is csem etekorában lehet a legm aradandóbban ártani. Az még öreg fa korá
ban is m eglátszhat rajta. M ért lenne kevésbé érzékeny az em berpalánta?
Sajnos, nagyon is sérülékeny. Legföljebb nincs ráírva később m utatkozó ba
jaira eredetük, m ásnak is lehet tulajdonítani őket, szinte tetszés szerint.
Akik b átra n utánanyom oztak a súlyos következm ényű gyerm ekkori á rta l
m aknak, azok igen kényes eredm ényre ju to ttak . Ezt Czeizel Endre orvos
genetikus egyik cikkében leplezetlen töm örséggel így fogalmazza meg: „A
szülők jelentik az önpusztítás ragályában a legfontosabb fertőzőforrást”. Jól
tu dják ezt íróink is! A K ettős kör című elbeszélésgyűjtem ényben (Bp. 1980)
„szó esik .. . olyan szülőkről, akik nem törődnek gyerekeikkel, vagy éppen
szeretetükkel bénítják meg őket”.
A szeretethiány a gyermekikor legpusztítóbb m egrablója. Ha a gyermek
nem érezheti kétségtelenül, hogy környezete, főleg édesanyja feltétel nélkül
szereti, kedvesnek, becsesnek ta rtja , s őt az otthon m elege védi és hordozza,
akkor ez kikezdi benne az „ősbizalm at”, am ellyel a világra jött, s olyan alapérzés kezd eluralkodni benne, am elyben az élet baljós, a világ kietlen, „az
öröm illan”, és csupán a rra jó, hogy u tán a csak an n ál üresebbnek tű n jék
m inden. Ilyen lélekkiszárító légkört lehelhet, ha hideg tárgyiasság és rideg
követelm ények uralkodnak, főleg ha jelentős szerep ju t a m egtorlásnak,
viszont a hangulatos, közvetlen szeretetm egnyilvánulások jószerivel kiszo
rulnak a házból. Nem sokkal jobb, ha a szülők érzelm ei m intha zárlatosak
volnának: nem tu d ják őket „kim utatni”, vagy a m indennapos hajszában
(éppen erre) „nem érnek rá ”. V annak ugyan igen nehéz helyzetek, de tudni
kell: a valódi érzelem től áthatott, m esterkéletlen szeretetközlés olyan lelki
alapvitam in, am elynek hiánya félelm etes következm ényekkel jár! Ha szűkös
a m egélhetés, azt a pozitív érzelmek, a kétségtelen összetartozás atm oszférá
ja sokkal jobban ellensúlyozhatja, m int m egfordítva. M it ér a rengeteg já 
ték, édesség, odadugdosott pénz, ha azt lényegében önm aga helyett adja
a szülő!
Minél gyengébb valakinek az emberi kapcsolatképessége, annál hajlam o
sabb lehet különböző beilleszkedési és önértékelési zavarokra, s például
öngyilkosságra. Ebben pedig a szülőviszonyulás alapvető m intát szolgáltat
— vagy véd, vagy csüggeszt. R endkívül fontos, hogy ez a kontaktus (főleg
zsenge korban!) eleven és zavartalan legyen, s a gyerek ne érezze úgy, hogy
inog alatta a talaj. Szülői háborúságban ne legyen belőle harci eszköz! Külön
katasztrófa, ha válás esetén valam elyik szülő úgy beleéli m agát a szegény
áldozat szerepébe, hogy — kivált ha ezt helyzeténél fogva teheti — igyekszik
a másikból erkölcsi h u llát csinálni a gyerekeik szemében. B. Brecht K au
kázusi krétakör-ébői k itű n ik : az igazi szülő nem ak arja a maga oldalára
rángatni a gyereket, m ég akkor sem, h a a m ásik fél visszaél ezzel. (Az ered
m ény a gyerek „kettécibálása” lenne.) A „lelki szülővesztés” ugyanis olyan
m ély ártalom , hogy attól a lehető leggondosabban kím élni kell még a n a
gyobb gyerekeket is.
A z „agyonszeretés”, a m ajom szeretet a m ásik vészes szülői hiba. Szaknyel
ven: overprotection, azaz túlvédelmezés, de nevezhetnénk agyonféltésnek
vagy ak ár tönkrekím élésnek is, am i viszont egyben veszedelmesen a szülő
höz láncolja lelkileg a gyereket, nem hagyja kellően megedződni, h á trá lta tja
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önállósulását, felnőtt k o rá t sem veszi elég kom olyan, s akarva-akaratlan
függőségfélében ta rtja . A józan szeretethez nincs sok köze, hiszen vész
terhes túlzás. Jóval több benne az önzés, m ert ez a birtokló m agatartás vol
taképpen m agántulajdonának, szinte kielégülési objektum nak tekinti gyer
m ekét: legyen szülői dicsfény, lágy m intagyerek, aki apján-anyján csügg, s
élethosszig „az ő gyerm ekük” m arad.
Idillnek álcázott rém drám a ez: m inél jobban benne v an a szülő, annál
kevésbé ak ar tu d n i róla, s ha figyelm eztetnék rá, csak nevetne, vagy iszo
nyúan m egsértődne. Az áldozat legkönnyebben az egyetlen (vagy a kedvenc)
gyerek, az őt gondoskodásával, kedveskedéseivel elárasztó s így rabul ejtő
szülő pedig általában vagy egyedül van, vagy egyedül érzi m agát — m inden
esetre jobbára házastárs h ely ett „szereti” (tönkre) gyerm ekét. Az is lehet,
hogy a szülők egymás h ely ett kapaszkodnak gyerekükbe, m ert enélkül szét
hullana a házasságuk. Ha pedig a felnőtt „gyerek” egészséges ösztönnel ki
ak ar törni, óriási szem rehányásokkal (pl. vallásiakkal) s a legválogatottabb
p raktikákkal p róbálják visszatartani, am i ha sikerül, annál rosszabb! M ert
az ilyen „túlkoros gyerek” sorsa m indinkább a vergődés leh et (főleg szülei
nek halála után), depresszió, káros szenvedély könnyebben keríti h atalm á
ba, nehezen áll m eg a m aga lábán, egyre kevésbé érti életét, m elynek vé
gére talán önkezével tesz pontot. És ha m ég élnek a szülei, nem tudják, m it
cselekedtek.
A norm ális szeretet spontán, meleg, de nem tú lfű tö tt, tu d (mértékkel) en
gedékeny lenni, de rendet is parancsol: kellő eréllyel m egkívánja a gyerek
től azt, ami annak képességétől kitelhet. Aki nem edződik m eg 18—20 éves
korára, annak ezt még lélekgyógyászi segítséggel is nehéz behoznia. A tú l
kím éltek pedig jóval könnyebben vetik m agukat a „halál-anya” karjaiba.
(„Halál, terítsd rám köntösöd, hisz fázom.”) A kár tú l kevés a szeretet, akár
fullasztóan túladagolt, abból m ikor mi rom lás tám ad: az élet nehézségeivel
szembeni egészséges ellenállóerőt és bizakodást csökkenti, m inden h itet alá
ás, bekormozza az eget, ism étlődő lelki földrengéseket, zűrzavaros állapoto
k at okoz, következm énye lehet elmagányosodás, tehetetlenség, nagy kihasz
nálhatóság, kom orság, alkalm azkodásképtelenség, krim inalitás, szenvedély
kor, önsorsrontás, m egbetegedési és baleseti hajlam stb., s végül önpusztítás.
Van persze, aki „m indössze” rosszul érzi m agát a bőrében m indhalálig.

Örömhiány és beszűkülés
Talán e két szó jellem zi a legátfogóbban a m egtiport gyerekkor nyom án
szétzilálódó em beri lelket. A felnőtt korban bekövetkező m egrázkódtatások
h atása lényegesen kisebb, h a a jó légkör, a m eghitt, biztonságos és a való
életre edzően felkészítő otthon szilárd alapot vetett. Az emberséges jövő
legelső feltétele, hogy a gyerekeket a családban szívvel és értelem m el ne
veljék. Az öngyilkosság-megelőzés első és döntő frontvonala is itt húzódik.
Csoda talán, hogy az „alapkonstrukción” oly sok m úlik? Ezért döntően
fontos, hogy legalább az em berekkel foglalkozó h ivatásúak jól képzettek
legyenek ém berism eretben, főleg a „lelki ragályok”, bénító gátlások felism e
résében, hárításában, a szülők pedig m inim e alapszinten legyenek lélekta
nilag tájékozottak, főként pedig szeretetben és ösztönző példam utatásban
erősek.
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S m it teh etn ek a gyerm ekkor lelki sebesültjei? Esetük nehézségi fokától
függően több-kevesebb pszichoterápiás segítség ajánlatos. A szeretet- és ön
bizalom deficitben szenvedők — különösen h a még kiskorúak — k o rrek tiv
élm ényekre szorulnak, hogy legalább valam elyest felszabaduljanak bizako
dásra, öröm re, érzelm ileg is feltárulhasson előttük az élet, a rem ény gazdag
sága. A szülőhöz láncolt lelkűek nehezen, vagy végképp nem ism erik fel
bajuk gyökerét, m ert lelkifurdalást k elt bennük az a puszta gondolat, hogy
jó szüleik — akik tényleg nem tu d ato san á rto tta k — valami igen rosszat
tettek volna ellenük. Döbbenetes dolog tapasztalni, hogy szakem ber szám ára
nyilvánvalóan „szülőártalom ban” szenvedők az öngyilkosság perem én tá n 
torogva is m ilyen kétségbeesetten igyekeznek m egakadályozni nyom orúsá
guk eredetének feltárását, ha kell, m értéktelen önvádlással. (Ami m egint
csak az önpusztítás ú tjá t egyengeti.) Nagy önnevelő m unka v ár rá ju k — ha
egyáltalán rájönnek ennek szükségességére —, s lélekgyógyász segítségét
aligha nélkülözhetik. M inden eset speciális, s ettől függetlenül is : ha nem pár
oldalt, hanem vaskos könyvet olvasnánk el ezekről a problém ákról, a szak
segítséget az sem pótolhatná. Az m indenesetre fontos, hogy a baj term észe
tének felism erésénél ne rekedjen m eg senki, tud jo n megbocsátani szüleinek,
akik ta lá n m aguk is jelentős lelki sérülést szenvedtek gyerekkorukban, de
a saját ilyen jellegű károsodását ne tek intse m enlevélnek, m ert akkor könynyen to vábbadja az „átkot”. Hogy m iként? K ét példa.
Iszákos apa lánya megfogadja, hogy ő csak józan emberhez m egy felesé
gül. íg y is lesz, de aztán úgy bánik a férfivel, m int aki az apjának szóló
h arag ját a férjére zúdítja, derűre-borúra m orgolódik, gyanúsítgat, apróságo
k ért felcsattan stb. A férj egyre kevésbé érzi jól m agát otthon, b e-betér
a kocsmába, m ind többször ottragad — otthon úgyis csak fokozódó ribillió
v árja — s p ár év alatt rabjává lesz az alkoholnak. K ét fiuk nem tú l épüle
tes jelen eteknek ta n ú ja naponta. Idővel a férfi teljesen leromlik. Egy d ü h 
roham a végén fölmegy a padlásra és felakasztja m agát. Felesége nem siet
utánanézni. — Azóta eltelt jó harm inc év, az özvegy m indkét fia agglegény
(anyjuknak sosem volt jó a m enyasszonyjelöltjük), s az idősebb m ár folyton
iszik, a fiatalabb csak gyakran.
Értelm iségi szülők diplomás gyerekeket neveltek. „Ti csak dolgozzatok, ta
nuljatok, mi elvégzünk m inden m ást.” A fiatalem ber házasságába a szülők
olyan buzgó jóindulattal szólogatnak bele, hogy abból válás lesz, m iu tá n m ár
van egy gyerek, ak it a nagyszülők gondoznak: „Fiam , te csak igyekezzél,
szép pálya áll előtted, büszkék a k a ru n k lenni rád.” A szülők egyszerre
lesznek baleset áldozatává, m ire m indkét „gyerek” ivásnak ad ja m agát.
Ezért a fiú m ájzsugorral fizet, a kissé kevésbé elkényeztetett lány össze
szedi m agát, abbahagyja az ivást, örökbefogadja testvére gyerekét, s most,
negyvenévesen, a rra gondol: talán m ég férjhez m ehet. M ert a szülei, amíg
éltek, m inden fé rfit eltanácsoltak mellőle.
A lk a ttó l is függ, hogy kiben m ennyi k á rt tesz az ilyen súlyos szülői balga
ság. Egy iszákos, durva apának s em iatt búskom orrá lett, talán örökletesen
terh e lt feleségének öt gyerekéből csak egy nem lett később depressziós, a
legkem ényebb, legerősebb alkatú.
Az em beri érzelm ek, kapcsolatok, feladatok, szép, értelm es célok, a hit,
rem ény és szeretet, az em bert szolgáló ékes rend, az egészséges önérzet, ké
pességeink kifejlesztésének lehetősége, konfliktusok kibírása és feldolgozása,
a n y ílt szívvel adni s kapni tudás m indenkor gazdagít és életerőt sugároz.
Adassék nekünk ragályos egészség!

SEBEN ISTVÁN

Péter a rostán

Lk 22, 31—32
Inog, recseg a föld is messze.
M indent zavar és kever össze
A közénk m erült szórólapát,
mely m indent a ro stára rak át
S m int csak k ifér a tá to tt torkán
Pusztítva, tépve bőg az orkán,
Népek om lanak, ország törik,
Hitek kivesznek csonkig, tövig . . .
Em ber az Isten ellen láza d :
R ostára k erü lt ez a század!
A S átán rán k m ár el is hozta,
Gonosz kezében pereg a rosta . . .
A lap át ra k ja egyre-egyre
S hull-hull alá az em berek ezre.
Nincsen m egállás szüntelen rázza,
Szörnyű a S átán rostái tánca.
K apkod az e m b er: m ibe fogóddzék,
Sem m ivé foszlik arany, kincs, trónszék.
Ami felül volt, alu lra kerül,
Nincsen m aradás sem alul, sem f e lü l.. .
Z űrzavarban, rostáláson,
Hogy a szemem tisztán lásson,
Jézus szava i t t hadd álljon:
„A Sátán, hogy m egrostáljon,
Simon, Simon, k ik ért téged,
De én im ádkoztam érted ”.
Érted? Simon, érted?
E napot m egérned
Ezért le h e te tt. . .
A holnapodat is b átran Ő rá teheted.

BILIBOK P É T E R N É

Örökségünk — a szarvasi evangélikus
pedagógusképzés

N apjainkban egyre világosabbá válik, hogy a m últ dicsősége és kudarcai,
küzdelmei és eredm ényei adnak k itartást és erőt a jelenben való m unkál
kodáshoz és a jövő tervezéséhez. Aki nem értékeli m indazt, am it az előző
nemzedékek törekvése, igyekezete, önfeláldozása létrehozott, az csak a má
nak tu d élni, de nem képes építeni a jövőt. Ennek a felism erésnek köszön
hető, hogy ma a történeti kutatás, vizsgálódás reneszánszát éli és egyre
több tanulsággal szolgál jövőt építő m unkánkhoz.
Ezért fontos szám unkra mindaz, am i Szarvason a pedagógusképzésben az
előző két évszázadban történt.
Szarvas sajátos történelm i és társadalm i helyzetéből következik, hogy a
köznevelés, így a pedagógusképzés is szorosan kapcsolódik az evangélikus
egyházhoz. E vonatkozásokról az utóbbi évtizedek kutatásaiban kevés szó
esett, pedig nem szabad elfelejteni a nagy erőfeszítéseket, am elyeket egy
házunk te tt azért, hogy korszerű iskolákban korszerű ism ereteket tan u l
hassanak a fiatalok.
Mióta van Szarvason pedagógusképzés? Kezdetét attól az időtől kell szá
mítani, am ikor Tessedik Sám uel m egszervezte intézetében a tanítói szemi
nárium ot. E szem inárium ot (ludim agistrorum sem inarium ) a Ratio Educationis (1777) tanítóképzési rendszerét követve szervezte, de saját igényei sze
rin t választotta meg a tan tárg y ak at, a tananyagot és a tanítási m ódszereket.
Tessedik egy 1798-ban m egjelent írásából kitűnik, hogy intézete 1795-től
m űködött összes tartozékaival együtt. Ez az év teh át a szarvasi pedagógusképzés kezdete, m ivel a tanítói szem inárium utolsó láncszem e volt tervezeté
nek, s feltétlenül ekkor öltött intézm ényes form át. Tessedik ezen alkotásá
ra a m agyar királyi helytartótanács is felfigyelt, s a szarvasi intézetbe dele
gált ifjak at az ország m inden részéből, hogy tanítói képzettséget szerezzenek
m aguknak. Időközben Tessedik — máig sem tisztázott okok m iatt — egy ki
rályi bizottság előtt volt kénytelen ígéretet tenni intézete megszüntetésére.
Ez azonban nem érin tette a tanítóképzést, mivel az elsősorban a szarvasi
népiskolákkal volt kapcsolatos, azok pedig továbbra is működtek. Am ikor
azonban 1806-ban kénytelen volt m inden pedagógiai tevékenységét meg
szüntetni, ez a pedagógusképzést is érintette, annak is végeszakadt. De más
irányban, más vezérfonalat követve tovább folytatódott.
A XVIII—XIX. század fordulóján a békés—bánáti evangélikus egyházm e
gye létrehozta az alföldi evangélikus ifjak továbbtanulása céljából Mezőberényben az „esperességi főiskolát”.
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Ebben átm enetileg szintén történt kísérlet a tanítóképzés megvalósítására.
Ezt az iskolát anyagi nehézségei m iatt 32 évi m űködés u tán (1802—1834)
Szarvasra költöztették és a Tessedik-féle épületben helyezték el. Mivel az
iskolával m indvégig az esperesség rendelkezett, ezt a kiegészítő tanítóképző
oktatást, m elynek so rán m integy 40 ifjú lépett tanítói pályára, szintén a
szarvasi pedagógusképzés részeként tekinthetjük.
A békési evangélikus esperesség vezetőit foglalkoztatta a tanítóképzés
megoldásának kérdése — ezt m utatja, hogy a Szarvasra áttelepült főiskolá
ban, m ihelyt ott berendezkedett, újból felm erült a képzés igénye. 1837-ben
Magda Pál igazgató sietett a tanítónak készülő ifjak segítségére gyakorlati
mezőgazdasági ism eretek oktatásával. 1845-ben m aguk a szarvasi tanítók
javasolták, hogy a gim názium on belül tanítóképzés induljon és díjtalan köz
rem űködésüket is felajánlották. V ajda P éter tám ogatta az elgondolást, de
korai halála (1846) m egakadályozta tervei valóra váltásában. Dr. Bloch (ké
sőbb: Ballagi) Mór igazgatása alatt (1846—48) szorgalm azta, hogy a tanító
nak készülő diákok hospitáljanak a helybeli iskolákban s próbatanításokat
is végezzenek. Blooh a tantestület m egbízásából a reform kori híres protes
táns tan ári köztanácskozások egyikén 1846-ban Pesten előterjesztette és kö
vetésre javasolta a szarvasi kezdeményezést.
Az egész országot érintő történelm i események, a forradalom , a szabad
ságharc a szarvasi iskolát is érintette, diákjai és tan árai egyaránt résztvettek
a küzdelm ekben. 1849-ben a gimnázium elnéptelenedett. A szabadságharc
leverése u tán pedig szomorú idők jöttek. A tanárokat, diákokat egyaránt
zaklatták. Egyeseket kizártak, m ásokat lecsuktak vagy internáltak a sza
badságharcban való tevékenységük m iatt. Jól tudjuk, hogy a protestáns egy
házak nagyon kellem etlen helyzetbe kerültek, sok szenvedést álltak ki,
am iért elfogadták a trónfosztást, papjaikat, tan áraik at és tanítóikat feles
kették a Honvédelmi Bizottm ányra. A bosszúállás, m ajd az önkényuralom
éveiben a reform átus és evangélikus -iskolákat „reb ellisén ek tekintette a
bécsi udvar, s m indent elkövetett, hogy háborgassa őket. Ennek következté
ben a békési evangélikus esperesség, élén Placskó István esperessel, m inden
erőfeszítését a gim názium m egtartásának szentelte, elvesztett nyilvánossági
joga visszaszerzésének feltételeit igyekezett m egterem teni. E létfenntartási
küzdelem m iatt a tanítóképzés ügye háttérb e szorult.
1856-ban azonban T atay István, a gim názium szép politikai és pedagógiai
m últtal rendelkező, tehetséges, m akulátlan jellem ű igazgatója, m ár időt sza
kított arra, hogy a sokáig érlelt képezde tervét p ap írra vesse. Évről évre
fokozatosan lépett tovább a tanítóképzés megszervezésében. Előkészítő osz
tályt szervezett a gim názium első osztályához. Ezt szánta a későbbi „m in
tatanoda” alapjának. További intézkedése folytán a tanítónak készülő ifjak
ingyenes ének-zene és rajzoktatásban részesültek. Az 1861. évi gimnázium i
értesítőben m egjelent T atay István és Pecz Gyula közös terve a főgim ná
zium kebelében m űködő „tanítóképezde” m egszervezésére vonatkozóan. Ki
váló terv volt, kissé utópisztikus az akkori viszonyokhoz képest, de keresz
tülvihető. Három évfolyam ú képzést terveztek a főiskola felső osztályaival
párhuzam osan. M agyar és szlovák nyelvű gyakorlóiskola céljára a szarvasi
evangélikus egyházközség ajánlotta fel iskoláit. Nagy lendülettel folyt a
szervezés. A Tataytól korábban m egterem tett alapokon m ár a következő
évben m egindult a speciális tárgyak oktatása. H azahívták az egyházi ösz
töndíjjal ném etországi egyetem eken tanuló Benka G yulát. Tatay m ár ko
rábban kiszem elte őt a tanítóképző vezető tanárává. Elintézte, hogy külföl
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dön is felkészülhessen erre a feladatra. M ire Benka hazajött, arra is volt
gondja Tataynaik, hogy a tanítóképzéshez nélkülözhetetlen oktatási eszkö
zök a képzés rendelkezésére álljanak.
Benka G yula — aki később Vajda P éter u tán az iskola legnépszerűbb ta 
nára lett — m egkezdte a m unkáját. A tan tárg y ak nagyrészét a képzősök
együtt ta n u lták a gim nazistákkal. Benka tan íto tta a pedagógiát, pszicholó
giát, vezette a tanítási gyakorlatokat. A m ellett koordinálta az egész képzést.
Többször kérelm ezte az esperességnél, hogy tegyék a tanítóképzést felsőfo
kúvá, azaz az érettségi u tán 2 évfolyam elvégzésével lehessen tanítói képe
sítő vizsgát tenni. Ez nagyon modern elgondolás volt, de nemcsak abban az
időben, hanem még nagyon sokáig m egvalósíthatatlannak bizonyult. B enkát
viszont meg lehetett érteni, évről évre nehezebb volt a tanítóképzősök —
szem inaristák — képzését összehangolni a gim nazistákéval. Amellett nagyon
nehéz volt presztízst terem teni a gim názium ban a tanítóképzőnek. 1869-ben
a népoktatási törvény tanítóképzésre vonatkozó előírásait nem volt nehéz
megoldani, m ert Szarvason eddig is három éves volt a képzés. Most ezt pon
tosabban szabályozták, s a szem inaristákat a gim názium felső négy osztá
lyából toborozták. 1881-től a m inisztérium négyévesre emelte a képzési időt,
ezt azonban a közös képzés keretein belül sehogy sem lehetett m egvalósíta
n i a szarvasi iskolában. 1884-től Benka Gyula lett az igazgató, de így sem
tudott pro d uktív lépéseket tenni a két intézm ény elkülönítésére. Az esperesség sem tu d o tt ehhez elég anyagi tám ogatást adni. Könnyebb lett a helyzet
1895-ben, am ikor a tanítóképzőnek saját gyakorlóiskolája lett. U gyanakkor
a z iskola m egkapta az államsegélyt, s hozzákezdtek az új iskolaépület épí
téséhez. A szarvasiak és az egész egyházmegye nagy áldozatkészséggel tá 
m ogatta az építkezést. M ikor készen lett az új épület (1906), akkor az egy
házkerület átvette a tanítóképzőt, am ely a Tessedik-féle épületben m aradt.
1907-től teh át önálló evangélikus tanítóképzője lett Szarvasnak. A gim ná
ziummal közös évtizedekről sok panasz olvasható az értesítőkben. De ezek
a panaszok nagy igényességet is m agukban foglalnak, az egyre jobbra, tö
kéletesebbre törekvést. Jogos volt az a sérelem, hogy a gimnázium m ellett
a tanítóképzés háttérbe szorult, de a közös képzésben is volt fantázia. Az
-egységes alapképzés, a magasabb m űveltség nyújtásának igénye óriási fel
ismerés volt a Tatay—Pecz koncepcióban. Nagy kár, hogy nem volt akkor
keresztülvihető a gyakorlatban.
Az önálló egyházkerületi tanítóképző ham ar benépesült. A képzés szín
vonala em elkedett. 1917-ben az egyházikerület vezetői tanítónőképzővé ala
k ították át az iskolát. In tern átu st is szerveztek hozzá. Az egész egyházkerü
letből jö tte k ide a tanítónőjelöltek. Az első világháború u tán m egint nehéz
idők következtek, de aztán m egerősödött az iskola, ö t évfolyam úvá szervez
ték. L u th er Tanítónőképző néven igen jó iskola le tt belőle. Sok tanítónőt, jó
pedagógusokat adott az országnak. 1938-ban kezdte megvalósítani a kultusz^
korm ány a líceum -akadém ia tervet: a felsőfokú tanítóképzést. Ezt a refor
mot azonban sajnálatosan derékba tö rte a háború. A felszabadulás u tán
nagy anyagi gondokkal küzdve, de viszonylag változatlanul m űködött az is
kola az állam osításig (1948). A szarvasi evangélikusok, akik annyit áldoztak
iskoláikért, nehezen törődtek bele abba, hogy iskoláikat az állam veszi át.
Később m indenki tapasztalta, hogy ez a fordulat m ilyen nagy fellendülést
te tt lehetővé. Igaz, hogy reform reform ot követett, szinte évről évre átszer
vezték a képzést. Líceum, pedagógiai gim názium , óvónőképző, tanítónőképző,
m a m ár alig lehet követni a sok változást. 1959-ben törvény született a fel
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sőfokú pedagógusképzésről. Bezárt a szép m últú, hagyom ányokban gazdag
iskola.
A szarvasi evangélikus pedagógusképzés történetének értékelésekor ki kell
em elnünk, hogy m indig országos mozgalmakhoz, nemzeti küzdelm ekhez
kapcsolódott a tanítóképzés szervezése, fejlesztése, nem elszigetelt helyi pró
bálkozásként jelentkezett. Tessedik Sámuel a felvilágosodás szellemében, de
m ár a polgári átalakulás felé irányuló tendenciával alapozta m eg Szarvason
a tanítók nevelését. Később a reform kor igényei, a polgári M agyarország
m egterem tésének tá v la ta szerint tö rtén t m inden lépés a tanítóképzés érde
kében. A szabadságharc bukása után, a nem zeti elnyomás idején hazafias
törekvésnek szám ított a néptanítók szám ának növelése. A kiegyezés u tán a
polgári fejlődés eszköztárába ágyazódott az evangélikus — és élvonalban a
szarvasi — tanítóképzés is, igyekezve kielégíteni a valódi társadalm i igénye
ket, szükségleteket.
A szarvasi pedagógusképző létesítm ények pedagógiailag m indig korsze
rűek voltak. Háladó nevelési szellem jellem ezte őket, a hazai és külföldi
pedagógiai irányzatok érvényre jutottak. Az evangélikus tanítónőképző mo
dern pedagógiai szelleme a felszabadulás u tán is éreztette hatását, ami tü k 
röződött az újjászülető köznevelési rendszerbe való beilleszkedésében is.
Legyen szabad epilógusként néhány személyes megjegyzést fűznöm a fen
tiekhez. M agam is tan u ló ja voltam a szarvasi L uther Tanítónőképzőnek
(1939—44). Előzőleg a helybeli állam i polgári leányiskolába jártam . Nagy
tudású, haladó szellemű igazgatónk szép és előrem utató útravalót adott ne
künk, egész életem ben nem tévesztettem szem elől okos tanácsait. Mégis, a
két világháború közti „keresztény-nem zeti” politika árnyoldalaként a kato
licizmus nyom ását eléggé éreztük mi tanulók az állami iskolában. Mikor
beiratkoztam a L uther Tanítónőképzőbe, akkor éreztem csak igazán a kü
lönbséget, egyházunk szabad szellemét. Soha nem tapasztaltam vallási türel
m etlenséget, pedig sokféle vallásúak voltunk. E gyütt ültünk a reggeli kö
nyörgéséken nagy-nagy békességben. Azóta is büszke vagyok egykori isko
lám ra. Itt tan u ltam m eg tisztelni az igazságot, toleránsnak lenni a m ásféle
felfogású em berek irán t, és m indenekfelett az evangélikus hagyom ányok
tiszteletét. Pedig nehéz időszakban éltünk. De tan áraim igaz em beri m aga
tartásra, tisztességes, becsületes m unkára neveltek. A szarvasi tanítónőkép
zőben k aptam m in tát — és nemcsak én egyedül, hanem m indannyian —
emberségből, hazaszeretetből, a tudom ány m űvelésére törekvésből. Itt nevel
tek arra, hogy törődnöm kell m inden egyes gyerekkel, m éltányolni képessé
geit, gondozni tehetségét, átérezni személyes gondjait, nyesegetni hibáit. Pe
dig tan áraim n ak ezt senki nem írta elő. Igazi hum ánus légkör v ett körül,
mély em beri kapcsolatok kötöttek m inket egymáshoz, nemesen értelm ezett
tan ár—diák viszony uralkodott az iskolában. Ezt igyékeztem m agam is ta
n árrá válásom után tovább adni.
A középfokú tanítóképző helyébe felsőfokú óvónőképző lépett. M ár több
m int 20 éve nevel óvónőket. Az intézet örököse és folytatója a szarvasi pe
dagógusképzés hagyom ányainak. A jövő pedagógus nemzedéke sikeres ne
velésének feltétele, hogy élni tudjon azzal az erővel, am it ezek a hagyomá
nyok jelentenek a jövő építésében.

Kulturális figyelő

Mályusz Elemér: Zsigmond király uralma Magyarországon
B udapest 1984. Gondolat
Az előttünk fekvő könyv nemcsak a
legsokoldalúbb, élő magyar történetíró,
a magyar historikusok doyenje életmű
vének, de az egész magyar történettu
dománynak egyik legkiemelkedőbb al
kotása. Mályusz úgy ír Zsigmond ki
rályról és koráról, mintha abban a vi
lágban élt volna. Ezernyi oklevél át
olvasása, a szakirodalom teljes isme
rete, saját monográfiái és számtalan
részlettanulmánya, több kötetes okle
vélpublikációja tette lehetővé számára,
hogy bámulatos múltmegelevenítő ké
pességével olvasói számára is élővé te
gye e világot. [Mondanivalóját a poli
tikai, társadalmi valóság minuciózusán
pontos vizsgálatára alapozza. Ez ne
künk, egy evangélikus folyóirat olva
sóinak azért is nagy jelentőségű, mert
a korban, amelyről egy riporter fris
seségével ad számot, ott érlelődött mo
dern világunkat kialakító, egyik leg
hatalmasabb egyház-, állam- és társa
dalomformáló erő, az eljövendő refor
máció szinte egész problematikája.
Talán nem tiszteletlenség a szerzővel
és művével szemben, ha szűkre sza
bott kereteink között figyelmünket erre
a kérdéscsoportra összpontosítjuk. A
bel- és külpolitika, a honvédelem, a
társadalom és művelődés történetét
egy-egy színes összefoglalásban adja
elő Mályusz Elemér. Az egyház törté
nete nem kapott külön fejezetet, még
sem szólhat ezután senki sem a refor
máció s benne a magyar reformáció
előtörténetéről Mályusz Zsigmondjának
ismerete nélkül. Nem egyházközpontú
fejtegetéseiből megdöbbentő kép tárul
elénk a XIV—XV. századi egyház éle

téről. Az uralkodó osztály, a társada
lom legfelső rétege, elsősorban a ki
rály számára szinte vadászterület volt
az egyház. A főpapok viszonyát egy
máshoz, a pápához, az uralkodóhoz,
papjaikhoz, híveikhez első renden
anyagi érdekeik határozták meg. Ahogy
a király tetszése szerint nevezett ki
püspököket, vagy hagyta betöltetlenül
az egyházmegyék vezetőinek posztját,
miközben jövedelmeiket a maga, vagy
kegyencei számára szedte be, a földes
urak plébániákba s más funkciókba
olyan embereket helyeztek, akik annak
fejében, hogy képzettségük hiányossá
gait, lelkipásztorkodásra alkalmatlan
voltukat elnézték, kegyuraik javára le
mondtak jövedelmeik egy részéről. Az
egyháznagyok s földesurak többsége
szinte napszámosként kezelte papjait.
Még a főesperesek is fényes kísérettel
jelentek meg a plébániákon, mégpedig
nemcsak egyházlátogatás címén, s ha
nem .tartották megfelelőnek a vendég
látást, kárpótlásul az egyházi kegysze
rekre is rátették kezüket. E visszata
szító jelenségekkel párhuzamosan, úgy
lehet, azokra visszahatásképpen, egyre
több, néha egészen megható jele mu
tatkozott az egyszerű tömegek vágyá
nak vigasztalást, reménységet és hitre
ébresztő tanítást adó papok után. A
módosabb mezővárosok, kiváltképpen
amelyek szabad plébánosválasztási jog
gal rendelkeztek, igyekeztek is ilyen
lelkipásztorokat alkalmazni. Azokon a
vidékeken, így a Szerémségben és a
Dunántúlon, ahol a huszita tanok is
mertté váltak, a mezővárosi és falusi
lakosság igénye mélyebb hitű, művei-
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tesbíb papokra különösen nagy volt.
Nem véletlen, hogy az Inkvizíció eljá
rása az eretneküldözésben itt volt a
legembertelenebb. A kínvallatások so
rán szerzett értesüléseiket az inkvizítorok pontokba foglalták. Ezek szerint
a parasztok, szinte lutheri megfogal
mazásban, a hit által történő megigazirtást tartották az üdvösségre vezető,
egyetlen útnak. A jótettek önmagukban
értéktelenek, „a pápa és a császár tör
vényei pedig, mint az egyházjog egész
rendszere is, érvénytelenek”. (229.)
Az egyházi vezetőség bírálata a nép
sáélas rétegeinek támogatása nélkül el
képzelhetetlen lett volna. A korukat
megelőző elvék vallói mélységesen val
lásos érzelmű tömegek voltak. „A
rendszer, amellyel hitbeli meggyőződé
sük szembefordította őket, része volt a
feudalizmusnak, még élég erős, hogy
ezzel együtt tovább fennmaradjon, a
megdöntésére irányuló eretnek propa
ganda érzelmi gazdagsága és egy el
jövendő kor gondolatvilágának antici-

89

pálása azonban, ha nem is sikerült —
az inkvizíció közbelépésére — politikai
tényezővé fejlődnie, nem csekély tár
sadalmi érzékenységről tanúskodik.”
(230.) Ebben a minden nemesre, újra
érzékenyen reagáló társadalomban ta
lált egymásra a huszitizmus, az eret
nekség és az anyanyelv ügye. Az új
tanok csak úgy terjedhettek el, hogy a
papok anyanyelvükön szóltak a néphez.
Napvilágot láttak az első bibliafordítá
sok. A szerémségi Kamanc két papja
által 1430 táján magyarra fordított
Szentírásnak csak egyes részei marad
iak ránk (a négy evangéliumon és a
zsoltárokon kívül az ószövetségnek né
hány, kisebb könyve).
Mályusz művének olvasmányossága,
mondanivalójának hitele, minden eré
nye onnan van, hogy a dolgokat, a leg
nagyobb polgári történetíró, Ranke kí
vánalmához híven, úgy adta elő, ahogy
valójában voltak.
K om játhy M iklós

Űj magyar nyelvemlék
Verses im ád ság 1433-ból

Bujdosó nyelvemlékeink közül egyre
több kerül napvilágra, és részben haza,
magyar földre.
Hat évszázados bujdosás után, 1982
tavaszán tért haza az 1300 körül kelet
kezett és 1922-ben felfedezett Ómagyar
M ária-siralom — a Krisztus-siratás legköltőibb középkori verse —, megjárva
az olasz, a német és a belga földet.
Nemrég kaptunk hírt a Königsbergi
Töredék és S zalag jai vándorlásáról.
1541—42-ben került a szövegemlék Königsbergbe. A Töredék Mária anyaságát
dicsőítő középkori ún. máriálék műfajá
hoz tartozik. A nyelvemlék a XIII. sz.
elején, illetve a XIV. sz. közepe táján
keletkezhetett. 1863-ban fedezték fel a
Töredéket, a Szalagok 1894-ben kerültek
elő. A Töredék nyolc és fél soros szö
veget őrzött meg, a hártyaszalagokon
összeillesztve harmincegy teljes sornyi
szöveg és huszonnégy szó, illetve szó
töredék maradt fenn. Évszázadokon át
vándorolt e szövegemlék, mígnem a

második világháború után a lengyel
Torun egyetemi könyvtárában — re
méljük — átmenetileg meg nem pihent.
A Szalagok — sajnos — még nem ke
rültek elő. A Töredékkel kapcsolatosan
érkezett az örömhír, hogy a harmadik
königsbergi nyelvemlék, a Königsbergi
szójegyzék, amely a latin szöveg fölé
1360 körül írt klb. száz magyar szót őr
zött meg, és amelyet 1916-ban találtak
meg, egy nyugat-berlini központi le
véltárban talált menedékre.
1984 tavaszán új magyar nyelvemlék
re derült fény. Ekkor adtak hírt hír
közlő szerveink egy új középkori m a
gyar verses nyelvem lékről, Holl Bélá
nak, a Magyar Tudományos Akadémia
főmunkatársának felfedezéséről. A kó
dex és benne a verses imádság keletke
zésének és megtalálásának körülmé
nyeiről, tartalmi és formai értékelésé
ről a Magyar Könyvszemlében (100.
évf., 1984. 1—2. sz.) megjelent tanul
mányában számolt be Holl Béla. A
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da Írnáci ai Sibenik kolostorának könyv
tárában lelt rá egy magyar eredetű, la
tin nyelvű kódexre és a benne szen
dergő magyar nyelvű verses imádságra.
Mit tartalmaz a kódex? A harminchá
rom részben bibliai történetek, legen
dák, beszédvázlatok, értekezések ma
gyarázatokkal, katekézist szolgáló jegy
zetek és vegyes idézetek, mondások
találhatók, amelyeket a középkori ko
lostori, káptalani iskolákban tanítottak.
Másolóik közül hárman nevezik meg
magukat, köztük a magyar nyelvű vers
másolója (feltételezhetően írója is),
Laskói Demeter. A kódexnek és versé
nek keletkezési idejét 1433-ra teszi Holl
Béla, születéshelyét Pécsváradra, az
■ottani bencés kolostorba helyezi.
A verses imádság feltehetően meg
előzi az egy évtizede felfedezett Zsigmond-kori töredék húsvéti strófáját
(„Krisztus feltámadása. . . ”) és az Óma
gyar Mária-siralom után a ma ismert
második legrégibb magyar verses
nyelvemlékünk. Kiemelkedően értékes
középkori emlék.
A verses imádság témája: könyörgés
a kenyér és bor színe alatt jelenlevő
Krisztushoz. A középkorban gyakori
latin verses imádság műfaja szolgált
mintául. A magyar nyelvű vers latin
eredetijének fordítója tartalmi és for
mai hűségre törekszik. Ennek ellenére
nem nyújt szolgai fordítást: a világ
megújítása (reparatio mundi) jelzős
szerkezetet a szemléletesebb, árnyal
tabb „ez világnak ótalma” (bűntől, kár
tól oltalmazója) szókapcsolattal cseréld
fel; az ó, kenyér, élj (o panis vive) fel
szólítást a Krisztus szavait idéző „ó,
életnek kenyere” érzékletesebb, közvet
lenebbül az úrvacsorára emlékeztető
kifejezéssel helyettesíti; az életnek örö
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mét (gaudio vitae) szószerkezet jelen
téstartalmát elmélyíti, távlatot ad néki,
az „örök örömet”, az örök élet örömét
csilantva meg; az utolsó sornak Krisz
tus tetteire utaló igéit az imádkozó cse
lekedeteire vonatkozó igékkel („kérlek
és unszollak”) helyettesíti. Kétszer
„test”-rői szól („Istennek teste, tiszteletes test”), egyszer „kenyériről („élet
nek kenyere”), feltárva — a kifejezés
váltásával — az úrvacsora titkát. A la
tin nyelvű vers formája rímes hexa
meter (leoninus). A költő-fordító az
időmértékes verselést nem tudta még
egyeztetni a hangsúlyos verseléssel,
így a versritmust a magyar verselésmóddal biztosítja. Tizenhat, tizenhét
szótagos sorai könnyedén gördülnek.
A latin vers sorai viszonylag önállóak,
a magyar nyelvű vers öt sora egységes
szöveggé formálódik.
A vers líraisága meleg, igaz, bensőségessége sorról sorra mélyül. Pap író
jának az érzéseit fejezi ki. „Papok
vagy barátok, ezek a költők ás nyugta
lan, áhítozó, bűnös és bűnbánó lelkek.
Nem érzéketlen imagépek, hanem lel
kek, akiket félelembe és csodálatba ej
tett az Isten világa . . . Az Istennel való
egyesülés himnuszait váltja ki az oltáriszentség, az úrvacsora tana” (Babits
Mihály). Egyéni kéréseinek ad hangot
az imádság írója („adj énnekem örök
örömet, kérlek, unszollak, lelkemet tes
temmel tisztítsad”), a sorokban azon
ban benne lüktet a gyülekezet szív
verése is.
Isten keze munkáját kell látnunk ab
ban, hogy szerény kutatási lehetősé
geink ellenére ennyi értékes magyar
keresztény nyelvemlék őrződött meg
az évszázadok folyamán.
V ajd a Aurél

Fényszóró
Évtizede ünnepelt négy évszázados szü
letési jubileuma révén Szenei Molnár
Albert ismét a nemzeti köztudat előte
rébe került. Az akkori méltatások kel
tették fel az érdeklődést ószövetségi
zsoltárfordítása iránt, mely 1984 ka
rácsonyára szép új kiadásban végre
megjelent (Psalterium XJngaricum.)

Szenei Molnár az irodalmi nyelvet
teremtő nemzedék egyik legnagyobb
alakja volt (Bornemisza Péter, Károlyi
Gáspár, Balassi Bálint előtt latinul
szólt a tudomány és a költészet), és
kétségkívül a legdidaktikusabb hajlan
dóságú: magyar beszédre ő tanította
valamennyi utódát, azokat is, akik tán
«
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hírét sem hallották, munkáit sosem ol
vasták. Tőle indult a forrás, hogy be
leáradjon az anyanyelv folyamába; mai
íróink műveibe is. Latin—magyar szó
tára és grammatikája a hazai nyelv
fejlődés alapvető kézikönyve és a
XVI—XVII. századi magyar szókincs
sokatmondó gyűjteménye.
Élete főműve, a Psalterium U ngaricum, mintegy „melléktermékként” jött
létre 1600 nyarán, mikoris felüdülés
képpen, maga gyönyörűségére „magyar
zubbonyköntöskékbe öltözteti” a Béza
és Marót által franciára fordított zsol
tárokat. Vagy ahogy ő maga mondja
a mű alcímében: „Szen t Dávid király
nak és prófétának százötven zsoltári az
fran cia nótáknak és verseknek m ód
ju kra m ost újonnan m agyar versekre
fordíttattak és rendeltettek Szenei Mol
nár A lbert által.”

Pihenésképpen dolgozik a világvándora-tudós, szabadjára engedi a benne
lakozó költőt, és végbeviszi a csodát:
úgy érez rá a szöveg tartalmára, hogy
az visszanyeri eredeti ószövetségi ízét,
nehéz veretű biblikus stílusát, fensé
gét, erejét. A francia zsoltár könnyed,
finom, dekadens, barokkos. A francia
igék rövidek, kecsesek, hajlékonyak.
Ám a magyar fordító a kegyelem ál
lapotába jutott eredeti költő, aki úgy
teremti újjá a szöveget, hogy meg
tartja ugyan a szótagszámot, a rímképletet, tehát beleláncolja magát az
adott formába, és mégis, a székely
nyelvjárás és az ősi magyar ritmus
segítségével nagy erejű, méltóságteljes
verseket formál, a legigazibb héber
zsoltárt, amit valaha európai nyelven
létrehoztak. Ezek az ószövetségi hang
jukat őriző zsoltárok azonban egyszers
mind sajátosan magyar népénekek is,
mégpedig kettős értelemben: eredetük
nél fogva jelen van bennük a kora
beli magyar népdal világa, a hazai táj
sok érzékletes képe; de népénekekké
váltak később is mint kálvinista egy
házi énekek. Énekelték őket sokféle
szorongattatás közepette sárból vert
templomokban, énekelték láncrafűzött
rabok a konstantinápolyi rabszolgapia
con, térdig vasban a moldvai vajda
tömlöcében, gályákon a tengeren; éne
kelték a világosi síkon gúlákba ra
kott fegyverek mellett, az első és má
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sodik világháborús fogolytáborokban;
életet adó erővé lett a „Tebenned bíz
tunk eleitől fogva . . . ” és „Az Ür én
nekem őriző pásztorom”.
Hit és kultúra, nyelv és költészet
erős hajlékát építette népének Szenei
Molnár Albert. (Szépirodalmi, 1984)
„Meg akart maradni mindenáron” —
vélték kortársai Joseph us Flaviusról,
az ókori zsidó történetíróról, aki két
ségkívül sokat tett a megmaradás ér
dekében, de igaztalan vád, hogy csak
a sajátját viselte volna szívén; a maga
különös, hol az árulást, hol a szélhá
mosságot súroló módján a népe meg
tartásáért is latba vetette minden lele
ményét.
Életútja szerfelett kalandos és a
megalkuvásokban sem szűkölködő. Fő
papi sarjadék, maga is pap, Joszif ben
Matittjáhu, a 68-as nagy zsidó szabad
ságharc idején galileai partizánvezér,
hamarosan halálra szánt hadifogoly;
hirtelen sugallatra jós, aki életét leg
alább ideig menteni akarván császár
ságot jövendöl a római hadvezérnek;
jóslata beválik, azután a császár fiá
nak., Titusnak titkára, barátja, udva
ronca, felveszi a dinasztia nevét (Fla
vius), végül a háború krónikása és tör
ténetíró. E fordulatok közepette meg
valósítja a lehetetlent: a szenvedélyek
től szikrázó légkörben egyszerre lesz
lojális római polgár és marad népéhez
holtig hű zsidó. De lebilincselő író is
— életben maradásához ez a tény is
hozzájárulhatott —, mindenesetre két
ezer év távolából ez a tény biztosítja
újabb és újabb kiadásait.
A zsidó háború és A zsidó nép tör
ténete után 1984 végén az Apion ellen
avagy a zsidó nép ősi voltáról című
vitairatát adta ki a Helikon Kiadó
Hahn István fordításában.
A zsidó felkelés után a római biro
dalomban mindenfelé, ahol csak diasz
póra élt, fellángolt az antiszemitizmus.
Képtelen rágalmakat szórtak a porig
sújtott népre, és ezeket a legélesebben
az alexandriai Apion foglalta össze.
A rágalmakat Josephus méltóságteljes
magabiztossággal, szigorúan logikus,
tömör okfejtéssel, helyenként éles
gúnnyal utasítja vissza. Munkája egy
szerre apológia és propagandairat: a
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római és a görög világ számára tárja
fel népének ősi, „anikonikus” (képi
ábrázolást elutasító) monoteizmusát,
törvényeinek etikus-humánus rendtar
tását. ízelítőképpen csupán két gondo
latát idézzük: [A Törvény] „az isten
félelmet nem tekinti az erény egyik
részének, hanem ellenkezőleg, minden
más erényt az istenhit részterületének
tart. Minden cselekedet, beszéd, gondo
lat Isten iránti kötelességeink folyo
mánya.”
A másik igen lényeges és időszerű
megjegyzése az erkölcsi nevelésre vo
natkozik. Miközben említ görög váro
sokat, ahol a szóbeli oktatás, míg má
sutt a gyakoroltatás és a szoktatás ját
szik nagyobb szerepet, példaszerűnek
véli, s méltán, hogy saját népe nagy
gonddal kapcsolja össze a kettőt, s vi
gyáz, hogy a gyermeket születésétől
fogva a családi otthonban nevelő ha
tású benyomások érjék. (Helikon, 1984)
Platánt (rajta kívül Püthagorászt s a
sztoikusokat) már Josephus is úgy em
legette, mint akik a zsidókhoz hason
lóan vélekednek Istenről. Platón egyistenhitén (bár gyakran említi az is
teneket, mint a Legfőbb Idea, az ösjó
alkotásait) most már összes műveivel
a kezünkben töprenghetünk: három
vaskos kötetben jelentette meg őket az
Európa Kiadó, kiváló és népes fordí
tógárda közreműködésével.
A legnagyobb görög filozófus, az
idea-tan megteremtője, az idealista
bölcselet első nagy rendszeralkotója
egyszersmind zseniális költő is; olva
sása tehát nemcsak megismerés, de rit
ka gyönyörűség, bár jóllehet ő a ma
ga eszményi államába csak akkor en
gedné be a költőket, ha munkásságuk
az erkölcs nemesítését szolgálja. Pla
tón a dialógusnak is mestere: pergő
párbeszédei Szókratész módszerét fej
lesztik tovább, aminthogy hűséges ta
nítványként nagy elődjét legtöbb mű
vében meg is szólaltatja.
Platón életműve alapmű: nélküle
nincs filozófiai ismeret, belőle sarjad
nak az idealista tanok és — közvetve
vagy közvetlenül — vele vitáznak a
materialista iskolák is.
Párbeszédeiben érdekes érintkezési
pontokat találunk a Bibliával: például
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a Timaiosz című, a természetről szóló
mű és a teremtéstörténet hasonlósága
szembetűnő, éppúgy, mint ahogy a
„barlang hasonlat” (a test börtönébe
zárt lélek olyan, mint a barlangba zárt
ember, aki háttal állván a nyílásnak
csak árnyakat szemlél) Pál apostolt
juttatja eszünkbe: „most tükör által,
homályosan látunk . . . ” (Európa, 1984)
Végül irányítsuk fényszórónkat egy je
les mai költőnk új kötetére: B ede An
na A kivetett hal im ája c. versgyűjte
ményére. Az Evangélikus Leánygimná
zium egykori diákja, a Lutheránia ze
nekar hajdani csellósa istenkereső vá
gyódással szólal meg: „Imé nekem is
vagyon Istenem, / s én sem tudom, mi
ként szólítsam ö t, / csak vallatom az éj
holt árkait, / ahol a por s meteor-hal
mok mélyén / betemetett harangok bonganak.”
Bede Anna nagyon modern, felet
tébb fegyelmezett és roppant iskolázott
költő; s bár e három jelző nem min
dig illik egymáshoz, nála mégis sajá
tosan kapcsolódnak. Modern abban az
értelemben, hogy korunk minden már
átélt és még csupán rettegett riadal
mát, rémálmát idegeiben hordozza, vi
lága, természetlátása ezért olyan ha
lálközeli, kietlen, vigasztalan; de elég
fegyelmezett ahhoz, hogy a jajkiáltás
halk és visszafogott legyen; és ahhoz
is, hogy gondosan kimunkált, tiszta
formákban öltsön hangot. Fölényes
biztonsággal kezel minden verstechni
kát, és otthonos mind az európai, mind
a magyar költészetben, de még ezen
is túl, távoli rokonaink költészetében
is. Tíz évet töltött a „napkeleti” folk
lór átültetésével, ez a vonzalom átsejlik verseinek finom szövetén, gyakran
összefonódva a hazai népköltéssel. Csak
éppen a népművészet egységes világké
pe, harmóniája nélkül. Bede Annánál a
népi hatás inkább jelképe az elveszett
harmóniának. De ez a tiszta, őszinte
líra is hozzájárul, hogy minden gépies
ség, rohanás ellenére mégis, csakazértis
emberek
maradjunk. (Szépirodalmi
1984)
Bozóky Éva
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Olvasónaplóm ból

Dosztojevszkij: Ördögök
Dosztojevszkij Ördögök című regényét
Makai Imre új fordításában 1983-ban
másodszor jelentette meg az Európa
Könyvkiadó — az első kiadás időpont
jától számítva aránylag rövid időn belal — 22 300 példányban. Sokatmondó
adat. Arról tanúskodik, hogy e remek
mű megrendítő mélységét, XX. századi
aktualitását sokan felfedezték. Erede
tileg irányregénynek indult, az álszo
cialisták: az anarchisták, nihilisták el
len, de alkotója géniuszától vezéreltet
ve monumentális, látomásos regénnyé
izmosodik.
Cselekményének magva
megtörtént pölitikai gyilkosság, melyet
egy anarchista csoport tagjai hajtottak
végre egyik társuk ellen. A bűncselek
mény elkövetői Dosztojevszkij tolla
alól kikerülve metafizikai jelentést
kapnak. Ök az „ördögök”.
Szörnyű garázdálkodást vittek végbe.
Kezük nyomán leég egy városrész, jó
néhányan megöletnek, egyesek lelki
nyomorékká válva tudatködös állapot
ba menekülnek. Ketten öngyilkosságot
követnek el, s a tévelygők, de világos
ságra vágyók nagy szenvedések árán
kimenekednek az elemi erejű tengeri
viharból — az Evangélium szilárd ta
lajára. A „tenger” e regényben kulcs
szó. Már a mottóban előrevetül (Lu
kács 8,32—34), majd á végkifejletben
nyeri el igazi jelentését. Démonok ta
nyája, „ama pusztító utálatosság” fész
ke, a lélek amorf ösztönvilágának jel
képe. Ma így hívják: tudattalan. Az
író azt elemzi, hogy hősei tudati álla
pota, cselekedete, sorsa miképpen függ
vénye e 'mélytengeri világ sajátos tör
vényeinek.
Az az „ördög”, akire egészében ráillenek Jézus szavai: Verhovenszkij (Já
nos 8,44). ö a nagy „hitető”, a hazugság,
képmutatás atyja. Hidegvérrel hívja
elő mások romboló ösztöneit, s azok
energiájával idézi elő a fölfordulást, az
iszonyatos testi-lelki öldöklést. De nem
riad vissza a saját kezével végrehajtott
gyilkosságtól sem. Cinikus, ravasz,
körmönfont, ezért ő az egyetlen, aki
elmenekül a büntetés elől. Századunk

ban számtalan alakban támadt föl
mint a töméntelen terrorakció spdritus
rektora.
Szemében egyetlen tekintély Sztavrogin, a könyv legösszetettebb alakja
(sok jelentős XX. századi regényíigura
őse), mivel meglátása szerint „rendkí
vüli képességei vannak a bűnre”. De
fölötte mégsincs hatalma, mert Sztavrogin ismeri a jót. Olyan hangulata is
támadt életében, melyben érezte, hogy
átcsap rajta a Krisztus iránti végtelen
szeretethullám. A gyilkosság áldozatát,
Satovot is ő figyelmezteti előre az el
lene készülő merényletre. Unalomba
dermedt sivár érzelemvüágának moz
gásba lendülését mindazonáltal csak a
gonosztett következményeitől reméli és
várja. Ezért számtalan nagy bűnt kö
vet el, ám lelke mozdulatlan maradt.
Egyszer azonban, egy borzalmas bűn
elkövetése után, néhány évvel később,
mégis megmozdul benne a lelkiisme
ret. Viaskodásában arra az elhatáro
zásra jut, hogy mindent bevalljon egy
szentéletű sztareonek. A Tyihon atyá
nál tett látogatása a regény csúcsa,
legmegrendítőbb fejezete. Az atya rend
kívüli tapintattal, szeretettel bábásko
dik lelki újjászületésén. Már-már vi
lágra jön az új ember, mikor Sztavrogin hirtelen eloltja a Szentlélek láng
ját. Ez a fajta tragikum egyedülálló az
irodalomban. Még néhány ártatlan ál
dozat elpusztul e démoni alak környe
zetében, míg saját életének is önkezé
vel vet véget.
Ellentéte Satov, aki nagy küzdelem
után megadta magát Krisztus szeretetének. Mikor szíve csordultig megtelt ir
galommal, szeretettel, a születés misz
tériuma fölötti boldogsággal, akkor
csap le rá a végzet. Ártatlan halálának
valódi oka az volt, hogy egyedül ő lá
tott át Verhovenszkij álarcán. Ez a
gyilkosság valójában egy lelki analí
zisre ad alkalmat. Itt lepleződik le, ki
az igazi „ördög”. Verhovenszkij után
Liputyin is sátáni figura, pletykás házizsarnok, alattomos, vagyonos nyárspol
gár. A másik eszközember Erkel, a fia
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tál zászlós. Dosztojevszkij őt így jel
lemzi: „A végrehajtó tevékenység élet
szükséglet volt a kissé korlátolt, sekélyes alkatnak, amely örökké arra vá
gyódott, hogy alárendelje magát a má
sak akaratának, no persze csakis a
»közös«, vagy valami »nagy ügy« ér
dekében. A kedves, jó Erkel, aki fize
tése felét anyjának küldte, s ő maga
valósággal nyomorgott, a legérzéketle
nebb volt a Satov ellen készülő gyil
kosok között.” Hátborzongató előképe
az SS-katonának.
A kollektív gyilkosság iszonyatát
mint bűnt, egyedül a bohóckodó, zsidó
Ljamsin vette magára, holott ténylege
sen nem vett részt benne. Génjeiben
hordozva a több ezer éves tiltó pa
rancs megszegéséért járó bűnhődés tu
datát, bűnbánata a paroxizmusig fo
kozódott. Végül térden csúszva min
dent bevallott.
Egy évszázada vitáznak a kritikusok
e regényben kifejtett téveszmék fölött.

KULTURÁLIS FIGYELŐ
Dosztojevszkij valószínűleg igazat adna
vádlóinak. Ha meg is ragadta őt egyikmásik eszme talmi csillogása, s hir
dette is annak igazságát, lelke mélyén
nagyon jól tudta, hogy „üdvözítő”, iga
zi eszme nem létezik. A legszebbek is
eltorzíthatok, félremagyarázhatók. A
vallásos „eszme” sem kivétel ezalól.
Egyetlen valódi, állandó, éltető erő
Krisztus, mindenkor ő „az Üt, az Igaz
ság és az Élet”. Egyedül az a kérdés,
hogy a mindenkori „tér és idő kereszt
jén függő ember” tekintete rátalál-e,
vagy marad a „tenger” mélyében, meg
kötözve, fejét makacsul leszegve. De
még onnan is fölszállhatnak a Magasságoshoz a bűnbánat könnyei. Azokat
Ő beleszövi „sátrának” vásznába, mely
ben majd leszáll az emberek közé és
velük lakozik.
Akkor pedig már többé nem lesz
„tenger”.
F asan g Árpádné O rbán Éva
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The first article in this number, a ser
mon on Matthew 14,23 delivered by
Pau l Tillich to university students, is
intended for meditation (Loneliness
and Solitude. In ’Eternal Now’. London
1963.)
Bishop Zoltán K áld y reviews the
past 40 years in the Lutheran Church
in Hungary in the new sociopolitical
environment following World War II.
He characterizes this currently conti
nuing phase in church history as the
way to adult Christianity and finds
that God is greater than we believed
and the Gospel is more powerful also.
He stresses the necessity for more en
during faith and wide embracing love.
In his essay ’Active Hope’, published
more extensively in the West German
ökumenische Rundschau 1985/1., Bis
hop Gyula Nagy evaluates last year’s
Lutheran World Federation Assembly
in Budapest. After reflecting on the
theological work and the extraordinary
background (diaspora church in a so
cialist society) he reviews the signifi
cance of the Assembly from the points
of view of the World Federation and
the local church.
This number carries the preface and
the epilogue of the book-length manu
script entitled ’Timely Creed’, the spi
ritual heritage left by the renowned
New Testament professor Lie. Dr. K á 
roly K arn er who died in his 88th year.
Written for his children and grand
children the work is equally addressed
to the believer, the seeker as well as
to the intellectual thinker searching
for the fundamentals of existence for
whom Professor Karner felt profound
responsibility in his theological work.
Ferenc L. L endvai Marxist historian
of philosophy examines the principled
and historical roots of the ChristianMarxist dialogue. In Mr. Lendvai’s
view Marxist atheism is not based on
some kind of ’denial of God’, but as an
ideology built on science Marxism does

not include the existence of God in its
preconceptions. He sees the main ana
logy and difference in Marxism and
Christianity in rthe fact that while both
proclaim humanistic views, Marxism
strives to realize these view s within
the sphere of immanence. Former dif
ferences are due to the criticism ex
pressed during the revolution by a
church leadership interdependent on
feudalism. Consolidation has led to
long-term cooperation and dialogue.
Professor of theology P á l Podmaniezky born 100 years ago was among
the first torchbeairers of 20th century
Hungarian revival. In him profound
faith met w ith modern theological
orientation. It was he who discovered
Kierkegaard for his pupils. An excep
tionally gifted writer of biblical novels,
a pioneer of the missionary idea and
one of the first to establish FinnishHungarian church relations, he was an
even greater educator than teacher.
Professor of theology Gyula Groó has
reviewed Pál Podmaniczky’s career
and significance for the journal.
Hans W eder, the young New Testa
ment researcher in Zurich discovers in
his essay a relationship in the thinking
and the behaviour between the apocalyptica in Jesus’ time and today, such
as underestimation of the present day
in the hope of a ’better future’, inten
tion to defeat evil by force, totalitarian
application of force, selfish monopoli
zation of historical aims, suppression
of the individual, etc. Jesus and Paul
both criticized apocaplyptic thinking.
On this basis the author rejects apocalypsis in its present forms of appea
rance! and highlights the true basic
trait of human existence: faith in the
presence of salvation and hope in
God’s future.
Besides the papers reviewed above
a Table of Contents may also be found
in English and German.
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Aus dem Inhalt
Am Beginn der Ausgabe dient Paul
Tillichs vor Universitätshöreren ge
haltene Predigt über Mt 14,23 der Me
ditation (Loneliness and Solitude. In:
The Eternal Now. London (1963).
Bischof Zoltán K áld y überblickt die
letzten 40 Jahre der Lutherischen Kir
che in Ungarn in der neuen politischen
und gesellschaftlichen Situation seit
Ende des zweiten Weltkriegs. Er cha
rakterisiert diesen bis in die Gegen
wart reichenden kirchengeschichtlichen
Abschnitt als den Weg zum mündigen
Christentum. Gott ist größer, als wir
glaubten, und auch das Evangelium
ist mächtiger — stellt er fest und
spricht von der Notwendigkeit eines
stärker belastbaren Glaubens und um
fassender Liebe.
Bischof Gyula N agy zieht eine Bi
lanz der Vollversammlung des Luthe
rischen Weltbundes vom letzten Som
mer in Budapest in seiner Abhand
lung „Aktive Hoffnung”, die in aus
führlicherer Form in Nr. 1/1985 der
westdeutschen Ökumenischen Rund
schau erschien. Er beschäftigt sich mit
der theologischen Arbeit der Vollver
sammlung, ihrem besonderen Hinter
grund (Diasporakirche und sozialis
tische Gesellschaft) und überblickt
dann ihre Bedeutung.
Wir brigen Vor- und Nachwort aus
„Zeitgemäßes Bekenntnis”, einem als
geistliche Erbschaft hinterlassenen Ma
nuskript in Buchstärke des 88jährig
verstorbenen Lie. Dir. K ároly Karner,
des namhaften Professors für Neues
Testament. Die für seine Kinder und
Enkel gedachte Schrift richtet sich
ebenso an die gläubige, suchende oder
über Existenzfragen nachdenkende In
telligenz, für die er außerordentliche
Verantwortung fühlte.
Der marxistische Philosophiehistoriker L. Ferenc L en d vai untersucht die
prinzipiellen und historischen Grund
lagen des Dialogs zwischen Christen
und Marxisten. Das Wesen des marxi
stischen Atheismus sei nicht irgendeine
„Gottesleugnung”, sondern der Marxis
mus als wissenschaftliche Weltan-
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schauung nimmt die Existenz Gottes
nicht als Voraussetzung mit auf. Die
Hauptidenitiltät bzw. — differenz zw i
schen Marxismus und Christentum
sieht er in der Vefrkündung humani
stischer Ideale durch beide bzw. im
Bestreben des Marxismus, sie in der
Sphäre der Immanenz zu verwirk
lichen. Frühere Gegensätze zwischen
ihnen habe die erfolgte Konsolidierung
aufgelöst, was zu langfristiger Zusam
menarbeit und zum Dialog führte.
Vor 100 Jahren wurde der Theolo
gieprofessor P ál Podm aniczky geboren.
Er gehörte zu den ersten Fackeln des
ungarischen geistigen Erwachens im 20.
Jahrhundert. In ihm traf sich ein tief
gläubiges Herz mit der zeitgemäßen
theologischen Informiertheit. Er ent
deckte Kierkegaard für seine Schüler,
war ein selten begabter Schriftsteller,
ein fortschrittlicher Kurier des Mis
sionsgedankens, einer der ersten För
derer finnisch-ungarischer kirchlicher
Beziehungen und ein noch bedeutende
rer Erzieher als Lehrer. Sein Lebens
weg und seine Bedeutung wird von
dem Theologieprofessor Gyula Groó
dem Leser nahegebracht.
Deir junge Zürcher Neutestamentler
Hans W eder entdeckt in seiner Studie
mit scharfem Auge verwandte Züge
der Apokalyptik zur Zeit Jesu und der
heutigen Denk- und Verhaltensformen:
die Abwertung der Möglichkeiten der
Gegenwart im Interesse einer „besse
ren Zukunft”, die Absicht, das Böse
mit Gewalt zu beseitigen, totale An
wendung der Gewalt, selbstsüchtige
Enteignung des Ziels der Geschichte,
Verdrängung der einzelmenschlichen
Persönlichkeit usw. Sowohl Jesus als
auch Paulus haben die Apokalyptik
kritisiert. Davon ausgehend w eist der
Autor die heutigen Erscheinungsformen
der Apokalyptik ab und zeigt die wah
ren Grundzüge der menschlichen Exis
tenz auf: der Glaube an das Vorhan
densein des Heils und die Hoffnung
auf die Zukunft Gottes.
Außerdem bringen wir das voll
ständige Inhaltsverzeichnis.
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PAUL TILLICH

Eljött-e a Messiás?

„Elt egy em ber Jeruzsálemben, akinek S im eo n volt a neve. Igaz és kegyes
ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. A zt a ki
jelentést ka pta a Szentlélektől, hogy nem hal m eg addig, amíg meg nem lát
ja az Ür K risztusát. A Lélek indítására elm en t a tem plom ba, és am ikor a
gyerm ek Jézu st bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak,
akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt m ondta:
Most bocsátód el, Uram, szolgádat
beszéded szerint békességben,
m ert lá ttá k szem eim üdvösségedet,
am elyet készítettél m inden nép szem e láttára,
világosságul a pogányok megvilágosítására,
és népednek, Izraelnek dicsőségére.” (Lukács 2,25—32)
„Majd a tanítványokhoz fordulva, csak n e k ik m aguknak ezt m ondotta Jézus:
Boldog az a szem , am ely látja, am it ti láttok. M ert mondom n ektek, hogy sok
próféta és kirá ly kívánta látni azt, am it ti lá tto k, és nem látták, és hallani,
am it ti hallotok, és nem hallották.” (Lukács 1,23—24)
***
Néhány n appal ezelőtt* egy zsidó barátom m al arról beszélgettünk, m ilyen
szerepet játszik a messiási eszme a zsidóságnál és a keresztyénségnél. A rra
a következtetésre jutottunk, hogy a különbség jól kifejeződik Keresztelő J á 
nos tan ítv án y ain ak Jézushoz intézett kérdésében: „Te vagy-e az Eljövendő,
vagy m ást v á rju n k ? ” E gyetértettünk abban, hogy a zsidók valaki m ást v ár
nak, a keresztyének pedig azt m ondják, hogy az Eljövendő eljött m ár.
A keresztyének Simeonnal együtt vallják: „Látták szemeink az Ö üdvös
ségét.” A zsidó válasz erre: „Nem láttuk az ö üdvösségét. V árakozunk re á .”
A keresztyének boldognak érzik m agukat Jézus szavai szerint, m ert látják a
világban és a történelem ben az üdvösséget hozó erő jelenlétét. A zsidók sze
m ében m inden ilyen érzés csaknem istenkárom lásnak számít, m ert hitük sze-

* Tillichnek ez a prédikációja, amelyet karácsony előtti meditációul közlünk,
egyetemi hallgatóknak hangzott el a második világháború után. (The New Being
c. kötetéből való, mely New Yorkban jelent meg 1955-ben.)
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rin t ténylegesen sem m i nem következett be abból, am it a messiási kortól
várnak. Am ikor pedig keresztyén h itünk igazságát próbáljuk védeni, arra
hivatkoznak, hogy nem le tt jobb a világ Hóseás és Jerem iás kora óta, hogy a
zsidókra, valam int velük együtt az em beriség nagyobbik részére m ért szen
vedés semmivel sem kisebb, m int kétezer évvel ezelőtt, s hogy az ítélet pró
fétai látom ásai sokkal reálisabbak ma, m int akkor. Nehéz válaszolni erre,
de kell válaszolni, m e rt nem csak a zsidók tesznek fel ilyen kérdéseket, ha
nem szám talan keresztyén és nem keresztyén is, b a rá ta in k és gyerm ekeink.
S aját m agunknak is szem be kell néznünk ezekkel a kételyekkel.
Nehéz rájuk válaszolni. T udunk-e például valam it m ondani, am ikor gyer
m ekeink a jászolbölcsőben nyugvó G yerm ekről kérdeznek bennünket, és köz
ben a világ valam elyik részén m inden „kétesztendős és ennél fiata la b b ”
gyerm eknek el kell pusztulnia? Nem H eródes parancsára, hanem a keresztyén
korszak háborúinak egyre növekvő kegyetlensége és következm ényei m iatt,
valam int a keresztyén em berekben a képzelőerő képességének m egfogyatko
zása m iatt. Vagy hogyan adjunk kielégítő választ a zsidóknak, am ikor népük
m egm aradt töredékei a babiloni fogságnál is szörnyűbb haláltáborokból
visszatérve, nem találn ak m agúknak nyugodt helyet a föld színén, még a
nagy keresztyén népek között sem? Vagy m it válaszoljunk azoknak a keresz
tyéneknek és nem keresztyéneknek, akik felism erték, hogy i keresztyén tech
nikai és társadalm i civilizáció századainak gyümölcse az állandó fenyegetett
ség, az emberiség teljes és univerzális önpusztításának veszélye? És m it vá
laszolunk m agunknak, am ikor saját életünkben hié.ba keresünk gyógyulást a
sebekre, és nem érezzük m agunkat m egváltottnak, pedig csaknem kétezer
éve m inden karácsony a gyógyulásról és a m egváltásról szóló üzenetet hir
deti?
M ondjuk talán azt, hogy a világ term észetesen nincs m egváltva, de m in
den nem zedékben v an n ak férfiak és nők, akik a világtól váltatnak meg?
De nem ez a karácsony üzenete. M indazok, akik a karácsonyi történet k ereté
ben v árjá k K risztust és fogadják el az isteni valóságot, Izrael és a pogányok
és az egész világ m egváltásában rem énykednek. Valam ennyien, m aga Jé
zus és apostolai is közeli eseménynek ta rto ttá k Isten országa érkezését, az
egyetemes üdvösséget. De ha ez volt a várakozás, akkor a valóság ennek nem
a legteljesebb cáfolata?
A kérdés olyan régi, m int a keresztyén igehirdetés maga, és hasonlókép
pen régi a válasz is, am in t ez bibliai igénkből kitűnik. Jézus félrevonja ta 
nítványait, és külön beszél velük: boldognak nevezi őket, m ert azt látják,
am it látn ak. A Messiás jelenléte m isztérium , titok, am elyet nem ért és nem
lát m indenki, hanem csak azok, akik Simeonhoz .hasonlóan a Sizentléleiktől
kapnak r á indítást. V an az üdvösség m egjelenésében valam i jneglepő és vá
ratlan, valam i, ami ellentm ond m inden kegyes vélem énynek és intellektuális
igénynek. A z üdvösség titk a egy gyerm ek titka. M egsejtette ezt Ézsaiás, ott
van ez a gondolat a szibillák extatikus vízióiban és V ergilius költői látom á
sában, a m isztérium vallások tantételeiben és azokban a rítusokban, am elyek
kel új korszak születését ünnepelték. M ind úgy érezték, akárcsak az első
keresztyének, hogy az üdvösség egy gyerm ek születésével jön el. Egy gyer
mek reális valóság, és m indam ellett m ég nem az. M ár benne él a történelem 
ben, de még nem része a történelem nek. Természetéből van, ami m ár lát
ható, de van, ami m ég nem látható. M ár itt van, és m ég nincs igazán itt.
U gyanezt m ondhatjuk el az üdvösségről is. A z üdvösség egy gyerm ek tér-

PAUL TILLICH: ELJÖTT-E A MESSIÁS?

5

m észetéhez hasonló. A m ikor a keresztyénség karácsonykor legnagyobb kü l
sőségek között m egült ünnepén évről-évre m egemlékezik a gyerm ek Jézus
ról, így az üdvösségről, bárm ennyire láth ató ró l van szó, ugyanakkor m indig
láth a ta tla n is marad. Az, a k i csupán olyan üdvösségről akar tudni, am ely
csak láth ató , nem tu d ja felism erni a jászolbölcsőben az isteni gyerm eket,
m int ahogy nem ismeri fel a K eresztrefeszített istenségét, és érthetetlen m a
rad szám ára Isten m inden cselekedetének paradox volta. Az üdvösség egy
gyerm ek, és am ikor felnő, keresztre feszítik. Csak az, aki m eglátja az erőt az
erőtlenség alatt, az egészet a töredék, a győzelm et a vereség, a dicsőséget a
szenvedés, az ártatlanságot a vétek, a szentséget a bűn, az életet a halál
alatt, csak az m ondhatja: lá ttá k szemeim az üdvösségedet.
Nem könnyű m anapság ezt m ondani. M indig is nehéz volt, és mindig ne
héz lesz. M isztérium az, am iről beszélünk, az volt a m últban, az a jelenben,
és az m ara d a jövőben, egy gyerm ek titk a . B árm ilyen m élyre zuhan a világ,
ak ár a végső önpusztításba is, amíg él em ber a földön, meg fogja tapasztalni
ezt a m isztérium ot, és így fog szólni: „Boldog az a szem, am ely látja, am it
mi látu n k .”
L iska Endre fordítása

A görög kereszt

A latin kereszt

Az egyiptomi kereszt

A jeruzsálemi kereszt

ANDORKA

RUDOLF

Társadalmi beilleszkedési zavarok
a mai Magyarországon

Az elm últ években a társadalm i beilleszkedési zavarok kérdései a közvéle
mény érdeklődésének középpontjába kerültek. Ez tükröződött abban a tény
ben is, hogy néhány év óta a tém a a kiem elt társadalom tudom ányi ku tatási
feladatok közé került. A kutatások első szakasza, am ely a meglevő ism eretek
rendszerezését és azok alap ján következtetések és kon k rét orvoslási javasla
tok m egfogalmazását tű z te ki célul, lezárult. A tém a Tudom ányos Tanácsának
(amelynek elnöke Pataki Ferenc) összefoglaló elemzése elkészült és rövidesen
a könyvárusi forgalom ban is kapható lesz. Ennek az együttes kutatási m u n 
kának néh ány eredm ényét és jav aslatát foglalom össze az alábbiakban.
A társadalm i beilleszkedési zavarok fogalm ával olyan fa jta viselkedéseket
jelölünk meg, amelyek a m ai m agyar társadalom ban súlyos problém ákat
okoznak nem csak az é rin te tt egyének, hanem az egész társadalom m űködése
számára. A szociológiában inkább a deviáns viselkedés elnevezést használ
ják. Ezzel azt a közös jellem zőjüket em elik ki, hogy eltérnek a társadalom 
ban általánosan elfogadott norm áktól, vagyis viselkedési szabályoktól. A de
viáns viselkedések köre nem csak igen széles (a neurózistól a prostitúcióig),
hanem társadalm anként és történeti korszakonként változik (gondoljunk
például a hom oszexualitás eltérő m egítélésére, vagy az eretnekség üldözésére
az európai társadalom régebbi évszázadaiban). Am ikor a tém a m agyarországi
kutatásainak körét kijelölték, négyfajta deviáns viselkedés vagy társadalm i
beilleszkedési zavar vizsgálatát határozták el. Ezek: az öngyilkosság, a nem
organikus eredetű m entális betegségek (elmebetegségek, neurózisok), az al
koholizmus és a bűnözés. A zóta a kábítószer-fogyasztás növekedése és rávo
natkozó ism ereteink bővülése oda vezetett, hogy ezt a fa jta deviáns viselke
dést is be szoktuk vonni a problém akör tárgyalásába. Azzal, hogy ezeket a
látszólag meglehetősen eltérő viselkedéseket közös gyűjtőfogalom m al fogjuk
össze és együtt tárgyaljuk, azt k íván juk hangsúlyozni, hogy a szociológia
alapvető szemlélete szerint nemcsak m egnyilvánulásukban (a társad alm i
norm áktól való eltérésben), hanem okaikban is sok hasonlóság található, így
megelőzésük és orvoslásuk lehetséges eszközeiben is sok közös elem van.
Mind a négy, illetve később öt deviáns viselkedés azért került bele az em 
lített k u tatások tém akörébe, m ert elterjedésüket és következm ényeiket sú
lyosaknak ítélték meg, m égis különbséget lehet tenni súlyosságukat illetően.
Így én az alkoholizm us problém áját látom a legsúlyosabbnak. Nem tu d ju k
pontosan m egm ondani az alkoholisták számát, m ert csak kisebb részükre
terjed ki az egészségügyi intézm ények gondozói tevékenysége, „népszám lá-
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lásszerűen” pedig nem leh et őket összeszámolni. M indkét közvetett becslési
módszer (az egyik a m ájzsugorodás okozta halálesetek számán, a m ásik az
évi országos szeszesital-fogyasztáson alapul) 300 és 500 ezer közöttire teszi a
súlyos alkoholisták számát. Még aggasztóbb az a tendencia, hogy m indkét
becslési m ódszer szerint az ötvenes évek eleje óta lassan, de állandóan nő az
alkoholizm us elterjedtsége. Ez annál inkább figyelem re méltó, m ert számos
európai országban a m ásodik világháború u tán i 20—25 éves emelkedési te n 
dencia az 1970-es években megállt, néhol lényeges csökkenés indult meg.
Az em lített két becslési m ódszer szerint jelenleg a „világranglistának” ötö
dik-hetedik helye körül állunk (többek között Franciaország, Spanyolország,
P ortugália és az NSZK előz meg bennünket egyértelm űen, de az NSZK kivé
telével ezekben ,a nagy fogyasztó országokban kisebb-nagyobb csökkenés m u
tatkozott az utóbbi években). Nem látszik eltúlzottnak az az állítás, hogy
legalább m inden tizedik m agyar férfi alkoholistává válik élete folyam án.
A nők k ö réb en az alkoholizm us ritkább (m integy hetede a férfiaknál becsül
hető aránynak), de az utóbbi két évtizedben a férfiakénál gyorsabban terjed.
Az öngyilkosság áll talán leginkább a figyelem középpontjában, nem csak
azért, m ert m inden más országot m egelőz a k im utatott magyar: öngyilkossági
arámyszám (ebben annak is szerepe lehet, hogy a m ag y ar statisztika sokak
szerint pontosabb, m int m ás országoké, és hogy néhány feltehetően nagy
öngyilkossági gyakoriságú ország nem közöl adatokat), hanem azért is, m ert
az öngyilkosság egészen különösen m egrázó esemény. 1983-ban 4911 szem ély
v etett véget életének, m inden harm incadik m agyar em ber öngyilkosság kö
vetkeztében h alt meg. M ióta statisztikai adataink vannak róla, az 1880-as
évektől m in d ig a legm agasabb öngyilkossági gyakoriságú országok közé ta r 
toztunk, d e az ötvenes évek közepe óta lassú, de folyam atos a növekedési
tendencia, m iközben a legtöbb európai országban változatlan vagy csökken
az öngyilkossági arányszám . Az öngyilkosoknak tartó san körülbelül k é th a r
m ada a férfi, és b ár az idős em berek körében gyakoribb az öngyilkosság,
mégis az öngyilkosság következtében m eghaltak három ötöde 60 éven aluli.
Nem különösen gyakori a 20 éven aluliak öngyilkosság okozta halála, viszont
néhány n y u g ati országban éppen e korcsoportban nőtt m eg az utolsó években
az öngyilkosság gyakorisága.
A bűnözés terén nem m utatkozik hasonlóan egyértelm ű emelkedési ten 
dencia és — am ennyire a nemzetközi összehasonlítás egyáltalán lehetséges —
nem tarto zu n k az átlagosnál nagyobb bűnözési fertőzöttségű országok közé.
Az évente jogerősen elítélt felnőttek szám a 60 ezer körül mozog, az elítélt fiatalk o rú ak é pedig valam ivel kevesebb 6000-nél. Nem szabad azonban azt hin 
nünk, hogy mindezek az ítéletek súlyos bűnözőket sú jtan ak . Erre u ta l az a
tény, hogy évente körülbelül csupán 5000 körül van az egy évnél hosszabb
szabadságvesztési büntetések száma. K orábbi időszakokban ennél sokkal na
gyobb volt az elítéltek száma, például 1951-ben és 1952-ben évente 133— 134
ezer feln ő ttet és közel 8, illetve több m in t 10 ezer fiatalk o rú t ítéltek el. Az
elítéltek szám ának ezeket az ingadozásait — ugyanúgy, m int az egyes orszá
gok közötti különbségeket — azonban elsősorban nem a bűnözés m értéke, ha
nem az eltérő büntetőjogszabályok és bírósági gyakorlat okozzák. A leg
utóbbi évek b en nyugtalanító tendencia a m agánszem élyek tulajdona ellen
elkövetett betöréses lopások szám ának emelkedése volt. Ez okozza azt a köz
hangulatot, hogy a bűnözés intenzitása nő. Talán még elgondolkoztatóbb az
a tény, hogy a bűnözés — am ely am úgy is a fiatal fe ln ő tt férfiak körében a
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leggyakoribb — egyre in k áb b fiatalabb életkorra tolódik, egyes jelek szerint
a gyerm ekkornak (14 éven aluliak) bűnözése is em elkedik.
Igen kevés adatunk v a n a m agyar társadalom tag jain ak m e n tális e g é sz 
sé g i v iszo n y airó l. A betegek szám ának alsó h atárak én t azt a l l ezer személyt
fogadhatjuk el, akiket a pszichiátriai gondozó intézetekben am bulánsán gon
doznak. Az évente elm e- és idegkórházakból és osztályokról elbocsátott kö
zel 160 ezer beteg részben az am buláns gondozóintézetekben is nyilv án tarto t
takból kerül ki, részben pedig nem m entális betegekből (hanem például al
koholistákból) áll. Ju h ász Pál, m ajd halála után m u n k atársai először egy-egy
községben, intézm ényben, legújabban egy országos m in tá n vizsgálták a m en
tális egészségi állapotot. A z országos adatfelvétel alap ján arra a következte
tésre ju to ttak , hogy az általu k használt neurózis-skála szerint a feln ő tt né
pesség 24 százaléka tek in th ető neurózis által veszélyeztetettnek, vagy súlyo
sabb betegnek. B ár a korábbi korszakokból nincsenek hasonló adataink, J u 
hász Pál egy falura vonatkozó több évtizedes vizsgálata alapján állította,
hogy a m entális egészségi viszonyok rom lottak. Számos m ás pszichiáter m eg
figyelései is alátám asztani látszanak ezt a következtetést.
Nincsenek pontos ad atain k a k á b ító sz e r-fo g y a sz tá sró l sem. Egy legújabb
becslés szerint évente 30 ezer személy — főképpen fiatalok ■
—• kerülnek kap
csolatba kábítószerrel, igaz, főképpen gyengébb hatásúakkal. Itt is az utóbbi
évek gyors terjedési tendenciája kelt aggodalm at.
Nagyon nehéz ezeknek a társadalm i beilleszkedési zavaroknak o k a it fel
kutatni. M inden tudom ány, amely velük foglalkozik, a m aga sajátos szemlé
letét alkalm azza, és ennek megfelelő okokat emel ki. Biztosnak m ondhatjuk,
hogy egyik deviáns viselkedésfajta, sőt egyetlen deviáns viselkedés, egy adott
em ber társadalm i beilleszkedési zavara sem m agyarázható egyetlen okkal,
hanem többféle tényező közrejátszása folytán alakul ki a deviáns „ k a rrie r”,
életpálya.
A genetikusok hajlanak .arra, hogy a genetikai ö rö k lé sb e n keressék a m a
gyarázatot. Egyetlen társad alm i beilleszkedési zavar esetében sem (tehát az
egyes elm ebetegségeknél és az alkoholizm usnál sem) sikerült eddig egyértel
m űen k im u tatn i a gének ú tjá n történő öröklődést. A kétségtelen családokon
belüli halm ozódásnak oka lehet a családon belüli „eltan u lás”, vagyis a k u ltu 
rális átörökítés is. Ez term észetesen nem jelenti azt, hogy az öröklött h ajla
mosító tényezők előfordulásának lehetőségét tagadnánk. Kevéssé valószínű
azonban, hogy a hazánkban az elm últ évtizedekben megfigyelt növekedés
oka az esetleges káros gének állom ányának növekedése lenne.
A pszichológia az egyéni lelki adottságok, sze m é ly isé g v o n áso k jelentőségét
hangsúlyozza. Szinte m inden vizsgálat, am ely különféle társadalm i beillesz
kedési zavarokban szenvedő szem élyekre — alkoholistákra, antiszociális vi
selkedésű fiatalokra stb. — terjed t ki, arra a következtetésre ju to tt, hogy
ezek kivétel nélkül nem teljesen é re tt és egészséges személyiségűek, ezért
nem képesek különböző élethelyzetekkel, problém ákkal, nehézségekkel meg
birkózni, ezért „m enekülnek bele” a deviáns viselkedésbe. A személyiségfej
lődés h ib áinak gyökereit legtöbbször a gyerm ekkorban és fiatalkorban ke
reshetjük. A szociológiában szo cializ ác ió n ak nevezzük azt a folyam atot,
am elynek során az em ber csecsem őkorától a felnőttkor eléréséig m egtanulja a
hatékony társadalm i viselkedés szabályait, vagy — a pszichológia nyelvén fo
galmazva — kialakul a személyisége. H a ezt a szocializációs folyam atot vala
mi m egzavarja, akkor az egyén nem képes felnőtt szerepeiben, feladataiban
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teljesen helytállni, személyisége nem lesz elég érett, erős, teherbíró ahhoz,
hogy a felnőttkorral óhatatlanul együtt járó problém ákon ú rrá legyen. A szo
cializáció vagy személyiségfejlődés folyam atát sokféle esem ény és tartó s kö
rülm ény m egzavarhatja, m int a szülők elvesztése, a gyerm ekkori családon
belül az emberi kapcsolatok m egrom lása, az iskolai és a b aráti-kortársi cso
po rtb an jelentkező visszásságok. Itt azért nem foglalkozom velük részlete
sebben, m ert Bodrog Miklós a D iakonia legutóbbi (1985/1) szám ában az ön
gyilkossággal kapcsolatban sok ilyen lehetséges okot bem utatott. Felm erül a
kérdés, hogy az ilyen szocializációs zavarok gyakoribbakká váltak-e az el
m últ évtizedekben a m agyar társadalom ban. Teljes biztonsággal nem állít
h atju k ezt, m ivel m agukat a zavarokat nem tu d ju k m érni, csak a potenciális
zavart okozó körülm ényeket. N éhány ilyen körülm ény gyakorisága (például
a válásé) nőtt, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a szülők m a kevesebb időttöltenek kisgyerm ekeikkel, m int két-három nem zedékkel korábban, a tágabb
rokonság szocializáló szerepe is gyengült, viszont szaporodnak a kifejezetten
negatív szocializációt előidéző k o rtársi kiscsoportok.
B ár egyértelm űen állíthatjuk, hogy a társadalm i beilleszkedési zavarok
alapvető oka a szocializáció valam ilyen zavara, és csak az e zavarok követ
keztében sérülékenyebb, kevésbé teherbíró szem élyiségű em bereknél fejlő
dik ki a társadalm i beilleszkedési zavar, m égsem tek in th etü n k el az okok
között azoktól a felnőttkori feszültséghelyzetektől, am elyek a nagyfokú al
koholizálást, az öngyilkosságot, a m entális izavar fellépését és legtöbbször a
bűnöző k arrier kezdetét közvetlenül megelőzik, azt m integy kiváltják. Az er
re vonatkozó m agyarországi vizsgálatok következetesen k im utatták az ilyen
ak u t feszültséghelyzetek szerepét. A feszültség szárm azhat családi problé
mákból, konfliktusokból, elm agányosodásból, a foglalkozási életpálya töré
seiből (akár a h irtelen társadalm i felem elkedésből szárm azó m egnövekedett
felelősségből, akár az életpálya során elszenvedett kudarcokból), m unkahelyi
nehézségekből stb. V ajon m egnőtt-e ezeknek a feszültségeket okozó helyze
teknek a gyakorisága az elm últ évtizedekben? Szociológiai eszközökkel nem
tu d ju k ezeket m érni. A szociológiai elm életek azonban k é t jó értelmezési ke
retet kínálnak a két anómia-elm életben. D ürkheim elm életében az anómia
a társadalom tagjainak viselkedését szabályozó norm ák m eggyengülését je
lenti, és akkor következik be, am ikor a gazdasági és társadalm i változások
ütem e erősen felgyorsul. Nem kétséges, hogy hazánkban az elm últ 40 évben
a társadalm i átalakulás igen gyökeres és gyors volt. Nem is csak a szocialista
term elési viszonyokra való áttérésre kell utalnunk, hanem a városiasodásra,
íoglalkozásváltozásokra, társadalm i m obilitásra, a családi és tágabb em beri
kapcsolatok átalakulására, az életm ód változására is.
M erton elm életében az ainómia a társadalm ilag elfogadott célok és eszkö
zök közötti ellentm ondást jelenti, konkrétabban azt a helyzetet, am ikor a tá r
sadalom tagjainak egy része az életcéljait nem tu d ja m egengedett eszközök
kel megvalósítani, ennek következtében vagy m eg nem engedett eszközök
höz folyam odik, vagy lem ond a célok m egvalósításáról, m integy visszavonul
vagy kivonul a társadalom ból. F eltételezhetjük, hogy a m ai m agyar társa
dalom ban az általánosan elfogadott életcélok között k itü n te te tt helyet foglal
el bizonyos életszínvonal elérése, viszonylag tágas és jól felszerelt lakás szer
zése, egyes tartó s eszközök (televízió, személygépkocsi) birtoklása, a gyerm e
kek m inél hosszabb iskoláztatása. E célok elérése senki szám ára sem lehetet
len, de a kedvezőtlenebb anyagi helyzetű, alacsonyabb iskolázottságú rétegek
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tagjaitól igen -nagy erőfeszítéseket követel meg és még így is sok esetben sikertelenségggel ér véget, A sikertelenség esetében a m agyar társadalom tag
jai körében a célokról való lem ondás a tipikus reakció, ez enyhe form ában
az erős alkoholizálásban, neurózisban, súlyosabb esetben elm ebetegségben, a
legsúlyosabb form ában pedig öngyilkosságban nyilvánul meg. (Am erikában,
am elyre M erton az elm életét kidolgozta, elég gyakori a meg nem engedett esz
közökkel, szervezett bűnözéssel az elfogadott célra, a m eggazdagodásra való
törekvés.) Azt is feltételezhetjük, hogy ez a m intának tek in tett életszínvonal
elérésére való törekvés a mai m agyar társadalom ban, éppen a társadalm i vi
szonyok egyenlőbb volta és az egyenlőség eseményének általános elfogadott
sága m iatt erősebb, m int ,a m ásodik világháború előtt volt, am ikor a mezőgazdasági cseléd bizonyára nem gondolt arra, hogy a földesúrhoz hasonló
körülm ényeket érjen el, m íg m a a term előszövetkezeti paraszt családok m in
den bizonnyal az agronómus életszínvonalát, életkörülm ényeit k ívánják m a
guk is elérni. Ezért m a az erőfeszítések is nagyobbak és a kudarc okozta fe
szültség is élesebb lehet, így gyakoribb a társadalm i beilleszkedési zavar.
Joggal felm erülhet azonban a kérdés, hogy a fent leírt anóm iás körülm é
nyek között m iért éppen a célokról való lem ondás, a M erton-féle tipológia
szerinti „visszavonulás” típusú reakció, azon belül is különösen az alkoholiz
m u s és az öngyilkosság ennyire gyakori a m agyar társadalom ban. Ennek
m egm agyarázásához felhasználhatjuk a k u ltu rális antropológia (így nevezik
az angol nyelvterületen az elm életi igényű etnológiát) devianciaelm életét.
E szerint egy-egy kisebb-nagyobb társadalm i csoport, sőt a teljes társadalom is
k ialak ítja a viselkedési szabályoknak és értékeknek együttesét (ezt szokták
tág értelem ben kultú rán ak nevezni), am ely m egm ondja, hogy bizonyos hely
zetekben hogyan lehet és kell viselkedni. H a valam ely kultúra előírja, hogy
bizonyos helyzetekben nagy m ennyiségű szeszes italt kell vagy leh et fo
gyasztani, le szabad részegedni, akkor ebben a társadalom ban vagy kisebb
csoportban gyakori az alkoholizmus (hiszen a rendszeres nagy m ennyiségű
fogyasztás kialakítja az alkoholtól való fiziológiai függést). Hasonló k u ltu rá
lis norm ák érvényesek az öngyilkosságra vonatkozóan (gondoljunk az 1945
előtti japán szam uráj kultúrára), a különféle bűncselekm ényekre (például a
verekedésre), sőt talán a különféle m entális betegségekre is. A m agyar kul
tú ráb an pedig m élyen beágyazva élnek az ivást, sőt bizonyos esetekben az
öngyilkosságot megengedő, sőt pártoló norm ák.
A Társadalm i Beilleszkedési Zavarok k u tatási főirány Tudományos Tanácsa
az e zavarok m egelőzésére és orvoslására vonatkozó javaslatait három szin
ten fogalm azta meg. A legm agasabb szintű javaslatok a társadalom egészé
nek jobb m űködését célozzák, többek között a családok erősítését, az oktatási
intézm ények m unkájának javítását, a m unkahelyek légkörének jav ítását, a
közgondolkodás és közerkölcs jav ítását ta rta n á k kívánatosnak. M indez hoz
zájáru ln a ahhoz, hogy a m indennapi élet kevesebb feszültséggel járjo n , és
csökkentené a szocializációs zavarok előfordulását is. A javaslatok m ásodik
szin tje olyan intézm ények kiépítésére vonatkozik, am elyek segíthetnek a szo
cializációs zavarok és akut feszültséghelyzetek következm ényeinek elh árítá
sában vagy legalább mérsékelésében. Elsősorban egy családvédelmi hálótzat
kiépítését javasoltuk, em ellett a nevelési tanácsadók, lelki elsősegély telefonhálózatok bővítését. Lényeges szerepe lehet az önsegítő csoportoknak és ön
kéntesen szerveződő tám ogató szolgálatoknak. „E tevékenységbe m inden vál
lalkozó egyént, csoportot be kell vonni, így az egyházakat is” (I. kötet, 179.
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oldal). E javaslatok között em líthetjük a m agyar k u ltú rá n a k , közgondolko
dásnak olyan átform álását is, hogy n e sugallja az ivást és az öngyilkosságot
m int bizonyos problém ák m egoldásának m ódját. Végül a javaslatok h arm a
dik szintje az egyes társad alm i beilleszkedési zavarok elleni küzdelem speciá
lis lehetőségeire vonatkozik, például az alkoholizm us elleni küzdelem ben a
szeszesital-kínálat korlátozására, a m entális zavarok terü le té n a neurózis
egészségügyi szakellátó hálózat m egterem tésére, a bűnözés területéin a ne
velés nagyobb szerephez ju tta tá sá ra az antiszociális viselkedésű fiatalokat
gondozó intézetekben.
A teljes javasolt program m egvalósítása nagy és széles k ö rű erőfeszítéseket
kíván meg. Még ezeknek m egvalósulása esetén sem leh etü n k túlságosan de
rűlátóak. A Tudományos! Tanács alapos viták után azt a célt fogalm azta meg,
hogy rövid távon m egállítsuk a társadalm i beilleszkedési zavarok terjedé
sét, hosszú távon pedig elérjük gyakoriságuk visszaesését az 1960 körüli, illet
ve a környező országokban jelenleg m egfigyelhető szintre.

IRODALOM
Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon. I. Helyzetelemzés és javas
latok. II. Háttéranyagok. Társadalomtudományi Koordinációs Bizottság. Budapest
1984. Andorka Rudolf—Buda Béla—Cseh-Szombathy László szerk.: A deviáns
viselkedés szociológiája. Budapest 1974. Gondolat.

CZIPRI ÉVA

Nyolcsoros
Életem ben sokat perlekedtem
m agam ra tán nagy k eresztet vettem
de a kínból sebből a k a ra tla n
főnix m ódján m indig feltám adtam
és itt vagyok új dalokban ázva
égve sírva nevetve és fázva
míg éltem ta rt így akarok végig
új lángokkal szállani az égig

V A R G Y A S L A JO S

Búcsú Zolnay Lászlótól

Egy fá rad h a ta tla n kutató élet fejeződött be váratlanul: eltávozott közülünk
a m agyar m űvelődés történetének szerelmese. A kit semmiféle mellőzés,
sem m iféle balsiker az élet ú tjá n nem tu d o tt egy pillanatra sem eltéríteni a t
tól, hogy ne kutassa a föld alatt és a könyvtárak polcain, m egszállottan, de
tudatos meggyőződéssel a középkori M agyarország életét, m űvészetét, nagy
szerű teljesítm ényeit.
Pedig életú tján a balsikerek szinte üldözőbe vették. M indjárt a háború
után, az új élet m egindulásakor, mások hibájából, am ihez semmi köze sem
volt, állástalansággal kellett bűnhődnie. M űvészettörténész társai fizikai
m unkásként tu d ták alkalm azni a királyi palota feltárásában. Ebből szüle
te tt első nagy eredm énye, am it azonban senki sem ta rt nyilván az ő neve
alatt. Ö volt az egyetlen m űvészettörténész, aki a m unkásokkal együtt dolgoz
va, m u n ka közben irányította az ásatást, aki szinte m inden kő felbukkanásá
nál jelen volt, akinek igazában köszönhetjük a középkori palota m aradványai
nak kibontását — s nem azoknak, akik hetenként egyszer kim entek m eg
szemlélni a feltárás eredm ényeit.
Ez a feltárás hatalm as m űvészi és tudom ányos élm ényt jelentett, bizonyá
ra ez h atáro zta meg, hogy a középkori királyi, főúri és egyszerű polgári élet
részleteivel egy egész életen át, sok kitűnő könyvben foglalkozzék. De egy
ú ttal — am i szinte törvényszerű egész élete folyam án —, ez lett újabb fo r
rása m egpróbáltatásainak is. A szenvedélyes kutató, aki a fe ltá rt em lékek és
az íro tt források egybevetésével kereste az eligazodást a m últ töredékes em 
lékei között, ellentétbe k erü lt fölöttesével a legrégebbi, IV. Béla-kori palota
kérdésében. Távoznia kellett a királyi palota és a városnegyed ásatásaiból.
Így k erü lt Esztergom ba, a m ásik egykori fővárosba.
Egy olyan kutató szellem, m int Z olnay Lászlóé, m indenütt talál izgalmas
anyagot, k u ta tá sra érdem eset. S ha nincs is a m unkának olyan nagyszabású
szervezeti és anyagi lehetősége, m int a budavári palotánál, akkor is végzi,
am it lehet: kisebb ásatásokat, történeti kutatásokat. Tanulm ányok sorozata
születik Esztergom ról, betetőzi pom pás könyve, am ely a középkori m agyar
életet in nen kitekintve pásztázza végig.
De itt sem m arad h at sokáig. Ism ét valaki m ás bűne, párosulva a rá és csa
lád jára nehezedő bizalm atlansággal és nyom ással, kényszeríti távozásra in
nen is. Szerencséjére — és m indnyájunk szerencséjére — visszakerül B udára,
a m ár ú jjáép ü lt budai V árba, az ú jjászü letett Fővárosi Múzeumba. Ettől
kezdve ú jra csak régi szenvedélyének él, fo ly tatja az egykori Buda m últján ak
fölfedezését.
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A kkoriban m agam nak is a V árban volt m unkahelyem . Sokszor kellett
végigm ennem a Vár utcáin, s m int a V ár szerelmese, ebédidőben is sokszor
sétáltam végig ra jta a fe ltá rt középkori em lékekben gyönyörködve. R itkán
tö rtén t, hogy ne találkoztam volna sétáim on Zolnay Lászlóval. Ha valahol
építkezés kezdődött meg, ha valahol felásták a talajt, azonnal m egjelent
egyedül vagy egy-két kísérővel, fiatal kollégával vagy egyetem i hallgatóval;
vizsgálta, felm érte, ásta az előkerült rom okat. Nem volt ez hivatalos megbí
zatás, még csak nem is m unkahelyével járó kötelesség — hiszen senki más
nem követte kollégái közül. Ö szinte egyszemélyes felelősséget érzett az
egész nem zet nevében a m agyar k u ltú ra központjáért, m inden m orzsájának
m egm entéséért.
M ert itt is új tapasztalatok nyom án új elképzelései születtek: hogy volt
a királyi város és palota a la tt egy korábbi település, még a ta tá rjá rá s előtti
időkből, am ire ráépült a későbbi város, de am ire oklevelek néhány adata
utalt. Ezt k ereste és találta m eg fárad h atatlan u l, és közben tá rta fel a palota
és az erődítm ény újabb és újabb részleteit.
S itt ju talm a zta meg a sors a fá rad h atatlan k u tató t v áratlan ajándékkal.
A csodálatos szoborleletekkel. Am elyek középkori m űvészetünk színvonalát
olyan m agasban igazolták, am it m ég az addigi, gazdag fölfedezések u tán
sem rem élhettünk. S am it m ég m unka közben az egész ország lázas érdeklő
déssel követett. Véletlen? Hiszen nem ezt kereste. De „aki keres, talál, aki
kopogtat, an n ak m egnyittatik”. Csak az találhat, aki keres. Aki sokat keres.
M árpedig Zolnay sokat keresett, állandóan keresett, szünet nélkül ásta, ahol
hozzáfért, a középkori v á r nyom ait. Csak ő találh atta m eg ezeket a kincseket,
hiszen ő m indent m egtalált, am i a V ár alatt, a föld m éhében nyugodott.
Egy ilyen lelet m ásnak egy életre biztosította volna a sikert. Neki is m eg
hozta az országos hírnevet olyan körökben is, ahová nagy sikerű, népszerű
történeti-m űvészeti könyvei sem vitték el. De ,a közvetlen életében jelen t
kező sikert? Aizt nem, annál inkább a fellángoló irigységet. Egy időre még el
is tilth a ttá k az általa fölfedezett szobroktól. Nem volt szabad velük foglal
koznia. És volt olyan indítvány is, méghozzá tudom ányos körökből, am ely
el ak a rta tiltatn i a további ásatásoktól. A m űvelődéspolitika legm agasabb
fórum ától k ellett kérnie védelm et m unkája folytatásához.
Végül m égiscsak elültek körülötte az ellenséges viharok. Végre olyan fe
lettest kapott, aki nem elnyom ni akarta, hanem segíteni, elism erni. Aki hoz
zásegítette, hogy végre m egkapja azokat a m ásoknak könnyen elérhető tu d o 
m ányos „fokozatokat” is, am elyeknek m ég legalsó lépcsőjéig sem ért el
könyvtárnyi tanulm ányok és olyan gyönyörű könyvek után, am elyekért b ár
m ely kiadó és afz olvasók ezrei ny ú jto tták ki kezüket. S végre lezajlott az a
tudom ányos vita, amely az alsó fokozat átugrásával a m agasabb fokra jav a
solta. Vagyis végre befogadta, elism erte a tudom ányos közösség is, végre
„befu to tt”.
Csak m á r nem tu d ta bevárni, amíg ennek a befutásnak eredm ényét is él
vezhette volna. Amíg az végigfut a kötelező úton, és visszaér hozzá. M ielőtt
m egítélte volna szám ára az A kadém ia a tudom ányok doktora címet, itth a 
gyott bennünket. M intha ez márt nem lett volna fontos n e k i! M intha csak a r
ra v árt volna, hogy egyszer végre tapasztalhassa a m agyar tudom ány intéz
m ényei részéről az addig an n y ira nélkülözött m éltánylást. A zután m ár elég
is volt az életből.
A m it elvégzett, kerek egésiz. S bárm ennyire nem volt sima az élete, b ár
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m ennyi m éltatlanság is érte, boldogabb volt, m int azok, akik á rto tta k neki.
Az életben való „boldogulás” h ely ett neki a lélek öröm ei voltak m eg. Azt
csinálta, am i szenvedélyesen érdekelte, s m indig új és új fölfedezés lelkesít
h ette ebben a m unkában. Talán ezért nem is igazságtalan a sorstól, hogy
az első „siker” után, am it a boldogulásban elért, be kellett fejeznie az életet.
Az ő példája ezért nem is ijeszt el bennünket, inkább m egerősít abban,
hogy ne a boldogulást keressük aiz életben, hanem a belső örömöket. M ert
ugyan mi m arad a sírn ál a boldogulás „értékeiből” ? De az ő belső örömei
még nekünk is ittm aradnak, azok túlélik halálát.
Köszönjük, am it rá n k hagyott. A m it feltárt, am it írt, a kincseket, a m űve
ket és a példát.

Zolnay László emlékezetére
F olyóiratunk is búcsúzik tőle. Az induláskor, hét évvel ezelőtt, lelkesen vál
lalta a szerkesztő bizottsági tagságot. A p ár hét a la tt összeállítandó első
számhoz nyom ban hozzájárult „B udavári kövek és a reform áció” című írásá
val. Később a sokunk szám ára ism eretlen, evangélikus Zmeskál Miklóst,
B eethoven m agyar b a rá tjá t m u tatta be oldalainkon. A halála előtti hóna
pokban a másfél százada elhunyt Zathureczky Sám uel győri kántor, közös
ü k átyánk, életrajzán dolgozott a D iakonia számára, s a nyersanyagot m ár
meg is m utatta. Közben is ontotta volna cikkeit, ha folyóiratunk ritk a m egje
lenése nem akadályozná meg a történ elm i tárgyú írások gyakoribb közlését.
A m últ, a szenvedélyesen k u tato tt m últ értékei között az evangélikusság
szerepe különösen érdekelte. L etűnt századok sárgult lapjairól p áratlan em 
lékezőtehetséggel árad t belőle a szám talan adat, esemény, amellyel valaha
is találkozott búvárkodása során. Széles kiterjedésű családfája ágain az ősök
neveit fejből emlegette, s ritk a m elegséggel ta rto tta szám on az élő rokono
kat. Vele az evangélikus értelm iségnek olyan kiváló típusa távozott, aki az
egyház kulturális szolgálatát m élyen m egbecsülte és ápolta. Az egyház per
sze több és más, m int k u ltu rális tényező, de éppen a m ai időkben vesszük
észre — sokszor a hiánya m iatt —, hogy a keresztyénség kulturális kisugár
zása sajátos hivatásától nem idegen, m ert gazdagítja vele azt az em beri kö
zösséget, népet és nem zetet, am elynek körében él. Zolnay Lászlót egyházunk
hű fiak ént is em lékezetünkben őrizzük.
Veöreös Imre

C Z IN E M IH Á L Y

Írás és szeretet
Tatay Sándor köszöntése

Tatay Sándor a szeretet embere. Az őt köszöntők — m ost ünnepeljük 75.
születésnapját — a korinthusbeliekhez írt levél verseit akár tex tu sk én t idéz
hetnék:
. A szeretet nagylelkű, jóságos, a szeretet nem irigykedik; a szere
te t nem fuvalkodik fel, nem cselekszik é k te le n ü l. . . nem örül a ham isságnak,
de együtt örül az igazsággal; m indent elfedez, m indent hisz, m indent re
mél . .
A szeretet eme énekét T atay Sándor szavaival is fo ly tath atn ó k : „A szeretetet nem m érik kam atra, a szeretetet nem is lehet m érni, gyakorolni sem
lehet, csak b írn i a szívben vagy nem bírni. A szeretet önm agát jutalmazza,,
m ert m agában gyönyört keltő érzés.” Maga, mini; írja, nem leh etett egyetlen
vallásnak, egyetlen társadalm i vagy bölcseleti rendszernek sem kétely nél
küli híve, de egyben m indig h itt: „a szeretet ésszel föl nem fogható rop
pant erejében. M indenekfelett m egváltja a bűnös lelket és m eggyógyítja a
beteget.” M egterem ti a „békességet, m ely m inden jónak a forrása”.
Innen, a szeretet ilyen felfogásából lehet ta lá n leginkább m egérteni Tatay
Sándor életét és írói m unkásságát. Á roni családból született — szülőfalujá
ban, B akonytam ásiban m árványba vésve hirdeti az írás: „A család három lel
kész tag ja 125 évig pásztorkodott a helybéli evangélikus gyülekezetben” —,
de az ő sorsa, a teológiai tanulm ányok után, m ár az irodalom ba vezetett. Sze
gény em berként, a m unkanélküli értelm iség nyom orát élte, de nem le tt h ir
detője sem m ilyen ideológiának. Életkor szerint a N yugat harm adik nem zedé
kéhez tartozott, a vele egykorúak — Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Vas Ist
ván, T akáts G yula m inden írását szeretettel olvasta —•, de közéleti tevékeny
ségtől irtózó nem zedéktársaitól eltérően, a felháborodás adta kezébe a tol
lat, hogy elm ondja a kisem berekkel esett igazságtalanságokat. Ez az indulat
kerestette fel vele a szeretet m ellett az Alföld lapályain küszíködő, m ezítlábas
író társak at is, Szabó P ált és Sinka Istvánt. A velük való barátság határozta
meg nagym értékben írói hovatartozását.
Szeretettel a szívében, m indenkin és m inden jó ügyben segíteni akart.
Ezért áldozott, k ét kis m agyar holdas családi örökségéből a népi m ozgalom ra
is — volt idő, m ikor ő adott szállást a K elet Népe szerkesztőségének, a saját
lakásán. Ezért is tevékenykedett hosszú esztendőkön keresztül fent, a bada
csonyi m enedékházban, hordta fel, h átán is az élelm et — m ég szam ara sem
volt — a nyugalm at és békességet keresőknek. S azért fűrészelte m aga a
fasor ágait, hogy Egry József festő — különben is kedves b a rá tja — kilát
hasson az an n y ira igéző B alatonra.
A szeretet em bereként lett Tatay Sándor m indenki Sanyi bácsija. Olyan
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term észetesen em legetik ismerősei m indenütt Sanyi bácsinak, ahogy valaha
Veres P étert és Szabó P á lt bácsiizták, szeretettel és tisztelettel, a kisded hazá
ban; szinte családba-tartozóként. M ár-m ár mesés fények vibrálnak Tatay
Sándor körül; regényeknek is lehet m ég hőse. V ersek m ár beszélnek is
róla. „Mosolyodban szélvész süvölt, / szavaid szélfaggatta rózsák / kezeid céd
rusgyökerek / pillantásodban fény és rózsák” — írja róla egy Badacsonyban
já rt vogul költő, A ndrej Tarhanov.
Tatay Sándornak jóhelyt ringott a bölcsője. Évszázados kulturális hagyo
m ányokat őrzött családja — nagyapjának személyes ismerőse volt Petőfi
és Jókai; Jókai já r t is otthonukban — , a szülőházban a D unántúl sok érde
mes em bere m egfordult, papok, jegyzők és szolgabírák és földbirtokosok
csakúgy, m int parasztok és m esterem berek. Később, változatos élete során
Tatay Sándor különösen sokféle em berrel találkozott: világbékét hirdető és
világvégét jósoló csavargókkal, írókkal, parasztokkal, diplom atákkal; m in
den rangú és rendű em berekkel.
Az általa személyesen ism ert sorsokat és tá ja k a t em elte műveibe. Em beri
term észetéből eredően m indig szeretettel. Mindig m egértő és mégis igazsá
got kereső szem lélettel. Igaizáin rossz em ber nincs is talán hatalm as arcképcsarnokában. A kárcsak tisztelendő édesapja, m ég az ellenség tetteib en is
keresi a jóra törő indítékokat. M egragad m inden ü rü g y et a m egbocsájtásra.
Talán nincs is író, aki nagyobb szeretettel tek in ten e alakjaira, s nincs, aki
nagyobb jelentőséget tu lajdonítana a szeretetnek. A hogy Rab Zsuzsa írja kö
szöntőjében: Tatay S ándor „szereti tárgyait, legyen az ember, növény, állat.
Még a bessurranó tolvajról is, aki házát kifosztotta, szinte gyöngéden ír,
megértéssel, derűs bölcsességgel.”
Tatay Sándor tollát m indig a szeretetet terem tő szeretet vezette. Akkor
is, ha tá ja t rajzolt. Nagyobb szeretettel író talán m á r nem is szólhat szülő
földjéről, m int T atay S ándor; az ő kedves B akonya ugyanúgy a szeretet su
gárzásában lélegzik, m in t Tam ási Á ron Székelyföldje és Szabó Pál B iharországa. Minden, am i „félelmes, titokzatos és nagyszerű” a Bakonyban, jelen
van az ő m űveiben is. Ügy igaz, ahogy m ondja: h a bekötött szemmel elvin
nék és letennék szülőföldje bárm elyik városának vagy falujának közepén,
rövid körültekintés u tá n bizonnyal m egm ondaná, hogy hol is van.
S az olvasó tu d ja: T atay Sándor írói hangjában, m esés és balladás árn y ala
taiban ott van a szülőföld öröksége is. A népköltészet öröksége; a Bakonyból
alászálló mesék m inden rém ségükkel és szépségükkel, a keserű em lékek kö
zött szivárgó mézes ízekkel. Tatay Sándor m aga is m egírta: m ikor írn i kez
dett, nem a nagyszám ú m odern olvasm ányaira figyelt elsősorban; fülében
a gyerm ekkorban h allo tt történetek zsongtak, a m esem ondók hangján. Hu
szadik századi irodalm unk am a kévéséi közül való T atay Sándor, ak ik a fo
nóbeli m esem ondóknak is m odern örökösei.
„A szeretet soha el nem fogy — m ondja a korinthusbeliekhez írt levél — ;
de legyenek b ár jövendőm ondások, elm úlnak, vagy ak á r nyelveken szólá
sok, megszűnnek, vagy ak ár az ism eret, odalesz.” — Mi csak azt m ondhatjuk
az irodalom szűkebb m ezőire tekintve: m inden divatok, m inden form abravú
rok felett eljárhat az idő, de a szeretettel, okos szeretettel formált, em ber
ről, életről beszélő m űvészi írások m egm aradnak.
Ebben a bizonyosságban kívánunk T atay Sándornak, m indnyájunk kedves
Sanyi bácsijának még sok-sok boldog születésnapot. Erőt, kedvet a további
munkához. Napos n yarakat, bő szüreteket. Igaz szeretettel.

TATAY SÁ N D O R

Harc egy csipkebokorért

Badacsonyban az elhanyagolt, gazfelverte, kivénhedt szőlőket úgy hívták
az öregek: istenszőleje. Meg is botránkoztam rajta, m ikor idekerültem . Istené a
hitvány, pusztulni készülő szőlő, em beré a dicséretre érdem es? Ám m egnyu
godtam, m ikor m egism ertem a régi badacsonyiak észjárását. Akinek a szőlő
jét gyom v ette hatalm ába, és gonosz kártevők, az beteg, halott, vagy elfútta
innét a vihar, a tőkék egyedül Isten kezében vannak, a szőlőskert egyedül az
Ö hatalm ában, vagyis a term észetében. A term észet efféle m unkájának jól is
m erem m á r évről évre m egszabott rendjét, úgy is m ondhatnám , forgatóköny
vét.
A karók rendszerint még em beri kéz által tűnnek el, a m etszetlen tőkék
aztán lom bjuk súlya alatt elfeküsznek, szétesnek. Felkúszik rajtu k a szulák,
a győtén, n y ár közepére ki is virágoznak felettük. Az első évben valósággal
virágm ezővé válik az egykori szőlőskert. Nagyot nyújtózik m inden növény,
hogy v irág á t felm utassa napnak, szélnek, méhnek. Még egy tél s m á r csak
erőteljesebb növények em elkednek az elkúszó szőlő fölé; a vadlucerna, a bakszakáll, a koldusbot és a m ostanában errefelé nagyon elterjedt csillag őszi
rózsa. Ez a halódó szőlő szépséges halványkék, fehér tem etése. A kkor is, ha
még csak tetszhalott. H a nem túl párásm eleg a nyár, hoz m ég term ést, ki is
érleli egy részét, m ár csak kórészó kirándulóknak és a m adaraknak.
Még néhány esztendő és nem es szőlőhajtásokat alig lelünk m ár, hanem ak
kor a vén oltványok gyökereiről kihajt a vadszőlő. K úszik a földön, h a nincs
m ire felkapaszkodnia, legyökerezik és fu t tovább m egfiatalodva, m inden nö
vényen felülkerekedik, elönt füvet-bokrot. Ezek a D él-A m erika ősi bozótjai
ban is győzedelmeskedő szilaj, v adfajták nem ism ernek akadályt. Nem tudok
sem betegségről, sem állati kártevőkről, sem az időjárás olyan szélsőségeiről,
amelyek ú tjá t állinák duhaj burjánzó kedvüknek. Egyetlen m éltó ellenfelük
van csupán a létért való küzdelem terep én : az iszalag. Győiz is időlegesen,
amíg csak cserjék vannak ú tjáb an és a h ajd an term ő tő k ék korhadó tetem ei,
de újabb néhány év után, am ikor m egérkezik felülről lefelé lépegetve az er
dő, a fákon m ár a vadszőlő az úr.
Az erdő első küldöttei az ecetfák, nem sokáig ta rt diadaim enetük, nyomul
utánuk az akác; m agról kel, gyökéren terjeszkedik a föld alatt, körülnövi az
ecetfákat, elsorvasztja könnyűbélű h ajtásaik at és apránkint, de m inden más
fát megelőző gyorsasággal erdőt terem t az egykori szőlő tem etőjében méhek,
m adarak, erdei vadak öröm ére. Szép akácerdőt, csupán a túlságosan köves
helyéken, kőpadok lap jain hagy helyet a szagosmeggynek és a kőrisfának.
Istenszőleje B adacsonyban az én nyugati szomszédom. S tiberniknek neve
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zik valaki régi gazdája után. Jóm agam elsőnek egy m agános öregem bert is
m ertem tulajdonosaként. A kkor még nem is voltam badacsonyi, erre jártam
csak barátaim m al. Tehene volt, de term észetesen nem tejjel kínált. Szép kis
boltpincéje, egy szobája s nádfalú istállója volt sárral gondosan betapasztva.
Ennek a sarkán m agas sás nőtt. Azt m ondta: e jel szerint nem m élyen lehet
ott a víz, h a meggazdagszik, k u tat ásat oda. De a m eggazdagodásra nem volt
m ár érkezése. Halála u tán urasági szőlő le tt egy időre. Később az állam i gaz
daság betelepítette, de be kellett látn ia ham arosan, hogy ez a kőgörgeteg
nem nagyüzem i gazdálkodásra való. S orsára hagyták. Azóta a felső teraszai
m ár szabályosan beerdősödtek. Ám ez a széles alsó vágó a házunk m ellett
még csak a vadszőlő és az iszalag csatáját éli.
M ár tav aly elhatároztam , hogy kiirtom harm inc-negyven m éter szélesség
ben ezt a haszontalan rem ízt, nem engedem m esgyénkre az erdőt. Tudvalevő,
hogy erdő m ellett nem hoz term ést a szőlő. Idő s erő hiányában halasztódott
e tervem , m int annyi m ás e két okból. Tisztában voltam a feladat nagyságá
val, kínosságával is. Az idén nyár elején mégis belevágtam egy csipkebo
korért. M ert egy csipkebokor nőtt fel az előre elképzelt rétecském kellős
közepén. Igaz, jócskán b etak arta a két erőszakos növény, a vadszőlő és
az iszalag, de a vadrózsa életereje sem akárm ilyen, fiatal h ajtásait átszúrta
kellem etlen bundáján, egy szép reggelen pedig kivirágzott fölötte gazdagon,
halvány rózsaszínben. A csipkebokor bibliai em léket ébreszt, m egénekelték
költők szám talan nyelven, népdalok szólnak virágjáról, bim bójáról, de tö
viséről is. Á rvaságát em legetik dalok és költem ények gyakorta. Ha kiirtom
körülötte a gonosz bozótot, ré t keletkezik ott, m int m indenütt, ahol az ember
rendszeresen kaszálgat. Á rva rózsa áll m ajd m agában rétem közepén tavaszszal virágban, ősszel égőpiros term éseivel. M egszabadítom béklyóitól, m eg én.
Óvatosan bánok vele, ha m ajd odaérek, apróra szelem az ellenséges indákat,
úgy em elem ki tüskéi közül, hogy egy szirm ot se verjek le. A m ire szőlőnk
védelm ében, saját hasznom ért nem voltam képes, belevágok„a beláthatatlan
viszontagságot ígérő nehéz m unkába.
K aszát hozok, fenőkövet tokostul, csákány h ely ett egy éles bujtókapát,
m ert nékem a csákány m ár nehéz, különösen nyáron. Zsebemben metszőolló,
kis tőkefűrész a kezem ügyében, A m unka m egszabja m aga a sorrendjét. Lá
tom ham arosan, hogy elébb le kell kaszálnom m indent, ami zöldet érek,
azon felül is am it elvisz a kasza a kúszó növények m egfásult részeiből. Van
dolga a kaszakőnek, k o p tatják a szerszám om at tavalyi indák. Reggelizés
idejére m égis végzek e felületes m unkával a terület egyharm adán. Elém táru l
vastagabb-vékonyabb iszalagszárak, vadszőlővenyigék sűrű szövevénye a
köves talajon. A kövek között akadnak üvegcserepek, konzerves dobozok
roncsai, m ert erre já rta k a kirándulók, míg járh ató volt a régenvolt szőlős
kert. P ró b ak én t elvágok tőben egy hüvelykem nél vastagabb hajtást, meg
kísérlem kirángatni azt a százfelé ágazót a töm kelegből. Nem elég az erőm,
de tőlem jó tizenöt lépésre is megmozdul a lombozat. Nagy riadalom : egy
fácántyúk reppen föl, de csak em berm agasságig s halált megvető bátorsággal
visszasuhan. Hallom m iért, csipegő csibéi életéért. N yilván hallja régóta k a
szám suhogását, a csiszatkő zengő zenéjét, csizmás lépteim et. Ez ideig bizako
dott létü k csendjében, de egyszerre m egm ozdult fölötte a bozót. Okosan,
zöldtakaró alatt vezeti fé lte tt családját. Ü tju k at végig figyelhetem a felület
finom m ozgása szerint. M egvárom, m íg elérik az erdőt, akkor ú jra próbál

TATAY SÁNDOR: HARC EGY CSIPKEBOKORÉRT

19

kozom az elfekvő, messze ágazó vadszőlővel. Hiába, ezer ággal, szám talan
kaccsal kapaszkodik. Kevés hozzá az erőm.
Nem tudom biztosan, jó százhúsz évvel ezelőtt, a filoxéra egész kontinen
sünkre k iterjed ő pusztítása u tá n hogyan is gyűjtötték őshazájukban ezeket a
vadalanyokat. Termelték m ár, vagy őserdők szélén vagdalták, cibálták a fák 
ról s úgy kötegelték? M ilyenek voltak azok a szőlővesszők, am elyeket Noé
őrzött b árk ájáb an ? M indenesetre nagyerejűek, kitartók, m ost hordozzák gyö
kerükön E urópa m inden nem es szőlőültetvényét. Á tköltöztetésük véres-vi
haros tö rtén etérő l m ár többet hallottam , olvastam. Nagy kaland volt az,
veszett hajsza, m int az aranyásás. Az ak k o ri évtizedek óriási üzlete. Ádáz
harc a p ro fitért, hajók meglékelése, kalózkodás, raktárak gyulladtak fel; pus
kák, hajóágyúk és vér. Em beri m unka volt, sok bűn szennyezte, de nyom án
új életre keltek szőlőink. Ezek a szilaj tőkék m ost visszatérnek bozótunkban
ősállapotukhoz. A m adaraknak term ik apró, nagymagú, tin tak ék gyüm ölcsü
ket.
Míg ezen elgondolkodom és állok m ozdulatlan, gyermekőz sétál óvatosan a
házunkhoz vezető széles ú t n y írt füvén. Ezt cselekszi egy ideje m ajdnem
m inden reggel. Gyenge lábának gyönyörűség a selymes, sim a út. A k a n y a r
ban v áratlan összetalálkozik egy fekete ru h á s asszonnyal. Rém ülten to rp an
meg s fordul vissza. M enekülése nem v ágtatás, inkább csetlés-botlás. K apja
fejét jobbra, balra, de nem m er beleugrami a m agasra halm ozódott virágzó
szam árkóróba, elhalad az ablakunk alatt, m ajd felvág azon az ösvényen,
am erre Erzsi is tart, a szőlőnkön át rövidíti ú tját.
Azért van feketében, m ert néhány hete tem ettük el élete párját. M agános
öreglegény, keleti szomszédomként éldegélt roskatag házában, m ígnem , jó
tíz éve összeszövetkezett Erzsivel. Le is költözött hozzá, de szinte naponkint
átjárta k n y áro n át telkünkön m unkálkodni százéves, elvénült kéknyelű
szőlőjükben. A m ája sorvadt el régi jó szomszédomnak. Ilyenkor bólintanak
a helybéliek, de még m aguk az orvosok is: elvitte az ital. Sosem ivott többet,
m int a leg tö b b je azoknak, akik borral m unkálkodnak. Nem bírta szervezete
a szőlőültetvényeket elárasztó rengeteg m érget. Bőre felhólyagzott, kisebese
dett, szeme könnyezett, lába dagadt, ekkép é rte károsodás a m áját is. Nincs
egyedül efféle betegséggel, nem ritka áldozat, ahol m éreggel árasztják el a
növények leveleit, télen a fák és szőlőtőkék kopasz ágait. Ki felelős érte?
Senki, csak korunk. Fejlődött ország nem élheti életét, csak sok-sok vegy
szerrel. E nélkül nincs gazdag ország, még jóm ódú sem. Erzsi az idei szüretig
m ég m egm unkálja egyedül azt a vén szőlőt. Egyszer m ég meg is k ap á lja a
tőkék a la tt a kavicsos földet. Jövőre m ár istenszőleje lesz abból is. E zért is
ki felelős? Senki, csak korunk. Egy gyenge asszony annyi csak benne, m int
a pokolban egy vízhordó gyerek. Ha áru b a bocsátanák is, kinek kellene, ha
m ég házat sem építhet rajta. Tiltja a törvény. A tö rv én y ért is ki felelős?
Olyan az, am ilyen korunkra szabható. E bben az országban nincs fölös m u n 
káskéz, hogy játszódjék kedvére haszontalanul.
— Jó an n ak , aki ráér a m ás telkén ta k a ríta n i — így szólít meg a fek ete
ru h ás asszony. — No, értem — teszi hozzá — , ú tját a k a rja állni a gaznak.
— Nem én — felelem jókedvvel —, csupán szabaddá akarom tenni a v ad 
rózsabokrot.
Elgondolkodik. — Igaza van, ha m egteheti. N ékünk is m ondták szám talan
szor, hogy sokkal jobban járnánk, ha elm ennénk napszám ba. Az én párom
meg azt felelte, mindegy, tesszük Jézus dicsőségére. Ö regapám pedig azt hal
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lo tta a tördem ici esperestől, hogy az Isten az em berek kezére ad ta a Földet.
Hát 'nekünk ez ju to tt belőle. Ennyi a Földkerekség rengeteg gondjából.
Reggeli után a bu jtó k ap án ak akad dolga, és a metszőollónak, am i kínos
foglalkozás, m ert a k ét m egveszett kúszó növény a la tt m akacsul törekszik
a szederindának egy törpe, de gonosz, szemtelen fa jtá ja , amely szőrvékony
töviseit bőrömbe sizúrja, ott is hagyja. Fáj, viszket, éget, kivörösödik a kezem,
a karom konyákig. H a igaza van a tördem ici h ajd an i esperesnek, nem kis
terh e t ra k o tt a v állunkra az Ű risten évezredekre, de ha most a hatalm at is
átengedi fölötte, mi lesz akkor1a Földdel? Taláncsak nem teszi?
M egint a kasza, és délre körüljárom a csipkebokrot, m ajd dacolva a szőrös
szederindával elvagdalom tőben a hozzá vezető m egkem ényedett hajtásokat.
Ebédidő alatt a tűző n ap m ajd m eglankasztja a gyökerét vesztett ellenséges
növény leveleit és ak k o r tisiztábban látok.
V alam ikor voltak szent fák — ju t eszembe ebéd u tá n i keverésem közben,
míg további m unkám at tervezem a m egszabadítandó csipkebokrom ért. Egy
szer, az emlékezet h a tá rá n tú l v alam iért valahogy szentté vált. A latta nem
féltek az emberek a term észet félelmes jelenségeitől. Most reszket a Föld az
em ber hatalm ától. V ajon hová búvik kegyelem ért?
A délutáni pihenés m eg jár korom nál fogva nékem , a korán kelőnek.
K önyvvel a kezemben keresem ilyenkor az álmot, de m ost sem könyvvel, sem
a n é lk ü l. . . Talán, h a m unkálkodnánk csupán egy vadrózsabokorért, mem
eszeveszetten a m agunk hasznára, nem a hatalom m egragadásáért tébolyul
tam nem reszketne a Föld.
A d élután második felében, m ikor a nap tüze lappad, hozzálátok a csipke
bokor óvatos, gondos m egtisztításához. Óvatosságra késztetnek a rózsatüs
kék is. Lassú m unka, de több vérző karcolás árán eredm ényes. M inden virág
szál a helyén m arad, h a ném elyik foghíjas szirm okkal is. A bokor m eghajlott
ágai felem elkednek. Egy tüskés suháng álion talál, m ikor terhétől megfoszt
va felvág. Annak a nyom án is vér serken. H onnét tu d n á, hogy a szabadítója
vagyok, nem gyilkosa vasszerszám aim m al? H onnét tu d ja az em ber is, ha
innen is, onnan is hatalm asok érkeznek félelmes eszközök dübörgésével. Bi
zony, csak lassankint em eli fel a fejét, ha felemelheti.
Jó este van, m ár-m á r félhom ály, m ire elérem az erdő szélét felfelé, széles
ségében is a gondolatban kijelölt h a tá rt. A hulladékos letarolt terep hasonló
m ég a csatatérhez, de nem tisztítom meg. A növényi om ladék ellapul majd,
szétkorhad. Kaszálnom kell m ár csak időnkint; tél, nyár, m egint tél, a fel
feltörő gaz kaszám nyom án elfekszik ú jra meg ú jra , néhány u jjn y i finom
hum usz keletkezik a köves talajon s kiegyenlítődik.
A csipkebokor valóban éppen középütt áll, m intha m érő szalaggal dolgoz
tam volna, alakzata sejtelm essé válik, de virágai m agukból árasztanak fényt,
őrzik m ég kicsinykét a visszavonuló sugarakat, m in t a felhőfoszlányok az
égen. Domboldali ré te k lám pása: csipkerózsa.
M egtisztogatnám én, h a erőmből telne ezt az egész széles hajdanvolt Stibernik szőlőt. Lehúzkodnám a kártevő indákat a k ét diófáról, am elyek kúp
alakú hegyekké változtak: az A rarát, m eg a kistestvére. M eghagynám csak
terjedő rétem en a kertü n k b ő l oda kiköltözött ligetszépe m agasra n yúlt bok
rait, este nyíló aranysárga fényőrző virágait. Ha csodatevő erőm volna, még
ezen tú l is pártul fognám a hegyünkről örökre elköltözött Jankovich Ferenc
költő barátom szőlőjét, visszavarázsolnám , legalább olyanra, am ilyen életé
ben volt, de mivel a varázslónak sem m i sem drága, olyanná, am ilyennek ál
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m odta és m eg-m egénekelte. Em ber sorsa föld, és föld sorsa az ember, aki
m ost és itt ezen a köves m eredeken nem fé r el gépeivel. Volt egyszer az erdők
legyőzése a kenyérért. Volt és van a sivatag bosszúhadjárata az em ber ellen.
M ásutt az em b er ésszel és géppel kanaáni bőséget kényszerít ki a földből.
M egint m ásu tt elm úlik egy em ber, és elvadul egy darabka föld.
A Jankovichékon is túl, vaskos kőfalon tú l m ár erdővé változott a legjobb
kéknyelűt érlelő Purgly szőlő. Urasági szőlőnek szám ított neves tulajdono
sa szerint, de nem osztották fel, nem volt akkora, és nem is kívánta el senki
azt a nehéz m u n k álaté m eredek dűlőt. A fák között áll m ég roskatagon a
vincellérház. Az úrilak m ozgatható d arabjait széthordták, folyondárok közül
kandikálnak m aradék falai. Gyenge kis hadiözvegy bírta, m íg bírt vele, m íg
talá lt m unkáskezet a tágas szőlőbe, míg fizetni tudott érte. M ikor m ár nem ,
ak k o r otthagyta könnyezve.
Találkoztam K atalin asszonnyal talán tizenöt évvel távozta után. Csinos
fiatalasszony nagy pincével, terjedelm es szőlővel, nagy árvaságával, renge
teg rászakadt gonddal személyisége volt ennek a világszép hegynek. Svájc
ban m ajd n y u g d íjat kap egyszer, szép svájci nyugdíjat.
És lássunk csodát! A kkor Svájcban a hegyek között járv án , abban a híres
gazdag országban leltem h ajd an i tanyák ro m jait valam ikor m egm űvelt te rü 
leten bozótba takarózva, m in t itt a Purgly ház. Csak m ert m ás m anapság az
élet rendje ezen az egész kontinensen. M ásik csoda a pénzintézetek gazdag
országában, hogy kicsit odébb mégis találtam lakott tan y át. Szam aras k o r
déval fo rd u lt telkéről a cserzett arcú gazda. A ház körül kecskék kórót rá g 
tak. Teli Vilmos íjasainak utó d a ott felejtődött ősi telkén. E m ber és a földje.
Azt a m agasan fekvő szőlőt Purgly Pál telep ítette meg, a hírneves esztergári. Hiába teh ette olcsó m unkabéren, nem hiszem, hogy m eg térü lt költsége
életében, sem abban a néh án y évben, m íg fia élvezte. A zt sem tudjuk, hol
k erü lt a földbe, melyik csatatéren. T elepítette csak a m aga gyönyörűségére,
vagy tudta, hogy tartozik vele a hegynek. Én adósságomat csak egy csipke
bokorért ró ttam le. Földhazám ért, földtestvérem nek, am ely m ajd befogad.

N Y ÍR I T A M Á S

Kortárs teológusok: Karl Rahner

„Meg vagyok győződve, hogy az élő, valódi és igazi tito k vesz körül és alapoz
meg m in d en t és m indenkit, az em bert és szellemiségét, az egész valóságot,
és ezt az eredendő, az egyetlen önm agát megalapozó titko t nevezem Isten
nek. ö t imádom, és föltételezem , va g y tudom , vagy remélem, hogy ez az
Isten n em abszolút távoli, örökké csak m egközelíthető, de soha el n em érhető
pont, a m elynek irányába halad egész egzisztenciám, hanem rem élem , hogy
ö maga ajándékoz m eg saját m agával egzisztenciám végtelen kiteljesítése
ként, hogy meg is fogja tenni, s egyko r m ajd feltárja végtelen bőségét.”*
1984. m árcius 30-án, szom batra virradó péntek éjjel, alig három héttel
nyolcvanadik születésnapja után egy innsbrucki klinika intenzív osztályán
m eghalt P. Karl R ahner SJ. A szíve m ondta fel a szolgálatot. A tizenhatszoros díszdoktor, több tanszék, többek között a dogm atika és dogm atörténet
tanszékvezető egyetemi tanára, a jezsuita szerzetes publikációinak szám a ha
lála n a p já n m eghaladta a négyezret. Valóságos könyvtár, melynek k ö tetei be
fedték az innsbrucki dolgozószoba és a m ellette levő könyvtárszoba falait.
A huszadik század katolikus teológiájának egyik vezető képviselője — s
nem csak egyik vagy m ásik részterületen —, spekulatív erejét m eg sem kö
zelítette senki, bár élete és teológiája teljesen a gyakorlat, a lelkipásztorko
dás, a segítés jegyében állt. Nemcsak a hagyom ány ism erője és ta n ító ja volt,
hanem m induntalan állást foglalt a tudom ány, az egyház és a társadalom
időszerű kérdéseiben is. Egy ideig kom oly konfliktusokba bonyolódott Rómá
v al és rendi elöljáróival, 1962-ben azonban m ár a II. vatikáni zsinat egyik
legbefolyásosabb teológusa. N yolcvanadik születésnapja jó alkalom volt ar
ra , hogy lerója irá n ta tiszteletét jóform án az egész világ: katolikusok és
m arxisták, protestánsok és zsidók, teológusok, filozófusok, term észettudósok
és állam férfiak. II. János Pál pápa a legszívélyesebb jókívánságait fejezte ki,
s ugyanaz vonatkozott Josef H öffner kölni bíborosra is, akivel nemegyszer
* Az idézetek részint Kari Rahnerrel folytatott személyes beszélgetésekből
valók, részint megtalálhatók a következő művekben:
P. Im hof, H. Biatlonom : Karl Rahner im Gespräch, München 1982—1983. I—II.;
Karl Rahner, Erinnerungen im Gespräch mit Meinold Kraus, Freiburg—Basel—
Wien 1984.; Paul M. Zulehner: „Denn du kommst unserem Tun mit deiner
Gnade zu vor. . .” Zur Theologie der Seelsorge heute, Düsseldorf 1984.: G. Sporschill: Karl Rahner, Horizonte der Religiosität. Wien—München 1935. Az idé
zett visszaemlékezések megtalálhatók: P. Imhof, H. Biallonow : Karl Rahner —
Bilder eines Lebens, Freiburg—Zürich 1985.
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nagyon heves vitát is folytatott. A születésnapot köszöntők sorából Lékai
László bíboros sem hiányzott.
Aki közelebbről ism erte R ahnert, tu d ja, hogy köszönettel fogadta ugyan a
dicséretet és elismerést, de — m inél idősebb lett, annál gyakrabban — le
intette. V alam i más foglalkoztatta. É letének egyre közeledő végére való te 
kintettel m indez nagyon viszonylagos, korántsem fontos és szerfölött kérdéses
lett szám ára. Nem kívánt középpontban lenni. Istenhez akarta vezetni —
m agától el — a körülötte levőket. Szolgálni ak art: Istent, egyházát és az
em bereket, m indenekelőtt a kereső, küszködő, az élet szakadékaival viaskodó
em bereket. Minél közelebb került a m á r sejtett halálhoz, annál erőteljeseb
ben kidom borodtak személyiségének alaptulajdonságai: szerénysége, aláza
tos elism erése annak, hogy szinte em berfeletti tudása, éleselm éjűsége és
szüntelen igyekezete ellenére is legfeljebb annyi sikerült életében, „hogy fe llebbentse fá tyla szegélyét annak a felm érh etetlen tito kn a k, akit Istennek
nevezünk, s aki Isten em berré lett Fiába rejtőzve nyilatkoztatta ki magát
n e k ü n k ”. E gyre többet em legette: csak töredék minden. M indegyre m esszebb
került a dolgoktól. Relativizálta, am in felindultunk; önm agát és jelentőségét
is. Ism ételten m ondogatta: szegény bűnös vagyok, s h a Isten elé m egyek,
üres kézzel jelenek meg színe előtt. O lyan em ber m ondta ezt — s n ála nem
voltak soha üres szólamok —, aki fá rad h a ta tla n u l dolgozott, ,a k tív ” volt
élete utolsó percéig. Legutolsó nyilvános előadását B udapesten ta rto tta
néhány h é tte l halála előtt, két héttel később betegágyáról levelet d ik tált:
Juan Landázuri R icketts bíboros, lim ai érseknek Gustavo G utierrez védel
m ében; B udapestre, hogy sikerült anyagi fedezetet találnia egy beteg utazá
sának m egkönnyítésére.
Nem vállalkozhatom életm űve ism ertetésére ezen a néhány lapon, sem é r
demi felsorolására. Leintene. A nnyit azonban m egtehetek, hogy m egkí
sérlem főbb vonásaiban és nagyon töredékesen bem utatni m űvét és életét,
K arl R ah n er önéletrajzi vallomásai, n éh á n y neves teológus és saját tapasz
talataim nyom án.

Az istenkérdés
K arl R ah n er 1904. m árcius 5-én szü letett a breisgaui F reiburg városában.
Alem ann származású, m in t Karl Barth, M artin Heidegger, Bernhard W elte,
s erről a szárm azásról árulkodott m elankolikusan pajkos, mély indulatoktól
fű tö tt kedélyvilága is. 1922-ben belép a jezsuita rendbe, tíz évvel később
szentelik pap p á M ünchenben. „Term észetesen vadonatúj életszakasz kezdődik,
ha egy tizennyolc éves fiatalem ber, a ki bizonyos önálló életstílust a lakított
m ár ki, belép egy rendbe s szem betalálkozik annak akkori struktúráival,
akkori stílusával és m egjelenési form áival. Ez term észetesen nagy változás
sal jár. A z akkori noviciátus egész életstílusa rendkívül fegyelm ezett volt,
sajátos veretű , a legapróbb részletekig előírt és ellenőrzött. Én azonban, s ta
lán nyu g o d ta n állíthatom, hogy legtöbb novíciustársam is, a kik abban az idő
ben lép tek be, töretlen bizalommal viseltettü n k aziránt, hogy az ilyesm i
helyes, ésszerű. Bizonyos elfogulatlansággal ad tuk át m agunkat ennek az is
kolázásnak, fegyelem nek, ennek az életstílusnak, és a legtöbbnek egészen
jól sikerü lt is ez. A m ikor jezsuita lettem , n em akartam tudós lenni, nem ál
m odoztam egyetem i pályafutásról; szerzetes és pap szerettem volna lenni —
bárm ilyen jól vagy rosszul sikerült is ez — s egész életem ben m agától ér -
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tetődö m aradt számomra ez a cél. T örekszik az em ber Isten szolgálatára,
ünnepli az eucharisztiát, elm élkedik, im ádkozik — adott esetben rózsafüzért
is. A m iko r beléptem a novíciátusba, azzal kellett szám olnom , és akartam is
számolni, hogy talán Indiába küldenek misszionáriusnak, vagy Dél-Brazíliába — egyik-m ásik novíciustársam m ég ma is ott él —, s gyerekeket ta
nít. Szám olnom kellett azzal, hogy valam elyik rendi gim názium unkba dug
nak középiskolai tanárként, s latinra m eg hittanra ta n íto m a nebulókat. Eh
hez járul m ég bizonyos, szűkebb értelem ben vett jezsu ita spiritualitás. Ezen
a lelkiségen általában és tévesen csaknem olyasmit szo kta k érteni, m in t va
lamiféle akarati akrobatikát, tartózkodó, hűvös sztoicizm ust vagy más effé
lét. Valójában azonban az igazi, a valódi Szent Ignác-i lelkiség teljesen más,
am inek újrafelfedezéséhez jelentősen járult hozzá Hugó testvérem is —
1969-ben halt meg. Szen t Ignác m indenekelőtt m isztikus, aki titokzatos, gyö
keres m ódon egyesült Istennel.”
Alfons K lein, Jézus-társasága délném et provinciájának — ide tartozott
K. R ahner — provinciálisa gyászbeszédében visszaem lékezett egykori tan á
rának egyetem i előadásaira. G yakran előfordult, hogy R ah n er a legbonyolul
tabb fejtegetések és nyelvezet közepette hirtelenül átv álto tt, s alázatos, egy
szerű im át m ondott. A papszentelések előtt tarto tt lelkigyakorlatok közben
— m ondta a provinciális — sokszor elcsuklott R ahner hangja, könnyekkel
kellett megküzdenie, és alig tudott tovább beszélni, k iv á ltk é p p e n ha m élyen
szeretett Ura, Jézus K risztus kínszenvedéséről elm élkedett. Ilyenkor látszott
igazán, hogy milyen em ber is volt a világhírű teológus. E zért h atott abszolút
hitelesen m indenhol és m inden körülm ények között: a k á r gyerekekkel já t
szott, a k á r cigányzenét hallgatott, ak ár elm élkedett. A m ikor m eglátogatta
a leányfalui lelkigyakorlatos házat, a bibliaóra részvevői kérték, hogy
m ondjon egy áldást. N yom ban, előkészület nélkül k ezd ett beszélni Isten Sza
váról, e Szó gyöngéd erejéről, szívet-lelket m elengető világosságáról. Nyil
vánvaló v o lt: csak az rögtönözhet ilyen meleg, m egrendítő, szívből származó
és szívhez szóló szavakat, aki nem „rögtönöz”, mert. ebben és ebből él.
Nem véletlen, hogy legelső közleménye (Warum uns das Beten not tut, 1924)
s a születésnapjára kiadott, életében m egjelent utolsó kötete (Karl R ahner:
Gebete des Lebens, F reib u rg —Basel—W ien 1984.) az im áról szól. Ez utóbbi
kötet többnyire az egyetem i előadásai közben, spontánul fakadó im áit ta r
talmazza. A quinói Szent Tamáshoz így fohászkodott:
„Az igazat megvallva, A q u in ó i Szent Tamás, kissé nehezem re esik kiválasz
tanom egy szentet — bárm elyiket is — Isten hallgatag mérhetetlenségéből,
és hozzá fordulnom . De talán éppen az a helyes, am i nehéz valakinek.
Arra kérlek tehát — teljesen hagyom ányosan fogalm azva, m elynek pontos
értelm ét m ost nem kívánom firtatni —, hogy járj közben érettem Istennél,
m ivelhogy m inden szent az összes többi szentért van, a k ik közé — szegény
bűnös létem re — m agam at is sorolom. A jándékozz m eg közbenjárásoddá',
hogy legalább távolról leg yek olyan, m in t Te: tárgyilagos és józan, bát .
hogy előbb gondolkozzam, s csak aztán nyissam a jka m a t lángoló szónoki 
tokra; legyek egyházias, de n em klerikális (jól tudod, m ire gondolok).
Még két ügyem ben kérem közbenjárásodat. Most, m időn színről színre
látod a fölfoghatatlan Isten t, voltaképpen nem teszel m ár mást, m in t vég
nélkül m ondod him nuszodat: ,Adoro Te devote, latens D eltas’. N em rendkí
vüli szellemed merőben teoretikus kijelentése többé az Isten felfoghatatlansága; és nem csak elném uló im ádásodnak tisztára az Isten terem tő hatalm ú
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bői történő eredését éled át, hanem azt is, hogy magáról m egfeledkezve ép
pen isteni eredendőségében lesz az ima teljesen ő maga. A m iko r teológiával
foglalkozom, am ikor prédikálok és Istenről beszélek az em berekkel, járja át
szavamat (kérlek, csak egy kicsit) Isten szent titká n a k tudata; azé a Titoké,
amely — így tanítottad — m indegyre boldogságosabban tárul fél az örökké
valóságban; im ádott, szeretett, szűkös önm agunktól m egváltó Szent T ito k
ként.
Végezetül: ,pelyvának tű n ik minden, am it írtam ’ — m ondtad barátodnak,
Reginaid testvérn ek. Szerény voltál. Csak a magad írásáról állapítottad meg.
De nem tagadhatod, hogy pelyva minden, a m it em ber m ondhat Istenről; ha
pedig észreveszi ezt valaki, ez a belátás m ár az örök élet kezdete és ígérete,
azé az életé, am elyben szavak nélkül csillapítja Isten a szellem telhetetlen
sóvárgását, am elyet az ő m alasztja keltett föl benne.”
Ebből az im ából is kiviláglik istenfelfogása. Istent kim eríthetetlen tito k 
nak tekintette, m eg nem kísérelte, hogy könnyen kezelhető form ulává tegye,
ami azt a látszato t kelthetné, hogy m inden további elm élyülés nélkül m eg
ragadható és kiszám ítható, vagy hogy világosan tudjuk, voltaképpen kicsoda
is Ö, hogyan gondolkodik és m it akar. Ez különbözteti meg leginkább azok
tól a teológusoktól, akik úgy beszélnek Istenről, m int akinek összes titk á t
ism erik. R ah n er tudta, hogy csak akkor legitim az Istenről való beszéd, h a
önm agát visszavonva hallgatásba m erül a felfoghatatlan Isten titka előtt.
R ahner m isztikus volt: életének középpontja a Titok, a Titok im ádata és
tisztelete volt.
Századunk v itath atatlan u l legerőteljesebb spekulatív katolikus gondolko
dója ott is felfedezte az összefüggéseket, ahol mások csak egyedülálló részle
tek et lá ttak ; m egvolt a kitartása, hogy a biztosan felism ert igazságot ú jra
megvilágítsa a második és harm adik reflexió szintjén, am íg az em beri szel
lem ism eretének a h atárát bizonyos tek in tetb en m esszebbre nem tolta ki a
felfoghatatlan Titok irányában, amelyet láth ató an csak vonakodva, m integy
beletörődve nevezett Istennek, hogy az igaz Isten hqlyett bálványt ne alkos
son m agának az ember. Isten nevét hiába nem vette, s m ég nyolcvaneszten
dősen is fiatalo k at megszégyenítő szenvedélyességgel beszélt „az el nem hasz
nálható Isten rő l” : nem tu d ja Ö t „elhasználni” sem az egyház, sem a történe
lem, sem az eretnekségek, sem a gúnyolódok, sem az aggódó vagy harcos
ateisták. „A h it a la p ja id b a n írja: „Az eredendően és egzisztenciálisan — te
hát nem csupán elméletileg vagy pusztán form ailag — m egvalósuló em beri
transzcendencia körülhatárolhatatlan célját (W oraufhin) Istennek nevezzük,
és Isten, m egbocsátó szeretetből, az em ber tu lajd o n beteljesüléseként önm a
gát kötzli az em berrel egzisztenciálisan és történelm ileg. Isten történelm i ön
közlésének eszkatologikus csúcspontját, am elyben nyilvánvalóvá válik ennek
az önközlésnejk végleges győzelme, Jézus K risztusnak nevezzük.”
Egyszerűbben is tudott beszélni Istenről, s ezt tek in tette legfontosabb fel
adatának. Fontosabbnak az egyház- és teológiapolitikánál. Meggyőiződése
szerint úgy kell, és csak úgy szabad beszélni Istenről, hogy be ne képzelhesse
m agának senki, hogy hatalm ába kerítette a T itkot. Ez term észetesnek látszik,
ám de nagyon nehéz is abban az egyházban, am elynek dogm ái és hagyom á
nyai megfogalmazzák az isteni m isztérium okat, amely egyház felfogása sze
rin t a pápa Jézus Krisztus földi helytartója, kezében a m ennyek országának
kulcsaival, am ely egyház történetének fé lte tt kincsei a csodák és szentek,,
s a Szűzanya lourdes-i és fatim ai m egjelenései erősítik és táplálják a hitet.
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Abban az egyházban, am ely talán a legnyitottabb az érzéki és az érzékekkel
közvetített találkozásokra Istennel, valóban elengedhetetlenül szükséges a
bele nem fáradó teológiai igyekezet, hogy Isten képét ne tévesszük össze ma
gával Istennel, hogy az em berit ne tü n tessü k föl isteninek, s ne reteszeljük
el ezzel az Istenhez vivő u tat. Ez ellen a veszély e(llen iparkodott védekezni
R ahner transzcendentális teológiájával, szem befordulva azokkal a képzetek
kel, am elyek valam iféle finom abb és szellemibb Olim pusznak képzelték el
Istent és m ennyei u d v artartását, Isten tevékenységét a világban pedig vala
m iféle em elkedettebb m itológiának. A katolikus teológusok közül, évszáza
dunkban, R ahner beszélt a legm élyebben és legbuzgóbban Istenről.
„Talán azok ma a legfontosabb problém ák, am elyeket a mai em berek ko
rántsem tartanak különlegesen fontosnak. Vegye például a teológia alapkér
dését, az istenkérdést. A legtöbb m ai em ber, legalábbis köznapi tudatának a
felszínén azon a vé lem én yen volna, hogy ez először is sem m iképpen sem fon
tos kérdés, és m ásodszor — ha egyáltalán és am ennyiben kérdés ez — ak
kor legfeljebb az a kérdés, hogy egyáltalán fontos-e Isten az em bernek, és
m iért ési m ilyen szem pontból. V égeredm ényben visszásnak tartom ezt az ant
ropocentrikus kérdést Istenről, és az a vélem ényem , hogy ez a különös isten
feledés talán napjaink legalapvetőbb kérdése. N em azt mondom : nem beszél
nek eleget Istenről; s nem azt m ondom : nem n yom nak elegendő filozófiai és
teológiai könyvet. De ú g y vélem : nagyon kevesen gondolkoznak úgy, hogy
végül is nem Isten va n érettük, hanem ő k vannak Istenért. A köznapi teoló
giai fecsegések általában az ,antropocentrikus’ teológusok közé sorolnak. Ez,
végső soron, abszolút esztelenség. O lyan teológus szeretnék lenni, aki hir
deti, hogy Isten a legfontosabb, hogy m i azért va g y u n k, hogy önm agunkat
feledve szeressük, im á d ju k Istent, érette éljünk, saját létünk területéről Is
ten felfoghatatlanságának a szakadékába vessük m agunkat. Term észetesen
magától értetődő, hogy a teológiának azt kell m ondani, hogy végül is az em
ber van Istenre irányítva, hogy végső soron Isten kedvéért el kell felejtenie
önmagát. Ebben az értelem ben nem lehet eléggé antropocentrikus teológiát
m űvelni. Már csak azért is, m ert m agától értetődően nem valam iféle külön
álló tárgy Isten a világunkban, sem a világépítm ény legmagasabb záróköve.
Isten abszolút, Isten föltétien, m i tőle fü g g ü n k, de ö n em függ tőlünk hasonló
értelem ben; Istent kell im ádnunk, fen n ta rtá s nélkül őbele kell v e tn ü n k ma
gunkat, s Jézus K risztussal, a M egfeszítettel túl is kell adnunk m agunkon.
Ez a tulajdonképpeni, a legalapvetőbb em beri problém a, és azt gondolom,
hogy m a az a legalapvetőbb probléma, hogy nem érzik így az em berek.”

A tanár és mesterei
M iért ragaszkodtak ehhez az em berhez őszinte tisztelettel és szeretettel: jó
szántuk ellenére is hívők és jószántukból nem hívők, term észettudósok és
orvosok, a tudom ány legkülönfélébb területein dolgozó kutatók, egyszerű
em berek, egyetem i hallgatók, fiatal narkom anikusok és gyerekek? „M it ettek
rajta”, aki bizony m eglehetős szellem i fáradságot és erőfeszítést követelt meg
tőlük? O lyan bizalom keltő és szívélyes emberre leltek a híres professzorban,
am ilyen régebben eg y tapasztalt háziorvos volt, vagy egy éppen olyan jám 
bor, m int am ilyen bölcs, örökké morgó, de aranyszívű vidéki plébános. Olyan
embertársra találtak benne, aki tapasztalatból ism eri, hogy mit jelen t em-
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bem ek lenini. Egy tudóst, aki tudja, hogy m i a tudom ány, a k i é rt hozzá, hogy
mozgásba hozza a gondolkodást, felkeltse a problém atudatot, aki olyan ne
héz kérdéseket tesz fel, am ilyeneket csak a gyerekek tu d n ak kérdezni, de
meg is válaszolja őket teljesen váratlan szellemi megközelítésből. Egy gya
nakvástól m entes, bizalm at keltő em bert találtak benne, ak i hajlandó volt
meghallgatni őket, aki nem ítélt el senkit, a legrosszabb jelenségben is m eg
lá tta a jó aran y szemcséjét; b á r nem volt éppen finnyás, és fellobbanó h a
ragjában az erős kifejezésektől sem riadt vissza. Egy teológust találtak, aki
nem ak art m ást, m int — m á r am ennyire ez egyáltalán lehetséges — m egér
teni a keresztény hit m ondanivalóját. S egy keresztényt találtak , aki szíve
egyszerűségében az evangélium ból élt és gondolkodott.
Mi volt a jellegzetes ebben aiz em berben? — kérdi régi b arátja, a pszicho
analitikus A lb ert Görres. P áratlan , egyedülálló módon volt hajlandó együtt
gondolkodni a másik em berrel. A beszélgető társ gondolkodásának m élyére
kívánt behatolni, hogy m egértse e gondolkodás ki nem fe jte tt előfeltételeit is.
M egkísérelte m egértem , hogy egy m arxista, egy ateista, egy term észettudós
vagy pszichoanalitikus, vagy egy egészen közönségesen átlagos em ber m iért
gondolkodik úgy, ahogyan gondolkodik, m iért érez úgy, ahogyan érez. Nem
kívánta m egcáfolni vagy helyreigazítani a neki idegen gondolkodást, hanem
odáig iparkodott követni, ahol a gondolkodás „igazságsúlypontja” van, el
ak a rt jutni a m ásik tapasztalatvilág kellős közepébe. Innen, ebből a tapasz
talatból igyekezett m egnyílni a minden egyes világi tapasztalatot és gondol
kodó alanyt átfogó egészre. Ezek azok a tulajdonságok, am elyek m ágnesként
vonzották hozzá az em bereket a világ m inden tájáról. Ezek keltették fel
irán ta a bizalm at egy m ásik, kivételesen á rta tla n és jóindulatú e|mberben,
XXIII. János pápában; püspökökben és tudósokban, egyetem i hallgatókban
és gyerm ekekben. 1982-ben a d ták ki azt a levélgyűjtem ényt (M ein Problem.
K arl Rahner antw ortet ju n g en Menschen, Freiburg— Basel—Wien 1982.),
am ely fiatalok hozzá írt leveleit és az ő válaszait tartalm azza. R ahner képes
sége, hogy okosokkal és butácskákkal m int egyenrangú társa k k al tudott be
szélni, túlem elkedve a m egértési nehézségek szakadékéin, azzal az adom á
nyával függött össze, hogy tu d o tt a m ásik m okasszinjában járn i, am i egy in
dián! közmondás szerint m inden m egértés alapja — jegyzi m eg A lbert Görres.
„Egészen normális, teljesen hagyom ányos filozófiai és teológiai kiképzést
nyertem V alkenburgban, Hollandiában. N agyon szorgalmas, alapos, csak kis
sé színtelen tanáraim voltak. A m odern tom izm us iránti érdeklődésem et nem
kötelező olvasm ányaim k e lte tté k föl. Rendi elöljáróim úgy határoztak, hogy
filozófiatörténetet fogok tanítani Pullachban. A z eddigi szokásokkal szakítva,
nem Rómába k ü ld tek továbbtanulni, hanem Pater Lotz-cal együtt, akivel kö
rülbelül egyidős vagyok, Freiburgba, ahol M artin Heidegger is tanított. Ért
hető, hogy a ,Sein und Z e it’ korai Heideggere hatott rá n k legjobban. De
tiltakozom az ellen, hogy egyszerűen H eidegger-tanítványnak nevezzenek.
Már V alkenburgban m egism ertem P. Joseph Maréchál, egy belga jezsuita
filozófiáját, s ennyiben, hogy úgy m ondjam már eredetileg is közelebb áll
tu n k Heidegger gondolkodásához. Magát Maréchalt szem élyesen nem ism er
tem , de annál alaposabban tanulm ányoztam könyveit, kiváltképpen a neve
zetes ,Cahier V .’-et. A zután meg kell em lítenem a Szent Ignác-i spiritualitást
is. Ezek ke tte n legalább akkora hatással vo lta k rám, m in t Heidegger. De m it
is kezdtem volna dogm atikatanárként Heideggerrel; például a bűnbánat
szentségéről írt könyvem közel négyszáz oldalon át tárgyalt kérdéseiről
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egyetlen sort sem írt Heidegger. S o ka t tanultam azonban Heideggertől gon
dolkodásm ódját tekintve. Hatott rám bátorsága, am ellyel újra kérdésessé
tett jó néhány, hagyom ányosan m agától értetődőnek tekin tett dolgot; sokat
tanultam tőle abból a szempontból is, hogy be kell vonni a filozófiái\ is a mai
keresztény teológiába. E zért mindig hálás leszek neki. Heideggert vita th a 
tatlanul nagy filozófusnak tartom. H eidegger avatott be a filozófiai gondol
kodásba. Ez nagyon fontos. M egtanította, hogyan kell újraolvasni a régi szö
vegeket, hogyan kell reflektálni rájuk, hogyan kell m egtalálni az összekötő
vonalakat az egyes szövegek, egy filo zó fu s kijelentései között; csupa olyasm i,
ami a nyárspolgárnak fe l sem tűnik. K özben term észetesen valódi ,filo zó fia 
tu d o m á n yt’ is kifejlesztett, s ezért úgy vélem , hogy egy katolikus teológusra,
akinek Isten m indörökre a kim ondhatatlan titok, m indig fascináló hatása le
het Heidegg érnék.”
R ahner 1937-ben kezdett dogm atikát tan ítan i Innsbruckban. B ár r a jta kí
vül több dogm atikatanár is volt, jó fo rm án teljes terjedelm ében előadta az
egész dogm atikát. H allgatói olyan sokat kaptak tőle, annyi ötletet, in d ít
tatást, kérdést, hogy h a ilyenek lettek volna a többi tanárok is, a k k o r egy
szerűen nem tu d ták volna befejezni tanulm ányaikat. „Hála Istennek, hogy
csak egy K arl R ahner van, elég1ez az egy is, hogy egyáltalán fel tu d ju k dol
gozni m ag u n k b an ” — m ondta tan ítv án y ai nevében az osztrák jezsuita p ro v in 
ciális, aki 1955-től 1958-ig hallgatta az egyetem en.
M odern Szókratészként m egfogalmazta, felszínre segítette és m egválaszolta
m indazt a kérdést és problém át, am i ta lá n nem is tudatosan, m indenképpen
m egfogalm azatlanul, ki nem m ondottan élt hallgatóiban, és — legalábbis
szám unkra — m egnyugtatóan meg is oldotta. Szüntelenül hangsúlyozta, hogy
csak m egoldási kísérleteket nyújt, de éppen az volt a legm egnyugtatóbb ben
ne, hogy sosem kívánta véglegesen lezárni tanítványai gondolkodását, hogy
éppen további szellemi aktivitásra igyekezett serkenteni őket. Sosem állí
totta, hogy a végleges igazság birtokában volna.
A m ilyen szenvedélyesen kereste Istent, olyan szenvedélyesen gondolkodott.
Egyik lényeges gondolata volt — az I. vatikáni zsinat tanításából m e ríte tte
—, hogy egy és ugyanaz a személy a T erem tő és U runk, Jézus K risztus A ty
ja. E rre a belátásra alapozta sokat hangoztatott tételét, hogy a hit és a gon
dolkodás nem zárja ki ejgymást, hogy lehetséges gondolkodó em bernek lenni,
egyszersm ind hívőnek is, sőt, hogy az ésseerű hit rendkívüli módon elősegíti
a gondolkodást. M élyen hívő keresztényként is lehetséges, sőt elengedhetet
lenül szükséges, hogy gondolkodó em berek legyünk.
Hogy a h it és a gondolkodás csakugyan összeegyeztethető, m indenekelőtt
abból világlott ki, hogy R ahner elfogulatlanul, m indennem ű félelem vagy
apologetikus-ideológiai fenntartás n élkül tu d o tt és m ert szembenézni a tu
dom ány eredm ényeivel. Soha nem polem izált a tudom ányokkal, soha nem
tám ad ta őket. L átszott rajta, hogy az újab b tudom ányos eredm ények nem
keltenek benne hitbeli aggodalm akat, sosem kínlódott m iattuk hite. A m ikor
pedig katolikus keresztény lévén összekülönbözött bizonyos tudom ányos té
telekkel, ezt vesződség és gyötrődés nélkül tette. Egyik kedvenc, visszatérő
fordulata volt ,,a tudom ányos becsületesség”. Nemcsak a m ásként gondolko
dók ism erték el ezért, hanem hihetetlenül nőtt tőle szavahihetősége is. Na
gyon sokat segített nem csak tanítványainak, hanem olvasóinak és m inden
hozzáfordulónak azzal, hogy m egérttette velük: nem baj, nem tragédia, nem
kell nyom ban kétségbe esni, ha nem tu d u n k rögvest megoldani valam ilyen
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problém át. N yugodtan és zavartalanul hihetünk akkor is, ha nincs előre gyár
to tt válaszunk valam ennyi m egoldásra váró kérdésre. Pofonegyszerűen é r
velt: ,.Miért fordítsak h á ta t katolikus keresztény hitem nek m indaddig, amíg
valam i'jobbat neim találok?”

Közjáték Bécsben
M iután 1936-ban m egszerezte a teológiai doktorátust, m ajd a m agántanári
habilitációt, 1937-ben tan ítan i kezd R ahner Innsbruckban. H am arosan meg
szállják azonban A usztriát a németek, s m ár abban az évben, 1938-ban fel
oszlatják az egyetem teológiai fakultását. Egy évig még m agánúton folyik
tovább a teológiai oktatás, m ajd elkobozzák a jezsuita rendházat is, és Rahnert k iu tasítják Tirolból. Innsbrucki elűzetése u tá n kerül Bécsbe, 1939-ben.
A háború elején m egkísérelték még, hogy .a fiatal rendtagokat, akik közül
egyre többet hívták be katonának és vittek frontszolgálatra, tovább oktassák
teológiára. Ez úgy volt egyáltalán lehetséges, hogy az egyetem i hallgatók két
harm adév frontszolgálat u tá n egy harm adév tanulm ányi szabadságot kaptak.
A teológiatanításnak azonban — am ely többek között a bécsi Pazm aneum ban is folyt — ham arosan vége sízakadt, többek között azért, m ert a jezsuiták
„m éltatlanokká” váltak, hogy a náci hadseregben szolgálhassanak. Ezután
R ahner a bécsi Lelkipásztori Intézet m u n k atársa lett, előadásokat, konferen
ciabeszédeket tarto tt, prédikált és különféle lelkipásztori tervezeteket dolgo
zott ki az ak k o ri és a háború utáni időkre. 1944. n y arán rendi elöljárói AlsóB ajorországba küldik, ahonnan m ár nem té rt vissza Bécsbe.
„Szám unkra, a kik m ár akkor papok vo ltu n k, tehát akik a ném et egyház
ban, a Z en tru m párttal stb. nőttek fel, a nem zeti szocializmus, am ely —
am int azt m ár a kezdetben is észleltük — feltétlen ü l kereszténytelen és nyil
vánvalóan egyházellenes úton haladt, eleve elfogadhatatlan és képtelen do
log volt. A valódi katolikusok között, am ennyiben csakugyan szívükön v i
selték egyházuk sorsát és az egyház szabadságának az ügyét, azt hiszem
alig akadt náci. Más kérdés azonban, hogy m ár a kko r is olyannak találtuk
volna-e a dem okráciaellenességet és sok mást, hogy erről az oldalról is el
u tasítottuk volna a nácizm ust. N ekünk, papoknak, akkoriban éppen elég
gondot okozott saját bőrünk mentése. A zt hiszem azonban, hogy sokkal töb
bet kellett volna törődnünk mások, például zsidók és nem keresztények m eg
m entésével, m in t am ennyi de facto történt. Állandó zaklatásnak kitéve, sok
személyes áldozatot hoztunk: 1945 elején kivég ezték Berlinben A lfred Delp
pátert is, jó barátomat és valkenburgi teológustársam at, a kit m ég 1944 nya
rán bogenhauseni kápláni idején meglátogattam , ő szin té n szólva azonban
nem tudtam , m ilyen szálak fű zik a „Kreisaui K ör”-höz. S o k ilyen pap volt
akkor, m in t A. Delp, de az átlagos papságot m égsem ez a típus jellemezte.
M egtettünk-e m indent, am it tennünk kellett volna egy ilyen em bertelen
rendszer ellen? N em kellett volna-e határozottabban és világosabban tilta
koznunk? Term észetesen ism ertem Bécsben olyanokat, a kik sárga csillagot
hordtak tüntetésből, bár nem voltak zsidók. S o k em berrel voltam kapcsolat
ban, jezsu itá kka l is, a kik saját életük kockáztatása árán is m e n te tté k a zsidó
kat. N agyjában és egészében azonban mégiscsak ú g y volt, hogy valahogyan
el kellett viseln ü n k ezt az egész őrületet, s most, m iu tá n elm últ, kell felten 
n ü n k a kérdést: hogyan kellett volna tulajdonképpen viselkednünk?”
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A szabadság méltósága
Feltehetően a náci uralom alatt szerzett rossz tap asztalatai is hozzájárultak
ahhoz, hogy szenvedélyesen védelmezte az em ber szabadságát m indenféle —
akár állam i ak á r egyházi — gyám kodással szemben. Élesen szembefordul
m inden elnyom ással, például az olyasfajta lelkipásztorkodással is, am ely az
emberi ak arato t m egkerülve, az em ber szabadságát átugorva igyekszik a
m ennyországba ju tta tn i az em bereket.
Életének utolsó éveiben egyre jobban lekötötték figyelmét a társadalm i
kérdések. Hogyan élnek aiz emberek, m ik az öröm eik és bánataik, milyen a
társadalm i létük és közérzetük? M ennyire avatkozik bele az állam az embe
rek m agánéletébe? Egyrészt azt a benyom ást keltette, hogy R ahner teljesen
elismeri az állam i tekintélyt, tiszteli, értékeli, m ellőzhetetlennek ta r tja jog
rendjét, hatalm i szervezeteit és eszközeit, m ásrészt azonban relativizálja is,
m ert a legfőbb tekintély szám ára végeredm ényben m indig maga Isten ma
radt ; Isten tekintélyét m ég az oly g y ak ran és könnyen, sokszor m egfontolat
lanul, fundam entalista m ódon felidézett jézusi tekintélytől is m egkülönböz
tette. A „Jesus-people” s más hasonló m ozgalm akkal szemben hangsúlyozta,
hogy Jézus K risztus konkrét történeti viselkedéseit nem tekinthetik a ke
resztények a legfőbb tekintélynek. Szó sincs arról, m intha kétségbe vonta
volna Jézus K risztus „abszolút” üdvtörténeti küldetését, üdvösséget közve
títő jelentőségét, ettől azonban m egkülönböztette a modern jesuanizm ust,
vagyis ahogyan ő nevezte a m egkülönböztetetlen, fundam entalista, következetlen és biblicista hivatkozásokat Jézus K risztus egyik vagy m ásik konk
rét-történeti szavára vagy tettére.
„Nagyon különös dolgok történnek. N em rég írt n e k e m egy pap s kifejtette,
hogy tulajdonképpen szívvel-lélekkel az, de vallási alaptapasztalata bizonyos
értelem ben teista istentapasztalat, és nem krisztológiai eredetű. Manapság
azonban ennek éppen a fordítottja terjed. A zt prédikálják, hogy ha valaki
meg akarja ism erni a jó Istent, csakis Jézus K risztus által teheti, különben
sem m iképpen sem lehetséges. Ez dogm atikai képtelenség. A z ilyenféle jesuanizmussal szem ben jogosan kérdezheti valaki: m i közöm van n ek em éppen
ehhez a Jézushoz, hogyan ő az a példakép, ami sehol másutt n em található
meg Isten világán, m iért éppen az ő viszonya Istenhez kötelező rám nézve is?
Miért n em tehetem meg spirituálitásom vonatkoztatási pontjának Buddhát,
vagy valaki mást? De ilyen kérdések fel sem m erü ln ek ebben a m odern
jesuanizmusban. Furcsa. N em tudok ilyen m értékig jesuanista lenni. Ha ki
m utatnák, am i nem kerülne nagy vesződségbe, hogy Jézus olyan fejkendőt
viselt, m int A rafat, akko r m iért nem kö v etik ebben is? Sokaknak merőben
csak érzelm i vonatkoztatási szem ély Jézus, aki m egerősít, vigasztal, bátorít,
felebaráti szeretetve buzdít, közösséget alapít stb. M indez azonban perifériális
Jézus gyökeresen teocentrikus jelentőségéhez képest, tehát ahhoz, hogy Jézus
történelmileg egyszeri, abszolút, kézzelfogható és egyetemesen érvényesülő
isteni ígéret: nevezetesen, hogy nem csak felajánlja az üdvösséget Isten, ha
nem a maga részéről létre is hozza. M indez alig já tszik szerepet ebben a
modern jesuanizm usban. V onatkozik ez Jézus föltám adására is, am it ugyan
nem tagadnak, de am elynek m eglehetősen jelen téktelen szerepet tulajdoní
tanak.”
Ilyen fundam entalista-biblicista érvelésnek ta rto tta Rahner a nők pappá
szentelésének elvi lehetősége ellen felhozott történelm i-társadalm i hivatko
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zást is arra, hogy Jézus tanítványai férfiak voltak. Erőteljesen tiltakozott az
olyan kísérletek ellen is, am elyek m erőben az em berszeretetre korlátozzák
Jézus példáját, csakis az em berekkel való szolidaritásra vagy erőszakm entes
ségre. Szerinte Jézus nem idealista, fellegekben járó hum anizm ust hirdetett.
„A keresztény erkölcsteológiának nem, kell elvileg elutasítania a forradal
mat. K ét dolgot m indenesetre fontolóra kell venni: először, hogy a revolúció
nehezen határolható el az evolúciótól; másodszor, hogy a forradalom nak nem
kell okvetlenül erőszakosan végbem ennie. A forradalom magába zárja az
erőszak lehetőségét. Igen, de az erőszak fogalm át sem szabad kiátkozni. De
finícióm így szól: Ott van forradalom , ahol egy társadalm i csoport jelentő
sen m egváltoztatja a társadalm i viszonyokat, anélkül, hogy az ebben a társa
dalomban őszintén elism ert játékszabályokra hivatkozhatnék. Bizonyos ér
telem ben a világon m in d en ü tt van forradalom , az evolúció esetében is. Ha a
javak ésszerű mérlegelése a több szabadság és több igazságosság, valamint
az ezek eléréséhez szükséges eszközök ésszerű viszonyát eredm ényezi, akkor
bizonyos körü lm ények között egy erőszakot alkalm azó forradalom is ész
szerű.”
Az üdvösséget azonban nem a forradalom tól várja. Jézus az üdvösség absizolút közvetítője, akiben m egvalósult Isten ősi álm a az em berről: Isten ma
gát ajándékozza az em bernek. R ahner szemében ez volt a legfontosabb: hogy
Isten közli m agát az em berrel, hogy Jézussal célhoz é rt Isten. Ebből fakad az
egyház feladata, a misztagógia: az egyház azért van, hogy rávezesse az embe
rek et Isten titk ára, hogy m egsejtesse az em berekkel az egész em beriséget és
az egész világot m agába ölelő, és m inden em beri szív m élyén rejtőző Szent
Titkot. Nem az a dolga, hogy tekintélyi módon belekényszerítse az em bereket
az üdvösségbe, hanem hogy elvezesse őket életüknek ahhoz a pontjához, ahol
m indig jelen v an a titok az em beri életben: Isten szeretettörténetének titka
az em berrel és az egész emberiséggel.

Üj típusú egyháziasság
R ahner többször összeütközött a hivatalos egyházi vezetéssel. Különleges,
nem a ren d en belül szokásos előzetes cenzúrának vetették alá írásait. 1954ben XII. Pius pápa n a g y beszédet m ondott a róm ai Szent Péter-tem plom ban
a jelenlevő püspököknek, s név em lítése nélkül ugyan, de kem ényen bírálta
R ahner egyik m űvét, „Az egyetlen áldozat és a sok m ise” címűt. Rövid ideig
teljes publikációs tilalm at kapott, am it azonban ham arosan vissza kellett
vonni, m ert nem csak egyik szerkesztője volt a „Lexikon fü r Theologie und
K irche” m onum entális, m ásodik kiadásának, hanem nagyon sok szócikket is
ő m aga írt. H a nem vonják vissza a publikációs tilalm at, nem jelen h e te tt vol
na meg a lexikon első, m ár kinyom tatott kötete. 1962 után azonban többé
m ár nem k erü lt hivatalosan összeütközésbe az egyházi hatóságokkal.
„Először, is azt m ondanám , hogy ezek a dolgok, am ik velem történtek, nem
érintettek olyan rettenetesen, m in t ahogyan a m ai fiatalabb teológusokat.
Nézze csak, ha valaki szerzetes, jezsuita, és tulajdonképpen számol azzal,
hogy a rendi vezetőség bárm ikor — anélkül, hogy valam i is, történt volna —
elküldheti Indiába, vagy a fe ke tékh e z A frikába a trópusi erdőbe, akkor nem
nyugtalanítja különösebben az a tény, hogy teológiai m unkája közben eset
leg nehézségei tám adnak Rómával. A\mikor a római H ittani Kongregáció —
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O ttaviani bíboros vezetése alatt — kijelentette, hogy csak a kko r írhatok
tovább, ha alávetem magamat egy rendkívüli, előzetes római cenzúrának,
akko r azt m ondtam : ,Hát akkor nem írok többet — nem igaz? —, és ezzel
m egszűnik az egész probléma.’ Ebből az egészből aztán, nem lett sem m i, m ert
jö tt a zsinat, és a római eljárásmód szerint hallgatólagosan m egfeledkeznek
az ilyen előírásokról.
S zem ély szerint pompás fickó volt O ttaviani. Árvaházat alapított vagy ve
zetett. Szem élyesen nagyon kedves volt. Egyszer Innsbruckból e lv itt M ün
chenbe a M ercedesén az E ucharisztikus Kongresszusra. Ü tközben latinul
im á d ko ztuk együtt a rózsafüzért. A zsinat alatt, am ikor ö volt az úgynevezett
Teológiai Bizottság főnöke, én pedig ehhez a bizottsághoz tartoztam szakér
tőként, azt m ondja egyszer: ,Istenem , tulajdonképpen nincs bennünk semm i
ö n ellen. Ez az előzetes római cenzúra különleges privilégium , csak m egvé
deni k ívá n ju k ö n t általa buta barátaitól.’ Erre ezt feleltem : ,Eminenciás
Uram, lem ondok a privilégium ról’.”
K arl L ehm ann m ainzi püspök 1964 és 1968 között volt R ahner közvetlen
m u n k atársa, tanársegédje. Kevéssel R ahner halála előtt fejtette ki, am it az
u tán egy R ahnerről m ondott nekrológban is m egism ételt, hogy R ah n er egyházias teológus volt. M int jezsuitának a három szokásos szerzetesi fogadal
m on kívül m ég egy különleges, negyedik fogadalm at is kellett tennie a rend
alapító Loyolai Ignác szándéka szerint. Ez a negyedik fogadalom az egyház
fokozott szolgálata, a pápa iránti kivételes engedelmesség. A jezsuiták sosem
tek in tették „vak engedelm ességnek”, nem az a „K adavergehorsam ”, am inek
sokszor m ondják. K iváltképpen egy kitűnően képzett jezsuita teológusnál
nem az. R ahner sosem engedelm eskedett vakon egyházának, de tá n to ríth a 
tatlan hűség élt benne az egyház irá n t a m aga egészében. Ez is hozzátartozott
rendkívüli sikerének titkához. Az egyházra m ondott igen a keresztény élet
tartópillére. K arl R ahner tisztában volt ezzel, és keserűen tapasztalta, hogy
ennek az igennek a k o nkrét egyházra gyakran szenvedés az ára, h a arról
van szó, hogy ism ét érvényesüljön egy félreism ert vagy elfojtott igazság.
1950-ben tnem engedték kiadni ötszáz oldalas könyvét a m ariológiáról, s ez
m indm áig kiadatlan. Súlyos sebeket ejtettek ra jta , még akkor is, h a kifelé
talán nem m utatta. F á jt1az a meg nem értés, am i éppen hőn szeretett egyháza
részéről érte. K iváltképpen élete utolsó éveiben — fűzhetnénk hozzá Leh
m ann szavaihoz —, am ikor szinte gyűlölködő atm oszféra vette körül bizonyos
körök részéről, am ikor olyanok tám adták, akik ta lá n nem is olvasták, ha pe
dig olvasták, fel sem fogták m ondanivalóját. Ellenfelei nem válogattak a
m ódszerekben. Hans Urs v. Balthasar egy olyan összefüggésben, am ely ve
szedelmes eretnekséggel vádolja R ahnert, m egm ásítva idézi az inkrim inált
ra h n eri szöveget, k itek eri eredeti intencióját. Tudatosan? ö n tu d a tla n u l? Az
sem vall em elkedett ízlésre, hogy egy ism eretlen teológus R ahner halálának
közelgő évfordulója táján , am ikor ő m aga m á r nem tud személyesen vála
szolni, ugyancsak súlyos eretnekségeket vél felfedezni a Heinrich Fries-szel
közösen írt, két évvel korábban, m ár 1983-ban m egjelent, több k iad ást meg
élt könyvében a keresztények egységének reális lehetőségéről (H. Fries, K.
R ahner: Einigung der K irchen — reale M öglichkeit, Freiburg—Basel—Wien
1983.).
R ah n er engedelm eskedett, elfogadta a rendi utasításokat, am i végered
m ényben csak növelte erejét, erősbítette tekintélyét, a renden belül és kívül.
Lehet, hogy az utóbbi időkben alkalm asint élesebben, sarkítottabban fogai-
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m ázott, nyilvánvalóan nem é rte tt és nem is kellett m indenkinek m indenben
egyetértenie vele, de tapasztalata, tudása, egyházhűsége alapján joga volt
így beszélnie. A „haragos öregek” közül az egyik legnagyobb volt. V érzett a
szíve egyházáért, m induntalan felsértették sebeit, am elyeket éppen egyházá
tól kapott. Mindez nem le tt volna annyim fájdalm as neki, nem égett volna
a haragtól, ha nem szerette volna annyira ezt az egyházat — a m aga konkrét
form ájában is. R ahner egy ú jfa jta egyháziasság ú tjá t jelölte k i; olyan dolgo
k at kapcsolt össze, am elyekről azt hittük eddig, hogy össze nem férhetnek
egym ással: nagym érvű szabadság, bátorság, önálló gondolkodás és a legszoro
sabb, mélységes elköteleizettség az egyház egésze iránt.

Rahner és a politika
„Soha nem foglalkoztam pártpolitikával. K edves barátom és tanítványom ,
J. B. M etz fejlesztette ki a ,politikai teológiát’, ez azonban nem esik annyira
távol teológiai nézetem től, m in t első pillanatra sokan vélik. Irt egy tanul
m á n yt ,A forradalom teológiája’ címmel, ezt a római teológiai bizottságban
előterjesztettem a pápának (VI. Pál), de végül is a papírkosárba került. K é
sőbb mégis sikerült kiadatnom . A dél-am erikai ,felszabadítás teológiája’ is
több ponton érintkezik az én teológiámmal. Tudom ásul kell ugyanis vennie
az egyháznak a teológia társadalom politikai feladatát. Erre az összefüggésre
kívántam rám utatni ,A z istenszeretet és az em berszeretet egysége’ cím ű írá
sommal is. Heves vitát robbantott ki, pedig csak arról volt szó, hogy m egpró
báltam megalapozni a keresztények társadalmi elkötelezettségét. A ,Dialog
zeitschrift’ egyik alapítója voltam , úgy em lékszem , hogy m ár a zsinat után,
amikor tám ogatták a párbeszédet a m arxistákkal. De ham arosan vége lett
ennek, részben anyagiak hiányában, részben m ert érdektelenségbe fulladt.
Ha azt kérdi tőlem, hogy hol állok politikailag, akkor nagyon összetetten kel
lene rá válaszolnom, de azért nyugodtan m ondhatom : inkább vagyok bal
oldali, m in t jobboldali.”
R ahner érezte, hogy nagyon fontos kérdések ju tn ak szóhoz a m arxizm us
ban, am elyekre figyelnie kell egy katolikus teológusnak, hogy a m arxizm us
tól is van m it tanulnia a teológiának. Jól érzékelte a szabadság és aj felszaba
dítás kérdésének elevenségét és időszerűségét, s azon a vélem ényen volt,
hogy a szabadság és az üdvösség fogalm a nem zárja ki egym ást. Term észete
sen nem azonosítható a kettő. De az üdvösség nem csak lelki üdvösség, a sza
badság és felszabadítás nem csak társadalm ilag jelentős, hanem teológiailag
is. K eresztény szempontból is kell küzdeni a szabadságot gátoló tényezők el
len, mégpedig avégett, hogy valóban a történelem szabad alanya legyen az
ember, és nem m erőben a történelem tárgya. R ahner teljesen m agáénak val
lo tta ezeket a gondolatokat, jogosnak ta rto tta a harcot az elnyomó, igazság
talan stru k tú rák ellen. H angoztatta, hogy a szabadságától m egfosztott em ber
keresztény szabadságába sem tud belenőni. Világosan lá tta a gyakorlat fon
tosságát az em berfelfogást illetően, vallotta, hogy nem elégséges m egrefor
m álni a szándékot, hanem m eg kell változtatni az igazságtalan állapotokat is.
Loyolai Szen t Ignácra hivatkozott ebben a kérdésben is: nem elég csak lé
lekben követni a szegény Jézust.
A keresztények társadalm i felelősségét Isten egyetemes üdvözítő szándéká
ból vezeti le. A Szentírás alapkijelentése, hogy Isten m inden em bert üdvözí
teni akar Jézus K risztusban. Eizt az üzenetet, evangélium ot az egyház köz
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vetíti az em bereknek, az egyháznak kell gondoskodnia arról, hogy m inden
hová eljusson az üdvösségre szóló meghívó. Ez a m eghívás az egyház, bár
sosem m ondotta, hogy az egyházhoz való külső-látható tartozáson dől el az
üdvösség kérdése. Az egyháznak az volna a feladata, hogy a benne átélhető
üdvösség tanúsítsa az egész világ előtt, hogy Isten szereti az em bereket és
üdvözíteni akarja őket. Az em berszeretet nemcsak következm énye az isten
szeretetnek, hanem egyúttal előzm énye is: hogyan szerethetné v alak i Istent,
akit nem lát, ha nem szereti testvérét, ak it lát?
Ezzel függ össze híres, sokszor fé lre é rte tt tétele az anonim kereszténység
ről. Nem az ism eretlen, nem keresztény em bert kívánja m egkeresztelni, nem
kéri senkitől, hogy azt m ondja m agáról: én, b ár nem tartozom az egyházhoz,
de azért mégis anonim keresztény vagyok. Az anonim kereszténység fogalm a
a keresztény hívő kategóriája, gondolkodásm ódja, szemlélete;. A zt m ondja
meg, hogy neki hogyan kell gondolkodnia a többi emberről, a nem -keresz
tényekről és nem -hívőkről. Azért és annyiban anonim keresztények, am enynyiben azt teszik, am it Krisztus kív án követőitől: h a felülem elkednek önzé
sükön, hallgatnak lelkiism eretük szavára, igazságosak, békességesek, szelídek
és irgalm asak. Azért tnevezi R ahner anonim kereszténynek az ilyen em bere
ket, m ert azt teszik, am it Jézus tett. Nem címke ez a szó, nem az em berek
nyakába akasztott azonosító cédula, hanem azt a m ódot fejezi ki, ahogyan a
keresztényeknek gondolkodniuk kell em bertársaikról.
Az egyház — m ondta Rahner, s m ost m ár őutána a II. vatikáni zsinat is
— az egész világ üdvösségének haték o n y jele. A jel azonban csak a k k o r tesz
eleget feladatának, ha tiszta, világos, átlátható stru k tú rák jelzik, láthatóvá
teszik, feltárják az egész világ előtt, hogy az egyház célja őszintén és csak
ugyan Isten szolgálata és az em berek java.

Rahner emléke
R ahner m ind terjedelm ét, m ind h a tá sá t tekintve máshoz nem hasonlítható
életm űvet hagyott hátra, s a m űben rá n k hagyta önm agát is, m ert — am int
J. B. M etz m ondja — alig különböztethető meg nála az élet és a mű.
A llítható-e valakinek méltóbb em lék, m in t am elyet R ahner em elt m agának
az egyház emlékezetében, a teológia em lékezetében s az őt gyászolók emlé
kezetében, akiknek életére olyan árnyékot borított halála, m int egy részleges
napfogyatkozás? A h alo tt R ahnert nem lehet csak tisztelni, csak csodálni,
csak követni és utánozni, továbbvinni vagy kritikusan felülvizsgálni: m in
denekelőtt hiányoljuk őt. A hiányérzet az em lékezet leghevesebb m ódja.
Inkább irányul a személyre, m int a m űre, b ár éppen R ahner esetében m ind
k ettő re: személyét hiányoljuk m űvében, és m űvét személyében.
R ah n er m egújította a katolikus teológia arculatát: m ár semmi sincs egé
szen úgy ebben a teológiában, ahogyan őelőtte volt, s mégis m egvan vala
m ennyi, az egyház em lékezetének drág a vonása. Harcos és term ékeny összekülönbözésekben ütköztetve a m odern gondolkodással a klasszikus hagyom á
nyokat, sikerült átörökítenie ezeket nekünk és az utókornak. A katolik' '
teológiában ritkán ütköznek ilyen hevesen és ilyen ellentétes szem léletek,
m int éppen a mában. Most, R ahner h alála után dől el, hogy m ilyen ú tra lép
a katolikus egyház; vállalja-e a stru k tú rá k R ahner javasolta m egújítását
felem eli-e prófétai szavát a szegények, elnyom ottak, kisem m izettek érdeké
ben, am int R ahner tette? Éppen sorskérdéseinek m ai m egoldásában hiányolja
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őt az egyház m int a hagyom ányok őrzőjét és átm entőjét a következő évez
redre.
R ahner hiánya érződik annak a term ékeny redukciónak az elm aradásában
is, am ellyel ledöntötte az egyes teológiai diszciplínák között szokásos korlá
to k at és palánkokat, rám utatva a m egszokott teológiai m unkam egosztás elég
telenségeire. Az egyik teológiai taint nem a m ásikra vezette vissza, hanem —
nem korlátozó és leszűkítő, hanem bővítő és kiteljesítő redukcióval — a tan t
az életre, az em beri élet legm élyebb titk ára, ak it csak habozva nevezett Is
tennek. Hogyne hiányolnánk ezt a term ékenyítő és terem tő red u k tív erőt, ha
egyszer a teológia logosza, értelm e nem csak tudásform a, hanem kiváltképpen
életform a és életm ód?
Nem volt m indennapi jelenség, hogy Rahner, éppen ő, belekerült a HerderBücherei „m illiom osainak k lubjába” (egymilliót m eghaladó példányszám 
ban keltek el m á r életében a sorozatban m egjelent kötetei), am i nyilván
valóan igazolta, hogy nem csak teológusoknak m űvelte a teológiát, hanem
azoknak a m illióknak, akik egyre tanácstalanabból és védtelenebbül vannak
kiszolgáltatva az isteni titk átó l (kifosztott ú jkorunk alkonyának. Nemcsak
csodáljuk őt azért, hogy m illióknak n y ú jto tt eligazítást, hanem egyre fájób
ban hiányolják az újabb milliók, akiknek nem ad többé tanácsot, a kétségbe
esették, akiknek nem fogja eloszlatni kétségbeesését, a keresők, akiknek nem
m u tat többé u ta t és mindazok, akiket már; ezután nem vezet be a hétköznapi
élettap asztalatu n k m élyén tapasztalható Isten titkába.
Hiányolni fogjuk tekintélyét. Ez a hiteles tek in tély vonzotta hozzá a leg
különfélébb em bereket: hívőket és nem -hívőket, fiatalokat és öregeket, a te
kintély hivatalos képviselőit és az ezektől eltávolodottakat. Ez a tekintély
nem m érhetetlen tudásából táplálkozott, nem érvelésének meggyőző erejéből,
nem lenyűgöző m érvű m űveltségéből (habozás nélkül, nyom dakészen fordí
to tt még nyolcvanéves korában is egy m eglehetősen nehéz, m atem atikai
analógiákkal tark íto tt Leibniz-szöveget). Valami másból. Olyan „nagy” teo
lógus volt, aki m ellett m indenki m egérezhette, hogy egyetlen teológus sem
lehet elég „nagy” a tárgyához. Nem viselkedett teológiai m estergondolkodó
ként vagy virtuózként, hanem árasztotta m agából, sugallta m indenkinek,
hogy Isten nem az a legfőbb létező, akinél nagyobbat nem lehet elgondolni,
hanem az a Titok, aki nagyobb m indennél, am it az em beri értelem el tud
gondolni.
Végül, és ez a legfájdalm asabb, hiányolni fogjuk tekintetét: gyermekien
tiszta arcát, amiin kiült mindig, am iről beszélt. E rre az arcra rá volt írva
egész élete, fájdalm ai, kiábrándulásai és kínlódásai. Ez az arc elárulta, hogy
teológiai tudása, hosszú életének szomorú tapasztalatai sem tudták színtelen,
„kiegyensúlyozott” em berré tenni. A tekintetében fellángoló harci kedv
egyik pillanatról a m ásikra váltott át gyöngéd odaadássá egyháza, m indenek
előtt azonban Isten iránt. Am it soha nem lehetett hallani tőle, a legbizalma
sabb körben, a legbizalm asabb órában sem, valószínűleg azért m ert nem is
volt szóba foglalható, leolvasható volt arcáról. Szem ében látni leh etett gyer
m ekien tiszta és felvilágosult naivitását, érzékenységét, hontalanságát. És sóvárgó vágyódását Istenre. K ivált idősebb korában m ár nem egeket ostromló,
de még m indig szenvedélyes, nem pufók optim ista, hanem inkább a gond
ólom súlyával reá nehezedő, egy egészen egyszerű keresztény em ber vágyát
Istenre.
Hogyne nélkülöznénk, hogyne hiányolnánk ezt az arcot, amíg csak élünk?

TARBAY E D E

Kegyetlen requiem

1
Em lékeinkből építjük önm agunkat,
rom jainkból terem tünk m indig újat.
2
Elmúlásod erőt adott,
nem léted m indentől megfoszt.
Ha jövőmből m agad kitagadod,
nem -lenni a legjobb.
3
Nap m int nap elfelejtelek,
nap m int nap tudnom kell téged,
s dühöm ben ,a Végtelenbe lendült képzelet
keresztjére feszítenélek.
Ha lennél, ha volnál, de nem vagy,
így önm agam feszítem föl rá,
a vasszögeknél vérem alvad,
s elevenen én válók halottá.
4
Meddig vagyunk mi, te meg én,
kettőnk között hol a határ?
Létem a Semmi perem én
m ost m ozdulatlan áll.
5
Hiányod stigm ája bennem
a nem újuló szerelem.
Á tkozottak vagyunk mi ketten:
a halott és az eleven.
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M inden napom ú jra kizökken,
a szó a szám ban visszájára fordul.
Míg távolodunk térben és időben,
közeledünk egymáshoz azon túl.
7
Te voltál, én vagyok,
Ö van, de mi végre?
Életünk csak okozatok
átláth atatlan szövevénye.
Mögüle dereng föl mégis
M egváltásunk egyetlen reménye.

A horgonykereszt (Zsid 6.18—19)
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— Itt ü lü n k Tihanyban, e gyönyörű kert csendjében, rezgő bokrok, haj
longó fá k és madarak társaságában. M it jelent az életében ez a kert, a ház,
ez a környezet, m it jelent a Balaton?
— Nem véletlénül kerü ltü n k Tihanyba. Abban az időben E urópa-szerte
igyekeztek a szellemi élet em berei — m űvészek, írók, m uzsikusok — a nagy
városokból vidékre m enekülni, és lehetőleg a legősibb és történelm et hordozó
helyeken szerény letelepedéshez jutni. Ebben a légkörben k erü ltü n k mi is
Tihanyba, 1942-ben. De aztán jö tt a háború, az épület egy része elpusztult.
48-ban ú jjáép ítettü k , s feleségem nek az alakítás során olyan kertészeti kedve
és érdeklődése tám adt, hogy azóta is ez tö lti be az életét. Szám om ra pedig
term észetesen a nyugalm at, a m unkalehetőséget és azt a szükséges visszavonultságot jelenti, ami nem aszketikus m agány, hanem a zavartalanságnak a
helye. T ihany im m ár több, m in t negyven esztendeje azt bizonyítja, hogy al
kalm as környezet a m unkásságom ra: ak á r a m árványkő-faragásra, ak á r a ra j
zolásra, ak ár ,az életre m agára. Hiszen itt m indennel találkoztam , am i fiatal
kori világcsavargásom során m eghatározó élm ényt jelen tett szám om ra: a
gazdag történelm i m últtal, a vízzel, am i a tengert pótolta, s a vitorlással. Ez
utóbbival pedig együtt já r az a m ám oros szabadság, am it akkor érez az em
ber, am ikor egy közepes erősségű szélben kis vitorlással kalandozik a hullám 
zó vizen. Ezek a játéknak tűnő dolgok nagyon is mély, ősi em beri érzéseket
vetnek föl, és teszik az em ber n ap jait örömtelivé.
— A gyökereket keresve azonban m élyebbre kell ásnunk. Míg a kiforrott
m űvész környezetére a terem tő csend a jellem ző, addig az indulásra sokkal
inkább a pezsgő élet, a szellem i nyugtalanság hatott. M ilyen volt egykor
Nagyszeben, ahonnan indult? M it adott önnek Erdély általában?
— Az, hogy gyergyócsom afalvi szabad paraszt család unokája vagyok, s
hogy így Nagyszebenben születtem , m eghatározó, rendkívül gazdag h áttér.
Sokat köszönhetek ennek. A pám azért telepedett le Nagyszebenben, m ert
segéd korában b ejárta M agyarországot, és egyik városban sem érezte jól
magát. Szebemben viszont, a szászok nagy m űveltségű, m íves városában, ott
honra talált. Becsületességrei és olyan légkörre lelt, am i letelepedésre késztet
te. M intha N ürnbergben vagy valam elyik ném et míves városban születtem
volna: ugyanazt a légkört képviselte a szászság. Magas m űveltség, m íves kul
tú ra és rendkívüli érdeklődés a m űvészetek iránt. Főleg zenei ítélete volt
egészen különleges. Így meg kell em lítenem , hogy B artók hangversenyeire
m ár akkor tódultak a szászok, am ikor őt P est még idegenkedve fogadta. B ar
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tók egyébként innen házasodott: első felesége, Ziegler M árta nagyszebeni
volt. A szászok értékelték, becsülték a jó m űvészetet, függetlenül attól, hogy
azt m agyar előadó tolmácsolta. A szász—m agyar ellentét azonban kétségkívül
létezett, de nem a 48-as Szeben-elfoglalással állt összefüggésben, hanem a
kiegyezés korával. Ekkor ugyanis az állam i hivatalokat elvették a szász S á g 
tól, a bíróság és az egyéb hivatalok m agyarrá lettek, úgyhogy a szászság önkorm ányzata, teljes önkorm ányzata m egszűnt, és csak a városi önkorm ányzat
m aradt meg nekik. Ez szám ukra persze nagyon sérelmes volt, innen adódtak
az ellentétek. M indehhez m ég ott voltak a románok, akik ap ránként, de na
gyon ügyes politikával alak ítg atták a m aguk ú tját. U tóbb kiderült, hogy ez
az ú t Trianonhoz vezetett.
— Ilyen körülm ények között bizonyára sokszor került konfliktushelyzetbe.
— Egész életem: konfliktusok sorozata! Csupa ütközés, ellentét, bonyoda
lom. Ám konfliktusok m inden em ber életében vannak, a kérdés csak az, hogy
ki hogyan k erü l ki azokból. Az én konfliktusaim m indig m eghatározó követ
kezm ényekkel jártak. Döntő következm ényei voltak például annak, hogy
Nagyszebenből rep atriáln u n k kellett. Szeben ugyanis ősrégi várfalaival,
h at- és nyolcszázéves épületeivel term észetes környezetnek szám ított. Győr
a maga vizeivel, szerencsére várfalaival valahogy pótolta ezt a légkört. De
hiányzott a szászság előrehaladott, európai kultúrája. G yőrben például nevet
séges, sőt bolond dolognak szám ított, hogy mi kalap nélkül jártunk. Vagy
hogy szerettünk kirándulni, az is. Vagy stran d ra já rtu n k a vízpartra, az is
nevetséges volt. Győr rendkívül kispolgári légkörben élt, erősen papi-kon
zervatív befolyás alatt. E nagy változások közepette bizony sok ütközésem
tám adt, egyszer például a Biblia m iatt. M egláttam az antikvárium ban egy
kis Bibliát. Fogalm am sem volt akkor, hogy Károli és K áldi között mi a kü
lönbség: Biblia — Biblia, m egvettem . H át kiderült, hogy ez egy K ároli-biblia volt. Én m eg dicsekedtem osztálytársaim nak, hogy nekem van egy nagyon
szép Bibliám az 1600-as évekből. Ez aztán nagyon kellem etlen következm é
nyekkel járt, m ár ami a „m enekültet” illeti, m ert hiszen egyszerűen csak így
aposztrofáltak m inket, hogy m enekült. Egyszer m eg egy tan áro m felszólított,
és csokornyakkendőm be belekötött, hogy m iért viselem. Ez akkor divatos
volt a művészek között, B artók is ilyent hordott, lehet látn i az akkori fény
képein. Nagyszebenben ez nem tű n t föl senkinek, de itt ez a ta n á r belekötött,
hogy m iért viselem.; M ondtam , m ert festő akarok lenni. Ebből aztán vita ke
rekedett, végül kijelentette, hogy ha én festő akarok lenni, akkor ő elbuktat.
E rre én azt m ondtam , hogy ez nem fog sikerülni, és m á r fogtam is könyvei
m et a pádból, ki az ajtón, és vittem m indet egyenesen az antikvárium ba.
Ezzel befejeződött gim názium i életem , de egyszersm ind elkezdődött egy
újabb konfliktus: az apám m al. A bban az időben egy jóm ódú iparosem ber
nem tűrh ette, hogy fia ilyen hivatást válasszon: az akkori viszonyok között
csavargó, kócos senkinek ta rto ttá k a festőt. Valóban m űvésenyom or volt álta
lánosan, ezért apám ellenezte a pályát. Igaza volt. Csakhogy nekem pedig
nem volt m indegy, önszorgalom ból, a m agam képzésével kitanultam a vés
nökm esterséget, és avval kerestem egy kis pénzt, am iből éldegéltem. Majd
következett a győri Képzőm űvészeti T ársulattal való konfliktusom , egy új
ságcikk m iatt. írtam p ár sort, hogy R udnayról, V aszaryról nem tudnak Győr
ben, ellenben a giccskereskedők szörnyűségeit halom ra vásárolják. H át ez
óriási sérelem volt, ezért k izártak a Képzőm űvészeti T ársulatból. Egyáltalán,
engem m indenünnen kizártak. Azt pedig sem akkor, sem később nem értet
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tem , hogy tulajdonképpen miérti zárják ki azt az em bert, aki az igazat m ond
ja. Tényleg giccseket vásároltak, a legjobb m estereket meg nem ism erték.
Mikor m egírtam ezt ,a cikket, nem is sejtettem , hogy ez lesz a hatása. Gon
doltam, ha nem is fogadják el, legalább kapok rá egy választ, hogy nincs
igazam. De inem így tö rtén t, hanem csak felszólítottak, hogy vonjam vissza
a vélem ényem et. E rre term észetesen azt válaszoltam, hogy én sem részeg,
sem elm ebajos nem voltam , am ikor ezt leírtam . Nekem ez a vélem ényem , s
ezt term észetesen fönntartom . Ne m en jü n k sorban az összes ilyen k o n flik tu 
son, de m ég egyet. Az Iparm űvészeti Főiskolán a „daliás időkben” — az ötve
nes években — elzárták a könyvtárakban az impresszionizmust. E rre én be
vittem a m agam könyveit, hiszen európai módon, európai m űveltségű fiata
lokat próbáltam nevelni. Utólag persze nekem volt igazam , m ert e növendé
keim m a Európa-szerte ism ert keram ikusok, ötvösök. De itt is odáig vezetett
a konfliktus, hogy 1960-ban eltávolítottak a főiskoláról. Az indoklás lényege
az volt, hogy Borsos Miklós idealista m űvészetszem lélete m iatt nem alkalm as
szocialista ifjúság nevelésére. Ezt én el is fogadtam , ráadásul örömmel, és ma
is ezen az állásponton vagyok. Ugyanis nem tudom és nem vagyok hajlandó
m egváltoztatni vélem ényem et az európai m űvészetről. M ert hiszen azt nem
én fogalm aztam meg — azt maga Európa fogalm azta m eg . ..
— H ogyan látja ezek után a m űvészet és a hatalom viszonyát?
— „Békés egymás ellen élésnek” tu d n ám nevezni. M ert a hatalom m indig
mecénás is volt, akár egyházi, ak á r világi szinten. U gyanakkor ízlésükben
vagy kívánalm ukban a művészek ellenségeivé válhattak. A m űvészek tilta 
koztak ellenük. E konfliktusokból kerekedtek ki aztáin az olyan legendás
históriák, m int például M ichelangelo m eg a pápa vitája. Ezek az ellentétek
állandóan fennállnak, m ert a m űvész m indig a maga ízlésére, a maga kedvére
ak ar alkotni, a hatalom pedig m ásként kívánja. A hatalom , a 155 cm-es zsar
nok azt ak a rja, hogy ő 2 m -es legyen. Volt, aki ezt m eg is festette a Napóleon
koronázása című képen: kétm éteres d aliát festett a 150 centis Napóleonból.
Itt eleve ellentétesek a szellemi indítékok és az érdekek. A művész gondol
kodása az tisztán szellemi. Tisztán szellemi, és a műhöz kötődik.
— Ez ko n k rét ütközést is jelentett az 50-es, 60-as években?
— Csak annyiban, hogy én voltam m egint a vesztes, m ert nem kaptam
m unkát. K orunk nagyon szelíd ahhoz képest, ami a m últban volt. Nem adtak
m unkát, és ezzel be volt fejezve a vita. H a én) visszautasítottam m ondjuk egy
R ákosi-portrét, akkor az öt év büntetéssel járt.
— K a p ott ilyen felkérést?
— Igen, de azt írtam , hogy egy 80 centis dom borm űvet én k ét h é t alatt
nem tudok m egcsinálni egy olyan fejről, akit nem is ism erek, és m ég fény
képen is alig láttam . Ez 49-ben volt, szóval rögtön az elején. Ezt persze rop
p an t sérelm esnek vették, felelősségre v o n tak a szövetségben, s a visszautasí
tást persze politikai m agatartásnak nyilvánították. H át ennyi. És ezután m ár
nem is vo lt gondom rá, hogy csinálok vagy nem csinálok ilyet, hanem nyu
godtan végeztem a m agam m unkáját. Meggyőződésem szerint soha semmi
m ást nem szolgáltam, m in t azt, ami az E urópát jelentő szellemi életből rám
ragadt, am i érintett az alkalm anként elzárt könyvekből, vagy a Bibliából.
— M űvészi és emberi szem pontból m it jelent ö n n e k a Biblia?
— Először az Ószövetség m egnevezhetetlenül bizarr, drám ai, rettenetes ré
sze, a p ró féták történetei érdekeltek, ezért rajzokat készítettem ezekhez. Az
után az Újszövetségben a Hegyi beszéd tisztasága, egyszerűsége ragadott
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meg. A ztán persze korom szerint is m ind érettebbé váltam . Családi tragé
diánk — nővérem betegsége — során is ott kerestem valam iféle m egnyug
vást idegeim számára, és azt hiszem, hogy meg is találtam . Azt azonban nem
m erném m ondani, hogy ez a vallásosságom az egyházi szokásoknak és elő
írásoknak megfelelő lenne. Sajnos papi személyekkel kapcsolatosan is értek
olyan csalódások, am elyek a tételes vallástól eltávolítottak.
— M i ragadta meg a Hegyi beszéd tanításában?
— A nnak term észetes, keresetlen egyszerűsége. L eült egy fiatalem ber,
és azt m ondta: legyetek tisztességesek. Ehhez foghatót csak Assisi Ferenc
p éld ájáb an látok, a k ire egy korábbi beszélgetésben is hivatkoztam . Volta
képpen semmi olyat nem csinált, am iért szentté k ellett volna avatni. Nem
volt sem m ártír, sem üldözött. De m egváltoztatta az európai szellem i életet,
am ikor azt a him nuszt m egírta, hogy „Fivérem , N ap”. Hiszen a középkorban
kim ondani sem volt szabad m ást, m in t csak az em bert meg Istent. E rre ő a
m ad arak at, a Napot, a fákat, a csillagokat, a vizet testvérének nevezte. En
nél nagyobbat akkor nem tehetett. D ante sem le h e te tt Assisi F erenc nélkül.
Az egyszerűségnek ugyanezt az e re jé t látom Jézusnál. Így fo rm álh atja át a
Hegyi beszéd is összes korábbi gondolatunkat és rendszerünket.
— A biblikus tém á k között gyakran ábrázolja Jónás prófétát. Ügy tudom ,
hogy élete talán legnehezebb fordulóján, a főiskoláról való kiűzetése idején
különösen is érezte a párhuzam ot k e tte jü k sorsa kö zö tt: Jónásnak küldetést
kellene betöltenie, m ajd kilökik — kizárják — őt a hajóból, beletaszítják öt
a viharba, a legnagyobb m élységet járja meg, m a jd m egtapasztalja, hogy
m égis van szabadulás. Művészsorsa valóban párhuzam osnak tekin th ető a
Jónáséval?
— Az igazság az, hogy bibliaolvasásom során én m agam nem fedeztem föl
Jónás jelképes jelentőségét. B abitsnak köszönhetem ezt, akinek m ű v e igazi
m egvilágosodást jelen tett számomra. Azóta is m indent m egtalálok benne: a
m agunk életét, m indenki életét. Mi m indnyájan tényleg Jónások vagyunk.
Kezdem ott, hogy az em ber többre hivatott, m in t hogy egyék, igyék és sza
porodjék. F reudnak sincs igaza, am ikor csak a szexualitást veszi alapul min
denben. Az em bert a szellem teszi naggyá. M indenki hivatott valam ire, m in
den em bernek küldetése van. B abits ezt a jelképes történetet betegen írta,
részben csúfondárosan, részben a m aga m u lattatására, de főleg azért, hogy
valahol rátapintson az igazságra. O lyan m élyértelm ű m űvet hozott létre,
am iben az em berről m inden benne v an : a gyávaság, a félelem, saját hivatá
sának föl nem ism erése, .a m enekülés mindéin olyantól, am iért felelős. Ma
aztán igazán látjuk, hogy m indenki m enekül a felelősségtől, nincs gazdája
sem m inek. S a végén Jónás im ája a legszebb im a, am it v alaha leírtak.
A M iatyánk m ellett a legszebb ima. M inden benne van, am ire k érh eti az em
b er Istent. Úgyhogy engem állandóan fogva tart. M agam leírtam kézírással,
utóbb ki is adták: véletlenül találták meg nálam . A zért írtam le, m e rt a mi
példányunk még B abits aláírásával van, és nem akartam , hogy a sok olvas
g atás során ezt teljesen, elhasználjam . H a pedig m á r leírtam , akkor, rajzokat,
vázlatrajzokat is ra k ta m közibük. íg y le tt az én Jónásom az enyém, és eddig
m indent igazolt. M indent igazolt. Az utolsót is: am ikor Jónás érzi, hogy bár
prófétai küldetésének eleget tett, nem következik be az, am it v á rt, hanem
„a Nap lassan tovább ballagott”. M egy tovább az élet úgy, ahogy m ehet.
— T érjü nk vissza az Üjszövetséghez. Szám talan evangéliumi történetet
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ábrázolt, de szinte m indegyiket Jézus nélkül. N em m eri vagy nem akarja
Jézust megrajzolni?
— Visszakérdezek. M iért nincs az evangélium okban semmiféle leírása, áb
rázolása Jézusnak? Hogy hogy nézett ki, milyen, volt a külseje. Hiszen ez ért
hető: a zsidó vallás tiltja az em berábrázolást. Ha pedig ezt tiltja, ak k o r a le
írással is vigyázni kell. M ert a leírás m ár képi világunkhoz tartozik, tehát
hogy valaki szőke volt és szakállas, m agas vagy kicsi, b arna vagy fekete. Ez
m ár m ind k é p ! Szerintem ez az oka, hogy sem m iféle leírás nem m arad t fönn
Jézusról, nem tu d juk, hogy nézett ki, m ilyen alakja, m ilyen keze volt. Csak
a cselekedetei és a szavai, azok m aradtak meg. És azok a legfontosabbak.
De talán vegyünk egy példát. Betegek gyógyítása, ugye. Mennek föl nyom o
rékok, aggastyánok, betegek, m ennek föl egy dom bra. Jézus nincs a képen,
de aki lá tja ezt a rézkarcot, az tudja, hogy ezek m ind valam iért m ennek. Ez
a sok nyom orult, ő k e t ábrázolom, akárcsak R em brandt, aki m ajdnem m indig
csak koldusokat festett, kivéve ha m egrendelést k ap o tt a gazdagoktól.
A franciák m izeráblistáknak nevezik ezeket a m űvészeket. Jézus ábrázolása
roppant nagy feladat, ettől mindig visszariadok. De a gyógyításra váró nyo
m orultaknak ez a sora azt sugallja, hogy Jézusnak itt kell lennie.
— M ondhatjuk ezt úgy, hogy Jézus éppen a hiányával van jelen? Ester
házy Péter írja, hogy valahova odanézni és éppen oda nem nézni: ugyanazt
jelentheti. V an, am it csak elhallgatással lehet kim ondani. Éppen azzal, hogy
nem rajzolja oda Jézust, hívja fel rá a figyelm et?
— Így is leh et m ondani. Erre hadd hozzam föl egy m ásik rajzom at pél
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dának. A Hegyi beszédet egyszer úgy ábrázoltam , hogy a tömeg jö n alulról
felfelé a hegyre. Tehát nem a m egszokott perspektívából, hogy m ennek föl
felé, hanem Jézus szemszögéből ábrázoltam . Hiszen úgy olvassuk, hogy „Jé
zus fölm ene a hegyre, m ikor látta vala, m ilyen sokan gyűltek össze”. Tehát
a tömeg jön föl. Jézust fölösleges ábrázolni ott, ahol ámuló és m egindult
arcok vannak. Pásztorok. Asszonyok csecsemővel, öregek bottal, m ankóval.
Sőt, még a G enezáret-tó ívét, öbölkanyarát is odahúztam egy vonással, m ert
„Szidonból is á tjö tte k ”. N éhány kis három szögletű vitorlás is kiköt a parton.
Szóval m indezek az atm oszférát terem tő körülm ények elm ondják, hogy itt
valaki beszél. Hogy ki, azt meg tudni kell. Ezek az arcok tükrözik Jézus ar
cát, jelenlétét. Hiszen a m űvésznek nem m agát a zsánert, a jelenetet kell
ábrázolnia, hanem annak légkörét. Ezzel a m ódszerrel végig lehetne az egész
Bibliát rajzolni. Tehát nem illusztratíve. B iblikus m unkáim m al soha nem
illusztrációt ak artam készíteni, hanem a lényeget próbáltam m egragadni.
Van például egy sorozatom. Négy halász áll csónakjuk mellett, a hálóval
babrálnak. M ind a négyen egyfelé néznek. Ahol négy em ber egyfelé néz, ott
valaki nyilván jön. A m ásodikon kilenc halász: szintén egyfelé néznek. De
hálójuk üres. A harm adikon pedig m ár o tt a csodálatos halászat. De ez sem
illusztrálva, hanem úgy, hogy egy asszony áll, k arjá n gyerekkel, s egy csöpp
ség szalad hozzá, m u tatja, m ennyi hal van. Ebből tudni lehet, hogy itt a
csodálatos halfogás zajlott le. Ezt is tudni kell — aki nem ismeri, olvassa el
a Bibliából. Sok ilyen ábrázolásom van. M indegyiknél egy dolog iz g a to tt: mi
lyen is leh etett, ahogy az a fiatalem ber m egjelent a halászok közt, és azt
m ondta: „kövess engem ” ? Azok pedig sorra követték őt. Rajzaim on ezeket
a megindító jeleneteket igyekeztem m ások szám ára is közelivé tenni.
— Ez nagy segítség a m ai világban. F élelm etesen aktuális az olyan bibliai
ábrázolás, am elyen Jézus a szem nek n em látható. Hiszen ma sincs jelen
közöttünk, n em láthatjuk őt. Éppen ezért: az em bereken, ra jtu n k kellene
tükröződnie az ő láthatatlan jelenlétének. M agatartásunkon, m ozdulatainkon
— m in t a rajzon a halászokén, vagy m in t a hegyre kaptató nyom orultak
mozgásán. A z előbbieket is összefoglalva, hogyan határozná meg m űvészeté
jiek transzcendens mozgatóit?
— Sokan az ihlet m eghatározásából próbálnak kiindulni. Szerintem ez
m aga a m űvész alkata: fiziológiai-szellemi alkata. A zért nincs ihlet, m ert
a művész állandóan egy olyan állapotban van, hogy a világot így, belső
látással látja. Az olasz m egkülönbözteti a disegno esterno és interno-t. Az
előbbi puszta kézügyességgel lerajzol valam it. A m ásik viszont belülről jön.
A művész nem le-rajzol, le-fest valam it, hanem ab ban él, az az övé. A világ
a művész szám ára: kép. Nem tud m ásképp látni. H a nincs Írón a kezében,
akkor a szemével rajzol. Tehát éppen itt ju tu n k el ahhoz a transzcendenshez,
am it nagyon nehéz m ég közelebbről m eghatározni. Egyszerűen egy olyan
szellemi alk ato t feltételez, aki nem tu d m ásképp látni, csak képekben.
— Szobrai, dom borításai az ország sok tem plom ában láthatók. M ilyennek
látja ma a tem plom ok egyházm űvészetét?
— Elég elszom orítónak. Az ún. róm ai iskolában képeztek ugyan egyház
művészeket, vagyis akiket az egyházi tém a vonz, de ez m indent nem old
hato tt meg. Egy bizonyos reform azért bekövetkezett, úgyhogy ami van
jobb ízlésű tem plombelső, azt általában azok csinálták. A ntal K árolyra, Mé
száros Lászlóra és társa ik ra gondolok. De ez abba k ellett hogy m aradjon az
ötvenes évek szünete, tilalm a m iatt. A kkor sok m inden m ásként volt. Az
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én szakoktatóm is kapott egy kis egym éteres fig u rát m egfaragni, egy tem p
lombelsőbe. E rre az igazgató kérdi tőlem, hogy m iért faragja. Mondom,
azért, m ert kell. Azt m ondja, a rra kér, hogy ezt ne faragja. M árpedig ezt
farag n i fogja, voltam kénytelen ellentm ondani. így aztán mégis elkészült
persze: ott v an felállítva a M ártírok útjai''Ferences tem plom ban. Ezek a te t
teim persze ellenségesnek m inősültek azokban az években. E konfliktusaim
azonban nem bukásom at, hanem szabadságom at jelentették. De kérdésedre
visszatérve: a tem plom belsők m űvészete bizony vajúdik. A giccs m ég m indig
uralkodik, legalábbis a katolikus tem plom okban. A protestánsoknál persze
eleve kevesebb az ábrázolás, a képzőművészet.
— M ilyen evangélikus vonatkozású alkotásai vannak?
— A G yőr-nádorvárosi evangélikus tem plom keresztelőm edencéjét itt, Ti
hanyban faragtam , a bombázások előtti utolsó hónapokban. R ajta a négy
evangélista: a legidősebb az Kodály feje, aztán Egryé, Barcsayé, végül János,
a legfiatalabb, az a m agam feje. A m edencén a fedőlap egy rézdom borítás:
János keresztel a pusztában, körülötte nagy töm eg. Nagyon kedves szám om ra
az a győri keresztelőkápolna. Később Szabó József püspök úr m egvásárolta
az Angyali hírad ást, am int zuhan le az angyal, és hirdeti az eljövőt. Aztán,
jóval később, a Luther-évforduló során készítettem egy érm et is a reform á
torról, C ranach ábrázolása nyom án. Luther-dom borm űvem pedig a Deák
té ri tem plom u d v ari falán van elhelyezve.
— Miben látja az egyházak mai legfontosabb szerepét?
,_Az egyház az egyedüli olyan — lelki-szellem i vonatkozásban — hatal
m inak nevezhető és töm egekkel rendelkező szervezet, ahol kizárólag a jóra
törekvés a cél. E nnél szebb hivatása nem lehet sem m iféle — m ondjuk így —
töm egszervezetnek. Nevelési funkciója révén az egyház a napi élet gondozó
ja, pásztora, lelkipásztora. Hogy a napi életben legyünk tisztességesek és
becsületesek, hogy m unkánkat jól végezzük el, és akkor m egáld az Isten
— ezt hirdeti. És ez így is van. M ert az áldás a becsület és a tisztesség
következm énye. Ugyanígy a gonosznak, a rossz szándéknak és az aljasságnak
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is m egvannak a következm ényei. Nagyon tévednek azok, akik azt hiszik,
hogy nem. Az utóbbi évek változásai m ind nem fordítottak azon, hogy a
becsület m a is becsület, az igazság ma is igazság. Az egyház — ha engedik,
ha nem — nem tu d m ást m ondani, nem tu d m ást kérni az em berektől, m int
a becsületet és az igazságot.
— Látom, újabb látogatók érkeztek, be kell fe jezn ü n k a beszélgetést.
Utolsó kérdésem abból fakad, hogy itt ü lü n k szem ben egymással, köztünk
több, m int ö tven év. M it üzen egy fiatalem beren keresztül 1985 ifjúságának?
— Igen, ötven é v . . . Ez m ár egy m ásik nem zedék. K ortársaim , barátaim
m ár nincsenek itt, feleségem m el m agunkra m aradtunk. Nincs m ár B ada
csonyban Egry József, aki m indig m egható em beri tisztaságot képviselt előt
tem . Máig sem találkoztam hozzá hasonlóval. A m űvészetben, a k ritikában
szigorú volt, em berileg ugyanakkor elnéző. Ha valaki szidta a m ásikat, csak
fölnézett a sakkozásból, s m egvédte azt. Nem tű rte az igazságtalan korholást.
A ztán nincs m ár Illyés sem, akivel itt Tihanyban ism erkedtem meg, és aki
nek közelsége oly sokat jelentett. M inden szervezés nélkül k ialakult egy
olyan szellemi atm oszféra, am it mi akkor teljesen term észetesnek tarto ttu n k ,
hogy ez olyan, hogy ez van. Amíg van, az olyan term észetes, m int gyerm eknek
az anya. Nem volt ez semmi különösebb önképzőköri csoport, egyszerűen itt
voltak, és ez term észetes volt. Most, hogy nincsenek itt, érezzük a m agányt.
Nincs m ár N ém eth László sem, akit meg mi hívtunk ide. N álunk volt két
hétig, akkor k ap o tt kedvet ahhoz, hogy S ajkódra lejöjjön. De tudod, kik
a most érkezett vendégek? Feleségem éppen rózsáit m u tatja nékik. Ném eth
László leánya és unokája érkezett hozzánk. Igen, ez m ár m ás nemzedék..
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Jónásnál is a Nap lassan tovább ballagott. Hogy m it üzenek ennek a nem 
zedéknek? Hogy legyen európai ifjúság. Európaiak vagyunk, h a Rigától
Szicíliáig m eghúzzuk a vonalat, az Európa. De ez m ég nem já r feltétlenül
együtt európai m agatartással. I tt él b u ta és tehetségtelen, gyilkos és gaz
em ber is, m indenféle. Ilyen módon európai em ber külön nem létezik. Művelt
em ber létezik, akkor is, h a G yergyócsom afalván él, vagy akárhol. Európai
m ag atartást, soha be nem szűkülő szem léletet szeretnék tehát az ifjúságnak,
am ely bizony pórul já r t a nihilnek nevezhető években. 1946-tól 59-ig én ilyen
ifjúságot próbáltam nevelni. Nem lenne jó, ha ú jra ism étlődhetne az, ami
ennek következm énye lett. A fiataloknak azt tanácsolom , igyekezzenek m ű
velődni, igyekezzenek a szakm ában s m inden té re n képezni m agukat. Nem
iskolákban — iskolán kívül, m indenütt. M ert h á t ez egy m agatartás, az
európaiság.
— K öszönöm a beszélgetést. És köszönjük a fo lyó ira tu n k számára készített
rajzokat.

MATYIKÓ SEBESTYÉN JÓZSEF

Amíg halász voltam
Amíg halász voltam
teli volt a szákom —
Ládám at oroztam
lángos-szivárványon.
Poroszló a határ,
kerítő a háló.
Imázó könyveim :
fejfa-csónak, zászló.
Könyveim a láncon
m indig nyitva voltaik.
B ereknek és tónak
pásztorai holtak . . .
K ürtöm et eldobtam
m agvaim szétszórtam ,
nádasaik üszkét
szívembe csókoltam!
Amíg halász voltam
teli volt a szákom —
Ládám at oroztam
lángos-szivárványon . . .

A LB ER T SCHW EITZER

válaszbeszéde
a belgiumi
Joseph Lemaire-díj
átvétele alkalmából

S ch w eitzer A lbert halála huszadik
évfordulóján em lékezünk reá e kö
tetlen megnyilatkozásával (elhang
zo tt 1955. novem ber 18-án).

Egészen különleges jelentősége van szám om ra a Lem aire-alapítvány díjának,
m elyet kórházam szám ára kapok, m ert olyan em bertől szárm azik, aki —
ugyanabban az időben, m int én, egyező értelem ben, egyaizon gondolat je
gyében — olyan m űvet alkotott, m ely a hum anitás szellemének jegyét hor
dozza magán. Soha el nem felejtem , m it jelent szám om ra a „P rix L em aire”,
nem csak kórházam nak anyagiakban, hanem úgy is, m in t azonos időben szü
le te tt testvérgondolatok eredm énye, m elynek célja, hogy olyasm it alkosson,
am i a valódi k u ltú rát szolgálja.
Ön em lítette beszédében, hogy engem foglalkoztat k o runk ku ltú ráján ak
kérdése. Engedje h át meg, hogy néhány szóval elm ondjam , mi is v itt arra,
hogy napjaink kultúrájával törődjem .
Először is: mi indította el a küzdelm et azért az európai k u ltú ráért, amelyivei mi m ost foglalkozunk?
A hum anitás eszméje ókori eredetű. Először Jézus prédikációiban bukkan
fel, a boldogmondásokban. I tt szól az irgalm asakról, akik irgalm asságot nyer
nek, a békességre törekvőkről, .akik Isten gyermekei. A hum anitásnak ez az
eszm éje fejeződik ki Pál szeretethim nuszában is. Ám az ókor k u ltú rá já t nem
tu d ta befolyásolni, m inden fáradozás ellenére sem érvényesült, még a keresztyénségen belül sem.
A hum anitás gondolatának m ásik forrása aiz ókori filozófia. Közvetlenül
a keresztyénség előtti időben, a sztoicizm usban m erült fel az az igény,
hogy az em ber egészen em berré váljon, s a m ellette élő em berre úgy tekint-
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sen, m in t akit segítenie, gyám olítania kell. A sztoikus hum anitás sem volt
azonban képes az ókort m egváltoztatni. Sohasem le tt népszerű; csupán egy
elit ideája volt, am elynek a keresztyén eszmével való rokonságát nem ismer
ték föl. Pedig Seneca, a filozófus és P ál apostol kortársak voltak. M indket
tejü k b en élt a hum anitásnak ez az eszméje. S no h a nem ism erték egymást,
mégis hasonló gondolatokra ju to ttak .
A középkorban is megvolt a keresztyénségben a hum anitás eszm énye, de
éppen csak vegetált, m inthogy ez a hum anitás az ókortól örökölt összes ször
nyűséget megengedte.
Az ú jkorban találkozott a hum anitás kétféle eszméje, m égpedig a nagy
Erasm us szellemében. Ekkor kezdett Európa tulajdonává lenni az az esz
mény, am ely a legm agasabb k u ltú ra elérésére te tte képessé. Valóságos csoda
tö rté n t: a keresiztyénség gondolkozóvá lett, a filozófia pedig vallásossá.
A keresztyénség és a filozófia azonos szellemben együttm űködött, hogy a
világot szellemileg előbbre vigye. Soha m áskor nem volt tapasztalható ha
sonló jellegű fejlődésvágy. Ekkor gyökeresedett m eg a hum anizm us ideája
európai kultúránkban, reform álni kezdte az intézm ényeket, és hozzálátott
a k o r összes feladatának megoldásához, hogy m ég m agasabb hum anitásesz
m ényt valósítson meg. S nem eredm énytelenül.
Erasm us után száz évvel Hugo Grotius javasolta a világ nem zeteinek,
hogy egyezzenek meg, tegyenek egym ásnak kölcsönös engedm ényeket hábo
rús és békeidőkre vonatkozóan egyaránt, am int em ber és em ber között való.
Ez a jav aslat m élyen hum ánus szellem ű: a háború ne terjedhessen ki a pol
gári lakosságra, hanem korlátozódjék a harcoló felekre; ne lehessen népeket
deportálni. Mindezt Ném etalföld nagy jogtudósának köszönhetjük.
1864-ben ebbe a népjogba, ebbe a nemzetközi jogba vetette horgonyát a
Vöröskereszt, am ely m inden tek in tetb en a háború hum anizálására törekszik,
am ennyiben felkarolja a sebesültek, a hadifoglyok és a civil lakosság sorsát.
így lehetett ,a XIX. század végén azt a rem ényt m elengetni, hogy mindez
az előrehaladás tartó s lesz, és m ajd m egváltoztatja a világot. Felnövekedvén
m agam is átéltem ezt a haladásélm ényt. Nemcsak a tudom ányokban bíztam,
hanem általában azt rem éltem , hogy a tudom ányos eredm ények m ajd ma
guk u tán vonják a szellemi haladást. De am ikor 1893-ban egyetem ista lettem ,
különös dolog történt. A görög irodalom bázeli professzora, F riedrich Nietz
sche ekkor fejtette ki — kora eszményével ellentétes — vélekedését. Azt
állította, hogy a fejlődés irán y a nem a tökéletes em ber; pontosan ellen
kezőleg, a hatalom em bere az ideál, aki uralkodik, s akinek a többiek alá kell
vessék m agukat. Nietzsche írásai foglalkoztattak bennünket, hiszen éppen
ak k o r jelentek meg, am ikor egyetem re jártam . És m ondhatom , nem vettük
kom olyan őket, hanem csodálatos nyelven tündöklő szellemi m utatványnak
tek in tettük. Sohasem hittük, am ikor írásait olvastuk, hogy ezek a gondola
tok valaha m egvetik lábukat világunkban. S mégis ez történt.
K ezdtem m egfigyelni a dolgokat. 1900-tól m eg kellett állapítanom , hogy
a gondolkodásmód lassan m egváltozott. Azt hajtogatták, hogy legyünk rea
listák. Ez a realizm us a kor bizonyos törekvéseit túlzott érzelmességmek te
kintette. És senki nem m ondott ellent. Az volt a benyomásom, hogy kultú
rá n k b an valam i m agunk elengedése fészkelte be magát, m ely azt sejteti,
hogy e k ultúra nem fogja m egállni a helyét. A katasztrófa bekövetkezett.
Az első világháborúban győzött felettünk az em bertelenség. Feledésbe me
rü ltek azok a törvények, am elyeket az államok addig m eg tarto ttak egymás
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között, hogy m egkím éljék a népeket .a h áb o rú kegyetlenségeitől és szörnyű
ségeitől. A tud o m ány nemcsak haladáshoz segített, hanem olyan problém ákat
is okozott nekünk, am elyeket nem tu d tu n k megoldani. M inden addiginál
pusztítóbb fegyvereket adott a kezünkbe. R epülőgépekről bom bákat dobtak
le. Egész népeket űztek el. A Vöröskereszt csak a rokkantakra, sebesültekre
és hadifoglyokra vonatkozó egyezm ényeket tu d ta m egm enteni, de nem tu d ta
m egakadályozni, hogy új, nagy hatású pusztító fegyvereket vessenek be.
A második világháborúban ez m ég fokozódott.
A jelenben olyan kultúrához tartozunk, am ely m egadta m agát a rom bolás
tudom ánya előtt. Ma m ár em lékeztetni sem m erünk a nem zetközi jog m eg
állapodásaira. A háború u tá n föl kellett volna tennünk a kérdést: mi jogon
ad ták fel a fegyverekkel való visszaélésről hozott határozatokat? De egy
árva hang sem hangzott el. Ami ku ltú rán k at illeti, valójában m ár nem létezik
nemzetközi jog.
Győzött felettü n k az em bertelenség. H ogyan tö rtén h e te tt ez? Először a
fegyverek hatalm ának adtuk meg m agunkat. De akadt m ég más is. Hogy
eshetett meg, hogy ilyen csöndesen, m indent elfogadva, tiltakozás nélkül
m egadtuk m agunkat?
Úgy, hogy erkölcsünk nem volt valódi erkölcs. Eszünkkel elfogadtuk
ugyan, de nem gondolkoztunk el ra jta elég m élyen. Nem gondoltunk a többi
terem tm ényre. A! filozófia és a vallás előtt o tt állt a kérdés: m ilyen m agatar
tás szükséges a terem tett világgal szemben? Dönteni kellett volna, de vona
kodtak, nem m erték m egtenni, és mégis: a döntésnek meg kellett történnie.
Az em beri erkölcs csak akkor teljes, valódi és eleven, ha egybeölel m inden
élőlényt. Csak a k k o r lehetünk szellemi kapcsolatban a világgal. Minden olyan
filozófia, am ely ezt nem veszi figyelembe, s nem az élet egészével foglal
kozik, pusztulásra van ítélve. Engem m ásféle gondolatok ragadtak meg.
A tudom ány és szívünk m élyének kutatása ré v én m inden titokzatossá lett.
A tudom ány m in k et tudásról tudásra vezetett, ugyanakkor azonban m iszti
kum ról m isztikum ra is. Egyedül ez a m isztikum képes elvezetni bennünket
korunk igaz szellemiségéhez, hogy betöltsön bennünket az élet és a lét titk a !
Ez az a m agatartás, amelyet m indnyájunknak föl kell öltenünk, és csak a k 
kor leszünk valóban em berekké. Az élet áh ítato s tiszteletének etikáját elő
ször 1915 szeptem berében m erészeltem vázolni. Még a napra és órára is em 
lékszem.
A kkoriban azt kutattam , hogy mi a jó alapfogalm a. Felism ertem , hogy
a „jó”-ról alk o to tt fogalm unkat ki kell szélesítenünk, m élyebbre hatolnunk.
Össze kell k ö tn ü n k a jóval m inden erényt, jóságot, a ragaszkodást is. Végül
a rra a következtetésre jutottam , hogy m indez nem más, m in t az élet irá n ti
mélységes tisztelet. Az igazi szeretet feltételez egy még m élyebb fogalm at,
am elyből m élységes tisztelet ered a m inden lén y t, a legcsekélyebbeket és leg
szegényebbeket is átfogó élet iránt. V isszautasítunk m inden olyan állítást,
am ely szerint az em ber a terem tés u ra és m in d en más terem tm ény p aran 
csol ója. M eghajlunk a valóság előtt. Nem m e rjü k többé azt mondani, hogy
vannak olyan értelem nélküli lények, am elyekkel tetszésünk szerint bán
hatunk. M ert tu d ju k , hogy m inden lény tito k , akárcsak s a já t létünk. Az
a szegény szállongó légy, am it a kezünkkel le akarunk csapni, éppúgy be
lép ett a létbe, m in t m i m agunk. Ism eri a félelm et, vágyakozik a boldogságra,
szorong a megsem m isüléstől. T ehát nem csupán az em ber a felebarátunk.
Felebarátaink az összes lények. Ezért azt hiszem , hogy em beriességi gondo-
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latain k nagyobb m élységet, em elkedettebb nagyságot és több hatóerőt nyer
nek az élet iránti áhítatos tisztelet fogalm a által.
A korábbi etika felebaráti szeretete csak töredék volt. H asonlított valam i
levegőben lebegő harm óniához, m ely azonban alaphang híján tökéletlen.
Ezt az alaphangot az élet iránti m ély tisztelet adja. Az élet áhítatos tiszte
letének gyökérzete pedig elég erős és mély ahhoz, hogy zavartalanul nőhes
sen a hum anitás eszm éjének fája, am elynek ki kell sarjadnia belőle. így
hát az előtt a feladat előtt állunk, hogy m egváltoztassuk korunkat, az igazi
k u ltú rá t visszaszerezzük, átalakítsuk a korszellem et. Am ikor 1915-ben rá
találtam az élet áhítatos tiszteletének új etikájára, azon tűnődtem , mi lesz
e gondolat sorsa. Azt hittem , talán akad m ajd halálom után p ár évvel egy
doktorjelölt, aki filozófiai disszertációján dolgozva rábukkan ezekre az írá 
sokra, és azt m ondja: „Ez nem is rossz, m egérdem el némi figyelm et!” De
m ásképp történt. Az eszme elindult útján, és tovább is kell haladnia. Az a
tény, hogy ez alkalom ból Önök m ind összejöttek, azt bizonyítja számomra,
hogy az eszme most kerekedik föl, hogy nekivágjon az em beriségben rá váró
útnak.
Terjesztésében ne vegyük át azokat a m ódszereket, am elyekkel m anapság
eszm éket terjesztenek, hanem bízzuk m agunkat egyedül a lélekre. M erjünk
m egkérdezni m ásokat, hogyan gondolkoznak korunkról, korunk szelleméről.
Egy igaz felism erésnek em bertől em berig kell terjednie, hogy később bejár
hassa a maga ú tját. Rem éljük, eszménk még idejében elterjed ahhoz, hogy
elkerülhessük azt a katasztrófát, am ely nagyobb lenne, m int az első és na
gyobb, m int a m ásodik világháborúé. M indenkinek, aki atom fegyverekről
beszél, tudnia kell: em bertelenség azzal a gondolattal játszani, hogy ezeket
a fegyvereket egy napon bevethetik a népek háborúiban.
Köszönöm, hogy ilyen türelm esen m eghallgattak. Mindig élm ény számom
ra, h a tudom, hogy ezek a gondolatok m egérintették a szíveket. Tudjuk
pedig, hogy azok a jövendő em berei, akik gondolataikban szóhoz ju tta tjá k
a szívüket is. így leszünk azzá, am ivé lennünk kell: nem em berfölötti embe
rek, hanem a mély em berség szellemének igaz emberei.
Bodrog M iklós fordítása

MIKLÓS PÁL

A buddhizmus

Egy évszázaddal ezelőtt m ég bízvást leh etett az öt nagy világvallás egyiké
nek. sőt, legelsőjének tekinteni a buddhizm ust: szülőföldjén, Indiában ugyan
(a közkeletű tévhittel ellentétben) m ár m ásfél ezer éve csak nyom okban élt,
viszont töm egvallásként virágzott Kínában, Japánban, K oreában, DélkeletÁzsiában, v alam in t Tibetben és Mongóliában. N apjainkra azonban a hatal
m as K ínában gyakorlatilag kihalt, csupán néhány, inkább m űem lékként
fen n ta rto tt kolostor és azoknak őrei, egyre fogyó szerzetesi közösségei őrzik
nyom ait; hasonló a helyzet Mongóliában, s ugyancsak nehezedik a helyzete
Tibetben. Nem is kell a szó szoros értelm ében vett vallásüldözésre gondolni
— b ár hellyel-közzel előfordult az is, elsősorban M ongóliában a 30-as évek
b en —, csupán arra, hogy a földrengésszerű társadalm i átalakulás lassanként
m egszüntette létalapját. S az a tény, hogy virágzik Japánban, ahol a 130
m illiós lakosságnak a fele v allja m agát buddhista hívőnek, nem kom penzálja
azt a másik tényt, hogy a m illiárdos K ínában m a m á r legföljebb az igen
öregek fogyó nemzedéke hisz — titokban — s fohászkodik — m agában —
A m itábhához vagy a segítő A valokitésvára bódhiszattvához. S ha m ég von
Glasenapp könyvének első m egjelenése idején (1951) is volt némi jogosultsága
a világvallások sorrendjében a hívők száma alap ján legelőre sorolni a budd
hizm ust, háro m évtized a la tt teljesen átalak u lt a sorrend: a buddhizm us ma,
k ín ai hívei elfogytával, csak az utolsó a sorban.
De történelm i szerepét tekintve, szülőföldjének és m ég inkább virágkora
honának, az egész Távol-K eletnek eszméit és k u ltú rá já t tekintve, m a sem
becsülhetjük le. A buddhizm us nélkül a távol-keleti bölcselet, irodalom és
m űvészet alkotásaiból sem m it sem érthetünk meg. És vannak napjainkban
is — egyre növekvő szám ban — olyan bölcselők, lélekbúvárok, sőt, term é
szettudósok is Nyugaton, akik Buddha tanításában olyan ma is eszméltető
gondolatok — olykor csak költői form ában fogalm azott sejtések — ihletét
fedezik fel, am elyeket, különös módon, a legm odernebb nyugati tudom ánydk próbálnak meg a mi tudom ányosságunk norm áinak m egfelelő módon
igazolni. (Hogy m ást ne em lítsek: Erich From m vagy éppen Ju n g saját
pszichológiai elm életük rokonait fedezik fel a buddhista tanok egy-egy vál
tozatában, F rith jo f Capra pedig a m ai m ikro- és m akrofizika kozmológiai
szem léletm ódjának elődjét lá tja benne.)
Buddha tan ításán ak tolm ácsolására a vonzó és hasznos eljárásnak az lá t
szik, hogy elm ondjuk a történetét. Vonzó, m ert tele v an költői elemekkel,
hasznos, m ert a legtöbb dolgot úgy lehet legkönnyebben érthetővé tenni, ha
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a tö rtén e té t ism ertetjük. Talán m ég azon az áron is, hogy m egkíséreljük
közben m egkülönböztetni a történelm i tényeket ,a legendák aranyos fény
ben ragyogó túlzásaitól — s ezt m ég aiz is nehezíti, hogy az in d iai világszemlélet irtózik a történelem (szám unkra oly fontos) kronológiájától. De
végül is, Buddha történetéből a m i szem pontunkból is az látszik legfonto
sabbnak, am i a hagyom ányban eleven életet él, s ez a legendává kerekedett
történelem .
A tö rtén e ti Buddha a Sákják nem zetségéből szárm azó egyik rád zsa (a tör
ténelem tudom ány szeriint inkább csak jóm ódú és rangos nagybirtokos),
Suddhódana fia; K apilavasztuban, É szak-Indiában (a nepáli határvidéken)
született i. e. 560 táján. Neve S ziddhártha lett, de G autam a néven is hívták
(a S ákjam uni, azaz „a S ákják bölcse” nevet később kapta). A legenda szerint,
am ely G autam a születése előtt kezdődik, előző létezéseivel, B uddha utolsó
előtti reinkarnációjában egy égi szférában volt s onnan választott magának
anyát és családot. A reinkarnáció ta n a a bráhm anizm us tartozéka, a buddhis
ta tan m agától értetődően, de korrekcióval te tte sajátjává. Az anya neve
M ája — ugyancsak u talás a bráhm am ista m ítosz illúzióvilágot terem tő má
gikus alakjára. Mája egy éjszaka azt álm odta, hogy egy fehér elefán t hatol
be oldalába; tíz hónap m úlva fiúgyerm eket hozott a világra — B uddha szü
letését is jóslatok és csodás előjelek kísérték. H ét nappal a szülés u tá n Mája
m eghalt — a drága edényt, am ely B uddhát em b erré tette, soha többé nem
volt szabad földi em ber méhévé ten n i. (Érdekes az ellentét M ária szűzen
szülésével; bár megjegyzendő, a m ongol irodalom Májának is szüzességét
hangsúlyozza.)
G autam a pom pában és gazdagságban nevelkedett. A legenda szerint már
gyerm ekkorában m eghökkentette a környezetét bölcsességével. H a ifjúkora
fényűző életét a legendák el is túlozzák — a későbbi aszkézis kontrasztja
érdekében —, az valószínű, hogy valóban több palotája volt és feleségén
(Jasódhará néven em lítik) kívül nag y háreme. A gondolkodó ifjú m agának is
feltehette a nagy, örök kérdést, de a legenda szerint erre négy élm ény éb
resztette rá : bár apja — a jóslatok okán — elzárt életet biztosított neki,
kikocsikázásai alkalm ával látott egy aggastyánt, egy leprást, egy halottat.
Kérdezősködésére azt a választ k a p ta , hogy m inden földi em berre ez a sors
vár: betegség vagy öregség és halál. A negyedik találkozás, am ik o r egy asz
k é tá t láto tt, felébresztette benne a m úlandóság és a világtól való elfordulás
gondolatát. (A tö rtén e t a m agyar irodalom egyik emlékéből tu dhatóan a
buddhizm us körén tú l messzire elk erü lt: B arlám és Jozafát h istó riája ide
vezethető vissza.)
E kkor érlelődött m eg G autam ában az elhatározás, hogy asizkézissel kísérli
m e g a választ m egtalálni a kérdésre: hogyan leh et m egm enekülni a bajoktól,
szenvedéstől és haláltól? E lhatározásától az sem té ríte tte el, hogy épp akkor
született meg fia. A 29 éves fiatalem ber egy lovászával m esszire nyargalt,
aztán búcsút vett tőle s kedves lovától (amely, a legendában, belepusztult
az u rátó l való elválásba és m ennyei lényként született újjá). R u h á it levetve
először egy-két m ester m ellett ta n u lta az aszkézist, majd, nem lévén elége
dett tanításaikkal, M agadba földjére vándorolt s előbb teljes m agányban
böjttel és ömsanyargatással próbálkozott. Ebben is csalódva, ism ét táplál
kozott és az elmélkedés útján p ró b álta célját elérni. Remeteségének hetedik
évében, egy fügefa a la tt elm élkedve, m egvilágosodott (a „bu d d h a” szó ezt
jelenti). A legenda szerint ekkor k ísértette meg M ára, az ördögi, de legyőzve
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a kísértéseket, úgy döntött, hogy mások szám ára is m egnyitja az örökkévaló
ság kapuit: tan ítan i fog.
Első tanítv án y ait aszkétákból választotta Benáreszben. E lindította „a tan
k erek ét” : prédikációiban kifejtette, hogy a m egvilágosulás ú tja a m érték 
ta rtó lemondás. A tan ítás lényege: a szenvedés oka a vágy és a sóvárgás,
ezektől kell m egszabadulni (a nyolcas út ta n a : helyes gondolkodás, beszéd,
cselekvés, élet, törekvés, vizsgálódás és elmélyedés, a vágyaktól való m eg
szabadulás útja). G autam a B uddha 38 éves korától 80 éves koráig já rta
Észak-India ú tja it és ta n íto tta egyre szaporodó híveit igazságára. Tudta,
hogy az em berek különbözők, ezért összegyülekezett híveit, tanítványait
ebben az értelem ben kezdettől kettéosztotta: világiakra, akiknek csak az öt
törvényt kellett m eg tartan i (ölés, lopás, hazugság, ivás tilalm a és házassági
hűség), és a rend (aszkézist vállaló) tagjaira, akiknek m indezt szigorúbb
form ában, a teljes szüzesség és szegénység vállalásával ró tta ki. (Em ellett az
is lehetséges volt — és lehetséges ma is —, hogy a buddhista hívő csak egy
időre vállalja a szigorú szerzetesi norm ákat, előtte, esetleg u tán a is, laikus
hívőként él a világi életben.) M egtérített több uralkodót — köztük saját
a p já t és családját is —, híres bráhm inokat és m ás nézeteket valló aszkétákat.
Tanításai hirdetésében m indenképp a türelm esség jellem ezte; ellenségeivel
is higgadt türelem m el foglalkozott: M ikor egyik ellensége, aki hírét vette
türelm ének, m egkísérelte bántalm azni, szidalm azni, G autam a rezzenéstelenül
tű rte . Midőn am az beleunt, csak akkor kérdezte m eg tőle, hogy mi tö rtén ik
az olyan adom ánnyal, am it nem fogadnak el. A sértegető azt felelte, hogy
term észetesen visszakerül áhhoz, aki adta. M ire Buddha így fo ly ta tta : „Lásd,
fiam, most te is így já rtá l: bántalm aid és szidalm aid saját fejedre hullanak
vissza s m ég sok b ajt okozhatnak m ajd neked . . . ” A m egszégyenült h arm a
dik nap visszatért és B uddha hívei közé szegődött. (Az in d u lat Jézust is el
fogta olykor, s k iv erte a pénzváltókat a tem plom ból — ilyet G autam áról so
sem említenek.)
Nyolcvanesztendős korában, vándorlás közben beteg lett. Ekkor egy ko
vács m egvendégelte (a legenda szerint szarvasgom bával), s ettől m ég roszszabbul lett, de folytatta ú tjá t. K usinagaráig ju to tt el, itt elbúcsúzott ta n ít
ványaitól — utódot nem jelölt ki, de K asjapát m aga m ellé ü ltette s ezt ké
sőbb jelzésnek fogták fel. O ldalára feküdt s úgy v onult át a N irvánába
— vagyis véglegesen m egszabadult a fájdalom tól. (A N irvána fogalm án so
k a t vitatkoztak. A rejtélyes kifejezésnek ta lá n a legplauzibilisabb értelm ét
a m agyar kifejezéssel, „a láng kioltása”, ad h a tju k vissza, figyelembe véve,
hogy a keleti bölcseletek szám ára a kialudt láng nem azonos a tűz megszű
nésével. A lélekvándorlás, az örök körforgás vagy szamszára jegyében az
elhunyt lélek — nem érdem einek, hanem karm ájának, m egváltoztathatatlan
sorsának megfelelően — új alakban ölt testet: lehet em ber is, de állat, sőt,
növény is. Ha a tökéletesség m agas fokára ért, akkor újjászületni buddhaként
vagy az azt megelőző bódhiszattvaként fog. Elvileg. M ert a buddhák m egje
lenését kozm ikus periódusokban, évek százmillióiban vélik csak lehetséges
nek.)
H alála u tán követői több csoportra szakadtak. Ebben része volt unoka
fivérének, D evadattának is, aki m ár életében is vetélkedett vele s áskálódott
ellene, sőt életére is tö rt (ő volt Buddha Iskarióti Júdása). B uddha saját ta 
nításait sosem írta le, tan ítv án y ai kezdték el összegyűjteni és leírni prédiká
cióit és élete — valam int előző életei — történetét. B uddha ham vait — m ert
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indiai szokás szerint elham vasztották — ugyancsak szétosztották nyolc vá
rosba, ahol ereklyetartó tornyokat, sztupákat em eltek őrzésükre. (A sztupák
máig m eghatározzák a buddhista k u ltú rák tájképét.) A tradíciók szerint
K asjapa szerkesztette a P razsnápáram ita gyűjtem ényt, a m etafizikai m űve
ket, A nanda (G autam a m ásik unokafivére) a S zutrákat, a tanbesizédek köny
vét, és Upali, a harm adik tan ítv án y a V inaját, a diszciplínáét. Ezek közös
neve a „H árm as k osár” (Tripitaka). A filológia szerint azonban ezek az írá 
sok, am elyeknek egy része páli vagy szanszkrit lejegyzésben m ár nem is
m aradt fenn, csupán kínai vagy tibeti fordításokban, jórészt csak Asóka
korában, k ét évszázaddal Buddha halála u tá n keletkeztek.
A buddhizm us azonban, a tanítványok szektákra szakadása ellenére, a
tanítások kezdettől különféle értelm ezése ellenére, terjedt. Először ÉszakIndia ura, Asóka (i. e. 272—-232) révén kap hatalm as gyám olítót: ez a király
m egtérése u tá n m aga hívja össze a harm adik buddhista zsinatot székhelyén,
P atalip u trában, hogy hitelesítsék a T ripitakát, s hogy h ittérítőket küldjenek
szét a T an terjesztésére. Asóka tevékenységéről m ár feliratos emlékoszlopok
tanúskodnak. Asóka m egtérésében nagy szerepe volt iszonyú vérfürdőkkel
járó hódító háborúinak: m aga a király is m egborzadt az áldozatok láttán ;
m egtérése u tán kizárólag békés eszközökkel terjesztette hatalm át — siker
rel. S épülnek India-szerte a sztupák; sokszor századokon át építik s díszítik
őket B uddha életét s előzetes életeit — m elyeknek legendáit, a D zsátakákat,
ugyancsak szent könyvként ta rtjá k számon m á r — ábrázoló jelenetekkel
(leghíresebb a Száncsiban ma is álló sztupa és kerítése, de kerítéssel vették
körül a m ai B ódh-G ajában azt a helyet, ahol B uddha a fügefa alatt m eg
világosodott).
A következő fejezet az indiai buddhizm us történetében egy északi b arb ár
szárm azású király, K aniska nevéhez fűződik, aki ism ét a T ant tám ogatta az
Asóka halála u tán m egerősödött b ráhm anista hittel szemben. K aniska nevé
hez is fűződik egy zsinat (i. sz. 100-ban, K asm írban), ahol véglegessé vált a
máig meglévő szakadás a buddhizm us „Nagy Kocsi” (Mahájána) és ..Kis
Kocsi” (Hinajána) iskoláira. K aniska kusán birodalm a, am ely hatalm a alatt
ta rto tta É szaknyugat-Indiát (a m ai P akisztán és Afganisztán északi h a tá r
vidékét), nem csak arról nevezetes, hogy itt kezdődött el, a G andhárának
nevezett vidéken, B uddha személyének ábrázolása (addig ugyanis csak jel
képezték, pl. a lótüsztrónussal, a ta n kerekével stb.), mégpedig a hellenisz
tikus m űvészet hatására, hanem arról is, hogy innen indult el ,a buddhizm us
Belső-Azsián keresztül Kínába.
A buddhizm us történetének ehhez a fordulójához érve meg kell állnunk
egy p illanatra, hogy sum m ázzuk ,a buddhista teológia legfontosabb vonásait.
B uddha tan ítása eredetileg, a m aga tiszta form ájában, voltaképp önm egvál
tástan, egy sajátos, józanul m érlegelő aszkézisprogram . M agán viseli az in
diai b ráhm anista tanítások és aszkézisgyakorlatok számos vonását, de m eg
nyirbálja azok túlzásait, és lényegesen túlnő ra jtu k filozófiai m egalapoz: val. B uddha is felism erte, hogy a világ m inden jelensége átm eneti, de ő
— ellentétben az indiai bölcselettel — m egkísérelte ennek okát is adni, anél
kül azonban, hogy a té r végső h atáráig s az idő kezdetéig való visszanyúl is
hiábavaló spekulációs kísérletével foglalkozott volna. Ilyen értelem ben nincs
is a buddhizm usnak kozmológiája, s ebből fakadóan nem ism er istent, m int
a m indenség kezdetét, létrehozóját és korm ányzóját. Ezt nem fölösleges hang
súlyozni: a buddhizm us voltaképp a szó ered eti értelm ében ateista vallás!

MIKLÓS PÁL: A BUDDHIZMUS

57

G autam a nagy felism erése éppen az, hogy a világ m inden jelensége, benne
az egyén s az egyén belső és külső világéinak m inden eleme szigorú össze
függésben van egymással, s együttesen m ind a világtörvény (dharm a) része
is, egyszersm ind maga a dharm a is. Ez az egész és részei is szüntelen moz
gásban vannak. Ezért nem lehet azonosítani a buddhista lélekvándorlást az
indiaival, m e rt a buddhista lélek nem a m ienkhez (és az iszlám és bráhm anista „lélekhez”) hasonló szellem-monád, hanem dharm a-elem ek változékony
összessége és folytonos áram lása. Az élet szenvedéssel teli, m úlandó, s a
szenvedés csak úgy szüntethető meg, h a a vágy és a többi szenvedély, amik
a szenvedést s végső soron a halált is előidézik, kialszanak. Ez azonban csak
a végtelenül sok újjászületés folyam atában való m egtisztulás, tökéletesedés
ú tján érhető el. A végső földi stádium az arhat (szent), ennek halála m eg
szabadulás a további újjászületéstől és eljutás a N irvána örök nyugalm ába.
Ez a tan ítás teh át a létezés folyam ataira korlátozza vizsgálatát, és ezeket
voltaképp m eghökkentő racionalizm ussal értelmezi. A m etafizikai m ozzana
tot azonban nem tu d ja kikapcsolni: a k arm a és következm ényei csak lá t
szat-racionalizm ussal kapcsolódnak össze, voltaképp egy ism eretlen és megism erhetetlen determ inizm ussal szabják m eg az egyes em ber sorsát. A peszszimista racionalizmus, am ely a lét törvényszerűen szenvedésekkel telített
voltát tételezi, párosul egy mély és meggyőződéses optim izm ussal: a szenve
dés legyőzhető, a jó erősebb a rossznál s ez az újjászületések láncolatában
végül is az örök nyugalom és boldogság szférájába vezető ú t kulcsa. Ez
a buddhizm us etikai többlete korának és környezetének világszemléleteihez
képest.
Ami m ost m ár a buddhizm us kettészakadását illeti, am int a tradicionális
B uddha-életrajzban is jeleztem , m agának a T athágatának (a „tökéletesnek”)
eredeti tan ítási felfogásában gyökerezik. A H inajána a „kis kocsi”, am elyre
csak kevesen fém ek fel: a szerzetesi közösségek szigorú önfegyelmét, p u ritán
életm ódját és az elm élkedés segítségével való megvilágosodás, m egtisztulás
ú tjá t választó kevesek, szerzetesek és kolostorok ú tja. A M ahájána, a „nagy
kocsi”, am elyre sokan felférnek, a tanítások szabadabb értelm ezésével (és
apokrif irato k segítségével) ham arosan népvallássá változik; lassankint he
ly et kapnak benne a „m egváltó” buddhák és bódhiszattvák is, s a kialak u lt
buddhista pantheonban — am elyről nem csak a kései szutrák és kom m entár
jaik, hanem főként a képzőművészeti alkotások, a tem plom ok szobrai és fest
ményei adnak hihetetlenül bonyolult összképet — az „istenségek” hierarchiá
ja bontakozik ki. M egjelenik az „ens realissim um ”, a V ajrócsana-B uddha, az
eljövendő, m egváltó M aitreja-B uddha — azután, jóval később, K ínában
ennek populáris változata is, kövér, nevető, félm eztelen szenzetes-szerencseisten képében — és a bódhiszattvák (eljövendő, m ajdnem -buddhák) serege
— élükön a „könyörületesség bódhiszattvájával”, A valokitésvárával, aki
azután K ínában nőalakot ölt s K uanjin inéven (később az európai M adonna
képével is ötvöződve) a gyerm ekáldás s általában az em beri élet m ennyei
p atrónája szerepkörben él napjainking.
M ár a fenti pantheon körvonalazása is jelzi, hogy a buddhizm us elterjedése
folyam án, eredeti toleranciájának s az általános ázsiai vallási türelem nek
megfelelőért, számos helyi őskultusizt és ősvallást olvasztott magába, illetve,
további fejlődése során is gyarapodott azok elemeivel.
A buddhizm us a IV—V. századra lassan k in t eltűnik Indiából — üldözés
nélkül, pusztán a bráhm anizm us m egerősödése következtében. Viszont meg
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indul Észak felé: időszám ításunk első századában m egjelenik K ínában, s ott
a taoista m isztika egyengeti útját. Sokáig csak sporadikusan terjed, d e a VI.
századtól — véletlenül ism ét egy északi b arb ár dinasztia jóvoltából — állam 
vallássá lesz s virágzásnak in d u l: kolostorok, szerzetesi közösségek erősödnek
meg, hatalm as m éretű — máig fennm aradt — barlangtem plom -rendszerek
(Jün-kang, Lung-men, Tun-huang) hirdetik első fénykorát. O lykor meg
m egszakítják virágzását olyan írástudó-hivatalnok rétegek, amelyek a kon
fuciánus tanok veszélyeztetését látják a buddhizm usban, de az újabb k u tatá
sok m egállapításai szerint gazdasági m egfontolások többet nyom tak a lat
ban: am ikor K ínában buddhista-üldözésre k erü lt sor (pl. 845-ben), akkor
azért égettek föl kolostorokat, hogy a gazdasági előnyöket (adómentesség,
szerzetbe lépő parasztok katonáskodás és adózás alóli mentesülése), am elyek
.már a birodalom egyensúlyát fenyegették, felszám olják. Végeredm ényben
azonban K ína voltaképp közel m ásfél ezer éven át élteti a buddhizm ust,
dajkálja számos szektáját, s tovább is adja.
Az első állomás Korea, m ajd onnan ham arosan Jap á n (V. század), ahol
ugyancsak m egszületnek a buddhizm us részint K ínából származó, részint
m agában Japánban kiágazó újabb szektái. Ezek többnyire híres kínai kolos
toroktól k ap ják nevüket (pl. a kínai T ien-taj hegyi kolostor szektája Jap á n 
ban Tendai néven virágzik tovább stb.). De Jap án b an születik meg a budd
hizmus kivételesen harcias szektája, a Nicsiren-féle irányzat is (nevét az ala
pító szerzetestől kapta), és ott virágzik ú jra ki és alk o tja meg m áig érvényes
kultuszát a Zen-szekta is.
A neve szerint (szamszkrit dhjána, kínai csan, jap án zen) „elm élkedő” szek
ta alapítója egy Indiából K ínába zarándokló szerzetes, B ódhidharm a a VI.
század elején. Kínai utódaival (a h at híres pátriárkával) együtt az elm élke
dés ú tján elérhető m egvilágosodást tűzték ki fő program jukként. Ez a mód
szer később a „hirtelen m egvilágosodás” technikáival bővült: ennek a tech
nikának híres eszközei a kóanok (rejtvények), m ondók (kérdés-feleletek) és
a váratlan, olykor drasztikus gesztusok (pl. egy pofon a kérdezősködő tan ít
ványnak). A Csan-szekta K ínában h a d a t üzent a szent írások tanulm ányozá
sának. viszont előnyben részesített m inden norm ális tevékenységet, elsősor
ban a fizikai m unkát. Különös, m inden szentséget és karizm atikus tényezőt
tagadó, olykor blaszfém ikusan m eghökkentő válaszai („Mi a B uddha?” —
„Semmi!”) a szekta hagyom ányait m egörökítő kóan- és m ondó-gyűjtem é
nyekben m aradtak fenn, valam int a festőm űvészet és a költészet alkotásai
ban hagytak nyomokat.
A Zen-szektának a k u ltú ráv a l való kapcsolata aztán a XII. századtól,
am ikor á tk erü lt Japánba, egészen sajátos arculatot öltött. Ma Ja p á n kultú
ráját nehéz elképzelni a Zen hatása nélkül: a szam urájok vívó- és íjász
leckéitől kezdve a teaszertartás és virágrendezés cerem óniájáig, a kertépítés
től a festészetig m indenütt fölleljük. A Zen japáni bölcseleté is igen értékes
— de, sajnos, N yugaton alig ism ert — m űveket hagyott az útókorra. Jap á n 
ban gondosan ápolják ezeket a tradíciókat: m a is m űködő — olykor nyugati
vendégeket is befogadó — kolostorok, könyvtárak és iskolák éltetik ezt az
igen értékes és érdekes buddhista irányzatot. N yugaton az 1960-ban elhunyt
D. T. Suzuki professzor kitűnő angolsággal m egírt könyvei szereztek új hí
veket a Zen tanainak, am elyek, m ondhatjuk, m a talán leghűségesebb utóéle
tét képviselik G autam a tanításának.
Bár ugyanezt bizonyos m értékig elm ondhatjuk a D élkelet-Ázsiában fenn-
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m aradt H inajána-irányzathoz tartozó buddhista kolostorokról is. A Ceylo
non, B urm ában, Thaiföldön ma is virágzó buddhizm us voltaképp a kolos
tori irán y zato t őrzi: a hívők számára m egvan a lehetősége annak, hogy bizo
nyos időre a kolostorokba zárkózva, a klasszikus m ódszerekkel (böjt, ön
m egtartóztatás, elmélkedés) tökéletesítsék önm agukat s azután visszatérhes
senek a polgári életbe, családjuk körébe és foglalkozásukhoz.
Egészein m ás pályát fu to tt be a buddhizm us Tibetben és M ongóliában, egy
részt azért, m ert későn (a VII. században) került ezekre a terü letek re s ott
a későbbiekben (XIII—XIV. század) jelentős reform on m ent át: az eredeti
sam anisztikus bón-vallással ötvöződött tibeti és m ongóliai buddhizm ust pap
jai (lámák) elnevezése u tá n lám aizm usnak nevezik. Ez a sajátos színezetű
buddhizm us nemcsak az indiai tan trik u s (varázsigés, varázsform ulás) budd
hizmusból, és nem csak az indiai pantheonból kölcsönzött elem eket, hanem
a tibeti őshit — és m ongóliai változatai — dém onjait, szörnyeit is m agába
olvasztotta. A tan trik u s buddhizm usból szárm aznak azok a különös kettős
figurák, am elyek — észak-indiai fejlődés, főként a nepáli buddhizm ust jel
lemző irán y zat képviseletében — bárhogy nézzük is, közösülő istenségeket
ábrázolnak: az istenség és saktija (női megfelelője) a keleti világm agyaráza
tokban közös kettősséget és annak szüntelen egym ásra hatását, a világ pozitív
és negatív princípium ának egységét jelképezik. De onnan erednek azok a
m andalának nevezett m ágikus ábrák is (négyzetbe rajzolt kör és kom biná
cióik), am elyek a világm indenség szerkezetét poklokkal és m ennyekkel —
m ert itt ilyenek is v an n ak — ábrázolják. A tibeti és mongóliai lám aizm us
kolostorait s azok szentélyeit szigorúan előírt kánonok alapján m egfestett
rendkívül tark a képek és szobrok díszítik, m elyeket a szerzetesek készítenek.
T ibetben nem csupán állam vallás le tt a buddhizm us lám aista irányzata,
hanem egyben egy teokratikus állam szervező ereje és alapintézm énye is.
Az állam feje, a Dalai L ám a (és helyettese, a Pancsen Láma), a B uddha földi
inkarnációjának tisztelt főpap, akit az elhunyt előd h alála időponjában szü
letett csecsemőkből választanak ki — a lélekvándorlást itt inkább indiai for
m ájában értelmezik. (A főpap iránti mélységes tisztelet azért nem gátolta
meg a korm ányzó papi tanácsot abban, hogy a nagykorúvá lett D alai Lám át
hozzásegítse a v á ratlan elhalálozáshoz, nehogy önállósága valam i gondot
okozhasson. Olyan életk o rt megélt DaLai Láma, am ilyen a jelenlegi, aki
em igrációban él Indiában, az elmúlt szájz év folyam án nem akadt Tibetben.)
T ibetben — és a tib eti kultúra elterjedésének területén, M ongóliában il
letve N epálban, B hutánban — a kolostorokban m indenütt akad néhány ma
gas m űveltségű, nagytudom ányú szerzetes, és sokhelyütt őriznek értékes
k ö ny v tárat: a kolostorok egyben ennek a kultúráinak centrum ai és m űhelyei
is. (Ezt m i Körösi Csorna Sándor révén is tudhatjuk.) A szerzetesek többsége
azonban írástudatlan, egyszerű em ber: Tibetben m inden családnak egy-egy
fiúval kellett adózni a szerzetesrendnek. (Ez egyben sajátos szociális erköl
csöt is eredm ényezett: az így kialak u lt férfihiány a nők nemi életének n a
gyobb szabadságot volt kénytelen biztosítani.)
A kolostorok k u ltu rális szerepe m ind Kínában, m ind Japánban rendkívül
jelentős volt a középkortól fogva egészen a legújabb időkig. Ezekben a kul
tú rák b an is fontos k ö n y v tárak és szellemi m űhelyek voltak a buddhista
kolostorok, am elyekben — az ázsiai vallási tolerancia jegyében — békésen
éltek és sokszor alk o ttak egymás m ellett a különböző szekták hívei, sőt, az
ideiglenesen kolostorba vonult laikusok is, köztük m agas rangú tisztviselők,
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hivatalnokok, művészek vagy éppen (főként Japánban) visszavonult h ad 
vezérek. E zekben a k u ltú rák b an azonban a buddhizm us lényegesen nem
változtatta m eg a társadalom eszmei és etik ai rendjét, ősi és m eggyökerezett
normáit, in k áb b igazodott hozzájuk. K ínában, m int em lítettem , a taoizm us
és a benne fo rm á t öltő k ín ai „univenzizmus” volt az a term őtalaj, am ely
kedvező feltételeket biztosított az Indiából érkező hitnek. Japánban viszont
a shinto szellem világa fogadta rokonként a — kitűnően alkalmazkodó, ru 
galmas — buddhizm ust és szentjeit. S am ennyiben ellentétek m erültek fel
köztük, azokat a sokat em legetett kölcsönös tolerancia többnyire békésen
sim ította el. K ínában .a taoizm us az em ber életének fizikai oldalával foglal
kozok, főként az orvoslással és — ennek m eghosszabbításaként — az örök
élet elixirjének kutatásával (némi hasznára a kémiai ism ereteknek), a b u d d 
hizm usnak h ag y ta az em ber lelki életét. (A konfucianizm us az állam jog és
,a közéleti erkölcs kérdéseire szorítkozott.) Japánban a shinto a világot be
népesítette szellemekkel, am elyek m inden dologban, fűben, fában, hegyben,
kőben benne lakoznak s csak épp m egharagítani nem szabad őket; ezeknek
a szellemeknek a tisztelete nem zárta ki a buddhista h it vallását, fohászait
és tisztelgő áldozatait. (Ma sem zárja ki: h a az ember a japáni hívők összeté
teléről készült statisztikát olvassa, elsőre m eghökken azon, hogy m iképp le
het egy 130 m illiós lakosságú országban a hívők száma — 70 millió buddhis
ta, 70 millió shintoista és m ég vagy 30 m illió egyéb vallás híve — a lakosság
számánál jóval m agasabb. A m agyarázat pedig egyszerű: igen sokan több
vallás hívének vallják m agukat egyszerre!)
A buddhizm us és önm agában a G autam a-tanítás a m aga korában re n d k í
vüli bölcseleti és vallási eszme volt — évezredes hatása is csak ebből m agya
rázható. K étségtelen, hogy csak Keletem születhetett m eg s csak ott te rje d 
hetett el: a keleti társadalm ak által m á r korábban kiform ált gondolkodási
és életm ódbeli m inták alapszövetként húzódnak m indenütt eszmevilága bo
nyolult és rendkívül változatos hím zésfigurációi alatt. De mai továbbélése
s még inkább a saját civilizációjának gondjai alatt válságba került N yugat
m egélénkült érdeklődése irá n ta azt is bizonyítják, hogy ez a vallás — és
kultúrája — egyetem es érték , am elynek tö rtén e te még nem zárult le.
IRODALOM
Magyar nyelvű olvasmányként a következőket ajánlhatom a bővebb ismereteket
igénylő olvasóknak:
Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás — Bráhmanizmus — Buddhizmus —
Kínai univerzizmus — Kereszténység — Iszlám.
Körösi Csorna Sándor: Buddha élete és tanításai (ford, és előszó: Bodor And
rás.) (Téka-sorozat.) Bukarest 1982. Kriterion.
Miklós Pál: A Zen és a művészet (Gyorsuló idő-sorozat.) 1978. Magvető.
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Emlékezés Bajcsy-Zsilinszky Endrére

1944-ben decem ber 23-a szombati napra esett. Délelőtt kezdődött Bajcsy-Zsi
linszky Endre pere, és csupán 2—3 óra hosszat tarto tt. Fogolytársa, Almásy
Pál így emlékezik a délutáni esem ényekre: „Estére já rt m ár az idő, am ikor
utasítás, érkezett, hogy Bajcsy-Zsilinszky E ndrét ítélethirdetésre elő kell ve
zetni. Jó félóra m úlva hozták vissza. A földszinti irodaajtóban álltunk Révay
K álm ánnal, és iparkodtunk leolvasni arcáról, vajon kapott-e kegyelm et,
hiszen egyikünk előtt sem volt kétséges, hogy az ítélet csak kötél általi halál
lehetett. Ö m erev arccal, egyenesen előre nézve lépdelt őrei között, az iz
galom nak legkisebb jele sem volt leolvasható arcáról. Visszavezették h arm a
dik em eleti cellájába, mi pedig pár perc m úlva a foglár intézkedéséből,
m iszerint értesítsék a fegyház evangélikus lelkészét, m egtudtuk, hogy sze
re te tt és tisztelt B andi bácsink m ásnap, karácsony ünnepének vigiliáján kö
veti hős társainak, Kiss Jánosnak, Nagy Jenőnek és T artsay V ilm osnak az
ú tjá t.” (Almásy P ál: Sopronkőhidai napló. B udapest 1984.)
A sopronkőhidai fegyházzal szemben — m a is eredeti állapotában — áll
az az elemi iskola, am elynek tanterm ében ülésezett a nyilas bíróság. A tá r
gyalás vezetője Dominich Vilmos hadbíró őrnagy volt. Dominich elm ondta,
hogy Zsilinszkyt halálra kell ítélni, ta n ú k a t nem hallgatnak ki, sőt, am int
a későbbi vallomásokból kiderült, a vádlottat szóhoz sem engedték jutni.
Csakis így érthető, hogy 2—3 óra elegendőnek bizonyult egy em ber halálos
ítéletének kimondásához. De Dom inich m ég valam it ellocsogott, s ez fényt
d erített a bírák cinizmusára, em bertelenségére, üreslelkűségére: „Én magam
m egyek Kőszegre m egerősíteni az ítéletet, hogy nyugodt karácsonyom le
gyen.”
Azt hiszem, nem szükséges elem eznünk ezt a kijelentést. Ezek u tán arra
sincs szükség, hogy form ai hibát keressünk a kivégzésben. M ert a m agyar
törvények értelm ében vasárnap és ünnepnapokon nem foganatosítottak
ugyan halálos ítéletet, de akik ennyire elvetem ülten elvakultak, akik „nyu
godt karácsonyt” akartak m aguknak, azoktól aligha volt várható, hogy a
legelem ibb törvényes „rendhez” alkalm azkodjanak. És decem ber 24-én 8 óra
előtt három vasas ifit, P aták y Istvánt, Pesti B arnabást és K reutz R óbertét
golyóval, m ajd néhány perc m úlva Bajcsy-Zsilinszky E ndrét kötéllel vé
gezték ki.
Zsilinszky E ndréhez az utolsó éjszakán kirendelték a fegyintézet evangé
likus lelkészét, Bárdosi Jenőt. Bárdosi feladata volt a siralom házzá alakított
zárk áb an lelki vigasz nyújtása, beszélgetés a halálraítélttel. Bárdosi négy
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hónappal a tragédia u tán a soproni főispáni hivatalban te tt vallom ást, és
akkor még erőteljesen élt em lékezetében, hogy a rra az úrvacsoravétel előtti
kérdésre: ,,megbocsátasz-e az ellened vétkezőknek?” Zsilinszky határozottan
így felelt: „megbocsátok”.
Az ítélet végrehajtásának ideje is kiszivárgott. A fegyház kórházépületé
ben voltak a védőőrizetesek. Nyolc óra tájban, a P atakyékra leadott lövé
sek u tán Jávor Pál, az ism ert színész, védőőrizetes, felszólította fogolytár
sait: „Most végzik ki Bandi bácsit, m ondjuk el a M iatyánkot!” És a kórterem
védőőrizetesei hangosan elm ondták a M iatyánkot a kivégzettekért.
És hogy teljes legyen a képünk a kivégzés körülm ényeiről, tu d n u n k kell,
a fegyintézetnek nem volt ítéletvégrehajtója, sem orvosa, aki a halál tényét
m egállapíthatta volna. A kivégzést így három önként jelentkező őrosztagbeli
katona vállalta 25—25 pengő vérdíjért, s a kivégzéshez Dominich dr. A ranyi
Sándos orvosszázados rabot rendelte ki. A rany szám olt be arról, hogy am ikor
összekötözött kézzel Zsilinszkyt a bitófához vezették, hangosan felkiáltott:
„Istennek két szeme van, m indent lát! Éljen M agyarország!”
A jeltelen sírból exhum álása u tán először a soproni evangélikus tem etőben
ravatalozták fel. Innen hozták Budapestre, és 1945. m ájus 27-én, vasárnap
a P arlam ent előtt a főváros népének sok tízezres tömege vette körül kopor
sóját. Az operaház kórusa a H im nusz után elénekelte a „Tebenned bíztunk
eleitől fogva” kezdetű zsoltárt, m ajd Kem ény Lajos evangélikus esperes
im ádkozott. A töm eg és a notabilitások a Blaha Lujza térig kísérhették a
koporsót. Innen, a régi Nemzeti Színház elől im ával bocsátotta ú tjá ra Ke
m ény Lajos, m ajd T arpára szállították végső myugvóhelyére.
Ha az előzm ényeket is em lékezetünkbe ak a rju k idézni, vegyük kezünkbe
a M agyar F ront 1944. novem ber 3-án kiadott és terjesztett röplapját, am ely
n yíltan ellenállásra, a nyilas hazaárulók által kiadott parancsok m egtagadá
sára szólított fel. A következő felsorolást találju k ra jta : „A M agyar Front,
a Független K isgazdapárt, a K om m unista P árt, a Szociáldem okrata P árt,
a K atolikus és R eform átus Egyház társadalm i szervezetei önvédelm i harcra
hívnak benneteket!” Ebből a felsorolásból sajnálatos módon hiányzik a tör
ténelm i evangélikus egyház. Pedig 1944. m árcius 19-én, a ném et megszállás
n apján — ez a nap is v asárnapra esett — K api Béla dunántúli püspök a
budapesti Deák té ri tem plom ban szolgált, és nem csak a megszállás ellen, de
a ném et fasizmussal szemben is m egrázó prédikációt m ondott. A későbbiek
során is számos jelét adta egyházunk ném et- és fasisztaellenes m agatartásá
nak. A nnál szembeötlőbb, hogy nem találta m eg a „hivatalos” kapcsolatot
a M agyar Fronttal. Húsz évvel ezelőtt, am ikor Bajcsy-Zsilinszky Endrével
kezdtem foglalkozni, ez nekem is feltűnt. A kkor m egkérdeztem Dezséry László
volt püspököt, korábban egyetem i lelkészt, m i lehetett az oka annak, hogy
m i kim aradtunk a M agyar F ront ellenállásra felhívó szervei közül. Dezséry,
aki kapcsolatban állt a m agyar ifjúság Szabadság frontjával, a G yörffy- és
Eötvös-kollégiumok baloldali ifjúságával, elm ondta, hogy ő október második
felében személyesen jelentkezett Bajcsy-Zsilinszky Endrénél, és felajánlotta
szolgálatait. Zsilinszky E ndre röviden tárgyalt Dezséryvel, elkérte címét, és
azt m ondta, „ha itt lesz az ideje, értesíteni fogja”. Az értesítésnek sajnos
nem jö tt el az ideje, és talán ez is közrejátszott abban, hogy a M agyar Front
röplapjáról hiányzik a m agyar evangélikus egyház.
A M agyar F ront megszervezése se tö rté n t m inden nehézség és zökkenő
nélkül. Köztudott, hogy a, történelm i események túl gyors iram ot diktáltak.
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Pedig alapos m u nkát aligha lehet kapkodva végezni. A M agyar Nemzeti
Felkelés Felszabadító Bizottságát, a m agyar antifasiszta ellenállási mozgal
m at a ném etek által megszállt és a nyilasok által ellenőrzött fővárosban
gyakorlatilag órák a la tt kellett politikailag és katonailag megszervezni.
Ez is m agyarázza, hogy hibák csúsztak a szervezés folyam atába. Ha nem is
bonyolódunk részletekbe, néhány esem ényre fel kell hívnunk a figyelmet.
Bajcsy-Zsilinszky E ndre — talán egyetlenként — m árcius 19-én Attila
úti lakásán fegyverrel fogadta a reá törő gestapósokat. Eredm ény: a túlerő
vel szembeni kudarc, súlyos sebekkel szállították kórházba. H ét hónap után,
nem a legtökéletesebb gyógyulás m ellett szabadult azon a napon, am ikor
H orthy proklam ációját követően a nyilasok átvették a hatalm at. Ettől kezd
ve Zsilinszky illegalitásba vonult, cserélgette tartózkodási helyét, néhány
hét alatt 16 helyen lakott. Az ellenállási mozgalom nak, am elyben politikusok,
értelmiségiek, papok töm örültek, szinte term észetes vezetője adódott szemé
lyében. A katonai ellenállás megszervezése m ár bonyolultabb, nehezebb
feladat volt, annak ellenére, hogy a nyilasok hatalom átvétele u tán a tisztek
egy része szervezkedni kezdett a fasizm us ellen.
Kiss János altábornagyra v árt az a feladat, hogy katonailag megszervezze
és koordinálja az ellenállást, azaz kapcsolatot terem tsen a főváros felé vonuló
és felbomló I. honvédhadsereggel, valam int az előretörő szovjet hadsereggel,
ez utóbbinak u ta t nyisson a fővárosba vonuláshoz, itt belül pedig hátba
tám adja a ném et és nyilas hadsereget katonai és felfegyverzett m unkás mi
líciákkal, és m egvédje a főváros középületeit, h íd jait stb. M ár e puszta
felsorolás is m u tatja, m ilyen elképesztő feladatot vállalt ilyen rövidre sza
bott időben. Az előkészületek mégis m egtörténtek.
Bajcsy-Zsilinszky Endre — K állai G yula szerint — novem ber elején m ár
ezt írh atta a szovjet külügym iniszternek: „Van szerencsém a M agyar Front
és a Felszabadító Bizottság am a tiszteletteljes kívánságát tolmácsolni, hogy
mielőbb szoros kapcsolat és együttm űködés létesülhessen a Szovjetunióval
és a szovjet hadsereggel, és hogy a m agyar felkelő erők m inél eredm énye
sebben vehessék ki részüket szegény, m egpróbált hazánk felszabadításá
ból . . . ” A levél azonban nem ju to tt el rendeltetési helyére, és a katonai ter
vek m egvalósítására sem k erü lh etett m ár sor.
És drám ai fordulat következett be az ellenállási mozgalom történetében.
November 22-ón, teh át nem egészen három héttel a M agyar F ro n t röplap
jának m egjelenése után, az esti órákban árulás következtében a katonai ve
zetők nagy részét T artsay Vilmos A ndrássy úti lakásán leleplezték, és foglyul
ejtették. U gyanezen az éjszakán elfogták Bajcsy-Zsilinszky E n d rét és Kiss
János altábornagyot, egyszóval a m agyar ellenállás teljes vezérkarát. A nyi
lasok kezére k erült vezetőséget statáriális bíróság elé hurcolták. A színhely
áttevődött a M argit körúti fogházba. Itt, a M argit körúti fogházban hozták
a halálos ítéletet Kiss János, Nagy Jenő és T artsay Vilmos honvédtisztek
fölött, am elyet decem ber 8-án végre is hajtottak. Ök voltak teh át az ellen
állási"mozgalom első m ártírjai.
Bajcsy-Zsilinszky Endrének m ind ez ideig ném i védelm et n y ú jto tt kép
viselői m entelm i joga. E csekélyke jogvédelem árnyékában te tte Zsilinszky
eddigi lépéseit. Itt, a M argit körúton azonban m ár rá kellett jönnie, hogy a
m entelm i jog p apír csupán. K ivégzett társaival együtt m egkínozták, s meg
próbálták lelki ellenállását megtörni.
Ezek u tán került sor olyan váratlan és páratlan fordulatra, am ely ritkán
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adódik egy, a halál közvetlen közelébe sodródott em ber életében. Hogy vilá
gosan álljon előttünk ez az esemény, lapozzunk bele ism ét a krónikába, és
idézzük ú jra Alm ásy P ált. „Három nappal Kiss Jánosék m ártírhalála után,
December 11-én, hétfőn [. . .] fél három óra tájb an [■..] a fogház előtt vá
rakozó kék városi autóbuszok egyikébe beszállítottak bennünket. [. ..] Ami
kor autóbuszunk m ár m egtelt, külön őrök kísérték le a megbilincselt BajcsyZsilinszky E ndrét is. Öt is a mi autóbuszunkra szállították fel, beszállás
u tán levették bilincseit. Talán este kilencre já rh a to tt az idő, am ikor végre
elindultunk az elsötétített B udapestről nyugat felé. Nem a Bécsi országúira
m entünk, hanem a János- és H árshegy között kivezető útra. [.. .] Kb. a
H árshegynél ta rto ttu n k , am ikor m egszólaltak a légiriadót jelző szirénák.
Örák hosszat álltunk egy erdős, elhagyott helyen. A m inket kísérő katonák
jóindulatúak voltak, hagyták, hogy beszélgessünk, sőt az álldogálás közben
ki is leh etett szállni egy-egy cigarettára. Ö rizőinkkel is szót érte ttü n k las
sanként. Az egyik honvéd közölte B andi bácsival, hogy T arpára való. Tarpa
volt Bajcsy-Zsilinszky választókerülete. B andi bácsi barátságosan elbeszélge
te tt a fiúval, aki ham arosan értésü n k re adta, hogy h a a képviselő ú r eltűnne
az erdőben, ők nem fognak rálőni, hanem csak a levegőbe egy-két sorozatot
a rend kedvéért. De ő nem m er közvetlenül szólni, próbáljuk m eg mi rá
beszélni. M egindult a könyörgés. K értük, m entse m eg életét a m agyar jövő
érdekében, hiszen nem csak ő, hanem mi is tisztában voltunk azzal, hogy
a nyilas korm ány nem kegyelmez neki, K őhidán a biztos halál v ár rá.
Ö azonban h a jth atatlan m aradt. Áldozatom m al példát akarok adni nemze
tem nek’ — m ondotta, m ajd hozzátette: ,Ha Kiss Ján o s és társai m eghaltak
a nem zetért, nekem sem szabad életben m aradnom ’. Hiába volt m inden rá
beszélés, könyörgés, meggyőzés, Bajcsy-Zsilinszky ekkor m ár elhatározta,
hogy m ártírhalálával áldoz az igaz ügynek” — em lékezik vissza A lm ásy Pál.
M ásnap K apuváron m egint előtte állt a szökés lehetősége: „Ű jra meg
indult a könyörgés, szökjék meg, a kísérő katonákkal meg van beszélve,
hagyni fogják. De B andi bácsi éppen olyan h a jth a ta tla n m aradt, m in t előző
este B udapest h a tá rá b a n ” — számol be Alm ásy Pál.
Zsilinszky Endre ezzel a m agatartásával nehéz, bonyolult feladat elé állí
to tta a történészeket, m int ahogyan nehéz és bonyolult feladat a valósághoz
híven m egrajzolni azt az életpályát, am ely a lipcsei, heidelbergi, kolozsvári
tanulóévek után, m agyar dzsentrihagyom ány szerint a Felvidéken főispáni
titk á rk én t folytatódik. Nem csekély pszichológiai tu d ásra van szüksége an
nak, aki a fiatalem ber olykor fékezhetetlen term észetét, s e term észetből
fakadó politikai fo rd u latait próbálja elemezni. Ellentm ondásokkal terhes,
néha m ár-m ár érthetetlenül kanyargós politikai életú t vesz egyre egyene
sebb irányt Sopronkőhida felé. De itt a Sopronkőhida felé vezető úton ki
bontakoznak alakján nem zeti nagyjaink vonásai. A m agyar ellenállás hősei
sorába em elkedett, am ikor történelm ünk m élypontján vállalta a halált,
hogy m entse népünk tisztességét és becsületét.
Az evangélikus egyház, amely nem zeti hősök egész sorát adta történelm e
során, Bajcsy-Zsilinszky Endre előtt is m élyen m eghajtja fejét, m ert ellen
álló m agatartásával, élete feláldozásával egyházunk becsületét is gyarapította.
Az 1945. m ájus 27-i gyászszertartásra oldalakat szenteltek a korabeli la
pok. A P arlam en t előtt többek között gyászbeszédet m ondott Dálnoki Miklós
Béla m iniszterelnök és Puskin, a Szovjetunió nagykövete. Befejezésül ez
utóbbi beszédéből idézek néhány m ondatot: „Egybegyűltünk Bajcsy-Zsilinsz-
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k y Endre rav atalánál, hogy kegyelettel adózzunk a hős m agyar hazafi emlé
kének, akit m eggyilkoltak a fasiszta hóhérok. Bajcsy-Zsilinszky Endre egész
életét a népért, a m agyar dem okráciáért vívott harcnak szentelte. Világosan
látta, m ilyen halálos veszedelm et jelentett M agyarország szám ára a reak
ció, a fasizmus és a hitlerista Németország. [. ..] Ebben a h arcb an ism ertük
m eg Bajcsy-Zsilinszky E ndrét, nagyra érték eltü k bátorságát, k itartásá t és
következetességét. Ebben a közös harcban Bajcsy-Zsilinszky személyében
nem csak szövetségesre, hanem a Szovjetunió b arátjára is találtunk. BajcsyZsilinszky hősi m agatartása a halállal és gyilkosaival szemben m éltán váltja
ki legnagyobb csodálatunkat. Így csak az az em ber viselkedhetik, aki ren
dületlenül hisz ügye igazságában, ak it eltéphetetlen szálak fűznek népe lei
kéhez. M ásrészt olyan nagy férfiút, am ilyen Bajcsy-Zsilinszky Endre volt,
csak olyan nép adhatott, am elynek joga van a függetlenségre, önállóságra,
nem zeti k u ltú ráján a k felvirágzására. Meg vagyok győződve róla, hogy a m a
g y a r nép hős harcosának, Bajcsy-Zsilinszky Endrének em lékét nem fogják
elhom ályosítani a múló évek. N evét együtt fogják em legetni a m agyar nép
hőseinek, Rákóczinak és K ossuthnak nevével.”

HOLLÓ ANDRÁS

A páva
A ranykoronás páva megy a hóban.
F ejét lógatja, csőréből vér csepeg.
E lhullat m inden cseppet — s valótlan
b ár —, de nem áll m eg: viszi a rettenet.
M egtorpan, visszanéz, m int ki tétováz,
m ert eszébe jut, hogy el sem búcsúzott.
K iált, de nincs rá válasz, hát m egy to v áb b ;
fark a, m int feltárt, nyerő kártyalapok.
M inden lépésnél k iejti egy tollát,
végül csupasz bő rre vetkőzve lépdel,
íg y veszíti el lassan pávavoltát,
de nem vitázik sem földdel, sem éggel.
K ét szárnya, feje, csontjai, lábai,
m ajd belső szervei elm aradoznak.
Szerte hevernek teste darabjai
végig útján a m eg nem é rte tt m últnak.
M ár csak egy árn y megy, testétől elválva;
nincs színe ugyan, mégis pávára vall.
A hóbarekedteket m egtalálja,
és vezeti, m int A riadné-fonal.

K O SA LÁSZLÓ

Parasztbiblia

K ét folklorista, Lam m el A nnam ária és Nagy Ilona számba vette a magyarnépköltészeti kiadványokban olvasható, bibliai személyeket szerepeltető és
bibliai esem ényekkel foglalkozó történeteket. K iderült, hogy a korábbi folk
lorisztikai kutatás m eglehetősen m ellőzte ezt aiz anyagot. Eredetiségét vonta
kétségbe. A kétkedés a szájhagyom ány leszűkített értelm ezésén alapult, ma
m ár tudjuk, m egalapozatlannak bizonyult. Ehhez azonban a két folkloristá
nak nagyon sokat kellett helyszíneken, élő em lékezetből gyűjtenie. Szeren
csés helyzet, hogy napjainkban, a népköltészet általános bomlása idején, a
biblikus néphagyom ány még viszonylag nagy gazdagságban m egtalálható.
Sőt az összegyűlt szövegeket a bibliai könyvek sorrendjéhez igazodva rendez
hették , így jö tt létre a világ folklorisztikájában egyedülálló gyűjtem ény, a
Parasztbiblia.
Az eredetiség kérdését többféleképpen fölvethetjük. I tt arra kell gondol
nunk, hogy a kötet anyagának a Biblia nem pusztáin előképe, s egyáltalán
nem lehet utánzásról beszélni. A tö rtén e ti h áttér időben és térben jóval szé
lesebb a Szentírás élettörténeténél. Nemhogy nem egyszerűen egy jelentős
irodalm i m ű folklorizációjával állunk szemben, ellenkezőleg: egy nagyon bo
nyolult kétoldalú folyam at, a szóbeliség és az írásbeliség szinte kibogozha
ta tla n viszonyának részletekben hihetetlenül bő példatára áll előttünk, mely
azóta szüntelenül gyarapszik, m ióta az em beriség kitalálta az írást. Ism ere
tes, hogy a szent könyvek tarta lm án a k jó része az írásbafoglalás elő tt szóha
gyom ányban élit. Lélektanilag érthető, hogy az em berek egyetlen k o rb a n sem
elégedtek meg azzal, am i a kanonizált írásokban olvasható volt. M induntalan
találtak kiegészíteni valót, m egválaszolatlan és m egm agyarázatlan kérdése
ket. A kanonizálási viták az ú jk o r h ajn alán elültek, de m int korábban, a
B ibliával párhuzam osan eleven m ara d t a biblikus folklór. Erről a pontról
'tekintve a m agyar Parasztbiblia egy több ezer éves hagyom ány utolsó lánc
szeme. Míg azonban századokkal ezelőtt a társadalom nagyobb része ism ert
apokrif történeteket és bibliai szereplőket fölvonultató folklórt, az utolsó
száz-százötven évben inálunk m ár csak a parasztság. A gyűjtem ény ezért vi
selheti teljes joggal a Parasztbiblia nevet.
A bevezető írója, Erdélyi Zsuzsanna — vélem ényem szerint — a könyv
anyagától túlzottan elszakad, am időn általában értekezik a vallásos népkölté
szetről. Vitatkoznom kell vele, m ert nem tudja bizonyítani központi ötletét, a
tö rtén etek és a Biblia Pauperum kapcsolatát. A Biblia Pauperum m űfaja
nem terje d t el széles körben M agyarországon, nemzetközi hatását tekintve
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pedig a sok közül csupán az egyik ösztönzője a biblikus néphagyom ány szü
letésének. A gyűjtő-, szerkesztőpáros kísérő tanulm ánya — szinte a lehetet
lennel birkózva — éppen azokat a m űvelődéstörténeti tényeket és rétegeket
igyekszik földeríteni, m elyekből a könyv anyaga táplálkozhatott. Sorren
det m egállapítani, kronológiát fölállítani csak részben lehet, hiszen a zsidó,
az antik és nem utolsósorban a finnugor néphit elemei, más oldalról az apok
rif könyvek és a pszeudóepigráfiák egyaránt nagy mélységbe nyúlnak vissza.
Kellő hangsúlyt kapnak a középkori kolostori irodalom , a reform áció Biblia
kultusza, az ellenreform áció és a barokk vallásos élménye, különböző ko
rok anyanyelvi prédikációi. H a valam it hiányolnunk lehet, az a közelm últ
ban, az írni-olvasni tudásra szám ítva m egjelentetett népszerű és olcsó vallá
sos nyom tatvány, m elynek tö rtén ete azonban m ég nincsen feldolgozva.
Igaza van a kísérő tanulm ány szerzőinek, a számos forrással kapcsolatban
álló, m űfajilag igen tark a (monda, mese, példázat, legenda stb.) gyűjtem ény
szövegeinek jelentékeny részében kim utatható sajátos szemlélet egy soha
rendszerbe nem foglalt m itológia körvonalait sejteti. Valószínű azonban, ha
az írásbeliség nem kerekedik a szóbeliség fölé, m int az elm últ fél évezred
európai k u ltú rájáb a n történt, akkor sem vált volna ez a hagyom ány egységes
m itológiává. A hhoz túlságosan lazának látszik a történetek kapcsolata. Még
is az alapréteg föltétlenül m agán hordja annak a perzsa—görög dualisztikus
tradíciónak a bélyegét, m ellyel a keresztyénség története során annyit küz
dött. Föltehetően a középkori eretnek m ozgalm aknak köszönhetően a XX.
századig m eséltek arról, hogy a Világ terem tésében a Jó és a Rossz egyen
rangúan részt vett, s ennek m egvoltak a m aga következm ényei.
Nagyon jellemző, hogyan sűrűsödnek a P arasztbiblia történései. Az Ószö
vetség súlypontja épp a terem tésre és a legkorábbi időkre esik. A terem tő
Isten azonban nem az egekben trónol, hanem ugyanaz a közvetlen viszony
jellemzi kapcsolatát az em berekkel, m int a tündérm esék királyainak alatt
valóikkal. (Itt kell m egjegyeznünk, hogy a 45. oldalon olvasható történet
nem terem tésm onda, hanem P éter látom ásának parafrázisa és a későbbi ..In
nen indult el az egyház” című fejezetben le tt volna a helye. (Vö. Apostolok
cselekedetei 10; 11—16.)
Az Ószövetség legtöbb könyvének nem találkozunk a nyom ával. Érthető,
hogy a próféciák és bölcselkedések nem gyökereztek meg a néphagyom ány
ban, ám azzal szemben tanácstalanok vagyunk, m iért hiányzik velük együtt
koruk sok mozgalm as története. Rálapozva az újszövetségi szövegekre azo
k at színesebbnek és gazdagabbnak érezzük. Több a kiem elkedő szereplő is.
Jézus azonban lényegesen más tulajdonságokkal lép elénk, m int amilyeneket
a Bibliában visel. Csodatevő, de nem csak betegeket gyógyít és szegényeket
istápol, hanem állandóan b ü n tet (mi több, sorsszerűén is), átkoz, helyreiga
zít. F olytatja a terem tés m unkáját, noha m ár korántsem olyan tervszerűen,
m int a Genezisben tö rtén t, hanem alkalm akhoz illeszkedve. így inkább ha
sonlít az ószövetségi, a m indenséget létrehozó, az em bereknek törvényt adó
és azokat szigorúan m egtartató Istenre, m int az evangélium ok szelíd, bűnöket
m egbocsájtó, az em bereket fenntartás nélkül szerető Krisztusához. Ebből kö
vetkezik, hogy a Parasztbiblia középpontjában nem az üdvtörténet áll, ha
nem az erkölcs. Innen tekintve kielemezhető belőle az európai m orálnak a
m agyar parasztok által is elism ert és norm aként kezelt változata, melynek
alapja a tízparancsolat. É rtékrendje pedig a középkori keresztyénségre vall.
Nem gyűjtő és fölhalmozó, hanem a m indennapok örömeivel és bajaival
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megelégedő, az adott helyzetet elfogadó értékrend, noha a m unkát szinte
tizenegyedik parancsolatként ta rtja m agára kötelezőnek.
A Parasztbiblia Jézusa ritkán jelenik meg egyedül, vele van földi ú tjai
nak hűséges kísérője, P éter apostol. Ö a gyűjtem ény legeredetibb alakja.
Hasonlít bibliai m intájához: lobbanékony, önfejű és állhatatlan. Am ellett
igen öntudatos, miutáin Jézus m ár rábízta az egyház földi korm ányzását.
Olykor m ég isteni jogokat is követel m agának, például szintén terem teni
akar. Jézus alig győzi ren d reu tasítan i és nevelni. Nemegyszer megszégyení
ti, am it a B ibliában egyetlen tanítványával sem te tt meg. Végül, a róm ai
katolikus és az ortodox egyház M ária-tiszteletére gondolva, nem meglepő
a M áriáról szóló történ etek nagy száma. M ária igazi istenanya, akivel cso
dák történnek, aki áld és átkoz, sőt ritk á n ő is terem t. A lakja a biblikus nép
hagyom ány és a szentek legendái közti kapocsként is fölfogható. A sokrétű
tradíció tanúja egy u nitárius adatközlőtől fölbukkanó, M áriával gúnyolódó
történet.
A vallási hovatartozás különben az egyik fogós kérdése a kötetnek. Eltérő
okokból a jegyzetek az elbeszélőknek csak egy részénél em lítik a vallást.
Így is kiviláglik azonban, hogy többségük róm ai katolikus. De némi ellent
mondás is fölm erül, hiszen a protestantizm us kezdettől program ként vallot
ta a Biblia folytonos m egism ertetését a hívekkel. Mégsem állunk szemben
meglepetéssel, m ert a katolikus és ortodox vallásgyakorlatban a kanoni
zált és a p araliturgikus h atára sosem volt éles, am i a kizárólag bibliai útm u
tatásokra hivatkozó protestantizm ussal szemben a vallásos folklór folyam a
tos virágzását ta rto tta fenn. Erdélyi Zsuzsanna előszavában lehetséges for
rásként ^említi V arga Lajos m últ századi katolikus szerző verses bibliakivoaatát, m ely tizenhatezer példányban jelent meg. Ezzel szemben M agyaror
szágon kevésbé voltak népszerűek a S kandináviában és Ném etországban na
gyon elterjedt hasonló protestáns kiadványok, de milliós példányban
m egjelent m aga a Biblia. A p u ritán és pietista hagyom ányból számos törté
net ism ert a Szentírás rendszeres olvasásáról. A Parasztbiblia azt a kérdést
is fölveti, vajon ez az olvasói hagyom ány m ikor és m ilyen széles k ö rre volt
érvényes? Más oldalról végül mégis azt kell m ondanunk, hogy a kötet szö
vegeinek szelleme túlnyom ólag ellenáll a felekezeti szempontok alap ján tör
ténő osztályozásnak, am i tanúsítja, hogy ez az értékes gyűjtem ény nemzeti
m űvelődésünket egyetem esen gyarapítja.

IT T Z É S N Ó R A

Keresztyén—keresztény

„Azon n vagy ny végzetű szók között, m ellyeknek le-írása erán t íróink meghasonlottak, ez az a’ szó, a’ melly m iatt leginkább villongunk. Belé avatta
tudni-illik m agát még ide is a ’ Religióbeli idegenség. . . Ez a ’ szó K eresztyén
bizonyosan ettől veszi eredetét Christianus; valam int Sebestyén ettől Sebastianus.”1 Kazinczy Ferenc m ondatait Tolnai Vilmos idézi 1934-es Nyelv
őr-beli cikkében, am ely egyik fontos tö rtén eti áttekintése az alakváltozat
párról k ialakult nézeteknek. Közel m ásfél száz év m últán Tolnai Kazinczyhoz csatlakozva enyhe m alíciával így zárja írását: „Az em beriség nem tud
m egjelenni valami különbség nélkül”2, s m egrökönyödéssel veszi számba az
ellentéteket term elő és m egtestesítő felhívást: „K eresztények és keresztyé
nek”.
Csaknem 200 évvel Kazinczy és 50 esztendővel Tolnai Vilmos után a szó
tári címszóvá vált keresztény form a m ellett lutheránus szóhasználatunk vál
tozatlanul a keresztyénhez ragaszkodik. Tekintsük át tárgyilagosan a nyelvtö rtén et m agyarázatát a szó etim ológiájáról és fejlődéséről!
A keresztyén első írásban fönnm aradt em léke 1372 u tánról való, teh át a sző
m ár korábban bekerült nyelvünkbe3. Végső forrása a főnévi jelentésű görög
Chrisztianosz ’Krisztus híve, követője’, am elynek születéséről az Apostolok
cselekedetei tudósít: „A tanítványokat pedig A ntiókhiában nevezték először
keresztyéneknek” (ApCsel 11,26). A buddhista, kálvinista, lutheránus típusú
megnevezések közé sorolható szó a keleti kereszténységű népek nyelvébe
közvetlenül a görögből k erü lt át, a nyugatiakéba pedig latin (Christianus)
közvetítéssel.
A keresztyén — akárcsak keresztény vallásosságunk szinte teljes szókincse'í — szláv eredetű szavaink közé tarto zik ; az óegyházi szlávból valam e
lyik déli szláv nyelv, valószínűleg a horvát vagy a szlovén (kristján) köz
vetítésével k erü lt nyelvünkbe; form ája a szóeleji m ássalhangzó-torlódás fel
oldásával és hangrendi kiegyenlítődéssel alak u lt ki. Mai nyelvállapotunk vál
tozatai közül a ty és kem ény n hangot m utató alaknak történetileg kétségte
len a prim átu sa a keresztény-nyél szemben.
A közhiedelem szerint Pázm ány P étertől szárm azik a keresztény form a;
e tévedés alapja valószínűleg a XVIII. századi Pázm ány-kiadásokban a
-tény végződés. A könyvészet tanúsága szerint az eredeti Pázm ány-kiadások
keresztyén alakot tartalm aznak, m ég ott is, ahol a szót Pázm ány rosszul etimolögizálja. Prédikációinak 1636-ban m egjelent gyűjtem ényében az első
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nagypénteki prédikációban ezt olvashatjuk: ,,a’ C hristus keresztitűi, keresz
tyén nevet v ise lü n k . . . valakik a’ k ereszttűi keresztyén nevet v e tte k ”5.
A keresztény form a a XVII. század m ásodik felében bu k k an t föl, kezdetben
éppen protestáns kiadványokban. E kkor ez m ár kétségtelenül élő változat
volt, m ég h a a helyesírás és a nyelvi norm a bizonytalanságai m iatt szám ol
nunk is kell aizzal, hogy az íráskép nem m inden esetben tükrözte a kiejtést.
A XVII—XVIII. század fordulójának irodalm ában — gyakran egy könyvön
belül is — együtt élt ez a k ét alak, egyelőre még felekezeti megoszlás nélkül.
A nyelvészeti szakirodalom a bizonytalanságok ellenére is közös álláspon
tot képvisel abban, hogy a keresztény későbbi hangalakváltozata a keresz
tyénnek, nem pedig önálló képzés a kereszt ’crux’ szóból6, bár annak népetímológiás hatása könnyen belejátszhatott a fejlődésbe. A -tény végződésű
forma keresztén vagy keresztyény változaton keresztül alakulhatott ki, de
nem vethető el teljesen a gondolat, hogy a két változás (íy-ből t és n-ből
ny) együttesen m ent végbe, s valójában a hangátvetés részleges, csak egy
képzési m ozzanatban megvalósuló esetéről van szó7.
A keresztény szóalak m egjelenésénél lényegesen újabb a szóhasználat fe
lekezeti megoszlása, am elyre elsőként Kazinczy m u tat rá a XVIII. század
végén a m ár em lített O rpheus-beli cikkében8, s védelm ébe veszi a bizonyta
lan és téves etimológia, illetve a m agyaros hangzás nevében m egtám adott
keresztyént9.
A nyelvújítás korára kialakult helyzet (két hangalak, felekezeti megoszlás
a szóhasználatban) lényegében napjainkig jellemző m aradt. A keresztény
azonban — nyilvánvalóan a katolikus többség m iatt — köznyelvivé vált,
s köznyelvi szótárainkban a keresztény címszó m ellett az eredeti keresztyén
,régies’ vagy p ro te stá n s’ minősítéssel alakváltozatként szerepel. A m agyar
helyesírás szabályainak legújabb, 11. kiadásában ugyan újra felbukkan a
keresztyén (.protestáns’ megszorítással), de a hosszú évekig használt 10. ki
adásban és a Helyesírási tanácsadó szótárban csak keresztény található.
A köznyelvi norm a és a szótári gyako rlat ellenére is balgaság volna a ha
gyományos keresztyén szó mesterséges kiszorítása, de ak á r csak ilyen igény
m egfogalmazása is. Aki ezt teszi, nem számol sem az egyházi, sem a nyelvi
tradíció erejével. Az évtizedek óta keresztyén t használóktól rem énytelen és
fölösleges volna azt a különleges erőfeszítést várni, am elyet a másik szóalak
ra való áttérés jelentene. A keresztény azonban protestáns környezetben is
terjed, egyre gyakrabban hallani evangélikusok szájából. H aszontalan és in
dokolatlan próbálkozás ú tjá t állni a nyelv belső mozgásának. A -tén y végző
dés nem jelentést módosító nyelvhelyességi hiba, am elyet javítanunk, illet
ve am elynek elkövetésétől gondos figyelem m el őrizkednünk kell. A nyelv
ben különböző típusú hangalakváltozatok sokasága él, élhet együtt (fel-föl,
fogódzkodik-fogózkodik). A keresztyén— keresztény p ár azonban m ás, m int a
csupán hangtani különbségeket m utató változatok. Idegekbe ivódott indu
latoknak, kisebbrendűségi érzésünknek a nehezéke terheli. Ezektől m egsza
badulva kellene szóhasználatunkban is b átrab b an tám aszkodnunk a nyelvé
szet, sőt a nyelv kínálta szem pontokra. A protestáns sajtóban a keresztyén
alakhoz való ragaszkodás elkülönít ben nünket a m ag y ar kulturális irodalom
általános gyakorlatától. Az elkülönülés feloldásának jele, hogy nem egyházi
kiadványokban a protestáns írók is a keresztény írásm ódot használják.
A téves etim ológiák és makacs nyelvi hiedelm ek helyreigazítását éppen
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ezért nem az ism eretterjesztés szándéka, hanem az a rem énység m ozgatta,
hogy valam iképpen hozzájárulhat azoknak a görcsös félelm eknek a felol
dásához, am elyekkel m ereven védekezünk elfogadható, befogadható jelensé
gek ellen. Az a reménység, hogy — az uniform izálás törekvése nélkül, elis
m erve m indkét alakváltozat jogait — mégiscsak hozzájárulhat az im már köz
nyelvivé vált keresztény szó létjogosultságának elism eréséhez a protestáns
irodalom ban. És az a rem énység, hogy az ökum éné — talán nem csupán hin
ni a k a rt — korában hozzájárulhat az egységhez, am ely nem elmosása a sa
játosnak, de m egtalálása a közösnek, hiszen m indannyian K risztustól nevez
tetü n k .
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V E Ö R E Ö S IM R E

Az Újszövetség születése
A hit könyve

Az egyik fővárosi gyülekezetben folyóiratunk program járól beszélgettünk
tea m ellett különböző korosztályok tagjaival. A m eghitt körben felvetették,
hogy szeretnének olvasni a Biblia keletkezéséről. A kívánság az utóbbi évek
ben fellobbant érdeklődés jele volt a Szentírás m élyebb ism erete irán t. Meg
nyilvánul ebben a kíváncsiságban a m ai kor em berére jellemző népszerű tu 
dom ányos igény. A Bibliával kapcsolatosan hozzájárul ehhez az ism eretlen
ség köde: a protestáns egyházak is szinte zárva ta rto ttá k híveik elől azt a
ro p p an t tudásanyagot, am elyet a teológiai kutatás összegyűjtött, s csak leen
dő pap jaikkal ism ertették a hittudom ányi főiskolákon. Ma annál in k áb b jo
gos a dörömbölés a zárt ajtón, m ert a Biblia világával az általános ism eretterjesztés is behatóan foglalkozik. A nnak a kelenföldi őszi estének a folyta
tása k ív án lenni ez az írás másokhoz is szólóan.
Az Üjszövetség ókori keresztyén irato k gyűjtem énye, melyek az első század
m ásodik felében és a m ásodik század elején keletkeztek (egyedül P éter má
sodik levele nyúlik m élyen bele a II. századba). Az iratok valam ennyien
missziói célt szolgáltak — a misszió szó tág értelm ében: a Jézus K risztusban
való h itet ébreszteni és m egújítani, ennek a hitnek m inden cselekvésbeli és
közösségi következm ényével együtt. Nincs köztük egyetlen „semleges” irat
sem. Am i az Újszövetségben foglaltatik — akár egy személy, ak ár közösségi
hagyom ány adja elénk —, m ind egzisztenciálisan elkötelezett Jézus K risztus
m ellett, azaz a földön élt názáreti Jézus m ellett, aki a feltám adt, m egdicsőült
K risztus. Az újszövetségi iratok so ra it valam ilyen m ódon átszövi ez a hit.
Függetlenül attól, hogy a Jézus K risztusban való h itet ma valaki m inek és
m iként m inősíti, az Újszövetség vizsgálata során ennek a hitnek az iratokat
átfűtő szerepét — hogy úgy m ondjam — tudom ányosan is meg lehet álla
pítani. Az Újszövetség m egértésének az első feltétele, m agának a 27 iratból
álló gyűjtem énynek világos tanúsága, keletkezési indoka, hogy K risztus-hit
re a k a r hívni, ebben a hitben m egőrizni, ebből a hitből fakadó életm ódban
és rem énységben m egerősíteni.
Az Újszövetség keletkezésének m ásik átfogó m otívum a az, hogy m inden
könyve gyülekezeti használatra született. Még a legszemélyesebb irata is
(Filem 2.). A levelek a gyülekezetek istentiszteleti összejövetelén való fel
olvasásra voltak szánva, s az evangélium oknak m ár a régebbi, alakuló ha
gyom ányanyaga is gyülekezeti együttléteken töltött be áhítatos, vagy a h it is
m ereteire oktató szerepet. Az iratok újszövetségi gyűjtem ényében előttünk áll
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az első keresztyénség egyházalapító tanúságtétele és lüktető, problém áktól
sem m entes egyházi élete. A szoros gyülekezeti, egyházi vonatkozás nélkül
érthetetlen lenne az Újszövetség létrejötte. Joggal nevezik az egyház köny
vének.
A Jézus K risztusban való hitnek a vezérlő szerepe az Újszövetség keletkezé
sében távolról sem jelenti azt, hogy v isszatarth atn a az iratok kritikai, m ég
pedig történ eti kritikai vizsgálatától. A ligha v an a világnak még egy ókori
könyve, am elyet évszázadok óta, egyre fokozódó m értékben, új m eg új tu
dományos módszerekkel, a legapróbb részletekig úgy átvilágítottak volna,
m int az Újszövetséget. Közben a legellentétesebb tudom ányos feltevések
csatáztak egymással. A k ritik ai vizsgálódás nem volt hithez kötve, csak tu 
dományos becsületességhez, az igazság felderítésének szenvedélyéhez, hiszen
az Újszövetség történeti úton keletkezett szöveggyűjtemény, m elyet a filoló
giának és a történettudom ánynak az an tik korba nyúló eszközeivel lehet és
kell vizsgálnunk. Természetesen, ha ezt a m unkát hívő tudós végzi, a h it
ből fakadó szöveg értelm e egzisztenciálisan belülről érinti, de hite nem be
folyásolhatja kritikai vizsgálódását. A m inthogy nem hívő tudósok rengeteg
kutatási eredm énnyel já ru lta k hozzá az újszövetségi iratok keletkezésének
és értelm ezésének felderítéséhez. (A „hívő” és „nem hívő” m egjelöléseket
term észetesen nagyon óvatosan, fenntartással szabad használnunk, m ert a
lelkűnkben élő hitet egyedül Isten ismeri.)
V annak a lelkészek és a nem teológiai végzettségű egyháztagok között,,
akik féltik a Biblia isteni tekintélyét a tö rtén e ti k ritik ai kutatástól. Szemé
lyes tapasztalatom szerint, m ely másodéves teológiai hallgató korom ra nyú
lik vissza, valóban hitbeli küzdelm et jelenthet az a fordulat, am ikor az addig
személyes áh ítatu l forgatott Biblia tudom ányos boncasztalra is kerül. De
m inél jobban táru l fel előttünk a Szentírás történeti h áttere és tudom ányos
m agyarázata, egyre alázatosabb hittel vesszük kézbe, és Isten beléje re jte tt
m ondanivalójának egyre m élyebb titkai jönnek napvilágra.
M egfigyelhető különben, hogy az Újszövetséget kutató teológusoknak egy
része — erősen kisebbségben vannak ugyan, de nem ez szám ít a következő
vélem ényform álásunkban — hajlik arra, hogy lehetőleg m inél többet „meg
m entsen” az Újszövetséggel kapcsolatos hagyom ányos egyházias felfogás
ból. E redm ényeiken érződik ez a jószándékú és nyilván meggyőződésükből,
lelki alkatukból folyó tendencia. Nyom ukba lépnek hasonló konzervatív gon
dolkozásé lelkészek, egyes bibliaolvasó hívők. Ez az alapjában véve nemes
szándék azonban olyan előfeltételt vihet bele öntudatlanul teológiai szem
léletükbe, m ely eleve visszatart m erészebb, de igazabb eredm ények felhasz
nálásától. Szeretném óvni az elfogulatlan olvasót attól, hogy „hitetlennek”
m inősítsen egyes újszövetségi kutatási eredm ényeket vagy feltevéseket azért,
m ert azok a vizsgálódást egyedül a tö rtén eti igazság m értéke alá helyezik.
Egyébként ism ételten m egfigyeltem , hogy sokszor éppen a legmerészebb
tudom ányos álláspontot képviselő tudósokból ütközik ki a m ély személyes
hit. Az Újszövetség k ritik ai szemlélete h itü n k et tisztábbá teszi és erősíti.
Az Ú jszövetséget fátyol borítja. A leplet pusztán külsőleg jelzi, hogy a ren d 
kívül széles és m élyreható kutatások kétségtelen eredm ényei ellenére fenn
állnak eltérő vagy egym ással ellenkező tudom ányos feltételezések, k id erít
hetetlen adatok, m egfejthetetlen problém ák. Ezek közül a soha le nem zárul
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ható vizsgálódás sokat tisztáz majd. A fátyol azonban nem csupán tö rtén e
ti jellegű, sokkal inkább az Újszövetségből m agából adódik. A m int látni
fogjuk, az egyes iratoknál m ásképpen és m ásképpen jelentkezik. M ielőtt az
Újszövetség iratainak keletkezését közelebbről szem ügyre vennénk, gondol
kozzunk el a belülről szövődött fátyol tényén és értelm én: Isten nem engedi,
hogy a szent iratokkal m integy kezünkbe vegyük őt, s szavát egy könyvbe
fektetve birtokoljuk. Isten nem adja ki ezt a könyvet a kezéből. A fátyol* a
hit alázatára, nyitottságára, Istennek való bizodalmas kiszolgáltatottságára
figyelm eztet. Térdre kényszerít. A m int az ószövetségi történetben olvassuk,
am ikor Mózes az égő csipkebokorból h allo tta az Ú r hangját: „Oldd le sa
rudat a lábadról, m ert szent az a hely, ahol állasz” (2Móiz 3,5). E rre a re jté 
lyeikkel teli szent földre indulunk. (Az újszövetségi k u tatás mai eredm ényei
ben, az adatokban, főképp Eduard Lohse m egbízható összefoglalására tá 
maszkodom : Entstehung des Neuen Testam ents. 1972.)
Am ikor k inyitjuk az Újszövetséget, elején az evangélium okat találjuk. Nem
ezek az Újszövetség legrégibb iratai, de Jézus földi életéről szólnak, s ezért
m éltán helyezte őket a szent iratok élére az egyház a II. században. A négy
evangélium kutatása vezet bennünket legm élyebbre a titkok földjén. Evan
gélium oknak a m ásodik század során kezdték nevezni őket. M indegyik név
telenül íródott. Az újszövetségi iratok gyűjtem ényében, a kánonban, fel
iratuk m ár így szólt: evangélium M áté szerint, M árk szerint, Lukács szerint,
János szerint. Kifejezésre ju t ebben, hogy egyetlen evangélium van, a Jézus
K risztusról szóló öröm hír, s ennek változatai az egyes evangéliumok.
Az evangélium ok egyedülálló irodalm i m űfaját M árk evangélium ának író
ja terem tette meg. Az evangélium ok közös jellegzetességeit a következőkép
pen lehetne egyetlen m ondatba tö m ö ríte n i: Jézus életéből vett esem ények és
tanítások gyűjtem énye, m ely Jézus keresztjében éri el csúcspontját — a
könyv író ja sajátos szerkesztői szem pontjának fo n alára fűzve és húsvét
felől visszatekintve. Az evangélium okban közölt tö rtén etek és tanítások Jé
zus egykori földi ú tjá ra ak arn ak fényt vetni, de nem pusztán emlékezéssel,
hanem a szerző jelene felé fordítva, sa já t kora keresztyénségéhez szóló bi
zonyságtételül. M indegyik részletet á th atja, sokszor form álja, terem ti az a
bizonyosság, hogy ez a Jézus, akiről földi élete keretében szól, feltám adott
és él, jelen van m int m egdicsőült K risztus. Mindez ta lá n érthetővé teszi azt
a ma m ár általánosan elfogadott teológiai m egállapítást, hogy az evangéliu
mok nem életrajzok.
Az evangélium ok anyaga jelentős részükben visszanyúlik a palesztinai őskeresztyénség idejébe. Jézus feltám adása u tán szóbeli hagyom ányként adták
tovább a róla szóló történeteket és egykori szavait. Az évtizedeken át tör
ténő továbbadásban a földön já r t Jézus szavai, főként pedig a ró la szóló
tö rténetek változásokon m entek át. A hagyom ányképződés hosszú folyam atá
ban új elbeszéléseik is alakultak. Az így összegyűlő hagyom ányt egyes részei
ben írásban rögzítették, hiszen m úlik az idő és új nem zedékek jönnek. Egyes
* Félreértések elkerülése végett hangsúlyozom, hogy a „fátyol”, „lepel” ebben
az írásomban saját illusztráló képem s nem azonos a 2Kor 3,12—18-ban szereplő
bibliai szóval. Ott Pál apostol arról szól, hogy a zsidó hit az Ószövetség olvasása
során nem veszi észre a törvény kárhozatot hozó múlandó szerepét, míg Krisztust
el nem fogadja. Az Újszövetségre is érvényes — erről a cikk befejezésében szó
lok —, hogy a Krisztus-hitben tárul fel igazi értelme.

VEÖREÖS IM RE: AZ ÚJSZÖVETSÉG KELETKEZÉSE

75

összefüggő részletek a gyűjtés során m á r korán egybeállhattak (pl. Mk 4ben találh ató három példázat). Aztán keletkeztek írásbeli gyűjtem ények Jé
zus szavaiból, tanításából. Tetteiről is lehettek gyűjtem ények, az egyiket meg
is tu d ju k állapítani: Jézus csodáinak elbeszélései.
Az ism eretlen „M árk”, a második keresztyén nem zedék tagja, g y ű jtö tte
össze elsőnek a tudom ására jutott szóbeli és írásbeli hagyom ányt azzal a
céllal, hogy evangélium ot írjon a fentebb körvonalazott értelem ben. Irata
70 körül keletkezett, valahol a hellenisztikus1 keresztyénség területén. (A
16,9—20 későbbi befejezés.) A nyagát úgy rendezte és írta meg, hogy szer
kesztői szem pontja érvényesüljön: Jézus személyének végső, isteni titk a —
ő Isten Fia — rejtv e m arad a keresztig (15,39). A m egfeszített és feltám adt
Krisztus Isten evangélium a, örömhíre.
M árk evangélium át ta rtjá k kezükben a m integy húsz évvel később, 90
körül keletkezett M áté- és Lukács-evangéliumok írói. M árkon kívül ők fel
használják Jézus m ondásainak egy írásbeli gyűjtem ényét is. E két forráson
kívül m indegyikük hozzájut más és m ás hagyom ányhoz is, ezek alkotják e
kért evangélium különálló darabjait (pl. a tékozló fiú története Lukácsnál).
Máté evangélium ának névtelen szerzője a zsidókból le tt keresztyének közé
tartozik, és reájuk tek in tettel szerkeszti, írja evangélium át. Őrzi benne a ke
resztyénség szám ára az ószövetségi örökséget, és ezzel együtt szélesre tárja
az egyház k ap u ját a pogányok előtt: az evangélium az egész világé. Szíriában
írh atta könyvét. Lukács evangélium ának hasonlóképpen névtelen írója a
hellenisztikus keresztyénség területén él, pogányból le tt keresztyén. Az ő
világának ak arja hirdetni Jézus történetét, m int az idő folyásának közép
pontját, am ely felé Isten ószövetségi ígéretei fu to ttak és amely u tá n az egy
ház korszaka kezdődött (ő írta az Apostolok cselekedeteiről szóló könyvet
is). Bevezetésében elm ondja, hogy gondosan u tá n a já rt az eseményeknek. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy történetíró akart lenni, vagy életrajzi m űvet
alkotott volna. A.z ő evangélium a is a hagyom ányanyag felhasználásával
készült szerkesztői célja jegyében, a megdicsőült Jézus Krisztusról való bi
zonyságtételre (24,50—53).
János evangélium a sajátosságaival eltér az első három evangéliumtól.
Jézus beszédei egészen m ás jellegűek: hosszú elm élkedések, m elyeket egyik
írásbeli fo rrása alapján form ál az evangélista. Tettei isteni dicsőségének meg
nyilvánulásai az evangélista m ásik írásbeli forrása nyom án. A szerző ezen
kívül önállóan m erít a Jézus életére vonatkozó M árk előtti őskeresztyén
hagyom ányanyagból. Nem tám aszkodik az első három evangélium ra, noha
ismeri tartalm u k at, és anyagában van velük érintkezése. Mindezt szerkesztői
céljának szolgálatába állítja: Jézus K risztusban Isten kinyilatkoztatását m u
ta tja fel sajátos szókinccsel. Gnosztikus2 környezetének vallási fogalm ait,
képzeletvilágát veszi eszközül, hogy az azokat ism erő em bereknek, de éppen
a gnosztikus tanokkal vitatkozva hirdesse Krisztust. Ennek az evangélium 
nak m inden apró részletén különösen is erős fénnyel ragyog K risztus feltá
m adásának, m egdicsőülésének sugárzása. Ez az az evangélium , m ely legvilá
gosabban állítja bele Jézus földi alakját, történetét az író saját jelen körül
ményei közé, és tükrözi földi életén keresztül is isteni voltát. A benne sze
replő „szeretett tan ítv án y ” nem azonosítható Jézus egyik tanítványával sem.
Inkább az evangélium szerzője rajzolja m eg benne — és szövi Jézus törté
netébe — az ideális tan ítv án y képét. Az evangélium ot névtelen szerzője
90 után, legkésőbb a századfordulón írh atta. Zsidó szárm azású keresztyén,
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Szíriában élhetett, olyan helyen, ahol a keresztyének zsidó és szinkretista3
környezettel érintkeztek. Az evangélium ot írója halála után még átdolgoz
ták, és ekkor csatolták hozzá a 21. fejezetet.
Az evangélium okra boruló lepel főként k ét szálból szövődik. 1. Mivel nem
életrajzot ak arnak adni s hiányoztak is ehhez a szükséges pontos források,
végleges biztonsággal sehol sem tu d ju k eldönteni, m i az, ami bennük egy
korú em lékezésnek számít, s mi az, am it a hagyom ányképződés és az evangé
lista szerkesztő m unkája alakított, hozzátett, változtatott. Jézus m ondásait
végtelen tiszteletben ta rto tta és hűséggel örökítette tovább az első keresztyénség, de a saját új helyzetében figyelt rájuk. M indezért lehet vitatni —
és v itatják is komoly érvekkel — azt a kutatói irányt, amely Jézus egyes
legsajátosabb szavait véli m egtalálni az evangélium ok sok jézusi szava kö
zött. S ugyanez áll a történetekre is, am elyeket a kutatók hallatlan preci
zitással vizsgálva sem ju tn ak kétségtelen eredm ényre eredetüket és eredeti
form ájukat illetően. — 2. Az első keresztyénség az élő Krisztus szavát hallot
ta ki az igehirdetésből, annak bárm ilyen szóbeli vagy írásbeli form ájából
is. Ez nem volt k ritik átlan átvétel (IJn 4,1—3). Nem is mosódott el a különb
ség Jézus egykori szava és az Ú rnak a húsvét utáni bizonyságtevésben meg
szólaló szava között (erre látu n k m ajd példákat). De a megdicsőült, élő Krisz
tus szavának m int a jelenben hitre hívó és útm u tató igének a valósága
nyilvánvalóan h atott a hagyom ány form álódásában és az evangélium ok írá
sában. Az evangélium ok szerkesztő-írói a földön já rt Jézus és a feltám adt, a
jelenben élő K risztus azonosságának tu d atáb an végezték m unkájukat, meg
adva lét jogát — ma így m ondanánk — az em lékezésnek és az aktualizálás
nak, a földi Jézusról való tudósításnak és a m egdicsőült K risztusra való fi
gyelésnek. Szem léletesen m u tatja m ég a század végi keresztyénségnek is ezt
a felfogását az élő K risztus szaváról a hét kisázsiai gyülekezethez intézett
üzenet (Jel 2—3).
Az evangélium okra boruló lepel azt jelenti, hogy Jézus földi alakját, tet
teit, szavait hol sűrűbb, hol ritkább tö rtén e ti fátyol mögött látjuk, halljuk,
s alázatos h ittel el kell fogadnunk, hogy a földön já rt Jézus így, sejtelm esen,
rejtetten lép elénk. De az a nagyszerű, hogy mégis egyértelm űen jelenik meg
előttünk az evangélium okból az ő élete és tanítása, átfogóan m indezek fölé
növő keresztje és feltám adása. A négy evangélium hangja, a sajátos negye
diké is, egyetlen összhangba olvad. Az evangélium ok különbözőségein és
történeti fátylán át az Ú r tek in t reánk a G alileai tó mellől s megdicsőülése
után láth atatlan u l az egész fiatal keresztyénség életéből. Hogy ezt az arcot
e fátyolon át helyesen láthassuk — a „tü k ö r által hom ályosan” való látás
értelm ében itt a földön (lK o r 13,12) — s h an g ját nekünk szólóan tisztán hall
hassuk —, ebben segít az evangélium ok tö rtén eti k ritik ai kutatása, az a ten
gernyi fáradozás, am elyből egy csöppet az előző sorok érzékeltethettek.
Lukács evangélium ának folytatása az A postolok cselekedetei. (A cím csak
később k erü lt az ira t fölé.) Ugyanaz a névtelen, m űvelt szerző írta. Az álta
la hozzáférhető elég kevés hagyom ányanyagot használja fel, hogy Jézus
feltám adásától kezdve m egrajzolja az evangélium ú tjá t pünkösdön, az első
gyülekezetek m egalakulásán és a felvetődő gyülekezeti problém ákon át Pál
apostol missziói ú tjaiig — azzal a n y ito tt befejezéssel, hogy Pál fogolyként,
de akadálym entesen h ird eti K risztust a korabeli világ középpontjában, Ró
mában. A m ű az első század végén keletkezett. Nem történeti tudósítás,
írója nem ism eri Pál leveleit, sem közelebbről Pál teológiáját. Több ponton
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eltér a Pál leveleiben közölt adatoktól, am elyek történetileg hitelesek. Az író
nagyszabású kompozíciója arró l való bizonyságtétel, hogy az evangélium
szenvedések vállalásával, de eljut az egész világra. A k o n k ré t részletek meg
felelnek a m ű írása idején alkotott képnek, am ely a hellenisztikus, pogányokból lett keresztyénségben élt a szerző környezetében az egyház első idő
szakáról. Ez a kép az a fátyol a könyvön, am ely m ögött lü k tet a részletei
ben nem ism ert, em berileg nehezen m egfejthető rejtély : a K risztus-hit hal
latlanul gyors terjedése a róm ai birodalom ban. A hívő szem rácsodálkozhat
Isten evangélium ának m érhetetlen erejére.
Pál apostol levelei kevesebb történeti talán y t adnak, de éppen eleget ahhoz,
hogy kutatásu k messze lezáratlan legyen. A kétségtelenül tőle származó le
velek az Újszövetség legrégibb iratai: az első század közepéről valók. K elet
kezésüket missziói m u n k ája hozta m agával. Az általa alapított thesszalonikai gyülekezetből távollétében kérdéseket intéztek hozzá. Ezekre válaszol
a ihesszalonikaiakhoz írt első levelében. A levelet K orinthusból 50-ben írja.
A kisázsiai Galácia róm ai tartom ány északi területén P ál apostol által miszszionált keresztyének között távozása u tán tévtanítók léptek fel. Pál a
gálátokhoz írt levelében m egvédi a K risztusról szóló evangélium tiszta
ságát a törvényeskedéssel szemben: a h it szabaddá tesz a törvénytől, szabad
dá a szeretetre. Így attól m entette m eg az ottani keresztyénséget, hogy egy
zsidó szektává váljanak (lK or 16,1). A levelet Efazusból írta 53—55 között.
A korinthusi gyülekezetét ugyancsak ő alapította. Távozásával karizm a
tikus mozgalom okozott problémáikat, m ajd más bajok tám adtak, apostolságát is kétségbe vonják. Ezekre reagál a hozzájuk írt leveleiben az apos
tol. Az első levelet 55 tavaszán Efezusból írja. A m ásodik levél valószínűleg
több oda íro tt leveléből szerkesztődött eggyé a m ásodik század elején. Ezek
a levelek gyors egym ásutánban 55—56-ban íródhattak. A római gyülekeze
tei névtelen keresztyének alapították. Pál akkor veszi fel a kapcsolatot a
gyülekezettel a hozzájuk írt levelével, am ikor n y u g atra készül vinni az evan
géliumot, Hispániába, s a róm ai gyülekezetei szeretné ehhez tám aszpon
tu l venni. (15,22—25). A levél az Isten igazságáról szóló evangélium ot fejti
ki, a belőle eredő erkölcsi következm ényekkel, így m integy bem utatván szer
zőjét a gyülekezetnek. K orinthusból írja 56-ban. A fHippi gyülekezetei Pál
alapította, különösen m eleg volt a hozzá való viszonya. Levelének fő tém á
ja az öröm. A 3. fejezet m ásik, valam ivel későbbi leveléből való részlet, mely
a tévtanítókkal küzd, ezt későbbi időben csatolhatták a fő levélhez. A leve
let fogságból írja, valószínűleg Efezusból, 55-ben. Hasonló időben, feltehetően
szintén Efezusból írja levelét Filemonhoz egy szökött keresztyén rabszolga
érdekében, hogy testvéreként fogadja vissza.
Pál apostol levelei Jézus földi életével nem foglalkoznak. Úgy látszik,
nem találkozott a szóbeli Jézus-hagyom ány szélesebb folyam ával, amelyből
később az evangélium ok keletkeztek. Több részlet m égis elérkezett hozzá.
Jézus szavaiból hárm at em lít (IThessz 4,15—18; lK o r 7,10; 9,14). Közli a fel
tám ad t Jézus m egjelenéseiről szóló gyülekezeti hagyom ányt — ism ét más
változatban, m in t az evangélium ok nyújtják, am i nem meglepő, m iután m eg
ism ertük a szóbeli hagyom ány form álódását (lK o r 15,3—7) —, és az úrva
csora szereztetését (lK o r 11,23—26). Levelei azonban, am elyek nagy terü le
te t átfogó missziói igehirdetésének is h ű tükrei, nem a földön já rt Jézus
alak jára tám aszkodnak, hanem a Jézus K risztusról szóló öröm hír m ondani
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valóját veszik alapul: Jézus K risztus halálának és feltám adásának üdvszerző
jelentőségét hirdetik, fonják tovább. Ez volt az az igehirdetés, m ely a fiatal
keresztyénséget életre hívta és éltette. (Nem véletlen, hogy a reform áció,
az egyház m egújulása is ebből született.) Ha most összevetjük ezt a Pálnál
m egfigyelt jelenséget azzal, hogy a négy evangélium ot is, különösen a negye
diket, visszafelé hatóan átszövi, form álja ugyanez a m ondanivaló (századunk
teológiai nyelvén: a kérügm a), s Jézus földi élete is a m egdicsőült, élő K risz
tus felől nyeri el igazi értelm ét, jelentőségét —, összekapcsolódnak P ál le
velei az evangélium okkal, és egyértelm űen m u tatják a keresztyén egyházat
terem tő híradás központi tartalm át. Egy n y ito tt kérdés, ha úgy tetszik: „fá
tyol”, mégis m arad előttünk Pál saját leveleit olvasván: Jézus földi életé
nek tö rtén eti közelségében az ő em beri személyéből nem tűnik elénk semmi.
A Pál nevét viselő többi levél a legtöbb m ai kutató szerint nem aiz apostol
tól való. Az ő nyom ába lépő m ás szerzők írták őket, akik a páli tan ítást
ápolták a későbbi években. Ú jkori nézőpontból m egütközhetnénk ra jta , de
az ókorban egészen m ás szemmel nézték ezt a gyakran előforduló eljárást.
A későbben élt szerző saját kora helyzetéhez alkalm azta az apostol szellemi
örökségét, s ennek nyom atékéül írta levelét a m ár h alo tt Pál nevében. M iért
fontos az illető ira t Pál utáni eredetét hangsúlyoznunk, kérdezhetné valaki.
Azért, m ert így válik érthetővé a másodlagos páli leveleknek az ered eti páli
levelektől m erőben eltérő stílusa, gondolatvilága és a szövegben tükröződő
m ár későbbi szituáció, mindezzel együtt a levél m ondanivalója. Ezeknek a
leveleknek a m egértése szempontjából, te h á t a hit érdekében is felesleges,
sőt káros lenne a m ásodlagosságukat m egállapító tö rtén eti kutatás ellen til
takozni. Pál neve ezeken a leveleiken az a fátyol, am elyen keresztül az idő
ben előrehaladó egyház szólaltatta meg Isten m indig új és friss igéjét, s őriz
te változott helyzetben, változó módon a nagy apostol tanítását.
A thesszalonikaiakhoz írt m ásodik levél kapcsolódik Pál eredeti első
thesszalonikai leveléhez. M integy m agyarázza azt. De az első század végén
íródván szükségesnek ta rtja hangsúlyozni, hogy a K risztus visszajövetelét
megelőző esem ényekre még nem k e rü lt sor (2,1—10). író ja olyan keresz
tyén körhöz tartozhatott, am elyben Pál régi leveleit tanulm ányozták és m a
gyarázták. A kolosszéiakhoz írt levél továbbszövi Pál teológiáját, s a kisázsiai gyülekezetekben fellépett, kozmológiai irányú tévtanítókkal szemben
K risztusnak az egész m indenség feletti u ralm át hirdeti. 80 körül keletkez
h etett Efezusban, ahol különösképpen ápolták a páli örökséget. A z efezusiakhoz írt levél valószínűleg körlevél volt a kisázsiai gyülekezetekhez (az
„Efezusban” megjelölés 1,1-ben a legrégebbi kéziratokból hiányzik). Felhasz
nálja a kolosszéiakhoz írt levelet, és tovább form álja a páli tan ítást az első
század végének megfelelő helyzetben. H atalm as tém ája az egyház. A Tim otheuszhoz írt két levél, a Tituszhoz írt levél a gyülekezeti lelkipásztori szol
gálathoz ad o tt útm utatást. Az ism eretlen szerző, aki a páli teológiát alkal
mazza az első század fordulójának egyházi helyzetében, az apostol tan ítását
őrző körhöz tartozhatott, talán Efezusban. A gyönyörű, személyes term észetű
és az apostol lelkületét híven tükröző részletekkel m egerősíteni k ív án ja a
levél apostoli súlyát (pl. lT im 1,12—17; 2Tim 4,6—8). A másodlagos páli le
velekben a Pál apostol által hird etett evangélium nak az utódok között élő
öröksége elevenedik meg — ez önm agában is m egrendítővé teszi olvasásu
kat, s ra jtu k á t az élő Krisztus szól a századvég gyülekezeteihez és hozzánk.
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János levelei János evangélium ának a közelségéről tanúskodnak. A jánosi
igehirdetés folytatódik bennük, különösen az első levélben, részben változ
va. Az író az evangélium szerzőjének tan ítv án y i köréből k erü lh etett ki.
Az evangélista teológiáját önállóan, néhol sápadtabban, form álja, de két
ségtelenül annak örökségét képviseli. Közben felér ,az Újszövetség csúcsára:
„Az Isten szeretet” (4,16). Ez az első levél gyülekezeti körlevél. A második
és h arm adik levél írója ugyanabból a jánosi körből való, m int az első levél
szerzője, egyházi vezető (a „presbiter” szónak korabeli jelentése m erőben
más, m in t ma), aki m indkét levelét gyülekezetnek írja. A János-levelek a m á
sodik század elején íródhattak.
A jánosi gondolkozás más oldalról közelíti meg a Jézus K risztusról szóló
öröm hírt, m int az Újszövetség többi irata, ak á r Pál. Az örök élet jelenvaló
ságára, éspedig a szeretetben való jelenlétére teszi a hangsúlyt, m ely szere
tet Istenből árad Jézus K risztuson át. A mi korunkhoz különösen is közel
állónak érzem a jánosi üzenetet. L uther legkedvesebb evangélium a a Jánosé
volt, noha ő m aga a páli tanításon n ő tt reform átorrá.
János első levelének bevezető verseivel az író apostoli tekintélyt ad mon
danivalójának, m intha Jézus életének szem tanúja lett volna. A m ásodlagos
páli leveleknél m ár láttuk, hogy az ilyen eljárás teljesen beleillett a korabeli
gondolkozásba, s nem szabad m odern kritérium m al elbírálni. Az apostoli
lepel m ögött a levélnek korához szóló keresztyén üzenete dobog, messze
távol az apostolok idejétől, áthatva az élő Krisztus jelenlétének bizonyossá
gától.
A z Újszövetség többi levelével folytatjuk a sort. A zsidókhoz írt levél szer
zője itáliai (13,24), pogányokból lett keresztyénekhez szól, akiket elnyomás
közepette a hitben való m egm aradásra buzdít. 80—90 között keletkezhe
tett. A levél feliratát később azért ad ta az egyház, m ert a szerző m ondani
valójához segítségül veszi az Ószövetséget. Jakab levele az egész keresztyénséghez szóló ira t kívánt lenni (1,1). Az ism eretlen szerző gyülekezeti tanító
tisztséget visel (3,1). Az Ú r testvérének, Jak ab n ak a tekintélyével ruházza
fel főként etikai tartalm ú ira tá t az első század végén. Péter első levelének
cím zettjei pogányokból le tt keresztyének Pál apostol régi kisázsiai missziói
területén. A pogány lakosság részéről őket érő szenvedések között, az első
század végén, vigasztalja, erősíti olvasóit a levél ism eretlen írója Rómából.
P éter apostol nevével ad súlyt szavának, de Pál apostol teológiai örökségét
képviseli. Ezt Szilvánusz személyének bevonásával is jelzi (5,12), áki Pál
m u n k atársa volt (IThessz 1,1; 2Kor 1,19). A különösnek tetszhető kom biná
ció m ély értelm ű: képviseli az első század végének egyházi felfogását, mely
szerint P éter és Pál apostol azonos értelem ben tan íto ttá k az egy evangéliu
mot az egész világon. Judás levelének ism eretlen írója Jakab testvérére,
Jú d ásra hivatkozva óvja a K risztusban hívőket, a II. század elején, a gyüle
kezetbe befurakodott tévtanítók félrevezető tanításától. Ennek a levélnek
nyom án keletkezett Péter második levele, amely felhasználja Júdás levelét
a ham is tan ítás ellen, de főként K risztus második jövetelének késése foglal
koztatja. író ja — aki nem azonos P éter első levelének szerzőjével, közel fél
évszázad választja el őket — P éter apostol tekintélyével ruházza fel iratát
m ondanivalójának apostoli súlya érdekében. Ez az Újszövetség legkésőbbi
könyve, a II. a század közepén keletkezhetett.
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Ha visszatekintünk a legutóbb tárg y a lt levelekre, legtöbbre közülük egy
házi tekintélynek fiktív, állítólagos szerzőként való m egjelölése jellemző. Pé
te r apostol, Jak a b és Júdás, az Ű r testvéreinek neve a m i szám unkra az a
lepel, am ely mögött ezeknek az iratoknak az érvényes keresztyén üzenete
rejtőzik. Isten igéjét a keresztyén egyház és hívő szem ében nem a szerzők
szem élye garantálja, hanem az iratokban foglalt tanúságtétel Jézus K risz
tusról, am int erre még visszatérünk.
A jelenések könyve keresztyén apokaliptikus4 irat. Szerzője egy János nevű
ism eretlen keresztyén próféta, aki nagy tekintélynek örvendett a kisázsiai
gyülekezetekben (nem azonos János evangélium ának és leveleinek íróival, s
nem állítja könyvében, hogy Jézus tan ítv án y a le tt volna). Az első század
utolsó évtizedében, Patm osz szigetére száműzve írja könyvét a D om itianus
császár üldöztetésétől szenvedő kisázsiai gyülekezeteknek a keresztyén re
m énység erősítéséül. K risztus-központú m ondanivalójához főként a zsidó
apokaliptikus hagyom ányból használ fel képanyagot. A keresztyének v érta
núságig m enő m egpróbált helyzetében a K risztus m egjelenéséhez kapcsolódó
m ennyei világ beköszöntésére irán y ítja a figyelm et. A végső történések ré
szeként tekinti saját kora eseményeit. Nem szűnik meg a földön élő keresz
tyének Isten- és K risztus-dicsőítését bekapcsolni az előrem ent hívők, a cél
hoz ért egyház m agasztaló énekébe. A rejtélyesnek látszó ira t nem a távoli
jövőnek íródott Krisztus visszajövetele időpontjának kiszám ítására. A jelen
nek szólt a közeli vég bizonyosságával (22,20). Az apokaliptikus anyagból és
a kilencvenes évek véres üldöztetéséből, m eg a m enny korhoz k ö tö tt elkép
zeléséből szövődött a Jelenések könyvén az a lepel, am elyen át a m inden
kori egyháznak m eg kell találnia benne a végső örök jövő — időhöz nem
kötött, téren és időn túli — transzcendens rem énységét.
Hogyan le tt ezekből az iratokból az Űjszövetség gyűjtem énye? Ez a hosszú
folyam at is lenyűgöző látvány. Az apostoli leveleket a gyülekezetek istentiszteleti összejövetelén felolvasták, m ás gyülekezeteknek továbbadták (Kol
4,16), lem ásolták, belőlük gyűjtem ények keletkeztek. Az evangélium ok is
ham arosan terjedtek, m ajd az evangélium ok és a levelek egym ás m ellé ke
rültek. 200 körül m ár kialak u lt az újszövetségi kánon, az érvényes szent
iratok jegyzéke. N éhány könyvnek a kánonba való felvétele még kérdéses
volt (nyugaton a Zsidókhoz írt levél, keleten a Jelenések könyve, valam int
Jakab, P éter második, János m ásodik és harm adik, Jú d ás levele), m íg a vita
a IV. században a jav u k ra eldőlt.
A szent iratoknak a kánonba való felvétele nem volt m agától értetődő.
Az újsizövetségi iratokkal hozzávetőleg azonos időszakban (keletkeztek az
„apostoli aty ák ” iratai, m égsem kerültek bele a kánonba. Az Újszövetségbe
bekerült iratoknál a korabeli egyház az apostoltól vagy apostoli tan ítv án y 
tól való szárm azást tek in tette első kritérium nak. Itt derül ki, hogy az egyes
pszeudonim (álnéven írt), nekünk drága újszövetségi iratoknak a kánonba
való bekerülését a második századi keresztyénség eme történeti tévedésének
köszönhetjük. Isten ú tjai titokzatosak! N yom ban hozzá kell tennünk, hogy
azokban az időkben több m ás ira t is viselte apostol nevét, és m égsem ke
rü ltek az Űjszövetség szent irata i közé. Ugyanis a gyülekezetek, az egyház
a tarta lm u k at vizsgálván m egállapította, hogy nem igazán képviselik az
evangéliumot. „Némely eltér benne a M egváltónk igazi tan ításátó l” — írta
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például az antiochiai püspök 200 körül a P éter evangélium a néven futó ira t
ról, mely 150 körül keletkezett Szíriában.
A szerzőség kérdésében a reform áció m ondta ki az egyháztörténeti jelen
tőségű szót. L u th er M árton felism erése volt, hogy nem a szerzőjüktől függ,
mely könyvet tek in tjü k szent iratnak. Egyedül a K risztusra vonatkozásuk
alapján érték elte az Újszövetség könyveit („was Christum tre ib t”). Hitelvileg
m indm áig n y ito tt az Újszövetség h atára: a m egfeszített és feltám adott, élő
Jézus K risztusról szóló öröm hír a m értéke m indegyik iratán ak és részleteik
nek. N apvilágra is k erü lh et még olyain ira t a korai keresztyén időkből,
am ely belekívánkoznék az Újszövetség könyvei sorába. (A H olt-tenger mel
lett egy barlangban 1947 tavaszán felfedezett ún. qm rani lelet5 bizonyítja,
milyen m eglepetéseket tarto g a th a t a föld m élye. Az egyik legjelentősebb bib
liai kéziratot pedig csak 126 éve találták m eg a Sinai-kolostorban.)
Á ttekintésünk végén különös felfedezésre tehetünk szert. Az Újszövetség
rendkívül ö ku m enikus gyűjtem ény, abban az értelem ben, hogy — mai szó
val — m eglepően pluralista, többféle teológiát képvisel. Az első három evan
gélium, a páli levelek, a jánosi iratok keresztyén gondolatvilága merőben
más. F oly tath atn án k a sort, m ely a szent iratok tartalm i és form ai változa
tosságáról tanúskodik. Ezt a különbséget a szerzők is érzik, ha ism erik a
m ásféle újszövetségi iratokat. Jak ab óv a páli tanítás, a hit által való megigazulás félreértésétől (2,14). P éter m ásodik levelének írója Pál leveleit nehe
zeknek találja (3,15—16). A nagym érvű változatosság abból ered, hogy más
más történ eti helyzetben, különböző környezetben, sajátos gondolati irányok
ból közelítik m eg Jézus K risztust. De a sokféle teológia, m ely az Újszövet
ség irataiból kiviláglik, egyetlen központ körül rendeződik: ez pedig a Jézus
K risztus által kegyelmes Isten! Ezzel m egkapjuk az egész Szentírás m agya
rázó elvét is, am int arra L uther m u tato tt rá első ízben.
Az Újszövetség keletkezését a tö rtén eti kritik ai kutatás megállapította..
A nyitott kérdések pedig további vizsgálódásra várnak. M indezek ism ereté
ben a hitn ek o tt ju t p áratlan szerepe, hogy ebben a keletkezési folyam atban
■az emberi, történ eti tényezők mögött, im m ár a k utatás eszközeivel megállapíthatatlan u l, Isten Szentlelkének re jte tt, csodálatos m u n k áját veszi észre.
És ott ju t szerepe a hitnek, hogy ebből az ókori iratgyűjtem ényből kihallja
Isten mai szavát a Jézus K risztusban m egjelent szeretetéről és a szeretetével készített örök jövendőről. Ez a cikk azért íródott, hogy jobban értsük
az Újszövetséget, és így igazabban, helyesebben fogjuk fel belőle Isten önkinyilatkoztatását.
Az Újszövetség a hit könyve, m ert K risztus-hitből született. És a h it köny
ve, m ert létrejövetelében a Szentlélek m u n k áját m eglátni és a könyvből
Isten igéjét m eghallani csak K risztus-hittel lehet.
SZAKKIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA
1. hellenisztikus: a Krisztus születése körüli századok elgörögösödött világkultúrá
jához kapcsolódó
2. gnosztikus: egy jellegzetes antik vallástörténeti gondolkozásmód, mely több pon
ton érintkezett a keresztyénséggel
3. szinkretista: a római császárság idején különféle vallási és filozófiai irányok
keveredését mutató
4. apokaliptikus: a világ végéről szóló részletes jövendölésekkel foglalkozó
5. qmrani iratok: az időszámításunk kezdete körüli századokban működő zsidó
szekta könyvtárának maradványai

DÉR EN D RE

Csemeték

Am ikor egy reggelen H ajnalka felrettent álmából, m ég mindig m aga előtt
lá tta azt a gyökerestől kidőlt tölgyet, am elyhez gondolatban az a p já t társí
totta, aki nem is olyan régen h alt meg, éppen egy éve. Szeretett volna ettől
a víziótól m egszabadulni, de az álom m ég m indig fogva tartotta.
— Azonnal vízre kell bocsájtani! — ordította el m agát egy kisfiú, aki lát
hatólag egy sereg m unkásnak dirigált, ám senki nem hallgatott rá. Megint
elkiáltotta m agát a kisfiú: — Azonnal vízre kell bocsájtani! A sok sürgő
forgó em ber azonban vadul vagdosni kezdte az ágakat, mignem a koroná
ból gally-kupac le tt csupán, és egy akkora fadarab, am elyből H ajnalka he
gedűt készíthetett.
Ehhez a fadarabhoz egyszerre nyúltak m ind a ketten, ő és az a bizonyos
kisfiú, ak i feltűnően hasonlított rá. U gyanolyan szőke haja volt, m in t neki,
ugyanolyan nagy, kék, beszédes szeme, a m ozdulatai gyorsak, akárcsak az
övéi, és azonnal sírvafakadt, am ikor a hegedűnek való fadarab H ajnalka
kezéhez sim ult.
— H egedűt készítek belőle, tudod, ez a fa az apám sírjából nőtt, te ki
vágtad a fát, ez a d arab k a m eg éppen elég lesz hegedűnek. K ifaragom , ját
szani fogok rajta.
A fiú tovább sírt, és egyre azt hajtogatta, hogy a hegedű őt illeti meg, hi
szen H ajnalka apja egy fiú t is akart, és emlékezzék csak vissza H ajnalka, ő
maga is hányszor követelt anyjától egy testvért, s az anyja mindig megígér
te: „Legközelebb”.
H ajnalka a fiúnak ad ta az egy szál, hegedűnek szánt fát, m ert a rra gon
dolt, hogy talál ő m ég m agának a korona ágaiból furulyának való ágat.
A kisfiú m egnyugodott, s azon nyom ban eltűnt a szem e elől.
— N ahát! — ült fel az ágyában H ajnalka, átn y ú lt jo b b karjával a m ellette
alvó férfihoz, és m ost m ár tudta, hogy ébren van. M ellette szuszogott a fér
je, aki a ránehezedett kis női kezet m aga elé vonta.
— Te! Megint apám felől álm odtam . Hatalm as, nagy fa v o lt...
— A fa ledöntve m indig nagyobbnak látszik, az em bert is csak halála
után tu d ják m egbecsülni. . .
— Nem tudod, m it beszélsz, én m indig tiszteltem az a p á m a t. . . C sak még
gyerek voltam . . .
S elgondolkodott, hogy m ikor és m eddig volt ő gyerek . .. Most m ár egye
düli vágya az volt, hogy m inél előbb felnőtté váljon.
Szokásához híven reggel h atk o r felszökkent az ágyból, elkészítette férjé-
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nek a tízórait, saját m agának egy még tavalyi alm át a szatyorba tett, és ki
sietett a tem etőbe.
Igen, o tt állt a hatalm as faóriás, koronájával a sírra borulva, akárcsak
álm á b a n . .. Április vége van, m ár rügyek duzzadnak az ágakon.
— Apa, húszéves vagyok, hallod? Levágok húsz darab ágacskát erről a
fáról, és hazaviszem. M ajd otthon felnevelem ő k e t. . .
Gyorsan nyeste az ágacskákat, húsz darab egyforma, duzzadó rügyektől
terhes ágacskát, és m ár ro h a n t is vissza otthonába, s az erkélyen elhelyezett
virágládikákba ü ltette őket.
Nyolc órára, m unkakezdésre a gyárba ért. Ügy állt a gép mellé, m int
azelőtt is m inden reggel. Szövőnő volt, kezei begyakorlott m ozdulatokkal vé
gezték a dolgukat, s közben m agában régtől hordott gondolatot dédelge
te tt :
„K ertész leszek, fát nevelek, kelő nappal én is k e le k . . . ”
A húsz csemete meg nőtt, növekedett, de nyár elejére csak az egyik hozott
virágot. Piros virágot bontott a vessző.
H ajnalka sim ogatta, reggel és este többször is, leheletszerű m ozdulattal.
A házban a vessző csudájára járta k az em berek, és találg atn i kezdték, m i
lyen fának a hajtásai is lehetnek.
— Tölgyé! — jelentette k i Hajnalka. — Az Apám korán kidőlt tölgyfa
volt.
— Mihez kezdünk m ajd egy erdőnyi tölgyessel? — kérdezte feleségétől
őszutón a fák árnyékában hűsölő férj.
— Ligetet csinálunk a ház elé, és a gyerek, a gyerekünk, ha m ajd m eg
születik, ott fog ipiapacsozni.
— Focizni! Ügy ültesd ki a fákat, hogy két-két kapu a k ét csapat részé
re feltétlenül k i tu d ja nőni m agát. A többi tizenhat a la tt m eg m ajd a lá
nyaink fognak álmodozni, akárcsak te sz o k tá l. ..
A fiatalok m egsim ogatták egymást, s H ajnalka ásót hozott, hogy m ajd
a hajnali órákban végső helyére kerüljön m ind a húsz csemete.

Kulturális figyelő

Tanulmánykötet a magyarországi reformációról
„Az állam és egyház jó viszonya lehe
tővé tette, hogy reformátori örökségünk
szellemében most ismét közösen tanús
kodjunk közös örökségünk együttes
megbecsüléséről' — írta 1984 nyarán a
kötet Előszavában Káldy Zoltán püs
pök-elnök, találóan összefoglalva vilá
gi tudósok és egyházi szakértők érde
kes és színvonalas vállalkozását, mely
„Tanulmányok a lutheri reformáció
történetéből” címmel jelent meg 1984ben Evangélikus Sajtóosztályunk kiadá
sában, Fabiny Tibor egyháztörténet
professzor szerkesztésében.
A „közös örökség együttes megbecsü
lése” két szempontból kap nyomatékos
hangsúlyt. Egyfelől örvendetes az a
tény, hogy a 21 tanulmány szerzőgár
dájában felfedezhetünk muzeológust,
zenetörténészt, könyvtárost, orvostörté
nészt, nyelvtudománnyal foglalkozó ku
tatót, egyetemi tanárt, levéltárost és iro
dalomtörténészt, vagyis szellemi éle
tünk olyan kiválóságait, akik szakterü
letük egy-egy részletkutatásának ered
ményét, vagy éppen egészen új felfede
zésüket tették közkinccsé. Másfelől az
egyházi munkások sorában az evangé
likusok mellett találunk unitárius lel
készt, ádventista teológus-történészt, re
formátus professzort; olyan személyisé
geket, akik jelenlétükkel/ és mondani
valójukkal egyaránt az ökumené távla
taiba engednek bepillantást. Ezen a
ponton nem tudom elhallgatni egy
hiányérzetemet: egy római katolikus
szakember szerepvállalása további gaz
dagodást jelenthetett volna — mondjuk
például — a magyarországi Ferences
rend obszerváns ágának reformációval
összefüggő munkálkodása megrajzolá

sával. Hiszen, hogy Luther mennyire
nem szorítható felekezeti korlátok kö
zé, s hogy őt mennyire nem sajátíthatja
ki egyetlen vallási vagy szellemi, tár
sadalmi irányzat sem, azt éppen ez a
kötet mutatja meggyőzően.
Rendelkezésre álló helyünk kereteit
szétfeszítené a szerzők és tanulmányaik
címének puszta felsorolása is. Ezért in
kább csak jelzésszerűen és szubjekti
ven utalok a kötet két olyan sajátos jel
lemzőjére, melyet időálló értéknek vé
lek.
Az egyik ilyen érték az új kutatási
eredmények, az új adatok gazdagsága.
A lutheri „Antikrisztus-fogalom” je
lentkezése hazai reformátoraink élet
művében, a kolostorok pusztulása a
XVI. század első felében, a csepregi is
kola jelentőségére utaló adatok, vagy
Szegedi Gergely és Flacius Mátyás úr
vacsoravitájának külföldön megtalált
dokumentuma lehetnek kiragadott pél
dáim.
A másik érték pedig az összefüggések
sokszor egészen újszerű bemutatása,
mint azt a Húsz—Luther, Luther—Bul
iinger, vagy Luther—Dávid Ferenc kap
csolatok esetében láthatjuk. Nagyon
fontos — túl a személyek és az általuk
képviselt nézetek kapcsolódásán — a
reformáció és reneszánsz kölcsönhatá
sának vizsgálatán belül az azonosságok
és különbözőségek értő és meggyőző be
mutatása, mely alkalmas arra, hogy jó
néhány téves értelmezés feladására
késztessen a reformáció „korszerű ér
tékelése” területén.
A kötet adatanyaga segít árnyaltab
ban látnunk a kor főúri rétegét, illet
ve egyes kiemelkedő képviselőit. A ko
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rábban megszokott ábrázolatban ugyan
is gyakoriak voltak a szélsőségek: vagy
hithősökként szerepeltek, vagy gátlás
talanul harácsoló, elvtelen szerencselo
vagokként, akik hittel, erkölccsel, tudo
mánnyal mit se törődtek. Ebből a szem
pontból nemcsak az Alaghy Jánossal
foglalkozó külön tanulmány érdemel fi
gyelmet, hanem azok a részletek is, me
lyek a Nádasdyakat, Batthyányakat,
Serédyeket, Perényieket állítják elénk,
mint akiknek van meggyőződésük, hi
tük, tudományuk, vannak küzdelmeik
és szenvedéseik. Róluk is, de tőlük is
van mit tanulni.

Gyakran előfordul, hogy a tartalom
érdekességét elfödi az előadás nehéz
kessége, vagy éppen az adatok áradata.
Örvendetes, hogy a tanulmánykötet el
kerüli ezt a hibát. Valamennyi témája
izgalmas olvasmány az érdeklődő kí
vülállónak, és ugyanakkor szakmai is
meretei bővülését teszi lehetővé a kuta
tónak is. Segít abban mindnyájunknak,
hogy múltunk helyesebb és pontosabb
szemléletével párhuzamosan a tanul
ságokat és indításokat pozitív irányban
érvényesíthessük életünkben és mun
kánkban.
id. M agassy Sándor

Bárdos Kornél: Sopron zenéje a 16—18. században
B udapest 1984. A kadém iai Kiadó
Nyugati városaink zenei monográfiái
nak sorában Bárdos Kornél Sopron gaz
dag zenei életéről rajzolt 1500-tól 1830ig: a nem szakember számára is érdekes
képet. Könyvében a soproni zene kere
téről szóló fejezet után sorra veszi az
egyházak zenéjének négy korszakát —
a középkor örökségét 1605-ig, a refor
máció térhódítását 1673-ig, az ellenre
formáció zenei vetületét 1780-ig, s az
egyházi zenét a felvilágosodás hatása
alatt 1830-ig —, az iskolák, a polgárság,
a városi ünnepek és hangversenyek ze
néjét. A kötetet a soproni muzsikusok
és zeneszerzők névsora, valamint a
soproni vonatkozású egykorú zenemű
vek Vavrinecz Veronika által összeál
lított tematikus jegyzéke egészíti ki.
Bennünket természetesen az evangé
likus gyülekezetre vonatkozó monda
nivalók érdekelnek elsősorban. Sopron
700 év óta szabad királyi város volt,
melyet a tanács kormányzott. Ez irá
nyította a város, a toronyzenészek, de
mint az egyházak kegyura, a templo
mok zenei életét is. Ez adott Sopron
zenei arculatának többi városunktól el
térő színt. A reformáció hatása a bécsi
béke után, a XVII. században erősö
dött s ez az evangélikus istentiszteletek

zenéjében is látható. Ez az élénk, gaz
dag egyházzenei élet a lutheri reformá
ció zenei hagyományaihoz, Schütz, majd
Bach korának vokális és hangszeres stí
lusához állt közel. Az iskolai és egyházi
kórusok templomi muzsikálásában a
hangszeres együttesek, a toronyzené
szek is rendszeresen közreműködtek.
Ez a virágzó zenei élet, ha nehezebb
körülmények között is, az ellenrefor
máció korában is folytatódott. A fel
fejlődő katolikus egyházzene csak ver
sengő társként szerepelt, és közöttük az
itt is, ott is állandóan szereplő torony
zenészek jelentettek kapcsolatot. A vá
ros hivatalos ünnepeit pedig mindkét
egyházban
zenés
istentiszteletekkel
tették emlékezetessé.
Bárdos részletesen ír olyan európai
hírű muzsikusokról is, kik Sopronban
működtek. Így pl. Andreas Rauch ze
neszerző és orgonistáról, aki 1628-tól
haláláig, 1656-ig gazdagította a város
zenei életét, s akinek műveit szerte a
világon ma is éneklik.
A racionalizmus 1787-ben a soproni
evangélikus gyülekezetben egy csapás
ra megszüntette az ének- és zenekart,
és ezzel egy csodálatosan szép zenei
életnek vetett véget. E korszak egyet
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len fénypontja a reformáció 300 éves
évfordulójának megünneplése volt 1817ben. Az evangélikusoknak ének- és ze
nekaruk akkor ugyan nem volt, de a
két katolikus templom ének- és zeneka
ra, összefogva a város zenekedvelő pol
gáraival és katonazenészeivel az evan
gélikus templomban a délelőtti és dél
utáni ünnepi istentiszteleten Mozart egy
kantátáját adta elő, melyet az egyik
katolikus kántor dolgozott át az ünnepi
alkalomra. Páratlan eset, melyet Sop
ronban addig aligha lehetett elképzelni.
Ez ismertetés terjedelme nem enge-
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di meg, hogy további igen érdekes rész
letekbe bocsátkozzunk. Sopron nem lé
vén sohasem török megszállás alatt, a
különféle egyházi, világi irattárakban,
múzeumokban stb. igen sok értékes és
érdekes anyag, adat maradt fenn. Ezek
feldolgozása hallatlanul sok munkát
igényelt, melynek Bárdos Kornél nagy
pontossággal tett eleget. Köszönet érte,
hogy művelődéstörténetünknek ezt az
eddig ismeretlen, de igen jelentős feje
zetét feltárta és közreadta.
Sulyok Imre

Mészöly Miklós: Megbocsátás
Mészöly Miklósról méltán elmondhat
juk, hogy a modern magyar próza egyik
megújítója és Ottlik Géza mellett talán
legjelentősebb
élő
képviselője. Az
1950—60-as években merész kísérlete
zéssel alakította ki azt a prózastílust,
amely újabb műveit jellemzi. Érett kor
szakának nyitánya Saulus című regé
nye volt, amelyben a Szent Pál-i for
dulat lélektanát elemezte egy hatalmas
erejű belső monológ formájában. Ezt
követte — más jellegű írásokkal együtt
— az a még ma sem befejezett kispró
za-ciklusa, amelyben szűkebb hazájá
nak, a Dunántúlnak életét dolgozza fel
egy sajátos „magyar mitológia" kere
tében. Ide tartoznak többek között a
M agyar novella, a Ló-regény, az Anyasirató c. írásai, amelyek a Jelen k or és
a Mozgó V ilág hasábjain jelentek meg
a ’70—80-as években. Ezek sorát foly
tatja legutóbb megjelent kisregénye, a
M egbocsátás ás.
Mészöly művészetéről szólva egyik
mél tató ja „létezés-epikát” emleget. Alig
találhatnánk pontosabb kifejezést, ha
jellemezni akarjuk a M egbocsátás vi
lágát. A szó egyben kulcsot is ad a mű
olvasásához; erre szükségünk lehet, hi
szen a szokásostól némilég eltérő pró
zai szöveggel van dolgunk. Mi külön
bözteti meg a „létezés-epikát” a más
féle, megszokottabb elbeszélő irodalom
tól? Mindenekelőtt az összetettsége. Ta
lálunk itt is cselekményt, jellemrajzot,
leírást, akárcsak a hagyományos regény

ben és elbeszélésben — de egyik elem
sem kap nagyobb hangsúlyt a másiknál.
Ugyanakkor a szokásosnál nagyobb je
lentőséget nyer a tárgyi világ, a kör
nyezet érzékletes ábrázolása, gyakran
önmagán túlmutató jelentéssel. Mind
ezek az elemek komplex szövevénnyé
kapcsolódnak össze, s önkényes kieme
lések nélkül, egységükben teszik átélhetővé az olvasó számára a létezés egy
kitüntetett darabját. Ez a „létezés-sze
let” ebben a könyvben egy fiktív du
nántúli kisváros; rejtegetett múltjával,
birtokpöreivel, családi tragédiáival —
egész, fölszínes idillel takargatott re
ménytelenségével. A városka múltjá
nak szövevénye egy törvényszéki írnok
irattári böngészése során bomlik ki, sa
ját családi múltjának-jelenének hasonló
lelepleződésével párhuzamosan.
A Mészöly korábbi írásaiból ismerős
nyomozás-motívum itt is fontos szere
pet játszik, mégsem a katartikus szem
besülés, az elmúltak megrázó, megtisz
tító föltárása a leglényegesebb. A lélek
megtisztulását a címben emlegetett
m egbocsátás hozza meg; ahogyan múlt
és jelen mozgását átélve a szereplők —
és az olvasó — lassan olyannak fogad
ják el létezésünket, amilyennek megis
merik. A megkönnyebbülést nem a té
nyek, hanem hozzájuk való tudati-ér
zelmi viszonyunk megváltozása hozhat
ja meg. Mert mindaz, ami csupán az
emberi viszonyok összefüggésében vizs
gálva megoldhatatlannak tűnik föl,
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mintha titokzatos jelentést nyerne egy
magasabb, univerzális összefüggésrend
szerben. „Igen . . amit mi a felbomlás
képzetének körébe utalunk, nagyon is
meglehet, hogy valójában egy áttekin
tésünket meghaladó bonyolultabb ka
tegória, bonyolultabb rend világába
tartozik.” így tanakodnak a kisváros
lakói egy különös, szinte művészi ér
zékkel megrendezettnek föltűnő halál
eset kapcsán. Ezt a „bonyolultabb ren
det” sejteti a mű szinte minden lapján
ott lélegző természet, amely megfejt
hetetlen, de pontosan érzékelhető kap
csolatban áll a tárgyak és az emberek
világával. Miközben az emberi sorsok
merev megoldatlansággal merednek ki
az időből, a világban minden szelíden
és megnyugtatóan él. Az írnok kilenc
venéves édesapja, családjától már lélek
ben elszakadva, öreges hóbortba! hall
gatja a rádió külföldi vízállásjelenté
seit, s közben érzékeli, hogy egész Euró
pa „nedvesen és összefüggően lélegzik".
Míg az írnok és felesége fedőszövegek
kel takargatják egymás elől, ami a lel
kűket nyomja, hallják, „hogy a kerítés
mellett vakondok dolgozik” — munkája
neszeivel ellenpontozva beszélgetésüket.
S ugyanilyen fölényesen nyugodt, ön
álló, s az emberekét mégis kiegészítő és
értelmező életet élnek a mesterséges
tárgyak is: az ódon Lipovszky-vendéglő
falai, a csömögés hordók, cégtáblák, ru
hadarabok, haszontalan limlomok.
A szerző legnagyobb, igazi mesterre
valló erénye ebben a könyvben az, aho
gyan a különböző létezés-szinteket egy
befogja anélkül, hogy bármilyen külső
logikát erőltetne az eseményekre vagy
a tárgyi összefüggésekre. Az említett
univerzális összefüggésrendszer nem
prekoncepció; érzékileg mutatja meg
önmagát, didaxis vagy erőltetett szimbolikusság nélkül. Mészöly nem esik
sem a -túlmagyarázás, sem a titokzatoskodó homályosság hibájába: világos,
tisztán motivált eseménysort kapcsol
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össze egy panteisztikus létezésvízióval.
Az egyéni sorsok rajza és a természeti
látomás közé szervesen illeszkedik a
helyi kisvilág történelmének szála, az
anekdotikus „magyar mitológia” ; leg
szebben az 1849 októberét idéző elégikus sorokban. így lesz teljessé a „lé
tezés-epika” világábrázolása — egyet
len kis magyar település intenzív erejű
képében. Mészöly szintetikus írásmódja
szinte előzménytelen a magyar iroda
lomban. Ha művészetének előképét ke
resem, egyetlen — nyomasztóan nagy —
előd jut eszembe: a Vonzások és válasz
tások Goethéje. S furcsa módon mégis
jellegzetesen magyar próza ez, nemcsak
a miliő okán, hanem azáltal is, amint a
szerző Mikszáth és Krúdy örökségét, az
anekdotikus magyar próza hagyomá
nyát beépíti könyvébe. Krúdyt idézi
plasztikus, mégis költői szépségű stílu
sa is, kivált a látomásszerű jelenetekben
és a természeti képekben; s arra is ké
pes, hogy egy-két poétikusan sűrített
mondattal alakokat állítson elénk és
jellemezzen: „Mária összehasonlíthatat
lanul szebb volt, mint a húga, önma
gáért valóan szép, virágszép vagy kris
tályszép . . . — hazajött, elment, megint
leült közéjük, elvitt és visszahozott ma
gával valamilyen állandó sugárzást,
mely azonnal kihűlt, mihelyt megpró
bált valaki fölmelegedni tőle.” így lép
föl a történetben az írnok sérült lelkű,
magányos sógornője.
A Megbocsátás tartalmi és formai
érettségével, a megírás különleges mű
gondjával magasan kiemelkedik irodal
munk átlagterméséből. Joggal mondhat
juk, hogy megjelenése a magyar kultú
ra eseménye. Bizonyára méltó „előfu
tára” annak a közeljövőben megjelenő
gyűjteményes kötetnek, amely a pályá
ja delelőjére érkezett író legújabb mun
káinak ciklusát foglalja magába. (Szépirodalmi, 1984.)

Rakovszky István
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Fényszóró
„Ó mért oly későn?” — kérdezhetnénk
Kiss József verssorával szólva, miért
csak most kezdenek sokasodni nálunk
a szerelem és a házasság kérdéseivel
foglalkozó szociológiai könyvek, amikor
a társadalom alapközössége, a család
már oly mértékben veszélyeztetett, hogy
ezer házasságkötésre 350 válás esik, és
félmillió gyermek nő fel csonka csa
ládban vagy egyik szülője új házastár
sával? A legutóbbi évben azonban egy
más után jelentek meg a szociológiai
munkák, keresvén a társadalmi jelen
ség okát, s remélve, hogy a diagnózis a
terápiát is sugallja majd, mert minél
többen foglalkoznak ezekkel a kérdé
sekkel, annál több gondolat, intés, in
formáció szivárog finom hajszálereken
át az érintettekhez, a családalapító fia
talokhoz, akiket az elmúlt évtizedekben
két megtévesztő illúzióval indítottak út
nak a felnőttek: az egyik az volt, hogy
ha igyekeznek, „minden” lehet belőlük;
a másik, hogy a házasságnak csakis a
szerelem ad létjogosultságot, ö k aztán
csakhamar megtapasztalták, hogy a pá
lyaválasztás nem csak a tehetségen meg
az igyekezeten múlik, hanem a gazda
sági körülményeken is, annál inkább
ragaszkodtak viszont a második illúzió
hoz, a holtig tartó szerelem hipotézisé
hez, s ha ez utóbbi (egyazon partner
rel) mégsem bizonyult végtelenbe húzó
dónak, váltogatták hát a párjukat. És
bár e váltogató szándékhoz még sok
más tényező is hozzájárult — városba
vándorlás, tömeges mobilitás, migráció,
heterogámia, lakáshiány, szűk látótér,
hajszoltságtól tépett idegek stb. —,
mentségül mindenesetre ott volt a taní
tás: a házasság erkölcstelen, ha nincs
benne szerelem.
Ezzel az illúzióval számol le a Gon
dolat kiadásában 1985-ben megjelent
tanulmánykötet: A szerelem ről komo
lyan című, melyet Kamarás István és
Varga Csaba szerkesztett, és amelynek
szerzői között Olyan jól ismert tudóso
kat, papokat, írókat találunk, mint pl.
Buda Béla, Nyíri Tamás, Ancsel Éva,
Mérei Ferenc, Szilágyi Ákos, Gyökössy
Endre, Tornai József és még sokan má
sok.

A tanulmányok a szerelem lélekta
nával, antropológiájával, szociológiai,
történeti hatások alatti formálódásával,
változásaival az évszázadok során és
változásaival az egyén életében foglal
koznak. Világos meghatározásokra tö
rekszenek, és elhatárolják egymástól a
bár gyakran összekapcsolódó, de ko
rántsem azonos fogalmakat (mint szexus, erotika, vonzalom, agapé, szeretet,
barátság, házasság). Mondanivalójuk
hol történetibb, hol inkább szociológiai
megközelítésű (a kettő nincs ellentét
ben, hiszen „a történelem a múlt szo
ciológiája”) ; stílusuk hol közérthetőbb,
hol bonyolultabb; van, aki inkább iro
dalmi példákra utal, van, aki filozófiai
síkra emeli közlendőjét, de mindegyik
tanulmány elgondolkoztató, ismeret
gazdag, az emberi létezés egészére te
kintő; és összecsengően hirdetik szere
lem és házasság különbségét, utóbbinak
létjogosultságát akkor is, amikor az
előbbinek már csak emléke él.
A családszociológia egyik legjelesebb
hazai .kutatója, Cseh-Szombathy László
A h ázastársi konfliktusok szociológiá
ja című könyvében (Gondolat, 19S5.)

új hipotézist tárgyal, mely szerint
az összeütközések nem mindig és nem
feltétlenül károsak, lehetnek tisztázó
jellegűek is, előrevivőek, elősegíthetik
az összehangolódást, rosszabb esetben
ráébreszthetik a feleket arra is, hogy
végképp nem egymáshoz valók.
A szerző több külföldi, főként angol
nyelvterületről származó kutatásra tá
maszkodva tárja fel a konfliktusok leg
gyakoribb okait (házastársi, családi, tár
sadalmi szerepek ütközése, otthoni mun
kamegosztás, anyagi kérdések, illetve a
mindezekkel kapcsolatos érdekellent' tek; valamelyik fél erős kötődése szü
leihez; féltékenység szerelmi téren, de
nemcsak ott, hanem mindenféle vi
szonylatban: gyermekre, szülőre, bará
tokra; egyáltalán a gyermek(ek) okozta
viták, gondok, érzelmi hullámzó ok
stb.). Bemutatja az összeütközések
nyílt és rejtett formáit, különféle foko
zatait; szól személyiség- és kapcsolatfej
lesztő (vagy romboló) hatásukról. A
konfliktusokat a társadalmi mozgás ok
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kai szoros összefüggésben vizsgálja; a
nagymértékű belső vándorlás, mobilitás
következtében sok olyan fiatal került
össze, akik erősen eltérő mintákat, mo
delleket, beidegződéseket hoztak hazul
ról; a lakáshiányból eredően sokan lak
nak együtt szülőkkel, gyakorta szűk he
lyen, megannyi sajátos, konfliktus-ter
mő helyzet. (A szülőknél lakás különö
sen fiatal házaspároknak veszélyes, eb
ben a közösségben ugyanis az új csa
lád nem tud kialakulni, önállósulni, az
egyik házastársat pedig szinte „ketté
vágják”, mert vitás esetben mindkét fél
a maga pártján szeretné látni. Később
azonban, a már kialakult, új család idő
sebb szülőkkel, tágas lakótérben konf
liktusmentesen élhet.)
E kötet nyomán értjük meg az emberi
létezés olykor meglepő jelenségeit, azt
is például, hogy némely házaspárok örö
kös vitáik ellenére is elszakíthatatlanok,
míg másoknál a ritka és zajtalan össze
ütközés is töréshez vezet, mert a konf
liktusok is annyifélék, akár az embe
rek, akik között kirobbannak.
Kevésbé tudományos jellegűek, in
kább az irodalmi riport műfajába so
rolhatók Miskolczi Miklós szociológiai
indíttatású kötetei. (Színlelni boldog sze
retőt, Hazudni boldog hitvest, Magvető
1984. és 1985.) A hazugság példatárai
nak is nevezhetnénk őket, mert szerep
lőik folyton becsapják, rászedik egy
mást és önmagukat, hazudnak és lódí
tanak, miközben kétségbeejtő magányo
san bolyonganak a promiszkuitás út
vesztőiben. Valamiképp rosszul érzik
magukat az életben, minden egyéb csa
lódásuk, hiányérzetük kárpótlását a
szerelemben keresik, amely azonban
múlandó, és korántsem olyan teherbíró,
semhogy elhordozhatná e várakozás sú
lyát. Sem a partnerek, sem a házastár
sak váltogatása nem adhatja meg azt az
örökös mámort, amely állandóan feled
teti az élet gondjait, és végső soron, lé
nyegét tekintve nem sokban különbö
zik az alkohol vagy más narkotikumok
bódító hatásától.
Miskolczi látleleteinek pesszimizmusát
némiképp enyhíti, hogy csak egy adott
réteg, a mai 30—40 közötti értelmisé
giek szolgáltatják mintavételének, vizs
gálódásának terepét. A felvázolt kép

89

tehát nem általános érvényű (bár a ve
szély nem csekély: az értelmiség élet
stílusának mindig is volt, és van húzó
ereje; példáját akkor is sokan követik,
ha ez a példa rossz). Mint az idézetek
bizonyítják, Miskolczi is alaposan átta
nulmányozta a téma szakirodalmát, on
nan vette át a tipologizálást (vitális, to
tális, devitalizált, passzív házasságtípu
sokról), és ő is, akárcsak Cseh-Szombathy, említi, hogy a konfliktusokhoz
szokott házasság jobb, mint a „devita
lizált”, vagyis közömbös, unalomba fúló.
A hazai tények ábrázolásán túl, az
okokat akkor érzi meg, amikor leszö
gezi: a lemondás, áldozatvállalás, önfeláldozás „idejétmúlt” fogalmak let
tek. Aligha annyira, amennyire ő véli
(mint ahogy a vallásos hit és a hívő
életvitel sem szorult annyira háttérbe,
ahogy ő gondolja), noha számokkal nem
szolgálhat e téren. Azt viszont jól lát
ja, hogy ha meggyengül a másokért ál
dozatot hozni képes, önzetlen szeretet,
akkor az ember minden rossz tulajdon
sága elszabadul, és ezzel együtt a po
kol is.
Miskolczi azt is helyesen érzékeli,
hogy a monogámiát tagadó, de se há
zasságban, se anélkül élni nem tudó
emberek voltaképpen az emberi vi
szonylatok megromlásától szenvednek,
mely viszonylatoknak csak egyik válfa
ja a szerelem és a házasság. „Vaga za
kucu” c. riportja édesanyja megrendítő
haldoklásáról szól, megmutatva, milyen
leküzdhetetlennek látszó nehézségekkel
kerülnek szembe a középkorú gyerme
kek, ha idős, beteg szüleik megfelelő
ápolását, ellátását szeretnék megszer
vezni. Nemcsak az ápolásra vállalkozó
„munkaerő” hiánycikk, de hová lettek
a beteglátogató rokonok, barátok, isme
rősök? Az emberi kapcsolatok kihűlése
az élet minden síkján megmutatkozik.
Rideggé vált az élet, és ezt a ridegsé
get a modern élet körülményei kétség
kívül elősegítik, ám tudatos törekvés
sel lehet és kell a körülmények ellen
küzdeni, és az is kétségtelen, hogy ez
sokaknak sikerül is. Mi kívántatik hoz
zá? Az
„elkoptatott”,
„idejétmúlt”,
„avult” erények őrzése (áldozatvállalás,
lemondás), és annak elfogadása, hogy a
házasság nem az örökké tartó szerelem
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édenkertje, hanem a szerelem lendítő
erejével induló, ám az érzelmeket
transzformáló szövetség, melynek célja
az életküzdelemben való bajtársi össze
tartozás, gyermeknevelés, szülők gondo
zása, és — nem utolsósorban! — vár
építés a magány ellen, hiszen a mai ki
tolódott korhatárral az öregség jószerint
hosszabb, mint a szerelmi csapongás
esztendei.
Az ószövetségi zsidóság a hosszú éle
tet Isten ajándékának tekintette. Való
ban az; ki ne szeretne soká élni jó erő
ben, egészségben? Ez az ajándék azon
ban összefügg a családdal, mintegy ju
talma aljnak, aki az Istentől kapott kö

zösséget megbecsüli. A család nélkül
élő emberek sokkal nagyobb számban
és arányban esnek a korai halál (és
mindenfajta deviancia) áldozatául, mint
azok, akik tudják és elfogadják a tényt,
hogy közösségben élni a szabadságról
való viszonylagos lemondást, és igenis
áldozatot jelent. A tízparancsolat köve
telményei : „tiszteld atyádat és anyádat”,
„ne kívánd felebarátod házastársát és
egyéb javait” talán sosem voltak idő
szerűbbek, mint ma. Aktuális voltukat
ime a szociológia tudománya is bizo
nyítja.
Bozóky Éva

erényi Károly: Halhatatlanság és Apollón-vallás
Amikor Kerényi Károly Görög mitoló
giája magyarul is megjelent (1977.), fö l
ébredt a remény: megérik az idő, és
olvashatjuk e nagy életmű fontosabb al
kotásait. A Halhatatlanság és Apollónvallás (1984.) az itthon töltött évtizedek
munkáiból válogat. Komoróczy Géza és
Szilágyi János György nem volt könnyű
helyzetben a kötet összeállításakor: hi
szen olyan kitűnő írásról is le kellett
mondaniuk, amilyen pl. Az ismeretlen
Berzsenyi. Így is nagyon örülünk a kö
tetnek, a bibliográfiának (1918—1943),
és várjuk a folytatást: talán a teljesség,
de mindenképpen egy jó, becsületes ke
resztmetszet igénye él bennünk.
Kerényi Károlyt mitológusnak nevez
ték, de menthető tévedés az antik val
lásosság apologétáját látni benne. Mert
mindenben igazolja a mitológiát. Ilyen
viszonyulás — kezdetlegesebb intelli
gencia esetében — akár az antik kul
tusz fölelevenítéséig terjedhetett volna.
Erről persze nincs szó, de az olvasóban
sok bizonytalanság marad: hogyan élje
meg és hordozza saját élményvilágát az
antik mitológia és vallás nélkül? S eb
ben már keveset segít Kerényi. Túlzás
lenne azt mondani, hogy egzisztenciális
ígéretek után szakmai megoldásokat ad,
de tény, hogy feszültség érződik. Más
részt éppen ez a feszültség visz életet a
tanulmányokba: lehet-e a klasszika-fi
lológia életmegtartó erő, anélkül, hogy

kivonná az embert a jelenkorból? Ez
Kerényi kérdése, egyben fölényének tit
ka: egyrészt a szaktudósokkal szemben,
akik nem értik, miről van szó, másrészt
az „általános” gondolkodókkal szemben,
akik kívülről bírálják a megoldási kí
sérletet, miközben egy szakélmény ter
mészetéről és válságairól fogalmuk
sincs.
Kerényi Károly számára vallásos él
mény volt a klasszika-filológia. Éppen a
tudóslét, azaz a szellemi igényesség tet
te ilyenné. A tudás Kerényi számára
eszköz volt a lét mind teljesebb átélésé
re: azaz vallásos módon viszonyult a
saját szakterületéhez. Ezt más is meg
teheti, Kerényi azonban helyzeti előny
nyel is bírt. Szakterülete, az antik val
lás direktben viszonyul a teljességhez.
Ellenben a keresztyén teológia hajla
mos arra, hogy egész létünket a hit—
kegyelem vonalán kapcsolja össze Is
tennel; de nem mindenki tudja ebben
a formában átélni az Isten-kapcsolatot.
A Nyugat másik nagy teljesítménye, az
újkori tudomány tárgya mindig a rész.
A teljesség megélésére tett ugyan kísér
letet műveltségünk, de a legjobb eset
ben is csak szórványos elit-élményeket
ért el. Heidegger öregkori „misztikája”
azonban jól mutatja az igazi vágyat.
Várjuk az Istent az értelemben, az ér
zelemben, a közösségi és magánéletben,
valamint a jövőre vonatkozó ígéretben.
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Ez a komplex várakozás a mainál job
ban fejeződött ki az antik vallásosság
ban, amely Püthagorasz számmisztiká
jától az eleusziszi misztériumokig ter
jedő roppant szélességben hordozta az
Isten-kapcsolatot. S mert kultusz is volt,
minden belső bomlással szemben szívó
san védte közösségi jellegét. Egysége és
teljessége lenyűgözte a vallástörténész
Kerényit, aki kortársain akart segíteni
az antik vallásban levő emberi élmény
föltárásával. Vállalkozása végül is a szá
zad elit-élményeinek sorát gyarapítot
ta; de miért csak azt? Talán azért, mert
a pap és a tudós egysége csak élő val
lásban képzelhető dl. Kerényi gondja
ez lehetett: a tudós létet szűkösnek ta
lálta, a papi létet lehetetlennek. Ma
radt egy keskeny út, amin kevesen jár
nak.
Keresztyén oldalról persze sok kér
dés vethető föl e nagyszabású életmű
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vel kapcsolatban. Most csak egyet emlí
tünk: valóban
szupranaturális-e a
Krisztus-hit, ahogyan azt Kerényi lát
ta? Ügy vélte, az antikvitás „termé
szetes” Isten-hitétől elsősorban ebben
különbözünk. Bizonyos, hogy a keresz
tyén hitnek megvan a maga sajátsága,
de kérdés, hogy ezt a sajátságot meny
nyiben hordozza a „szupranaturalizmus”. Lehetséges, hogy a különbséget
Kerényi oldaláról sem lehet ebben a
szóban összegezni; a természetfölötti
jelleg középpontba állítása megcsonkít
ja a keresztyén hit gazdagságát. Ez a
legkevesebb, amit állíthatunk róla.
Sokféleképpen közelíthetünk Kerényi
életművéhez; de bizonyosan olyan té
nyező lehet, ami az egész magyar keresztyénség gondolkodását is gazdagít
ja. (Magvető)
Mányoki János

Kormos István: Nakonxipánban hull a hó
Összegyűjtött versek
B udapest 1985. Kozmosz (A m agyar irodalom gyöngyszemei)
Kormos István — korszakunk legparadoxabb költője: tündéri és megfogha
tatlan akár a költeményei.
A legmélyebb szegénységből szüle
tett, mint nagy elődei és inspirátorai:
József Attila és Sinka István. És a leg
gazdagabb magyar nyelven szólalt meg
— ebben kortársai közül csak Csanádi
Imre vetekszik vele.
Rövid élete nagy részében alig publi
kált — 1949-től 1955-ig egyáltalán nem
is közöltek tőle verset —, mégis a leg
népszerűbb lett sok követővel: neki tá
madt a legnépesebb iskolája a fiatalab
bak közt.
Legendás bohém volt, néha már való
ságos csavargó — darab ideig lakása
sem volt — és ugyanakkor a leglelkiis
meretesebb hivatalnok: 1950-től halá
láig a Móra kiadó igen kiváló főszer
kesztője.
Mi sem állt távolabb tőle, hogy nagy
képűen „riszálja magát” — Illyés kife
jezése — a poéta doctus pózában, és
mégis a legműveltebb irodalom-szakér

tő volt közöttünk: kiválóan ismerte a
világirodalmat és remek érzékkel válo
gatott belőle — bizonysága ennek az ál
tala szerkesztett Világirodalom gyöngy
szemei antológia-sorozat.
Az írók jelentős része (szinte a több
ség) a „kaparj kurta neked is lesz”
módszerével és monomániás szívóssá
gával kaparja, könyökű, öklözi ki saját
karrierjét, megdicsőülését — Kormos
evvel sose törődött: a magáé helyett
inkább a mások előbbrejutását támo
gatta, de azt olyan önzetlenséggel, hogy
az már hihetetlen, egyedülálló.
De ideje, hogy bepillantsunk életébe.
Született 1923-ban Nagyszentmiklóson,
a Héderváry uradalom kebelében. Ap
járól és annak sorsáról nem tud sem
mit, anyja, őt megszülve, meghalt. „En
gem a nagyanyám nevelt születésemtől,
anyai nagyanyám. Családfámat az ő
személyéig tudom visszavezetni. . . Tíz
gyereket szült; anyám halála után én
lettem a tizenegyedik gyereke. Az első
szavakról az ő szájából emlékezem és
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ő volt az egyetem is, az iskola a tisz
tességre, de más láthatatlan dolgokra
is.” Rendkívüli asszony lehetett, nagyon
szeretett olvasni, mégpedig világirodal
mi klasszikusokat, Stendhalt, Tolsztojt
stb. Unokáját is ő kapatta rá az olva
sásra. „Nagymama nyitotta fel az esze
met a szabad fantáziálásra.” De a sors
nem volt kegyelmes a nagymamához
sem: A tíz „gyerekből nyolcat elteme
tett, utoljára hadifogságból hazavánszorgó Ferenc fiát, két legkisebb lánya,
Terus és Bözsi élték túl”. Nagymama
mégis mindhaláláig derűt és bizakodást
árasztott njaga körül, mint a felhőkből
előmosolygó Nap. „Gyerekkoromból ő
varázsolt egész évig tartó karácsonyt,
éneklésre mindig szer volt, s akkor is
mesélt, amikor ötvenkilós körtéskosár
volt a fején, s én ugrándoztam a por
ban vásár felé menet. [.. .] Szűz Má
riáról és a gyerek Jézusról meséket
talált ki, amikkel soha sehol írott szö
vegben azóta sem találkoztam. Teljes
betlehemes játékot játszott el, fején a
nehéz körtéskosárral. . . s ő vigasztalt,
amikor lázadoztam, hogy betlehemes
társaim közt csak Kisjézus lehettem
m indig. . . Majd lehetsz még pásztor, ha
fölnőssz, szegény fiam!”
Azért idézem mindezt, mert a kará
csony, a betlehemes játékok és a három
királyok szinte archetípusként térnek
vissza-vissza költészetében. Igaz, a há
rom királyok olykor csavargókká vál
toznak, akik Kakukk Marci-féle csínye
ket követnek el, például dinnyét lop
nak. De hát az álom és képzelet tün
dérországában gyakori a meglepő át
változás. Egyebekben is a nagymama
határozta meg Kormos egyéniségét és
költeményei karakterét.
A költészetben először József Attila
és Sinka István nyomdokán indult el.
Megőriztem első, dedikált kötetét, a
Dülöngélést. Verselése valóban emlé
keztet a Sinkáéra, főleg a konkrét ne
vek emlegetése és a balladai tömörség.
Verseinek
hangulata azonban egész
más. Sinka többnyire komor, panaszos,
sőt a cselédek siralmas sorsáért a közál
lapotokat vádló. Kormos költői alteregója inkább Petőfi Bolond Istókjára
emlékeztet vagy Tersánszky Józsi Jenő
kópéira. Egyetlen balladája igazán sin-
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kai, tragikus: Irkalap Sinka füzetéből.
Ez a vers három szőke nővérének víz
haláláról szólt.
1950 óta — minthogy verseit nem kö
zölték — állást vállalt: a Móra kiadó
szerkesztője lett, és itt olyan feladatot
kapott, amely megkövetelte a világköl
tészet igen alapos ismeretét. Megismer
hette a francia szürrealizmust is és an
nak szabad asszociációs technikáját.
Nagy hatással volt ez későbbi verselé
sére, bár annalk alapját, a paraszti-népi
hangvételt sohasem hagyta el. Utóbb
éveket töltött el Párizsban, jóbarátai
lettek olyan kiváló költők, mint Rousselot és Frénaud. Franciaország (főleg
Normandia) szinte második hazájává
lett. Mivel Kormos oly mélyen élte át
gyermekkorát — amelynek Napja a
legendás nagymama volt —, e korszak
emlékanyaga lett költészetének (kime
ríthetetlen m atrix - a, úgyhogy ha ké
sőbb a szabad asszociációkkal akármi
lyen messzire kalandozik is el, akár
milyen vadul fantáziái: még a legtávo
labbi asszociációi is szervesen épülnek
bele ebbe a mátrixba és abból nyerik
értelmüket — így Kormos „merészen
szürrealista” versei mégis jól megérthetők és elbűvölten élvezhetők. Ezt
kellene megfontolniuk mai „neoavantgardista” költőinknek: ha a szabad aszszociációk mögött nincs ilyen bűvös
matrix — amelynek kisugárzásából az
összefüggéstelen asszociációk összeáll
nak, mint a vasreszelék erővonalakká
—, akkor „költeményük” nem több,
mint szavak értelmetlen és összefüg
géstelen halmaza, és úgy írnak „műve
ket”, mint Gulliver tudósai. Másik pél
daadó erénye Kormos költészetének a
rendkívüli tömörség és szűkszavúság —
amit éppen a modern verstechnika tesz
lehetővé T. S. Eliot K opárországa óta.
Kormos a Dülöngélünk kötetben kö
zölt versek nagy részét utóbb átdol
gozta. A két változatot egybevetve rá
döbbenhetünk, milyen szakmai tudás
sal, műgonddal kristályosította ki ver
seit. Talán épp amiatt írt olyan keve
set. De amit így maga után hagyott, az
az idő múlásával nem avul el, hanem
egyre fénylőbb büszkesége lesz a ma
gyar költészetnek.
Ján o sy István
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Illyés Gyula emlékkönyv
(Válogatta, szerkesztette Illyés Gyuláné) B udapest 1984. Szépirodalmi
Századunk nagy magyar költőjének
emberi, írói érdeklődését nyomon kö
vetheti minden olvasó a múlt év ka
rácsonyán megjelent kötetben. Anya
gát felesége, Illyésné Kozmutza Flóra
állította össze. Közel kétszáz kortárs
soraiból, a számos visszaemlékezésből,
baráti levélből, kritikából, hozzá vagy
róla írt versekből bontakozik ki nagy
szerű portréja.
Az első, minden költőre érvényes
küzdelem vállalását így írja körül a
„Naplójegyzetek” egyikében, melyek
szintén e könyvben láttak először nap
világot: „Minden író sárkánnyal küzd
egy elrablott szűzért, az igazmondá
sért”. Már gyermekkorában birtokba
vette a maga alapigazságait. A nagy
szülők „vallásháborúját” szemlélve ko
rán levonta azt az evangéliumi tanul
ságot: „Az ellenfelék is megszerethetik
egymást”. Másik alapigazsága a min
denkori elnyomottak ügye. Értük emel
te fel először tollát is.
„Röpüljetek szavak, kiáltsatok ti em
lékek, / zúdulj föl nép, sustorogj szét,
/ a te nevedben beszélek.” Erről a
versről így ír Babits Mihály: „ . . . m a 
ga a költemény is kiröpül a líra tiszta
magasságába”. A fiatal költő megvívta
a művészi kifejezésért folytatott har
cot is. Sikerei ellenére haláláig meg
őrizte szent elégedetlenségét.
Fiatalon fordítja le és jelenteti meg
magyar nyelven francia költő barátai:
Cocteau, Eluard, Tzara modern verseit.
Mint sok más jelentős elődjét, őt is
gazdagon megajándékozta az örökös
szellemi pezsgésben forrongó Párizs.
Megduplázott szellemi kincseivel a
legkisemmizettebb magyar szegénység
felé fordult. Hamarosan megírta a
„Puszták népé”-t. Hatása túlcsapott az

irodalom határain is. Illyés a közélet
harcterére került, nagy elődjéhez, az
általa hitelesen ábrázolt Petőfihez ha
sonlóan. Évtizedeken át vívta itt több
frontos harcát a jogfosztottakért, amint
a dokumentumok hűen ábrázolják.
Közben elkészülnek drámái, vers- és
prózakötetei. A hatvanas évek szél
csöndjében új harcba indul. Nyelvi el
szigeteltségünk miatt hamupipőke-sors
ba szorult irodalmunkat kifuttatja a
világirodalom mélyvizeire. Megjelent a
magyar irodalom java egy francia
nyelvű antológiában. Az ő kötetei is
csakhamar világot látnak több nyel
ven.
Már csak egy nehéz harc van hátra.
Az öregedés, elmúlás fenyegető rémei
vel kell megbirkóznia, melyek ellen
varázsfegyvert használ: azt a szellemi
erőt, amit vigaszul, a fölülkerekedés
könnyebbítésére talált föl az emberi
kultúra (Charon ladikján). Talán tá
masza lehetett a tapogatózó hit is. Még
a harmincas években írja róla Halász
Gábor: „Ebben az elragadtatva is kö
nyörtelenül tisztán látó lélekben egy
eddig ismeretlen érzés is kezd sarjadzani: a vallásosságé.” Megfigyelését
ezekkel az Illyés-sorokkal illusztrálja:
„Egy alkonyon csak szívedben terem /
s célhoz vezet, mint rég a szerelem”.
Ez a költői sejtelem, e halk hegedű
hang az 1983. január 30-án írt versé
ben erősödik föl: „Alakul külön-külön
értelem / így mondhatom pontosan:
tagjaimban. / Itt is, ott is: fáj. Ott
ahol kinyíltam / Költözködik belém
egy Végtelen. / Egy Isten? Azt érzem
csak: itt van / Egy új őrző, hogy gon
doljon velem. / Mert holtomban sem
leszek csak tetem.”
id. F asan g Árpádné
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SZERKESZTŐI

JEGYZETEK

Szerkesztői jegyzetek
Ez a néhány mondat betekintést enged
jelen számunk összeállításának szem
pontjaiba, és vázolni szeretné az össze
függéseket, amelyekbe az egyes cikkek
sorakoznak.
Néhány éve minden számunkat Isten
szavának megszólaltatásával kezdjük.
Ehhez először Luthert hívtuk segítsé
gül, majd a XX. század hatásában leg
jelentősebb evangélikus teológusát. Til
lich a mai ember nyelvén, gondolatvi
lágában hirdeti Jézus Krisztus jóhírét.
Az olvasói visszhang mutatta legutóbbi
számunk után, hogy az ő igehirdetése
nagyon személyesen és mélyen érinti
korunk gondolkodó emberét.
Hazai (és nemcsak hazai) társadalmi
problémáik közé vezet Andorka Rudolf.
Áttekintő írásával az egyház társadal
mi felelősségét akarjuk újra jelezni.
Különösen fontos, amit a megoldás irá
nyában összegez a folyó kutatási mun
kából.
Személyeket az idő sodra idézett
elénk. Zolnay Lászlóra elhunyta alkal
mából tekintünk. A 75 éves Tatay Sán
dort Czine Mihály köszöntötte az iro
dalmi esten, és rendelkezésünkre bo
csátotta értékelésének szövegét, az író
pedig a badacsonyi szőlőkerti munka
pihenőjében megírta nekünk novellá
jában tettbe öltözött üzenetét. BajcsyZsilinszky alakja, halála a 40. évfor
dulóhoz kapcsolódik, amelyet ebben az
évben ünnepelt az ország. Schweitzer
Albert húsz éve halott. Tőle egy ma
gyarul még meg nem jelent visszapil
lantását hozzuk az életét végigkísérő
eszmékről. Mintha közvetlenül beszél
getne velünk nyolcvanéves korában v i
láglátásáról. ö k mind a négyen evan
gélikusok, ezért is fordultunk feléjük.
De munkásságuk különböző területe
ken, mértékben és kiterjedésben meszsze túlnő rajtunk, egyházunkon.
Folytatjuk századunk nagy teológu
sainak bemutatását, hiszen évtizedek
estek ki, amikor másfelé foglalt el ben
nünket az élet. Rahner köztük eddigi
sorozatunkban hozzánk az időben leg
közelebb álló. A megújhodó katoliciz
mus nemrégiben elhunyt gondolkodó

ját legjelentősebb magyar szakértője
szólaltatja meg sodró erejű tanulmá
nyában. Végtelenül sokat tanulhatnánk
mi, evangélikusok is Rahnertől — erre
fog rádöbbenni az olvasó. Én magam
ezt éltem át azonosuló szívdobbanás
sal, amikor végigolvastam a róla szóló
és őt megszólaltató, belső forróságú
kéziratot.
Folyóiratunk már kezdetben felvette
programjába a világ nem keresztyén
nagy vallásaival való foglalkozást. Rit
ka megjelenésünk és bő feladataink
miatt most tudtunk a megvalósításhoz
hozzákezdeni. Kiváló magyar ismerő
jét kértük, hogy világítsa meg a budd
hizmus jelenig érő múltját, amelyet a
szerzővel együtt nem tarthatunk le
zártnak.
Olvasóink tapasztalták, hogy a kép
zőművészet kedves területünk. Itt is,
mint a szépirodalomban, de általában
az alkotók körében ismételten találko
zunk a keresztyén hitet, a lét értelmét,
a Szentírást érintő kérdésekkel. Borsos
Miklóssal
folytatott
beszélgetésünk
részben ebben az irányban vezetett, s
tőle, akivel már oly sok interjú hang
zott el, élményt jelentő, átfogó meg
nyilatkozást hallhattunk. Frissen ké
szült rajzokkal is megajándékozott.
Egyik cikkünk nyelvtörténeti szem
pontból foglalkozik a keresztyén—ke
resztény szóhasználattal. Remélhetőleg
előre viszi a kérdés megoldását a pro
testáns sajtóban.
Az Újszövetség keletkezése című ta
nulmányunk a modern kritikai teológia
eredményeit veszi számba. Hívő és nem
hívő olvasóknak egyaránt szól,akiket
más lelki háttérrel ugyan, de komolyan
foglalkoztat ez a kérdés.
A kulturális figyelőnk a féléves idő
távolság és a szűk terjedelem miatt
csak szemelgethet a mai hazai termés
ből. Ugyanezen okból inkább csak
könyvekre szorítkozhatunk. Egy világ
szerte egyetlennek látszó újdonság
azonban külön cikket kívánt: a népi
bibliai történetek gyűjteménye.
V eöreös Imre
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Diakonia
Lutheran Review
Summary
We are continuing with tthe Tillich
meditations. The iirst article of the
present issue contains his sermon deli
vered to university students on Luke
2,25—32 and 10, 23—24 (Has the Messiah
come? The New Being. N. W. 1955.)
University professor Rudolf A ndorka
examines five different types of dis
turbances in social integration in Hun
gary: suicide, non-organic mental dis
orders (lunacy, neurosis), alcoholism,
crime, drug addiction. In searching for
the reasons he especially highlights the
damages caused in the developing iden
tity as well1as the stresses encountered
in adulthood. He presents the recom
mendations for the prevention and me
dication of the disorders as defined by
local research.
L ászló Zolnay, the renowned archeo
logist and cultural historian, member of
our editorai staff has died. The main
work achieved during his turbulent life
is reviewed by the researcher L ajos
V argyas, while the church significance
is pointed out by editor Im re Veöreös.
University professor Mihály Czine
greets the 75-year old novelist Sándor
Tatay with the tribute based or I. Cor.
13. Sándor Tatay, a descendant of cle
rical generations, contributes a perso
nal testimony for this journal.
In the series of contemporary theolo
gians T am ás Nyiri, Roman Catholic
professor of theology writes about K arl
Rahner. The prominent Rahner expert
presents the theologian who deceased
last year for the lay reader by presen
ting Rahner by plentiful quotations un
der the headings: the existence of God,
the teacher and his masters, intermezzo
in Vienna, dignity of freedom, new
type of religiousness, Rahner and poli
tics. The last chapter summarizes Rahner’s memory: „we will miss him in
his work, and his work in his perso
nality”. The last lines testify of the
sorrow felt by the loss of his counte
nance. „His eyes reflected his eager
longing for God.”
P ál Miklós, sinologist and art histo
rian, who spent several years in the
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Far East wrote an essay about
Buddhism. Starting with presenting the
legendary life of Buddha, he sum
marizes the main features of the
Buddhist theology and outlines the
spreading of Buddhism in the Asian
countries. He describes the effect of the
Zen sect on the Japanese culture which
still exists in our days and the signi
ficance of the monasteries in Tibet and
elsewhere. Buddhism in our days and
the renewed interest in the West are
proof that this religion and its culture
are of universal value the history of
which is not yet closed.
The ethnographer László K á sa re
views and evaluates the recently pub
lished Peasant Bible. Two folklorists
have arranged the biblical texts that
are still to be found in the local folk
tradition in the order of the books of
the Bible which has produced the
unique folkloristic collection in the
world. The texts mainly resist the de
nominational categorizations which is
proof that this valuable collection uni
versally enriches our national culture.
Pastor Im re Veöreös reviews the
origin of the New Testament based on
the results of historical criticism. He
takes the books seriatim, then the
development of the canon. All the
New Testament scriptures served mis
sionary purposes, testifying of the be
lief in the crucified and risen Jesus
Christ and were created for use in the
congregations. Each of the books in the
New Testament is veiled by historical
mist in different and differing measures
resulting from the scriptures them
selves. Only through this veil are we
able to see the earthly Jesus when in
the flesh and can hear the Lord’s voice
today. God does not allow us to so to
say take Him in our hands with the
Holy Scriptures. The New Testament
remains the book of faith for us as it
is written by faith in Christ.
Besides the papers reviewed above
also a Table of Contents may be found
in English and German.
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Biakonia
Lutherische Rundschau
Aus dem Inhalt
Wir setzen die Tillich-Meditationen
fort; den Beginn dieser Nummer bildet
seine Universitätspredigt über Lk 2,25—
32 und 10,23—24 (In: The New Being.
New York 1955).
Professor Rudolf A ndorka bespricht
fünf Störungen sozialer Anpassung in
Ungarn: Selbstmord, mentale Krank
heiten
nichtorganischen
Ursprungs
(Geisteskrankheiten, Neurosen), Alko
holismus, Verbrechen und Rauschmit
telgebrauch. Als Ursachen nennt er
Schäden im Laufe der Persönlichkeit
sentwicklung sowie Spannungssituatio
nen im Erwachsenenalter und infor
miert über das heimischen Forschung
zur Vorbeugung und Heilung.
Der namhafte Archäologe und Kul
turhistoriker László Zolnay, Mitglied
des Redaktionskomitees der Zeit
schrift, ist verstorben. Sein in Kampfesreiehem Schicksal geschaffenes Lebens
werk würdigt der Forscher L ajo s Varpyas, über seine kirchliche Bedeutung
spricht Redakteur Im re Veöreös.
Professor Mihály Czine gratuliert
dem 75jährigen Schriftsteller Sándor
Tatay mit einer literarischen Wertung
im Rahmen von IKor 13. Sándor Tatay,
ein Abkomme von Pfarrergeschiechtern, gibt in seiner zu diesem Analoss
für uns verfasten persönlich gehaltenen
Novelle ein Bild seiner selbst.
In der Reihe „Theologen unserer
Zeit'’ schreibt der katholische Theolo
gieprofessor Tam ás Nyiri über K arl
Rahner. Der vorzügliche Rahner-Kenner stellt auch für den nicht theologisch
gebildeten Leser den im Vorjahr ver
storbenen Theologen vor und last ihn
mit vielen Zitaten auch selbst sprechen.
Gottesfrage, der Lehrer und seine
Meister, Zwischenspiel in Wien, die
Würde der Freiheit, Kirchlichkeit
neuen Typs, Rahner und die Politik,
Erinnerung an Rahner — so lauten die
einzelnen Abschnitte.
P ál Miklós, Sinologe und Kunsthis
toriker, der jahrelang im Fernen Osten
weilte, legt eine Studie über den
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Buddhismus vor. Vom legendenumwobenen Leben Buddhas ausgehend, fasst
er die wichtigsten Züge buddhistischer
Theologie zusammen. Er zeichnet den
Weg des Buddhismus durch die asiati
schen Länder nach und schildert den
bis heute dauernden Einfluss des ZenBuddhismus auf die japanische Kultur
sovie die Bedeutung der Klöster in Ti
bet und anderswo. Das Weiterleben des
Buddhismus und das Interesse des Wes
tens an ihm beweisen, dass diese Reli
gion und ihre Kultur universelle Werte
mit noch offener Geschichte sind.
Der Volkskundler László K á sa gibt
eine wertende Darstellung der jüngst
erschienenen Bauernbibel. Die von zwei
Folkloristen den biblischen Büchern
gemäss geordneten, in der ungarischen
Volkstradition bis heute lebendigen
biblischen Texte bilden eine folkloristisch einzigartige Sammlung. Die mei-'
sten Texte widersetzen sich einer
Klassifizierung nach Konfessionen, so
dass diese wertvolle Sammlung eine
Bereicherung der ungarischen Gesamt
kultur darstellt.
Pfarrer Im re Veöreös betrachtet die
Entstehung des Neuen Testaments auf
grund der historisch-kritischen For
schungsergebnisse. Er bespricht die ein
zelnen Bücher und darauffolgend die
Entstehung des Kanons. Die neutestamentlichen Schriften dienten sämtlich
einem missionarischen Zweck, sind
durchwärmt von dem Glauben an den
gekreuzigten und auferstandenen Jesus
Christus und entstanden für den Ge
brauch in der Gemeinde. Ein histori
scher Nebel legt sich über sie alle,
doch stammt der über sie geworfene
Schleier auch aus den Schriften selbst.
Nur durch diesen Vorhang hindurch
können wir den irdischen Jesus er
blicken und die heutige Stimme des
Herrn hören. Gott lässt nicht zu, dass
wir mit der Heiligen Schrift auch ihn
in die Hand nehmen. Das Neue Testa
ment bleibt für uns das Buch des Glau
bens, w ie es aus dem Christusglauben
heraus geschrieben wurde.
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