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PAUL TILLICH

Äz örök jelen

„Én vagyok az Alfa és az Omega, 
a kezdet és a vég.” (Jel 21, 6)

Emberi létünkhöz hozzátartozik, hogy szembe kell néznünk az elmúlással, 
mint ahogy a bennünket körülvevő világ is múlandó. A természet és emberi 
környezetünk is újra meg újra figyelmeztet, hogy napjaink meg vannak 
számlálva. A múlandóságot juttatja eszünkbe egy-egy olyan pillanat, ami
kor meg kell válnunk régi, meghitt otthonunktól, megszokott baráti kö
rünktől, amikor a halál elragad tőlünk valakit, aki közel állt hozzánk. A 
múlandóságra emlékeztet, ha munkánk eredménytelenségét kell látnunk, ha 
úgy érezzük, lezárult életünk egy szakasza, ha közeledni érezzük az öregsé
get, vagy akár ha megérint az ősz melankóliája. Mindez arról beszél, hogy mi 
sem kerülhetjük el sorsunkat, a mi utunk is véget ér egyszer.

Ilyenkor, amikor utunk végére kell gondolnunk, nyugtalanul kérdezzük: 
mit is jelent az, hogy van kezdetünk és végünk, hogy a „még nem” sötétségé
ből érkezünk és a „már nem” sötétsége felé tartunk? Amikor Augustinus 
választ keresett erre a kérdésre, először is imádkozni kezdett. Ügy hiszem, he
lyesen tette, hiszen imádkozni annyit jelent, hogy az örökkévalóság dimen
ziójába emelkedünk fel. Csak akkor érthetjük meg valójában, hogy mit je
lent az időhöz kötöttség, ha az örökkévalóság fényében látjuk. Csak akkor 
érthetünk meg igazán valamit, ha benne élünk, de ugyanakkor a kívülálló 
szemével is tudjuk nézni. Ha maradéktalanul hozzá volnánk kötve az idő
höz, imádságunk, meditációnk, gondolataink nem tudnának felemelkedni az 
örökkévalóság szférájába. Akkor az idő gyermekei lennénk, mint minden 
más teremtmény, és nem gondolnánk arra, hogy az idő mibenlétét kutassuk. 
Mint emberek azonban tudunk az örökkévalóságról, amelyhez tartozunk, 
de amelytől elválasztanak az idő korlátái.

Tillichnek ez a (prédikációja amerikai emigrációjában egyetemi ‘hallgatóknak 
hangzott el. Meditációként olvashatjuk, áthelyezve a mi életkörülményeink közé. 
(A The Eternal Now c. kötetéből való, mely 1963-ban Londonban jelent ímeg.) 
Tillich — helyesen — az örökkévalóságot nem a távoli jövőbe helyezi, hanem 
„az örök” szót Isten világának, a transzcendenciának megjelölésére használja, 
mely felette áll az időnek, átfog múltat és jöyőt, s a jelenben is valóság itt a 
földön János evangéliuma értelmében: „Bizony, bizony mondom néktdk, aki hisz 
bennem, annak örök élete van.” (6,47. — Szerkesztő)
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I.
Az idő mint múlt, jelen és jövő létezik számunkra. Minden gyermek tudja 
ezt, de nincs olyan tudós, aki megfejtette volna az idő hármas tagozódásának 
titkát. Akkor ébredünk ennek tudatára, amikor meghalljuk a figyelmeztető 
szót, hogy nekünk is szembe kell néznünk a véggel. A jövő az, ami rádöbbent 
bennünket az idő titkára. Az idő múlása a kezdettől a vég felé halad, a mi 
időérzékelésünk pedig éppen fordított irányú. A vég megsejtésének nyomasz
tó élményével kezdődik, és a jövő fényében tudatosul bennünk a múlt és a 
jelen. Vegyük tehát először is szemügyre, hogyan haladunk a jövő és utunk 
vége felé, annak a határnak az irányában, amely emberi horizontunkat le
zárja.

A jövő képzete ellentétes érzelmeket vált ki az emberből. Várakozással 
tekintünk a jövő elé, és ez örömet jelent. Nagy dolog az, hogy előttünk áll a 
jövő, és lehetőséget kínál sajátmagunk kibontakoztatására, és arra, hogy 
megismerjük az élet gazdagságát, hogy valami újat kezdjünk a munkánk, 
hivatásunk területén, hogy új emberi lényt hívjunk életre, hogy új életet 
kezdjünk magunk is, vagy erőt gyűjtve folytatnitudjuk azt, amit elkezd
tünk. Bátran nézünk szembe a jövővel, különösen akkor, amikor még fiata
lok vagyunk. Ám ezt az érzést más érzések zavarják meg: a félelem attól, 
hogy mit rajt magában a jövő; a holnap kifürkészhetetlenségének és időnk 
rövidségének tudata, amely egyre erősödik bennünk, minél közelebb kerü
lünk az elkerülhetetlen véghez. Azután ott van maga a vég áthatolhatatlan 
sötétségével és azzal a fenyegetésével, hogy időbeli létezésünk kudarcra 
van ítélve.

Mit jelent nekünk, embereknek a jövő, mit jelent neked személy szerint a 
reménységével és fenyegetésével, s mit jelent az elkerülhetetlen vég? Mindaz 
tehát, amit ez a szó magában foglal. Legtöbbünk gondolatait bizonyára csak 
a közvetlen jövő foglalkoztatja, csak ennek esélyeit latolgatjuk, erőfeszíté
seink, reményeink és aggodalmaink látóhatára csak ezt foglalja magában, s 
nem veszünk tudomást a távolabbi jövőről, legkevésbé a végről, arról a pont
ról, ahol a jövő bezárul számunkra. Bizonyára jótékony rövidlátás ez, talán 
nem is tudnánk élni nélküle, ám ha mindig ilyen szűkre szabott a perspek
tívánk, félő, hogy felkészületlenül ér bennünket a halál, és vajon teljesnek 
nevezhető-e annak az élete, aki értetlenül áll szemben a halál tényével?

Milyen érzést vált ki belőlünk, ha arra gondolunk, hogy jövőnk az elke
rülhetetlen Végbe torkpllik? Hogyan tudjuk elviselni ezt a gondolatot, képe
sek vagyunk-e arra, hogy félelmünket legyőzve bátran szembenézzünk a 
ránk váró sötétséggel? Vagy a reménytelenség és kétségbeesés lesz úrrá raj
tunk? Tudunk reménykedni a reménytelenség ellenére, vagy elviselhetetlen
nek találunk minden olyan gondolatot, amely utunk végére emlékeztet, és 
ezért megpróbáljuk elfojtani?

Ennek az elfojtásnak többféle módja van. Sokan a hosszú élet reménysé
gébe kapaszkodnak. Az ő számukra csak az a fontos, hogy a vég egyelőre 
ne következzék be. Még idős emberek számára is sokszor ez az egyetlen 
reménység, mert a küszöbön álló elmúlás gondolatát nem tudják elviselni.

Mások tudják, hogy ez csak öncsalás, és a halál utáni életben reményked
nek. Az örökké tartó jövő reménységével vigasztalják magukat, amikor majd 
mindent elérnek és megkapnak, amit az élet megtagadott tőlük. Gyakori és 
mindent leegyszerűsítő szemléletmód ez. Tagadják, hogy van vég. Nem akar
nak tudni arról, hogy teremtmények vagyunk: hogy az idő örök mélyéből
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érkeztünk és visszatérünk az idő örök mélyébe, s az időnek csak egy leha
tárolt szakaszát mondhatjuk a mi időnknek. Ez a szemléletmód az örök
kévalóságot a vég nélküli jövő képzetével helyettesíti.

A vég nélküli jövő képzetéből hiányzik azonban a végső cél: önmagát is
métli, amit egyenesen a pokollal lehet azonosítanunk. Nem ez a keresztyén 
válasz az emberi élet végességének problémájára. A keresztyén üzenet sze
rint az Örökkévaló felette áll a múltnak és a jövőnek. „Én vagyok az Alfa 
és az Ómega, a kezdet és a vég.”

A keresztyén tanítás nem hagy kétséget afelől, hogy az idő múlása a vég 
felé halad, hozzánk pedig a számunkra kiszabott idő vége kerül egyre köze
lebb. Sokan, figyelmen kívül hagyva a Bibliát, csak általánosságban beszél
nek a „túlvilágról” vagy a „halál utáni életről” . Még a liturgiánk is „vég 
nélküli világnak” fordítja az örökkévalóságot, pedig a világ lététől elvá
laszthatatlan, hogy egyszer el fog múlni. Ha ködös ábrándok helyett az 
igazságot akarjuk hirdetni, nem nevezhetjük az örökkévalóságot sem időt
lenségnek, sem végtelen időnek. A jövő misztériumára az örökkévalóság
ban kapunk választ, amelyet csak körülírni tudunk az időből vett képek
kel. Ám ha megfeledkezünk arról, hogy ezek a képek csupán képek, ab
szurd képzeteink támadhatnak, és saját magunkat csaljuk meg. Nincs 
egy másik idő az idő után, hanem örökkévalóság van, ami felette áll az 
időnek.

II.
Valami olyan felé haladunk, ami nem érkezett még el, az pedig, ami mö
göttünk van, már a múlté. Ez a háttér határozza meg azt, hogy milyenek va
gyunk. Mint ahogy a vég egyszer elérkezik, kezdetünk is van. Volt már előt
tünk is idő, ami nem a mi időnk. Hallunk ezekről az időkről az öregektől, 
olvasunk róluk a történelemkönyvekben. Próbálunk magunknak képet alkot
ni azokról a beláthatatlanul hosszú évmilliárdokról, amelynek sem mi, sem 
más emberi lény nem volt tanúja. Nehéz elképzelni, hogy lesz olyan idő 
amikor már „nem vagyunk”, de ugyanilyen nehéz azt is, hogy valaha „nem 
voltunk”. Többnyire azonban nem törődünk azzal, mi volt akkor, amikor még 
nem éltünk. Azok a homályos és számunkra elérhetetlen idők, amelyek szü
letésünket megelőzték, nem sokat foglalkoztatnak bennünket. Ügy gondol
kodunk, hogy most élünk, ez az az idő,ami nekünk adatott, ezt kell kihasz
nálnunk. Nem érdekel bennünket az, ami mögöttünk van. Az élet és a halál 
kérdésén inkább elgondolkozunk, de ritkán jut eszünkbe a születés előtti lét 
problémája. Elválasztható-e azonban a kettő egymástól? A negyedik evangé
lium szerint nem. Amikor János evangéliuma Krisztus örökkévalóságáról 
beszél, nemcsak azt mondja, hogy visszatért az örökkévalóságba, hanem azt 
is, hogy onnan jött. „Bizony, bizony mondom néktek: Mielőtt Ábrahám 
lett, én vagyok.” Nem a múltból jött, hanem egy másik dimenzióból. Hall
gatói félreértik, mert azt gondolják, hogy a történelmi múltról beszél. Úgy 
értelmezik Jézus szavait, hogy több száz évesnek mondja magát, és ezen 
a képtelenségen joggal botránkoznak meg. Ö azonban nem azt mondja magá
ról, hogy Ábrahám előtt volt, hanem azt, hogy Ábrahám előtt van. Azt 
mondja magáról, hogy az örkkévalóságból jött. Az örökkévalóság az, aho
vá minden létező kezdete visszanyúlik. Nem a megszámlálhatatlan évmii-



liárdokat visszafelé követve kell a múlt végső pontját keresnünk, hanem 
az örökkévalóságban.

A mögöttünk levő múlt misztériuma az, hogy egyszerre itt van és nincs 
itt életünk minden pillanatában. A múlt az, ami olyanná alakított bennün
ket, amilyenek vagyunk. Testünk minden sejtjében, arcunk minden voná
sában és lelkünk minden rezdülésében jelen van a múlt.

Manapság sokkal inkább tudatában vagyunk annak, mint régebben, hogy 
a múlt mennyire meghatározza a jelent. Tudjuk, hogy a gyermekkori élmé
nyek mennyire döntően hatnak a személyiség fejlődésére. Tudjuk azt is, 
hogy milyen nyomokat hagynak az emberben a korai évek lelki sérülései. 
Üjra felfedeztük azt, amit már a görög tragédiaírók és a zsidó próféták is 
tudtak: átok és áldás formájában van jelen bennünk a múlt. Mert a múlt 
átok ás áldás egyszerre, nemcsak az egyén, hanem egész nemzetek, országok 
és kontinensek számára is.

A történelmi tudat a múltból él, ennek örökségében gyökerezik. A kime
ríthetetlenül nagy és gazdag nemzeti hagyományok az európai népek számá
ra a dicsőség forrása. Ám minden áldás mellett számtalan esetben átokká 
vált a nemzetek elkülönülése egymástól, évszázadról-észázadra megismét
lődő véres háborúk kiindulópontjává, amelyek újra meg újra az önpusztítás 
szélére sodorták Európát. Hasonlóképpen sok áldásos tényezőt mondhat ma
gáénak az Egyesült Államok rövid történelme, ám kezdettől fogva működ
nek olyan erők is, amelyek nemzeti átoknak számítanak, és jelenlétükkel 
még hosszú ideig számolnunk kell. Hivatkozhatnák például a faji elfogult
ságra, amely nemcsak a nemzet egyes rétegeit választja el egymástól, ha
nem más népekkel és fajokkal szemben is érvényesül. Az „amerikai életfor
ma” a múlt örökségét magában hordozó áldás, ám egyúttal átok is, amely 
fenyegetést jelent a jövőre nézve.

Van-e lehetőség arra, hogy megszabaduljunk az ilyen átokként ránknehe
zedő terhektől, amelyek országok, kontinensek és egyre inkább az egész em
beriség létét fenyegetik? Van-e lehetőség arra, hogy a múlt árnyait a múltba 
parancsoljuk vissza, úgy, hogy ne legyen többé hatalmuk a jelen fölött? 
Egyéni életünkben ez mindenképpen lehetséges. Valaki joggal vélekedett 
úgy, hogy a jellemünk szilárdságának fokmérője: mennyire tudunk megsza
badulni a múlt ballasztjától. A múltunk ránknehezedő hatalma ellenére 
mégis van lehetőség arra, hogy a jelenben megszabaduljunk tőle és azt a 
múltba száműzzük, ahol már nincs hatalma fölöttünk — legalább egy ideig. 
Mert vissza is térhet, hogy a jelent hatalmába kerítve megsemmisítő csa
pást mérjen ránk. Nem szükségszerű azonban, hogy így történjék, nem 
vagyunk védtelenül kiszolgáltatva a múltnak. Megvan rá a lehetőség, hogy 
a múlt múlt maradjon. A bűnbánat aktusa az, ami megszabadít bennün
ket a múlt hatalmától. Az őszinte bűnbánat nem az elkövetett rossz csele
kedetek miatti bánkódás, hanem olyan aktus, amelyben az ember egész 
személyisége vesz részt, és elhatárolja magát lényének bizonyos elemeitől, 
a múlthoz tartozónak nyilvánítja őket, a múlthoz, amelynek ekkor már 
nincs többé hatalma a jelen fölött.

Megteheti-e ugyanezt egy nép, egy nemzet? Gyakorolhat egy nemzet vagy 
társadalmi közösség őszinte bűnbánatot? Meg tud-e szabadulni múltja át
kaitól? Ez a lehetőség a nemzetek reményének záloga. Izrael története és az 
egyház története azt bizonyítja, hogy van ilyen lehetőség, ám nagyon ritkán, 
és végtelenül gyötrelmes aktus minden ilyen bűnbánat. Senki sem tudhatja, 
megadatik-e ez a ritka lehetőség ennek az országnak. Tudjuk azonban, hogy
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a nemzet jövője attól függ, hogy hogyan tud elszámolni a múlttal, meg 
tud-e szabadulni mindattól, ami a múltból átkos teherként nehezedik rá.

Az emberi élet folytonos küzdelem a múlttal, a múlt áldásai és átkai ha
dakoznak egymással. Gyakran nem tudunk a kettő között különbséget ten
ni. Manapság, a tudattalanról szerzett ismereteink hatására hajlamosak va
gyunk arra, hogy a múlt örökségében inkább a rosszat lássuk meg, mint a 
jót. Szüléink, őseink emlékezete, amely az Ószövetségben annyira elválaszt
hatatlan a múlt áldásos örökségétől, a mi számunkra inkább ahhoz az át
kos teherhez kapcsolódik, amelyet tudatuk és akaratuk ellenére ránk hagy
tak. Sokan azok közül, akik lelki betegségben szenvednek, minden bajunk 
forrását a múltban, elsősorban gyermekkorukban keresik. Tudjuk, hogy ez 
milyen gyakran valóban így van. Gondoljunk azonban arra is, hogy nem 
tudnánk elviselni az életet, és nem lenne erőnk szembenézni a jövővel, ha 
nem segítene bennünket ebben az az áldásos örökség, amely egy tőről 
fakad a múlt átkával. Csaknem megállás nélküli drámai küzdelmet folytat 
manapság sok embertársunk a múltjával. Orvosi segítség nem oldhatja meg 
ezt a problémát, mert semmilyen orvosi segítség nem tudja megváltoztatni 
a múltat. Csak egy áldást hozó erő jelenthet gyógyulást, amely felette áll 
az áldás és az átok konfliktusának. Ez az áldást hozó erő meg tudja változ
tatni azt, ami megváltoztathatatlannak tűnik — a múltat. A tényeken persze 
nem tud változtatni, ami megtörtént, az megtörtént, és az marad az örökké
valóságban is. Az örökkévalóság fényében azonban más értelmezést kaphat
nak a tények. Ezt a változást úgy nevezik, hogy a bűnbocsánat megtapasz
talása. Ha a bűnbocsánat megváltoztatja a múlt értelmét, akkor a múltnak 
a jövőre gyakorolt hatása is megváltozik. Nem jelent többé átkos terhet a 
múlt, mert a bűnbocsánat ereje áldássá változtatja az átkot.

Nem mindig érezzük a múltat áldásnak vagy átoknak. Néha egyszerűen 
üresség az, amit a múlt emléke jelent. Időnként eszünkbe jutnak olyan él
mények, amelyek egykor látszólag gazdag tartalmat jelentettek. Amikor pe
dig emlékezünk rájuk, úgy érezzük, hogy minden gazdagságunk szertefosz
lott, semmi felemelőt, lenyűgözőt nem találunk már bennük. Ilyenek a 
hajdani sikereink, örömeink és hiú kedvteléseink. Nem érezzük őket sem 
áldásnak, sem átoknak, magába temette őket a múlt, nem hordtak maguk
ban örökkévaló értéket. Mindannyian tudjuk, hogy milyen kevés múltbeli 
emlékünk mentes ettől a sorstól.

III.
A jövő és a múlt misztériuma a jelen misztériumában egyesül. A jelen a mi 
saját időnk, az az idő, amelyben „jelen vagyunk”. De mit értünk jelenléten? 
Hiszen a jelen pillanat már a múlté, amikor megpróbáljuk gondolatainkba 
idézni. Talán bizony az az állandó mozgásban lévő határ a jelen, amely a 
múlt és a jövő között húzódik? De egy efféle mozgó határ nem jelent olyan 
alapot, amelyen megvethetjük a lábunkat. Ha csak a jövő „még nem”-je és 
a múlt „már nem”-je volna a miénk, akkor semmit sem mondhatnánk a ma
gunkénak. Akkor nem nevezhetnénk semmiféle időt a mi saját időnknek, 
akkor nem volna jelenünk.

Aj misztérium éppen az, hogy van jelenünk, és mi több, azért van jövőnk, 
mert tudunk tervezni és remélni, és azért van múltunk, mert tudunk rá em
lékezni a jelenben. Ebben a jelenben miénk a múlt és a jövő is. Ám az idő
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végtelen áradásában nincs helye a jelennek. Mindazon titkok közül, amelye
ket az idő rejt magában, a jelen mibenléte a legtitokzatosabb. Ismét nincs 
más válasz, mint az örökkévalóság, amely egyszerre foglalja magában az 
időt és ugyanakkor felette is áll. Valahányszor kiejtjük ezt a szót, hogy 
„most” , vagy „ma”, megáll számunkra az idő. Igent mondunk a jelenre, 
és nem törődünk azzal, hogy amikor kimondjuk ezt az igent, a jelen már 
a múlté. Benne élünk, és minden új pillanatban megújul számunkra. Ez 
azért lehetséges, mert az idő minden pillanata része az örökkévalóságnak. 
Az örökkévalóság az; amely megállítja számunkra az idő áradatát. Az örök
kévaló „most”, az örök jelen ajándékoz meg bennünket az időbeli „most”-tal. 
Addig élünk, amíg „tart a ma” — a Zsidókhoz írott levél szavai szerint. 
Nem mindenki számára nyilvánvaló az „örök jelen” elrejtettsége az „idő
beli jelen”-ben. Néha azonban elemi erővel robban be a tudatunkba, és 
bizonyosságot szerzünk az örökkévalóságról, az idő olyan dimenziójáról, 
amely belehasít az immanens időbe, és bennünket is olyan idővel ajándé
koz meg, amelyet a magunkénak érezhetünk.

Azok az emberek, akik soha nem élik meg az örökkévalóság dimenzióját, 
elvesztik azt a lehetőséget, hogy megpihenjenek a jelenben. Ahogy a Zsi
dókhoz írott levél mondja, soha nem mennek be Isten nyugalmába. Re
ménytelenül fogva tartja őket a múlt, vagy a jövő felé menekülve nem tud
nak megpihenni a jelenben. Kívül rekednek Isten örökkévaló nyugalmán, 
amely megálljt parancsol az idő áradatának, és a jelen áldásával ajándékoz 
meg bennünket. Talán ez napjaink legszembetűnőbb sajátossága, elsősorban 
a nyugati világban és különösképpen ebben az országban. Hiányzik a ben
nünket Körülvevő világból a bátorság arra, hogy elfogadja a jelent, mert az 
a korszak, amelyben élünk, elvesztette az örökkévalóság dimenzióját.

„Én vagyok a kezdet és a vég.” Így szólnak az ige szavai hozzánk, akik az 
idő szolgaságában élünk, akiknek szembe kell néznünk a véggel, akik nem 
tudunk elmenekülni a múlt elöl, és akiknek szükségünk van a jelenre, mint 
létezésünk szilárd alapjára. Az idő mindhárom szférájának megvan a maga 
misztériuma, mindegyik valamilyen nyugtalanságot és szorongást hordoz, és 
mindegyik a végső kérdéshez irányít bennünket. Csak egyetlenegy válasz 
van ezekre a kérdésekre: az örökkévaló. Csak egyetlenegy erő van, amely 
meghaladja az időnek mindent megemésztő erejét: az örökkévaló. Ö, aki volt, 
van és eljövendő, a kezdet és a vég. Ö ad bocsánatot mindarra, ami a múltban 
történt. Ö ad erőt és bátorságot, hogy elviseljük, ami a jövőben ránk vár. 
ö  ad nyugalmat az ő örök Jelenlétében.

Liska Endre fordítása



GUNNAR STALSETT

A Lutheránus világszövetség munkája 

a budapesti naggyűlés után

1984 nyarán a világ minden részéről keresztyének gyülekeztek össze Buda
pest szép és történelmi városába ezzel a mottóval: „Krisztusban — reménység 
a világ számára”. Istentiszteleteken és megbeszéléseken tettünk bizonyságot 
hitünkről, és mély keresztyén testvériséget éltünk át a magyar emberekkel. 
A Biblia olyan reménység alapját adja nékünk, amely több az álomnál. Bi
zonysággal szól a jövőről, ahogy a Jelenések könyvében olvassuk (7,9—10):

„Ezek után láttam: íme, nagy sokaság volt ott, amelyet megszámlálni senki 
sem tudott, minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből; a királyi 
szék és a Bárány előtt á lltak . . .  és hatalmas hangon kiáltottak: Az üd
vösség a mi Istenünké . . . ”

A reménységnek és bizonyosságnak ebben a szellemében szólok most a 
Lutheránus Világszövetség munkájáról.

Mindenekelőtt szeretném megköszönni a Magyarországi Evangélikus Egy
ház részvételét a Lutheránus Világszövetség életében. A magyar egyházi ve
zetők a Világszövetség megalakulása óta jelentős szerepet játszanak abban, 
hogy ez a szervezet különböző társadalmi, politikai és kulturális rendben, 
keleten és nyugaton, északon és délen élő egyházak szolgálatának eszközévé 
formálódjék. A Magyarországi Evangélikus Egyház óriási erőfeszítései, bő
kezűsége és áldozatkészsége tette lehetővé, hogy megtarthassuk Budapes
ten a VII. nagygyűlést. Maga a nagygyűlés az együttműködés és a biza
lomépítés gyakorlásának alkalma volt; ennek az egyház területén túl is 
nagy a jelentősége. A Lutheránus Világszövetség nevében őszinte nagyra
becsülésemet fejezem ki az egyházban és a társadalomban mindazoknak, 
akik ezt a nagygyűlést sikessé tették.

A Világszövetség életében kezdődő új szakasz maradandó jele volt, hogy 
egy szocialista orszgban élő tagegyházból választottak elnököt. Egyeseket 
ez a lépés felkészületlenül ért. A nagygyűlés azonban, demokratikus eljá
rással, többséggel úgy határozott, hogy valóban itt az ideje a korlátok le
döntésének, és hogy a Világszövetségben befolyás és vezetés szempontjából 
minden tagegyházat egyenlőnek tekintsenek. Személy szerint örömmel né
zek Káldy püspökkel, az új elnökkel való szolgálat elé. Korábban hét évig 
az Egyházi Együttműködési Bizottságban szolgáltunk együtt alelnökökként, 
olyan időszakban, amikor valamennyire megismertük a kelet-nyugati együtt
működés fontosságát — konfrontáció helyett. Mivel az elnök a Varsói Szerző
dés egyik tagországában élő egyházból, a főtitkár pedig egy NATO-ország- 
ban élő egyházból való, sokan, mégpedig nemcsak egyháztagok, nagy fi
gyelemmel kísérik az LVSZ munkáját, irányvonalát.
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Szükségünk van minden hívő imádságos támogatására ahhoz, hogy hiva
tali időnk folyamán tovább erősödjék a Világszövetség tanúságtétele Jézus 
Krisztus, a mi Urunk és Megváltónk evangéliumáról. A nagygyűlés óta el
telt időben a Világszövetség munkatársai és választott vezetősége nagy erő
feszítéseket tettek azért, hogy egységes programot alakítsunk ki az 1990. 
évben következő nagygyűlésig terjedő időszakra. A; budapesi nagygyűlés 
nyilatkozatokkal, határozatokkal és ajánlásokkal az ötletek gazdag tárházát 
nyújtotta. De egy nagygyűlés nehezen tudja rangsorolni a feladatokat.

A Világszövetség munkaprogramja az állandó célokat kitűző alkotmány, 
a különböző osztályok folyamatban lévő programjai, valamint a Nagygyűlés 
határozatai alapján alakult ki. Ezt a Végrehajtó Bizottság hivatalosan 1985. 
augusztusában fogadta el. A programpontok, amelyeket „Az LVSZ munkája 
a VII. nagygyűlés után” című nyilatkozat tartalmaz, irányvonalakat jelöl
tek meg a Világszövetség számára az 1990. évi VIII. nagygyűlés felé ha
ladva. Most ezt a programot ismertetem.

Közben nem szabad elfelejteni, hogy az LVSZ programja nem valósítható 
meg a tagegyházak teljes, aktív részvétele nélkül. Genfi stábunk nem képes 
egyedül megfelelni az itt kinyilvánított várakozásoknak. A tagegyházak Bu
dapesten összegyülekezett képviselőinek tárgyalásaiból és döntéseiből szár
mazik a program, amely mindannyiunkra kötelezettségeket ró. Ha nem kö
zös felelősséggel fogadjuk a program hangsúlyos pontjait, akkor kegyes 
óhajoknál is kevesebbet fognak érni. Némely egyház a történelméből nyert 
felismerések birtokában sajátosan járulhat hozzá céljaink megvalósításához, 
más egyházaknak viszont másféle forrásokból és tapasztalatokból van mit 
megosztaniuk. A lényeg az, hogy ebben a programban egyek legyünk. Ha 
Krisztus egy testében és egy testeként egyesítjük erőinket, bizalommal te
kinthetünk a jövőbe.

1. Az első fontos program: közös felelősségünk az evangéliumról való bi
zonyságtételért. Erre a felelősségre azzal mondunk igent vagy nemet, amit 
egyházaink életében valójában teszünk. A „közös” azt jelenti, hogy ezt a 
felelősséget minden más evangélikus egyházzal megosztjuk, sőt mindazokkal 
is, akik Jézus Krisztust Urnák és Megváltónak vallják. Evangélikus öröksé
günkben az evangélium központi helyet foglal el, mert Jézus Krisztus éle
tére, halálára és feltámadására mutat az üdvösség egyedüli htjaként: meg- 
igazulás egyedül kegyelem által. Ez a lényege annak, amit mondani aka
runk. „Propter Christum, per fidem” (Krisztusért, hit által) — ezt a kife
jezést használták reformátor elődeink. Meg kell találnunk annak módját, 
hogyan mondjuk ezt el, hogyan hirdessük, hogyan fejezzük ki szolgála
tunkban, azért, hogy az üzenetet a mi nemzedékünk is evangéliumként, 
örömhírként hallhassa meg és fogadhassa be.

Hogyan történik az evangélium bizonyságtételéért való közös felelőssé
günk gyakorlása? A program ezt a következőképpen határozza meg: evan- 
gélizáció és re-evangélizáció (újraevangélizálás), párbeszéd a zsidókkal, pár
beszéd a más hitet és ideológiát követőkkel, munkálkodás a misszió nemzet
közi és kultúrák közötti területein, kommunikáció és tömegtájékoztatási esz
közök révén.

Az evangélizáció a „misszió és evangélizáció” hagyományos terminológiá
ját együtt jelöli. Az egyház minden kifelé irányuló tevékenységének szíve és 
középpontja az evangélizáció, hogy az emberek meghallják az örömhírt. 
A misszió kifejezése a „küldetést” jelzi, míg az evangélizáció kifejezése mu
tatja, hogy mivel és miért küldettünk. A „re-evangélizáció” kifejezést elő-



szőr a római katolikus egyház használta Latin-Amerikában. Ez valóban na
gyon pontos megjelölése a több évszázados népi-nemzeti keresztyén múlttal 
rendelkező országokban előttünk álló feladatoknak. Nem kevésbé ez a hely
zet Európa/nyugati és északi részén, ahol a keresztyén hatás eróziójával, mor
zsolódásával nézünk szembe a kulturális élet, a törvényhozás, az oktatásügy 
és az etika területén. Itt az ideje, hogy az egyházak a legnagyobb mértékben 
elsőbbséget adjanak az „evangélizációnak és re-evangélizációnak a Jézus 
Krisztusban való hitre szólító felhívásként, a szekularizáció, az ideológiák 
és a vallásos megújulás összefüggésében” —, ahogy erről a program szól. 
Egyházi Együttműködési Bizottságunk és Osztályunk a következő években 
részt vesz missziói stratégiánk kifejlesztésében, Európa re-evangélizációja 
értelmében. Számos tagegyházunk küzd már ugyanis ezzel a kihívással.

A nagygyűlés előremutató lépést tett, amikor felismerte, hogy a zsidókhoz 
való viszonyunk különbözik a más valláshoz tartozókétól. Az üdvtörténetben 
egyedülálló szerep jutott a zsidóknak. Az egyház történetében az egyház és a 
zsidóság közötti viszony ellentmondásos volt. Az egyháznak jóvá kell tennie 
régebbi meghatározó negatív hatását. Azok az evangélikus egyházak, ame
lyek olyan országokban élnek, ahol jelentős zsidó közösség van, mint Ma
gyarországon is, különösen is hozzájárulhatnak a keresztyén-zsidó megbé
kéléshez.

Az LVSZ Tanulmányi Osztálya fokozott hangsúlyt helyezett a más hitűek- 
kel való dialógus programjára is. Majd elválik, hogy milyen speciális evan
gélikus felismerésekkel — ha van egyáltalán ilyen — járulhatunk hozzá az 
Egyházak Világtanácsa hosszú ideje folyó dialógusprogramjához. A más 
ideológiákkal való párbeszédet programunk külön említi. Ez nemcsak a ke
resztyén-marxista párbeszéd szorgalmazására bátorít, hanem arra is, hogy a 
különböző társadalmi rendszerekben, a kapitalistában és a marxistában egya
ránt szóba hozzuk a keresztyén élet kérdéseit és a keresztyén értékeket.

Jelentősen hozzájárul ehhez a párbeszédhez „Az egyház és a társadalmi 
rendszerek” című program, amelyet magyar teológus, Harmati Béla irányít, 
aki már öt éve értékes szolgálatot végez az LVSZ-nél és a tagegyházaknál. 
Az általa kidolgozott témák: a keresztyén etika és a tulajdon kérdése, az 
egyház szerepe a nemzet építésében, valamint keresztyének a különböző tár
sadalmi rendszerekben.

2. A második hangsúlyos programpont az evangélikus egyházak ökume
nikus felelőssége. A VII. nagygyűlés két fontos nyilatkozatban és az alkot
mány módosításával jelentősen előrelendítette a Világszövetséget az öku
menikus mozgalom és a belső evangélikus egység iránti elkötelezettségben. 
Mind „Az egység, amelyet keresünk” , mind pedig „A  Lutheránus Világszö
vetség önértelmezéséről” című dokumentumban a  „communio” kifejezést 
használjuk az evangélikus egyházak ekkleziológiai (egyháztani) lényegének, 
a Világszövetségben való testvériségének és az ökumenikus mozgalomban 
való részvételének leírására. A „communio” (communion) szó valóban jobb a 
„szövetség”-nél (federation), amikor testvériségünket a  maga valóságában 
kívánjuk megfogalmazni.

Ez a közösség az evangélium hirdetése által az igében és a szentségekben 
adott, mivel a maga egységét az egy (azonos) apostoli hit megváltásában éli 
meg. Evangélikus egyházakként valljuk az egyetemes egyház egységét. Tu
datában vagyunk: arra hivattunk, hogy hittel és szeretettel bizonyságot te
gyünk erről az egységről, minden földrészen élő más keresztyénekkel együtt. 
Ebből következik, hogy az evangélikus közösségnek szószéki és oltárközös
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ségben is ki kell fejeződnie, ha a közösség itt említett fogalma szerint 
élünk. Ezért a nagygyűlés ezeket a szavakat vette bele az alkotmányba: „A 
Lutheránus Világszövetség tagegyházai szószéki és oltárközösségben lévő
nek tekintik egymást.”

A keresztyén egységnek ez a teológiai tisztázása az előttünk álló időszak
ban a más keresztyén világközösségekkel való párbeszéd elmélyítésére indít. 
Hat más keresztyén testülettel folytatunk kétoldalú teológiai megbeszélé
seket. A dialógus a római katolikus, az ortodox, az anglikán, a baptista, 
a református és a metodista egyházzal különböző fokon áll. A jövőre néz
ve fontos, hogy a tagegyházak a dialógusok eredményeit gyülekezeti szin
ten fogadják el. Ezért a helyi ökumenikus párbeszédet bátorítani, támo
gatni, és ha szükséges, koordinálni kell.

Az egység iránti megújult elkötelezettségünk további következménye az 
Egyházak Világtanácsával és más ökumenikus szervezetekkel való szoros 
együttműködésünk. Ennek az együttműködésnek programjaink jobb össze
hangolásában is meg kell mutatkoznia.

Ez szolgálja a felelős sáfárság érdekeit a maga korlátozott lehetőségeivel 
csakúgy, mint ahogy már önmagában is annak az egységnek a kifejezője, 
amit keresünk.

3. Bár az evangélikus egyházak egységkeresésére az előbbi pontban már 
utaltunk, a munkaprogram mégis harmadiknak nyomatékos hangsúllyal a 
következőket emeli k i:

Az egység továbbfejlesztése és a közösség erősítése az evangélikus egyhá
zak között. A  nagygyűlés fájdalmas döntést hozott, amikor két dél-afrikai 
egyház tagságát felfüggesztette, mivel megtagadták, hogy nyilvánosan és 
egyértelműen elutasítsák az apartheid rendszerét, és véget vessenek az egy
ház társadalmi okokból történő megosztottságának. Ezzel a nagygyűlés meg
erősítette az LVSZ-nek a faji megkülönböztetéssel való szembenállását, de 
egyúttal megbízta a stábot és választott vezetőségét, hogy munkálkodjanak 
a kibékülésen és az egység helyreállításán.

Az evangélikus egyházak egységét és közösségét erősítő program a kultú
ra, a nemek viszonya és a gazdasági élet kérdéseiben végzendőket tartalmaz
za. A genfi központ úgy irányítja munkatársainak tevékenységét, hogy a 
tagegyházak teljes közössége megnyilvánulhasson, beleértve a törekvést 
azoknak az evangélikus hitvallású egyházaknak a részvételére is, amelyek 
nem tagjai a Világszövetségnek.

Ehhez az erősödő egységhez fontos eszközök az információs és publikációs 
szolgálatok, melyek elősegítik a kommunikációt az evangélikus egyházak kö
zött, valamint azokkal a társadalmakkal, melyekben a tagegyházak élnek. 
A Magyarországi Evangélikus Egyháznak nagyrabecsülésünket fejezzük ki 
azért, hogy kitűnő lehetőséget biztosított az európai kisebbségi evangélikus 
egyházak sajtószolgálata (IDL) számára Budapesten. Ha az egyházakon és a 
Világszövetségen belül is teljes körű részvételt kívánunk elérni, nyílt, infor
mációáramlásra van szükségünk. Csak úgy hordozhatjuk egymás terhét, ha 
gyengeségünket és erőnket egyaránt készek vagyunk megosztani. Nem vigasz
talhatunk, sem nem bírálhatunk — mindkettő szükséges a közösséghez — 
csak akkor, ha kölcsönösen és helyesen informáljuk egymást. Nem várhatjuk 
az ifjúság részvételét, csak úgy, ha érzik az idetartozást. A laikusok hosszú 
távon nem fogadják el a papság ismereteitől való elszigeteltséget.

Mivel a kommunikáció az egyházi élet minden területén alapvetően fon
tos, a tagegyházakért végzett szolgálatunkban központi helyzet foglal el.
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4. 1990-ig terjedő programunk negyedik súlypontja az emberi ínség elleni 
küzdelem, s a béke és igazságosság keresése. Az LVSZ Világszolgálati Osz
tálya által végzett szolgálat legdrámaibb megnyilvánulása a vezető szere
pünk az afrikai „Egyházak a szárazság ellen akció” -ban. E program révén 
Etiópiában naponta nyolcszázezer embert élelmeznek. Nyilvánvaló, hogy 
mennyire szükséges a közös cselekvés, együttműködés, összehangolt munka 
a szenvedők érdekében. Sem egy egyháznak, ha mégoly erősen elkötelezett 
is, sem pedig bármely egyházi szervezetnek nincs meg egyedül az a kapaci
tása, hogy szerte a világon az emberi ínség sok fajtájával szembeszálljon. 
Az emberi nélkülözés az a terület, amely leginkább igényli az egyházak kö
zötti sokoldalú együttműködést. Ezt célozza a Lutheránus Világszolgálatunk. 
De ezt is a tagegyházak szolgálatának kell tekintenünk, és úgy irányítanunk, 
hogy az érintettek az igazságosság és irgalmasság iránti keresztyén elköte
lezettség megnyilvánulásának tekintsék.

A Magyarországi Evangélikus Egyház a közelmúltban két tanújelét adta 
világméretű szolidaritásának. Az a tízezer dollár, melyet a magyar gyüle
kezetek a namíbiai egyházaknak adtak, annak a jele, hogy készek módot 
találni arra, hogyan oszthatják meg javaikat a kevésbé szerencsés helyzetben 
lévőkkel. De az egyház egy fiatal, áldozatkész keresztyén mérnök, Bálint 
Zoltán szolgálatát is biztosította, aki Zimbabwében vízügyi beruházáson 
dolgozik. Jártasságát és szaktudását arra használja, hogy kutakat fúrjon, 
amelyekre szüksége van az embereknek, állatoknak, növényeknek, és ezzel 
a fiatal zimbabwei nemzet építéséhez is hozzájáruljon. Mint elkötelezett 
laikus, bizonyságot tesz a magát az élet vizének nevezett Krisztusról, s ez 
is éppen olyan fontos hozzájárulás a nemzet építéséhez. Programunk sze
rint többet akarunk tenni, mint a veszélyben elsősegélyt nyújtani. Ezért 
mind a Világszolgálati, mind a Tanulmányi Osztályunkon azon munkálko
dunk, hogy feltárjuk a társadalmi és gazdasági igazságtalanság gyökereit.

A Világszövetségnek a béke és leszerelés iránti elkötelezettsége világos. A|z 
1985. augusztusi végrehajtó bizottsági ülésünkön megerősítettük ezt az elkö
telezettségünket, sürgetve a tagegyházakat, hogy világosan foglaljanak ál
lást a világűr további militarizálásával szemben, és aktívan szálljainak szem
be a nukleáris fegyverek előállításával. Ismételten rámutattunk a fegyver
kezési verseny negatív gazdasági és társadalmi következményeire, és sür
gettük, hogy leszerelési intézkedésekkel az anyagi forrásokat katonai cé
lokról polgári célokra csoportosítsák át. Felhívtuk a  kormányokat, hogy nö
veljék és fokozzák segítségüket az éhség enyhítésében, s változtassák meg 
költségvetési szempontjaikat és nemzeti mezőgazdasági politikájukat azért, 
hogy eleget tegyenek az emberek jóléte iránti kötelezettségeiknek. Ez tükrö
ződik a békéről vallott felfogásunkban is: béke igazságossággal együtt és 
mindenki emberi méltóságának tiszteletben tartása.

A nagygyűlés itt Budapesten alaposan foglalkozott az emberi jogok kér
désével. Mély aggodalmát fejezte ki az emberi jogok megsértéséből eredő 
nyomorúság, szenvedés és reménytelenség miatt, amely napjainkra járvá
nyos méreteket öltött. Ä nagygyűlés megerősítette, hogy az emberi jogok 
elengedhetetlen alapjai az igazságos és közös részvételen alapuló társada
lomnak. Béke nem lehet igazságosság nélkül, és az igazságosság is csak bé
kében valósítható meg. Az emberi jogok oszthatatlanok. Az alapvető emberi 
jogokat — idetartozik az önrendelkezés, a békében és egyéni sértetlenségben 
élés joga — nem lehet megvalósítani, ha a társadalmi körülmények és a po
litikai struktúrák nincsenek igazságosan rendezve.
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Az emberi jogok terén való különleges gondok közül a nagygyűlés első 
helyre tette a vallásszabadság, „akár az egyéni, vagy a nyilvános istentiszte
let, a hit nyílt megváltása, az ifjúság nevelése vagy a lelkiismeret szerinti 
élethez való jog . .  hiányát.

Minden keresztyén egyház és más vallások követői számára itt az idő, 
hogy vállvetve munkálkodjanak az Egyesült Nemzetek vallásszabadság
egyezményének megalkotásáért, amely kövesse az ENSZ-nek a vallási vagy 
hitbeli türelmetlenség és megkülönböztetés minden formájának megszünte
téséről szóló Nyilatkozatát (1981).

5. Az ötödik és utolsó, de nem kevésbé fontos megbízatásunk: Isten egész 
népének részvétele az egyház és tt társadalom életében. Fontos észrevennünk, 
hogy a keresztyéneknek felelősséget kell hordozniuk mind az egyházban, 
mind pedig a társadalomban. Istenben, a Teremtőben és Krisztusban, az 
egyetlen Szabadítóban való hitünk világi ügyekben is felelősségvállalásra 
kötelez. Hitünk politikai megbízatást is ad. Hitünk alapján kell munkálkod
nunk a köz javáért, az igazságosságért, a békéért, az emberi jogbkért, a te
remtett világért. Ezt minden jóakaratú hívő és nem hívő emberrel közösen 
kell végeznünk. De keresztyén kötelességünk a különbségtétel is, annak meg
állapítása, hogy mikor szükséges — az értékek és célok különbözősége miatt 
— az utak szétválása a politika területén keresztyének és mások között. 
Erről szól az apostoli figyelmeztetés, hogy Istennek kell inkább engedel
meskednünk, mint embereknek. A program rámutat azokra a különféle 
szempontokra, hogyan kellene a keresztyéneket képessé és szabaddá tenni 
arra, hogy az egyház és társadalom életében teljes mértékben részt vegye
nek. A keresztyén hitben való gondozásnak és nevelésnek minden korú em
ber számára hozzáférhetőnek kell lennie, nemcsak a felnőttek részére.

A nőknek és az ifjúságnak az őket megillető szerepet kell biztosítani az 
egyházban és a társadalomban, mely kifejezi emberi méltóságukat és min
denkit gazdagít.A hátrányos helyzetű emberek teljesebb részvétele külön 
feladatként szerepel.

Ez a program rendkívül nehéz, szerteágazó. A jövőben nem tudunk nagyobb 
anyagi támogatást szerezni a tagegyházaktól. Inkább kevesebb, mint több 
személy lesz a munka végzéséhez. A Végrehajtó Bizottság az LVSZ prog
ramjainak fokozott összehangolását és egyeztetését kérte, s utasította a fő
titkárt, hogy a genfi központ munkatársai között segítse elő az együttműkö
dést a nagyobb hatékonyság és a jobb sáfárkodás érdekében. Meggyőződé
sem, hogy ezt így lehet és kell végeznünk. Tekintettel kell lennünk továbbá 
arra, hogy más szervezetek, amelyeknek egyházaink többsége szintén tagja, 
mit végeznek, hogy az átfedéseket és a pénzpocsékolást elkerüljük. De még 
fontosabb lenne a Világszövetség életében, ha munkánkat nagyobb mérték
ben sikerülne decentralizálnunk. A Lutheránus Világszövetségről mint kö
zösségről (communio) vallott értelmezésünk sokkal helytállóbb lenne, ha az 
LVSZ programját az összes tagegyház közös programjának tekintenék. Az 
ideális az lenne, ha a tagegyházak nemcsak pénzzel és munkatársakkal já
rulnának hozzá, hanem programjaikkal és szolgálataikkal is.

Ezt azt is szolgálná, hogy a Világszövetséget éppúgy, mint az ökumenikus 
mozgalmat oda vigyék, ahova tartozik: nem Genfbe, hanem az egyes tag
egyházakba és minden helyi gyülekezetbe.

Fordította Szentpétery Péter



NEM ESKÜRTY ISTVÁN

Kortársunk, Bornemisza Péter

Habsburg Ferdinánd magyar és cseh királyt, osztrák főherceget 1558 tava
szán bátyjának, a nagyhírű V. Károlynak lemondása után Frankfurtban a 
birodalom császárává koronázták. S míg V. Károly kolostori magányában 
várja a halált, az újdonsült császár fia, Miksa Bécsben fényes ünnepségekkel 
várja haza az akkor ismert világ urává vált atyját. Költőkoszorúzások, mu
latságok, zenés és színpadi előadások ünnepük a Feminánd kedvelt lakhe
lye révén a világ fővárosává vált Bécsben a császárt. Hiszen addig Madrid, 
illetve mindig az a város volt a birodalom középpontja, ahol Károly csá
szár rezideált. S most, íme Bécs a császár lakóhelye!

A Miksa trónörökös által személyesen irányított ünnepségek keretében 
a bécsi egyetem is részt vállalt az eseményekből. Diákjai Tanner György 
professzor vezetésével Szofoklész: Elektra című tragédiájának előadásával 
készültek. Tanner egy magyar tanítványát, a Nádasdy Tamás nádor által 
ösztöndíjjal segélyezett Bornemisza Pétert bízta meg a darab értelmező fel
dolgozásával. Bornemisza magyar nyelvre ültette át a görög tragédiát, olyan 
sikerrel, hogy az már június folyamán nyomtatásban is megjelent, mégpedig 
Bécsben. Nincs hírünk arról, hogy a színjátékot előadták volna, bár való
színű. Az viszont tény, hogy megjelent és kinyomtatták. És milyen színjá
tékot! Olyant, amelyben elégedetlen alattvalói megölik a zsarnok uralkodót! 
Bornemisza világosan ki is fejti latin nyelvű kísérő tanulmányában:

„A kérdés, hogy vajon mikor a haza a legkíméletlenebb szolgaságban síny
lődik: szembe kell-e szállni a zsarnokokkal erőszak alkalmazásával is vagy 
biztosabban várható a bajoknak enyhítése akkor, ha azt az idő múlására 
bízzuk?”

Vakmerő gondolatok. Párosul ezekkel a „durissima servitute opressa” pat
ria nyelvének, az anyanyelvnek tudatos művelési programja:

,,A magyar nyelven írást nekünk Cicero és minden műveltebb nemzet pél
dája alapján súlyos okokból napról-napra mind jobban és tőlünk telhetőleg 
művelni és gazdagítani kell.”

De nem csak Cicero a példa. A nyomtatvány címlapján egy evangéliumi 
idézet szerepel, Lukácsból: „Ja j nektek, kik nevettek most, mert még sírtok.” 
És a következő lapon egy fametszetpár, a fivérét gyilkoló Káin és a Betsza- 
béban gyönyörködő Dávid ábrázolataival. A humanizmus tanítása tehát az 
evangélium tanításával párosul; Luther Márton eszméi Cicero eszméivel. 
Szofoklész egy lutheránus igehirdető értelmezésében szólal meg. És az a 
lutheránus igehirdető olyan vakmerő, annyira elkötelezett, hogy a diák
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szálláson igét hirdet, s emiatt elöljárói elé idézik. Oláh Miklós esztergomi 
érsek, Verancsics Antal egri püspök, Bornemisza Pál nyitrai püspök sze
retnék megfegyelmezni. Súlyos nevek, maguk is jeles írásművészek. Bor
nemisza azonban maga mondja:

„Egyfelől féltem, másfelől égett a szívem és talán az oldalamon is kifa
kadt volna, ha számot fel nem tátottám volna.”

Nagy pillanat tehát az az 1558 júniusa akkor Bécs városában. Évtizedek
kel Shakespeare előtt megszületik egy magyar nyelvű tragédia; és elénk 
lép egy nagy hatású evangélikus prédikátor, a magyart széppróza egyik meg
teremtője, aki már egy lírai költeményt is magáénak mondhat — a „Si
ralmas énnéköm” kezdetű éneket — s aki nem kisebb költőnk tanítómestere 
lesz rövidesen, mint Balassi Bálinté.

Ez a nagyszerű ember azonban, minden szigorú elkötelezettsége ellenére 
sem szakít a magyar kultúra addig felgyűlt hagyományaival: ha kell, bájoló 
imádságokat jegyez le pótolhatatlan jelentőségű néprajztudományi bizony
ságot hagyva ezzel a pogánykori magyarság szokásairól; máskor pedig, Az 
ítéletről című, és a konkolyos búza példázatát magyarázó énekében a közép
kori magyar Mária-kultuszt folytatja, amikor Krisztussal így szólíttatja meg 
Szűz Máriát:

Virágozó méhedben viselél 
Ezvilágra engemet te szüléi 
Az te áldott tejeddel élteiéi 
Emberkorra engem felnevelél.

Idvözlöm, én jó anyám, lelkedet,
Idvözleim én testedet, méhedet,
Megbódogult te emberségedet,
Nagy hitedet, cselekedetedet.

Íme, Bornemisza Péter mintha az első általunk ma ismert magyar nyelvű 
költemény: a Mária-siralom párját írta volna meg. Abban Mária siratja 
Jézus halálát; ebben az immár megdicsőült Krisztus ünnepli szülőanyját.

Nincs helyünk és időnk a születő anyanyelvű magyar irodalomnak ezt az 
óriását részletesen méltatni és kalandokban gazdag pályafutását ismertetni. 
Ezért most és itt csupán három fő jelentőségét emelem ki.

Első helyen tántoríthatatlan hitét és a felvállalt ügy melletti elkötelezett
ségét. Megfélemlíthetetlen volt. Nem azért, mert a többi embertársánál bát
rabb lett volna, hanem mert maga mögött tudta istenét, erkölcsi igazát. Át
élte a negyvenhatodik zsoltár szavait, mely szavakat Luther Márton tolmá
csolt német nyelven, magyarul pedig századunkban József Attila:

Erős vár a mi Istenünk 
Kemény vasunk és Vértünk.
Ínségben együtt van velünk,
Megvált és harcol értünk

Másodjára említem bámulatra méltó költői képalkotó képességét. Írói tu
dását, stílusát. Minden nagy magyar szépprózaíró Bornemisza Péter elköte
lezettje. Telegdi és Pázmány prózája se született volna meg Bornemisza nél
kül. Bornemisza prózája abban is különbözik jeles elődeitől — a nála koráb-
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ban fellépett Heltaitól, Pesti Gábortól, másoktól —, hogy személyes indít
tatású. Szent Ágoston példája nyomán önvallomásokkal fűszerezi szövegét, 
hogy mondandójának nagyobb hitele lehessen. Ezért is tárulkozik fel olyan 
nyíltsággal, melyre századokig nem akad példa: Ady Endre korai előfutá
rát látjuk benne.

Harmadsorra azt kívánatos szem előtt tartani, hogy ez az ördög kísértései
ről annyit író, e tárgykörű írásai miatt akkora értetlenséggel fogadott és 
még lelkésztársai által is meghurcolt művész éppen az Ördögi Kísirtetek cí
mű könyvével magaslik ki a magyar irodalom helyibb jelentőségű szer
zői közül föl egészen a világirodalom egyetemességébe. Bornemisza egyen
rangú kortársa Montaigne-nek és Avilai Szent Teréznek.

Ugyanakkor, midőn mások a természettudomány berkeiben vezettek fel
fedező utakat, vagy földrajzi utazásaikkal a kerek, világ mind teljesebb meg
ismerését és birtokbavételét tették lehetővé, ő, Bornemisza Péter, az emberi 
lélek addig feltáratlan zugaiba szállt alá. Olyan lélektani megfigyelésekkel 
gazdagította anyanyelvűnket, sőt az egész világirodalmat, melyek párjukat 
ritkítják. A XVI. század embere sok olyan problémát, melyet észrevett, de 
melyre nem lelt magyarázatot, egy ismeretlen hatalomnak, az ördögnek 
tulajdonított. Ma ezeket a jelenségeket mélylélektani problémának nevez
zük. Bornemisza ilyen mélylélektani kutató és megfigyelő. Mint maga írja: 

„Mind ez sok históriáknak írási kedig arra valók, és az én beszédim 
arra mennek: az emberi természet micsoda őmagátul?”

Másutt pedig:
„Ha lehetne, oly nagy tórokszóval kiáltanám az vigyázást, hogy mind ez 

egész világ fülébe csendülne, és megrendülne belé.”
Vajon nem ugyanezzel az indulattal írnak-e mai nagy írók és poéták is a 

világot fenyegető dolgokról?
Következik pedig mindebből, hogy a világ dolgaiban felvilágosultan tájé

kozott; természettudományos ismeretei ma is érvényesek:
„A gyermeknek fogantatása és születése szintén oly, vagy nagyobb csuda, 

hogynem mint az halott feltámasztása. . .  Midőn minden esztendőbe az 
esővíz az szőlőtőn jeles borrá változik; az kevés elrothadott mag az földből 
bőv gyümölccsel kikel.”

És Kepler kortársaként leírja:
„A|Z égi alkotmányok egymástól függenek. Az égben a Nap, az Hold, az 

nagyerejű és kicsiny erejű csillagok egyik az másikat segítik nagy egyenes
séggel.”

A másik kortárs: Giordano Bruno se mondhatta volna különbül.
Előttünk áll tehát egy nagy magyar író, aki mint maga vallotta, azért 

írt magánéletéről és kísértéseiről, hogy 
„azmit neked írok, nagyobb bizodalommal vallhassam.”
Tanuljunk tőle hazaszeretetei, igazmondást, elkötelezettséget, hitünk és 

meggyőződésünk melletti helytállást. És gyönyörködjünk Móricz Zsigmondot 
is bámulatra késztető prózájában.



GROÓ GYULA ÉS SCHÖNER ALFRÉD

Evangélikus—zsidó párbeszéd

A nem keresztyén vallások közül a 
zsidó vallás áll hozzánk legközelebb. 
Az Ószövetség közös szent köny
vünk. Az ő Istenük a mi Istenünk 
is. Az itt következő beszélgetést ez 
a meggyőződés indította el. (Szer
kesztő)

— Mi ma a helyzet az egyes országokban a zsidóság lélekszámát ille
tően? Hallhatnank-e valamit a II. világháború veszteségeiről?

— A számok — amelyeket mondok, meglehetősen relatívak. Nagyság
rend szerint a következőek: az USA-ban 5—6 millió, Izraelben 3,4 millió, 
a Szovjetunióban kb. 2,5 millió, Franciaországban kb. 1 millió, Angliában 
300 000. Ezek természetesen csak kiragadott példák a világ zsidó népességé
ből.

Sajnos a magyar zsidóság túlnyomó része elpusztult a II. világháború 
alatt. A munkaszolgálat és a különböző koncentrációs táborokba való depor
tálás tragikus következményeként 600 000, igen, hatszázezer magyar zsidót 
öltek meg. Szörnyű ezt leírni, hiszen az előbb említett szám mögött emberek 
álltak, akiknek az volt a „bűnük”, hogy zsidónak születtek.

— Melyek a mai hazai zsidóság életének a jellemzői? Hány hitközségben 
folyik a vallásos élet s melyek ennek megnyilvánulásai?

— A szocialista Magyarországon — megváltozott politikai, társadalmi és 
gazdasági körülmények közepette a korábbi jogfosztottságunk helyébe — 
végre mi is a társadalom egyenlő jogú és egyenlő kötelezettségű állampol
gárai lehettünk. Hitéletünk legmagasabb szintű szervezete, a MIOK, a Ma
gyar Izraeliták Országos Képviselete. Ez foglalja magában a budapesti kör
zeteket és a vidéki hitközségeket.

A fővárosban, a Budapesti Izraelita Hitközségen belül mintegy 25 zsina
góga, illetve imaház működik. Közép- és Kelet-Európa egyetlen rabbiképző 
intézete is Budapesten található. Az utóbbi tíz esztendőben az Intézet hall
gatósága nemzetközivé vált. Természetes, hogy a magyar rabbikar — itt 
az úgynevezett neológ rabbikra gondolok — mindegyik tagja ebben a több 
mint százéves intézményben tanult. Büszkék vagyunk arra, hogy a moszk
vai, leningrádi, rigai és prágai rabbik is nálunk végeztek.

Pedagógiai rendszerünkből kiemelem a Talmud Tórákat, azaz a gyerme
keink részére indított hitoktatást, ortodox felügyelet alatt álló óvodánkat, 
az Anna Frank nevét viselő felekezeti gimnáziumunkat és az Országos Rab
biképző Intézetben a hétköznap esti felnőttoktatást.

Különös figyelmet fordítunk a holocaust (népirtás) következményeképpen 
egyedül maradiakra, akiket szociális otthonainkban és napközi otthonaink
ban gondozunk. Felekezeti kórházunkban felelősségteljes gyógyító munka 
folyik.

Megemlítem kéthetenként megjelenő vallásos profilú újságunkat, az Üj



Életet. Vallási életünk úgy érzem rendkívül színes, a fent említettek csak 
Kiragadott példák.

— A magyarországi zsidóság nagy szellemi értékekkel gazdagította hazai 
kultúránkat. Nemcsak a nemrég elhunyt világhírű tudós Scheiber profesz- 
szorra gondolok, hanem másokra, sokakra. Ez nincs eléggé a köztudatban. 
Kiket lehetne megemlíteni az utóbbi 100—150 év hazai történetéből, akik 
kitörölhetetlenül beírták nevüket a magyar, sőt az egyetemes emberi kul
túra jeleseinek a sorába? Írók, tudósok, művészek és hasonlók!

— E kérdésre a feleletet nehéz megadni, hiszen olyan sokan voltak a ma
gyar szellemi élet reprezentánsai közül zsidó vallásúak, hogy e téma talán 
önálló tanulmányt érdemelne. Néhány nevet — csak úgy kiragadva emléke
zetemből— mégis megemlítek. Az irodalomban Ignotus és Szép Ernő, a 
festészetben Fényes Adolf és Ámos Imre, az orvostudományban Molnár 
Béla professzor, a sport területén Hajós Alfréd és Petstíhauer A|ttila. A leg
nagyobb rabbik közül Hevesi Simon és Löw Immánuel nevét idézem.

— Hogyan valósulhat meg a hazai keresztyének felelőssége a zsidóság 
iránt? A kiindulópont keresztyén oldalról csak a múlt mulasztásai és vétkei 
felett való őszinte bűnbánat lehet. Bereczky Albert mondotta egyszer, hogy 
az igazi bűnbánat azonban azt is jelenti: amit elhibáztunk, vétettünk, azt 
jóvá kell — amennyiben lehet — tenni, és a szándékolt jót jól csinálni.

— Az elmúlt 41 esztendőben — mint erre már utaltam — a zsidó vallású 
ember társadalmi helyzete megváltozott. Az átalakult körülmények között 
új felületek teremtődtek meg, amelyek lehetővé tették, lehetővé teszik annak 
a korábban ismeretlen fogalomnak megvalósítását, melyet úgy neveznek: 
párbeszéd.

A felekezetek s egyházak közötti tárgyalás, megbeszélés és közös munka 
valamennyiünk érdeke. Keressük, megtaláljuk az érintkezési pontokat. Hi
szem, vallom és tanítom, hogy a dialógus el nem választ, de összeköt. Kö
zös szellemi örökségünk arra kötelez, hogy jobban megértsük, összefüggések
ben ismerjük, s vallási hovatartozásunk következetes vállalásával is tisztel
jük a másikat, a másik eszmeiségét, istenhitét. A bizalom hegyeket mozgathat 
meg és elősegíti együttes jövőnk megalapozását.

Személyes példákra hivatkozom. Felejthetetlen élményem, amikor az 
Evangélikus Teológiai Akadémián a professzori kar és a diákság jelenlété
ben a zsidó vallás tanításairól és eszmevilágáról szólhattam. Ugyanígy sze
retettel gondolok Cserháti professzor úrra, aki Szegeden, Benczúr lelkész 
úrra, aki Budapesten látott vendégül, s közösségükben előadást tarthattam. 
A fővároson kívül kisebb vidéki evangélikus gyülekezetekbe is eljutottam, 
s mindenütt kedvesen fogadtak. E beszélgetésekből — mint tipikus esetek
ből — talán a jövő is kirajzolódott.

— A korábbi, hagyományos értelemben vett ún. zsidómisszióról — mély 
meggyőződésem szerint — nem lehet többé szó. Ellenben az egymás kölcsö
nös megismerését, megbecsülését és megszeretését szolgáló testvéri beszél
getésre, találkozásra lenne szükség. Barth Károly mondotta, hogy az „öku- 
mené” csonka a zsidóság valaminő részvétele nélkül.

— Nagyon fontosak a személyes találkozások, hiszen kötetlen formában 
könnyen meg lehet találni a közös nyelvet. Magasan kvalifikált teológusok 
— akiknek a felelősségük a vezetés — tárgyalásai is irányt mutathatnak 
számunkra. Hadd hivatkozzak Paskai László katolikus püspök cikkére, amely 
a Vigilia 1982. novemberi számában „Mindnyájan Ábrahám fiai vagyunk . . . ” 
címmel jelent meg:
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„A II. vatikáni zsinat egyik legjelentősebb gyakorlati, lelkipásztori útmu
tatása a dialógus sürgetése volt: az első zsinatoktól leginkább ebben külön
bözik. Szinte valamennyi dokumentum kitér a párbeszédre. Századunk leg
jellemzőbb vonásai közé tartozik a dialógus: összetett, feszültséggel teli ko
runkban az együttélés egyik feltétele és követelménye. Amikor a Zsinat a 
dialógust sürgeti, nem csupán a kor igényét veszi figyelembe mint az együtt
élés követelményét, hanem az autentikus evangelizáció eszközeként állítja az 
ember elé.”

Elmondhatom, hogy a magyar zsidóság küldöttei aktívan közreműködnek 
a hazai ökumenikus Tanács céljainak megvalósításában. A kapcsolatterem
tésnek és a kapcsolatok továbbfejlesztésének reprezentatív eseményei például 
a MIOK és a Magyarországi Református Egyház közötti folyamatos dialógus.

— Komoly kérdésünk, hogyan lehetne a magasabb szinten megindult 
(Lutheránus Világszövetség, ökumenikus bizottságok) folyamatot levinni a 
gyülekezetekig, a hitközségekig, az egyes hívőkig. Sok feladat vár reánk az 
egyházi tanítás (konfirmációi oktatás stb.) során az örökölt téveszmék fel
számolásában. ő si egyházi gyakorlat szerint a Szentháromság ünnepe utáni 
10. vasárnap ún. „Izrael vasárnapja.” Ezt is hasznos alkalomként érvénye
síthetnénk, de persze önmagában édes-kevés.

— Alapvetően fontos — mint erre már korábban utaltam — egymás köl
csönös jó megismerése, az esetleges félreértések tisztázása már a hitoktatás 
szintjén, hogy a leendő felnőttek objektív képet kaphassanak a másikról.

A cselekedetek fontosságát különösképpen hangsúlyoznám. Példát mondok. 
A második világháború alatt a vidéki zsidóság túlnyomó részét kiirtották. 
Sajnos nagyon kevés a túlélő, s a magyar zsidóság jelenlegi erejét meghalad
ja a több mint 1200 elhagyott temető gondozása. Talán a vidéki evangélikus 
testvéreink is tudnának ebben a nagyon fontos munkában segíteni. Szép 
gesztus lenne az elhunytak emléke iránt.

— A zsidó tanításnak, magának az Ószövetségnek mely részeit látja olyan 
közös teológiai alapnak, amely a zsidó és keresztyén hit között a belső kap
csolatot erősítheti?

— Közös szent könyvünkből számos olyan üzenet van számunkra, amelyet 
nagyon fontosnak tartok.

Rabbi Szimlaj tanította: A Tórában hatszáztizenhárom parancsolat van. 
Dávid király valamennyit összefoglalta tizenegyben. Mert meg van írva: 
„Uram, ki lakhatik a Te sátorodban? Ki tartózkodhatik szent hegyeden? Az, 
aki egyenességben jár, jogot cselekszik és igazságot szól az ő szívében. Aki
nek nincs rágalmazó szó a nyelvén,aki nem tesz felebarátjának rosszat és 
gyalázkodó szót nem emel embertársa ellen. A megvetendő az ő szemében 
megvetett, de az istenfélőket tiszteli, esküjét — ha kárára válik is — meg 
nem másítja. Pénzét nem adja kamatra és megvesztegetést ártatlan ellen 
nem vesz él. Aki így cselekszik, soha meg inem inog.”

Ézsajás próféta hat parancsolatba foglalta valamennyit: „Aki igazságos
ságban jár és őszintén beszél, aki az elnyomásból eredő hasznot megveti, aki 
kezét lerázza, hogy megvesztegetést el ne fogadjon, aki fülét elzárja, hogy a 
bűn tanácsát ne hallja, szemét behunyja, hogy gonoszt ne lásson, az magas
laton fog lakni, szilárd mint a szikla az ő vára, kenyere megadatik néki, vize 
el nem apad.”

Micha próféta háromba foglalta össze a parancsolatokat: „Megmondta né
ked ember, mi a jó és mit kíván tőled az Űr. Csak azt, hogy jogot csele
kedjél, szeresd a jóságot és alázatosan járj a te Isteneddel.”
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Akkor Ézsajás könyve megint kettőben foglalta össze: „Őrizzétek a jogot 
és cselekedj étek az igazságosságot, mert közel van az én segítségem, hogy 
elérjen titeket az én üdvösségem, hogy megnyilatkozzék.”

Végül Habakuk próféta egyetlen mondatban foglalta valamennyit: „Az 
igaz ember az ő hűségében él.”

Az idézett igehelyek: Zsolt 15. Ézs 33,15—16. Mik 6,8 Ézs 56,1. Hab 2,4/b.
E csodálatos mondatok a múlt messzeségéből hozzánk szólnak. Lehet vá

lasztani !
Ezúttal is megragadom az alkalmat, hogy minden kedves evangélikus ba

rátunkat szeretettel és őszinte szívvel köszöntsem.

Az Evangélikus Országos Múzeum 
Bornemisza-kiállításából

(Csaruád-0!3 ertüéke mai magyar művészek alkotásaiban
1 Xmre> Szokolay Sándor, Kurtág György, Szepesi Attila, Foltányi Tamás)



RAKOVSZKY ISTVÁN

Berzsenyi metafizikai szomjúsága

Százötven éve, 1836-ban hunyt el a magyar klasszicizmus legnagyobb köl
tője, Berzsenyi Dániel. Életében is megbecsült költőnek számított, s halála 
óta a klasszikusoknak kijáró tisztelettel emlegetjük a nevét. Ha voltak is 
korszakok irodalmunkban — mint pl. a népnemzeti iskola időszaka —, ami
kor az irodalmi ízlés idegenkedett az általa képviselt stíluseszménytől, min
dig ott volt a helye a nemzeti panteonban. Ma már egyre tisztábban látja 
kivételes jelentőségét az irodalomtörténetírás is. Versei mellett elméleti írá
sait is az európai fejlődéssel lépést tartó, jelentős gondolati teljesítményként 
értékeli. A magyar írók hagyományosan érzékenyek a Berzsenyi-líra veretes 
szépségére; Füst Milán, Szabó Dezső, Németh László írásain keresztül Vas 
István és Nagy László vallomásáig megszakítatlan a Berzsenyi iránti irodal
mi kegyelet tradíciója. Olyan, látszólag tőle távol álló írókra is hatott, mint 
Kassák Lajos és a szabadvers-költő Déry Tibor. Mindez azonban az irodalmi 
élet belügye, többé-kevésbé „szakmai” értékelés. A művelt olvasóközönség 
számára Berzsenyi néhány szép verset jelent csupán a kötelező iskolai tan
anyagból. Nem él olyan elevenen közöttünk, mint Arany, Petőfi vagy a Nyu
gat nagy költői.

Nem is lehet csodálkozni ezen. Írói eszközei: a nehéz versformák, a sűrű 
nyelv, a szakembernek is fejtörést okozó mitológiai motívumok visszariaszt
ják a mai olvasót. A kortárs Csokonait nyelvi virtuozitása, könnyed játé
kossága élvezhetővé teszi a Weöres Sándoron iskolázott versbarát számára 
— de mit kezdjünk a „niklai remete” ódon pompájával, idegen pátoszával? 
Bele kell nyugodnunk, hogy a Magyarokhoz és A közelítő tél szerzője „ne
héz” költő, akihez csak szellemi erőfeszítés árán lehet közel jutni. S nemcsak 
eszközei miatt. Berzsenyi gondolati lírikus, akit csak megértve lehet élvez
ni — mint Aranyt és Babitsot.

Berzsenyi maga írja Kazinczynak bemutatkozó levelében, hogy csak „nagy 
tárgyak” tudják fölkelteni érdeklődését. Nagy tárgyak; a létezés végső kér
dései, a „filozófiai alapkérdések”, amelyeket természetesen költőként, él- 
ményszerűen ragad meg. A filozófia fogalmi nyelve a feszültségek feloldására 
törekszik — a költő azonban kifejezve megőrzi és olvasója számára átélhe- 
tővé teszi azokat. Berzsenyi lírájának különleges szépségét ezek a feloldás 
nélkül kifejezett metafizikai feszültségek adják.

Milyen feszültségekről beszélünk? Eszmény és valóság, s ezzel összefüg
gően tartalomnak és formának csak erre a lírára jellemző, sajátos ellentmon
dásáról. Hagyományosan a klasszicizmus és a romantika konfliktusának ne-
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vezzük ezt, jogosan. Tisztáznunk kell azonban, mit is jelent Berzsenyi ese
tében e két nagyon is általános fogalom.

A „klasszicizmus” tartalma a „végső kérdések” szempontjából: a szilárd és 
fölfogható világrend létezésébe vetett hit; egy olyan egyetemes harmónia föl- 
tételezése, amely az egyes ember számára is átélhető. A klasszicista gondol
kodás általános törvényeket érzékel a világban, ami normák, szabályok föl
állítását teszi lehetővé. A természet követése és az emberi tradíció által az 
ember a nagy világharmóniába illeszkedhet. A klasszicizmus művészete ezért 
az elvont normák követésére és a nagy példák — magasabb értelemben vett 
— utánzására épül. A gondolatokat, a műfajokat, a versformákat készen 
kapja a költő. A szilárd irodalmi formák is híven tükrözik a világ föltétele
zett rendjét.

Berzsenyi költészetében az irodalmi klasszicizmus minden jegyét megtalál
juk. Híven követi az antik költészet kánonát, s mestert is választ az ókori 
nagyok közül: az ódaíró Horatiust. Olyannyira igyekszik tanulni a „tiburi 
gazdadalnoktól” , hogy nem egy verse Horatius-parafrázis: a Magyarokhoz 
pl. szinte sorról-sorra követi A rómaiakhoz írt ódát (Énekek III. 6.), a 
Horác c. vers a Thaliarchushoz és a Leuconoéhoz c. költemények motívu
maiból épül föl (Énekek I. 9. és 11.), s még szaporíthatnánk a példákat. 
Gondolkodásában, költői magatartásában is igazodni próbál mesteréhez — 
innen a „közép” és a „megelégedés” gyakori emlegetése.

Mi ragadta meg személyesen Berzsenyit a tőle igen eltérő alkatú Hora
tiusbán, túl a klasszikusnak kijáró, kötelező tiszteleten? Erről legtöbbet a 
Horatiushoz címzett ódája árul el nekünk:

Ott taníts: mint kell az idővel élni,
S bölcsen örülni.

Ott taníts: nyúgodt megelégedéssel
A! dicső virtus menedéköléből
A vad orkánok s habok üldözését 

Nézni mosolyogva.
„Bölcsen örülni” — ez igazi horatiusi magatartás. A „menedéköl” és az 

„üldözés” azonban Berzsenyire magára jellemző, modern létélményt idéz. 
Igen: költőnk számára a klasszikus rendet megtestesítő Horatius (a költésze
tére ható sztoikus gondolkodással együtt) menedék, ahová a kor diszharmó
niája, a létezés káosza elől el lehet rejtőzni. A klasszikus kultúra, az antik 
szépség olyan eszménnyé vált, amit szembe lehet állítani a kor kisszerű vagy 
félelmetes jelenségeivel. A mintakövető klasszicizmuson belül így születik 
meg a múltba néző, menekülő romantika. Itt azonban még csak a fogantatás 
pillanatának vagyunk tanúi. Berzsenyi még megvalósíthatónak hiszi a klasz- 
szikus eszményeket, nem távoli, elérhetetlen ideált lát bennük.

Költőnk pályája kezdetétől azt éli, hogy a világból hiányzik a rend, az ál
landóság és a harmónia — viszont legtöbb versében azt mondja, hogy a rend 
szilárd s átélhető, legalábbis a bölcs életszabályok követői számára. Sokkal 
nagyobb költő azonban annál, hogy el tudná fojtani meghatározó élményét. 
A diszharmónia tapasztalata, a szorongás többnyire belülről feszíti a nyugodt 
zárt formákat, s a hagyományos motívumokat a szokásostól eltérő jelentéssel 
terheli meg. Szerencsére a klasszicista hagyomány elég gazdag ahhoz, hogy 
modern tartalmakat is ki lehessen fejezni eszközeivel.

Az antik eszköztárban pl. sok motívum alkalmas a zűrzavar, a pusztulás 
megjelenítésére. Ezek közül az egyik legtöbbet használt, közhellyé koptatott
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kép a tomboló viharé. Ai klasszicista versben ez többnyire a kontraszthatást 
szolgáló illusztratív eszköz, amellyel a bölcs nyugalom állítható szembe; de 
szerepelhet a hősi helytállás, a „virtus” díszleteként vagy hasonlataképpen 
is. Berzsenyinél ez az illusztráló motívum főszereplővé válik: kiismerhetet
len, zűrzavaros erők fenyegető képe lesz, s gyakran kapcsolódik a Történe
lem, a Sors vagy a haragvó Isten képzetéhez. Leglátványosabb ez a megvál
tozott motívumhasználat az Amathus c. versben, ahol a bölcsesség, a művé
szet és a szerelem törékeny, antik idilljével van szembeállítva a napóleoni 
háborúk tomboló zűrzavara: „így volt, így marad a világ. / Forr, mint az ádáz 
tengerek, amidőn / A szélveszek bércodvaiknak / Vas kapuit s reteszit le
szórván // A bús haboknak zúgva rohannak, és / A képtelen harc itt hegyeket 
temet, / Ott új világot hoz fel; — egymást váltja örök romolás s teremtés.”

A hatalmas, önálló életre kelt kép történelmi erők gigászi küzdelmét je
leníti meg. Ez a  küzdelem azonban ugyanakkor metafizikai dráma is! Ber
zsenyiben már megvoltak a modern történeti érzék csírái, de az emberi tör
ténelmet nem egyszerűen társadalmi és politikai folyamatként fogta föl, 
hanem kozmikus méretű, „természeti” eseménysorként. Történelemszemlé
lete megfelel metafizikai alapélményének: az emberi világ zűrzavara az 
egyetemes káoszt tükrözi a versben, ami elől csak Amathus völgyének elrej
tett, mitológiai idilljébe lehet menekülni.

Ezzel a káosszal a magányos személyiség áll szemben, akinek önálló, az 
ellenséges külvilágtól elkülönülő benső világa van. Észrevétlenül alakul ki ez 
a romantikát előlegező lírai személyesség a klasszicista vers bölcseinek és 
váteszeinek hagyományosan személytelen beszédhelyzetében. A dicsőitő 
ódákban és a megelégedést, a mértékletességet dicsérő, mitológiai elemekkel 
zsúfolt versekben váratlanul forró, személyes vallomások szakadnak föl: 
„Mint te, olly gazdag vagyok én magamnak, / S mint te, olly forrón szere
tem hazámat, / Ámde nincs kincsem, s csak ezen betűkben / ömledez a szív.” 
(Gr. Festetics György) A személyiség lesz az antik idillek igazi tere: Ama
thus völgye (ahol a „lelkes élet játszva felleng Hesperidek bibor aetheré- 
ben”), az első szerelmek paradicsoma, Helikon hegye és a „Thesszáli virul- 
mány” — mind-mind a lélek színhelyei már. A klasszikus rend harmonikus 
szépségével és ódái hevületével a benső menedékébe húzódik vissza. Ami me
nedéknek látszott, az szorul a lélek védelmére.

Ez a líratörténeti jelentőségű fordulat súlyos meghasonlást okozott Ber
zsenyi számára, ö , aki végső rendet, egyetemes eszményeket keresett a költé
szetben, önmagához jutott vissza! A személyiség egyszeri, halandó — hogyan 
lehetne akkor a metafizikai értékek egyedüli hordozója, még inkább: a for
rása? Ha így van, bizonyára maga az érték, az ideál káprázat, „csalatás” . 
A Berzsenyi-életmű legmodernebb, a romantikán is túlmutató rétege ezt 
a metafizikai csalódást, a hiábavalóság élményét fogalmazza meg. A világ
ban uralkodó „örök romolás s teremtés” félelmes víziójára a személyiség 
porszem-voltának kiábrándító élménye rímel. A klasszicista világrend-eszme 
összeomolni látszik.

Berzsenyi többféle lírai magatartással válaszol erre a kihívásra. Az első 
— legközvetlenebb — reakció az értékek veszendőségének és viszonylagos
ságának élményére a rezignáció. A lírai hős rádöbben, hogy a szerelem és 
az erkölcs egyetemes értékébe vetett ifjúi hite — illúzió volt, így többé 
nincs mibe kapaszkodnia a világban. A „bölcs” , aki a klasszicista hagyomány
ban a világrend és a helyes élet törvényeinek ismerője volt, itt a kiábrán
dult, keserű józanságot testesíti meg. Az éleslátás azonban kizár a világból,



mert megöli az illúziókból táplálkozó érzelmeket. A bölcs ezért „Nem sze
ret semmit, de nem is gyűlölhet; / Szíve óhajt még, de üres vadonban / 
Hal ki nyögése.” (Barátimhoz)

A második válasz a kibékülés az ismeretlennel és a személyiség határai
nak elfogadása. Ez voltaképpen a sztoikus, horatiusi életeszmény újrafo
galmazása anélkül a hit nélkül, hogy a „menedék” értékei az univerzális 
harmóniát fejeznék ki. Személyiség és Mindenség végképp elváltak egymás
tól, s az emberi életnek csak öntörvényű szabályai vannak. Az élet önmagá
ban hordozza értelmét és jutalmát: „Ha virtusom nem hiúság, / Forró vé
rem melege, / Ha szívem nemesebben vert, / Önmagában méltó bért 
nyert.” — írja Életfilozófia c. versében.

Berzsenyi alkatához azonban jobban illett a heroikus válasz, amely a 
nagy nemzeti ódák egzaltációjában, filozófiai tisztasággal pedig A temető c. 
vers már-már az egzisztencialista „létbe-vetettség” pátoszát előlegező sorai
ban fogalmazódik meg. A költő itt elhagyja a „menedéket”, s bátran szembe 
néz az egyetemes elmúlással. Ha az Életfilozófia lírai hőse „kibékült” az 
elmúlás gondolatával, A temetö-é „megküzd” vele, mert úgy érzi: egyedül 
ez a magatartás méltó az emberhez. Ezért állítja magatartását példaként az 
illúziókban élők elé: „Látom hangyabolyi mi veidet, világ! / Mint szórja s 
temeti a nagy Örök keze, / Látom, hangyasereg! mint tusakodsz s tolongsz 
/ Sírod partjain és porán. / Jertek, bámulatos bajnokok és nagyok! / S  ti, 
kik nem meritek nézni az elmúlást, / És ti porba nyögök, jertek ide, s velem 
/ Élni s halni tanuljatok.”

A negyedik választ, a hit válaszát egyetlen versben, a Fohászkodás-ban 
fogalmazta meg Berzsenyi. Kazinczy ezt a költeményt ki akarta hagyatni 
költőnk készülő versgyűjteményéből, mondván: Berzsenyi „nem religiosus 
poéta”. Ő azonban nem fogadta meg a széphalmi mester tanácsát, s bizo
nyára nem csak a vers rendkívüli költői értéke miatt (csak A közelítő tél 
és a legnagyobb nemzeti ódák mérhetők hozzá az életműben), hanem gon
dolati tartalmára való tekintettel. Isten más Berzsenyi-versekben is föltű
nik, de többnyire a történelmi erők, a vak sors allegóriájaként. A Fohász
kodás Istenének előképe a  ,,Századok Istene”, az ismeretlen „gigászi Örök” , 
akinek leheletétől „népek születnek, trónusok omlanak” (A tizennyolcadik 
század). Az önkényes világkormányzó vonásából ebben a versben is sokat 
megőriz Berzsenyi: „A te szemöldöked / Ronthat s teremthet száz világot, / 
S a nagy idők folyamit kiméri.” — írja a föntebb is idézett versből átvett, 
az ottani történelemirányító istenség hatalmát érzékeltető képpel. A Fo- 
hászkodás-ban is inkább Isten mindenhatóságára helyeződik a hangsúly, 
mint megváltó és gondviselő munkájára. Ez a Mindenható azonban mégis 
megszólítható, a hozzá intézett fohászkodásból erőt meríthet a haláltól ret
tegő ember. A  lét értelmébe vetett bizalmat nyeri vissza így a  Fohászkodás 
lírai hőse, s ami Berzsenyi számára a legfontosabb: a  hit által kapcsolatban 
maradhat a teljes Univerzummal, amely most már nem káosznak, ellenséges 
erők értelmetlen kavargásának tűnik föl számára, hanem csodálatos, rende
zett — jóllehet ésszel fölfoghatatlan — Egésznek, amelyben az embernek is 
helye van: „A legmagasb menny s aether Uránjai / Mellyek körülted rendre 
keringenek, / A láthatatlan férgek: a te / Bölcs kezeid remekelt csudái.”

Ugyanakkor az ember szorongása mégsem oldódik föl teljesen. Megma
rad a kín, a halálfélelem; a beteljesülés boldogsága csak reménybeli: „Maj
dan, ha lelkem záraiból kikéi, / S hozzád közelb járulhat, akkor / Ami 
után eped, ott eléri.” A Fohászkodás vallomását éppen e megőrzött feszült
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ség teszi hitelessé. Olvastán a Zsidókhoz írt levél tömör meghatározása jut 
eszünkbe (11, 1. 3.): „A hit a remélt dolgok valósága, a nem látott dolgokról 
való meggyőződés.” („Majdan, ha lelkem záraiból k ikéi. . . ”) „Hitből értjük 
meg, hogy a  világ Isten beszéde által teremtetett. . . ” („Te hoztad a nagy 
Minden ezer nemét / A semmiségből. . . ”)

Önkényesség lenne az itt leírt magatartásmodelleket valamilyen fejlődési 
rendbe állítani. (Ezt egyébként a versek bizonytalan időrendje sem teszi le
hetővé.) Az azonban biztos, hogy a tarthatatlanná váló klasszicista harmónia
eszmény feladása után Berzsenyi csak a Fohászkodás romantikus-keresztény 
szemléletmódjával tudta költőileg megfogalmazni a világ egyetemes rendjét, 
s az embert elhelyezni ebben a rendben. A rezignáció, a lázadás és a derűs 
belenyugvás élszigetelte a lírai hőst az ellenségesnek föltűnő kozmosztól, s 
ez azzal fenyegetett, hogy a „nagyi tárgyak” megragadhatatlanná válnak a 
költő számára. (Különösen az Életfilozófiá-ba.n érezhető a beszűkülés, ahol 
a költő önként mond le kapcsolatáról a közvetlen életkorén túli világgal.) 
A Fohászkodás ban személyiség és világ egysége úgy áll helyre, hogy köz
űén mégis eleven marad az emberi sors tragikumának élménye. Ilyen fe
szült egyensúlyt egyetlen más versében sem teremtett Berzsenyi.

Bizonyos értelemben igaz, hogy Berzsenyi nem „religiosus poéta” . A dog
mákba foglalható keresztény tanításhoz kevés köze volt, s az egyházak vallá
sosságát gyakran bírálta a felvilágosodás szellemében. (Nagyszabású törté
neti-kritikai tanulmányba is belekezdett A religiók eredete s harmóniája 
címmel.) Görögös harmónia-hite, platonizmusa kevés kapcsolatot mutat a ke
reszténységgel. Ugyanakkor azonban költészetünk legnagyobb istenkeresői 
közé tartozott, aki soha nem tudott belenyugodni abba, hogy a mindenség 
végső rendező elvei fölfoghatatlanok lennének az ember számára. Alig van 
rajta kívül magyar költő, aki ennyire meg lett volna győződve arról, hogy 
az ember „az Univerzum polgára” — ahogyan az abszolutumot hasonló szen
vedéllyel ostromló Pilinszky János mondta. Vonzódása a „nagy tárgyakhoz”, 
törekvése a klasszicista eszmények megvalósítására csillapíthatatlan metafi
zikai szomjúságával magyarázható. Ez a szomjúság teszi ma is elevenné, is
merőssé nehéz, veretes költészetét.

Ez négy fele irgalmaffagarol Iftcnnec ren 
del í;o!o<; Hogy immár ha megértipttás 
bogy 4 igen irgalmat, Ez vtan aztis étezús 
meg mibenálí az líhnoec irgalmaiig*) Es 
tni ntkő <k(s mfncroűirgalmaíTagaba^elicí- 
ItcSttt kőut tnőne.

Igen szép és szükséges prédikáció az Istennek irgalmasságáról. . .
Sempte 1578. (Országos Széchényi Könyvtár)
Bornemisza nehéz helyzetében sem vonja vissza az Ördögi kísértetekről írt mun
káját; megjelenteti e prédikációját.



JÁNOSY ISTVÁN

Találkozásom Nagy Elemérrel

Nagy Elemérről nem akarok szabályos méltatást írni. Megteszik ezt mások, 
nálam hivatottabbak. Csak arról szeretnék végső alanyisággal beszámolni, 
hogyan találkoztam Nagy Elemérrel mint ember az emberrel és minő barát
ság és szellemi szövetség fűződött közöttünk.

10 éves korom óta nyaraltam Gyenesben. Persze közben sok év kimaradt, 
az ötvenes évek végé óta újra rendszeresen ott töltöttük el a nyarat. Mindig 
szerettünk volna ott fészket rakni, mindig nézegettük az eladó nádfedeles 
házakat, de sose jött össze annyi, hogy megvehettük volna. Akkor legalább 
egy telket. Ősi barátunkhoz, Hernád Tiborhoz fordultunk, ajánljon valamit. 
Fürge lépteivel rögtön kivezetett a mai Béke útra és a Kapemaumhoz tarto
zó Szarkakertre mutatott. Tessék. Tetszett a kert a szép, öreg gyümölcsfák
kal, rögtön parolát adtunk és kerttulajdonosok lettünk.

Nemsokára találkoztunk északi kertszomszédunkkal és családjával: Ullá- 
val és Danival. Hamarosan kiderült, hogy ő a Középület Tervező Iroda fő
mérnöke, ahol György öcsém is dolgozott, s ezzel mindjárt barátok let
tünk. Elemér a főiskolás konferenciákon szerette meg a helyet.

A gyenesi kertben sokáig sátorban laktunk, majd sógornőm segítségével 
fölállítottunk 2 méhészbódét, s ekkor már nyaranta valóságos cserkésztábor 
kerekedett körülöttünk. Itt nyaralt Ferenc öcsém családjával és a sógornőm 
3 kisgyerekével. Olykor még szüleim és Eszter húgom és családja is jelen 
voltak. Ők a Kapernaumban szálltak meg. Ebben a nagy nyüzsgésben kissé 
félrevonulva készítettem mammutfordításaimat, Milton Elveszett Paradicso
mát és a Rámájánál

Felejthetetlenek voltak a tábortüzek. Én mint volt cserkész, Kati felesé
gem pedig mint Karácsony Sándor hűséges követője egész természetesnek 
tartottuk, hogy az efféle táborozás fénypontja az esti tábortűz. Elemérrel is 
itt barátkoztunk össze igazán, mert kamasz fejjel még ő is részt vett az 
efféle hitbuzgalmi cselekedetekben. Énekeltük a legszebb régi népdalokat 
(melyeket Kati még Szárszón Bállá Pétertől tanult és Tahiban Karácsony 
Sándortól), az evangélikus korálokat és a zsoltárokat. Elemér is sok zsoltárt 
ismert még nagynénje családjától, Bereczkyéktől és a hitbuzgalomból. Kü
lönösen szerette énekelni a következő énekeket: Hogy a babiloni vizeknél. 
Te benned bíztunk. Az Urnák irgalmát, Egyedüli reményem, Oh Sión ébredj!

Egy ilyen tábortűznél vetette fel Elemér: mi lenne, ha közösen építenénk 
házakat. Vegyük át az ő tervét és akkor két tökéletesen egyforma ikerház 
állna egymás mellett. Én rögtön ráálltam, mert ugyan hogyan tudtam volna 
autó nélkül beszerezni az építőanyagot, szervezni az építkezést. A tervezett
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ház méreteit ugyan kissé nagynak találtam (Elemér magához méretezte), de 
ő megnyugtatott: a tér nem kerül pénzbe.

1974 decemberében megindult a szervezkedés. Hernád Tibor ajánlotta a 
mesterembereket: Zsohár Gábor kőművest és Major Lajos ácsot. Mindkettő 
nagyszerű szövetségesnek bizonyult. Zsohár beszerezte a téglát és a betonge
rendákat; a beszerzésben utóbb mi is aktivizálódtunk: autón becserkésztük 
a közel-távol környéket, mert Keszthelyen vajmi kevés anyagot találtunk. 
Közben igen nagy nehézségeink támadtak, mivel a nagy balatoni építkezési 
láz közepette szinte lehetetlen volt a szállításhoz gépjárművet biztosítani. 
Ha nagy nehezen sikerült is teherautót szerezni, rakodókat már nem adtak 
hozzá. így minden rakodást magunk végeztünk: emelgettük a fedélszéket tar
tó, hatalmas fenyőtörzseket, hordtuk a cementes és mészhidrátos zsákokat.

1975 őszére álltak a falak, meglett a fedélszék és áj cserepet már mi raktuk 
rá: késő éjjelig raktuk, a léceken vastagon állt a zúzmara, s fölöttünk lát
hatatlanul húztak a vadludak és szikráztak a csillagok.

Elemér úgy tervezte a házat, hogy csak három oldala legyen falazott, a ház 
oroszlánrésze fából készüljön és ezt magunk építsük be. így nemcsak a padló, 
a mennyezet készült fából, hanem mind a válaszfalak, sőt a homlokfal is, 
két óriás ablakkal. Ezek teschauer-kereteit is magunk barkácsoltuk. Ez a 
mérhetetlen mennyiségű párhuzamos munka kovácsolt össze bennünket 
olyan baráti szövetséggé, amilyen egy életben ritkán adódik. Milyen büszke 
voltam, amikor munkámon lelkesedett: „Nem hittem volna, hogy ezt is meg 
tudja csinálni!” — mire én azzal vágtam vissza: „Építőmester volt a nagy
apám!”

Elemér sokszor hangoztatta, hogy a lakóház ilyen nagymértékű fából ké
szítéséhez a nemeskéri templom faépítményéről vette a példát: milyen meg- 
ragadóan szép az ilyen természetes faszerkezettel tagolt, jól harmonizált tér 
a fehérre meszelt zárófalak között. Maga a faszerkezet az elképzelhető leg
szebb dekoráció. Különösen szép beépítési lehetőséget tartogat a padlás ha
talmas tere, ahol is a szelemenek, a szarufák, kötőgerendák a zárólapokon 
belül kerülve gyönyörű ritmussal tagolják az egész teret. Sokszor hallottam 
Elemértől: az építészet elsősorban emberszolgálat: alakítsuk úgy a teret, hogy 
az ember a lehető legjobban érezze magát benne. Hát ez igazán elmondható a 
mi házunkról is: amióta megvan, igazán nagyon jól érezzük benne magunkat, 
iparkodunk minél több időt Gyenesen elmulatni. Milyen fellélegzés volt a 
könyvektől lakhatatlanná zsúfolt egyetlen szobánkból idemenekülni és végre 
szabadon, kényelmesen kinyújtózkodni. De a szemünknek is jó: állandóan 
a mennyezet szép, arányosan tagolt faszerkezetét nézni. Borzolt idegeinket 
már ez is megnyugtatja.

Milyen szomorú, hogy most annyi magánház épül (itt Gyenesen is) és az 
építtetők ezt a lelki ráhatást nem ismerik. Azt, amit az egyszerű, értelmes 
formákkal, arányokkal épült ház sugároz maga körül és belsejében. Ahogy 
olyan megnyugtatóan illeszkedik bele a tájba, mintha maga is a természet 
alkotása lenne. Szinte kész orvosság hajszolt idegeinknek. Ehelyett a mai 
emberek derekas része szinte utazik arra, hogy családi fészke minél nyug
talanítóbban ríjon ki környezetéből, hetykén pöffeszkedjék értelmetlen ki 
és bedudorodásaival, csáléra csapott tetejével, összevissza csellengő nyílá
saival. Pedig a szép arányok titkát már Püthagorasz is ismerte és nemcsak a 
görögök, hanem még a későbbi korok építészete is követte, mert érezte har
móniája megnyugtató hatását. Mestere volt e titoknak Elemér, aki évekig 
tanította a Műegyetemen az építészettörténetet. A lehető legkristálytisztább
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hagyományos arányrendszer — ilyennek álmodta Elemér e két házat, s 
amikor egyszer az utcáról rájuk tekintett, elmosolyodott: „Ezzel nem pisz- 
kítottuk be hazánk arculatát.”

Szép harmóniában harmonizáltan élni — ez volt Berzsenyi életprogramja 
és ez lett a  miénk is. Elemér egész lénye ezt sugározta és ez valahogy átra
gadt rám is. Apám is ilyen természetű volt, s hazánkban mintha leginkább a 
Nyugat-Dunántúl képviselné ezt a szellemet, ahonnan Elemér is, mi is szár
mazunk.

Már ez is jelzi, hogy a mi szövetségünk nemcsak a házépítésre szorítkozott. 
Esténként, mikor a testi munkában már jócskán kifáradtunk, következett a 
szellemi szünposzion. Leültünk a palack bor mellé, ami legtöbbször soproni 
kékfrankos vagy cabernet volt (tekintettel soproni múltunkra: Elemér ott 
született és én legemlékezetesebb éveimet éltem át ott), és eszmélkedtünk. 
Elemér felolvasta legújabb építészeti tanulmányát, amelyet aztán tüzetesen 
megvitattunk, én pedig felolvastam legújabb versemet, sosem felejtem el, 
milyen együttérzéssel hallgatta a Jékely Zoltán, Hervay Gizella és Ferenc 
öcsém halálára írott búcsúverseket. A költészethez rendkívül jó füle volt, 
nagyon érezte a vers zenéjét. Kedvenc költője volt: Berzsenyi, Kosztolányi 
és Tóth Árpád, ezektől sokszor idézett fejből is. Nem fogadott el tőlem min
dent, kifogásokat emelt, és én örömmel javítottam ki a kifogásolt szakaszt.

Hogy ilyen jól tudtunk szót érteni egymással, annak az volt a nyitja, hogy 
meglepően azonos nézeteink voltak. Nemcsak az egzisztenciális alapokban: 
Istent, magyarságot és emberszolgálatot illetően, hanem még az akcidenciák- 
ban is: ízlésben, érzelmekben, hangulatokban. Szerettük a megalapozott, jól 
megfontolt döntéseket, az értelmes, békés kompromisszumokat, és visszabor
zadtunk a hebehurgya változtatásoktól, a nagyképű dilettantizmustól, száj
tépő kinyilatkoztatásoktól. Szavajárása volt: mielőtt útnak indulunk, biztosí
tanunk kell a pótkötelet, sőt a pótkötél pótkötelét is. A kazánt robbanásig 
fűtő Luther helyett — Madách jellemzése — mi inkább a megfontolt, szelíd, 
okos kompromisszumokat szerető Melanchthonért lelkesedtünk és a mögötte 
álló még nagyobb szellemért: Erazmusért. Magam részéről már csak .amiatt 
is, -mert gyermekkorom óta a görög—latin auktorok világában nevelkedtem. 
Melanchthonnak, a praeceptor Germaniaenak köszönhető az európai műve
lődés egyik legnagyobb vívmánya és előreröpítője: az Újszövetség és a görög 
latin auktorok szellemére alapozott humán gimnázium. Nem véletlen, hogy a 
magyarországi evangélikusság ezt a szellemet vette át és sorra alapította a 
gimnáziumokat Bártfán, Pozsonyban, Sopronban, Eperjesen, Selmecen, Besz
tercebányán, Késmárkon és a török jelenléte miatt némi késéssel Aszódon, 
Pesten, Szarvason, Békéscsabán és Bonyhádon, mely ugyan a legkisebb, leg
jelentéktelenebb gimnáziumunk volt, Illyés Gyula mégis oly igen megdicsér
te utolsó televíziós vallomásában. Ezeknek az iskoláknak a színvonalon tar
tása volt a hazai evangélikusság nagy szolgálata, egyben fönnmaradásának 
biztosítéka, mert itt nevelődött hazánk kvalifikált értelmiségének nem 
5%-a, hanem legalább l/4-e, 1/3-a!

Elemér egyszer azt az ötletet vetette föl, írjak drámát a XVI. századi Syl
vester Jánosról, az Újszövetség fordítójáról, sárvári iskolamesterről. Rögtön 
kaptam a gondolaton, mert úgy éreztem, ő a mi szellemi ősünk: a magyar 
nép legnagyobb katasztrófája idején élt, amikor lét vagy nemlét között 
kellett választanunk. És a fennmaradás eshetősége éppen az önálló nemzeti 
művelődésben rejlett. Ezt az utat jelölte ki számunkra Sylvester János bib
liafordítása és tanítói tevékenysége. Végsőkig tragikus élete volt. Ősi birtoká
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ból, míg ő Krakkóban és Wittenbergben folytatta tanulmányait, eretnek 
voltát ürügyül véve, kiforgatták rokonai; Újszövetsége éppen Buda elfogla
lása (1541) idején jelent meg és a nagy zűrzavarban hatástalan maradt, a 
visszamaradt példányokat „borstakarónak” (staniclinak) szaggatták szét. Syl
vester utóbb Bécsbe került görög, héber és történelem professzornak, végül 
onnan is menesztették, s azóta nyoma veszett. Rögtön átláttam, hogy jó drá
ma-téma, amelyben az egész korszakot és népünk nagy tragédiáját megjele
níthetem. Elkészítettem a dráma tervét, kiosztottam a jeleneteket, mindezt 
úgy, hogy a legkisebb részletekig megvitattam Elemérrel, aztán nekiláttam a 
jelenetek fölvázolásának. Szárnyon szállt a toliam, mert nagyszerű szurkolóm 
volt, aki valósággal számon kérte tőlem az újabb és újabb jeleneteket. Az 
volt a terve, hogy ezt a darabot valami kultúrünnepség keretében adják elő 
a sárvári vár udvarán, amikor egyben felavatják azt a nyomdaprést, amit 
ő Sylvester nyomdapréseként rekonstruált és készíttetett el a sárvári mú
zeum számára (ott most is látható!). Ezzel is szülőföldje szellemi arculatát 
akarta gazdagítani.

Ez volt ugyanis Elemér nagy szenvedélye: hogyan lehet humanizálni, ott
honosabbá, szebbé és jobbá tenni a „csúnyácska” hazát — (Széchenyi kifeje
zése). Szíve szerint minden szép, régi épületet meg akart volna menteni. 
Ebbéli kezdeményezése sikerrel járt a nemeskéri templom esetében. Viszont 
a vönöcki Kisfaludy-ház esetében — amely restaurálva gyönyörű árkádos 
kúria lett volna — kezdeményezése kudarcot vallott a helybeliek barbár 
értetlenségén (lebontották).

Mialatt a szombathelyi uszoda készült, Elemér minden héten odautazott 
ellenőrizni az építkezést. Többször elvitt magával, ilyenkor más-más utat 
választottunk, hogy megismerjük a tájat. Ezen a vidéken igen sok volt a kő
ből jól megépített, árkádos kúria néha sorban egymásután, amely rendkívül 
szép faluképet adott. És amikor újra ott jártunk, ezekből sokat (szinte a 
többséget) szétverték, hogy helyükbe ormótlan csodapalotákat építsenek. 
Hogyan sajnálkozott ezen Elemér, hogyan szeretett volna minden szépet meg
menteni! (Csak úgy jelzem: e tájban a legújabb házakon már mind több 
árkádnyílás mutatkozik, mert most már a „posztmodem” a következő divat).

A szépség volt az élete értelme. Hogy örült a szép tájnak! A félreeső völgy
nek, domboldalnak, ahol óriási szelídgesztenyefák alatt kis fehérfalu pincék 
húzódnak meg, egy-egy a tájba szépen illeszkedő épületnek (kis román temp- 
lomocskának), harmonikus városképnek. Mennyire örült, hogy a szülőváro
sában a patinás épületekből nem bontottak le úgyszólván semmit! Minden 
szépségre felfigyelt. Már nagybeteg volt, amikor Kati halat adott át neki, 
mert tudta, mennyire szereti. Csak nézte, nézte a halat, és megszólalt: „Mi
lyen szép! Nem tudom, hogy miért hat meg mindig a hal szeme, form ája!”

Az utóbbi években nagyon sok kedves halottamtól kellett búcsúzni. El
ment apám, anyám, testvérem, unokahúgom, sógornőm, többi más rokonaim, 
barátaim seregestül. Csak úgy kapkodtam a fejemet minden újabb gyászhír
re! Ügy éreztem, minduntalan kirabolnak, levetkőztetnek, s végül már nyava
lyás koldus maradok, akinek már élni sem érdemes. Már csak az éltet, hogy 
amíg lehet, őrizzem emléküket. Így vagyok Elemérrel is. Szeretnék mindent 
emlékezetemben őrizni, amit vele éltem át.



RÁBA GYÖRGY

Élettan költészettan

Braque szellemének

Egy félrehúzott szék befejezetlen 
Akárcsak én a tárgy várakozik 
használatlan néma állapotában 
hiszi a mással másikkal telibb

S ha fogason kabát tucatnyi ráncát 
aggodalom gyűrte csikarta 
a beleülő test vágyakozását 
takargatja tán igazabb utakra

Kövek kushadnak a ház udvarán 
szorongatón vajon majd nekemesnek 
vagy orrukat bokámhoz dörgölik 
mert elfogadtak létükhöz felesnek

Az áttűnés folytonos sorscsere 
fölhangolja az erdőn mindegyik fát 
jókedv rázza beszédes levelük 
s koronájukat mint a csörgősipkát

Kézjegy a képen 
Egész életemben 
egyedül az hevített 
a tér meséit megörökíthessem

A láthatatlan szálakat 
rajzoljátok elő az űrbe 
szárnyatok röptét madarak 
Az évelő vágy terhet sose tűrne



VEÖREÖS IMRE

Az egyháztörténelem kerekét sem lehet 

visszafordítani

Testvéri szívvel figyeljük immár több mint húsz éve a római katolikus egy
házban végbemenő változásokat. Nemzedékünk az egyháztörténelem ritka 
csodájának lőhetett tanúja. Adatott egy prófétai lelkületű pápa, XXIII. Já 
nos, aki rövid ideje alatt merőben új, evangéliumi és korszerű fordulatot 
adott egyházának. Az egybehívott II. Vatikáni Zsinaton kitűnt, hogy erre az 
újra a római egyházban Isten már csendben felkészített sokakat szerte a vi
lágon. Ezek az erők vitték előre a zsinaton, nem kis küzdelmek árán, a köz
ben elhunyt pápa látását, örökségét.

A zsinat addig elképzelhetetlennek hitt eredményei világméretű megújho
dást indítottak el a katolikus egyházban. Ez a folyamat nem megy azonos in
tenzitással mindenütt; többek között a hazai katolikus egyház sem tartozik 
az élenjárók közé. Két évtized messze nem lehetett elegendő, hogy áthassa, 
átformálja ezt a hatalmas testet a földön, érvényesítse a megtartandó régi
vel együtt a felismert újat, az újban a legősibbet, a bibliait. A belső fékező 
erők szinte mindenütt működésbe léptek. Képviselőiket meg kell értenünk 
belülről: a római egyház egész rendszerét, hagyományát, mai divatos szóval 
identitását, önmagával való azonosságát féltették, féltik különböző mérték
ben a változásoktól. A fékezést nyilvánvalóan érezni lehetett már XXIII. 
János utódja, VI. Pál részéről, s fokozottabban észlelhető II. János Pál pápa 
működésében. Ezt nem mi állapítjuk meg kívülről, hanem ismételten fel- 
hangzanak komoly katolikus megnyilatkozások ilyen irányban. A római ka
tolikus egyház főpapjai, teológusai és hívei sem fogadják, vállalják mind 
azonos lelkesedéssel, vagy akár csak helyesléssel a zsinat által megnyitott 
utat. Az óriási kohóban azonban forr, izzik, alakul a jövő egyházának a képe.

A római egyházban végbemenő megújhodáshoz szorosan hozzátartozik a 
zsinaton megkezdődött ökumenikus nyitás: a más keresztyén egyházak felé 
kinyújtott kéz, az egyház egységének új látása, a más felekezetűekkel való 
testvériség, hitben való találkozás keresése. A katolikus egyház és más ke
resztyén egyházak között ökumenikus kapcsolatok létesültek és elmélyül
tek a zsinat ökumenizmusról szóló dekrétuma nyomán. Ezzel vált teljessé 
a világ keresztyénségének nagyjából századunk eleje óta folyó ökumenikus 
törekvése, amelyből csak a római egyház vonta ki magát addig. Dialógusok, 
tanulmányi munkák, gyülekezeti szinten megvalósuló közös alkalmak jelez
ték világszerte az „ökumenikus tavaszt” . E tekintetben is nagyok a különb
ségek egyes területek, országok, egyháztestek más és más helyzetképe sze
rint. A reformáció egyházai közül először a Lutheránus Világszövetséggel
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indult el a Vatikánnak teológiai párbeszéde, alig két évvel a zsinat befeje
zése után. (Irtunk róla 1983/2. számunkban.)

A zsinati eredmények megvalósulásának, továbbfejlődésének és az öku
menikus közeledésnek az utóbbi években mintha hanyatlása következett vol
na be. Legalábbis erre mutatnak az elmúlt évben egyre sűrűsödő aggódó han
gok főként katolikus oldalról, s ezt tanúsítják protestáns tapasztalatok is. 
A zsinat eredményeit féltőkben fokozódott a nyugtalainság érzete az 1985. 
november 25. és december 8. között Rómában tartott rendkívüli püspöki 
szinódust megelőző hónapokban. A restauráció veszélyét látták feltűnni egy
házukban. Számtalan külföldi megnyilatkozást idézhetnénk erről, a Vatikán 
nem egy intézkedését is így lehetett értelmezni.

Hazai viszonylatban Cserháti József pécsi megyéspüspök szólaltatta meg 
ezt az aggodalmat a Vigilia 1985. decemberi számában: „Megtorpanás a ke
resztény egységmozgalomban?” Megállapítja — némiképp kétféle álláspontot 
tükröző cikkében —, hogy sokakat zavar az a körülmény, amelyet katolikus 
oldalon újabban erősen hangsúlyoznak: a felekezeteknek végül is a katolikus 
egyház teljes hittartalmát kellene elfogadniuk. A számottevő katolikus teoló
gusok többsége — folytatja — ma mégis úgy véli, hogy a fennálló különbsé
gek mégsem választhatják szét többé az egyházakat.

Helyesen látja, hogy az alapvető különbség az egyház mivoltának katolikus 
és protestáns felfogásában van. „Ha a különböző egyházi felfogások egymást 
kizárják, nem tudunk továbbmenni.” A további párbeszéd fogja megmutat
ni — fűzi hozzá —, vajon az alapkülöinbségek valóban kizárják-e egymást, 
vagy pedig nyitottabb formákat kell találnunk egymás megértésére.

A „nyitottabb formák” keresése valóban fontos lehetőség, viszont ahhoz 
a megállapításához nem tudunk csatlakozni, hogy ha az egyházfelfogásra 
vonatkozó különbségek kizárják egymást, nem tudunk továbbmenni. Az 
egyházról való tanítás különbözősége nem teheti semmissé a Krisztushoz 
való tartozást. Lehet a másikat hitben testvérnek tekinteni, ha más is az 
egyháztanunk. De ezen a nehéz ponton is továbbjuthatunk. Éppen azáltal, 
amit így jelöl meg: „Pozitiven arra kell törekednünk, hogy a másikat jobban 
megértsük.”

A párbeszéd jelentőségét önkéntelenül aláhúzza cikkének egy egyháztör
téneti vonatkozása. Hivatkozik Cajetan bíborosnak Lutherrel folytatott be
szélgetésére az augsburgi birodalmi gyűlésen 1519-ben. Cajetannak a beszél
getés utáni véleményét veszi alapul a köztünk levő különbség megítélésére. 
Aligha hiszem, hogy a mai evangélikus egyházfogalmat ki lehetne fejteni 
Cajetan akkori összegezése nyomán. „Az egyház szerinte (Luther szerint) 
csupán az a terület, amelyen az Isten szavát hirdetik, nem pedig szentség, 
misztérium, ahogyan a zsinat megállapította” — fogalmazza a cikkíró.

Nos, egy ehhez kapcsolódó mélyebb párbeszéd valóban elsősegítené a köl
csönös megértést. Erre itt nincs mód, csak két dolgot jegyzek meg. Az egyik 
az, hogy a liturgiánkban szerepel a niceai hitvallás is ezzel a hatal
mas mondattal: „Hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat. . . ” 
(Kiemelés tőlem. — V. I.) A másik pedig: mi is vállaljuk azt a terminoló
giát, hogy az egyház misztérium. Hiszen a páli levelek „Krisztus testének” 
nevezik az egyházat, s ez nem képies értelemben hangzik, hanem valóságot 
jelöl. Az egyház mint Krisztus teste — hitünk előtt egyik legnagyobb titok, 
misztérium. Ebbe a „testbe” tagozódik bele az egyes keresztyén. Nem lehet 
közvetlen közösségünk Krisztussal, csak az egyház kebelében — ezt valljuk 
mi is. így talán tisztább lesz a rólunk alkotott kép. Persze, megmarad az a
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különbség, amit a cikknek a katolikus tanításról való idézetében „a püspö
kök atyai tisztsége által” szókapcsolat tartalmaz: „Krisztus a püspökök atyai 
tisztsége által építi be tulajdon testébe az új tagokat, a természetfeletti újjá
születés útján.” Még ezen a nehéz ponton is nyitott a jövő, hiszen az egyház 
határa a II. vatikáni zsinatból következőleg nem áll meg a római egyház fa
lainál. A kívülvaló keresztyének is Krisztus testéhez tartoznak. A további 
párbeszéd valóban jobb megértéshez vezethet.

A fő akadály az ökumenizmus útjában azonban nem is a teológiai párbe
szédeknél jelentkezik. Inkább abban, hogy a dialógusok során elért igen je
lentős eredményeket az egyházvezetés sokszor nem sajátítja el és nem viszi 
bele az egyházi gyakorlatba. Ez mindegyik oldalon előfordul. S ha régi hán
tások folytatása a bizalmatlanságot erősíti, a türelem újabb leckéjét adja fel.

Ám ezek a jelenségek sem lehetnek perspektívában nézve tartós akadá
lyok. Egyetértünk Cserháti püspökkel: „nem vallhat kudarcot az a sok erő
feszítés, amelyet az évek folyamán annyi hithű keresztény vállalt.” Az 
egyháztörténelem kerekét nem lehet visszaforgatni, s a kerék mozgásban 
van, gördül a mi századunkban, Isten Lelke erejéből, az ökumenizmus irá
nyában. (Nem térünk ki itt Hans Urs von Balthasar neves teológusnak a ha
zai katolikus sajtóban a múlt év őszén megjelent két megnyilatkozására, 
amelyet negatív hatásúnak vélünk.)

Örülünk minden jelnek, amely ezt a bizonyosságunkat erősíti. Ilyen bizo
dalmát keltő jeladássá vált, a megelőző aggodalmak ellenére, a karácsony 
előtt végbement római püspöki szinódus. A hozzánk érkezett első híradások 
szerint — s ezek éppen evangélikus forrásból is származnak, hiszen a külön
böző keresztyén felekezetek képviselői mint megfigyelők vehettek részt a szi- 
nóduson — a katolikus egyház ragaszkodik ökumenikus elkötelezettségéhez, 
s ezt a pápa megnyilatkozásai is megerősítették.

A jövőbeli ökumenikus törekvéseknek figyelembe kell venniük azokat a 
témákat, amelyeket a püspöki szinódus újraértelmezett, s azokat is, amelye
ket említés nélkül hagyott, vagy pedig alig érintett. A szinódus dokumentu
mai bőséges lehetőséget nyújtanak a megélénkülő ökumenikus dialógus, a 
további tanulmányozás és a kölcsönös megismerés számára. Az ökumenikus 
megfigyelők beletekinthettek a római katolikus egyház mai lüktető állapo
tának vizsgálatába, amelyet a szinódus folytatott. Nyilvánvalóvá lehetett 
előttük a mai katolikus egyházon belüli sokféleség, amely mélyre hatoló 
megosztottságot tükröz. Az őszinte egyházi önviszgálatuk pedig példa lehet 
előttünk is. A szinódus nagymértékben foglalkozott az egyházon belüli 
lelki megújulás kérdésével — ez bennünket is figyelmeztethet. A megfigye
lők sok melegséget, nyitottságot tapasztaltak a delegátusokkal folytatott be
szélgetésekben, de a hivatalos hangnemű üdvözlésekben is a szinódus során. 
Főként pedig a szinódus vége felé rendezett ökumenikus imaszolgálat volt a 
bizalomteljes testvériség legnagyobb benyomást keltő megnyilatkozása. Az 
ökumenikus kapcsolat mélységéről tanúskodott, hogy az Isten közös imá- 
dásába ez alkalomból nem katolikus liturgikus hagyományt is beolvasztottak.

Mi evangélikusok sajátos szerepet töltünk be az egyházak közeledésében, 
mert valahol a középen állunk a protestantizmus és a katolicizmus között 
alapvető hitvallási iratunknál, az Ágostai Hitvallásnál, egyházi tanításunk
nál, az istentiszteletről vallott felfogásunknál és lutheri kegyességi típusunk
nál fogva. Az egyháztörténelem kerekét Isten mozgatja emberi tényezők 
és történelmi erők felhasználásával, de nem mindegy, hogy ki-ki bármelyik 
felekezetben segíteni vagy gátolni akarja-e a kerék gördülését.



UDVARDI ERZSÉBET

Miért festek biblikus képeket?

Ha megpróbálnék egy mondatban válaszolni, akkor így felelnék: mert ke
resztény festő vagyok. Talán nálunk, 1986-ban, Magyarországon, szokatlanul 
és idegenül hangzik a két fogalom összekapcsolása. De nincs értelme szóban is 
ki nem mondani azt, amit már a képeimmel régen igyekszem kifejezni: sze
retnék az életemmel, a munkámmal, a festészetemmel közel kerülni Isten
hez, és amennyire a kegyelem engedi, hozzá tartozni. És mivel festő vagyok, 
a festészet nyelvén szólok erről.

Miután az a megtiszteltetés ért, hogy szerkesztőségük feltette nekem ezt a 
kérdést, megpróbálom részletesebben leírni, hol is kezdődött nálam ez az 
út.

Sok kis epizódot lehetne itt felsorolni, talán rangsorolni is, amit az emlé
kezet elraktározott, fontosnak vélt. De természetemnek van egy tulajdonsá
ga: minden hosszasan előadott vagy elmesélt história olyan gyötrő unalom
mal és ellenszenvvel tölt el, hogy csak a kötelező udvariasság tart vissza 
ilyenkor ennek kinyilvánításától. Ezért szeretnék röviden szólni.

A legdöntőbb az életemben, hogy szüleim hívő emberek voltak, és a kato
likus egyházhoz való tartozásukat soha, semmilyen körülmények között nem 
tagadták meg. Azokban az években sem — édesapám tanár volt Baján —, 
amikor ez nagy kockázatot jelentett. Gyermekkorom a háború előtti időre 
esett, amikor külső képében gazdagabb és fényesebb volt az egész évet át
fogó ünnepek egymásutánja. A karácsony előtti időszak t;tka, a piros sü- 
vegű Miklós püspök, az adventi hajnaloknak még csillagos égboltjai, angyal- 
szárnyak és a zizegő betlehemi szalma a csillagszórók fényében. Aztán a 
Háromkirályok a titokzatos messzi útjukkal és csillogó ajándékaikkal. Majd 
a Gyertyaszentelő és a balázsolás. Aztán a farsang, a lekváros fánkokkal, s 
rövid idő múlva ünnepélyes lilában a Hamvazószerda. S jöttek a böjti sze
lek — közben kidugta fejét az ibolya. Később a fájdalmas fekete Nagyhét 
következett és a kirobbanó, mindent elsöprő húsvéti harangszó. Virág és 
arany. A feltámadás lobogó fényei, újjongó körmenet, diadalmas halleluja.

Ezek között a képek és hangzások között nőttem fel. Még semmire sem 
figyelve, kivált nem tudatosan regisztrálva a jelenségeket, de a lélek, amely, 
azt hiszem, nem ismer időt, ezeket mind befogadta, hogy amikor kell, kéznél 
legyen.

Ezek a régi, gyermekkori értékek közben helyet adtak más benyomások
nak, élményeknek is, de alapjaikban minden erőpróbát kiálltak. A főiskolán 
kötelességszerűen tanultam materializmust, vizsgáztam is abból, hogy festő
nek a szocialista realizmus a kizárólagos út. De én Bernáth Aurél tanítványa
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Udvardi Erzsébet: Krisztus Pilátus előtt

voltam, aki a festészet nagy kérdéseire eygszerűen és szigorúan úgy felelt, 
hogy a szellem kvalitását és a formálás erejét kérte számon növendékeitől. 
Ma is ez maradt mindenkori eligazodási pontom ebben a nagyon zaklatott, 
sokfélét hirdető, a valódi művészi értékeket felborító dúlt világban.

Aztán otthagytam a fővárosi rajztanári állást, Pestet, mindent és elkezd
tem Badacsonyban festeni: nádast, vizet, öblöt, naplementét, szőlőmunkáso
kat. Először úgy, ahogy tanultam, akvarellel, olajfestékkel. Nagyon szorgal
masan azt akartam megfesteni, amit látok. Gyönyörű fényeket láttam a ví
zen, a jégen. A képen nem fénylett. Talán arany szín kellene?

És jöttek az új anyagok: az arany, az ezüst.
Életem legfájdalmasabb érzése ezekre az évekre esik: édesanyám halála. 

Ekkor kezdtem el biblikus képeket festeni. A Biblia számomra rendkívül 
érzékletes világ; minden ember számára közvetíthető módon szól. Az élet 
legegyszerűbb mozdulatai: vacsoráznak, fáradtak, megéheznek és megszom-
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Udvardi Erzsébet: Keresztút (részlet)

jaznak, kútra mennek, betegek, bűnt követnek el és megbánják, hálót me
rítenek, szőlőt művelnek, vetnek és aratnak. Minden mondata ma és most 
történhetne, itt Badacsonytomajban velem, velünk vagy a szomszéddal. És 
hallunk-e átfogóbb életprogramot, mint a hegyi beszéd? És a Biblia képei: 
lángol egy csipkebokor, szétválik a sötétség és a világosság, fényes felhő 
alászáll, és az arca fénylik, mint a nap, ruhája mint a hó.

Festőként olvasva is gazdagon áradnak a témák, képek. De hittel olvasva 
mindez a kimondhatatlan és elmondhatatlan jelenség szintjén ragyog fel. 
És itt találkozott nálam e kifejeznivaló a már régebben megtalált anyagok
kal: az arannyal és az ezüsttel mint nélkülözhetetlen eszközökkel. Az 
arany és ezüst felhasználása a képen lehetőség arra, hogy a Biblia evilági 
köntöse mögül, az egyszerű események külső képében is felragyoghasson 
a kinyilatkoztatás csodája, a lélek készsége az Isten jelenlétére. Ezért festek 
biblikus képeket.
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verseiből

Eeva-Liisa Manner Helsinkiben született 1921-ben, gyermek- és ifjúkorát 
azonban Viipuriban (ma Viborg) töltötte, anyja korai halála miatt ugyanis 
féléves korától odakerült idős nagyszüleihez. Itt szerzett olyan lelki sérülé
seket, amelyek egész életére visszahúzódó, magányos emberré formálták. 
Ma is egyedül él Tamperében. Költészetével teremtett maga köré egy rop
pant gazdag világot azáltal, hogy intenzíven megélte és végiggondolta az 
ember helyét a mindenség egészében. Gondolati mélységeket megjáró, pon
tos szavú, ám rendkívül érzékletes versei a háború utáni finn líra vezető 
egyéniségévé emelték. Válogatott versei a közeljövőben jelennek meg magya
rul az Európa Kiadónál.

Asszimiláció

Megmutatom az utat 
amelyen elindultam

hátha jössz
hátha egy napon visszajössz 
hogy megkeressél

ugye látod mint alakul át szüntelen minden 
s válik igénytelenebbé és primitívebbé 
(amilyenek a gyermekrajzok 
vagy az alsóbbrendű állatok: a lélek ábécéi)

meleg vidékre érkezel 
puhára kissé homálylóra 
de akkor én már nem én vagyok

hanem erdő.
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Csak úgy árad szét belőlem a magány

Csak úgy árad szét belőlem a magány, 
kipusztulnak a bokrok, 
menekülnek á fák és a nyusztok, a nyusztok. 
Az éj hidege lassan távolabbra terjed 

mint a jégmező széle 
s beborítja a kis tetemeket.
Odakint az ürességet tartják a fák, 
a magány
mint kő csapódik fától fáig.

Végtelenség 

és hó, hó.

Adalék az ismerős madarak történetéhez

Most még fehérek, selymes tapintásúak a tobozok, 
akár az üsző kidudorodó szarva,

egy hónap s készre érnek és lepottyannak, 
titkos egy ességük van széllel és humusszal,

tavasszal zöld gyertyák bújnak elő a földből,
a fák gyermekei,

s megiramodnak északnak, délnek, egyszerre zöld lesz minden,

szőnyeget sző egy varázsló, a kék meg a piros egymást váltja, 
ám a zöld zuhogva nő, mint nagy-nagy zöld áram,

áthúznak rajtuk az esők, tavaszok jönnek, mennek, 
házam sehol, egy különös erdő zizereg-zúg itt,

az árnyékban madarak fészkelnek, baglyok röpdösnek, 
bubo bubo, hirtelen minden hang megéled:

tavasz van, reggel van, fény gyullad a fákon,
fölemeli a homály alsószoknyáját a szél, előrebbennek a madarak,

szárnyát nyitja a turdus musicus, vörösesbarna szárnytöve kivillan, 
a vadgalamb rekedt fuvoláját hangolja: hu-hú-hó-ho-ho-hó,

a füzike egyhangú sora bánatosan lekonyul végül, 
a dalos posztáta tűzbe jön, a kerti geze cifrázza (dideroid),

tyiú, huss, sutty: mint könyvet nyitja szét farktollait a szajkó, 
az ő könyvében látható az erdő írása,
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mely most a tobozban szunnyad, a tobozban az erdő ábécéje, 
fák meleg zúgása, madarak — a fajok szavai.

Az erdő csendjébe

Vagyok akár az ostoba szarvas 
aki meglátva tükörképét a vízben 
azt hiszi, belefulladt.

Vagy mást gondol?
Talán egy másik szarvast lát ott.

A kettő közt persze nincs nagy különbség.
Azzá kell lennem ami vagyok
nem azzá, aminek vélem magam
vagy ami lenni szeretnék,
és nem is azzá ami te vagy (vagy bárki más);

e megérkezésem lassudad vetkőzés: 
otthagyni a személyiség ruháit 
a közösség partján és úszni,

mindig keresztbe úszni, mindig a túlsó part felé; 
egyszer már láttam is anonim árnyékomat

ahogy fölfele kaptat a meredélyen 
s belevész az erdő csendjébe, vissza nem térve.

Az ősz kilenc lóval érkezik, a halál tízzel

Az ősz kilenc lóval érkezik, a halál tízzel.
Kristályszerű az idő: megdermedő csend hangja.

Lefejtem a hályogot, látni kezd merev szemem, 
szemhéjam alatt elhullámzik az idő, egy emlékhez közelítek:

Avart égetnek. Hervadó táj illata, 
a réten füst árnyéka. Semmi más.

Ütnak indultam

Útnak indultam.
Nem értem célhoz, a vonatban megöregedtem. 
Elnéztem, hogy hervadnak el a mezők, 
szívemet ráncok barázdálják, ráncok 
mint a madárbirs levelet.

Szopori Nagy Lajos fordításai
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Nyelvtudományi munka — a szülőföld 

vonzásában
Beszélgetés Kiss Jenő nyelvésszel

Kiss Jenő nyelvész az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar nyelv- 
történeti és nyelvjárástani tanszékén docens. Rábaközi, a Sopron megyei 
Mihályiban született. Ide is kötő lelkészi szolgálatom hozta magával régi 
ismeretségünket, sőt igaz barátságunkat. Felesége, aki orvos, a Mihályival 
egyesített Kisfaludról való. Három gyermekük van.

— Mikor gondoltál arra, hogy nyelvész leszel?
— Az egyetemen. A gyökerek azonban a soproni Berzsenyi Gimnázium

ba vezetnek vissza. Kitűnő és nagyon szigorú latin tanárunk volt. A latin 
nyelven keresztül jutottam el oda, hogy nyelvi kérdések közelebbről érde
kelnek. A soproni gimnáziumi latin órákon kaptam kedvet és szikrát. Első
éves egyetemista koromban nyélvjárásgyűjtő kirándulásokon vettem részt. 
Ettől fogva érdekel különösen a nyelv élete. Ekkor kaptam nagy kedvet a 
nyelvjáráskutatásra és gyűjtésre.

— És milyen indítást kaptál Mihályiban, szülőfaludban?
— Rábaköz, Mihályi szülötte volt Zsirai Miklós, nemzetközi hírű finn

ugor nyelvész. Ö is mihályi tájszavakat gyűjtve kezdte el munkáját. Be
széde, írása anyanyelvűnk gyökös régiségeit, harmatfriss, élő ízeit, a tájszó 
édes lejtését őrizte meg holtáig. Ezt írja róla egy méltatója: „Nemcsak adott 
népének, hanem vett is tőle. Tőle, a rábaközi népből vette azt a nyelvet, 
amelyen a tartalmat, az ismereteket népének tolmácsolta. Nála magyarab- 
ban és szebben magyar nyelvész még nem írt —, anyanyelvűnk rejtett kin
cseit úgy, mint ő, legfeljebb ha jeles íróink ismerték, ismerik. A régi nyelv 
és a népnyelv szépségei egyaránt ihlették tollát: írásaiban ezeket is, azokat 
is felhasználta . . .  népies ízű szavakat avatott irodalmivá . . . bőségesen élve 
a régi és a népnyelv magyaros fordulataival, kifejezéseivel, hasonlataival, 
sőt közmondásaival is.” Zsirai Miklós élete és munkája fénylő és követendő 
példa előttem.

— Egy helyen azt írtad, hogy munkádat adósságtörlesztésnek szánod. Ezt 
hogyan érted?

— Sütő András szavaival válaszolok: „Boldog, ki másnak nem adós. 
Így szól a közmondás. Én boldog vagyok, hogy felnevelő szüleimnek, szülő
falumnak, szülőföldemnek örök adósa lehetek.” A tudományos indításhoz 
még az az érzelmi vonatkozás is járult, hogy az ember szülőfaluja életét vizs
gálhatja a nyelvben, a nyelven keresztül. Azokból az emlékekből gyűjthet, 
amelyek gyermekkorában a legtermészetesebb dolgok voltak. Ezt igyekez
tem átörökíteni a tudomány számára. Az erős érzelmi szálak odakötnek, de 
lendítenek is. Később az egyetemen tudatosodott bennem ez a szülőfalum-
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mai szembeni adósság. Ezt úgy törleszthetem elsősorban, hogy ennek a vi
déknek a nyelvével foglalkozom.

— Szinte már diákkorodban elkezdted a rábaközi, főleg mihályi tájsza
vak gyűjtését.

— A szavak annyira részei az emberi életnek, hogy rajtuk keresztül, akár 
az ablakon, bepillanthatunk életünkbe. Mennyivel tudhatnánk többet Rá
baköz elmúlt életéről, ha múltunk múló hírnökei, a tájszavak följegyeztet
tek volna! De még nem késő! Százával élnek és százával szolgálnak ben
nünket. Ezek a szavak közvetlenül vallanak a közösség életéről. Számba
vételük, faggatásuk éppen ezért tudományos érdek. A nyelv hatalmas köz
kincs !

— Nyelvjáráskutató tudományos munkádban mit kerestél?
— A népnyelvi jelenségek, szavak és kifejezések kiszorulóban vannak. 

Tudományos kötelességemnek éreztem, hogy ezekből a visszaszoruló, eltű
nőben levő szavakból és kifejezésekből minél többet megmentsek. Mint 
tudjuk, a köznyelv jött létre a nyelvjárásokból, és nem fordítva. Nem két
séges, a köznyelv a fontosabb, s azt elsősorban közéleti pályán levőknek 
kötelességük elsajátítani. Ez azonban egyáltalában nem jelenti azt, hogy 
a nyelvjárást — amely természetes változása következtében egyre közeledik 
a köznyelvhez — el kell felejtenünk. Nem a nyelvjárást kell elfelejtenünk, 
hanem azt kell megtanulni, hogy melyiket hol használjuk. A kettő ugyanis 
nem zárja ki egymást. A köznyelv mellett valamely nyelvjárást ismerni — 
elismerésre méltó dolog! Nyelvjárás és köznyelv békésen, egymást kiegé
szítve, pontosabban egymást kiteljesítve megfér egymás mellett. Köznyel
vünk egyik színesítő, tápláló és gazdagító forrása a tájnyelv, a nyelvjárás. 
A köznyelvi-nyelvjárási kétnyelvűség többletet, gazdagító kapcsolatot jelent.

— Ügy látom, hogy összefüggő elgondolás megvalósításáról, tervszerű 
munkáról van szó.

— Igen! A nyelvtudományban vannak bizonyos kategóriák. Megpróbálom 
az egész nyelvjárási rendszert leírni. Hangtant, alaktant, mondattant. Ezek 
a nyelv főbb szintjei. Ezeket vettem sorral<Persze nem abszolút teljességre 
törekedve, hanem elsősorban a csak nyelvjárásban élő, a köznyelvben nem 
használatos elemeket gyűjtve.

— Ez is „adósságtörlesztés” ?
— Igen, az. Kevesen vagyunk, akik nyelvjárások gyűjtésével és leírásával 

foglalkozunk. Túl kevesen vagyunk ahhoz, hogy elvégezzük a ránk váró te
mérdek munkát. A gyűjtés mellett,- a feldolgozás is fontos. Különösen a mo
nografikus feldolgozás. Valamit ezen a téren is lendítenünk kell. Magam is 
próbálkozom egymással.

— Cikkeid, tanulmányaid mellett önálló köteteket tettél le tudományos 
életünk asztalára.

— Az,első afféle előhírnöke volt későbbi munkámnak: „A rábaközi Mi
hályi igeképzői”. Ez a munka 1970-ben jelent meg. Később a többi rába
közi, mihályi nyelvjárással kapcsolatos írások láttak napvilágot: módszer
tani kérdésekről szólók, tájszómagyarázatok, jelenségleírások, effélék.

— Mivel foglalkozik kandidátusi értekezésed?
— Szülőfalum nyelvjárásának hang- és alaktanával, valamint a nyelvjá

rási monográfiaírás általános elvi és gyakorlati kérdéseivel.
— Megható ez a szeretet és ragaszkodás, amivel szülőfölded, elsősorban 

Mihályi nyelvjárásával tudományos rendszerességgel foglalkozol.
— A ragaszkodás a szülőföldhöz, adatközlőimhez (akik nekem sokkal
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többek, mint nyelvi informátorok), a szűkebb pátriához, a szülőkhöz fűző 
szeretet természetes és jó dolog, amely nagy belső energiával ajándékozza 
meg az embert. Nekem minden okom megvan az említett ragaszkodásra 
és szeretetre. S ebben persze bennfoglaltatik a nyelv, az anyanyelv is, 
amelyről Zsirai Miklós így vallott: .. szeretem nyelvemet, ezt a minden
előttem élt magyarnak leikével átitatott drága örökséget, ezt a minden 
utánam élő magyarra átszármaztatandó szent muzsikát, s gyönyörűséges 
kötelességemnek érzem ennek minél tökéletesebb megismertetését, meg
becsülését, megkedveltetését.”

— Szüleid iránti gyermeki szeretetednek azzal is bizonyságát adtad, 
hogy édesapád munkájának, a cipészmesterségnek szakszókincsét össze
gyűjtötted. Édesapád bölcs és jóságos segítségét érzem a kis kötet létre
jöttében.

— A különböző mesterségek, szakmák magyar műnyelvének, szakszókin
csének az összegyűjtését régóta szorgalmazzák nálunk. Aldatközlőm való
ban édesapám volt, akinek emlékezete megőrizte a szavakat, kifejezéseket, 
sőt a régi mesterségbeli szokásokat is.

— Minap egyik városi könyvesboltunk kirakatában a Nyelvtudományi 
Értekezések sorozatában kisebb könyvedet láttam. Érdekes címe volt: A 
pingvintől a kolibriig — egzotikus madarak magyar nevei. Madártannal is 
foglalkozol?

— Nem! Nem ornitológus, hanem nyelvész vagyok. Tavaly jelent meg: 
Magyar madárnevek című könyvem, amelyben több ezer,régi és újabb, köz
nyelvi és nyelvjárási madárnevünk szótörténetét és eredetét mutattam be. 
Idén egy kisebb kötettel egészítettem ki az európai madarak magyar elne
vezéseit és azok eredetét tárgyaló monográfiámat.

— Az emberi elme talán legnagyszerűbb alkotása a nyelv. Gondolataink, 
érzelmeink kicserélésének ez a mindennapi eszköze az emberi életnek és 
fejlődésnek egyik legfőbb tényezője, sőt feltétele.

— Valóban az! Ezért kell rá nagyon vigyáznunk!
— Talán veszélyben van nyelvünk? Ügy látod?
— Nem, nem a magyar nyelvvel van a baj, hanem a nyelvet használók

kal. A helyes nyelvhasználat helyes nyelvi és életviteli magatartással is 
együtt jár. Akit tiszta, pontos és nyílt beszédre neveltek, az inkább lesz 
tetteiben is az! Milyen szorgalommal és figyelemmel tanuljuk az idegen 
nyelvet, ugyanígy a magyar nyelvnek is meg kellene adni ezt a figyelmet 
választékosságban, kifejezőkészségben, a gondolatok világosságában! A fel
növekvő ifjúságot sok oldalról sokféle hatás éri. Meg kellene tanítanunk a 
fiatalokat az anyanyelvűnk egészségéért való felelősségre. Hallatlanul fontos 
a nyelv! Nyelv nélkül nincs társadalom. A nyelv köt össze minket a világ
gal, a társadalommal, a másik emberrel. A nyelvi zavarok gátjai az általá
nos fejlődésnek is. Nyelv és gondolkodás nagyon szorosan összetartozik. 
Szegényes lesz a beszédünk, mert szegényes a gondolkodásunk. Ahogyan vi
gyázunk ruhánkra, házunkra, gépkocsinkra —, nyelvi szempontból is vi
gyáznunk kell és sokkal többet kell adnunk magunkra.

— Végül hadd kérdezzem meg: melyek további tudományos terveid?
— Szülőfalum tájnyelvi szólásait, közmondásait, szóláshasonlatait kívá

nom közzétenni közelesen. Foglalkoztat az a kérdés is, hogy a nyelvjárás 
köznyelv felé közeledésének a jelenségeit lehet-e — s ha igen, hogyan — 
szabályokba foglalni. A nyelvjárástan kérdésein kívül vonz a szótörténet, 
az etimológia izgalmas, színes vilaga. Szeretnék sokat dolgozni. A nyelv ta
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nulmányozása nemcsak lebilincselő foglalatosság, hanem rengeteg tanulság
gal járó vállalkozás is. A nyelv a társadalm i élet tükreként a mindenkori 
jelen állapot letéteményese, a történelem őrzőjeként pedig múzeum is egy
idejűleg. A nyelvet vizsgálva emberi múltunkat és jelenünket faggatjuk, jö
vőnket nyomozzuk, magunkat jobban megismerni és segíteni törekvő szán
dékkal. Ugye, mennyire emberhez méltó feladat ez?

— Bizonnyal az!

Volterranus, Raphael: Commentariorum urbanorum... libri (Basel 1530.)
A kötet végén tulajdonosának, Bornemiszának életrajzi bejegyzései, s tanítványa, 
Balassi Bálint tollpróbálgatásai és neve (Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár)

Prédikációk . . .  (Detrekő 1584.) Az ún. Foliopostilla e példányában 
(Budapest, Egyetemi Könyvtár) Bornemisza saját kezű nyomdai javításai.



HANS HEINRICH SCHMID

Élet és halál a Biblia fényében

I .

Közkeletű az a felfogás, hogy a keresztyén hit középpontjában végső so
ron nem ez a múlandó világ áll, hanem Isten túlvilági országa, a halál 
utáni élet, az örök élet, és hogy ezen a világon egyedül az a  fontos, 
hogy megfelelő magatartásunkkal odaátra jó sorsot biztosítsunk magunknak. 
Tudjuk, hogy az egyház a keresztyén vallást hosszú időn át valóban túl
világ-centrikus vallásnak tüntette fel, és éppen ezért veszítette el sok hí
vét. Tudjuk, hogy Feuerbaűh, Marx és Engels filozófiájának kialakulására 
döntő hatással volt az a felismerés, hogy egy ilyen túlvilág-centrikus vallás 
nem segíthet ezen a világon. Nem adhat megoldást a világ és a társadalom 
problémáira, ha a kegyes lelkeket egyszerűen a túlvilággal vigasztalják. 
Emberlétünk kérdéseire nem megoldás, ha a nép ópiumként szívja magába 
a vallást, és ezáltal érzéketlenné válik a világ ínsége iránt.

Mindez felveti a kérdést: mit mond a Biblia? Túlvilág-központú vallást 
hirdet? Valóban a túlvilág, a halál és a halál utáni élet áll a keresztyén 
hit középpontjában? Ha szemügyre vesszük a , Biblia néhány fontos helyét, 
egészen más képet kapunk. A Zsoltárok könyvében például ismételten ol
vashatjuk, hogyan küzd az imádkozó az életért: „Tartsd meg szemem ra
gyogását, ne jöjjön rám halálos álom!” (13,4) — „Ne vedd el életemet annak 
delén!” (102,25) — „Körülfontak a halál kötelei, a sírtól való rettegés fo
gott el engem ..., de az Űr nevét hívom segítségül: Ó, Uram, mentsd meg 
életemet!” (116,3-4) — „Hozzád menekülök, ne vedd el életemet!” (141,8) 
— „Ne rejtsd el orcádat előlem, mert olyan leszek, mint a sírba leszállók!” 
(143,7) És folytatni lehetne a sort. Szó sincs itt halálvágyról, a túlvilág utá
ni sóvárgásról.

Az Újszövetségben is hasonló a helyzet. Jézus a halál árnyékában imád
kozik: „Abbá, Atyám, vedd el tőlem ezt a poharat” (Mk 14,36). És Márk 
és Máté evangéliumának tanúságtétele szerint a megfeszített Jézus ezzel a 
kiáltással halt meg: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”

Bizony nem Jézus az, aki nyugalommal néz szemébe a halálnak (Mk 
15,34), hanem Szókratész, aki fölénnyel issza ki a méregpoharat. Aki ismeri 
Szókratésznek a túlvilágra vonatkozó elképzeléseit, az érti, miért tudott 
olyan könnyen meghalni. Jézus számára nem könnyű a halál. A Biblia nem 
az ember halálát akarja, hanem az életet. A Biblia Istene az élők és nem a 
halottak Istene.

Mindez azonban túlságosan általános így. Nézzük meg pontosabban, mit 
mond a Biblia a halálról és a túlvilágról.
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Vessünk először egy pillantást az Ószövetségre. Azoknak a népeknek, ame
lyek az ószövetségi Izráel körül éltek, az egyiptomiaknak, babiloniaknak 
stb., határozott elképzeléseik voltak a túlvilágról. Az egyiptomiak úgy hit
ték, hogy tőlük nyugatra terül el az az ország, ahová a halottak útja vezet. 
Ozirisznak, a túlvilág királyának birodalma ez, ő fogadja a jövevényeket, 
ítéletet tart felettük, és helyet jelöl ki nekik országában. A halál utáni élet 
e reménységének felel meg, hogy Egyiptomban a halottakat bebalzsamoz
ták, konzerválták és mumifikálták, a sírba élelmet, fegyvert és túlvilági úti
kalauzt tettek melléjük, koporsóikat és piramisaikat pedig varázsigékkel ír
ták tele, hogy azok óvják őket az úton. Hasonlóképpen tudtak a babiloniak is 
alvilágról, ahová a bejárat naplementekor a pusztában van. A földi világ
tól az alvilág folyója választja el, és ezen csak az jut át, aki elnyerte a ré
vész kegyét, mindenki más nyomorultul elpusztul.

Ennyit az Ószövetséget körülvevő világról. Ha most magára az Ószö
vetségre vetünk egy pillantást, tátongó űr és nagyfokú szegénység tűnik 
elénk e tekintetben. Az Ószövetség soha nem fest hasonló képet a túlvilág
ról. Alkalomadtán szó van ugyan az alvilágról, de nehéz dolgunk lenne, ha 
meg akarnánk rajzolni az Ószövetség túlvilág-képét. Csak helyenként talá
lunk rá egy-egy utalást. Ezek szerint a túlvilág a föld alatt található, és 
sötétség tölti be. Néha kapukkal és reteszekkel elzárt börtönként jelenik meg. 
Benne nincs kapcsolat a halottak között, nincs viszontlátás és főként nincs 
visszatérés. Dávid ezt mondja gyermeke halálakor: „Vissza tudom-e még 
hozni őt? Én megyek majd őhozzá, de ő nem tér vissza hozzám.” (2Sám 
12,23)

Ám mindezek a helyek az Ószövetség peremén találhatók. A centrális 
tartalmi mondanivalót hordozó részek nem beszélnek a halottak birodalmá
ról. Az Ószövetség Istene nem a túlvilág Istene, munkálkodásának szín
tere a történelem. Vezeti, óvja népét, jogot és igazságot követel tőle — és 
mindezt ebben a világban. Sőt, néhány íráshelyből arra lehet következtetni, 
hogy az alvilág egyenesen kívül esik az Ószövetség Istenének felségterü
letén. Az egyik zsoltáros így fogalmaz: „A halottak közé kerülök, akikre 
nem gondolsz többé.” (Zsolt 88,6) Továbbá: „Teszel-e csodát a halottakkal? 
Fölkelnek-e az árnyak, hogy magasztaljanak téged? Beszélnek-e a sírban 
szeretetről, hűségről az enyészet helyén?” (Zsolt 88, 11—12) Az Ószövetség 
Istenének az élettel van dolga és nem a halállal. A mikor az ember öregen 
és az élettől fáradtan megtér atyáihoz, akkor útja végére ért. Akkor nyugod
tan meghalhat, mert teljessé vált az élete. Az a rossz, ha idő előtt kell meg
halnia, ha — mint egy helyen olvashatjuk — élve kell leszállnia az alvilágba.

Csak az Ószövetség vége felé, a fogság utáni korban nyer a túlvilág némi
képpen más szerepet. Egy alkalommal hangot kap az a gondolat, hogy az 
igaz megmenekülhet az alvilágban rá váró szomorú sorstól: Az istentelen 
az alvilágba jut, „de én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. 
Tanácsoddal vezetsz engem és végül dicsőségedbe fogadsz.” (Zsolt 73, 23— 
24).

Erről azonban csak egyszer van szó, más helyek azt bizonyítják, hogy 
az Ószövetség egyben szembe is száll az ilyen gondolatokkal: „Ugyanaz tör
ténhetik az igazzal és a bűnössel, a tisztával és a tisztátalannal; azzal, aki 
áldozik és azzal, aki nem áldozik; úgy járhat a jó, mint a vétkes . . .  Rossz
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dolog ez, hogy mindannak során, ami a nap alatt történik, ugyanaz érhet 
utol mindenkit. Ráadásul az emberek szíve tele van gonoszsággal, és eszte- 
lenség van bennük, amíg csak élnek. Végül pedig a halottak közé kerül
nek. Csak annak van reménysége, aki az élők közé tartozik. Többet ér egy 
élő kutya, mint egy döglött oroszlán. Az élők annyit tudnak, hogy meg fog
nak halni, de a holtak semmiről sem tudnak.” (Préd 9,2—5/a)

Dániel könyvében, az Ószövetség legkésőbbi iratában szó van egy he
lyen arról, hogy a zsidó nép, amelynek annyi megpróbáltatást kell elszen
vednie, egykor új életre fog feltámadni. (Dán 12,2—3). Itt már kialakulóban 
van az a feltámadáshit, amellyel az Újszövetségben ismét találkozunk. De 
még egyszer hangsúlyoznunk kell: két-három ritka hely ez az Ószövetség 
peremén. Az Ószövetség Istenének ezzel a világgal, az evilági élettel van 
dolga. Azt akarja, hogy népe ezt az életet rendezze be igazságosan és em
berhez méltóan.

III.
Ennyit az Ószövetségről. De vajon nem egészen más-e a helyzet az Újszö
vetségben? A feltámadás, Isten országa és az örök élet nem áll-e az Új
szövetség mondanivalójának középpontjában? Nincs-e ott az Újszövetség
ben a Jelenések könyve, amely a halál utáni életről beszél?

A Jelenések könyvéről először is hadd jegyezzük meg: talán nem a vélet
len műve, hogy ez a könyv az Újszövetség végén van, az evangéliumok pedig 
az elején. Tudjuk, hogy évszázadokon) át folyt a vita, felvegye-e az egyház 
ezt az iratot az újszövetségi kánonba. Tudjuk továbbá, hogyan nyilatkoz
tak a reformátorok erről a könyvről. Zwingli például röviden és velősen ezt 
mondta: ,,A Jelenések könyvét nem fogadjuk el kinyilatkoztatásnak, mert 
nem biblikus könyv”. Ezért talán az az ésszerű, ha az evangéliumokból ki
indulva olvassuk és értelmezzük a Jelenések könyvét, nem pedig fordítva. 
Továbbá: ha valaki jobban odafigyel, látnia kell, hogy a Jelenések köny
vében tulajdonképpen kevés szó esik a halál utáni életről, sokkal inkább 
a világ vége történelmi és kozmikus eseményeinek víziószerű képét tárja 
elénk.

Maradnak tehát azok a valóban centrális jelentőségű újszövetségi helyek, 
amelyek a feltámadásról, az örök életről és Isten országáról beszélnek. Eze
ket kell interpretálnunk, és megkérdeznünk, mit akarnak mondani és mit 
nem. Az alábbiakban csak néhány dologra szeretnék utalni.

Az imént röviden egybevettük az ószövetségi elképzeléseket a környező 
világ elképzeléseivel. Ugyanezt meg kell tennünk az Újszövetséggel kapcso
latban is. Hiszen például feltámadásról gyakran esik szó a zsidó források
ban is. Sőt az elhunytak sorsáról a kései zsidó irodalomban részletes leírá
sokat találunk. így például az ún. Énok-apokalipszisben elmondja a  szerző, 
hogyan járta be a túlvilágot Rafael arkangyal kíséretében. Ezt olvashatjuk:

„Innen más helyre mentem, és Rafael nyugat felé nagy és magas hegyet 
mutatott zord sziklákkal. A hegy belsejében négy üres, mély, széles, si
ma, barlangszerű tér volt, négy közül három sötét, egy pedig világos, és ennek 
közepén forrás fakadt. Én pedig így szóltam: ’Milyen simák ezek a  barlangok, 
milyen mélyek és milyen barátságtalanok!’ Rafael pedig, a szent angyalok 
egyike, aki velem volt, azt válaszolta: ’Ezek a nagy üres csarnokok azért van
nak, hogy az elköltözöttek lelkeit összegyűjtsék. . .  A lelkek ezekben a csarno
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kokban fognak tartózkodni az ítélet napjáig, egy bizonyos napig, amikor a  nagy 
megítéltetés bekövetkezik’ ..

„Akkor megkérdeztem az angyalt: ’Miért van elkülönítve egyik a má
siktól? ö  pedig azt válaszolta: ’Ez a  három azért készült, hogy a halottak lel
keit szétválassza. Az igazak lelkei számára készült egy külön csarnok, ahol egy 
fénylő vizforrás van. A bűnösök pedig hasonlóképpen más csarnokba kerülnek, 
miután a földön meghaltak és el'hantolták őket, és ha életükben még nem ke
rültek ítélet alá. Itt őrzik majd a lelkűket elkülönítve a nagy szenvedésre az 
ítélet, a büntetés, az örökkétartó kín és a bosszúállás napjáig. Itt fognak megkö- 
töztetni az űrök idők számára. Külön csarnok készült a panaszlók leikéi részé
re, akik pusztulásukról adnak hírt, mert életüket hatalmaskodó bűnösök keze 
oltotta ki. Ez a csarnok pedig olyan emberek lelkei számára van fenntartva, 
akik nem voltak igazak, hanem bűnösök, vagy egészen istentelenek, és a gono
szok cinkosai voltak. Az ítélet napján lelkeik nem részesülnek büntetésben, de 
nem is fognak feltámadni.’ ” (Hamvas Béla fordítása alapján).

Vagy itt egy másik példa a kései zsidó túlvilág-kép szemléletességére. 
Leírás a halottak feltámadásáról az idők végén:

„Hogyan fogja Isten feltámasztani a  halottakat az eljövendő világban? Egy 
nagy harsonát vesz majd a kezébe, 1000 könyök hosszút, Isten singcsontjának 
mérete szerint, és megszólaltatja majd, és hangja elhallatszik a világ egyik 
végétől a másik végéig. Az első harsonaszóra megremeg az egész föld, a máso
dik harsonaszóra különválnak az elhunytak hamvai (a környező földtől), a har
madik harsonaszó összeilleszti csontjaikat, negyedik harsonaszóra az élet mele
ge járja át tagjaikat, az ötödik harsonaszóra bőr fedi be testüket, a hatodik har
sonaszóra lélek és szellem költözik beléjük, a hetedik harsonaszóra életre kelnek 
és ruháikba öltözve lábra állnak. Mert meg vagyon írva: Jahve, a  mindenség 
Ura meg fogja szólaltatni a harsonákat.” (Akiba rabbi (j-135) tóramagyarázatából)

Hasonló példákat tucatjával lehetne idézni. Ha összevetjük a kései zsidó
ság iratait és az Üjszövetséget, hasonló a helyzet, mint az Ószövetséggel 
kapcsolatban. A halálról és a túlvilágról alkotott elképzelések távolról sem 
játszanak olyan nagy szerepet az Üjszövetségben, és nem is olyan szemlé
letesek, mint a korabeli környező világ vallásos gondolkodásában. Feltűnő 
továbbá, hogy azok a keresztyén iratok, amelyek az Újszövetség után ke
letkeztek, kevésbé szűkszavúak ilyen tekintetben. Az ún. Péter-apokalipszis, 
amely nem nyert felvételt az újszövetségi kánonba (2. század eleje), leírja 
például a kárhozottak kínjait és az üdvözöltek gyönyörűségeit. Olvasunk itt 
a rágalmazókról, akik nyelvüknél fogva felakasztva szenvedik örökkétartó 
gyötrelmeiket, vagy olyanokról, akiknek izzó láncokkal a testükön kegyetlen 
démonok kínzásait kell elviselniük. A paradicsomba jutottakat ugyanakkor 
édes virágillat lengi körül, és egyéb ilyen örömökben van részük. Ennek és 
más hasonló tartalmú iratoknak a hatása nyomon követhető a középkor
ban. Dante Divina Commediája itt kétségtelenül csúcspontot jelent. A kö
zépkori egyház skolasztikus tanítása, amely a katolikus egyházra lényegé
ben még ma is kötelező érvényű, és amely paradicsomra, tisztítótűzre, a 
pokol tornácára és pokolra osztja a túlvilágot, sőt az ott-tartózkodók sorsát 
is befolyásolni kívánja — kétségtelenül nem kizárólag bibliai alapon nyug
szik.

Úgy tűnik tehát, hogy a halál és a túlvilág az Üjszövetségben sem játszik 
központi szerepet.
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Mégis mit mond az Üj szövetség a halálról és a túlvilágról, és mi a funkció
ja ezeknek a kijelentéseknek az Üjszövetség üzenetének egészében? Min
denekelőtt az tűnik fel, hogy a halálról és a túlvilágról szóló újszövetségi 
kijelentések nincsenek egymással összhangban. Jézus a kereszten ezt mond
ja a vele együtt megfeszített latornak: „Ma velem leszel a paradicsomban.” 
(Lk 23, 43) Jézusnak ezek a szavai azt a korabeli elképzelést tételezik fel, 
hogy aki meghal, egyenesen a túlvilágra jut. Ugyanerre lehet következ
tetni Pálnak egy mondatából is, amikor azt mondja, szeretne elköltözni és 
Krisztusnál lenni. Egy másik helyen viszont úgy vélekedik, hogy amikor az 
utolsó harsona megszólal (vö. a fenti, kései zsidó szövegben az első hat har
sonaszó részletes leírását, Pál számára csak a hetedik fontos), akkor tá
madnak fel a halottak, tehát csak az idők végén. Itt az a szemléletmód ér
vényesül, hogy a halottak csak később lépik át a  túlvilág küszöbét (lKor 
15, 22—24). Pontosan ugyanezt olvashatjuk egy másik helyen is (IThessz 
4, 16—17): „Mert amint felhangzik ä riadó hangja, a főangyal szava és az 
Isten harsonája, maga az Űr fog alászállni a mennyből, és először feltámad
nak a Krisztusban elhunytak, azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, 
velük együtt elragadtatunk az Űr fogadására a levegőbe, és így mindenkor 
az Űrral leszünk.”

A Jelenések könyve még továbbmegy, és az általános feltámadásról be
szél.

Vagyis a halálról, a túlvilágról és a feltámadásról szóló bibliai elképzelé
seket nem lehet egymással összeegyeztetni. Az Üjszövetség nem ad tanrend
szert az utolsó dolgokról. Teljesen nyilvánvaló, hogy az Űjszövetségi szerzők 
nem is törekszenek erre. Csalódnia kell annak, aki ilyen várakozásokkal 
közeledik a Bibliához. Pusztán arról van szó, hogy az Üjszövetség csak he
lyenként használ egyes képzeteket, képeket, amelyeket — és ez könnyen 
kimutatható — rendszerint nem maga alakított ki, hanem a környező világ
ból vett át, és a saját céljának megfelelően alkalmaz. Még ma is érezzük 
ennek az egyenetlenségnek a következményeit. Ha kerek, lezárt tanítást ad
na az Üjszövetség a halál utáni dolgokról, akkor vagy elfogadhatnánk, vagy 
elutasíthatnánk azt. A helyzet ezzel szemben az, hogy egyházon belül és 
egyházon kívül a legkülönbözőbb elképzelésekkel találkozunk a halált és a 
túlvilágot illetően.

Mi most már a bibliai kijelentésekben az, ami sajátosan keresztyén? Mi 
az, ami biblikus és keresztyén szempontból fontos, és mi az, ami mellé
kes?

Nem specifikusan keresztyén az a hit, hogy az ember a halál után ilyen 
vagy olyan formában továbbél. Erről csaknem minden vallás beszél. A Bib
lia inkább tartózkodó ilyen vonatkozásban. Más vallásoknak sokkal több 
mondanivalójuk van, és főleg sokkal fantáziadúsabban tudnak beszélni 
erről.

A| halál utáni ítélet gondolata sem speciálisan keresztyén, vagyis az, hogy 
felelősek vagyunk az életünkért. Az ítélet gondolata megvolt már az ókori 
egyiptomiaknál és babiloniaknál is. A világ legtöbb vallása tud ilyen ítélet
ről. Nem nevezhető tehát keresztyén találmánynak.

Gyakran hallhatjuk, az a sajátosan keresztyén tartalom, hogy az Újszö
vetség nem a lélek halhatatlanságáról, hanem a feltámadásról beszél. Ez 
azonban csak félig igaz. Az megfelel a valóságnak, hogy a lélek halhatat



50 H. H. SC H M ID : É L E T  É S  H A L Á L  B IB L IA I SZ EM M EL

lanságáról a Bibliában valóban nincs szó. Ez görög eredetű gondolat, és 
nem biblikus. Az is igaz, hogy a feltámadás valami egészen mást jelent, mint 
a lélek halhatatlansága. Igaz végül, hogy a feltámadás gondolata központi 
helyet foglal el az Újszövetségben. Nem állja meg a helyét viszont az, hogy 
a feltámadásról szóló beszéd specifikusan keresztyén. Említettük már, hogy 
bizonyos ószövetségi helyek és mindenekelőtt a kései zsidó korból származó 
számos szöveg szintén tud a halottak feltámadásáról. A feltámadás reményé
ben osztozik a keresztyén gyülekezet a zsidósággal. De a tulajdonképpeni, 
specifikusan keresztyén tartalmat ezzel még nem ragadtuk meg.

V.
Arra a kérdésre, hogy a halál, feltámadás, túlvilág vetületében mi a speci
fikusan keresztyén, egy újszövetségi ige alapján próbálok válaszolni. János 
evangéliuma 11. fejezetében olvassuk Lázár feltámasztásának történetét. 
Jézus megérkezik Mária és Márta házába, akiknek testvére, Lázár, négy nap
pal előbb meghalt. A két nővér már korábban megüzente Jézusnak, hogy 
Lázár beteg, és kérték, jöjjön és gyógyítsa meg. Jézus későn érkezik, a be
teg már halott. Márta így szól Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt 
volna meg a testvérem.” Hiszen Márta tudja, hogy: „ . . .  amit csak kérsz az 
Istentől, megadja neked az Isten.” Ezután Jézus és Márta beszélgetése kö
vetkezik a feltámadásról: „Jézus ezt mondta neki: ’Feltámad a te testvéred!’ 
Márta így válaszolt: ’Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó na
pon.’ Jézus ekkor azt mondta neki: ,Én vagyok a feltámadás és az élet, 
aki hisz énbennem, ha meghal is, él, és aki él, és hisz énbennem, az nem 
hal meg soha. Hiszed-e ezt?’ ”

Lázár feltámasztásának történetét, amely egész sor bonyolult problémát 
vet fel, ne részletezzük most! Számunkra az a fontos, amit a feltámadásról 
hallunk. Márta hisz a  feltámadásban, ami az utolsó napon történik. Feltá
madáshite olyan, mint a legtöbb korabeli zsidóé és a mai hivő keresztyéne
ké (és zsidóké). Ez azonban éppen nem elég. Jézusnak nincsen semmi mon
danivalója Márta feltámadáshitével kapcsolatban, nem erősíti meg, nem is 
cáfolja, hanem ezt mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én
bennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg 
soha”.

Nem a feltámadás reménye a specifikusan keresztyén, hanem ez a mondat: 
ÉN vagyok a feltámadás és az élet. Ez János evangélista és gyülekezetének 
alaphitvallása: Ö, Jézus a feltámadás és az élet. Feltámadásról és életről 
sokan beszélnek, de hogy mit jelent ez nekünk, keresztyéneknek, az Jézus
ban lesz nyilvánvaló.

Ezzel azonban még nem válaszoltunk a kérdésre, csak megfogalmaztuk. 
Mit jelent ez: ő a feltámadás és az élet? Mi az értelme? Mit jelent ez a gya
korlatban?

Ezt jelenti: mindaz, amit a korabeli zsidóság a feltámadástól várt, Jézus
ban jelen van. A feltámadás azt jelenti: alapvetően elszakadtunk e világ ín
ségeitől, Isten hordoz bennünket, vele vagyunk közösségben. A szó legtel
jesebb értelmében valósággá lett a békesség, nyugalom és emberiesség. A 
kegyes zsidó mindezt az idők végére várta. A keresztyén ember tudja: mind
ez itt van. ÉN vagyok a feltámadás és az élet. Természetesen nincs még 
vége a világnak. Mégis tudjuk, hogy a világ mint ellenséges hatalom alap-
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jában véve legyőzetett, tudjuk, hogy a világot Isten nekünk adta és nem 
minket neki; nem szükségszerű, hogy ez a világ felfaljon bennünket; és 
tudjuk, nem a halálé az utolsó szó.

A feltámadás már elkezdődött, a jövő jelenné vált: ez a feltámadáshitben 
a sajátosan keresztyén.

ÉN vagyok az élet, mondja Jézus Mártának. Az örök élettel nem odaát 
találkozunk először, a halál után, hanem akkor, amikor találkozunk mind
azzal, amit Jézus hozott, amikor a hit megvalósul bennünk. Az örök élet 
most kezdődik. „Aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” Nem azt mondja- 
aki hisz a halál utáni feltámadásban, hanem ezt: aki bennem hisz. A hit 
tehát nem azzal kezdődik, hogy el kell fogadnunk különböző tantételeket ha
lálról, túlvilágról. Talán Mártához hasonlóan magától értetődőnek tartjuk, 
hogy van örök élet a halál után; talán bizonytalanok vagyunk benne; ta
lán merő illúziónak tartjuk. Jézus számára egyáltalán nem ez az elsődlege
sen fontos. Az, hogy hitre jutunk-e, nem ezeken a dolgokon múlik, hanem 
azon, hogy az ige, amit Jézus hozott ebbe a világba, megszólít-e bennünket, 
meghalljuk-e, mi az ő ügye, felismerjük-e, hogy ő maga és az ő ügye az 
igazán fontos, mert ő a feltámadás és az élet.

A Jézusba vetett hit tehát az életet jelenti. Akkor is, ha meg kell halnunk. 
Az élet és a halál közötti határ egyszeriben más értelmet nyer. Élni nem 
azt jelenti, hogy valaki végigüzleteli és ügyeskedi napjait a földön, amíg az 
infarktus el nem viszi. Az élet a Jézusba vetett hitet jelenti, azt, hogy meg
halljuk az ő követésre hívó szavát; hogy napjainkban, a mai nehéz tár
sadalmi, szociális, gazdasági és politikai viszonyok között szerzünk érvényt 
az ő üzenetének, és törekszünk arra, hogy az ember — az embertárs is — 
ember legyen. Nem több, de nem is kevesebb. Ezt jelenti az élet. De a halál 
sem egyszerűen azt jelenti, hogy élettelenül fekszünk a koporsóban, ha
nem azt, hogy embertelenül élünk, csak a magunk zsebét tömjük, a másikat 
nem hagyjuk élni. Halott lehet valaki akkor is, ha él, sőt akkor is, ha élet
művésznek számít.

„Isten az élők Istene és nem a halottaké” — ezek a szavak jézusi mon
dásként maradtak ránk. Isten tehát az életet akarja. Az élet azonban nem
csak természettudományos fogalom. Isten nemcsak sejtosztódást, anyagcse
rét és egészséges szívműködést akar, hanem azt akarja, hogy ez az élet való
ban élet legyen: úgy éljünk, ahogy méltó egy olyan élethez, amelyre a fel
támadás vár.

VI.
Mi következik mindebből? Mindenekelőtt ez: számos olyan dolog, ami ko
rábban hitbeli problémának számított, relativizálódik és mellékessé válik.

Képzelheti valaki úgy, hogy a halál után azonnal a paradicsomban le
szünk. De gondolhatjuk azt is, hogy a halál és feltámadás között egy időt 
a sírban kell töltenünk. Sőt vélekedhetünk úgy is, hogy a halál után az 
ember egyszerűen elporlad. Mindez mellékes Jézus szavához képest: „Én 
vagyok a feltámadás.” Ugyanúgy mellékesek az ilyen kérdések is: mikor 
lesz a feltámadás? hogyan történik? ki részesül benne? vagy lesz-e egyál
talán általános feltámadás az idők végén, ahogy ezt sokan képzelik?

Más ellentmondások is elveszítik eddigi súlyukat. A valóság nem törik 
ketté evilágra és túlvilágra. Én, a földi Jézus, vagyok a feltámadás és az



52 H. H SC H M ID : É L E T  ÉS H A L Á L  B IB L IA I SZ EM M E L

élet. Az, hogy mit jelent a feltámadás, az örök élet, Isten országa, már ezen 
a világon] Jézusban, a keresztyén hitben világossá válik. A keresztyén túl- 
világi reménység éppen nem azt jelenti, hogy lehetőleg érintetlenül akarunk 
átjutni a túlvilágba — ezt a kegyes buddhista reméli. A keresztyén túlvilá- 
gi reménység azt reméli, hogy a túlvilági Isten jön ebbe a világba.

Ha keresztyén módon próbáljuk megközelíteni az élet, a halál és a fel
támadás kérdéseit, a válasz nem a túlvilág, hanem evilág felé mutat. Bár 
nem egyszerűen evilági valóságra kell gondolnunk, amikor Jézus „Isten 
országáról” beszél, de nem is olyanra, ami csak a halál után lesz elérhe
tő számunkra. Jézus ezt mondja: „Az Isten országa már közöttetek van”. 
(Lk 17, 21) Pál így ír a filippiekhez: „Szorongat ez a kettő: vágyódom el
költözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél; de miattatok 
nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak.” (Fii 1, 23—24) Nem a 
halálvágy, nem a túlvilágról való ábrándozás jellemző a keresztyén emberre, 
hanem a felebaráti szeretet cselekedetei.

Egy másik példa: az első korinthusi levél 15. fejezetében Pál részlete
sen beszél a feltámadásról (kedvelt temetési textus). Pál ezekkel a szavak
kal fejezi be gondolatmenetét: „Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilár
dak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Űr munkájában, tud
ván, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” (IKor 15,58. — Ezt 
a mondatot többnyire elhagyják a temetéseken.)

Íme, Pál szavai is erre a világra utalnak. Aki a feltámadás reményében 
él, tudja, hogy végül is nem a túlvilágért kell munkálkodnia. Arról már 
Isten gondoskodott. Éppen ezért szabadok vagyunk itt a világban úgy él
ni, hogy a felebarát számára is valósággá válhasson az igazi emberi élet.

Jézus szava: „ÉN vagyok a feltámadás és az élet” , azt is jelenti — és ez 
nagyon fontos, centrális mondanivaló a Bibliában —, hogy nem nekünk 
kell saját cselekedeteinkkel kiérdemelnünk a feltámadást és az életet. A 
keresztyén kegyesség széles köreiben a keresztyén etikát az utolsó ítéletre 
való utalással indokolják. Vulgárisán kifejezve: élj és cselekedj úgy, hogy 
a mennybe juss és ne a pokolba! Sőt az egyes bűnökért járó büntetésről vi
szonylag pontos képet is festenek. így azután ki-ki munkálkodhat egy éle
ten át a saját lelki üdvéért. Ez nem biblikus és nem reformátori tanítás, ha
nem olyan kegyesség, amely a saját cselekedetei alapján akar igazzá lenni 
Isten előtt. Jézus idézett szava azt jelenti, hogy a mi túlvilági sorsunkról 
és jövőnkről maga Isten gondoskodott. Ha a saját cselekedeteink alapján 
ítéltetnénk meg, így hangzanék az ítélet: halál. „A bűn zsoldja a halál.” 
Ámde ez is érvényes: nem a halálé az utolsó szó. Én vagyok a feltámadás 
és az élet. Mivel ennek tudatában élhetünk, a jót a másik ember javára 
tehetjük, és nincs szükségünk arra, hogy önző módon csak magunkra és a 
saját üdvösségünkre gondoljunk. A túlvilágról — hála Istennek — nem ne
künk kell gondoskodnunk.

Még egyszer tehát: nem azon kell fáradoznunk, hogy minél inkább meg
kíméljük magunkat a földi világtól, és így jussunk el a túlvilágra, hanem 
azon, hogy a túlvilági Isten — nem utolsósorban általunk is — belépjen eb
be a világba. Fogalmazhatnánk így is, és nem sok túlzás volna benne: a ke
resztyén hit középpontjában nem a túlvilág áll, ahogy ezt gyakran állítják, 
hanem a földi világ. És ez azért lehet így, mert a keresztyénség tudatában 
van annak, hogy a túlvilág, vagyis Isten már betört ebbe a világba.

A fentiek alapján egy sor közkeletű elképzelésről azt kell mondanunk, 
hogy azok nem is nagyon keresztyének. Amikor gyászjelentésekben ilyen
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és hasonló mondatokat olvashatunk: „Isten elszólította az örökkévalóság
ba”, „Megtért a mennyei hazába”, „Átlépte az örökkévalóság küszöbét” —, 
akkor az örökkévalóság és a túlvilág olyan valóságnak tűnik, amelyben 
kizárólag csak a halál után lehet részünk. Ezáltal pedig éppen az megy 
veszendőbe, ami sajátosan keresztyén. Svájci egyházi énekeskönyvünkben 
olvasható a következő versszak:

Már búcsút veszek tőled,
Álnok, hamis világ:
Amit te adsz, nem élet,
Csak látszat, hiúság.
Egy jobb hazába vágyom.
Hol üdvöm elnyerem;
Hol az Istent meglátom.
S lesz igaz életem.

Nem kívánjuk elmarasztalni az énekeskönyvet a maga egészében, az 
ilyen versszakot azonban aligha lehet sajátosan keresztyénnek nevezni. (Az 
új hazai evangélikus énekeskönyvben másként van fordítva: 505,1. — Szer
kesztő)

Mit jelent végül mindez, ha a saját halálunkra, saját elmúlásunkra gon
dolunk? Reménykedhetünk-e abban, hogy a halál után is van jövőnk? Fel
jogosít a keresztyén hit erre a reménységre?

Azt gondolom, igen. Semmiképpen sem úgy azonban, hogy a Bibliát va
lami részletes túlvilági útikalauznak tekintsük. A Biblia nem kíván ilyen 
információkkal szolgálni — erről már beszéltünk —, hanem különböző, sőt 
ellentétes elképzelések segítségével hangsúlyozza ugyanazt újra meg újra: 
nem a halál az utolsó szó. Én vagyok a feltámadás és az élet. Az életnek, a 
bibliai értelemben vett igazi életnek van ugyan köze a biológiai élethez, de 
nem azonos vele. A keresztyén ember tudja, hogy a biológiai halál az igazi 
életet nem zúzhatja szét, mert ez az élet Isten ügye. Aki ebben a hitben él, 
nyugodtan nézhet szembe a halállal, mert tudja, hogy Isten erősebb a halál
nál, hogy Jézus a feltámadás. És bizonyos benne, hogy akkor is Isten kezé
ben van, amikor emberi fogalmak szerint már por és hamu.

Hogy mindez hogyan megy végbe, erre vonatkozóan nem ad a Biblia fel
világosítást. Ezt mi is bízvást Istenre hagyhatjuk. Amikor Pál ezeket írja: 
„Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban . . .  Elvet- 
tetik földi test, feltámasztatik lelki test” (lKor 15, 42. 44) —, épen azt 
akarja, hogy az olvasó a végső dolgokat illetően képzelődésekbe ne bocsát
kozzék.

Röviden összefoglalva talán ezt lehetne mondani: a keresztyén ember 
nem tudja részleteiben, mi jön, de tudja, ki jön: Isten maga. ö vár ben
nünket a  halál kapujában. És jót akar nekünk. Van-e szükségünk ennél 
többre?



TARBAY ED E

A Kéz

Arcodra
nem vésett új redőt a Kéz, 

fáradt szemed lezárta és 
bőröd bevonta

kék viasszal. Az ujjak 
ereidre feszültek. 

Talán láttad még: sürget 
intése is, az újabb.

így, neszek nélkül, 
mint aki megbékül, 

így adtad meg magad

a Kéznek,
mert tudtad: a létet 

teszi teljessé ez a pillanat.

Ezt várjuk mi is 
megadással, 

máskor meg komisz 
akarással,

szitkozódva és nyögve, 
sírva,

hol mást, hol magunkat taszítva 
előbbre,

és várjuk azt is, valami kevés hittel 
bízva abban, hogy belőlünk 

az, ami ember

megmarad, tovább élhet, 
így kitöltjük 

a létünk utáni ürességet.



T A R B A Y  E D E : A  K É Z 55

Mert az marad, 
üresség.

A torkunk jelzi ismét: 
csak a csontokat

tudjuk
bizonyosságunk erejével, 

agyunkkal, testünk idegével 
felfogni, fogni. Megújult

kételkedésünk 
ingája leng, 

hol fönt vagyunk,

hol újra lent, 
közben formázzuk, véssük 

megcsökült tudatunk.

*

Véssük, 
két kezünkkel,

emlékeinkbe, hitetlenül is hittel 
létünk

minden keserűségét 
és örömét is.

Ez a száraz kenyér és víz 
az igazi szegénység.

Tehetetlen
nézzük iaz utat, 
mely temetetlen

gödrökbe mutat, 
míg sokasodnak 

körülöttünk a halottak.

Sokasodnak, 
és megroppant minket 

a szemhéjak mögé falazott tekintet, 
a csend, amellyel mindent megtagadnak.

Az emberi mérték 
formáit elhagyva 

mire találtak, miféle utakra, 
s érintették-e a létünk túlsó szélét?
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Vagyunk-e tovább, 
vagy csak addig, míg lebontja 

az Idő testünket gerincéig?

Vagyunk csak a világ 
anyaga, atomja,

mely ellentmond és mindent összebékít? 
*

Mindig mást keresve 
keressük önmagunkat, 

bevésve arcba, idegekbe 
a kapcsolódó napjainkat,

és közben várjuk 
a csónakot, tüzet,

bár nem akarjuk, mégis megkívánjuk 
a feledéssel mérgezett vizet.

Beszélünk másról, 
s önmagunkban

egy láthatatlan falról visszapattan

kételkedésünk. A sárból 
kibomló értelem 

megakad minden logikán, hiten.

*

Bármit valljunk, ezen a ponton 
akkor találunk bizonyosságot, 

mikor a világot 
leráztuk már, s a hídon

túljutottunk 
a vauba, semmibe.

A:ddig a Kéz intéseire 
várunk, míg a szomjunk,

hogy megmaradjunk, 
egyre éget.

Akármit mondjunk, vagy tagadjunk,

formázzuk az anyagot, létet, 
s vagyunk, bár közben cserepes az ajkunk, 

engedelmes fiai a Kéznek.
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Tengerentúli tapasztalatok egyházról, 
társadalomról és a műanyag karácsonyfákról

(jelszavak)
Meleg szél csap az arcomba, amint kászálódom le az irdatlan Boeing lépcső
jén. Előttem egy hölgy rémülten kap cifra kalapja után. Megérkeztünk hát 
Chicagóba, az amerikai közép-nyugat fővárosába, amelynek egyik jelzője: 
THE WINDY CITY, a szelek városa. E szeptemberi érkezésem óta megta
pasztaltam a levegőmozgás sokkal barátságtalanabb formáját is: amint a 
Michigan-tó felől a városra zúduló jeges decemberi szél valósággal a cson
tokig hatol. Ez utóbbi kifejezésről mindig azt gondoltam, hogy egy lelemé
nyes metafora csupán, de most rájöttem, hogy szó szerint értendő. Nem 
véletlen, hogy sokan itt olyan álcaszerű sapkát hordanak, amelyen csupán 
két pici lyuk nyitott, a szemnek. A „szelek városa” elnevezés azonban jel
képes is: a politikában, gazdaságban, kultúrában itt gyakran új szelek fúj- 
dogálnak. Az amerikaiak határozottan szeretik a jelszavakat. Chicago min
den autójának rendszámtábláján ott virít a büszke felirat: LAND OF LIN
COLN, vagyis hogy itt, Illinois államban született az amerikai történelem 
egyik legnagyobb elnöke. Vagy sokat elárul Amerikáról, ha az itteni apró
pénzt vesszük szemügyre. Egyik oldalán a felirat: LIBERTY (szabadság), a 
másikon: IN GOD WE TRUST (Istenben bízunk). Az előbbi régi szimbólum: 
az egykor hajón szorongva és reménykedve ide érkező tömegeket is a híres 
Szabadság-szobor fogadta. Többnyire ma is a korlátozatlan szabadságot te
kintik az ország legfőbb jellegzetességének, mi több exportcikkének. Bár 
a New York-i szobor most éppen fel van állványozva — lehet, hogy ez a 
szabadság-eszmény is tatarozásra szorul? A másik, az Istenbe vetett hitet 
hirdető jelszó is hallható és olvasható mindenhol, túlságosan is sokfelé. A 
jelszóvá válás a nyugati világban is mindig elsekélyesít. Az amerikai elnök, 
zárómondatként, mindig az „Isten áldjon” fordulatot használja, akár az 
Egyesült Nemzetek ülésén tart beszédet, akár egy csúcsot javító baseball- 
játékost hív fel telefonon közvetlenül a stadionban, hogy gratuláljon neki. 
Tény azonban, hogy a mai Amerika már nem a 60-as évek szekularizált, 
Isten nélküli világa, amelyről Cox, Robinson és mások akkoriban oly ki
ábrándító képet festettek. Ellenkezőleg. Az emberek ma alighanem vallá
sosabbak, mint valaha. Ebben persze sok a társadalmi elvárás is, meg a 
divat is. A templomok általában tele vannak, legyenek azok hatalmas szé
kesegyházak, monumentális üvegpaloták vagy éppen nyomorúságos házikók, 
amelyek többnyire kisebb szekták, vallási közösségek imaházai. Ez utóbbi
ból megszámlálhatatlanul sok működik szerte az Államokban, élükön vál
lalkozó szellemű püspökökkel, üzletet szimatoló kalandorokkal, önjelölt pró
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fétákkal. Végül hadd idézzem még Chicago egy másik jelszavát, amely 
úton-útfélen felcsattan: I WILL! Azaz: akarok! Hogy pontosan mit, az per
sze nem egészen világos, így a mondatot kinek-kinek fantáziája és ambíciói 
alapján kell befejeznie. A korlátlan lehetőségek hazájára utaló jelszót leg
többen azonban valószínűleg így egészítik ki: „make money”, vagyis pénzt 
keresni. . .  Hosszasan lehetne még sorolni Chicago jellemzésére a büszke 
jelszavakat, kezdve attól, hogy itt található a világ legforgalmasabb repülő
tere vagy legmagasabb épülete, a 110 emeletes szerény kis hajlék. De ha 
Amerikát igazából meg akarjuk ismerni, akkor szakítanunk kell a jelszavak 
butításával és a színezett képeslapok álomvilágával. Messzebbre kell men
nünk — Chicago esetében egy kicsit délebbre.

(az a bizonyos 63. utca)
Egy szombat délután vakmerő tettre szántam el magam. Két marokra fog
tam összes bátorságomat, s elballagtam a 63. utca környékére. Hogy ez 
miért volt olyan hősi cselekedet, amikor mindössze nyolc utcányit kellett 
mennem szállásomtól? Nos, ez a déli városrész, ahol a rossz nyelvek szerint 
nem ajánlatos fegyvertelenül közlekedni. Állítólag rendőri kíséret nélkül 
ide a mentő sem igen mer bejönni... A legszegényebb, ugyanakkor leg
erőszakosabb feketék negyede húzódik ugyanis itt. Zsebemben megtapogatom 
azt a sípot, amelyet rögtön érkezésem után nyomott kezembe dékánunk. 
Bambán nézhettem rá, mire türelmesen elmagyarázta, hogy amennyiben 
megtámadnának, ebbe fújjak bele, majd csak segítségemre siet valaki. Az út 
két oldalán lerobbant, hajó nagyságú autók, többnyire már kibelezve; be
vert kirakatok, kiégett üzlethelyiségek. Sok apróság szaladgál mindenfelé, 
többnyire szegényes külsőben. Amott néhány keményebb fickó, de csak fur- 
csállva néznek rám, nem kötekedőn. Ebben a negyedben nem sok „sápadt- 
arcút” látni, az biztos. Csavargók, hobók, csövesek. Hatalmas termetű fia
talok és vékonyka öregek. Egy asszony két nagy nylon-szatyrot cipel: szem
látomást ez az egész háztartása. Tegnap hallottam a tévében, hogy most, a 
nagy hideg beálltával 23 ezer ember került életveszélybe: ha most is par
kokban, állomásokon akarnának aludni, megfagynának. Iskolákban és egy
házi épületekben ezért éjszakai menhelyeket létesítenek számukra. Az egyik 
sarkon mogorva rendőr áll, oldalán a fegyvere nem is pisztolytáskában, csak 
úgy szabadon. Vele szemben fekete fiatalok zenélnek, ugrándoznak, mit sem 
törődnek a hideggel. Egyikük rámmosolyog.

(tanulmányok)
A környezet ilyen megrajzolása után rátérek a legfontosabbra: annak az is
kolának a bemutatására, ahol ösztöndíjasként egy évet eltölthetek. Az 
egyetemi negyed valóságos szigetet alkot a fekete tengerben. Az University 
of Chicago Amerika talán öt legszínvonalasabb egyeteme közé tartozik, fel
tétlenül rangot jelent itt tanulni. Igaz, a tandíj rengetegbe kerül, de aki 
innen kap diplomát, az bízvást számíthat jó elhelyezkedésre. Az egyetemmel 
szoros együttműködésben áll az a nyolc teológiai szeminárium, amelyek 
közül az evéngélikus a legnagyobb. Nem is iskolának nevezném, hanem mű
helynek, ahol a professzorok többnyire partnernak tekintik a hallgatót, s 
együtt dolgoznak fel egy-egy témát, általában kisebb csoportokban, szemi
náriumi jelleggel. A diákok gyakori vendégek a professzorok lakásán, de az 
esetleges baráti viszonnyal nem lehet visszaélni: a munkában annál inkább 
a maximumot kell nyújtani. Az egyetemmel való szoros kapcsolattartás
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mellett példás az együttműködés az egyes felekezeti szemináriumok között 
is. Nem hogy megtűrik, de egyenesen szorgalmazzák, hogy a hallgatók más 
teológiákon is vegyenek fel tárgyakat. Erre az ökumenikus nyitottságra 
saját tanulmányaimból is felhozhatok egy példát: evangélikus lelkészként 
a római katolikus teológián veszek részt egy szemináriumon, amelyet — 
egy zsidó rabbi vezet. . .  Ő ugyanis az iskola judaizmus tanszékének pro
fesszora: a Jézus korabeli zsidóság megismerésére igazán ez a legjobb lehe
tőség. A tanév minden harmadának végén hosszabb dolgozatokat kell be
nyújtanunk — a szóbeli vizsga itt szinte teljesen ismeretlen. Egészen kiváló 
az iskola postgraduális programja, amelynek keretében a már diplomával 
rendelkezők tanulnak egy-egy tanácsadó professzor rendszeres irányításá
val, többnyire a doktorátusért vagy valamilyen teológiai fokozat megszerzé
séért. Mintegy ötvenen vagyunk ebben a programban, közülük sokan kül
földiek.

(kápolna, könyvtár, kávézó)
Időnk legnagyobb részét e három helyiségben töltjük. A reggeli áhítatok 
tartalomban és liturgiában mindig nagyon gazdagok. Sok a jelképes cseleke
det: többnyire nem is csupán illusztrálják a hirdetett igét, hanem önálló 
életet élnek. Egyik alkalommal mindenki kap egy darab drótot, hogy abból 
formázzon ki valami jelképet, hogy azt a szomszédjának ajándékozza. Más
kor mindenki csipetnyi sót vesz a nyelvére, hogy annak íze az Isten utáni 
szomjúságra emlékeztesse. Ismét máskor a lelkész olajjal keresztet rajzol 
mindazok homlokára, akik gyógyulást keresve az oltárhoz mennek. Sokan 
gyakorolják továbbá a keresztvetést és a térdeplést: ezek a jelképes mozdu
latok Amerikában nem a felekezeti hovatartozás külsődleges ismérvei. Fel
tűnő az amerikai fiatalok zenei készsége: az éneket általában több hangsze
ren kísérik, igen gyakran fúvósokkal. A spontán négyszólamú éneklés sem 
igen okoz gondot, az meg szinte természetes, hogy a lelkész a liturgiában 
sokat énekel. Hallgatók és tanárok naponkénti istentiszteleti és hetenkénti 
úrvacsorái közössége nyújt alapot a tudományos munkához. Ennek műhe
lye a hatalmas könyvtár, ahol minden könyv szabadpolcos, a mikrofilmes 
katalógus könnyen kezelhető, és főként igen egyszerű és olcsó a fénymá
solási lehetőség. A könyvtári gubbasztások után bizony jólesik a kávézóban 
felfrissülni, ami mindig jó lehetőséget ad az egymással való találkozásra, kö
tetlen beszélgetésre is.

(gyülekezetek)
Ösztöndíjas tanulmányutam fontos területe az amerikai gyülekezetek életé
nek feltérképezése is. Szembeszökő az az aktivitás, lelkesedés, amelyről az 
elején már szóltam. Egy elszemélytelenedő világban fiatalok és idősek az 
egyházban igazi közösségre találhatnak. Érezni lehet, szívesen járnak a gyü
lekezetbe; ott legtöbbüknek sajátos feladata is van: az érkezők fogadása, 
a minden alkalomra sokszorosított istentiszteleti rend és körlevél kiosztása, 
ige- vagy hirdetésolvasás, perselyezés, kisgyermekekre vigyázás az isten- 
tisztelet alatt, közreműködés zenével vagy akár liturgikus tánccal stb. Az 
úrvacsoraosztásban is mindig laikusok segédkeznek. Az istentiszteletek lég
körét két, látszólag ellentétes jelzővel érzékeltethetem: ünnepélyes és csa
ládias. Egyrészt gyakoriak az olyan külsőségek, mint ünnepélyes be- és ki
vonulás zászlókkal és fanfárokkal, másrészt a légkör általában igen kötet
len. Ez olykor szinte harsány hangulatba csap át. Az oldott hangulat meg
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teremtése nagyrészt a lelkész feladata, akinek igehirdetése a legritkább 
esetben dörgedelmes, kinyilatkoztató, proklamáló: inkább az elbeszélő stílus 
uralkodik. Ebbe pedig beletartozik a gyülekezet megnevettetése is. Korábbi 
amerikai utam során ezt úgy fogalmaztam meg, hogy a lelkésznek — a fi
gyelem felkeltésére és a hallgatók rokonszenvének megnyerésére — illik 
viccel kezdenie az igehirdetést. Most ezt a véleményemet úgy kell módosíta
nom, hogy általában — úgy is illik folytatnia. . .  A mi hagyományaink ta
laján mindez rendkívül furcsán hatna, de Amerikában, a KEEP SMILING, 
„mindig mosolyogj!” hazájában sajnos ez igénnyé vált. A televízióban 8—10 
percenként reklám, hirdetés.tarkítja az adást: így az emberek megszokták, 
hogy figyelmük egyszerre csak ennyi időre terjed, azután kell egy kicsit 
„lazítani” . Valaki nyíltan ki is mondta, hogy a lelkésztől elvárja, hogy af
féle „entertainer”, szórakoztató személy legyen. Ügy érzem azonban, hogy 
az ilyen könnyed magatartással túl olcsóvá tesszük az igét, nem vállaljuk 
a hit nemes harcát. (Ugyanakkor hazai istentiszteleteink komorságát, me
revségét a másik végletnek érzem.) Ezzel szemben nagyon jó gyakorlat, hogy 
a legtöbb helyen istentisztelet után is együtt marad a gyülekezet, hogy egy 
csésze kávé és sütemény mellett még beszélgessenek. A közösség, az össze
tartozás szép jele ez, amelyhez persze adottak a feltételek külön helyiségek
kel, gyülekezeti konyhával. Szólnom kell az anyagi áldozatvállalásról is. 
A gyülekezetek önfenntartók, ezért tagjai évente megajánlanak bizonyos 
összeget, amit heti részletekben borítékban tesznek a perselybe. Nem ritka, 
hogy ez az összeg heti 20—30 dollár, sőt ennek többszöröse is előfordul. 
A kisebb egyházak tagjai évi fizetésük 10 százalékát szokták felajánlani.

Figyelmem nem korlátozódik kizárólag az evangélikusságra: sok olyan 
felekezetet, egyházat is megismerhetek itt, amelyekről otthon legfeljebb 
csak hallottunk. Bár sok furcsaságot is tapasztaltam, mégis hasznos lehet 
ezekről az élményekről is beszámolnom.

Egy hétvégét a Testvérek Egyházában (Church of Brethren) töltöttem, 
ugyanis egyik lelkészük a budapesti evangélikus világgyűlésen gyülekezetem 
vendége volt. Együttléteikre a  kötetlenség, testvéri viszony jellemző. Isten
tiszteletükön a prédikáció rövid, a hangsúlyt inkább a „sharing”-re, vagyis 
a beszélgetésre, gondok és örömök megosztására helyezik. A felnőtt kereszt- 
séget gyakorolják, s bizonyos alkalmakkor a jézusi cselekedetre emlékező 
liturgikus lábmosást.

Részt vettem egy néger pünkösdista közösség istentiszteletén is. A han
gulat mindvégig felfokozott volt: a prédikációt szüntelen közbekiabálások
kal, hallelujázással, ujijongással szakították félbe. Volt, akit túlzott extázisa 
miatt ki kellett vinni a templomból.

Ennek éppen ellentéte volt az az együttlét, amelyre belvárosi sétámról 
tévedtem be. A szédítő felhőkarcolók között óriási, kör alakú templomra 
bukkantam, amelyben a „keresztyén tudomány”, a Christian Science kép
viselői tartják összejöveteleiket. Ahogy kissé félve beléptem az épületbe, 
valósággal megcsapott a jólétnek, az előkelőségnek az illata, amely a be
rendezésből, az emberek öltözködéséből, a levegőből áradt. Puha ülések, 
sejtelmes megvilágítás, diszkrét zene — mindez az elmélyülést volt hivatva 
szolgálni. Egyik vezetőjük a Bibliából és felekezetalapítójuk írásaiból ol
vasott fel végtelenül hosszú idézeteket, majd következtek a bizonyságtéte
lek. Minden ülés előtt mikrofon, hogy a vallomások jól hallhatók legyenek. 
De az öltönyös fiatalember nem Krisztusról beszélt, hanem a „keresztyén 
tudomány” titokzatos hatásáról az életében. Az ékszerekkel teleaggatott
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hölgy pedig amellett érvelt, hogy betegség esetén nem szabad orvoshoz 
menni. Századunk gnoszticizmusának érzem ezt a homályos tanítást.

Legalább ilyen titokzatos a mormonok közössége, amelynek képviselőivel 
az utcán találkoztam. Önmagukat nemes egyszerűséggel Korunk Szentjeinek 
nevezik; saját kiválasztottságukban és a csak őket megkímélő világítéletben 
hisznek. Az ő tanításukban is keveredik a Biblia — főleg az Ószövetség — 
világa az eretnekmozgalmak és más vallások tanításával, valamint ala
pítójuk homályos eszméivel.

Chicago északi réskén áll az Iránból származó, de onnan elüldözött Bahá’í 
vallás építészetileg fantasztikus temploma. Hatalmas, csipkézett márványból 
épített bazilika, csodálatos környezetben egy park közepén, a tó partján. 
Sem papságuk, sem bejegyzett gyülekezetük nincs: különböző vallású em
berek jönnek össze alkalmanként. Ilyenkor sokat énekelnek, majd elmél
kednek vallásalapítójuk tanításán, amely több vallásnak, főleg a keresztyén- 
ségnek, az iszlámnak és a hinduizmusnak ötvözete. A ma felbecsülhetetlen 
értékű templom 40 évig épült. Minden kontinensen csak egy ilyen „bázist” 
szándékoznak építeni, céljuk a világvallások egymással való megbékéltetése.

Külön kell szólnom egy egészen különleges „felekezetről” , a televízió 
38-as csatornájáról. Ez napi 24 órán keresztül sugározza vallási műsorait. 
Evangélizációit a helyszínen ezrek, tévén keresztül milliók hallgatják. Ha
sonlatom éppen a műsornak megfelelően bizarr, amikor azt mondom, hogy 
a színpadon hörgő, síró, ordítozó, táncoló show-man evangélizátoraikhoz 
képest Billy Graham egy száraz gyámügyi előadó. Az adás tömegek nézeteit 
formálja, mégpedig egy igen módos, politikailag konzervatív rétegét. Nem
csak szívük, de erszényeik megnyitását is kérik tőlük: minden műsor
szinte könnyeket fakasztó pénzkéréssel fejeződik be.

(magyarok Amerikában)
Az egykori „kitántorgó nemzedék” bizony már egyre fogy. Clevelandi ven
dégszolgálatom során megható volt azokkal az öregekkel való találkozás, akik 
60—70 éve jöttek Amerikába. Nem a kalandvágy vonzotta, hanem a meg
élhetés kényszere űzte őket. Sokan akkor úgy tervezték, hogy inéhány év itte
ni munka után majd hazatérnek, de a legtöbben itt ragadtak. A városban 
nagy kiterjedésű magyar negyed volt, magyar üzletekkel, magyar színház
zal, magyar templomokkal. Mára azonban nagyrészt széthullott ez a közösség. 
A második-harmadik nemzedék már nem nagyon ápolja a magyar nyelvet. 
A magyar negyedbe fekete családok özönlöttek be. Szomorú látványt nyújt 
ma az egykori magyar negyed főutcája. A feliratok még magyarul olvas
hatók, de a legtöbben már kiköltöztek, elmenekültek innen. A négy évtizede 
oly nagy áldozattal és hihetetlenül gyorsan felépített szép magyar evangé
likus templomban még össze-összejönnek a hívek, de bizony már egyre 
messzebbről. Olyan értelemben is, hogy a  városnak mind távolabbi pontjai
ról, de úgy is értve, hogy egyre távolodva a magyar hagyományoktól.

Természetesen szerte Amerikában sok magyarral lehet találkozni. Széles 
körű összetartásnak, egységes szervezeteknek azonban sok jelét nem látni. 
Sajnos nagyon megosztott az iamerikai magyarság, már aszerint is, hogy ki 
milyen történelmi korban és milyen szándékkal vándorolt ki. Valóságos 
többpártrendszer uralkodik: nyilastól kommunistáig terjed a skála. Ma még 
nagyszámú, bár szétszórt amerikai magyarságról beszélhetünk. De az új 
nemzedék legnagyobb része, úgy tűnik, teljesen amerikaivá akar válni. Az 
Amerikai Kohászati Művek kíméletlenül beolvaszt mindent.
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(epilógus: vissza a néger negyedbe)
Karácsony táján születik ez az írás. A vásárlási láz tombol, a televízió csak 
úgy okádja magából a reklámokat. Az üzletek jó része, a minél nagyobb 
haszon érdekében, éjjel-nappal nyitva tart. A város karácsonyi díszben. Sok 
felhőkarcoló ablakának fénye úgy van kigyújtva, hogy az egy hatalmas, 
60—80 emeletes fenyőfát rajzol ki. Milliárdnyi apró égő a kopasz fák ágain, 
színes díszek mindenfelé. A karácsonyi dallamok szinte már eltompítják az 
agyat. De ami igazán furcsa: a legtöbb karácsonyfa — műanyagból ké
szült. Ezt nehéz elviselni. Hiányzik a hazai fenyőillat. De otthoni barátaim
tól most hozott a posta egy magnókazettát karácsonyi népdalokkal, ma
gyar versekkel. Amint a fényes belvárosból megyek vissza a sötét néger ne
gyedbe, az otthoni karácsonyi versek, a hazai dallamok visszhangoznak ben
nem. A versprózában lecsapódó hangulati kavargás közölhetőségén sokat 
törtem a  fejem. Mégis közreadom, mert úgy érzem, a legfontosabbról van 
benne szó: mindazt, ami Amerikában hatásként ér, az otthoni élethez kell 
kapcsolni. A tengeren túl: tanulni akaró vendég vagyok. De gyökérzetem, 
otthonom, hazám máshol van: tengeren innen. Erről szól az alábbi vers
próza.

chicagói betlehemes

köszönöm nektek, márti és írni, hogy elküldtétek dunántúl 
és erdély karácsonyát chicagói szobámba, így a fényben 
úszó, vagy inkább abba belefúló, elhízott nagyvárosban 
is láthatom a csillagot, amint ül az ághegyen, és én is 
tudom veletek1 együtt, hogy fázik, nekem is szorosra kell 
húznom magamon a sálat, mert a michigan-tó felől megint 
metsző hideg szél zúdul ránk, és tudom, józsef is fázik, 
gyalupadhoz rücskösödött kezével szalonnát szel, mert 
mária éhes, ujjai, melyekkel cipót szorongat, egész lilák, 
figyelik, hogy dúdolgatok adyval ezerkilencszáznyolcvanöt 
csúf karácsonyában, a morcona fekete rendőr a supermarket 
bejáratában mindenesetre rosszallóan mér végig, övéből 
gombolatlanul meredezik ia fanyelű stukker és tömören lóg 
a gumibot, heródes a könnyfakasztó spray használatára is 
utasítást adott, de erre most nincs szükség, hiszen mária 
úgyis csak könnyel tudja itatni gyermekét, nem tejjel, 
bent a fényes áruházban pedig zihál, fújtat a tömeg, what can 
i do for you, sir, csak amíg a készlet tart, mindenképpen 
nálunk vásároljon, mert itt féláron megkapja a karácsonyi 
nosztalgiát, jaj, csak agyon ne tapossák azt a kisgyermeket, 
anyja után sír a tömegben, azt hüpögi, valami dzsízesz a 
neve, talán itt hagyta egy ázsiából menekült leányanya, 
ilyenek ezek a keleti népek, ám nekem tovább kell mennem, 
és a hatvanharmadik utcán egyszercsak jó öreg weöres jön 
szembe velem, mellette halász jutka ül a szánon, cseng-bong 
a rím és a csengő a lovak nyakában, ők is betlehemet keresik 
velem együtt itt chicago néger negyedében, ahol annyi az 
erőszak, hogy még a mentő sem mer ide bejönni, de amott a 
mellékutcában deák bili kopog mankójával, véres kard helyett 
ezúttal aranyat és tömjént hoz, de ő sem tudja, merre menjen,
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az ég beborult, így nem láthatja a betlehemi csillagot,
de itt amúgyis mindenki csak a halley-üstökösről beszél,
ám a vakító neonfénytől azt sem látni, de a reklámok kellenek,
itt meg dsida jenő lépeget tétován, törékeny alakja szétfoszlik
a ködben, lantján benkő dániel gémberedett ujjakkal is játszik,
a soványka néger utcalány legnagyobb csodálkozására, gyertek,
betlehemesek, hej, regő, rejtem, kormos arcú fiúk és kendőbe
csomagolt sápadt kislányok, énekeljetek nekünk, itt túl az
óceánon, mert itt toporgunk daltalanul, gyertek, mert émelyít
a műanyag karácsonyfa, színes elektromos égőivel, gyertek már
igazi tűzzel, otthoni gyerekek, mert fázunk, gyere, nagy lászló,
ez itt a te zaklatott karácsonyod, mutasd, hogy kályhácskává
hogy lehet a szánk, veled biztos megtaláljuk rongyosok új fiát,
még ha a könny mindjárt arcunkra is fagy, jim és joann reggel
floridába indultak, még fürdőruhát is vittek ám magukkal,
de józseféknek nem volt pénzük repülőre, hiszen az ácsok mostanság
kevés munkanélküli segélyt kapnak, de a piac közepén van egy
almafácska, annak a tetején két szál liliomszál, vinnyogó
szirénával rendőrautó húz el mellettünk, nyomában az akár-
hányadik csatorna híradójának stábkocsija, a letakart holttest
még az esti adásban látható lesz, karácsony estéjén szépen
vigadjanak, szépen vigadjanak, mindent a kedves nézőért,
valahány e háznak lakosai vannak, az isten áldása térüljön
magokra, térüljön magokra, ezt az áldást keresem, betlehemet
keresem, karácsonyt keresem, jézust keresem, akinek, mint
radnóti mondja, huszonévesen még nem volt szakálla, szőke volt
és lányok álmodtak vele éjjelente, hej regő, rejtem, nyírfakéreg
bocskorom, cserfakéreg papucsom, hej, az ötvenötödik utcában
belerúgok egy horpadt söröskonzervba, énekelj, levente, sírásba
fúló szóval, siralmas a világ, tudod te is, betlehem valahol
mégis itt van Chicago néger negyedében, mert elküldtétek nekem
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Gy. Szabó Béla emlékezetére

Korunk képzőművésze fél a széptől. Ügy véli, ami szép, nem lehet igaz; a 
valóságot csak absztrakt és groteszk módon, vagy sokkoló szürrealista ví
ziókkal lehet tükröztetni. Mert a valóság érthetetlen, nem szép, sőt iszonyú. 
Gy. Szabó Béla ezért ma „korszerűtlen” képzőművésznek tűnik. Áhítattal 
csodálkozik rá a szépre. Amikor szinte mindenki rendhagyó szeretne lenni, 
ő a rendet látja és láttatja meg fametszeteivel, pasztellképeivel, vázlataival. 
Az ember és természet viszonyába — az oly nagyon nélkülözött — ünnep 
hangulatát viszi be. „Ünnepet vinni az emberek közé” — ez volt szűkös fia
talsága idején otthonába fogadó jó barátjának, Járási Andor kolozsvári 
evangélikus lelkésznek, teológiai tanárnak is életprogramja. Maga így vall 
erről: „Pusztán, tengeren, erdőn / barangoltam magamban, / Emberektől 
távol sem / kínzott az egyedüllét. / Föld, víz, égbolt, állat, fa / köznapba 
ünnepem viszi.” Nem véletlen, hogy nincs Erdélyben olyan protestáns pap
iak, amelynek falán ne találkoznánk képeivel.

Gyulafehérvári vasutas család hetedik gyermeke volt. Művészete, élet
stílusa is tanúsítja: puritán kálvinista. Mégis meleg hangon, nagy hálával 
emlékezik vissza gyulafehérvári katolikus gimnáziumára. Járosi Andor és 
Remény ik Sándor révén (a költő ihlette biblikus témájú nagy metszeteinek 
elkészítésére) szoros baráti kapcsolat fűzte egyházunkhoz is. 1939-ben meg
jelent ,,Barangolókönyv”-ének utolsó metszetén magát örökíti meg, amint 
Gyenesdiáson, a „Kapernaum” kockás padlóján szétteríti készülő könyve 
lapjait. „Levonatok borítják a padlót, az ablakon át visszatűző napsugár
ban a megfáradt ember görbe tartásában mérleget készít. Soha Gy. Szabó 
ennél tisztább és tipikusabb masereeli képet nem alkotott!” — írja róla 
Murádin Jenő a bukaresti Kriterion kiadásában 1980-ban megjelent más
félszáz oldalas monográfiájában.

Fametszeteinek száma meghaladja az ezerháromszázat. Pasztell és olaj
képei mellett mintegy tizenötezer grafikai mű került ki keze alól. „Azért 
lehet így, mert létkérdés nála a munka, mert belső motiváció készteti al
kotásra.” (Murádin) Százötven egyéni kiállítása volt nemcsak Romániában, 
hanem szerte a világon. Liege városa díszpolgársággal tisztelte ímeg. A Ro
mán Szocialista Köztársaság kiváló mestere.

Nemcsak kiváló képzőművész. Kitűnő stiliszta is. „Barangolókönyv”-ének 
tartalmát klasszikus verseléssel latinul is, magyarul is hatsoros versbe tö
möríti. „Kínai útivázlatok” és a „Mexikói tél” címen készített útikönyveiben 
egy fanyar humorú, meleg szívű szépíró osztja meg élményeit a képek és 
vázlatok gazdag világában gyönyörködő olvasóval. A 80 éves korában el
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hunyt kolozsvári művészre két Reményi k-aroképével, egy régebbi írásával, 
Reményik Sándor versével és a költőhöz írt soraival emlékezünk. (Gy. Szabó 
cikke a Pásztortűz 1941. november 15-i Reményik emlékszámában jelent 
meg.)

Reményik Sándor arcképe

IRTA: GY. SZABÓ BÉLA

Jó  ideig szemérmes tartózkodással fogadta azt a gondolatot, hogy valaki 
arcképét örökítse meg. Ezért eleinte csak lopva tanulmányoztam. Az itt 
közölt vázlat is így készült, társaságban, ahogy a beszélgetők háta mögé 
bújtam. S bár az utóbbi időben látása gyengült, néhányszor mégis rajtacsí
pett. Ilyenkor zavartabban mosolygott, mint én.

Ez azután többször megismétlődött s végül is nem idegenkedett szándé
komtól. De a megvalósításra csak lassan került sor. Vándoréveim korszaka 
következett és ritkán találkoztunk.

Ezerkilencszázharminokilencben egy párás fülledt júniusi délután meglá
togattam a Lórántffy Zsuzsanna kórházban, hogy nekikezdjek egy famet
szetnek, de hangulata nagyon szomorú volt.

„Mess meg engem ravatalos halottnak!” — mondotta kissé emelkedett 
hangon. Máskor keményen tartotta fejét, most lehorgasztotta: fáradt volt 
és szenvedett. Kezelőorvosával tréfás dolgokat mondogattunk, s rövid ideig 
Sándornak is jó kedve lett. De ez csak a fény fel-felvillanása volt abban 
a tompa, fojtó szürkeségben, amely fenyegette, amelytől oly szorongva félt. 
Aggódva panaszolta, hogyha a kegyetlen közöny teljesen hatalmába keríti, 
még verset sem tud majd írni. Később is többször voltak ilyen gyötrődései. 
Nem fárasztottam hát már csak azért sem, mert nem a letört Reményik 
Sándort akartam megörökíteni. Amit akkor csináltam — úgysem sikerült.

Sokszor fut az ember nehéz feladatok után. S mintha kényszerített volna 
valami, hogy egészben véve kemény, acélos alkatú s részleteiben mégis oly 
finom vonalú fejét megrajzoljam.

Telt-múlt az idő, de ahányszor találkoztam vele, mindig nyugtalanított 
valami. Végre a következő évben már könnyen ment a dolog. De azért most 
is eszembe jutott az a bizonytalan érzés, hogy esetleg nem sikerül. Különös 
kíváncsisággal, félelemmel, bizakodással, küzdelemmel kevert érzés. Köz
ben arról is beszélgettünk leginkább, hogy a művészi alkotásban a véletlen
nek nagy szerepe van, minden alkotás egyúttal szerencsejáték. A művész 
pedig a világ legnagyobb kártyása: egy lapra felteszi egész életét. Mesélte, 
hogy néha évekig hordozott magában egy-egy versmagot, amíg kikelt és 
fává terebélyesedett.

Egy darab körtefa deszka volt nálam, arcát mindjárt arra rajzoltam fel. 
Érdekes, kissé hátrakapott, kopaszodó boltozatos szikla-homlokának vonalát 
húztam le előbb, amely a szemöldök fölött eléggé kiugrik. Majd a pofa
csont, a száj-tájék és az áll körvonalát, sok puha részletvonalaival. Elhe
lyeztem benn ülő, elszánt és egyúttal jóságos, világos szemét, amely annyi
szor látott a magasba s bizony sokszor csak a földet nézte. Ezt a tekintetet 
kevés fényképe adja jól vissza. Egyrészt ez már a világos szemek fényképe
zésénél így szokott lenni — a lemez nem egyformán érzékeny a  különböző 
színekre —, másrészt a gép csak pillanatot rögzít, de nem kutat. Az egész
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A vázlat

arckifejezésben volt valami lenyűgöző, különösen fia verset olvasott fel, 
vagy beszélgetés közben lendületbe jött. Rideg üveglencse ki tudja-e vál
tani ezt az arekifejezést az emberből?

Rendkívül finom vonalak adódtak orrának formáinál. Mindezt fametszet
ben kellett elképzelni, ami nem ment minden, nehézség nélkül. Külön gondot 
adott deresedő, rövid bajusza, szája, különösen alsó ajkának egyszerre puha 
és dacos vonala. Erős, erélyes állkapcsa is két szelíd, gömbölyded formában 
végződött.

Nem fárasztottam sokat. Előre biztattam, hogy az egész művelet — ha 
sikerül — olyan, mint a jó  foghúzás; minél rövidebb ideig tart, annál 
jobb. Később is közbevetettem egy-egy ilyen mondást, hogy kedélyét élén
kítsem, ami munkámat megkönnyítette.

Egy-kettőre megbarátkozott a modell-üléssel, nem is hitte, hogy kedélyes 
beszélgetés közben történik meg mindaz, amitől oly sokáig húzódott.

Másnap a felrajzolt arcot kezdtem vésni. Hajléktalan ember voltam abban 
az időben és a  Pásztortűz egyik asztalán dolgoztam mint „megtűrt elem” . 
Sándor is gyakran feljárt, így a  kivésett, főbb vonásokat mindjárt természet 
után ellenőrizhettem. Nem volt könnyű feladat ez; vigyáznom kellett, hogy

A metszet
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csak a lényeges maradjon meg az arcból, mely — mint már említettem — 
érdekes ellentétek összhangja volt.

Mikor láttam, hogy a siker reménye felcsillan, fütyörészni kezdtem. Erre 
Sándor is felvidult. Még énekelt is.

A próbalapok nyomtatása közben szó esett a versek illusztrálásáról is. 
Határozottan kijelentette, hogy verset akkor olvas legszívesebben, ha nincs 
rajz mellette. A mai fametszetekkel sem nagyon barátkozott meg, de ami
kor az első, elfogadható lapot eléje tettem, hosszasan nézte, állkapcsait 
összeszorította, majd szokás szerint felkapta fejét és nagy örömömre, meg
nyugvásomra mondta röviden, hogy ezt a metszetet szereti.

Ezek után kiderült, hogy a metszetek aláírása fárasztóbb volt, mint a 
modell-ülés. Az erélyesen fogott toll alatt meg-megakadt az írás, de feltű
nően egyformán minden aláírásnál ugyanott. Látási zavarai gyakran voltak 
az utóbbi időben, és így csak egynéhány lapot írattam alá. Nehezen ment, 
de mégis szívesen tette.

A Pásztortűz szerkesztőségéből távozóban mindig visszafordult az ajtó
ban, felemelt fejjel s nyugodtan, kérőn szólt vissza: A Tüzet ne hagyjátok!

Most, hogy messzire ment, gyakrabban nézegetem arcképét.Ezt a mon
datát hallom, és arra jövök rá, hogy hovatovább magunkra maradunk.

REMÉNYIK SÁNDOR

Mindenki a magáét
Gy. Szabó Bélának

A köröket, a köröket ne hagyd: 
Mindenki a magáét —
El ne hagyd magad dolgát-örömét, 
Kicsi virágát az egész világért.
Rajzold, rajzold buzgón és elmerülten 
És rendületlenül
Rajzold, rajzold pontos köreidet — 
Míg a vihar elül.

S ha halni kell: akkor is úgy találjon 
A végzet: a vak katona:
Polgár- és művész-gőggel mondd neki: 
A köreimet mem adom oda.

1939.

Gy. Szabó Béla és Reményik Sándor levelezéséből
Gy. Szabó Bélától csak az alább közölt levelezőlap és levél maradt meg Re
ményik Sándor hagyatékában. Jelenleg mindkettő a Petőfi Irodalmi Mú
zeum kézirattárában található.

Gy. Szabó Béla Reményik Sándornak írt levelezőlapja Budapestre:



GY. SZABÓ BÉLA EMLÉKEZETÉBE 

Kolozsvár, 1936. III. 10.
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Kedves jó Sándor!

Köszönöm a megemlékezést Mindkettőtöknek. Nem tudom ugyan, hogy e 
lap kezedbe kerül-e, mert itt azt sem tudjuk, hol lehet Titeket megkapni.1 
Nagyon szépen megkérlek, hozzatok nekem 20 P-t (azonnal fizetem), ti. 
1-re nekem is utaznom kell2 és nincs még útiköltségem a magyar vonathoz. 
Légy jó Andornak3 átadni üdvözletemet, valamint Nyíró Jóskának'1 és 
dr. Tavaszy prof. Ürnak.5 Szeretettel ölellek

Szabó Béla

Gy. Szabó Béla Reményik Sándornak Budapestről Kolozsvárra írt levele:

Budapest, 1936. június 19.
Kedves Sándor!

Hallgattam eddig, de annál többet gondolok Rátok. Napról napra mind
inkább megértelek, aki a legjobb körülmények mellett rövid ideig sem igen 
szerettél itt maradni. Nekem is jó dolgom van eddigi életemhez képest. 
Kevesebb valamivel az anyagi gondom, mégis nagyon húz valami vissza. 
Gyakran megesik, hogy megyek az utcán s egyszer csak valahol a Szent 

János kút vagy Hajtásvölgy6 felé találom magam. Nagy erő ez Sándor! Ha 
szárnyaim volnának és a szememet bekötnék, talán vissza is találnék Hoz
zátok.

Tanulni jöttem ide és ez a cél az egyedül, amely az egyensúlyt megtartja. 
Hovatovább látom, hogy a tehetségemen kívül, amelyről nem tehetek — 
Erdélynek köszönhetek a legtöbbet és igazi munkát ott fogok végezni.

Oly eset, mint a Makkaié7, sem veszi el kedvemet, hiszen vagytok még 
elegen — erősebbek. Ezen is sokat gondolkoztam és mindig Tereád és Kós 
Károlyra, valamint arra a maroknyi emberre jutottam.

Ezt az évet még itt töltöm Magyarországon, januárra talán lemegyek 
Olaszországba. Kell ez a távoliét, hogy az ember igazi környezetét és ön
magát jobban megbecsülje. Hogy személyesen nem vagyok köztetek, ked
vező annyiban, hogy legalább nem halljátok sok helytelen kiszólásomat. 
Erről itt, úgy látszik, leszoktam.

Nagyon szeretném, ha egyszer feljönnél, amíg itt vagyok. A könyvnapo
kon kerestelek. Nagyon szeretnék egy fametszetet csinálni Rólad és most 
már menne is. Légy szíves majd megírni, ha jössz, esetleg akkor majd egy 
szívességre is megkérlek: nehány fadarab felhozásáról lenne szó.

A Pásztortüzet és a Helikon-asztalt8 sok szeretettel üdvözlöm. Téged sze
retettel ölellek

Sz. Béla

Reményik Sándor válasza s a két jó barát esetleges további levelezése 
valószínűleg Gy. Szabó Béla hagytékában található.

Imre Mária
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JEGYZETEK

1. Reményik Sándor Járosi Andorral és irótársaival 1936 márciusában Magyar- 
országon tartózkodott, felolvasókörúton. Először Sopronban és Győrben, majd 
valószínűleg Budapesten is voltak, mert Gy. Szabó Béla dr. Imre (Kálmánhoz, 
Reményik sógorához címezte a lapot, Budapestre.

2. Gy. Szabó Béla 1936. április elején Budapestre utazott, ahol a Képzőművé
szeti Főiskolán három évig tanult, mint Varga Nándor Lajos tanítványa. 
(Murádin Jenő: Gy. Szabó Béla. Bukarest, Kriterion, 1980.)

3. Járosi Andor evangélikus lelkész, teológiai tanár, Reményik Sándor jó barátja.
4. Nyíró József író, az Erdélyi Helikon tagja.
5. Dr. Tavaszy Sándor református teológiai tanár, az Erdélyi Helikon tagja.
6. Kirándulóhelyek Kolozsvár környékén.
7. Makkai Sándor református püspök, az Erdélyi Helikon tagja, 1936-ban Ma

gyarországra költözött.
8. Gy. Szabó Béla az Erdélyi Helikon íróit üdvözli a tizenegyedik helikoni talál

kozó alkalmából. (Marosvécs, 1936. július 2-4.)



FASANG ÁRPÁDNÉ

Vallomás Simone Weilről

Az ezredfordulóhoz közeledve a szabadesés törvényszerű gyorsulásához ha
sonlóan követik egymást világszerte azok az események, melyek démoni erő
vel sugallják az élet értelmetlenségét. Rilke már több évtizeddel ezelőtt pa
naszolta, hogy a tények tömege, ellentmondásossága eltakarja előlünk a való
ságot. Egyre nehezebb a tájékozódás a világ jelenségei között, mert nem le
het róluk tudni, hogy eredetük, irányultságuk révén a természetfölötti vi
lághoz, a Valósághoz tartoznak-e, vagy a körülöttünk áramló, vak kegyet
lenséget szuggeráló érthetetlen erők láncolatához. Mivel ezek az erők roha
mosan növekednek, egyre inkább úrrá lesz rajtunk a félelem, a kicsinyhi- 
tűség, a bénító borzalom.

Ám lehetetlen észre nem vennünk a káosz növekedésével együtt jelent
kező biztató polarizációs folyamatot, melynek következtében helyükre ke
rülnek a tények és új fényben tűnik elő a vigasztaló Valóság.

A pusztításunkon, testünk-lelkünk mérgezésén fáradozókkal szemben föl
föltűnnek igazi fényforrások, az előbbiekhez képest elenyészően kicsiny 
mennyiségben. De aki nyitott szemmel jár, az csodát láthat. Tanúja lehet 
egy boldogító fizikai törvényszerűségnek, mely szerint a gramm a mérle
gen kiegyensúlyozhatja a borzalom kilóit, mázsáit, tonnáit, annak alapján, 
hogy a grammot tartó kar ezerszer, milliószor, milliárdszor hosszabb a másik 
karnál. Ezzel a képpel már itt is vagyunk Simone Weil gondolatkörében.

Nevével — mint gondolom, a legtöbb protestáns olvasó — Pilinszky Já 
nos egyik szép versében találkoztam először.

„Latrokként — Simone Weil gyönyörű szavával —
tér és idő keresztjére vagyunk mi verve emberek . . . ”

(Juttának)

Rögtön éreztem, hogy aki a mai ember állapotát, helyzetét, a kereszt koz
mikus erejével való összefüggését két ilyen sorban tömöríteni képes: rend
kívüli szellem. Akkor azonban hiába tudakozódtam felőle a könyvesbol
tokban. Később kezembe került Németh László érdeklődésemet fokozó, tisz
telgő tanulmánya az „Utolsó széttekintés”-ben. Kíváncsiságomat végképp 
felajzotta Pilinszky „Szög és olaj” című prózagyűjteménye, melyben huszon
ötször említi nevét, sí a  konzseniális szellem leleményével az idézetekből 
mint mozaikokból szinte összerakta S. Weil portréját.

Ilyen dramaturgiai előzmények, ilyen jelentős „hírnökök” után lépett
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számomra színre az Ami személyes és ami szent c. esszégyűjteményében, 
amelyet Reisinger János rendezett sajtó alá.

Várakozásomban nem csalódtam. Azon sem csodálkoztam, hogy századunk 
számos szellemi nagyságát megihlette, s hogy VI. Pál pápától Albert Gamus- 
ig a legkülönbözőbb világnézetű írók, gondolkodók tisztelettel viseltetnek 
iránta. Ritka tünemény volt, aki élet, életmű, stílus egységét sugározta.

A protestantizmust nem ismerte, eleve elhárította, ugyanakkor Luther két 
fontos tétele vissza-visszatérő gondolati vezérmotívuma. Egyik: „A legtöbb 
erőfeszítés az ember részéről Krisztus Urunk szívünkbe fogadása.” A másik: 
nem egyezkedett a skolasztikusokkal, akik az eredendő bűnnel szabadjára 
engedett rossz súlyát csökkenteni igyekeztek. „A természetfeletti jó nem 
holmi kiegészítése a természetes jónak, ahogy Arisztotelészt támogatván sze
retnék velünk elhitetni. . .  Az emberi lét minden súlyos kérdésében vá
lasztás egyedül a természetfeletti és a rossz között van.” (Ami személyes és 
ami szent) Abban sem értett egyet, hogy a bűnbeesés után épen maradtak 
az ember természetes erői, így az akarat is, mellyel elkerülhetjük a rosszat, 
s cselekedhetjük a jót. Ezzel kapcsolatban ezt vallja: „Az akarat a lélekben 
semmi jót nem tesz. A gyomot a földműves izomereje tépi ki, de a gabonát 
egyedül a víz és a nap növeszti meg.” Engedelmességünk folyamatában 
csönd, figyelem, állhatatosság, várakozás működik, szenvedésre, örömre 
egyaránt készen. (Ahol elrejtik az Isten)

Azon töprengek, miképp lehet behatolni meglátásainak gondolatsűrűjébe, 
szellemi világa labirintusába. Sugallatai ugyanis az alkalmi ihletett pilla
natok füzében keletkeztek, lávaömléshez hasonlóan. Nem könnyű kitapin
tani sajátos logikai rendszerét.

Tanulmányaiból kitűnik, hogy a barátságot szent, isteni ajándéknak tar
totta. Rövid életében kevés, de valóban istenadta barátokra lelt. Voltaképpen 
nagy magányosságban élt, a  fizikai, szellemi munka, s a feszült várakozás 
(hüpomoné) szigorú diszciplínájában. Halála után művei megjelenésével vi
szont baráti kapcsolatba lép valamennyi olvasójával. Soraiból árad a szug- 
gesztivitás.

Miközben könyvét elejétől végig átolvastam, az újszerű, merőben eredeti 
meglátások, eddig ki nem fejtett összefüggések egyszerű képekben való lát- 
tatása, méghozzá a francia géniusz világosságra törő, kristálytiszta stílusá
ban — valóban ámulatban s kábulatban tartottak.

A nekem szánt szólamot végül Lelki önéletrajzából hallottam ki. Ebben 
írja többek között az alábbiakat: „Tizennégy évesen zuhantam az ifjúkor 
egyik feneketlen reménytelenségébe, s igen komolyan gondoltam arra, hogy 
meghalok, középszerű természeti adottságaim miatt. Bátyám rendkívüli 
képességei, kinek gyermek- és ifjúkora hasonlatos volt Pascaléhoz, erősítet
ték bennem ennek tudatát. Nem a külvilág sikereiért sajnálkoztam, ha
nem azért, mert semmi reményem sem lehetett annak a természetfölötti 
birodalomnak az elérésére . . . ,  ahol az igazság lakik . . .  Belső homályban 
eltelt hónapok után hirtelen és mindörökre megszereztem azt a bizonyos
ságot, hogy bármely emberi lény, akár a semmivel egyenlő természeti adott
ságaival is eljuthat az igazságnak ama birodalmába, ami a zseni sajátja, ha 
vágyakozik az igazságra, és figyelmével fáradhatatlanul erőfeszítést tesz ar
ra, hogy azt elérje . . . ”

Nehéz eldönteni, mi itt a csodálatosabb. Az, hogy egy gyereklányban föl- 
sejlik a természetfeletti birodalom valósága, és minden vágya arra össz
pontosul, hogy azt elérje —, vagy a kegyelem által kapott megvilágosodás,
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mellyel egyenesen rátalál az oda vezető útra? Sorai vallanak a fiatalkori 
depresszió poklában való vergődés nyomorúságáról, a szerencsétlenséggel 
történő első találkozásáról és az isteni könyörület első megtapasztalásáról, 
mely által Kiszállhatott a mélységből a magasságba. Ez volt az az első 
sorsdöntő élménye, melyből kicsíráztak későbbi kiérlelt tanulmányai, mint 
pl. a Szerencsétlenség és istenszeretet, általában a hitre jutásért folytatott 
állandó küzdelme, mely aforizmái nagy részében is kifejeződik.

A kétségbeesésnek ez az állapota, melyet ilyen megrendítő erővel ábrázol, 
egyre aktuálisabbá vált korunkban. Teljesítménycentrikus világunkban sok 
fiatalt veszélyeztet az általa jellemzett pokoli lelki közérzet. A kisebbren
dűségi komplexus, a kisemmizettség, kitagadottság, fölöslegesség érzéséből 
fakadó szorongás bugyraiból csak igen kevesen találják meg S. Weil egyet
len kivezető útját, az evangélium vigaszát. Azt a megkönnyebbítő öröm
teli tényt, hogy a Valóságban, a természetfölötti birodalom evilági felére is 
érvényes törvényei szerint nem az osztályzatok, pontszámok, felületes jel
lemzések összegezésével ítélik meg a fiatalokat, felnőtteket egyaránt, hanem 
egyedül az igazság, igazságosság iránti fogékonyság alapján. Aki nem ködösí
ti helyzetét, kudarcai miatt nem vádaskodik, reálisan szemléli belső álla
potát, a valóságnak megfelelően, szépítések és illúziók nélkül — ugyanakkor 
figyelmét, vágyait fáradhatatlanul irányítja az igazság felé —, az „zsenivé” 
válhat, a természetfölötti birodalom értékrendszerében. Bár minden fiatal 
megtapasztalná S. Weil boldogító felfedezését! Nem menekülnének olyan so
kan zsákutcába: alkoholba, kábítószerbe, zenének csúfolt esztelen bömbölés- 
be, sőt öngyilkosságba.

Az említett idézetben megfogant az a későbbiekben bővebben kifejtett gon
dolati telitalálata is, mely szerint a valódi, nem csupán képzelt hit első lép
csője az igazság iránti homályos vágyakozás. A tizennégy éves S. Weil még 
messze volt a Krisztussal való találkozás sorsdöntő élményétől, az igazság 
iránti vágy, az állhatatos figyelem szükségességének hangsúlyozása azonban 
már párhuzamosan halad a Hegyi Beszéd szellemével, mely szerint Isten 
törvényeinek teljesítése a szív, a vágyak tisztasága nélkül lehetetlen.

Aki ezt az alapigazságot S. Weil szellemi becsületességével végiggondolja, 
rögtön belátja zűrzavaros érzelemvilága rendezésére való képtelenségét, te
hetetlenségét. Ha valaki netán felismeri egyik-másik vágyának illuzórikus 
voltát vagy tisztátalanságát, s ezért megpróbálja elfojtani, az a vágy csak 
előtör, álúton, hatványozottan, s birtokba veszi szívét, mint a gonosz lélek 
többedmagával visszatérve a kitakarított házat. A kaotikus vágyaink indí
tékából elkövetett bűnök, s az általuk állandóan újratermelődő rossz, mely
nek okozói is és elszenvedői is vagyunk, csak egyféleképpen semmisíthető 
meg: az egyetlen, tökéletes tisztaság, a Bárány veszi el, akiben a „szétpor- 
lasztott rossznak lehető legnagyobb része gyűlik össze szenvedés formájá
ban.” (Rendszertelen gondolatok Isten szeretetéről)

A vágyak radikális leleplezése, Isten irányába fordított összegyűjtése nél
kül a lelki újjászületés illúzió marad. A valódi újjászületés azzal kezdődik, 
hogy tekintetünket állhatatos figyelemmel a megfeszített Krisztusra irányít
juk. Ez egyetlen lelki mozdulat csak, melyre mindenki képes. (Előképe a réz- 
kígyóra való feltekintés Izrael vándorlása idején.) Akkor az ő szeme meg
talál bennünket, mert ő úgyis keresett, s előbb szeretett minket. Tekintete 
nyomán vágyaink rendezetlensége, énünkhöz a nehézkedési erővel való ösz- 
szeláncoltsága nyilvánvalóvá lesz, s ez a lelki földhözragadtságunk egy- 
szercsak határozottan fájni kezd. Ha kitartóan figyeljük őt, szeretete életre
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kelti a lelkiismeretünket (a pszichológusok által is felfedezett felettes Ént), 
mely egész lelki valóságunkat föltárja a maga bűnös realitásában. Föltárt, 
fájdalmat keltő bűneinket ő magára veszi, s helyébe megajándékoz bennün
ket a tisztaság iránti vággyal, mely az igazságosság, jóság, szépség, fele
barát felé fordul —, tehát abba az irányba, amerre már Isten rejtőzik.

Az újjászületés első lépcsője tehát a feszült figyelem, a csönd, a várako
zás állapotába való helyezkedés. Ebből támad az Isten iránti vágy. A figye
lem és vágy kapcsolatáról később így vall: „Egyedül teljes figyelemmel lehet 
csak Istenre gondolni. Aki képtelen az ilyen figyelemre, az valójában nem 
Istenre gondol, még ha Istennek nevezi is azt, akire gondol. Ha viszont szá
mot vet azzal, hogy nem Istenre gondolt, és igazán Rá szeretne gondolni, 
a kegyelem segítségére lesz, hogy mennél nagyobb legyen a figyelme és hogy 
akire gondol, megegyezzék Istennel. A legnagyobb kilépés önmagunkból a 
teljes figyelem. Egyedül Istenre vágyva leszünk alkalmasak a figyelemre.” 
(Töredékek a Füzetekből).

E fejtegetésben is dominál az önbecsapástól, illuzórikus hittől mélysége
sen irtózó szellemi becsületessége, mely áthatja egész gondolatvilágát. A,z idé
zett sorokban alapjában véve a figyelem és vágy kölcsönhatását elemzi. 
Ama természetfölötti birodalom tehát egyetlen lelki mozdulattal kezdődik, 
a figyelemmel, melyre kivétel nélkül minden ember képes. Ki hosszabb, ki 
rövidebb időn át. Ki minél állhatatosabban figyel, várakozik csöndben, an
nál hamarabb megjelenik lelkében a tiszta vágyakozás, mely ismét a figye
lem fokozott összeszedésére serkent. Minél feszültebb, áhítatosabb és áll- 
hatatosabb a figyelem, annál magasabb feszültségű, annál tisztább vágyat 
indukál. A hitben járó ember lelkében szüntelenül működik ez a folyamat, 
mely előbb-utóbb fölfakasztja a valódi alázat éltető erejét.

Az anyagi világ összetevőit a tudomány végiganalizálta. Molekula, atom, 
atommag, elemi részecske, végül Plánok szerint egy gondolat a Teremtő 
elméjében. . .  A természetfeletti birodalom alappillérei között ugyanúgy ér
vényesül a komplexitás törvénye, mint az anyagi világban, csakhogy e té
ren pszichológiailag nem eléggé kidolgozott az összefüggések rendszere. S. 
Weil ezt a hiányosságot pótolta, amikor figyelem, vágy, alázat, hit, enge
delmesség, szeretet kölcsönhatásait tárta fel.

A keresztény hit mélységeibe is csak az pillanthat be, aki elszánt alázat
tal vállalja a szenvedések tengerébe való alászállást. S. Weil aligha hozta vol
na felszínre e kötet esszéiben s a Töredékekben található gondolati kincse
ket fizikai fájdalmai, az üzemben, majd később az üldöztetésben átszenve
dett tapasztalatai nélkül. Nem találta volna meg az emberi bűnök, s a velük 
elegyített szenvedések legkisebb közös többszörösét, valamennyi emberi te
remtmény közös sorsát, az élet nagy misztériumát: a szerencsétlenséget. Nem 
fedezte volna fel az eredendő bűn s a belőle kiinduló minden rendű-ran
gú nyomorúság iszonyú crescendóját, a keresztre feszített Krisztus Isten
től való teljes elhagyatottságába torkolló végtelen távlatát.

írásai szerint az ember felismerheti: a szerencsétlenség rászakadásakor 
voltaképpen nem igazi lénye, hanem csak önérzete, hiúsága, gőgje, erő
szakossága, vagy más „személyes” tulajdona szenvedett csorbát. Nem egyéb 
történt vele, mint az, hogy lelkének csak silány része rongálódott meg. Az, 
melyre vonatkozóan már Jeremiás is ilyen parancsolatot közvetített: „ . . .  tá- 
volítsátok el szívetek előbőreit!” (4, 4.) így minden bántás, megaláztatás 
szükséges műtét, melynek során egyszercsak leválik az „én” , akárcsak a ra
kéta hordozója a kilövés pillanatában, s felszabadul a lélek isteni eredetű
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lényege, elemi részecskéje, s ebben az alázatos sóhajban tör felszínre: „Miért 
cselekedtek velem rosszat?”

Aki ilyenformán a  szerencsétlenség súlya alatt hagyja szíve „előbőrét” , 
megtagadott ó-emberét keresztre feszülni, az Krisztussal együtt föl is tá
mad a szerencsétlenség okozta lelki tetszhalálból. Krisztus — ellenségeinek 
megbocsátva — arról tanúskodott, hogy valójában nem ártottak neki. Az 
általuk készített legfőbb rosszat a lehető legjobbra fordította.

Simone Weil megható szívóssággal, mintegy végrendelet érvényű erővel 
sugallja olvasóinak: vegyék észre lelkűk nemesebb felének táplálékforrásait, 
az illúziók, hazugságok rétegén túli, valóságos természetfeletti birodalmat! 
Isten országát, az ő békességét, Krisztust, aki isteni mivoltának örökkévaló
ságában már a megtestesülés előtt is meg-megnyilatkozott, valahányszor az 
emberek az igazságosság, jóság, irgalmasság, bölcsesség szellemében csele
kedtek. (Töredékek a Görögf Kútfőből)

Megtestesülvén kinyilatkoztatta a teljes igazságot: Istent, a szerető meny- 
nyei Atyát, akinek háza — melyben szeretet, öröm, béke lakozik — a meg
váltás óta nyitva áll mindannyiunk előtt. Szüntelenül jelen van közöttünk a 
világ szépségében, a felebarátban, az egyházi szertartásokban. Szeretetébe 
belegyökerezhetünk, s akkor kitűnik a lélekkönnyebbítő boldogság: a kö
rülöttünk örvénylő tények brutális halmazában is kitapintható a  Valóság, 
Krisztus szerető szívének értünk való lüktetése.

Minél többször olvasgatom tanulmányait, távlatokat nyitó aforizmáit, an
nál inkább igazat adok e sorainak: „ . . .  semmi sem olyan hatékony emberi 
dolgainkban, mint Isten szeretettjei iránt való barátságunk, mellyel föl
élesztjük az Istenre vetett egyre lángolóbb tekintetünket..

KALÁSZ MÁRTON

Egy nap

„ugyan lopódznál? az idő 
olyan, mint a kolomp füvemben 
eredsz, azt hiszed, fojtva a kolomp 
s jól hallja, aki messziről követ

így tudjátok mindketten az időt
én, harmadik, majd csak szemmel kísérem
nyomod fölfelé, övét lefelé
egy nap tisztán hallotok a havon”



FRITZ RIEMANN

Felkészülés az öregségre

Egy fejezetet közlünk a szerzőnek 
Az öregedés művészete címen 
a Helikon Könyvkiadónál 
a közeljövőben megjelenő 
könyvéből. (Szerkesztő)

Ha rejlik az életben valami kibontakozási tendencia és önmegvalósítási tö
rekvés, akkor az öregség is cél. Nem kellene lecövekelt állapotnak lennie, 
amely talán abban csúcsosodik ki, hogy akkor az ember már csak a múlt
ba merülve él, főként egészségét félti aggályosán, ami groteszk formában ön
céllá, s életének csaknem egyedüli tartalmává lehet, különböző hipochond- 
riák alapját vetve meg, éspedig annál jobban, minél általánosabban „kon
zerválódásra” van beállítva az illető. Az ilyen passzív magatartás automa
tikusan fel duzzasztja azt a mind nyugtalanabb gondot, amely görcsösen meg 
szeretné tartani, ami apránként úgyis kicsúszik a kezéből. Az önfenntartási 
ösztön, amely az összes közt valószínűleg a legerősebb, könnyen elhatalma
sodik, ha már nincs más megtartanivalója. így aztán meglehet, hogy öregkor
ban önállósítja magát. A kívülálló aligha képes átérezni azt a szívósságot, 
amellyel az öregek sokszor tíz körömmel kapaszkodnak az életbe, még ha az 
élet mindennek látszik is, csak életre érdemesnek nem. Nekik akkor már 
semmi másuk nincs, csupán az életük. A statisztika is ezt mutatja: öngyil
kosságot semmiképp sem az aggok követnek el a leggyakrabban.

Minden, ami előkészítetlenül éri az embert az életben, mélyebben vagy 
keményebben sújtja. Mivel bizonyos határig rendelkezünk az előrelátás ké
pességével, sok mindenre fölkészülhetünk, mindenekelőtt természetesen 
olyan dolgokra, amelyekre tapasztalati alapon számíthatunk. Ilyen az öreg
ség is: számolnunk kell vele. Igen ám, de hogy készülhetünk fel rá? A leg
hamarabb anyagilag tehetünk valamit: élet- meg balesetbiztosítást stb. köt
hetünk, idejekorán megírjuk talán a végrendeletünket is. Szükséges és ér
telmes dolog megtennünk ilyesmit a biztonságért, öregkorunkra talán ta
karékoskodunk is, vagy más olyan értékekre igyekszünk szert tenni, ame
lyeket stabilnak tartunk. Társadalombiztosítás, nyugdíj és eltartási szerző
dés szintén a biztonságot szolgálja. Bizonyára az egészségünkért is teszünk 
egyet-mást, időnként megvizsgáltatjuk magunkat az orvossal, ha másért nem, 
hát netalán lappangó betegségek megelőzése végett, s ezt életünk dele után 
ajánlatos is rendszeresítenünk. Sportolunk) is, hogy egyensúlyban tartsuk 
magunkat, diétázunk, és testsúlyunkra is ügyelünk. Mindezeknek megvan 
a maguk arányos jelentősége. Ezzel azonban általában ki is merül az öreg
korra való felkészülésünk, s életbiztosítással a zsebünkben azt hisszük, hogy 
megtettük, amit kell.

De mit is jelent voltaképpen felkészülni az öregségre? Erre a legéleseb
ben a föl nem készültek esetei világítanak rá.

Itt van például egy háziasszony és anya, akinek napjait teljesen kitöltik a 
családi teendők, és ezeken kívül semmi másra nem ér rá. Legalábbis így
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érzi. Mindig csak az éppen zajló napot látja, annak elintézendő dolgaival, 
amiket lelkiismeretesen el is lát. Hanem aztán „egyszerre” megnőnek a fió
kák, és kirepülnek a fészekből. Férje naphosszat a boltban, hivatalban vagy 
egyebütt tevékenykedik. A1 kis lakás tisztántartása nem sok időt igényel, a 
bevásárlás és egyéb tennivalók sem. És most megjelenik az üresség. A házi
asszony nem tud mit kezdeni önmagával. Ahhoz szokott, hogy sok a dolga, 
s örül, hogy mindennek eleget tud tenni. Olyan szépen megvolt, hogyan 
kell rendben lefolynia egy napjának, és ment minden, mint a karikacsapás. 
De most mit tegyen, amikor kötelességei meggyérültek, csak úgy tátong előt
te a szabad idő, s ezzel merőben új állapotban találja magát?

Akit az ilyesmi felkészületlenül ér, az gyakran tehetetlen, többen pedig 
mély depresszióba süllyednek. Ámbár a jelenkor sok kitérési lehetőséget 
nyújt — lehet szinte szakadatlanul rádiót vagy lemezeket hallgatni, tévéz
ni, csakhogy ez mégis csupán passzív „fogyasztás” , önkiszolgáló szórakozás, 
amiből hiányzik a saját kezdeményezés és tevékenység, s ezért egymagá
ban nem kielégítő. Akadhat, aki beéri ennyivel, másoknak viszont ez nem 
elég, s akkor gyakran hangzik fel a „volna csak” : Tanultam volna csak 
valamit annak idején! Volna csak valamim, ami tartalmat ad az életem
nek, ami örömet szerez!

Nyilván itt van a kutya elásva. Túl sokáig és kizárólagosan élünk a pil
lanatban, anélkül, hogy a jövőre gondolnánk. Ezért az öregségre való fel
készülés legrövidebb formulája így hangzik: idejekorán számoljunk vele, 
legyen róla elképzelésünk, hogy mit kezdjünk vele, nehogy aztán egy nap 
ott álljunk gyámoltalanul a nagy üresség előtt.

Ha rajtaütésszerűen szakad ránk az öregkor, abból még más, éspedig nyo
mós problémák is könnyen kerekednek. Ilyenkor esik meg a legkönnyeb
ben, hogy a szülő nem képes felnőtt gyerekét „elereszteni” önálló, szabad 
életútjára, mert még szüksége van bá, bármilyen tetszetősen festi is át ön
magának ezt a fogvatartást anyai szeretetté és aggódássá. Ügy viselkedik, 
hogy gyereke föltétlenül lelkifurdalást kapjon, ha őt magára hagyja. Vilá
gosan kirajzolódik az összetörtségén, kétségbeesésén, talán még meg is be
tegszik, hogy magához láncolja felnőtt gyerekét, kikényszerítse gondosko
dását, és így demonstrálja, hogy mennyire nem lehet őt egyedül hagyni. 
Az ilyen családi talajból tragédiák nőnek ki. A szülői „szeretet” oltárán 
sokszor mutatnak be gyermekáldozatot. Ezek a „gyerekek” aztán nem köt
nek házasságot, nem merik a maguk életét élni, mert apjuk vagy anyjuk 
kimondott szemrehányásai vagy szavak nélkül is beszédes szemrehányó ma
gatartása, jelzései akkora bűntudatot sugalmaznak nekik, hogy inkább le
mondanak a saját életükről. Biztos, hogy az efféle manipuláció sokszor a 
gyerek legérzékenyebb pontjára talál, de az is fölbecsülhetetlen, hogy mek
kora súllyal nehezedik a fiatal felnőttre a szülői hálaelvárás és az a meg
győződés, hogy adósa a szüleinek. Ez akkor hat a legszorongatóbban, ha 
alapját vallási képzetekkel visszaélve sikerült megvetni.

Csakhogy a kikényszerített áldozatnak megvan ám a hátulütője: még ha 
a „gyerek” magának sem vallja be, akkor sem kerülheti el, hogy meg ne 
foganjon benne az őt megbéklyózó szülő halálának a kívánása, hiszen gúzs- 
baköti annak fölemlegetése, hogy micsoda áldozatokat hoztak őérte (amit 
ő mellesleg nem óhajtott). Az így felszivárgó „bárcsak halna már meg” 
gondolatok nyomasztó bűntudatot keltenek a foglyul ejtettben, aki ezért 
még jobban igyekszik a szülő kedvében járni, hacsak nem tört ki ehelyett 
nyilt gyűlölködés. Boszorkánykörbe görbül az ilyen kapcsolat, amely tra
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gikus és hátborzongató, mert egyre gyorsul, és áldozatai úgy érzik: nem 
lehet kiszállni belőle. E pokoli pörgésből ki neurózisba, ki más betegségbe 
vetődhet végső menedékül.

Ilyen iszonyú súllyal nehezedhetnek gyerekeikre olyan szülők, akik nem 
készültek föl az öregségre. A családi kötelékek mai fellazulása talán csök
kenteni fogja az ilyen sorstorzulásokat. Az pedig, hogy ez a fellazulás sok
szor olyan nyersen és durván történt, bizonyára azzal is magyarázható, hogy 
az idős generáció ilyen görcsösen ragaszkodott a  gyerekeivel szembeni „jo
gaihoz”. Még mindig bőven akadnak szülők, akik teljesen magától értődő
nek tekintik, hogy róluk öregségükben a gyerekeiknek kell gondoskodniuk. 
Persze más a helyzet, ha ezt betegség vagy hasonló körülmény teszi szük
ségessé. Ami sorsszerűén következik be, azt általában a gyerekek is meg
értik, s vállalják a rájuk eső terhet. Amitől óvunk, az az oly gyakori ál
datlan helyzet, amelyben szülők válnak gyerekekké, és gyerekeik a szüléik
ké a szülők neurózisa és éretlensége miatt. E tekintetben egykéknek gyűlhet 
meg legjobban a bajuk, kiváltképp, ha elvált szülők vagy megözvegyült apa, 
anya támaszkodnak rájuk. Amikor pedig az illető szülő meghal (végre — 
mondhatnánk ilyenkor), akkor a „gyerek” már maga is túl van élete de
lén, és a saját életét még el sem kezdhette. Sok mindenről lemaradt már 
ekkorra, sok minden nem pótolható, ? ebbe belekeseredik, belebetegszik, 
vagy a társadalom peremén tengeti szürke létét. Ehhez járul a részvét vagy 
gúny, amelyet ez a jelenség kivált; kitérnek útjából, mert érzik rajta a be- 
teljesületlenséget, s az elmulasztott pótlásának kielégíthetetlen szomj át.

Vagy itt egy férfi, aki teljesen beletemetkezik a foglalkozásába, számá
ra nincs más, csak a munka, semmi egyéb nem érdekli, kizárólag azt 
látja-érzékeli, ami valamiképpen összefügg tevékenységével, minden másra 
vak. Az efféle egyoldalúság és szinte monománia csúcsteljesítményekre te
het képessé azon a bizonyos szakterületen, ám oda is szegezi a szakembert 
a valóságnak ahhoz a szeletéhez. A szaktudás és jártasság specializálódást 
követel, teljesen összpontosítani kell a realitásnak egyetlen aspektusára, 
csakhogy ez a dolgok egészének a rovására megy. Gyakran még önmagát is 
csak azzal áltatja az ember, hogy egyáltalán nem is lehet egyébbel foglal
koznia, hiszen arra nincs idő, különben elaprózza magát. Azonban egyetlen 
terület sem olyan elszigetelt és magába zárt, hogy ne volnának határmezs
gyéi, amelyek megóvhatnak bennünket a steril egyoldalúságtól. Különös
képp amikor az öregség célegyeneséhez közeledünk, a hivatásunkban már 
biztos tudásra és valamelyes szuverenitásra tettünk szert, gondolnunk kelle
ne érdeklődésünk kibővítésére. A „nem érek rá” érv sokszor csak kifogás, 
mely azt az óhajt leplezi, hogy a kitaposott ösvényen maradhassunk, kedves 
szokásainkat ne kelljen föladnunk. Ha ilyen rest a szívünk, az idő előtt 
megöregít és elmerevít, mert emiatt sok olyan húr meg sem rezdülhet ben
nünk, amelyek hangja nem nélkülözhető ahhoz, hogy elevenek maradjunk.

Mert ha aztán bármi okból nem folytathatjuk régi tevékenységünket, fel- 
tátja száját az üres semmi, a tehetetlenség, hogy nem tudunk mit kezdeni 
magunkkal. S akkor jaj de hányszor keserűség, kiábrándultság fészkeli be 
magát az emberbe, kezdődik az iszogatás, ivászat, úgy érezzük: elhúzott mel
lettünk az élet, téveteg dühünket a családon töltjük ki, miközben észre sem 
vesszük, hogy mindezek felidézésében magunk is benne voltunk. S a „vég
termék” oly sok esetben: egy-egy mogorva embergyűlölő.

Ezek a példák semmi esetre sem túlzottak, nem is ritkák. Valami fon
tosat mutathatnak meg nekünk. Legkésőbb életünk delén el kellene gondol
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koznunk: milyen is lehet majd az életem, milyen legyen, ha gyermekeim 
már saját szárnyukra keltek és nincs szükségük rám, és ha már nelm leszek 
aktív dolgozó? Nem kezdhetjük el elég korán képzeletben kiépíteni: mi
lyen bennünk rejlő lehetőségeket válthatunk valóra, amelyek kifejlődve tar
talmat adnak életünknek, hogy ne legyünk másokra utalva, s ne tegyük 
függővé magunkat az ő jelenlétüktől és törődésüktől. Természetesen egy
általán nem könnyű elengedni a gyerekeket, akikbe annyi törődésünk, fára
dozásunk és szerető gondunk beleépült — ám létünk ezzel jár, s nekünk 
nincs jogunk arra, hogy őket hálára kötelezve magunkhoz kössük. Ha a 
gyerekeket el tudjuk engedni, az egyben az öregségre való felkészülés első 
előgyakorlata is. Később ugyanis sok mindenben kénytelenek leszünk meg
tanulni az elszakadást.

A megtartás és az elengedés, a kötődés és a szabadság bennünk munkáló 
ellentétes impulzus; bármelyikük elhatalmasodhat, s akkor gátolja fejlő
désünket. Ha túl sok a kötődés, az beszorít minket, elvesztési félelmet ger
jeszt bennünk, s végül arra ösztökél, hogy minél több mindenbe kapasz
kodjunk görcsösen. A túl sok szabadság és eleresztés hibriddé tesz, s nem 
leszünk képesek mélyebb élményekre. Különösen emberi kapcsolatokban 
fontos középutat tartanunk — láthattuk a vázolt példákon, hogy milyen 
veszélyessé válhat a túl nagy kötődés (sok házasságban is).

Az öregkorban egyre fontosabb lesz, hogy búcsút tudjunk venni mikor 
mitől, és csak idővel derül ki, milyen ajándékokat tartogat nekünk, ha erre 
képesek vagyunk. Gyakran halljuk idősebb emberektől a tréfás szólást, ha 
valamiről lemondanak, valamit odaadnak: „Hiszen nem vihetem magammal 
a sírba.” Erről van szó ebben a művészetben. Az elereszteni tudó szemlélet 
abból az új látószögből mutat meg nekünk sok mindent, hogy valójában 
és végtére is mi fontos, mi jelent értéket számunkra, mi visz előrébb, mi 
tesz érettebbé. Ilyesmit jelent, ha a dolgokat „sub specie aetemitatis” (az 
örökkévalóság szempontjából) tudjuk nézni, s az öregkor egyik nagy meg
könnyebbülése az a felismerés, hogy végül is milyen kevés az, ami fontos 
és szükséges (lényegileg abban az értelemben, hogy közelebb segít tulajdon
képpeni lényünkhöz). Idegenszerű benyomások zúdultak ránk naponta, any- 
nyi mindennel kellett szembenéznünk, küszködnünk, komolyan véve olyas
mit, ami sub specie aeternitatis gyakran lényegtelen, sőt fejcsóválásra kész
tet, hogy olyan komolyan] vettük! Ám ezt a megválni tudást is elő kell készí
teni, meg kell tanulni.

A „búcsúvétel” képességéhez, amely oly szükséges az öregkorban, egy 
másik is járul, amelyet így szeretnénk nevezni: alkotó vagy konstruktív 
szempont. Ezen a  kreatív tevékenység minden formáját értem, amely saját 
erőből járul hozzá az öregkor „megformálásához”. Általában ezt is elő kell 
készíteni, mert nem lehet azt várni, hogy valakinek hirtelen új erői támad
nak, és olyan képességei jelentkeznek, amelyek korábbi é'etében sohasem 
juthattak szóhoz. Némelyek abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy hi
vatásukat jóval tovább gyakorolhatják, mint mások — például tudósok, mű
vészek, politikusok, orvosok vagy pszichoterapeuták —, s egyesek eközben 
az öregkornak olyan érettségére juthatnak el, amelyen a beteljesedettség 
vonásai rajzolódnak ki. Nagy mesterek kései művei című könyvében Brick- 
mann kimagasló festőművészek pályájuk alkonyán készített alkotásait mu
tatja be. Ezek számos esetben olyan páratlan varázzsal hatnak, ami csakis 
és kizárólag öregkorban adatik meg ama keveseknek. Az élet estéje a „kö
zepes” embernek is tartogat még értékeket és lehetőségeket.
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Eltekintve bizonyos kivételektől, minden emberben rejlenek olyan — job
bára kiaknázatlan — lehetőségek és tehetségek, amelyek most végre „labdá
ba rúghatnak” . Egészen új dolgokat fedezhet föl magában az ember, ha si
kerül megszabadulnia attól az elképzeléstől, hogy létjogosultsága csak an
nak volna, ami „hasznos” ; és ha csak azért kész foglalkozni valamivel, mert 
az neki örömet szerez, s abban ő értelmet lát. Pályaválasztásunk sok te
kintetben korlátok közé szorít, ettől érdeklődési körünk sem nagyon füg
getlen, ám életünk záró szakasza fölszabadít olyan dolgokra, amelyek iránt 
titkos vágyakat melengettünk, csak eddig nem jutottunk hozzá ezek meg
valósításához. Nem az a fontos, hogy valami jelentősei alkossunk, sőt: in
kább valami játékféléhez igyekezzünk visszatalálni, ami nagyon üdítő le
het. Éppen az válhat számunkra rendkívül érdekessé-értelmessé, amiben nem 
kell okvetlen valami „célt” elérni. Ez érvényes minden olyan kifejezési mód
ra, mint amilyen például a festés, faragás, zenélés vagy iparművészeti te
vékenység. Egyáltalán nem az a  cél, hogy műalkotásokat produkáljunk, ha
nem csakis az, hogy közben feltöltődjünk, kifejezessünk, megformálhassunk 
valamit, s így talán felfedezzük az elhanyagolt belső világot.

Koros emberek ilyen érdeklődésének és tevékenységének a különös vonz
ereje éppen a célmentessége: ezzel nem kell pénzt keresnünk, becsvágyunk 
kielégítését sem szolgálja, egyáltalán semmiféle határozott célunk nincs ve
le — ez adhatja meg a bázisát új fölfedezéseknek, tölhet el kíváncsisággal 
útközben saját belső mezőink felé, melyeket még nem ismertünk meg. Ez 
tarthat meg elevennek és óvhat meg az öregkori elreménytelenedéstől, mert 
semmi sem öregít gyorsabban, mint a rezignáció. Ezzel az ember ítéletként 
mondja ki magára: öreg vagy! És az ilyen keserű reményvesztés azt a ve
szélyt hordja magában, hogy egyszer aztán elkezdünk hadakozni minden 
ellen, ami új. Mivel — úgy hisszük — nem vagyunk már abban a helyzet
ben, hogy az új fejleményekben részt vegyünk, s azokat magunkba építsük, 
vénségünkre áldozatául esünk felgomolygó ellenséges érzéseinknek, melyek 
úgy szivárognak szét belőlünk, mint a mérgesgáz.

Ha így megromlik a helyzet, alighanem összeütközésbe kerülünk a fiatal 
nemzedékkel, gátlóan hatunk rájuk, útjukat álljuk nekik is, de saját to
vábbfejlődésünknek is. És akkor „régen bezzeg minden jobb volt” , s ami 
új, az veszélynek tűnik vagy értéktelennek, ifjúi dölyfnek és a tradíció el
árulásának. S minél inkább úgy hisszük, hogy védekeznünk kell, érveink 
annál távolabb állanak a tárgyilagosságtól. Hogy mi lesz erre az ifjúság ért
hető válasza? Nyílt harc vagy az idősebb generáció komolyan nem vétele. 
Ettől persze még jobban elmérgesedik a helyzet, és a két nemzedék közötti 
szakadék nem egyszer áthidalhatatlanná válik. Mennyire más dolog, ha ko
rosodván valahogy így szól az ember: Ebben még szívesen benne volnék, 
veletek tartanék —, mintha ezt mondja: Ehhez én már túl öreg vagyok; 
mert az ilyen rezignáltságból leszólás szokott fakadni. Az ilyen mentalitás 
megcsontosodottó tesz és segít elmeszesedni. Még túl kevéssé kutatták ki, 
hogy az öregedés fizikai folyamata mennyire tehet képtelenné új fejlemé
nyekben való részvételre, vagy pedig inkább a nem akarás és a remény- 
vesztettség meszesít el bennünket, legalábbis gyorsabban, mint ahogy az 
elkerülhetetlen volna. Mert öregkorunkban is működnek a testi-lelki köl
csönhatások, s aki önmagát feladja, feladta azt az élet is.

Fordította Bodrog Miklós
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Csodajelek
Példázatok a 16— 17. századi evangélikus prédikációkban

A, keresztyén prédikációk művelődéstörténeti—néprajzi szempontból gazdag 
források. A 16—17. századi evangélikus igehirdetésekben gyakran fordul
nak elő csodálatos apokrif legendák, hosszú időkre érvényes bölcsességeket 
tartalmazó, magvas fabulák, antik anekdoták és mély históriai gyökerű 
népmondák is.

Az evangélikus prédikációk egyik kedvelt műfaja az aiszóposzi fabula volt. 
Maga Luther Márton is nagyra értékelte őket. Jelentőségüket tekintve köz
vetlenül a Biblia után helyezte el Aiszóposz fabulagyűjteményét. Ezek a ve
lős kis történetek legtöbbször megszemélyesített állatok (ritkábban ember
ként cselekvő növények vagy némelykor emberek) megnyilatkozása révén 
tették érzékelhetővé a jó és rossz tulajdonságok elvont fogalmát, és a  meg
változott társadalmi körülmények között segítettek a Biblia erkölcsi üze
netének értelmezésében.

Bornemisza Péter tökéletesen kiaknázta a szájhagyományban is élő mű
faj lehetőségét az érzelmi hatás felkeltésében, az erkölcsi nevelésben. A holló 
és a róka fabuláját 1579-ben megjelent postilláskönyvében megjelenítő erő
vel, részletesen ismertette: „ . . .  az Esopus Róka is az fekete Hollót erössen 
diczeri, hogy igen szép setét, ha szava is olly szép volna, méltán az több 
madarak közt Királyné asszony lehetne. Ez az Holló elkábulván ez féle szép 
diczéretre, feltátja száját, hogy éneket mongyon. Ez az, mely darab Sajt 
szájába volt, elejti, kit az Róka felkap és megeszi, és kacagással elmegyen . . . ” 
(RMK 1 153, 372/b). Ezután Bornemisza a  kora társadalmára vonatkoztatta az 
aljasságot elítélő és ostobaságot, hiúságot kipellengérező fabulát, és belehe
lyezte a keresztyén gondolatvilágba: „Illy mesterségvei diczérik ezek is az 
Christust. . . ” Bornemiszánál a róka kacagása az ördög viselkedésére em
lékeztet.

Szintén a ravaszság elítélésére szolgált A farkatlan róka fabulája, ame
lyet Zvonarits Imre és Nagy Benedek idézett 1615-ben: „És mint az Aesopus 
Rókája, kinek elvágták vala farkát, azt akará az többiekvel is elhitetni, hogy 
ők is farkokat metéljék el, mert ez semmi haszonra való, csak akadék lá
bok között. Ö is egyszer immár magát az szent házasság Renditül megkur- 
titván, azt akamája, hogy más is hozzá hasonló legyen.” (RMK I 457,98.) 
Ez a „meseközlés” kiegészíti folklórunkat, amelyben ez a cselekménytípus 
mindeddig nem fordult elő.

Gyakran adomává rövidültek az egyes elbeszélések. Bornemisza Péter két 
tagmondatba tömörítette A báránybőrbe bújt farkas aiszóposzi fabulát, 
amely arról szólt, hogy a juhász szagáról végül is felismeri a betolakodó
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idegent, de ezt a tartalmat a szépírói készségű prédikátor ismertnek tekin
tette: . .bárányruhába öltözik, de belöl ragadozó farkas” — írta harmadik
vaskos postillagyűjteményében. (RMK I 119.) Még ennél is rövidebb Magya- 
ri István rnesei utalása először 1602-ben megjelent nevezetes művében: „Er
ről való Aesopusnak az új királt kívánó békákról és az elébbi állapotát go
noszabbra változtató szamárról való fabula.”

A család összetartó erejének megőrzését és ébren tartását fontosnak lát
ták a kor evangélikus prédikátorai. A lutheri családi és közösségi életesz
mény megvalósítása érdekében felhasználták az antik elbeszéléseket annak 
a ténynek az érzékletes bemutatására, hogy az egyén boldogulása elképzel
hetetlen a  közösség természetesen kialakult környezete nélkül. A különféle 
körök írói által sokszor feldolgozott, az összetartás erejéről szóló aiszóposzi 
fabulát Bornemisza Péter a következőképpen adta elő: „Szép paraszt példa 
vagyon Aesopusnál is az eggyeségröl. Hogy egy Attya az ö fiainak egy ma
rok vesszőt ad, hogy eltörjék. De egyik sem törheti el ő maga. Hanem mi
dőn kevesenként mindnyáj oknak elosztotta volna, ki-ki mind hamar eltöri 
az ő részét. így az egyes emberek és az feles kezek sokat is és nagy dolgo
kat is jó móddal megszerezhetnek . . . ” (RMK I 207, 147/a).

A reformáció korában új elbeszélések is keletkeztek. A 16. században né
met protestáns papok írták le, hogy a katolikusok különösen mindenszentek 
napján faggyugyertyákat helyeztek el rákok és csúszómászó állatok hátára, 
és azt állították, hogy azok a tisztítótűzben levő emberek lelkei. (A 12. szá
zadban a görögöknél így játszottak1 a gyermekek.) A szóban forgó rövid 
tréfás mese Gyertyák a rákok hátán elnevezéssel vált ismertté, tartalma 
pedig következőképpen foglalható össze: Egy ember élő rákok hátára gyer
tyákat helyezett el, majd azokat elengedte a temetőben. A pap és a sekres
tyés azt hitte, hogy azok a holtak lelkei.

Bornemisza Péter — kétségtelenül Erasmus nyomán — ismerte ezt a me
sét, és alkotókészségére jellemzően a tömörített cselekményvázat hiedelem- 
mondái láncba állította, és ügy ismertette: „És sokan, kik magokat becsül
tetni és kereskedni akartak, álnok, csalárd és tettetés csudákat gondoltak. 
Hol imitt-amott szenteket költöttek, egészségest holttá tévén feltámasztot
tak, rák hátára gyertyát raggattak, és éjcaka az mezőn jártatták. Fényes 
nappal az vetemény közzül aranyos kelyhet felmutogattak és ezek mellett 
az mit akartak, mind azt hazudtak . . .” (RMK I 119, bbb/b).

Ha az ősforrást a szövegben előforduló változattal összehasonlítjuk, meg
győződhetünk arról, hogy prédikátoraink a példázatokat nem szolgai hű
séggel idézték, hanem alkotó módon újjáteremtve alkalmazták beszédeik
ben. Ezt látjuk például a következő anekdota felhasználásában. Apellész- 
ről, Nagy Sándor makedón király híres udvari festőjéről jó néhány antik 
anekdota maradt fönn. Az egyik így szól: Apellész kiállította egyik új fest
ményét, s elrejtőzött a kép mögött, hogy hallhassa a, látogatók megjegyzéseit. 
Arra jött egy varga, és hibát talált a saru ábrázolásában. Apellész kijavítot
ta a hibát. Másnap a varga megint arra járt, s büszkén a javításra, melyet 
megjegyzése váltott ki, kezdte ócsárolni a lábszár rajzát. Ekkor a festő ki
tekintett rejtekhelyéről, és hangosan így szólt: — Varga, ne tovább a sa
runál !

Ez a példázat a 16—17. században a német teológusok körében igen ked
velt téma volt. Madarász Márton 1635-ben közzétett fordítása is tartalmaz
za: „ . . .  a Képi-író Ájpelles a ’ tábláit közönséges helyen szokta vala felfüg
geszteni, hogy ha valami vétek, fogyatkozás volna a ’ képeiben, nyilván és
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nem titkon kárhoztatnának. így a mennyei Apelles, s mester is az ő életé
nek tábláját a ’ Sidó Synagogának ajtaja eleibe állatta, hogy ha mit kárhoz
tatnának abban, vagy akarnának, hallaná.” (RMK I 652, 285—286.)

Világosan kitűnik az antik anekdota feldolgozása, újjáalkotása a  17. szá
zadi evangélikus prédikációban. Az eredeti szövegre csupán utal a hitszó
nok, ugyanakkor Apellésszel Istent hozza összefüggésbe,tehát a konkrét föl
di, bár megjelenésében különös ember említésével teszi felfoghatóvá a ter
mészetfölöttit. Ily módon a hagyomány folyamatosságának érzése nyuga
lommal tölti el a hallgatóságot, és egyetértő közösséggé olvasztja a szétta
golódó egyéneket.

Az említett Apellész-anekdotát Bornemisza Péter sajátosan dolgozta fel 
egyik prédikációjában. A néphagyományt újjá alkotva az amúgyis rövid 
cselekményből egyedül a csattanót („Varga, maradj a kaptafánál!”) tartotta 
meg, erkölcsi tanulság céljából, és ezt A királyt kioktató cimbalmos anekdo
tájához kapcsolta: ,.A mint egy királ, midőn a cimbalmost akarná oktatni, 
mond az, Aliud est plectrum, aliud sceptrum. Más a cimbalomverő vessző, 
más az királyi pálca. Mondják ezt is: Suttor ne ultra crepidam, varga a kap
ta kívül ne já r j!” (RMK I 207, CCCCXLIN/b.)

Belisarius, a megvakított vezér története a világirodalomban vándortéma. 
Az elismertség és a kegyvesztettség, a szerencse forgandó volta nyert ebben 
az elbeszélésben művészi feldolgozást. Belisarius témájának a népszerűsé
géhez nyilvánvalóan hozzájárultak a 16—17. századi kedvelt iskoladrámák. 
A magyar evangélikusság részéről Mihályko János már 1612-ben részlete
sen ismertette ezt az elgondolkoztató történeti elbeszélést: „Belisarius amaz 
jó szerencséjű vitéz hadnagy, az ki egynéhány nagy és kiváltképpen való 
győződelmet vött az ellenségen, ollyan dignitásra és méltóságra emeltetett 
vala fel, úgyhogy az lustinianus Imperator új monétát és pénzt verettet- 
vén, egy felől az Császárnak képe, más felől penig az Belisariusé vala, imez 
inscriptióval: BELISARIUS ROMANORUM DECUS [a rómaiak büszkesé
ge]. De végtére az jó szerencséjű és híres nemes vitéz ember az ő méltósá
gáról degradáltatok, sőt az szömei kötőiattattak, és nyilván az útszélen és 
piatzokon ülvén, kuldul vala, ezt mondván: Dete obulum Bellisario, quem 
virtus extulit, invidia depressit. Adgyatok Isten nevében Bellisariusnak egy 
fillyért, kit az ö vitézsége felmagasztalt vala, de az irigység őtet ismeg 
földig lerontá.” (RMK I 432, 271—272.)

Belisarius elbeszélése nemcsak a hatalom birtoklásának bizonytalanságát 
fejezi ki, hanem a hatás és ellenhatás dialektikai törvényének művészi meg- 
sejtetését is tartalmazza. Vajon mi az oka, hogy a kiemelkedést hullámvölgy 
követi, és a csapásokat miért teszi elviselhetővé az isteni gondviselés? Ezek 
a kérdések minduntalan felmerülnek a józanul töprengő emberekben a földi 
lét távlatait illetően.

Az élet sanyarúsága és igazságtalansága rengeteg embert kergetett a tör
ténelem folyamán csalódásba. A különös életmódjával nagy feltűnést keltő 
Diogenész ókori cinikus bölcselőhöz kapcsolódó fanyar elbeszélések az Isten 
nélkül élő ember szánalmas elszigeteltségét és kilátástalan, sivár helyzetét 
tükrözték. Heinrich Müller rostocki prédikátor elmélkedéseinek 17. századi 
magyar fordításában leltem fel a Diogenész-anekdoták közt talán a legnép
szerűbb példázatot: „Edgy bölts, fényes nappal gyertya világgal keres vala 
embert. Ha te szintén te az hűséget úgy keresnéd is, de még-is alig ha meg
találnád.”

Kambüszész szörnyű elbeszélését szívesen szőtték prédikációikba az evan
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gélikus hitszónokok. A Gesta Romanorumból, a középkor sokat forgatott 
mesegyűjteményéből jól ismert történelmi elbeszélést vitairatában Magyari 
István szintén felhasználta, de még korábban, 1579-ben Bornemisza Péter 
alkalmazta postilláskönyvében a hivatásukkal és beosztásukkal visszaélők
re: „De oh ki sokan most is megérdemlenék azt, az mit Cambyses [tett] 
Sisamnis bíróval, ki elevenen megnyúzatá, és az bürét az ítélő székre vona
té, és fiát azban ülteté, hogy tanulna atyjától, hogy ne tenne törvént aján
dékért.” (RMK I 153, 417/b.)

A magas pozícióban levő, gonosz ember pusztulását ábrázolta a régi má- 
g'ikus-démonikus hagyományok alapján létrejött és átértékelődött bingeni 
egértorony mondája. A példázatként a 16—17. században gyakran elő
forduló mondái elbeszélés arról szólt, hogy Hatto mainzi püspök nagyon ke
gyetlenül bánt az egyszerű néppel. Sok embert csűrébe záratott, majd rájuk 
gyújtatta. Ezért a töménytelenül elszaporodott egér büntetésből felfalta az 
önkényeskedő főurat várának egyik tornyában, ahová végső kétségbeesésé
ben menekült.

A bingeni egértorony mondájára Bornemisza Péter utalt alighanem első
ként hazánkban Andreas Hondorff számos kiadásban, németül, majd latinul 
megjelent példázatgyűjteménye (Promptuarium exemplorum) alapján: 
„Azonképpen az Mogunciai püspökét látott egerekkel étete meg.” (RMK 
I 153, 475/a.) A bingeni egértorony mondájának egyik formáját Sóvári 
Soós Kristóf II. Popiel lengyel királlyal kapcsolatban ismertette: az uralko
dót feleségével és gyermekeivel együtt az általa megöletett rokonának tes
téből kibújó egerek falták fel büntetésül. A bingeni egértorony mondája 
tulajdonképpen a bibliai tízparancsolat megszegésének következményeit 
ábrázolta valóban hatásos szemléletességgel.

A 16—17. századi evéngélikus prédikációk gyakran ítélték el Francesco 
Spira páduai ügyvédet, aki Velencében, a pápai legátus előtt hűségesküt 
tett, és ezzel megtagadta a protestáns hitet. A német teológusok korabeli 
röpiratai szerint Spira az ördöggel kötött szövetséget, és emiatt életében 
szörnyű kínszenvedés várt rá. Történetét 1548-ban egy protestáns röpirat 
foglalta össze, amelyet a 19. század elejéig számos nyelvre fordítottak le és 
rengeteg kiadásban tettek közzé. A Spiráról szóló történet népszerűsíté
séhez az is hozzájárult, hogy Job Fincel „Csodajelek” (1566) című művébe 
belevette.

A Spira-elbeszélés folklorisztikai szempontból azért érdekes, mert a mi- 
rákulumok között az „ellenlegenda” műfajába tartozik. A csoda ebben az 
esetben nem emelte szentté a hőst, hanem árulásáért megbüntette.

A Spira fátumáról szóló profán mondái elbeszélés a 17. század elején 
már közismertté vált Magyarországon. Sóvári Soós Kristóf 1601-ben postil- 
láiban a bibliai történetek negatív alakjai között említette: „Sokan pedig, 
az kiket az magok lelki ismereti megfed, ezzel gonoszul élvén, kétségbe 
esnek, és erők veszedelmibe mentetnek, mint Cain, Saul, Spira Ferenc és 
többen.” (RMK I 372, 153—154.)

A 16—17. századi evéngélikus példázatok azt bizonyítják, hogy a prédi
kátorok alkotó módon használták fel az antik hagyományokat. Az aiszópo- 
szi fabulákat sok esetben rövidítették és beillesztették a keresztyén gondolat- 
világba.

Mítoszköröket, mondaciklusokat, összefüggő történeti eseménysorokat 
bontottak szét cselekménytípusokra és elbeszélő motívumokra a protestáns 
prédikátorok, hogy erkölcsi nevelésüket hatásosabbá tegyék. Héraklész mi-
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toszkörének, a  trójai háború mondaciklusának darabjai Nagy Sándor, Néró 
és mások életéről szóló romantikus históriai tudósításokkal együtt a ke
resztyén gondolatvilágban egy új hagyomány részeit képezték. De nemcsak 
a részekre bontó tevékenység érvényesült a protestáns hagyományteremtés
ben. Üj témák egészítették ki állandóan és fokozatosan a protestáns ember 
művészi jelképrendszerét. Ezek az új elbeszélések részben azután is nem
zedékről nemzedékre szálltak, amikor a közvetlen történelmi talaj emléke 
a hallgatóság körében az idők során több esetben feledésbe merült. A pél
dázatokban, történelmünk művészi tükrében önmagukat ismerjük meg.

Sempte. Justus van der Nypoort metszete 1686.
(Magyar történelmi arcképcsarnok)
Bornemisza sokoldalú munkásságának színhelye 1572—1578 között
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A népek kultúrájának összetartozása

Az 1985. év végén Budapesten meg
rendezett európai kulturális fórum a 
kultúra értékeire irányította a figyel
met. Kát héten át tanácskoztak tudó
sok, művészek, politikusok Európa kul
turális örökségéről és azokról a hu
mánus törekvésekről, amelyek a ma 
tudományában, művészetében, irodal
mában maradandó értékeknek mutat
koznak.

Egyre nyilvánvalóbbá vált a tanács
kozások során, hogy a közös történel
mi múlt számtalan közös kulturális je
gyet alakított ki. A közös szálak az 
európai népi kultúrába nyúlnak vissza; 
a görög, a latin, a keresztyén kulturá
lis örökség közös kincsünk; a középkor 
és az újkor évszázadai számos kulturá
lis kölcsönhatásról beszélnek; más föld
részek kultúrája is gazdagította Euró
pa világát. A kultúra végeredményben 
egységes, összefüggő folyamat, egyet
len hatalmas vérkeringés.

A kultúra kezdettől fogva jelentős 
kohéziós erőnek bizonyult. A kialakult 
egységes európai kultúra összefogó erői
nek gyengülése szükségessé tette az 
európai kulturális fórum létrehívását, 
az európai népeket összekötő közös ér
tékek tudatosítását, hogy — a neves 
német író, Günther Grass paradoxoné
val élve — a szoros nemzetközi kultu
rális együttműködés „konkrét utópiája” 
valósággá váljék.

A kulturális fórumra visszatekintve 
ezúttal a könyvkiállításról és több 
megjelent kiadványról számolunk be.

Az Ablak a világra c. könyvkiállí
tás a magyar könyvkiadás nyitottságát, 
a magyar kulturális élet európaiságát 
dokumentálta. A mintegy négyezer

válogatott kötet, az európai és észak
amerikai jelentős írók magyarra for
dított művei — a régiektől a moder
nekig — jelzik, hogy az európai (a vi
lág-) irodalom elválaszthatatlan része a 
magyar szellemi életnek. (Magyarorszá
gon 1945 óta kétszázötvennégyezer mű 
jelent meg közel két és fél milliárd 
példányban. Ebből harmincnégyezer a 
fordítás.)

A Saecula Hungáriáé a magyar tör
ténelemnek, illetve művelődéstörté
netnek számbavétele. A kiadvány ti
zenkét kis formátumú kötetből áll, a 
kötetek mindegyike egy-egy korszakot 
mutat be. A nagyjaink műveiből közölt 
válogatott írások és kifejező illusztrá
ciók hűen érzékeltetik fejlődésünk út
ját a  honfoglalás korától kezdődően 
napjainkig. Objektív képet, méltó is
mertetést nyújt a keresztyén egyháznak 
kultúrateremtő, közvetítő és megőrző 
munkásságáról. A gyűjtemény hű ön
arckép rólunk, magyarokról. Népsze
rűségre törekvő mű, amely azonban 
nem mondott le a tudományosság igé
nyéről és a művészi színvonalról sem. 
Mind tartalmában, mind formájában si
keres alkotás. Megvalósult a szerkesz
tők ama elhatározása, hogy méltókép
pen érzékeltessék, hogyan épült a ma
gyarság az európai kultúrába, mit ka
pott Magyarország Európától, és mit 
adott Európának. Örkény István sorai 
zárják a gyűjteményt: „Csupa lele
mény, csupa tehetség, csupa életképes
ség ez a nép, és adott annyit a világ
nak, amennyit mi kaptunk tőle.” A 
harmincezer példányszám (huszonöt- 
ezer magyar és ötezer angol nyelvű 
példány) napok alatt fogyott el.
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A Magyar Könyvkiadók és Könyvter
jesztők Egyesülete jelentette meg an
golul és oroszul a Hungária Litterata, 
Európáé filia c. könyvet. Hiánypótló 
kötet. A szerzők egyrészt az egyes or
szágok irodalmának magyarországi be
fogadásáról írnak, másrészt irodalmi, 
itt-ott tágabb értelemben vett kultúr
történeti kölcsönhatásokról szólnak. A 
huszonöt szerző tanulmánya közül azok 
emelendők ki, amelyek sok résztanul
mányra támaszkodhattak, így a német, 
a francia és az angol hatások elemzé
se a magyar irodalomban. Nőtt meny- 
nyiségben és minőségben a szomszédos 
országokhoz fűződő kapcsolatok kuta
tása. Jóformán vagy (teljesen ismeret
len területekre is irányította a figyel
met a balti, az örmény, valamint a 
spanyol irodalmi kapcsolatokat vizs

gáló néhány tanulmány. A kötet to
vábbi hasznos kapcsolattörténeti kuta
tás elindítója lehet.

A nemes cél szolgálatába álltak fo
lyóirataink is. Élen járt az európai 
(a világ-) irodalom értékeinek megis
mertetésében a Nagyvilág, amely az 
elmúlt évben százhetven írót, huszon
két európai ország íróját szólaltatta 
meg, példát mutatva a nyitott iroda
lomszemlélet érvényesítésére. Gazdag 
tartalommal jelent meg a Pannónia c. 
folyóirat ünnepi száma, amely kilenc 
nyelven közölt írásokat az európai or
szágok irodalmi, kulturális életéről.

Európa népei kultúrájának elmélyült 
megismerésével gazdagodhatott saját 
kultúránk is.

Vajda Aurél

Illyés G yula: A Semmi közelit

Hátrahagyott versek
Válogatta, szerkesztette, sajtó alá rendezte Domokos Mátyás 
Budapest 1983. Szépirodalmi Könyvkiadó

A verset olvasó ember mindig különös 
várakozással vesz kézbe posztumusz 
kötetet. Akaratlanul is valamiféle 
„utolsó üzenetre” számít, nem csupán 
összegező epilógusra. Illyés Gyula kö
tetére talán fokozottan is érvényes 
volt ez a várakozó érdeklődés, hiszen 
az utolsó pályaszakasz versgyűjtemé
nyei a költő gondolatvilágának új és 
más rétegeibe is bepillantást enged
tek, mint a korábbiak, és jeleziték a 
hangvétel változó, módosuló tónusát.

Ez a gyűjtemény — a szerkesztő utó
szavának tájékoztatása szerint — „meg
közelítő teljességgel” tartalmazza a 
költő utolsó éveinek eddig kiadatlan 
versanyagát, s „a költő utoljára írt 
verseivel zárul”. Érthető hát a várako
zó feszültség bennünk a kötet kézbe
vételekor: miről vall a Posthumus- 
munka c. versben „majdani tanú”-nak 
nevezett szóra bírt, igényes toll?

Érdemes felfigyelnünk a címre. A bo
rító elején az első fennmaradt kézirat 
kisbetűs „semmi”-je, a gerincen a cím
adó vers később módosított nagybetű
je: A Semmi közelít. A költő által 
megváltoztatott írásmód az olvasó szá

mára egyszerre többet és mást jelent, 
mint a konkrét közlés. Megsejtet vala
mit az elbizonytalanodásból, a belül 
lejátszódó vívódás örök emberi küz
delmeiből, vall a végső létkérdésekkel 
való szembenézés elkerülhetetlenségé
ről.

A gyűjtemény elejére tett — így 
mottónak is tekinthető — epigramma 
a költői gondolatvilág lényegét két pó
lusra sarkítja, előrevetítve összegzi, 
hogy a kötet mondanivalója két té
makörbe sűríthető. A szövegben tehát 
jól elkülöníthető, bár összefonódottan, 
együtt jelentkező szál követhető nyo
mon. Az egyik a kifelé forduló, tenni, 
szólni, változtatni akaró, európai ösz- 
szefüggésekben gondolkodó „közösségi 
ember” szava. A másik szál a befelé 
forduló, önmagára figyelő „magánem
ber” szava, aki a személyes lét érzel
mi és lelki szféráinak harcairól is szól 
szemérmes kitárulkozással, mindig fe
gyelmezetten és tartózkodóan.

„Naponta bár egy árva sort / vessek 
papírra verset — / űzi varázsigeként 
tőlem a pokolt. . . ” — ars poetica ez 
az írás, az alkotás életet betöltő értei-
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mérői. De éppen ebben több is. A vers 
nem önmagáért létezik. Mindig a má
sik ember felé visz üzenetet. Az illyési 
líra, lám, az utolsó percig cselekvés, 
aktivitás, szembenézés és — a kötet 
bizonyítja — vállalás. A közös gond, 
a „közös kín” felvállalása. Akkor is, ha 
keserűen számon kér, vagy fanyar 
iróniával leleplez, de akkor is, ha bölcs 
humorral, kesernyés tréfával vagy ép
pen szenvedélyes indulattal csak tük
röt tart a „vak bolygó” kiábrándító, 
riasztó jelenségei elé.

A kötet tematikus szerkesztésével 
szépen bizonyítja, hogy ezt a kifelé 
forduló tartást, mindenfajta „közügy”- 
höz való hozzászólás jogát és „komor 
erkölcsű” kényszerét — a Petőfi— 
Arany—Ady—Babits-féle hagyaték örö
köseként — mindvégig megőrizte. Hadd 
idézzem őt magát: „Az elvek, az esz
mék / a  szigorú őrzők, / csak ők, ők 
hevítsék ,kidallni’ keményen / egy gúny 
— és irigység / törpítette ,kis nép’ iga
zait. . . ” Vagy máshol: „...szellőztetek 
hány napi és hány kéretlenül rám há
rult ezredévi gondot.”

A naponta megírt árva sorok végig
vezetnek bennünket a mondanivaló 
másik szálán is. Ez a világméretű gon
dokat felvállaló költő, aki a Föld nevű 
égi szülött óriás arcán próbált kisimí
tani egy-egy rángó ráncot — ahogy ma
ga mondja Diadalmunk c. versében — 
„szív-mélyi figyelemmel” fordul befelé. 
A pokol- és kétségbeesés-motívum bel
ső nyugtalanságot érzékeltet, s a nyitó 
vers zárlatának két kérdőjele a legben
sőbb küzdelmekbe enged bepillantani: 
„Ki válaszolt? / Mégis az Ég?” 

Irodalomtudósok dolga lesz vallatni 
a kötet kérdőjeleit, hogy kikutassák, 
értelmezzék, a költő eszmerendszerében 
és értékrendjében hol helyezhetők el a 
létezés és megsemmisülés nagy kérdé

Kódexkiállítás a budai Várban
Jó dolog egy szép kiállításról írni, ha 
a híradás egyben hivogatás igaz érté
kek látására és megismerésére. Erről 
— folyóiratunk megjelenési időpontja 
miatt — nem lehet most szó. Bízunk 
abban, hogy jó néhányan látták a kiál
lítást, s tán kézbe vették kis tájékoz

sei. Hogy a Semmi-motívum milyen 
jelentéstartományokat érint, s hogy a 
„Mégis az Ég?” kérdőjeles kételye és a 
záróvers „Hogy végzem? Nem tu
dom . . . ” megcsendesült vallomása kö
zött milyen mélységeket és magasságo
kat járt be a gyorsuló napok postalo
vainak vágtája. Mi most csak néhány 
kérdőjelet kövessünk nyomon: „A Je
lenések négyesének / patazaja — / S 
löveli közben kapufényét / a várt ha
za?” Másutt: „Mire végezzük: mi vár
— rám/” Vagy ebben az önmegszólí
tásban: „Romlásod lesz az épülésed?”
— „Mindent megtettem. / Ki mondja 
elsőül: .Jól van’?” — „Mi marad vé
gül? . . .  kíváncsiságod mire vár?”

A válaszok tapogatódzóak, ellent
mondóak, vagy éppen az a válasz, 
hogy nincs a kérdésre felelet. így igaz 
a szó, a lecsupaszított, meztelen kérdés 
felmutatásával hiteles igazán a küsz
ködő gondolat útkeresése. Cs. Szabó 
László alkalmazza nekrológjában Ily- 
lyésre a tertullianusi kifejezést:,,. . .  té
teles hit nélkül is anima naturaliter 
Christiana volt: született keresztény lé
lek.” Vitatkozhatunk is, egyet is ért
hetünk vele a kötet ismeretében. Egy 
bizonyos: ebben a gyűjteményben kér
dőjeles a hit, és kérdőjeles a kétely. 
Vajon szabad-e úgy látnunk, hogy a 
kétség kérdőjeles megfogalmazásában 
felsejlik a ponttal záruló vallomás vá
gya és reménye? Ahogy a Megláthat
tál volna c. összegező és visszatekintő 
szonettjében illyési érveléssel zárja: 
„Nem voltam könnyű fiad. Így / végy 
számba, ha ürül hely a Seregben.”

A Semmi közelít c. kötet nemcsak tel
jesebbé és árnyaltabbá teszi a költő
ről kiformálódott képet, de a magunk 
dolgait is rendezni sarkall.

Ittzés Gáborné

tatóját is. Ebből meg lehetett érteni a 
rendezési elveket s a  bemutatott kéz
iratok belső kapcsolatait. Sokan figyel
hették a sajtót és más tájékoztatási 
eszközöket. Mégis írnunk kell erről a 
valóban rendkívüli kiállításról, hogy 
friss emlékét átadhassuk Olvasóinknak.
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Az Országos Széchényi Könyvtár 
rendezésében és helyiségeiben 1985. 
november 12. és 1986. február 28. kö
zött tartott nyitva a „Kódexek a kö
zépkori Magyarországon” c. kiállítás. A 
bemutatott dokumentumok száma fe
lülmúlta a  200-at. Ennek kétharmada 
kézirat, oklevél, levél, kódex, töredék 
és néhány kódexfotó. A többi művészi 
tárgy és egykorú emlékanyag a min
dennapi életből úgy válogatva, hogy az 
íráshoz, az olvasáshoz, a könyvhöz ma
gához kapcsolódjék. Éltek a rendezők 
ábrák, térképek segítségével is. A ha
zai kéziratosság korának emlékeit így 
tagolták: 1. Árpádházi és Anjou kirá
lyaink kora 1000—1387; 2. Zsigmondtól 
Mohácsig 1387—1526; végül tematikus 
és kronologikus válogatásként: 3. litur
gikus kódexek és teológiai irodalom a 
15. század második felétől Mohácsig.

A válogatást sok kényszerű körül
mény szabta meg, hiszen történelmünk 
eseményei nem kímélték a magyar kö
zépkor emlékeit sem. Ami reánk ma
radt, tovább pusztult még a második 
világháborúban is. Ezért több kódex, 
amely az 1882-i kódexkiállításon sze
repelt, nem lehet itt. Azt is tudjuk, 
éppen a töröktől megkímélt hajdani 
Észak- és Kelet-Magyarország őrizett 
meg becses történelmi, irodalmi, művé
szi emlékeket. Ezek átkölcsönzésére, 
sajnos, most nem volt mód. Néhány be
cses darabot régi szabályzat vagy 
újabb, állományvédelmi meggondolás 
tartott vissza e kiállításról. Viszont 
idekölcsönzött egy-egy darabot, sőt kó
dexek egész sorát (Ausztria) sok euró
pai ország állami vagy egyházi gyűjte
ménye. Mindkét német államtól, a len
gyelektől, csehektől, belgáktól stb. kap
tak a rendezők kölcsön kéziratokat. 
Rövid időre tehát itthon láthattuk an
nak az anyagnak egy részét, ami Buda 
1541-i elfoglalása óta (zsákmányként, 
ajándékozás vagy eladás révén) kül
földre került. S itt van mindaz a ha
zai középkori kézirat, ami az újabb 
időkben államközi egyezménnyel, vé
tellel, ajándékkal, cserével hazatérhe
tett. Ennél is jelentősebb azonban az, 
hogy kétségtelenül fájdalmas hiányok 
ellenére is beszélhetünk gyarapodásról 
a korábbi kódexkiállításhoz, saját ré
gebbi ismereteinkhez képest! Kitűnő 
szakemberek sora talált rá régebben

ismert, de kallódóban levő vagy eddig 
nem ismert értékes kéziratokra, új 
adatokkal pontosította az eddig tudot
takat, vagy éppen gyarapította a két 
ségtelen korvinák számát, fedezett fel 
nem egy tudósunk ily módon „új” kö
zépkori kéziratokat több külföldi gyűj
teményben. Sokszor a külföldi kollé
gák is segítettek, mert a mai Európá
ban középkori kiállítás rendezése el 
sem képzelhető nemzetközi tudományos 
együttműködés nélkül.

Veszteségeink és gyarapodásunk vég
eredménye számára a három kis terem 
bizony kevésnek bizonyult. A közeli 
években láttak már az érdeklődők sok 
szép korvinát, nem csupán kitűnő kiad
ványokban, hanem a Schallaburgban, 
illetve itthon a Nemzetközi Galériában 
rendezett, Mátyás korának művészetét 
bemutató kiállításon. Így most ezek
ből a kódexekből kevesebbet mutattak 
be. A kényszerű korlátozás haszna: 
láthattuk, Mátyás könyvtára kiemelke
dő példa, de nem magános jelenség, s 
nem előzmény nélkül való. A kényszerű 
s bölcsen vállalt szűkebb keretek közt 
több, mint másfélszáz középkori kéz
iratot láthattunk.

A kezdetekből, a 11—12. századból 
alig maradt írásos emlék, tehát min
den egyes korai darab ritka kincs: az 
állami és egyházi szervezet életét meg
szabó oklevelek (vagy korai hiteles 
másolatuk), törvénykönyvek első kirá
lyaink idejéből. Vagy éppen az a hang
jelzett misekönyvtöredék a 11. század
ból, amelyet Győrben az egyházmegyei 
könyvtár őriz. Gellért és Mór műveit 
a magyar szentek legendáit megőrző 
kéziratok követik, az okleveleket, kó
dexeket az Arpádházi királyok pénzei, 
pecsétéi kísérik szerényen. Itt láthattuk 
a Pray-kódexet az első összefüggő ma
gyar szöveggel, a Halotti beszéddel, 
Anonymus gesztáját, a korai magyar 
középkor egyház- és iskolatörténeti ne
ves darabjait, és a hazakerült Leuveni 
kódexet a Mária-siralommal. Gazdag 
emlékanyag kíséri a ferences és a do- 
monkosrend hazai életét, külön kiemel
hetjük a Margit királylánnyal kapcso
latos tárgyakat, kéziratokat, ezek közt 
a Wolfenbüttelben fellelt zsoltáros- 
könyvet. Itt mutatták be az elveszett
nek hitt, a közelmúltban Torunban fel
fedezett egykori Königsbergi Töredé
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két, a 14. sz. első feléből való marioló- 
giai szövegrészletével („Világnak kez- 
detvitül fogva. . . ” — tanultuk annak 
idején). Szerény külsejű, jelentős kéz
iratokat pompás darabok követnek: 
Nagy Lajos korából a Képes Krónika, 
s (ha csupán fénykép formájában is) 
három csodálatos kódex: a Nekcsei- 
féle Biblia (Washington), a Magyar 
Anjou legendárium (Vatikán) és az 
ugyancsak újdonságszámba menő Isz
tambuli antifonálé, mind a 14. század 
második feléből. A korszak elejéről 
való kódexek, oklevelek elsősorban Pa- 
nonhalmáról, Esztergomból, illetve oszt
rák könyvtárakból jöttek.

A következő, voltaképp rövid, de 
gazdag virágzású korszak (1526-ig) be
mutatása egy kisméretű szoborral in
dul, a híres budavári szoborleletből. 
Egy szent kezében csuklyás (bőrzacskó
ban védett) könyvet tart. Itt a Divina 
Commedia, a szerző anyanyelvéről az 
irodalom s a tudomány nyelvére, la
tinra fordítva; kevéssel 1416 után má
solták. Még korábbi, 1390 körüli egy 
nevezetes jogi kézikönyv Esztergomban 
készült példánya. Itthon írt vagy ha
zánkban használt, s részben ma is itt 
őrzött Biblia, breviárium, missale, trak
tátus következik, tehát a ránk maradt 
kódexek műfaja is változatos. Láthat
tuk a magyar nyelvűség kezdeteit: a 
híres Schlägli és a Besztercei szójegy
zéket a 14—15. század fordulójáról, ma
gyarul is írt szólásgyűjteményt, többet 
is; prédikációs kötetet magyar glosszá- 
val. Ismét egy nemrég felfedezett ko
rai magyar szöveg: Laskói Demeter is
koláskönyve magyar énekkel 1433— 
35-ből, Sibenikből (ez ugyan nem ere
detiben, hanem fotón). Ismerhettük 
már a 15. századi Felvidékről (talán 
Kassáról) származó többszólamú ének
gyűjteményt, négy nyelvű húsvéti 
énekkel. Sopronból Orbán pap végren
deletét (1400. április 21.) aligha láthat
tuk máskor (a Győr-Sopron megyei 
levéltár darabja). Hasonlóan érdekes 
kézirat két leltár: könyvjegyzéket, il
letve könyvkölcsönzési bejegyzéseket 
tartalmaz a 15. század közepéről-vé- 
géről (Veszprém, káptalani levéltár). 
Pálosok kéziratait követi a Jókai-kó- 
dex a magyar Ferenc-legendával.

Mutatóban több darab látható Vitéz 
János könyvtárából, saját kezű emen-

dálásával, illetve egykor Janus Panno
nius tulajdonát képező szép kódex (egy 
Bizáncban 1000 körül írt görög nyelvű 
Biblia, a budapesti Egyetemi Könyv
tárból). Mátyás kódexeiből elsősorban 
Széchényd-könyvtári darabokat láttunk, 
s Bécsből többet, Torunból egyet. Jó 
gondolat volt itt egy feliratos oszlop
részlet elhelyezése: a Bibliotheca Cor- 
vinianában állt. (A korvinák festőmű
helyére és datálásukra nézve azonban 
eltérések találhatók az ismert kiad
vány 3., bővített kiadásához képest, né
hány más kódikológiai mű adataihoz 
viszonyítva is.) Eredetiben láthattuk a 
bécsi egyetem „magyar nemzete” 
anyakönyvét, a  Dubnici krónikát, s 
változatos történeti műfajokat őrző más 
kódexeket, pl. a Szabács viadala c. his- 
tórlás ének kéziratát. Végül királyi 
kincstári számadáskönyv (1525!), majd 
jogi kézikönyv következett Werbőczi 
István működési köréből. A török ter
jeszkedés felé forduló figyelmet jelez
te a Budán 1502—1512 között készült, 
képekkel díszítettt pergamentekercs: a 
török császárok genealógiája.

A harmadik teremben talán kevésbé 
látványos kódexeket mutattak be: így 
hazai, különböző fokú iskolákban hasz
nált, tankönyv-jellegű kéziratokat. Itt 
van Szálkái érsek egykori iskolásköny
ve az esztergomi Főszékesegyházi 
könyvtárból, ismert, zenetörténeti 
szempontból kiemelkedően jelentős tar
talmával 1489—90-ből. Megjelennek a 
latin kéziratokban a használók magyar 
nyelvű glosszái, sőt imádságai is. Mind
ezek betetőzése a 15. század első felé
ből három külön kéziratos kötetben is 
részletnek maradt magyar bibliafordí
tás, mely a Bécsi-, Müncheni és Apor- 
kódex szép hármasságában ismert. 
A pompás Ulászló graduale igen nagy 
méretét a használat célja szabta meg, 
ugyanígy Kinizsiné Magyar Begina 
imakönyvéét: ez, mint a műfaj diktál
ja, kicsiny (valószínűleg hazai, egysze
rű növényi festett díszítéssel). A szép 
kis kódex mellé jól illik a Nemzeti 
Galériából egy kicsiny házi szárnyas
oltár. Pompás darabokat láthattunk 
még Győrből, Esztergomból, majd is
mét a szigeti domonkos apácákhoz kap
csolódó kéziratokat és emlékanyagot. 
Azonban ezek már 15. és 16. századi 
darabok, mint Ráskai Lea 1510-ben ké
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szült Margit-legenda másolata, rendi 
szabályok s más becses kéziratok. A ma
gyar nyelvű kolostori irodalom fenn
maradt darabjait csak felsoroljuk: a 
Birk-, Érsekújvári-, Érdy-, Nádor- és a 
Jordánszky-kódex. Monostori leltárakat 
(bencés, pálos) is láthattunk, Ágoston- 
regula magyarázatát, s obszerváns fe
rences formuláriumot. A terem s a ki
állítás záró darabja ugyan 1528-ban je
lent meg Ingolstadtban, azonban Lázár 
deák nevezetes munkáját, hazánk leg
régebbi térképét még 1514-ben készítet
te, tehát a mohácsi csata előtti ország 
ábrázolása.

A kiállításról minden látogató meg- 
illetődve s belső nagy örömmel jött ki, 
ezt sugározták a sorra megjelent is
mertetések is. Tudván tudva szinte fel
mérhetetlen veszteségeinket, mégis, 
mégis . . .  örömöt sugall a kiállítás gaz
dagsága! Ahogy a budai szoborleletek

Fényszóró
Magas színvonalú, de közérthető tanul
mánygyűjtemény a Nők és férfiak. Al
címe: Hiedelmek, tények. A tanulmá
nyok szerzői — egy-egy szakterület ne
ves tudósai, kiváló ismerői — orvosi, 
biológiai, szociológiai, pszichológiai, 
közgazdasági szempontok szerint vizs
gálják itt és most a két nem életvite
lének, életérzésének és egymáshoz fű
ződő kapcsolatának problémáit. Külö
nösen fontossá váltak e kérdések nap
jainkban, a gyors (társadalmi változá
sok és az etikai elbizonytalanodás ide
jén, amikor maga a családi lét vált ve
szélyeztetetté, a magány mind több 
embert fenyeget, a születésszám pedig 
évről évre csökken.

A kötetet szerkesztő Koncz Katalin 
közgazdász Evelyne Sullerot francia 
szociológusprofesszornak A női nem c. 
kötetét (Gondolat 1983.) tekintette pél
dának. Sullerot ugyanis kerekasztal 
konferenciára hívta össze a világ leg
jelesebb tudósait, vitájuk anyagát kö
zölte utóbb a kötetben. A Nők és fér
fiak terjedelmében szerényebb ugyan, 
de számunkra közelibb, és abban is el
tér mintájától, hogy nem annyira a „nő
kérdésre”, hanem inkább a két nem kö
zös gondjaira tekint.

léte s szépsége, e kéziratok is tanúsít
ják: a középkori Magyarország méltó 
módon, nem akármilyen színvonalú al
kotásokkal illeszkedett be a korabeli 
Európa rendjébe: keresztyénségébe, la- 
tinságába, tudományába, irodalmába és 
művészetébe. E virágzó kultúra tanúi, 
részesei s cselekvő tagjai, művelői mind 
az itt élt idegenek, mind a külföldön, 
majd itthon is tanult magyarok. E ha
zai középkori kultúra esetlegesen fenn
maradt minden darabjában virágzást 
bizonyít. Innen a látogatók annyira gaz
dagító, nagy élménye! Jól közvetítheti 
e gazdagodást (beszámolómnál jóval 
alaposabban) a rendező nemzeti könyv
tár időközben hozzáférhetővé tett kiál
lítási katalógusa. Most a kódexkiállí
tás múltán hadd ajánljuk ezt a kiad
ványt bizalommal kedves Olvasóink
nak!

Papp Ivánné

Tizenegy (tanulmányt pár sorban be
mutatni lehetetlen, ízelítőképpen azon
ban hadd idézzünk néhány gondolatot 
az egyik legérdekesebb dolgozatból, be
ismerve az ilyen kiemelés szubjektív 
mivoltát, hiszen valamennyi munka fe
lettébb érdekes a maga nemében. Czei- 
zel Endre (A nők biológiai természete 
és társadalmi lehetőségeik) tanulmá
nyában kitér a családvédelem proble
matikájára is, és ezzel kapcsolatban 
közli: „az egyedülálló anyák gyermekei
nek betegség-, sőt halálozásgyakorisága 
számottevően nagyobb a családosoké
nál”. „Az újabb kutatások szerint a  tel
jes családban nevelt gyermekek értel
mi szintje néhány százalékkal, de kö
vetkezetesen felülmúlja a csak anya ál
tal nevelt gyermekekét; a csonka csa
ládból származó gyermekek szocializá
ciója nehezebb és ez a gyakoribb sze
mélyiségproblémákon is lemérhető.” Az 
sem közismert tény, hogy „az egykék 
értelmi képessége mintegy öt százalék
kal elmarad a saját adottságaiktól, ép
pen az idősebb gyermekek családon 
belüli tanító funkciójának kiesése 
miatt.” Ezekhez az adatokhoz nem kell 
kommentár: a család fontosságát bizo
nyítja valamennyi.



K U L T U R Á L IS  F IG Y E LŐ 91

Czeizel „a család kialakulását” — az 
idők mélyén — „az emberréválás fel
tételének” tekinti; s ez a gondolat a 
saját ellentétpárját asszociálja: vajon 
emberek lennénk-e még család nélkül, 
teljesen atomizált állapotban?! E riasz
tó utópia helyett érdemes egy másik 
adatra felfigyelnünk: a múlt században 
a nők — átlagosan — mintegy 23 évet 
éltek utolsó gyermekük születése után 
(tehát éppen csak felnevelték az utol
sót is); ma csaknem fél évszázad, 46 év 
életidejük marad az utolsó (gyakran 
első és utolsó) szülésük után. Egykor 
házasságuk időtartamának 60 százalékát 
fordították „anyaságra” (értve ezalatt 
csak a terhesség, szoptatás, kisbaba
gondozás idejét), napjainkban csupán 
hét százalékát. Ezek az adatok is mu
tatják, hogy a mai nő munkába állása 
nemcsak anyagi kényszer, hanem életét 
tartalommal kitöltő tevékenység is, hi
szen a megváltozott körülmények kö
zött, ha nagyon akarná, sem tudná 
dédanyja példáját követni, s a mai 
városi lakásokban 8—10 gyermeket el
helyezni, élelmezésükről nem is szólva. 
Két-három gyermek talpraállítása után 
azonban hivatása megóvja az üresség 
érzésétől, de — s ezt már a közgazdá
szok és a pszichológusok bizonyítják: a 
munka világának, mely korábban csu
pán a férfiak világa volt, most, hogy 
mindkét nem számára kinyílt, sokkal 
rugalmasabbá kell válnia (a részfoglal
kozás és az elasztikus munkakezdés ré
vén), hogy a családok 'kiegyensúlyozott 
életvitelét és a gyermekek zavartalanul 
nyugodt fejlődését biztosítani lehessen. 
(Kossuth-MNOT, 1985.)

Bozóky Éva

Evangélikus fejfákról keveset beszél a 
néprajztudomány, pedig a magyar val
lásos néprajz egyik legjobban feldol
gozott témája a sírj elek. A kopjafákról 
az az általánosan elterjedt és tudomá
nyosan megalapozatlan vélemény, hogy 
kizárólag a református temetők sajátos
sága, pedig a faragott fejfákat meg
találjuk az evangélikus temetőkben, sőt 
a baptisták közöitt is.

A díszesen faragott evangélikus fej
fák legszebb példáit a Duna—Tisza kö
ze magyar, szlovák településein, Alber- 
tin, Irsán, Pilisen, Gyónón, valamint a 
würtenbergi németek által az 1720-as

években alapított Hantán találjuk. 
Ezeknek történetét, gazdag motívum
kincsét Novák László dolgozta fel a 
„Fejfák a Duna-Tisza közén” című, saj
nos nagyon kis példányszámú monog
ráfiájában, melyet a nagykőrösi Arany 
János Múzeum adott ki (Nagykőrös, 
1980.) Ebben ezt írja: „Érdekességként 
megemlíthető, hogy talán a leggazda
gabb motívumkincsű faragott fejfák a 
magyarszlovákok által lakott falvak
ban készültek. A fejfa díszítettségének 
kialakulása szoros kapcsolatban áll a 
kor népművészeti divatjával, a díszí
tőtevékenység (köztük is a fafaragás) 
virágzásával.” Ezeknek gazdag motí
vumkincséről készült rajzokat és a leg
szebb darabok fotóját a kötetben is 
megtaláljuk. Sajnos, századunk elején 
Albertin és Irsán kezdtek felhagyni a 
cifrafejfák készítésével, s helyettük in
kább kőobeliszket állítottak. A cifrán 
faragott fejfák domináns díszítőeleme 
a csillag és a tulipán, a virágtartó mo
tívumok meg a gombos és gyűrűs dí
szítő elemek. Ez a gazdag, esztétikai 
élményt nyújtó formakincs felkeltette a 
néprajzkutatók érdeklődését. Jól pél
dázza ezt egy 1963-ban készült fotó a 
könyvből, amelyen a fiatalon elhunyt 
kiváló néprajzkutatónk, Diószegi Vil
mos tanulmányozza az irsai evangé
likus temető cifrafejfáit. Irsán id. Szo- 
kola Sándor volt az utolsó ezermester, 
aki értette még a cifrafejfák készítését. 
Nagyon szép és érdekes fejfaanyaga 
volt a régi rákospalotai evangélikus te
metőnek, melyet Novák József Lajos 
publikált még 1914-ben, a Néprajzi Ér
tesítőben.

„A Duna menti Harta evangélikus 
németsége körében is gazdag formakin- 
csű fejfa-kultúra alakult ki: a gombos 
és a gyűrűs díszek mellett ezeket a sti
lizált csillag- és tulipándíszek jellem
zik . . .  A Hartáról Soltvadkertre átte
lepült német lakosság nem teremtett 
fejfa-kultúrát, hanem csak jellegzetes 
névtábla formát. Az ovális, kerettel 
szegélyezett táblát olyan faragott osz
lop tartja, melynek csúcsán levő tuli
pándísz viszont megegyezik a hartai 
fejfák csúcsdíszítéseivel.”

Népművészetünk drága kincsei rej
tőznek temetőinkben is. Figyelmet igé
nyel ezek összegyűjtése és megőrzése.

Szigeti Jenő
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Mókás film-e Gyarmathy Lívia új mun
kája, az Egy kicsit én.. .  egy kicsit 
te .. .  — vagy inkább keserű? Netán, 
kicsit szelídebb szóval: kesernyés? A 
film meséjének és a néző figyelmének 
középpontjában a nagyszülők, a szülők 
s egy nagylány: újabb keletű szóval 
egy nagycsalád áll, pontosabban él 
együtt egy otthonban. Régebben is elő
fordult, hogy együtt lakott fiatalabbak 
és idősebbek nemzedéke, s ez bizonyá
ra akkor sem volt hibák, viták, meg
alkuvások nélküli, sőt: gyűlölködés for
rása is lehetett ez a helyzet, amely 
akkoriban nem elsősorban lakás, azaz 
önálló otthon híján, hanem a közös 
vagyon és munka okán jött létre. Feje 
a nagy családnak akkor az idősebb fér
fi, néha, kivált odahaza az idősebbik 
asszony volt. Az ilyesféle családi vállal
kozás — parasztgazdaság, üzlet, kisipari 
műhely — alaposan megritkult már, 
nemzedékeket egy födél alá elsősorban 
a lakásínség kényszerít. Nem is kell 
hozzá vérségi kapcsolat, elég egy el
tartási szerződés; másrészt nem kell a 
szó teljes értelmében egy födél alatt 
élnie emberöltőnyi távolban — vagy 
közelben? — nemzedékeknek, fájdal
mak és zsörtölődések métereken és ki
lométereken átívelhetnek.

Ök öten, a filmbeli család, együtt 
laknak, de a bajok nem maradnak a 
falakon belül. A legidősebbek ugyan 
aligha mozdulnak ki hazulról, a nagy
apa oly öreg már, hogy semmit sem 
ért, a meseszövés számára megkönnyí
ti, hogy a nagyanya aggódó gondolatait 
kimondhassa. A nagymama pedig min
denért aggódik: lánya boldogságáért, 
ment asszonylánya egy szálloda vezető
je, keveset van odahaza, s akkor is 
szobájukba tuszkolja az öregeket. A 
vejükkel sem érthetnek szót: tanárem
ber, ha otthon van, bezárkózik és bar
kácsol, a házaspár is csak este találko
zik egymással, mi lesz ebből! Ráadásul 
ott az unoka, akivel igazán senki sem 
törődik, és — ó, Sodorna! — néha meg
látogatja egy fiatalember. Emiatt már 
nemcsak a nagymama aggódik, hanem 
a szülők is, habár egymástól eltérően: 
anyja „jó partit”, szerinte megfelelő 
párt akar rátukmálni a lányára, az

apa viszont szeretné megtudni, kicso
da, micsoda ez a fiú.

Mulatságos, mókás dolgok esnek 
meg a filmen, bár akárhányszor támad 
is nevethetnékje a nézőnek, megkesere
dik a szórakozás. Hiszen bármi történ
jék is, indokolt a gyanú: ez a család 
széthullóban van, hullófélben az egy
más közti kapcsolatok, kimerülőben a 
belső tartalékok, nincs aki megértené 
a másikat. Márpedig ilyesmi — egy 
régi-régi szólással — megeshet a leg
jobb családban is. Valaha ez a „jó” 
majdnem fölcserélhető volt egy másik 
jelzővel: tehetős; de ez utóbbi szó sem 
azt jelenti már, minit egykor, a vagyoni 
helyzetet. A szó eredeti értelme nehe
zedik ma a lelkiismeretünkre: tehe-
tiink-e valamit másért vagy egymásért?

Senki sem térhet ki a filmen fölve
tődő kérdések elől, s erre utal a cím 
is : „Egy kicsit én . . .  egy kicsit te .. 
Vagyis ha csak egy kicsit ismer magára, 
ismer saját gondjaira, fájdalmaira, fe
lelősségére valaki, ne hessegesse el a 
kérdéseket, hanem keressen megjelelő 
választ. Jut-e elég időnk egymásra, el
fogadjuk-e egymást, idősebbek, közép
korúak, ifjak, belenyugszunk-e, hogy 
annyi minden van hullófélben bennünk 
és körülöttünk, belenyugszunk-e, hogy 
egymáshoz fűző kapcsolataink oly gyak
ran fordulnak fonákjukra s távolítanak 
el bennünket egymástól, egyáltalán: 
akarunk-e valamit vagy csak tengünk- 
lengünk, egyre közönyösebben? Ma
gunkba zárkózunk-e, vagy amikor azt 
mondjuk, „én”, tudjuk-e folytatni: „egy 
kicsit te”, ha meg felelősségről, egymás 
iránti felelősségről van szó, a „te” elé 
odagondoljuk-e legalább egy kicsit: 
„én ..

Közel vagy távol, akár családban, 
akár másutt bármi igazi érték, kicsi 
vagy nagy, emberségünk próbája hulló
félben van, nem maradhatunk közöm
bösek. Gondolkoznunk, éreznünk és 
cselekednünk kell. Ami előbb mosolyt 
fakaszt, később keserű igazság lehet s 
épp ezt nem nézheti senki tétlenül. 
Begubózni, magunkba zárkózni nem 
lehet, a mások gondja is a mi felelős
ségünk.

Zay László
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Emlékezés Vajda Péterre
„Ó természet viseld gondját e sírnak, 
Melynek lakója leghívebb fiad ..
(Petőfi Sándor: Vajda Péter halálára)

Száznegyven évvel ezelőtt halt meg 
Vajda Péter, a békési evangélikus es- 
peresség Szarvason működő „főiskolá
jának” oktatója.

A Veszprém megyei Vanyolán szüle
tett 1808. január 20-án evangélikus csa
ládban. Középfokú tanulmányait a sop
roni evangélikus líceumban végezte, 
majd a győri főiskolán filozófiai tan
folyamot hallgatott. Onnan a pesti 
egyetemre iratkozott, orvosi tanulmá
nyokat folytatott. Korán kitűnt költői 
tehetségével, és már fiatalon barátjának 
mondhatta Vörösmarty Mihályt és Baj
za Józsefet, nemkülönben a korban 
hozzá közel álló Székács József pesti 
evangélikus lelkészt, aki később híres 
püspök lett. Mint költőt tisztelte őt 
Petőfi Sándor. Jó barátja volt Ballagi 
Mór, aki hosszú életen át páratlan köz
életi, politikai, pedagógiai és tudomá
nyos pályát futott be, s akivel együtt 
tanított Szarvason.

írói, költői munkássága mellett Vaj
da Péter a hazai ismeretterjesztés egyik 
alapítója volt. Sokat utazott, bejárta 
nemcsak a történelmi Magyarországot, 
hanem az egész Habsburg-monarchiát, 
megfordult Nyugat-Európa jelentősebb 
államaiban. Politikai-közéleti munkás
sága is jelentős. Lapot szerkesztett, írt 
a fővárosi újságokba, folyóiratokba, 
tagja volt több tudományos társulás
nak. Nincs mit csodálkozni ezen a szer
teágazó tevékenységen, mivel Vajda 
Péter olyan korban nőtt fel, amikor 
nagy nemzeti átalakulás kezdődött és 
folyt Magyarországon, s ő ebből min
den téren kivette részét.

A reformkori nagy mozgalmak nyo
mán a latin helyett a magyar hivatalos 
nyelv bevezetéséért is folyit harc, ame
lyet a nemzetiségek nyelvi mozgalmai 
is bonyolítottak. E jelenségek hozták 
felszínre a református és evangélikus 
egyház uniójának eszméjét. Közös 
főiskolára írtak ki pályázatot, amely
re Vajda figyelemreméltó pályaművel 
jelentkezett. Jeligéje: „Keressük a leg
szebbet, merjük a legnagyobbat.”

1843-ban a békési evangélikus espe- 
resség a szarvasi gimnáziumhoz nevez
te ki oktatónak. Szükség volt az iskola 
zilált viszonyainak rendezésére. Vajda 
Péter vállalkozott rá, és mind szerve
zetileg, mind tartalmilag rendet 'terem
tett az intézményben. Üj tanárok szá
mára harcolt ki „tanszék”-et, szemlél
tető eszközöket szerzett be, konviktust 
(diákotthon) tervezett. Mindehhez az 
anyagi alapokat is igyekezett megte
remteni. Kiemelte az iskolát a mély
pontról. Évtizedeken át kiváló tanári 
gárda működött a szarvasi gimnáizum- 
ban.

Vajda Péter közéleti tevékenységét 
Szarvason is folytatta. Híres beszédeit 
eleinte az iskolában, később a temp
lomban mondta el, mivel a hallgató
ság száma egyre nőtt. Amikor aztán 
kiadásra nyújtotta be előadásait Er
kölcsi Beszédek címen, a cenzor felje
lentette. Gróf Zay Károly, az evangé
likus egyház egyetemes felügyelője 
hosszú ideig „fektette” az erre vonat
kozó iratokat, majd olyan bírálatot 
készíttetett, amely szerint az egyház 
semmi kivetnivalót nem talált Vajda 
beszédeiben. A helytartótanácsot azon
ban ez nem nyugtatta meg, csak ha
lálával szűnt meg ellene az eljárás.

Korai halála mindenkit meglepett, 
1846. február 10-én a főiskola egyik 
termében ravatalozták föl, innen te
mették a szarvasi temetőbe. Ballagi 
Mór mondta felette a búcsúbeszédet. 
A kétnyelvű lakosság kedvéért a temp
lomban magyarul és szlovákul mondtak 
gyászbeszédeket. Három, Bécsben élő 
tanítványa 1856-ban elkészítette mell
szobrát s az iskolának ajándékozta. 
Hírlapok írtak róla, tudós társaságok 
tartottak megemlékezéseket, folyóiratok 
közöltek nekrológokat. Petőfi gyönyö
rű versben siratta el.

A századfordulón már jelentős utca 
viseli nevét, Szarvason. 1930-ban a gim
názium felvette nevét, s viseli ma is. 
A Művelődési Központ homlokzatán 
ott ragyog a neve, s van üzemi Vajda 
Péter szocialista brigád is. Minden év
ben kulturális rendezvénysorozat indul 
Vajda Péter Pedagógiai Napok címmel.

Bilibok Péterné
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Szerkesztői jegyzetek
A szám élén meditációul szolgál a Til- 
lich-prédikáció. Tapasztalatunk azt mu
tatja, hogy a mai ember mélyen rezo- 
nál az ő gondolkodására. Isten igéjének 
legkorszerűbb megszólaltatója volt.

Gunnar Stalsett, a „bibliás norvég” 
lelkész a Lutheránus Világszövetség fő
titkári tisztében áttekinti azokat a súly
pontokat, amelyekre a Világszövetség 
hangsúlyt kíván tenni az 1990. évi nagy
gyűlésig tervezett munkájában.

Az Evangélikus Országos Múzeum té
li Bornemisza Péter Emlékkiállítását 
Nemeskürty István ismert irodalom- 
történész nyitotta meg. Előadását kö
zöljük. Újszerűén világította meg a 
XVI. század második felének nagy ma
gyar evangélikus reformátorát, nem
csak irodalmi, hanem — mint jóleső 
meglepetéssel állapíthattuk meg — egy
házi beleérzéssel is. Az emlékkiállítás 
anyagából fényképfelvételek adnak né
mi képet.

Előző évfolyamainkban már folytat
tunk dialógust katolikus, református és 
szabadegyházi teológussal. Most első 
alkalommal kezdünk beszélgetést az 
evangélikus sajtéban a zsidó vallással 
való kapcsolatunkról. Hazai neves kép
viselőjének, Schöner Alfréd főrabbinak, 
a Magyar Izraeliták Országos Rabbi
tanácsa elnökhelyettesének válaszait 
olvashatjuk.

Berzsenyi Dániel halála 150. évfor
dulója alkalmából Rakovszky István 
fiatal munkatársunk ír róla mélyreható 
megvilágításban. Veretes, olykor nehéz
nek tűnő költészetében felfedezi a  mai 
ember életérzését, a számos versében 
jelentkező metafizikai, tehát a tapasz
talati világ határán túli dolgok, az ab- 
szolútum iránt való szomjúságát, az is
tenhitét. A költő azért is közel áll hoz
zánk, mert egyházunk fia volt, és evan
gélikus neveltetésben részesült a sop
roni líceumban.

Nagy vesztesége a hazai építészetnek, 
egyházunknak és személy szerint töb
bünknek Nagy Elemér építész korai 
távozása. Hitvallásszerű megnyilatkozá
sa volt a nemeskéri templomról írt cik
ke az 1982/1. számunkban. Az erdélyi 
Kós Károly építészete és a világhírű

finn építészet is közel állt szívéhez. 
Jelen számunkban a ibarát, Jánosy 
István állít neki emléket közvetlen 
hangon, szépírói nyelven.

A megelőző években, főként az 1985. 
nov. 24—dec. 8-ig tartó római püspöki 
szinódus előtt világszerte fokozódott az 
aggodalom a katolikus egyháznak a
II. vatikáni zsinat eredményeit és ez
zel együtt az ökumenikus közeledést 
féltők körében. Meggyőződésünk, hogy 
az egyháztörténelem kerekét nem lehet 
visszaforgatni. Ezzel foglalkozik szer
kesztői cikkünk. Válaszul a katolikus 
sajtó egyik megnyilatkozására is.

Udvardi Erzsébet, Badacsonyban élő 
neves festőművésznő személyes hangú 
cikkében ad választ arra a kérdésre, 
hogy miért fest biblikus tárgyú képe
ket is. Megjelenőben van Eeva-Liisa 
Manner finn költőnő verseskötete az 
Európa Kiadónál. Ebből közöl váloga
tást a versek fordítója, Szopori Nagy 
Lajos. Sümeghy József folytat beszél
getést az egyik dunántúli gyülekezeté
ben felnőtt nyelvésszel, Kiss Jenővel, 
akinek munkásságában különösen ér
vényesül a falusi szülőföld vonzása.

Már kaptunk régebben cikket a 
teremtéstörténetről Hans Heinrich 
Schmid zürichi professzortól (1984/1. 
szám). Most ismét megtisztelte folyó
iratunkat egy igen jelentős, sokaknak 
meglepetést hozó tanulmányával, 
amelyben a földi élet és a túlvilág bib
liai megvilágítását adja. Fabiny Tamás 
segédlelkész ösztöndíjas tanulmányi 
évét tölti Chicagóban. Beszámolója ér
dekes élményt nyújt. Simone Weil, a 
katolikus szemléletű francia zsidó 
leány mély Krisztus-hite Európa és ha
zánk legjobb gondolkodóinak hívta fel 
figyelmét. Az 4982/2. számunkban írtunk 
róla. Magyarul is megjelent írásairól 
e számunkban evangélikus szerző ta
núskodik. Fritz Riemann pár éve el
hunyt pszidhoanalitilkusnak a Helikon 
Kiadónál megjelenő könyvéből olvas
hatunk egy fejezetet.

Különleges olvasmány a 16—17. szá
zadi magyar evangélikus prédikációk
ban található antik példázatokról szóló 
tanulmány.

Veöreös Imre
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Summary

We are continuing the Tillich medi
tations. His sermon on Revelation 21:6 
entitled ‘The Eternal Now’ is the first 
article in this issue. (The Eternal 
Now. London 1963.)

The General Secretary of Lutheran 
World Federation Gunnar St&lsett 
acquaints us with the directions set 
down in the Eexecutive Committee’s 
statement “ 'The Lutheran World Fe
deration’s Work after the 7th General 
Assembly”. Approaching the General 
Assembly in 1990 the programme con
centrates on five emphases: Common 
Responsibilities for the Witness to the 
Gospel; Ecumenical Responsibility of 
Lutheran Churches; Development 
Unity and Strengthening of Commu
nity among Lutheran Churches; Res
ponse to Human Need iand the Quest 
for Justice and Peace; Participation 
of the Whole People of God in the 
Life of the Church and Society. It 
would make our understanding of the 
Lutheran World Federation as a com
munion more relevant if the prog
ramme of the LWF were seen as a 
joint programme of all member 
churches.

An exhibition in the organisation 
of the Lutheran National Museum 
commemorates Peter Bornemisza the 
great Hungarian reformer of the se
cond part of the 16th century who 
also made an outstanding name in li
terary history. The journal carries 
the address held at the opening of 
the exhibition with great insight by 
Professor István Nemeskiirty, an 
eminent expert of the era. Some of 
the exhibited documents are shown 
in the photographs.

Under the title „The Wheel of Church 
History cannot be reversed either” 
editor Imre Veöreös addresses the 
anxieties voiced in many quarters 
prior to the bishops” synod in Rome 
by those who feared for the achieve
ments of Vatican Council II. In this 
connection he responds to a relevant 
article penned by a prelate and pub
lished in the local Catholic press and 
notes with satisfaction that the synod

Publication of the Lutheran Church 
in Hungary
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has confirmed Rome’s ecumenical 
commitment.

Professor H. H. Schmid of Zurich 
discusses the fundamental issues of 
life and death from the viewpoint of 
the Bible. In the light of parallels 
from the history of religion the ar
guments presented will lead many to 
amazing, significant perceptions. Ra
ther than being “next world centred” 
Christianity is a “ this world centred” 
religion. In contrast to other religions 
and! the Jewish apocalyptic biblical 
faith is centred on life and on this 
world instead of on death and the 
world beyond. God came into the 
world through Jesus Christ. With this 
he gives us hope concerning eternity 
and at the same time a mission also 
to provide unselfish, humane service 
to our neighbours. God has already 
taken care of our eternal future. 
Christian charity is not motivated by 
fear of the last judgment, but by 
Jesus’ liberating work; “ I am the re
surrection and the life”.

The poetry of Daniel Berzsenyi, one 
of the greatest Hungarian poets at 
the beginning of the 19th century, 
written in the classicist style after 
the antique model reflects the har
mony of the personality with the uni
verse. However, this harmony was 
shattered by the poet’s modern expe
rience of life. He tried to resolve this 
metaphysical disillusion in various 
lyrical attitudes: resignation, heroism, 
serene self-denial, and by trusting his 
personal God. The answer to faith is 
formulated in “Prayer”, one of his 
greatest poems in Which the tragedy of 
his romantic experience of existence 
is expressed in a manner that never
theless enables him to take a confi
dent view of existence by seeing per
sonality and cosmos integrated in 
God’s creation. It is now 150 years 
that the Lutheran educated Berzsenyi 
died.

Besides the papers reviewed above 
also a Table of Contents may be 
found in English and German.
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Aus dem Inhalt

Wir setzen die Tiiiich-Meditationen 
am Beginn der Hefte mit der Predigt 
„The Eternal Now” (Die ewige Ge
genwart) über Off. 21,6 fort (London 
1963).

Gunnar Stalsett, der Generalse
kretär des LWB, informiert über die 
Leitlinien die das Papier „Die Arbeit 
des LWB nach der VII. Vollversamm
lung” des Exekutivkomitees beinhal
tet. Auf dem Wege zur Vollversamm
lung 1990 betont das Programm 5 
Hauptpunkte: unsere gemeinsame Ver
antwortung für das Zeugnis des 
Evangeliums; die ökumenische Verant
wortung der lutherischen Kirchen; 
die Entwicklung der Einheit und die 
Stärkung der Gemeinschaft unter den 
lutherischen Kirchen; die Antwort auf 
den Hunger der Menschheit und die 
Suche nach Wahrheit und Frieden; 
die Teilnahme des ganzen Gottes
volkes am kirchlichen und gesell
schaftlichen Leben. Unser Verständnis 
vom LWB als Gemeinchaft wäre viel 
zutreffender, wenn alle Mitglteds- 
kirdhen dieses Programm als ge
meinsam ansähen.

Das Lutherische Landesmuseum ver
anstaltete eine Ausstellung zur Erin
nerung an Péter Bornemisza, den 
großen ungarischen lutherischen Re
formator der zweiten Hälfte des 16. 
Jahrhunderts, der auch literaturge
schichtlich von Bedeutung war. Wir 
teilen die Eröffnungsrede der Aus
stellung von Professor István Nemes- 
kürty mit, die von der großen Ein- 
fühlsamkeit dieses hervorragenden 
Kenners jener Epoche zeugt. Außer
dem werden einige Exponate dieser 
Ausstellung in Fotografien vorgestellt.

Hans Heinrich Schmid, der Zürcher 
Alttestamentler, den der Leser aus 
einer früheren Studie (vgl. 1984/1) 
schon kennt, behandelt Grundfragen 
vom „Leben und Tod in biblischer 
Sicht”. Seine Erörterungen im Lichte 
religionsgeschichtlicher Parallelen füh
ren zu überraschenden und befreien
den Erkenntnissen, wie z. B.; „die 
christliche Religion ist gerade nicht
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eine Jenseitsreligion, als die sie oft 
ausgegeben wird, sondern eine Dies- 
seitreligion”. Im Zentrum des christ
lichen Glaubens stehen — im Gegen
satz zu anderen Religionen und der 
spätjüdischen Apokalyptik — nicht 
Tod und Jenseits, sondern das Leben 
und diese Welt. Gott ist durch Jesus 
Christus in diese Welt gekommen und 
gibt uns hier Hoffnung und Gewißheit 
des ewigen Lebens, aber auch Sendung 
und Verantwortung, dem Nächsten 
selbstlos und mit Menschlichkeit zu 
dienen. Weil Gott selbst für unsere 
ewige Zukunft gesorgt hat, leitet die 
Christen nicht die Furcht vor dem 
jüngsten Gericht, sondern das befrei
ende Wort Jesu: „Ich bin die Aufer
stehung und das Leben.”

Unter dem Titel „Auch das Rad 
der Kirchengeschichte läßt sich nicht 
zurückdrehen” beschäftigt sich der 
Redakteur unserer Zeitschrift, der 
Pfarrer Imre Veöreös, mit den Vor
behalten, die vielfach vor der römi
schen Bischofssynode in jenen Krei
sen erklagen, die um die Ergebnisse 
des II. Vatikanischen Konzils fürchte
ten. Damit antwortet er zugleich auf 
Artikel hoher Geistlicher in der ka
tholischen Presse Ungarns zu diesem 
Thema. Er drückt seine Freude dar
über aus. daß die römische Synode 
die ökumenische Verbundenheit der 
katholischen Kirche unterstrich.

Einer der größten ungarischen Dich
ter, Daniel Berzsenyi, dessen 150. 
Todestag wir jetzt begehen, drückte 
in seinem Lebenswerk die Harmonie 
von Persönlichkeit und Universum des 
Klassizismus aus, doch brachte das 
moderne Seinserlebnis des Dichters 
dieses Gleichgewicht ins Wanken. 
Seine metaphysische Enttäuschung 
versuchte er mittels unterschiedlicher 
lyrischer Verhaltensweisen, wie Re
signation, Heroismus, heiterer Ver
zicht und Vertrauen in den persön
lichen Gott zu überwinden.

Außerdem bringen wir das voll
ständige Inhaltsverzeichnis in eng
lischer und deutscher Sprache.
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PAUL TILLICH

„Aki hisz énbennem...”

Jézus pedig kiáltott, és ezt mondta: „Aki hisz énbennem, nem énbennem 
hisz, hanem abban, aki elküldött engem; és aki lát engem, az azt látja, aki 
elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, 
ne maradjon a sötétségben. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem 
tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy elítél
jem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem 
fogadja el az én beszédeimet, annak van, aki elítélje: az az ige, amelyet 
szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, 
hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy 
mit mondjak, és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata 
örök élet. A>mit tehát én beszélek, azt úgy beszélem, ahogy az Atya mondta 
nekem.” (János 12,44—50.)

„Aki hisz énbennem, nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött en
gem . . Jézusnak ezeket a szavait az evangélista keserű panasza előzi 
meg, amelyben a nép és vezetőinek hitetlenségét és lagymatag hitét osto
rozza. A szakasz bevezetése így hangzik: „Jézus pedig k iá lto tt...”  Csak
nem kétségbeesett erőfeszítést tesz arra, hogy megértsék. Amit pedig kiált, 
a következő: nem benne hisz az, aki benne hisz. A hitetlenek érve az volt 
— és minden korszakban az —, hogy lehetetlen dolog a Názáreti Jézusban 
mint Názáreti Jézusban hinni. Jézus válasza: „Ez valóban így van. Ha va
laki arra biztatná az embereket, hogy bennem higgyenek, azt mondanám, 
ne hallgassanak rá. De senki nem mondja ezt nekik. Azt kérem tőlük, hogy 
abban higgyenek, aki elküldött engem, aki nagyobb,mint én, és akivel én 
egy vagyok. Nem a saját hatalmamra hivatkoztam, amikor szóltam.” Majd 
hozzáteszi: „Ha így tettem volna, igaza lenne a hitetleneknek.”

Sok tekintély volt már a múltban és van a jelenben is. Miért fogadjuk 
el az egyiket, és miért nem fogadjuk el a másikat? Miért fogadunk el egyál
talán hatalmi tekintélyt? Jézus, az ember Jézus nem ilyen hatalmasság, nem 
az ember Jézus az, aki hitünk középpontja akar lenni. Jézus hatalmának 
és a rá irányuló hitnek a forrása nem az ő emberi kiválósága, példamutató 
vallásossága, erkölcsi tökéletessége vagy mély bölcsessége. Ennek alapján 
azt vallja, hogy nem ítél el senkit. Ha így tenne, akkor zsarnok módjára

Meditációként közöljük Tillichnek ezt a prédikációját. Megjelent a The New 
Being című kötetében (New York 1955.) Tillichről lásd az előző szám 3. olda
lának jegyzetét és az 1980/2. szám cikkét.
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kényszerítené rá magát és a saját hatalmát másokra, s ezáltal elpusztítaná, 
ahelyett hogy megmentené őket.

Milyen is a mi igehirdetésünk? Vajon nem az történik-e sokszor, hogy 
amikor Jézus nevében beszélünk, nem kizárólag Istenről szólunk, hanem 
emberi értékeket próbálunk magunkra és hallgatóinkra ráerőszakolni? Vi
lágosan kitűnik-e abból, amit mondunk, hogy nem az ember Jézus áll ige
hirdetésünk középpontjában? Ha nem, akkor lehet, hogy inkább rombolás 
az, amit végzünk, nem pedig mentés.

Ügy látszik, mintha a keresztyén festők többet tudtak volna erről, mint 
amennyit mi manapság gyakran tudunk. Az a Názáreti Jézus, akit az ő ké
peik ábrázolnak, nem csupán a Názáreti Jézus. Olyannak festették meg a 
betlehemi csecsemőt, mint aki magában foglalja az egész világmindenséget, 
habár most még „Mária ölében nyugszik”, ahogy az egyik Luther-ének 
mondja. Ezeket a képeket nézve éreznünk kell, hogy már a csecsemő is a vi
lág Urának erejét és hatalmát sugározza magából. Vagy úgy ábrázolták őt, 
mint aki külsőleg is magán hordozza az isteni dicsőség ragyogását, és hatal
mas méretű mozaik-képeiken Jézus ruhájának minden darabját áthatja az 
általa képviselt és kifejezett isteni mélység. Vagy úgy ábrázolták mint a 
Megfeszítettet, aki nem egyénként szenved, hanem az egész világ szenvedé
seit viseli magán; az isteni szeretet megtestesítőjeként vesz részt ebben a 
szenvedésben. Vagy olyannak rajzolták meg, mint akivel új világkorszak 
kezdődik, és aki a természet törvényeinek, az emberi lelkeknek, a betegség, 
a megszállottság és a halál démonikus erőinek is az ura. Sohasem ruházták 
azonban fel őt egyéni tulajdonságokkal, nem tették meg valamely pszicho
lógiai típus vagy szociológiai csoport képviselőjének.

Vessünk csak egy pillantást a sixtusi kápolnára. Michelangelo minden 
prófétának, minden jósnőnek egyéni jelleget adott. De amikor Jézust mint 
a végső bírót festette meg, akkor ellenállhatatlan istenemberi hatalom meg
személyesítőjének jeleníti meg.

Jézussal manapság számtalan életrajzi és pszichológiai tanulmány foglal
kozik, és kimutatják róla, hogy fanatikus, idegbeteg, jámbor szenvedő, sze
gények jótevője, erkölcsi példakép, vallási tanító, vagy népvezér volt. Eb
ben a Jézusban már nem hihetünk, mert ő így már nem az a Jézus, akiben 
hinnünk kellett volna. Ez a Jézus nem az a Jézus, aki a Krisztus.

Nem imádkozhatunk senki máshoz, csak Istenhez. Ha Jézus Isten mellett 
valaki más, akkor inem tudunk hozzá imádkozni, és nem is szabad ezt ten
nünk. Sok keresztyén, közöttünk is vannak ilyenek, nem tud jó lelkiis
merettel csatlakozni azokhoz, akik Jézus Krisztushoz imádkoznak. Van ben
nünk valami idegenkedés, ami őszinte és jogos, valami félelem attól, hogy 
bálványimádóvá válunk, hogy végső hűségünk megtörik, és két Isten arca 
néz ránk az egy helyett.

Pedig aki őt látja, az Atyát látja. Nincs két arc. Jézus Krisztus arcában 
Isten „világosítja meg az ő arcát rajtunk”. Mert nincs Jézusnak, a Krisztus
nak az arcában semmi, ami csak a Názáreti Jézusé lenne; ami egy bizonyos 
személy arca lenne a többiek mellett. Az ő arcának minden vonása Azt 
tükrözi, aki elküldte őt. Ezért, és egyedül csak ezért énekelhetjük kará
csonykor: „Ó jöjjetek, imádjuk az Urat!”

Liska Endre fordítása



NAGY GYULA

Az egyház a mai Kínában
Utinapló

Régi álmok csodálatos beteljesülése, ha valaki látogatást tehet a távoli, 
titokzatos, sokezer éves ázsiai birodalomban, Kínában. Hátha még ezt azzal 
a  céllal teheti, hogy megismerje a kínai keresztyénséget, az egyház életét 
ebben a távoli birodalomban! Az elmúlt év őszén ez az álom ment telje
sedésbe néhányunk számára, akik a Kínai Nemzeti Keresztyén Egyházta
nács meghívására és Ting püspök 1983-ban nálunk tett látogatása viszonzá
sára meghívást kaptunk egy kéthetes körútra a „Közép birodalmában” 
— ahogyan a kínaiak maguk nevezték évszázadok óta hatalmas országukat.

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa küldöttségében dr. Tóth 
Károly református püspök, Viczián János baptista egyházi elnök és Komlós 
Attila református lapszerkesztő voltak az útitársaim. Kéthetes útunk alatt 
négy nagy kínai városban, egyúttal egyházi központban tettünk látogatást: 
Pekingben, Hangcsouban, Shanghaiban és Nankingban. A közbeeső két va
sárnapon Pekingben és Shanghaiban istentiszteleteken hirdettük Isten 
igéjét, angol nyelven és kínai tolmácsolással. Nagy számú előadást tartot
tunk és megbeszélésen vettünk részt protestáns egyházi vezetőkkel, gyüle
kezeti lelkészekkel, teológiai professzorokkal és hallgatókkal, valamint vi
lági gyülekezeti vezetőkkel és egyszerű gyülekezeti tagokkal. Rendkívüli 
élményt jelentettek számunkra ezek a többórás, eleven megbeszélésekbe 
torkolió találkozások a kínai keresztyénekkel. De a legnagyobb élményt 
mégis a hangcsoui, shanghai és nankingi teológiai szemináriumokban, fő
iskolákon tett látogatásaink és a jövő fiatal lelkészeivel, lelkésznőivel való 
találkozásaink jelentették. Soha nem felejtem el meleg szeretetüket, lelke
sedésüket jövendő szolgálatuk iránt és nyitott, nagy érdeklődésüket a ma
gyar egyházak teológiája és tapasztalatai vonatkozásában.

Négyezer év öröksége

Kína a világ egyik legrégibb kultúrájával rendelkező ország. Négy évezred 
történelméről vannak maradandó emlékeik. A kínaiak voltak többek között 
a papír, a könyvnyomtatás, a puskapor, a csillagászati és hajózási eszközök 
első feltalálói, jóval az európaiak előtt. A különféle császári dinasztiák 
Krisztus születése előtt 2100-tól a XX. század elejéig — tehát négy évezreden 
keresztül — váltották egymást. Ennek a négy évezrednek a leghatalmasabb 
és legcsodálatraméltóbb alkotása a Kínai Nagy Fal, amely hatezer kilomé
teres hosszúságban vonul végig óriás; hegységek csúcsain és hatalmas síksá
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gokon. Az egyetlen emberi alkotás, amelyet az asztronauták a világűrből is 
szabad szemmel láthattak. Igaz, alattvalók millióinak mérhetetlen szenvedé
sei és szegénysége árán épült. De sok évszázadon keresztül védelmet nyúj
tott a mögötte elterülő birodalom gazdag és színes kultúrájának és civilizá
ciójának. Ez volt a legelső, amit vendéglátóink nekünk is megmutattak: 
az első vasárnap délután Pekingből a mintegy 70 km távolságban lévő Fal
hoz vezettek bennünket, ehhez a mai szemmel is bámulatra indító, óriási 
építményhez, amelyet mindennap látogatók tízezrei özönlenek el a nagy
világból, a főváros közelében.

Mindenütt a sokezer éves, nagy múlt jeleivel találkoztunk. A másik, szinte 
kötelező látogatás az ugyancsak Peking közelében lévő történelmi szín
helynek, a középkori Ming-császárok sírjainak szól. A sírokhoz vezető út 
hatalmas állat- és emberszobrai, a sírok fölé épült templomok és a föld
alatti, elrejtett sírkamrák méretei, mérhetetlen kincsei valóban lenyűgözőek. 
A harmadik ilyen fantasztikus látványosság a Tiltott Város és a Nyári Pa
lota; az első Peking középpontjában, a második pedig Peking közelében. 
A Tiltott Város, a régi császári városnegyed, paloták és ligetek sora; ezek a 
paloták, templomok és sziklakertek ma múzeumok, állandóan a látogatók 
tízezrei járják őket. Valamikor halálbüntetés járt annak, aki ide belépett. 
A templomok szobrai, a paloták berendezése és kincsei minden képzeletet 
felülmúlnak. A Nyári Palota egy hatalmas tó partján terül el, megint csak 
paloták és templomok egész sora, márvány-hajóval, a császári színházzal, 
a régi császári udvartartás nehézselyem díszruháiba öltözött személyzettel. 
Hangcsouban a Lin-Ying buddhista templomai és kolostora, a Nyugati Tó 
mesébe illő aranyhalas-virágos szigetei, Nankingban az óriási méretű Szun- 
Yat-Szen-mauzóleum — és ki tudná még felsorolni is Kína történelmi látni
valóinak gazdagságát, amely a kéthetes út alatt tárult a szemünk elé! A mai 
Kína igen nagy tisztelettel és megbecsüléssel veszi körül történelmi múltja 
felbecsülhetetlen értékű emlékeit. Nemcsak külföldi turisták ezrei, hanem 
kínai látogatók — öregek, parasztok, diákok, kisgyermekek — tízezrei is 
járják mindennap a múlt nagy emlékhelyeit. Mintha a mai Kína ezzel is 
felejtetni kívánná a közelmúltjának azt a korszakát, amikor az úgynevezett 
„kultúrforradalom” nehéz évei alatt fanatikusok mindent szerettek volna 
lerombolni, ami a múltból fönnmaradt. Ez szerencsére nem sikerült, ha ért 
is sok kár nagyon sok műemléket. Kína ma újra nagy tisztelettel veszi körül 
többezer év kultúrájának és civilizációjának mérhetetlen kincseit. Ugyan
akkor még nagyobb erőfeszítéssel fordul a jelen és a jövő építése felé.

A mai Kína a jövő felé fordul

A világnak ez a legnépesebb, több mint ezer millió embernek otthont adó 
országa ma minden erejét arra összpontosítja, hogy minél előbb pótolni 
tudja a történelme során hagyományossá vált elzárkózás-okozta, nagy le
maradást. A feudális császárságot Szun-Yat-Szen forradalmával csak 1912- 
ben váltotta föl a köztársaság. És csak 1949-ben lépett be Mao-Ce-Tung 
vezetésével a Kínai Népköztársaság a szocialista országok sorába. Ennek a 
hatalmas történelmi fordulatnak az emlékeivel mindenütt találkozhattunk. 
Peking, a rohamosan fejlődő, tízmilliós világváros, központja ma a Tien- 
An-Men tér. Ezen az óriási téren a Mennyei Béke Kapuja, a Tiltott Város 
bejárata, mellett vannak a Népi Gyűlés Palotája (kínai parlament), a Tör
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ténelmi Múzeum, a Forradalmi Múzeum és a  Mao-mauzóleum. Múlt, jelen 
és jövő együtt — ez a mai Kína útja.

Zhou professzor, a Népi Konzultatív Testület őszhajú elnöke és a pekingi 
egyetem rektora, aki a nemzetgyűlés épületében fogadott bennünket, ebben 
foglalta össze a mai Kína legfőbb céljait: a kínai ipar fejlesztését, a mező- 
gazdaság modernizálását és a milliárdos lakosság további növekedésének a 
megállítását tartják legsürgősebb feladataiknak; ugyanakkor a háború nél
küli, békés jövőért fáradoznak a saját szocialista társadalmukban is, a vi
lágban is. Láttuk a mérhetetlen erőfeszítések első eredményeit: a sokmilliós 
nagyvárosokban hatalmas új városnegyedek, gyárnegyedek épülnek; a nyolc
száz millió kínai paraszt ma már háztáji termékeit maga adhatja el a piacon, 
ezért a faluk életszínvonala nagyot nőtt; az iskolai oktatás és az egészség- 
ügyi ellátás mindenkit elér; nincs éhezés és gyötrő szegénység a régebben 
állandó éhínségektől látogatott, óriás birodalom egyik részében sem. De még 
nagyon sokat kell fáradozniuk azért, hogy az ipari fejlődésben, a mezőgaz
dasági termelésben és a kultúra területein utolérjék az európai országokat. 
Eddig a hatalmas népességnövekedés is útját állta ennek. Ma Kínában az 
„egy család — egy gyermek” az ideál. A többgyermekes fiatal családokat 
nagyobb adókkal terhelik. Ezért hihetetlen gyermek-kultusz van ebben az 
ezermillió lakosú országban: megragadó volt látni a fiatal szülők és az utca 
embere odaadó szeretetét az egy szem kisgyermek, a ferdeszemű, sima 
fekete hajú kislány vagy kisfiú iránt!

Ami különösen is meghatott minket, a távolról jött idegeneket: milyen 
megbecsüléssel beszéltek vendéglátóink mindenütt a kelet-európai testvér
országokról és milyen megható barátsággal „Szun-Ya-Li”-ról, Magyarország
ról, a mi hazánk és társadalmunk mai életéről, gazdasági és társadalmi erő
feszítéseiről jövőjéért. Kína ma fontos szerepet tölt be a fejlődő országok 
között. Őszintén kívánjuk, hogy eddigi útján sikerrel haladhasson tovább, 
békében szomszédaival és igazságos rendet építve az ezermilliós ország min
den lakója számára.

Hogyan jutott el az evangélium Kínába?

Kína többezer éves történelme során a keresztyénség csak a legutolsó idő
szakban érkezett el a távoli birodalomba. A legrégebbi vallás Kínában a 
taoizmus, amely két és félezer éves múlttal rendelkezik. Mai követői is van
nak: a nagyvárosokban láttunk taoista templomokat is, amelyekben rend
szeresen vannak kultikus szertartások. A buddhizmusnak csaknem kétezer 
éves története van Kínában. A rengeteg buddhista templom, sziklába vésett 
hatalmas Buddha-szobrok, buddhista kolostorok nemcsak a múlt emlékei, 
hanem egy részük ma is szolgálatát végző, hívőktől látogatott kultuszhely. 
Jártunk Hangcsouban egy buddhista szerzetes-kolostorban, ahol ma is van
nak _ igaz, nagyon kevesen — sárgaruhás férfiszerzetesek és női szerzete
sek. Az iszlám másfélezer éves gyökerekkel rendelkezik Kínában.

A keresztyénség múltja a másik három valláshoz viszonyítva igen rövid. 
Az első jezsuita misszionáriusok a 16. században érkeztek ide, a protestáns 
egyházak pedig csak másfél évszázados múltra tekinthetnek vissza. A kül
földi, jórészt nyugat- és északeurópai missziói társulatok munkájára sötét 
árnyékot vetett a múlt században a nyugat-európai kolonialista hatalmak 
politikája. A 19. század közepén az úgynevezett ,,ópium-háborúban”, az an-
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goi gyarmati hadseregek fegyverrel kényszerítették Kínát az ország kapui
nak megnyitására és a megalázó nankingi békekötésre (1842). Shanghaiban, 
az angol gyarmati uralom középpontjában, ma is elvezetik a vendégeket 
abba a szép parkba, amelyre a  bejáratoknál az volt kiírva: „Kínaiaknak és 
kutyáknak tilos a bemenet”. Shanghainak legszebb negyedeiben csak fehérek 
lakhattak, kínaiak nem. Ez a keserű, megalázó múlt ma sincs elfeledve. 
S egyúttal súlyos akadálya volt a keresztyénség terjedésének is: hiszen a 
keresztyénség „az idegen hódítók vallása” maradt a legtöbb kínai számára, 
hűtlenségnek számított ősi kínai hagyományaikhoz és kultúrájukhoz.

Nemzeti egyházak az új Kínában

Ez a történelmi háttér magyarázza, hogy a kínai forradalom győzelme (1949) 
után mind a protestáns, mind a katolikus gyülekezetek kinyilvánították tel
jes függetlenségüket a nyugati, európai és amerikai egyházaktól, és meg
tiltották maguk is a külföldi missziók munkáját Kínában. Azóta is éberen, 
féltőn őrködnek azon, hogy a kínai keresztyénséget ne lehessen többé az 
„idegenek vallásának” tekinteni. Ai kínai protestáns gyülekezetek 1954-ben 
megalakult „hármas ön-mozgalma” kimondja: a  kínai keresztyén gyüleke
zetek önmaguk tartják fenn, önmaguk kormányozzák az egyházat és önma
guk terjesztik, hirdetik Krisztus evangéliumát. Nem kívánnak külföldiek 
segítségére szorulni, sem teológiájukban, sem egyházkormányzásukban, sem 
az evangélium hirdetésében. A „hármas ön-mozgalom” ma a kínai keresz
tyénség legfontosabb elvi és gyakorlati alapiránya.

A kínai nemzeti egyházak fejlődését a hatvanas évek közepétől csaknem 
egy évtizedre megszakította az úgynevezett „kulturális forradalom” nehéz 
időszaka. Csaknem minden vallásos és egyházi tevékenységet betiltottak, 
a legtöbb templomot bezárták, a lelkészek nem folytathatták hivatásukat. 
1976 után gyökeresen megváltozott a helyzet. A vallások — így a keresz
tyénség is — visszakapták jogaikat. A bezárt templomok sorra megnyíltak, 
a vallási közösségek élete újra fejlődésnek indult.

Ma a kínai keresztyénség két nagy egyházi közösségben él: a protestáns 
és a katolikus nemzeti egyházban. Mindegyiknek mintegy 3—3 millió hívője 
van. Különösen a protestánsok száma növekedett jelentősen az ötvenes évek 
időszakához képest. De még együttvéve is alig több mint a fél százalékát 
alkotják az ezer milliós lakosságnak.

A protestáns egyházban tudatosan törekszenek a régebbi felekezeti hatá
rok fölszámolására. A legtöbb gyülekezetnek azonban még ma is megmaradt 
istentiszteletében, egyházi rendjében és teológiájában a református, meto
dista vagy anglikán jelleg. Hivatalosan azonban csak egy protestáns egyház 
van Kínában. A „hármas ön-mozgalom” helyi szervezetei mellett 1980-ban 
hivatalosan is megalakult a Kínai Keresztyén Tanács, amely a helyi és tar
tományi egyháztanácsok képviselőiből áll. Ma még nincs igazán kiépített, 
egységes egyházi szervezet az óriási országban, inkább csak a tartományi 
egyháztanácsok aktívak.' A következő évek feladata, hogy teliesen kiépüljön 
a protestánsok országos egyházi szervezete.

Mind a „hármas ön-mozgalom”, mind a Kínai Keresztyén Tanács válasz
tott elnöke, régi jó barátunk, dr. Ting püspök, a Nankingi Teológiai Főiskola 
igazgatója. Már ötször járt hazánkban, utoljára két évvel ezelőtt. Otthoná
ban meleg vendégszeretettel, régi barátokként fogadott bennünket
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Gyülekezetek, teológiai főiskolák, egyházi sajtó

A gyülekezetekben ma még kevés a templom, ezért a legtöbb gyülekezet 
élete a családi otthonokban tartott istentiszteletekre épül. Kínai keresztyén 
vendéglátóink szerint mintegy tízezer „házi gyülekezetét” tartanak; számon. 
Kevés a lelkész is. Ezért a legtöbb „házi gyülekezetben” jórészt gyülekezeti 
tagok vezetik az istentiszteleteket és végzik az egyházi cselekményeket, egy- 
egy lelkész felügyelete alatt.

Felejthetetlen, mélyen megindító találkozásaink voltak a gyülekezetekkel. 
Aj négy nagyvárosban meglátogatott gyülekezetek ezer-másfélezer hívőt is 
befogadó templomai zsúfolva voltak hívőkkel, idősebbekkel, de fiatalokkal is. 
Két helyen végeztem vasárnapi istentiszteleti szolgálatot: a pekingi Gang Wa 
Shi-templomban és a shanghai Mu En-templomban. Megragadó volt a ha
talmas gyülekezet feszült figyelme és áhítata, a fehérruhás énekkarok áhí- 
tatos, szép szolgálata és az istentisztelet egyszerű rendje, középpontban az 
igehirdetéssel. De elsősorban mégis az a mélyről jövő szeretet indított meg, 
amellyel a lelkészek — köztük néhány női lelkész is volt —, az öregek és a 
fiatalok körülvettek bennünket. Többórás megbeszéléseinknek alig lehetett 
véget vetni: csak úgy záporoztak a kérdések. Minden érdekelte őket, mindent 
szerettek volna tudni rólunk, a távoli keresztyén testvérekről. Hálásak vol
tak és nyitottak a hozzájuk hasonlóan szocialista társadalomban élő egyhá
zaink útja, igehirdetése, teológiája és tapasztalatai iránt.

Jelenleg kilenc teológiai szemináriumban történik a fiatal lelkészjelöltek 
képzése. A hallgatók csaknem fele nő. Lelkesek, boldogok és jól tájékozottak 
ezek a fiatalok. Öröm volt beszélgetni velük, válaszolni érdekes kérdéseikre. 
A teológiai képzés ideje jelenleg csak két év, mert nagy szükség van minél 
több fiatal lelkészre. A közeljövőben újabb három teológiai szeminárium 
megnyitását tervezik a hatalmas országban. Nankingban van a teológiai élet 
központja a protestánsok számára; a hatalmas és modern teológiai főiskolán 
több mint másfél száz fiatal tanul ma. Ting püspök a lelke az ott már évtize
dek óta folyó lelkészképzésnek is.

A kínai protestáns egyházi sajtó — amennyire megismerhettük — az 
utóbbi évek során nagyot fejlődött. A Bibliát sokszázezer példányban adták 
ki. Most készül egy új, modern bibliafordításuk. Kezünkbe vehettük a pár 
hónapja megjelent, szép kiállítású országos protestáns énekeskönyvet, több 
mint négyszáz kottás (Kínában számokkal jelzik a hangokat) egyházi ének
kel. Két meglepően szép kiállítású, gazdag tartalmú teológiai folyóirattal 
is megismerkedhettünk. Az egyik a Nankingi Teológiai Szemle, a másik pe
dig a Shanghaiban megjelenő „Mennyei Szellő” című folyóirat.

A kínai keresztyénség ma a dinamikus megújulás időszakát éli. Mindenütt 
mosolygó arcokkal, eleven élettel és reménységgel találkoztunk, amerre csak 
jártunk: a  gyülekezetekben, a lelkészek gyűlésein, a fiatal teológusokkal 
vagy az egyházi vezetőkkel folytatott megbeszéléseinken. Megküzdötték a 
maguk nehéz harcát az egyház új útjáért. Ma népük, nemzeti kultúrájuk és 
társadalmi rendjük iránti szeretettel élik egyházi életüket, jellegzetesen 
kínai keresztyénségüket.

Azzal búcsúztunk tőlük a gazdag kéthetes találkozás után: Isten adjon 
erőt nékik ahhoz, hogy járhassanak továbbra is hittel és szolgáló szeretettel 
a megtalált, új úton!



TÖTH KÁROLY

Miért kell az egyházaknak és a keresztyéneknek 

a békéért fáradozni?
A Keresztyén Békekonferencia időszerű feladatai

Az egyházak békemunkáját, így a Keresztyén Békekonferencia feladatait is 
— a különösen a feszült és bonyolult világhelyzetben — ökumenikus és egy
házi szempontból három új tényező határozza meg: 1. Az ENSZ által 1986-ra 
meghirdetett „Nemzetközi Béke Év” ; 2. A)keresztyén egyházak körében élén
ken tárgyalt és egyre nagyobb mértékben ismertté váló kezdeményezés egy 
„Ökumenikus Béke Világzsinat” összehívására. (Ez a gondolat nagy teoló
giai vitát váltott ki, melynek kihatásai jelenleg még áttekinthetetlenek); 
3. Üj színnel gazdagította a keresztyének béke-fáradozásait a római kato
likus egyház fejének, II. János Pál pápának a felhívása egy világméretű bé- 
ke-imamozgalom megindítása, melynek ünnepélyes kezdete az olaszországi 
Assisiben a tervek szerint ez év október 27-e. Erre a rk. egyház feje meghívta 
a nagy világvallások vezetőit.

Ezek azok a friss kezdeményezések, amelyek az évtizedek óta érvényes 
célkitűzések mellett befolyásolják békeszolgálatunk helyzetét. A különböző 
egyházi békekezdeményezések félreérthetetlenül utalnak arra, hogy a keresz
tyének figyelmét fokozódó mértékben leköti a gond, miként lesz megakadá
lyozható a nukleáris katasztrófa, ami egyet jelentene az emberiség teljes 
pusztulásával. Más szavakkal kifejezve: a nukleáris veszély érzékelése általá
nos az egész világon. A vonatkozó elrettentő adatokat szükségtelen is
mételni — közismertek. Csupán arra utalok, hogy jelenleg a világon tárolt 
atomfegyverek pusztító ereje egymilliószorosa a Hirosimára ledobott első 
atombombának. Több bomba van már, mint lehetséges célpont. Ha hozzá
tesszük ehhez még azt, amit a tudósok „nukleáris tél”-nek neveznek, azaz: 
„kisebb” atomháború esetén is olyan klimatikus változások következnének 
be a földön, melyeknek a kihatásait teljes pontossággal lehetetlen felmérni, 
akkor az emberiséget fenyegető veszély méretei méginkább kirájzolódnak 
előttünk. Orvosi vélemény szerint még egy korlátozott atomkatasztrófa ese
tén sincs segítség; az orvosok teljes tehetetlenségre lennének ítélve. Világo
san beszélt erről ez év tavaszán a  Kölnben lezajlott „Orvosok az atomháború 
ellen” konferencia üzenete.

Mi tehát a jelenlegi helyzetben a keresztyén egyházak teendője? E kér
désre úgy adunk választ, hogy a keresztyén békemunkának három alapvető 
mozzanatára összpontosítjuk figyelmünket. Ezeket így fogalmazzuk meg: Az 
egyházak békemunkájának

I. mik a motívumai?
II. mik a céljai?

III. mik a sajátos módszerei?
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I.

Az első kérdésre válaszolva félreérthetetlenül le kell szögeznünk, hogy a hívő 
keresztyén számára egyetlen motívum, lehetséges csupán: az élet Istenébe 
vetett hit, azaz a Jézus Krisztusról szóló evangélium. Teológiailag kifejezve 
közismert gondolatot ismételnünk, amikor azt mondjuk, hogy a Szentírásnak 
sok mondanivalója van a békéről. Az Ó- és Üjtestamentum lapjain a béke 
S2ó gyakran előfordul. Gyakorlati okok miatt iS érdemes elmélyedni a Bib
lia béke-üzenetében Az ótestamentumi „sálóm” szó az emberi élet teljességét 
jelöli. A teremtés kezdetén zavartalan volt a viszony a teremtő Isten és a 
teremtmény-ember között. Az ótestamentumi béke, a „sálóm kifejezi az ere
deti viszony helyreállítását Isten és ember, ember és ember között. Mai szó- 
használattal élve ez nem mond kevesebbet, mint azt, hogy a békesség ren
dezett viszonyok, igazságos kapcsolatok nélkül lehetetlen. Béke igazságosság 
nélkül nem lehetséges. Ez a legfontosabb üzenete az ótestamentumi „béké
nek. Már ez a rövid utalás is felhívja figyelmünket arra, hogy a teologízálás 
nem a feladatoktól elforduló absztrakt eszmefuttatás, hanem éppen ellen
kezőleg: a nehéz, némelykor megválaszolhatatlannak tűnő kérdésekre választ 
kaphatunk a Biblia béke-üzenetéből.

Az új testamentuma béke-forgalom, „eiréné” pedig azt juttatja kifejezésre, 
hogy a keresztyén gyülekezet a „megbékéltek közössége”, azaz olyan újszerű 
emberi közösség, mely a megigazulás és a kegyelem által megbékélt Istennel, 
és ezt a megbékéltséget nem tartja meg magának, nem zárja be a közösség 
falai közé, hanem kisugározza a világba, a keresztyén gyülekezet környezeté
be. Mindez azt jelenti, hogy bár Isten békéje nem azonos a világ békéjével 
— sokkal több annál —, mégis jelen van és hat a világban is.

A keresztyén ember így a Szentháromság Istenbe vetett hitéből fakadóan 
elkötelezett a békéért. A Credo-ban valljuk, hogy: „ . . .  hiszek mennynek és 
földnek teremtőjében”. Ez azt jelenti, hogy a mi Istenünk az élet teremtője é 
ura. Isten az élet forrása. Megvalljuk a megváltó Jézus Krisztusba vetett hi
tünket, aki azért jött hogy „életük legyen és bővölködjenek” (Jn 10,10). 
Hiszünk a Szentlélek Istenben, akiről Pál apostol azt tanítja: „Á Lélek gon
dolata pedig élet és békesség, és a lélek .. . élet az igazságért” (Rm 8,6—10).

Miért hivatkozunk minderre? Azért, mert a keresztyén egyházakat éppúgy 
mint a keresztyén embert napjainkban is megkíséri három teológiai téve
dés a békével kapcsolatban. E három kísértés a következő: 1. a hamis spiri
tualizmus veszélye, amely a békességet csak lelki valóságként fogja fel, 
mintha ennek semmi köze nem lenne a hétköznapi élethez; 2. a második 
kísértés az individualizmus, amely azt vallja, hogy a békesség csak az egyéni 
életre érvényes, mintha az individuum lelki békességének semmi köze nem 
lenne a társadalomhoz, és a népek közösségéhez. (Ennek a veszélyes teologi- 
zálásnak a korrekciója jelenik meg a „felszabadulás teológiájában”). 
3. A harmadik kísértés a<z eszkatologikus szemlélet, mely szerint a békesség 
nem ma vagy holnap, nem a mi életünkben lesz valóság, hanem a történelem 
végén, Krisztus visszajövetelekor, a paruziában.

Szükségtelen hangsúlyozni, hogy e három kísértés eltereli az egyházak fi
gyelmét a konkrét etikai feladatokról. Napjainkban az egyházak béke-tevé
kenységének elsőrendű és sürgős követelménye a teológiai tisztázás és a szo
ros összefüggés kimutatása a lelki, egyéni — a történelemben megvalósuló 
isteni akarat —, és az eszkatologikus békesség között.

A fentiekben érintett teológiai veszélyeket már igen korán, az ősegyház-
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ban érzékelték. Hadd idézzek itt az egyik egyházatyától, Chrysostomostól, 
aki a Kolossébeliekhez írott levél kommentárjában szó szerint ezeket mond
ja: „ . . . ak i  a gyülekezetben az istentiszteletet vezeti, midőn belép a temp
lomba gyakran ezt mondja: Békesség néktek! Amikor pedig prédikálni kezd, 
ugyancsak így szól: Békesség néktek! Amikor megáldja a gyülekezetei, újra 
ezt mondja: Békesség néktek! Almikor pedig a szent vacsora befejeződik, 
így ad hálát: Békesség néktek! (. ..) Hát nem megdöbbentő, hogy mi, akik 
ily gyakran békességet hirdetünk, mégis egymásra támadunk véres háborúk
ban? Ugye mennyire formálissá lettek az egyház legszentebb szavai!?” (Jo
hannes Chrysostomos: Kommentar zum Brief an die Kolosser: Texte der 
Kirchenvater Kösel Vlg. München 1964, Band III. 351—352. old.).

A békemunka teológiai alapjainak átgondolása izgalmas és' gyakorlati kö
vetkezményekkel járó feladat. Ezt bizonyítja egy további nehéz teológiai 
kérdés. A pesszimista keresztyén antropológiára utalok, mely az eredendő 
bűn miatt azt hangoztatja, hogy mindig voltak és mindig lesznek háborúk, 
mivel ezek az ember bűnös természetéből fakadnak. Ez az antropológia meg
reked az ember bűnös természeténél, és megfeledkezik a megváltás és a fel
támadás diadalmas győzelméről, amely felszabadít bennünket a legnagyobb 
félelem, a halálfélelem alól, ahogy azt a Zsidókhoz írt levél nagyon találóan 
kifejezésre juttatja, mikor Jézus Krisztusról, a nagy Főpapról úgy beszél, 
mint aki azért jött, hogy „megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem 
miatt teljes életűkben rabok valának” (Zsid. 2,15).

Fel kell tennünk „per analogiam” egy további kérdést is ebben az össze
függésben: vajon a keresztyén teológia nem ugyanazt tette-e a Szentírás 
más fontos igazságaival, mint a békével? A szeretet, . . .  a  jóság, . . .  a kegye
lem, . . .  az irgalom — mindennek csak spirituális jelentősége lenne, és semmi 
hatása a mindennapi életben? Vajon nem az-e az oka a keresztyén egyháza
kat sújtó nagy ítéletnek, hogy elvonatkoztattuk az isteni kijelentés etikai 
parancsait a valóságos élettől? Nem ez-e az oka annak, hogy a világ szemé
ben hitelvesztetté lettünk? Nem itt van-e a teológia tévedése annak a kegyes
ségnek, amely elfordul a mindennapi élet kérdéseitől, az etikai feladatoktól 
és így a békeszolgálattól is? Mindezekre azért utalok, hogy érzékeltessem a 
békeszolgálat teológiai motívumai feltárásának fontosságát.

II.
A második kérdés, amelyre választ keresünk így hangzik: mik a céljai a ke
resztyén egyházak békemunkájának? Mielőtt erre a kérdésre válaszolnánk, 
tegyünk egy rövid kitérést és jegyezzük meg, hogy a jelenlegi rendkívül ve
szélyes világhelyzetben el lehet és el kell jutni az egymástól különböző, sőt 
az egymásnak ellentmondó ideológiai motivációktól az azonos erkölcsi el
kötelezettségig. Ha nem valljuk ezt, akkor tagadunk minden párbeszédet és 
együttműködést. A különböző motívumoktól az azonos elkötelezettség felé 
— így hangzott a témája a  tavasszal Moszkvában lezajlott Kerekasztal Kon
ferenciának is, amely folytatása volt az 1982-ben tartott „világvallások Béke- 
konferenciájának”. Arról van itt szó, hogy az emberiséget fenyegető ve
szély láttán a világnézeti különbségeket félretéve a különböző motivációk 
által meghatározott életszemléletek azonos feladatok felé fordulnak.

Visszatérve a békemunka céljaihoz, ezek pontosabb meghatározása érde
kében szükséges gyakorlati szempontból megkülönböztetni hosszú távú és
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rövidtávú feladatokat. Ha nem ezt tesszük, akkor könnyen zavarba jövünk 
és a rezignáció áldozataivá válunk. Persze látni kell a szoros összefüggést, 
a komplementaritást a rövidtávú és a hosszú távú békefeladatok között.

A békemunka hosszú távű célja nem lehet más, mint az általános és teljes 
leszerelés, a fegyver nélküli világ. Teljesen világos, hogy az atomkorban az 
emberiség előtt csak két lehetőség áll nyitva: vagy megteremti a nemzetközi 
konfliktusok békés megoldásának intézményeit, vagy elpusztul egy nukleáris 
háborúban. Harmadik lehetőség nincs, tertium non datur.

A nemzetközi konfliktusok békés megoldásának intézményei kialakulóban 
vannak. Ezek: az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Egyházak Világtanácsa, 
a Keresztyén Békekonferencia, a Béke-világmozgalom stb. Ide sorolhatók 
mindazok a nemzetközi szervezetek, amelyek a különböző motivációjú em
bercsoportok integrálását, az eltérő ideológiai felfogású és politikai meggyő
ződésű emberek együttműködését tekintik céljukul. A béke-struktúrák kiala
kítása nem megy egyik napról a másikra, mert ez egy nagyon hosszú és na
gyon nehéz feladat lesz, amely megköveteli az emberiség gondolkodásmód
jának és tudatának gyökeres megváltozását.

A keresztyén békemunka, így a Keresztyén Békekonferencia feladatai kö
zé tartozik ennek a tudatváltozásnak a munkálása, még akkor is, ha a jelen
legi világhelyzet nem túl biztató, sőt úgy tűnik, ellentmond minden ilyen 
irányú fáradozásnak. Való igaz, hogy a világhelyzet inkább a borúlátásra, 
sem mint a derűlátásra ad okot. Valaki nemrégiben kimutatta, hogy nap
jainkban 14 helyi háború folyik a világ különböző részein, melyek mind
egyike világháborúhoz vezethet. Az emberiség történetében a  mi korunk a 
legvéresebb század! Az elmúlt 100 év alatt 271 háborút vívtak 88 millió em
ber halálával. (Egyedül a XX. században 207 háborúra került sor, amely 
50 millió ember pusztulását jelentette.) Mindennek láttán van-e értelme a 
békemunkának? A válasz csak egy lehet: vagy elpusztul az emberiség, vagy 
kialakítja a konfliktusok békés megoldásának intézményeit. Látnunk kell 
azonban, hogy az emberiség történelme során korábban lezajlott háborúk 
és a jelenleg folyó véres konfliktusok között egy lényeges különbség mégis 
fennáll: a jelenlegi háborúkat rossz lelkiismerettel és állandó mentegetőzés 
között folytatják az egymással szemben álló felek.

Most néhány szót röviden még a békemunka rövidtávú feladatairól. Eze
ken a különböző konkrét leszerelési javaslatokat értjük. Mindenekelőtt fon
tos, hogy a konkrét békejavaslatokat ne ideológiai, hanem érdemi és gyakor
lati szempontból értékeljük. A jelenlegi nemzetközi helyzet egyik legveszé
lyesebb vonása ugyanis az, hogy a különböző konkrét békej avaslatokat nem 
érdemük szerint fogadják, hanem aszerint ítélik meg, hogy ki a kezdemé
nyező, honnan indultak ki ezek a javaslatok. Veszélyes szemlélet az, hogy 
pl. a legutóbbi, a Szovjetunió által tett leszerelési javaslatokat Washington 
eleve elutasította. Ez történt pl. azokkal a nagyjelentőségű kezdeményezések' 
kel, melyeknek célja az, hogy évezredünk végéig kiiktassák az emberiség 
életéből az összes nukleáris fegyverzetet. Sőt, ugyanez történt egy másik, 
nemrég elhangzott javaslattal is, melynek célja az atomfegyverekkel együtt 
csökkenteni a hagyományos fegyverzetet egész Európában, az Atlanti Óceán
tól az Uraiig.

Örvendetes azonban, hogy komoly keresztyén körök és az ökumenikus 
egyházi szervezetek e javaslatokat pozitívan fogadták. Az Egyházak Világ
tanácsa pl. a legutóbbi Végrehajtó Bizottsági ülésén (Kinshasa, Afrika. 
1986. március) nyilatkozatban juttatta kifejezésre egyetértését azzal a javas
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lattal, hogy „valamennyi nukleáris fegyvert semmisítse meg az emberiség 
a  kétezredeiik esztendőig”. Hasonló módon nyilatkozott a Lutheránus Világ- 
szövetség is. Sajnos ezekről a nyilatkozatokról inálunk keveset tudnak a gyü
lekezetek és, a közvélemény. Többet kellene ilyen megnyilatkozásokkal fog
lalkozni az egyházi sajtónak, összefoglalások, elemzések, tárgyalások szük
ségesek a közvélemény tájékoztatása érdekében.

Természetesen a fentieken túl vannak további rövidtávú feladatai a ke
resztyén békemunkának. Ilyen pl. a kollektív biztonság ügye. Erről Gorba
csov főtitkár a szovjet pártkongresszuson a következőket mondta: „A nuk
leáris korban egyetlen ország sem biztosíthatja jövőjét kizárólag katonai esz
közökkel. A népek biztonsága politikai probléma, egyedül politikai eszközök
kel valósítható meg. A biztonság csak közös biztonság lehet.”

III.
Ezekután szükséges röviden szólni a keresztyén békemunka módszereiről is. 
Mindenekelőtt hangsúlyozni kell a tájékoztatás fontosságát, Ide tartozik az 
állandó tárgyilagos elemzés és a rendkívül bonyolult katonai, technikai fo
lyamatok érthető nyelvre való lefordítása, hogy azok az egyszerű emberek 
számára is hozzáférhetővé váljanak. A tömegkommunikációs eszközöknek 
is rendkívül nagy a jelentősége. A rádió, a televízió, a sajtó a ínyugat-európai 
országokban igen veszélyes lélektani hadviselést folytat. Ennek korrigálására 
a keresztyén egyházak világméretű tájékoztatási hálózata nagy segítséget 
nyújt.

Mindebből a KBK számára és minden más keresztyén békemozgalom szá
mára is két sajátosan keresztyén feladat adódik: első a szüntelen könyörgés 
a békességért. Az imádság — ne szégyeljük kimondani: egyfajta közvéle
mény formáló erő is. De a békéért mondott imádságnak a legfontosabb teo
lógiai tartalma az, hogy kérjük a világtörténelem Urát, ő maga avatkozzon 
bele a történelmi folyamatokba. Egy másik sajátosan keresztyén feladat a 
békére nevelés. Világosan kell látni, hogy nevelési, oktatási rendszerünket 
egyfajta militarista szellem hatja át. Szükség lenne erkölcsi értékrendsze
rünknek gyökeres megváltoztatására. Jelenleg az az eszménykép, aki erős, 
hatalmas, és rá tudja kényszeríteni akaratát sokakra. A keresztyén békeszol
gálat feladata ennek az erkölcsi értékrendnek teljes megváltoztatása, azaz 
legmagasabb fokra a közösséget szolgáló ember ideálját kell állítani.

Egy másik fontos, módszerbeli feladata a keresztyén békemunkának az, 
amit mobilizációnak, mozgósításnak nevezünk. A tehetetlenség érzésének 
legyőzése nélkül az egyszerű emberek millióit nem lehet a béke ügyének 
megnyerni. Ugyanakkor feladatunk a reménység ébrentartása is. A keresz
tyén hit számára nincs reménytelen helyzet. A békemunkában, azaz az élet 
megőrzéséért folytatott küzdelemben mindenki számít úgy, ahogy Nyerere 
nyugalmazott tanzániai elnök mondta nem régen: „A béke fontosabb annál, 
mintsem hogy a politikusokra és a katonákra lehetne hagyni.”

Végül szólnunk kell a keresztyén békemunka harmadik fontos módszeréről 
is, mely a kooperáció. Látnunk kell azt, hogy a keresztyénség önmagában 
nem lenne képes a világbékét biztosítani, csak a legkülönbözőbb felfogású 
és célkitűzésű szervezetekkel és mozgalmakkal összefogva. Ezt az össze
fogást azonban koncentrikus körökben lehet elképzelni, kezdve az egyházak 
közötti összefogással, azaz ökumenikus közeledéssel.
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Ebben az összefüggésben emlékeztetek újra a bevezetőben már említett 
két legfontosabb kezdeményezésre: a világ-békezsinat gondolatára és a vi- 
lág-békeima mozgalmára. Ámde az együttműködéshez a különböző világ
nézetek közötti kooperáció is hozzátartozik. A) közös feladatnak alá kell 
rendelni minden mellékes mozzanatot.

Szükség van az együttműködésre: a tudomány, a vallások és a politika 
között. A tudomány bölcsességére, a vallások prófétai víziójára és a politiku
sok békeakaratára kell épülnie a jövőnek.

Miért kell tehát nekünk, keresztyéneknek és egyházaknak a békéért mun
kálkodni? A fentiek alapján egyértelműen kijelenthetjük: azért, mert erre 
kötelez bennünket lelki örökségünk: a Szentháromság Istenben vetett hi
tünk. Erre hív bennünket erkölcsi elkötelezettségünk: a veszély láttán a 
szeretet tetteit várja tőlünk avilág. Erre kötelez bennünket Isten terem
tett világának jövőjére irányuló reménységünk.

1986. július 1..

SCHOLZ LÁSZLÓ 

A prédikáció

Szénben rejtőző gyémánt az a szó, 
mely emberajkon — Istenből való.
Felölt az Ige gyarló földi mezt, 
s abban hol szunnyad, hol szikrázni kezd.

Olykor szívekbe dobbantó eró, 
bántó sugár, bűnt, foltot fölfedő.
Mezítlen állunk, nem takar lepel, 
sikoltásunkra némaság felel.

Hoz csodaképpen másszor újulást, 
ránk hulló fénye gyógyító palást.
S bár mindhalálig folyik ez a harc, 
hamar kitetszik az új emberarc.

Csengj gyémántfénnyel, cseng te tiszta szó, 
ember ajkán is Istenből való, 
csendülj fel sűrűn, szűnjék a sötét, 
leljük meg benned az Örök Igét!

(1986)



KOSÁRY DOMOKOS

Evangélikusok és a művelődés Magyarországon

A saját módján, ilyen vagy olyan változatban, mindegyik vallásfelekezet 
kialakította a történelem folyamán a maga kulturális életét, értékrendsze
rét, hagyományait. Közvetlenül, széles körben és magától értetődően azok
ban a századokban, amikor az egyházak még döntő szerepet vittek az 
egész művelődés terén, és gyűjtőkeretként széles körben maguk fogták át 
a hitéleten túlmenően a nevelés, oktatás, ismeretátadás, a tudományok, a 
könyvkiadás, az irodalom vagy éppen művészetek igen különböző ágait. 
De az így kialakult kulturális hagyományrendszer hatása sok vonatkozás
ban azután is folytatódik, hogy a XVIII. század óta különböző művelődési 
funkciók kezdenek az egyházak hatóköréből sorra kiválni, lassú folyamat 
eredményeként laicizálódni, illetve önállósulni. E hagyományrendszer kér
désével konkrét téma kapcsán a XVIII. századi Magyarország művelődésé
nek vizsgálata során találtam szemben magam. Hadd számoljak be röviden 
erről.

A XVII—XVIII. század fordulója nézetem szerint határvonal a magyar 
történelemben. Nem csak azért, mert új viszonyok, más, új ország, a mai 
ország közvetlen elődje indul itt, hanem a művelődés terén azért ís, mert 
ekkor jelentkeznek új, korszerű irányzatok az egyházi barokk, vallásos mű
velődésen belül. Ez még nem a tulajdonképpeni felvilágosodás, hanem csak 
az a lépcsőfok, amely azt megelőzi. Egy újfajta, őszinte kegyesség, amely 
egyszerre mélyebb, egyszerűbb és ésszerűbb, szemben az ortodoxiával. Több 
változatát ismerjük ennek. Ilyennek tekinthető katolikus oldalon a janzeniz- 
mus, amelynek Franciaországban nagy szerep jutott, Magyarországon vi
szont a maga idejében nem sok visszhangja volt. Legtöbb nyomát talán a 
Rákóczi emigrációban találjuk. Református oldalon beszélfietünk ugyancsak 
a XVII. századtól fogva a puritanizmus, kartezianizmus, coccejanizmus ha
tásáról, amely angol, holland egyetemek magyar hallgatóinak közvetítésével 
került Magyarországra, közelebbről Erdélybe. Ezek ellen azonban fellépett 
az ortodoxia. Részint elnyomta, mint a puritanizmust, részben magához ha-

A Magyarországi Evangélikus Egyház emlékbizottsága, a Luther-év alkalmából, 
tudományos ülésszakot rendezett a Magyar Tudományos Akadémia budavári 
kongresszusi termében 1983. december 16-án. Miután az előadások tervezett kö
tetben való megjelentetésére nem került sor, most közöljük jelen számunkban 
Kosáry Domokos akadémikus és Szennay András bencés főapát, teológiai tanár 
akkor elhangzott jelentős tanulmányait. (Szerkesztő)
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sonította, mielőtt még a Habsburg-uralom Erdélyben megszilárdult. Foly
tatódásukkal így is találkozunk az irodalomban, de viszonylag nem- nagyon 
széles körben. Éppen ezért viszont a meglepő számomra az volt, hogy az 
evangélikus változat, tehát a XVII. században kibontakozó és a század végére 
nagyobb hatással jelentkező pietizmus viszonylag jobban élte át a fordu
lót, figyelmet érdemlő visszhangot kapott Magyarországon, sőt egy darabig 
tovább erősödött. Miért éppen a kisebbik, a gyengébbik, a  földrajzilag ex
ponáltabb, lényegében véve a Habsburg hatalom közvetlen szomszédságában 
élő protestáns felekezet tudta viszonylag jobban képviselni a késő barokk 
művelődés e korszerűbb vonalát a maga változatában? Külső nyomás ezt az 
evangélikus felekezetet is sűrűn érte, talán még közvetlenebbül. Ennek az 
egyháznak az intézményes bázisa gyengébb volt. Ortodoxiája sem volt 
csekély. Viszont — s a magyarázatot ebben próbáltam felfedezni — egy 
olyan polgárias társadalmi bázissal rendelkezett, amely nagyjából megfelelt 
a német pietizmus bázisának. Ebben a korszerű kegyességi és művelődési 
irányzatban a XVII. század végtelen nyomorúságából lassan kiemelkedő né
met városi polgárság próbálta törekvéseit megfogalmazni. Hiszen a vallásos, 
kegyességi irányzatokban is emberek szólalnak meg, illetve az ő igényeik 
vetülnek bele abba, ami tőlük független igazságként jelentkezik. Az, hogy a 
híveket aktivizálni próbálják, őszinte kegyes átélésre biztatják, hogy prakti
kus, ésszerű megoldásokat keresnek számukra intézményesen is: ez talán 
szerény programnak látszik, de ott, a sok kis abszolutizmus és a sok feudális 
rendi testület árnyékában ez volt talán a járható út, amely kerüli a hatalom
mal való nyílt összeütközést és keresi, ha lehet, a fejedelmek támogatását 
olyan vállalkozásokhoz, amelyek reálisnak tűntek. Ez a német pietista pol
gárság összeurópai összehasonlításban jóval fejletlenebb, mint nyugati tár
sai. De éppen e viszonylagos német elmaradottság miatt nyújtott követhető 
modellt nálunk is, mert közelebb állt hozzánk. Magyarországon is van egy 
viszonylag polgárias társadalmi bázis, a török időkben is épebben mara3t 
északnyugati peremvidék régi városai körében. Az evangélikus értelmiség 
ehhez a társadalmi bázishoz kapcsolódik. A közvetítést diákok végzik, akik 
hagyományosan külföldi protestáns egyetemeken tanulták, sajátították el 
magasabb ismereteiket, majd tértek haza ezekkel meggazdagodva. A német 
pietizmus központja Halle, itt fő alakja Francke, roppant iskolakomplexumá
val. Ajz ő oldalán egy sor magyarországi tanítvány követte egymást, és néha 
részt vett még az iskola munkájában is. Ez a polgári értelmiség e városokban 
etnikailag kevert, erősen többnyelvű (magyar, német, szlovák), de ekkor 
még egyként Hungarusnak, magyarországinak tekinti önmagát egészen ad
dig, amíg a század végétől fogva a nemzeti mozgalmak szét nem választják 
sorait. A pietizmus mindegyik anyanyelvet támogatta, és szinte úttörő szere
pet vitt a magyar nyelvű írások közzétételében is. Az első hazai pietista 
központ Győr volt, ahol fontos iskola működött 1749-ig, amikor felszámolta 
a hatalom. Nemcsak magyar imakönyvekről van szó, mint Torkos András 
győri lelkészé, 1709-től kezdve több kiadásban; nemcsak magyar evangélikus 
énekekről, mint Ács Mihály gyűjteményében, amely 1696-tól jelent meg sok 
kiadásban, hanem ehhez a körhöz fűződnek a magyar nyelvű neveléstani, 
pedagógiai irodalom kezdetei is, Francke és munkatársai átdolgozásaival. 
Bárány György győri tanár, majd tolnai főesperes (1711), Vázsonyi Márton 
(1711), Sartorius Szabó János győri tanár (1740) művei jelzik ezt a vonulatot.

A második nagy pietista központ Pozsony. Ennek a fő alakja pedig Bél 
Mátyás, időszakunknak talán legjelentősebb tudós egyénisége. Jellemző kép
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viselője ennek a Hungarus értelmiségnek. Szlovák—magyar kézműves pol
gári család fia, Francke személyes tanítványa. 1714-től állt a pozsonyi evan
gélikus líceum élén, amelyet ő reformált meg új pedagógiai módszerekkel, 
tanterwel, könyvekkel, reálisabb tárgyak tanításával, sőt egyidőben iskolai 
újságolvasással is. Ez lett később más, nagyobb protestáns kollégiumok át
szervezési mintája is. Az, hogy itt a magyar, a  német és a szlovák anyanyel
vű kegyességi irodalom és az ehhez az anyanyelvi irodalomhoz szükséges 
nyelvtani előkészítés szintén megjelent, az természetes. De ehhez a körhöz 
fűződik az egyháztörténet köréből már kilépő történetírás is. Az első jelentős 
magyar történeti forráskiadvány, az Adparatus is Bél nevéhez fűződik. Hoz
zá fűződik a  Magyarország összefoglaló egyetemes államismereteit nyújtó, 
hatalmas Notitia (1732—1745) is, amely még mindmáig nem látott maradék
talanul napvilágot. Azt is tudjuk — s ez is pietista vonás —, hogy ennek a 
nagy munkának az adatgyűjtéséhez, kidolgozásához Bél Mátyás a feudális 
megyei urakkal és saját ortodoxiájával szemben bizonyos fokig az udvar 
segítségére támaszkodhatott, bár az persze udvari ellenőrzést is jelentett. 
Hozzá teszem, hogy ugyanakkor Bél Mátyás együttérzett II. Rákóczi Ferenc 
szabadságharcával. E körből származnak az első tudományos akadémiai ter
vek Magyarországon, már 1718-tól kezdve, és ennek a körnek a kisugárzó 
hatását mutatják más evangélikus, fontosabb iskolai központok is. Ebben az 
időben 35 ilyen, ún. latin iskoláról tudunk, bár nehéz pontos számot mon
dani. Közöttük 5 volt ekkoriban jelentős, ha a győrit le is számítjuk 1749 
után. Ilyen volt Sopron, ahol említem Hajnóczy Dániel nevét vagy Ribini 
Jánosét, aki nemcsak evangélikus egyháztörténeti szerző volt, hanem Oratio 
című, latin munkájában 1751-ben a magyar nyelv pártolására szólította fel 
az ifjúságot. Késmárk szintén felmutat ilyen tudományos kezdeményezése
ket, szintén e Hungarus értelmiség jóvoltából. Emlékezhetünk Bohus György 
helyi történelmi, természettudományi kutatásaira, vagy pedig a Buchholtz 
család polihisztori tevékenységére meg naplójára, amely arról tanúskodik, 
hogy ez a Hungarus értelmiség jó színvonalat képviselt tudományos ismere
tek, könyvek vagy akár zenei műveltség tekintetében egyaránt. Érdeklődésé
ben. műveiben még sokszor szétválaszthatatlanul egy tövön találjuk a ké
sőbb különváló diszciplínák közös kezdeteit, beleértve az irodalom- és tu
dománytörténetet, vagy mint akkor mondták, közös kifejezéssel: a história 
líterariát, amelyben visszatérő motívum volt Magyarország védelme a kül
föld lenézése, vádjai ellen. Sorolhatnánk a szerzőket Burius Jánostól Rezik 
Jánosig, egy nagy iskolatörténeti mű írójáig, aki Eperjesen tanított, vagy a 
selmeci bányapolgár Cwittinger Dávidig, akinek éppúgy jól ismerjük iro
dalmi lexikonét (1711), mint a soproni Rotarides Mihály irodalomtörténeti 
összefoglaló vázlatát. De folytathatnám a sort az orvosokkal, köztük volt 
Möller Károly Besztercebányán, Bél Mátyás munkatársa, korábban a Rá
kóczi szabadságharc tábori orvosa, azután Fischer Dániel késmárki orvos, 
evangélikus lelkész fia, aki már 1732-ben javasolta hazai tudós társaság 
szervezését és természettudományos folyóirat kiadását. Említhetnénk Per- 
liczy János Dánielt, aki szintén késmárki evangélikus lelkész fia volt, majd 
nógrádi orvos, a berlini akadémia tagja, magyar tudós társaság tervezője; 
idézhetnénk magyar nyelvű könyvét a szegények számára való házi orvos
ságokról, és a tőle származó első magyarországi tervet is egy hazai orvosi 
főiskola megszervezésére. Beszélhetnénk a jogászokról is, bár ez bizonyos 
fokig már átvezet a nemes családokhoz. A XVIII. században — tudjuk — a 
világiak, nemesek szerepe az egyház vezetésében egyre nőtt, már csak a
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Habsburg hatalom és a katolikus egyház nyomása miatt is. De itt, ezen a 
peremzónán a helyi evangélikus nemesség mintha hamarabb találna utat 
bámyavállalkozás, borkereskedelem és más ilyen tevékenységek révén az el
jövendő polgárosodás és a korszerű műveltség felé. Az is megfigyelhető, hogy 
ezek a családok rendszerint megoszlanak a felekezetek között. Egyik águk 
katolikus, a másik evangélikus. Éppen ezért, minden súrlódás ellenére sem 
olyan kiélezett a katolikus-protestáns vita vagy szembenállás, mint Kelet- 
Magyarországon. Nincs olyan erős Habsburg-ellenesség sem. Valahogy türel
mesebb érintkezés és bizonyos fokú nyitottság jeleivel találkozunk. Ez a 
jelenség, amelyet itt előbb körvonalaztam, persze minden sokoldalúsága el
lenére szerény, s a továbbiak során a XVIII. században, amikor az ország 
súlypontja az elpusztult déli területek felnövekedésével ismét áthelyeződik 
dél felé, ennek a peremvidéknek a jelentősége természetesen csökken. De 
ugyanakkor az itt uralkodó evangélikus hagyomány bizonyos fokig folytató
dott, és közvetlen utat nyitott a következő lépcsőfokhoz, amelyet már felvilá
gosodásnak nevezhetünk. Hadd említsek itt is egypár nevet. így mondjuk 
Benczúr József késmárki rektor, pozsonyi tanár nevét, aki a felvilágosult 
abszolutizmus támogatásával igyekezett a korszerűsödést szolgálni, a ma
gyar rendi, feudális alkotmányos berendezést úgy bírálva, ahogy az akkori
ban nem volt és sokszor még ma sem különösebben népszerű, de akinek ta
nítványai közül egyesek igen kitűnő reformerekké váltak. Nem a Ben- 
czúr-tanítványok, de a felvilágosodásba átnövő evangélikus értelmiség kép
viselői közé tartozott Tessedik Sámuel, akit még a század dereka után is 
megragad Hallében a pietisták gyakorlatias, emberbaráti tevékenységének 
példája, és aki szintén a felvilágosult abszolutizmus korszerű törekvéseinek 
állt szolgálatában, mint lelkész és mint nevelő egyaránt, gazdasági gyakorlati 
iskolájával. E sorban kell említenem rokonát, Hajnóczy Józsefet, akinek 
édesapja győri evangélikus tanár volt, majd különböző helyeken lelkész. 
Hajnóczy II. József rendszerének, majd a francia forradalomnak híve lett, 
és a II. József-féle rendszer bukása után a nemesi mozgalom felvilágosult 
szárnyát támogatta, a nemzeti programot; később ismét tovább jutott, és 
mint tudjuk,a jakobinus összeesküvés egyik vezetőjeként végezte életét a 
Vérmezőn, 1795-ben. Tudjuk róla, hogy a családi Vallásosságtól elszakadt, 
apja intései ellenére deista volt, de egyházáról halála pillanatában is meg
becsüléssel nyilatkozott, mondván, hogy az az emberiség javát szolgálja, 
búcsúiratában a Pesti Evangélikus Egyházra 100 forintot hagyott azzal a 
megjegyzéssel, hogy legalább most ad valamit, ha életében nem is támo
gatta.

Itt kell említenünk Göttiinga szerepét, amely felváltja a korábbi Hallét. 
Göttinga egy kicsit a polgári fejlődésben már előrehaladt Anglia előretolt 
posztja német földön. Ide számos magyarországi evangélikus diák ment ki 
a század közepétől fogva. Közöttük volt Benczúr egyik tanítványa, Rát Má
tyás, egy eredetileg német, komáromi polgár család fia, aki azonban a nevét 
már h nélkül és ékezettel, á-val írta, tüntetőén, ö  lett az első magyar nyelvű 
újság, a Magyar Hírmondó szerkesztője 1780-ban. Utóbb felszólalt II. József 
nyelvrendelete ellen, a magyar nyelv védelmében. De említhetjük a késmárki 
születésű Schwartner Mártont is, aki soproni, majd pesti tanár volt, és a ha
zai statisztika igazi megteremtője. Vagy Comides Dánielt, a történészt, Per
laki Dánielt, a komáromi evangélikus tanítót és lelkészt, „A gyermekeknek 
jó neveléséről” (1791) című magyar munka szerzőjét. Schedius Lajos pesti 
egyetemi tanárt, aki a felvilágosodás válsága, a világnézeti visszaesés idején
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_tehát 1795 után —, a meglehetősen retrográd irányban visszahátráló tan
tervek idején a viszonylag talán még mindig legpozitívebb kezdeményezést 
képviselte, legalább is abban, hogy polgári iskolák felállítását javasolta.

És ebben a sorban, a felvilágosodáshoz vezető úton járók között kell meg
említenem az evangélikus észak-magyarországi nemeseket is, akik szintén 
eljutnak Göttingába. Ennek azért volt jelentősége, mert a szegény diákok, az 
értelmiségiek nem rendelkeztek Magyarországon politikai hatalommal. De 
ezek a nemesek igen. Közöttük volt báró Podmaniczky József, a korszerű 
műveltség iránt nyitottabb, mozgékonyabb új főnemesi családok egyikének 
fia, aki mint helytartó-tanácsos már iparstatisztikát kezdeményezett, és az 
1791-es kereskedelmi bizottság tagjaként az osztrák vámrendszerről írt bí
rálatot a felvilágosult rendi gazdaságpolitikai program egyik megfogalmazó
jaként.

De e sorba tartozott Podmaniczky fiatal barátja, a szintén Göttingában 
tanult Berzeviczy Gergely is. Ő már a felvilágosult rendi korlátoktól is el
szakadó antifeudális törekvéseket képviselte, és 1790-ben, majd pedig 1309- 
ben először latin, majd francia nyelven kétszer is megfogalmazta a nemzeti 
függetlenség programját. Ugyanakkor ő volt az, aki a XIX. század küszöbén 
magára vállalta a Tiszai Evangélikus Egyházkerület világi felügyelőségét, és 
méltányos hangon, de határozottan védte nyomtatott munkában is híveit 
a méltánytalanságok ellen. Egyik életírója, Gaál Jenő szerint gróf Batthyány 
József prímás szerette volna áttéríteni, mire Berzeviczy Gergely: így nyilat
kozott: ha katolikusnak születik, minden bizonnyal megmaradt volna hité
ben, de mivel mint protestáns pillantotta meg a napvilágot, kötelességének 
tartja ezen felekezetnek és hitsorsosainak érdekeit védelmezni. Különben 
a szabad vizsgálódás embere lévén, egész életében örömmel állapította meg, 
hogy ez egyházának is fő jellemvonása. Ez a képe a felvilágosult Berzeviczy- 
nek az evangélikus egyházról.

És még tovább is folytathatnánk a sort, de vigyáznunk kell, mert nagyon 
könnyű és veszélyes elhamarkodottan általánosítani. Sajátos jelenség, hogy 
a szabadságharc olyan vezető vagy nagy szerepet játszó alakjai, mint Kos
suth vagy Pulszky, vagy Szemere, vagy Görgey, vagy Petőfi — evangéliku
sok voltak. Nagy hiba volna azonban ebből valami általános következtetést 
levonni az előrenyitáson és a polgári nemzeti átalakulás felé törekvésen 
túlmenően. Kossuth, tudjuk, Eperjesen tanult. Tanárára, Greguss Mihályra, 
aki német egyetemről tért vissza, szeretettel emlékezett. De mást képviselt, 
mint Szemere, aki 1849-ben a köztársasági címszó alatt fellépő nemesi uralom 
biztosítására törekedett. Megint mást, mint Görgey, akit nem tartok áruló
nak, nem volt az és nem is tartom a békepárt hívének, nem volt az — inkább 
a radikálisokhoz fűzte bizonyos szimpátia. És megint egészen mást Petőfi. 
A) történésznek, amikor nagy vonulatok, irányzatok meghatározásával pró
bálkozik, messzemenően óvakodnia kell a könnyű és túl egyszerű általánosí
tásoktól — azoktól is, amelyeket készen talál. Hadd említsek ezek közül is 
egynéhányat.

1. Az egyik abból eredt, hogy a protestánsok a XVII. század második fele 
óta védekezésben lévén, sőt még — bár más formák között — a XVIII. szá
zadban is, a felvilágosodástól, majd méginkább a liberalizmustól remélték 
és kapták meg szabadulásukat a  nyomás alól. S így a bennük is meglévő 
apologetikus, polemikus felfogás mellett egyre erősebbé vált az a nézetük, 
hogy a protestantizmus a jelenben is, de visszamenőleg a múltban is mindig 
valahogy a szabadelvűséget képviselte. Ez a XIX. század második felében
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nagyon elterjedt nézet bizonyos fokig kapcsolódott ahhoz a hazai nemesi 
hagyományhoz is, hogy a rendi mozgalmak — elég Horváth Mihály munká
jára utalnom — olyan alkotmányos mozgalmak voltak, amelyek tulajdon
képpen már a liberális alkotmányosság előképei. Ebben van egy bizonyos 
igazság, de természetesen mégsem a teljes igazság. A valóságban ugyanis az 
a nagy társadalmi nekilendülés, amely a XVI. században a reformáció válto
zataiban kereste a maga kiútj át, a XVII. századra már lezárult. Tisztában 
kell lennünk azzal, hogy Kelet-Közép-Európa protestáns felekezetei is be
tagolódtak a késő feudális társadalom rendszerébe, és sorra létrehozták a ma
guk társadalmi ortodoxiáját. A valóságban tehát minden eltérés ellenére 
ezek a feudális egyházi szervezetek mérkőztek itt — miközben persze a gyen
gébb szenved az erősebbtől, az elnyomó elnyomja az elnyomottat. De a lénye
ges frontvonal gyakran nem is közöttük, hanem mindegyiken belül húzódik, 
az ortodoxia és a jövő felé nyitottabb, új emberi és társadalmi aspirációk 
között. Hadd tegyem hozzá, hogy az evangélikusoknak Magyarországon, 
mint egyháznak, a XVII. század vége óta nincs hatalma. Nem államvallás. 
A XVI. századi nagy előretörés rég letűnt, visszaszorult. Már nem lehet egy 
Thurzó György nádor, mint 1609-ben. Már nem létezhetik Thökölynek evan
gélikus fejedelemsége sem, amely egyébként erősen vitatható, mint nemzeti 
egységünk nem is három, hanem négy részre szakadásának jele. Nincs egy
házi nagybirtok. Még olyan szilárd és jól megalapozott intézményes bázis 
sincs, mint amilyen például Debrecen volt a reformátusoknál, amelyről Ré
vész Imre kutatásaiból tudjuk, hogy mekkora anyagi erőt képviselt, és gya
korlatilag az egész Tiszántúl pénzügyi, hitelező központja volt. Az evangé
likusoknál is van ortodoxia, de ez kevésbé lehet elnyomó. Nincs lehetősége 
arra,hogy ártatlan arcát levetve az elnyomó arcát vegye fel. Ha az egyház
nak ereje van, az szellemi erő.

2. A közös elnyomás ellen közös protestáns védekezés alakult ki az ural
kodó katolikus államvallással és, a Habsburgok támogatásával szemben. Ez 
folyt a VIII. században is. Annyira, hogy utóbb például Zsilinszky Mihály 
egyháztörténetíró ezt a címet adta munkájának: A magyarhoni protestáns 
egyház története (1907). Mintha egy egyház lett volna. Pedig ő maga ponto
san leírja, hogy több volt. Az evangélikus egyház és a hozzá tartozó közösség 
persze a XVII. század óta sokkal kisebb, erőtlenebb, védtelenebb. A közös 
front alapszínét tehát magától értődőén a református egyház adta meg. Hogy 
ez mennyire hat a későbbi történetírásra, azt engedjék meg egy látszólag 
távolabbi példával illusztrálnom. Egy kitűnő zenetörténészünk pár évtized
del ezelőtt külön munkában mutatta ki, hogy a XVIII. században a reprezen
tatív hazai zene a református kollégiumi ének volt. De az újabb kutatás pon
tosan kimutatta, amit egyáltalában nem tudtunk eddig, még én sem tudtam, 
amikor a könyvemet írtam, hogy milyen magas szintű, instrumentális városi 
zene működött a  szabad királyi városokban, hogy csak Sopron példájára, 
hivatkozzam, méghozzá úgy, hogy e zene képviselői, az úgynevezett torony
zenészek, egyszerre, illetve felváltva szolgálták a katolikus és az evangélikus 
egyházat.

3. A nagyobb erő miatt, amelyet a protestáns fronton belül a református 
egyház képviselt, egy olyan jellegű általánosítás is megjelent, hogy az evan
gélikus egyház kezdettől fogva talán határozatlanabb volt, kevésbé bátor 
vagy éppen megalkuvóbb. Nem akarom itt az ellenpéldákat felsorolni a Rá
kóczi szabadságharctól Hajnóczyig. Volt azután valami olyan elképzelés is 
e mögött, hogy minél határozottabban, minél elutasítóbban lép fel egy irány
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zat a katolicizmus ellen, szükségképpen annál pozitivebb társadalmi és mű
velődési szempontból is. Az ötvenes évek tankönyveiben még tovább is fej
lesztették ezt a nézetet. Az 1952-ben megjelent, úgynevezett rövid magyar 
történelemben, amely a magyar történelem téves értelmezésének valóságos 
gyűjteménye, már mind az evangélikus, mind a református irányzat — egy
aránt — megalkuvó és opportunista volt. Ez részben onnan eredt, hogy 
teljesen egyoldalúan az osztályharcos radikalizmussal azonosítottak min
den más radikalizmust, különböző vallási irányzatokét is, holott többféle 
radikalizmusról beszélhetünk. Lehet például „radikális” egy olyan késő feu
dális rendi mozgalom is, amely aligha tartozik mondjuk a társadalmi radi
kalizmus kategóriájába. Alzután azt is figyelembe kell vennünk, hogy a kato
licizmus is változott, alakult. Az új, newtoni világképet nemcsak a protes
tánsok hozták, hanem a XVIII. században majdnem elsőnek á  piaristák. Az 
első newtonista tankönyveket pedig sajátos módon a nagyszombati jezsuiták 
írták, az 1760-as években. Kölcsönhatásról is kell beszélnünk a különböző 
irányzatok között, és egyben arról, hogy ezek a vallásfelekezetek a  középkori 
művelődés folytatói is. Van kontinuitás, amit etnográfus kutatóink újabban 
úgy fogalmaztak meg, hogy az evangélikus paraszti hívők vallási, egyházi 
életében sok középkori motívum élt tovább. Innen nézve valamennyien, 
evangélikusok is, más protestánsok is mind István király örökösei vagyunk. 
A közös örökségből kár lenne kitagadnunk magurtkat.

4. A vallások etnikai, nemzeti megoszlásával kapcsolatosan is vannak té
ves általánosítások. Mindhárom főbb szereplő, főbb vallás: a katolikus, a re
formátus és az evangélikus több ország, többféle nemzet társadalmi bázisán 
nyugodott. Kétségtelen, hogy a katolikus és az evangélikus egyház a törté
nelmi Magyarországon belül is megoszlott több etnikum között, míg a refor
mátus legnagyobbrészt csak magyar volt. De nem hiszem, hogy helyes volna 
a XIX. század második felének néha felbukkant nézetét felújítva ezt az 
egyet nemzetinek tekinteni, mintha a többi nem, vagy nem egészen volna az, 
azért, mert ezek a felekezetek más etnikumot is képviseltek. Hadd tegyem 
hozzá, hogy egy kissé ez is összefüggött a köznemesi rendi hagyománnyal. 
Eszerint ugyanis a nemességen kívül mindenki idegen. A főnemes idegen, 
mert németül tanul. A polgár idegen, mert nagyrészt német eredetű. A pa
raszt természetesen idegen, hiszen meghódított népek maradéka. Csak a köz
nemes, a nemesi nemzet magyar. Egy kissé karikírozok, de a lényeg igaz. Még 
azt is hozzátehetném, hogy a közös vallás egy olyan soknemzetiségű ország
ban, mint a régi történelmi Magyarország, lehet pozitív összekötő kapocs is. 
Sem német, sem szlovák vonatkozásban nem látjuk azt a távolságot akár 
kulturális színvonalban, akár mentalitásban, felfogásban, világképben, mint 
amilyen mondjuk a magyar etnikum és a görögkeleti ortodoxia között na
gyon sokszor fennállt. Persze az ilyen kapocs az evangélikus egyház eseté
ben sem gátolta meg, hogy a nemzeti mozgalmak konfliktusa kibontakozzék, 
annyira nem, hogy az 1840-es években Zay Károly nemzeti szempontból, 
a magyarítás érdekében vetette fel az evangélikus-református uniót, s e gon
dolatot még Kossuth is támogatta. De talán mégis azt kell mondanom, hogy 
általában véve az evangélikus kulturális hagyományt inkább a türelmesség 
és a nagyobb megértés jellemezte. Ami pedig a németet illeti: ez volt az 
egyetlen olyan nagy, hazai, nem magyar etnikum, amely nem hozott létre 
külön, saját nemzeti mozgalmat a magyar nemzeti mozgalommal szemben. 
Most ne a hitleri idők visszavetítésével nézzük a hazai németség korábbi 
múltját. Ez ma már szükségtelen. Ez a német etnikum messzemenően asszi
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milálódott. S itt ne csak a szepesi németekre gondoljunk, hanem a XIX. szá
zadi városi lakosságra a mai Magyarországon is. Az a német elem pedig, 
amely nem asszimilálódott vagy amely — 'mint például az erdélyi szász evan
gélikus német közösség — szembefordult a magyar szabadságharccal, ki
vételt képezett e vonatkozásban. S tegyük hozzá, hogy alighanem helyes 
volna, ha történetírásunk Erdély rendkívül archaikus viszonyai között az 
erdélyi szász régi kiváltságokat is több megértéssel kezelné. Az1 persze igaz, 
hogy egy modern polgári államban ilyen kiváltságok nem voltak elképzel
hetők. De ha a magyar rendi szabadságok átfejlődhettek liberális szabadsá
gokká, akkor az erdélyi szászok kiváltságait is át lehetett volna fejleszteni 
liberális nemzeti szabadságjogokká. Erdély annyira archaikus volt, hogy ott 
még a pietizmus is 30—40 évvel később jelentkezett. A magyar befogadó 
nemzet volt végig a XIX. században. Aki ezt nem vállalja, az nem tud, nem 
mer a valósággal szembenézni. A befogadó nemzetben befogadók a vallások 
is, a reformátust is beleértve. Mindegyik vallás és egyház művelődése integ
ráns része, alkotó eleme hazai nemzeti művelődésünk sokszínű folyamatának, 
örökségének. A XVI. század óta kialakult újnak, de a korábbi réginek is. 
Egyik sem élvez kizárólagos privilégiumot, mindegyik a többivel együtt, a 
maga arányában ilyen alkotó elem.

Befejezésül csak annyit, hogy ha megkérdeznének, ki volt a legkitűnőbb 
ember, akivel találkoztam, azt felelném, hogy Gombocz Zoltán, a nyelvtudós, 
az Eötvös Kollégium igazgatója — nekem is igazgatóm volt, a diákok részé
ről én búcsúztattam a temetőben, 1935-ben. Gombocz jellemzően ennek a 
peremvidéki evangélikus értelmiségnek késői utóda volt, soproni lelkész
tanár család fiaként, és ezt a hagyományt tudatosan képviselte. Nem volt 
aktív szereplője az egyház életének, de többször fejtegette előttem, hogy ez 
az értelmiségi hagyományrendszer a nemzeti művelődés és tudomány szol
gálatában áll. Erre büszke volt, sok ironikus megjegyzése ellenére. Ö figyel
meztetett arra, hogy ez a létszámát tekintve kis vallásfelekezet a magyar mű
velődésben bizonyos pályákon arányszámán túl képviselve van. Erre meg
néztem az 1930-as népszámlálás IV. kötetét. Ebből kiderült, hogy Magyaror
szágon akkor az evangélikusok arányszáma az össznépességen belül 6,1% 
volt (a XVIII. század végén még 9,5%). Az értelmiségi pályákon viszont ennél 
lényegesen magasabb. Elsősorban a közoktatás és nevelés terén. A főiskolai 
oktatásban 12,3%, tehát több, mint kétszeres. De a legnagyobb: 14% a ta
nítóképzés és a tanítóság szintjén. Azt hiszem, ez a fő hagyományok egyike 
Nem a vagyon, nem hatalom birtoka, hanem a művelődés szolgálata. A szám
arányon felüli szerep nem kiváltság. De megadhatja a jól végzett munka 
tudatát. Azt hiszem, hogy ez a többi vallás, a többi felekezet nagy pozítí 
vumaival együtt integráns része nemzeti kulturális örökségünknek, olyan 
felhalmozott érték, olyan hagyomány, amelyet őrizni érdemes, mert nem 
visszahúzó tehertétel a mai társadalomban, hanem olyan többlet, amely 
gazdagabbá tesz bennünket a jövőben is.



BEDE ANNA

Testvérünk Suomiból

Anna-Maija Raittila költőnő hazánk irodalmának legavatottabb finn mű
fordítója. Gimnáziumi tanár volt — evangélikus hitoktató — amíg verses 
kötetei meg nem jelentek, az első mindjárt tíz kiadást ért el. Azóta sok 
önálló verseskönyve és regénye jelent meg hazájában, és számos (többnyire 
vers) fordítása német, angol, orosz, svéd, olasz, francia, de légióként ma- 
nyar nyelvből. Ügy beszéli nyelvünket, mintha nem Tapiolában, hanem a 
mi Tápió-vidékünk valamelyik falujában éldegélne. Illyés Gyula, Ady, Sin- 
ka, Pilinszky, Túrmezei Erzsébet, Sütő András, Mészöly Miklós s a Nyu- 
gatos költők műveiből állított össze és fordított antológiákat, köteteket.

Gyakran látogat meg bennünket. Olvassuk verseit szeretettel.

Anna-Maija Raittila

Kánai mennyegző

Ne engedd elszürkülni a csodát,
Ne bízd méltatlan kezeimre. Vedd el. 
Ne hagyj uralkodnom.
Borrá tetted a vizet —
törd össze korsóm, cserepeit tipord el.
Űj bort tölts, ismeretlent

Hiány

Bodzabokrok nyújtogatják bimbóikat 
Koldusoknak zöld és piros napocskáit

Mi más
ez a szívünket vakító hiány 

mint a Te mindenütt való 
jelenléted
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Tálán itt az idő

Talán itt az idő hogy hallgassunk 
és megérintsük 

őket akik bizonytalanok 
és azért mennek erősek közelébe 
hogy biztosak legyenek, hogy megismerjék 
mi a szívükben a hazugság 

és mi az igazság

Talán ideje a hallgatásnak 
de szemtől szembe, 

hogy találkozzék a lehetetlen 
s a lehetséges.

Ahogy a démoni erők 
egy szempillantásból ráismertek 

az Embernek Fiára.

Magdolna a mocsáron
Amikor nekemdőltek a vizek 
és már nem tudtam védeni tovább 
a bennem parázsló hamut sem,

amikor belülről is hűlni kezdtem, 
irgalmas vízi növények 

áttetsző szárai
himbálózni kezdtek körülöttem.

Voltak-e gyökereik, nem tudom.
Szálanként szőttesekké 

szövődtek össze,
indázó kacsok fátyla lengett körül, 
csíralevélkék emeltek engem a levegő 
fényei felé.

Vannak-e gyökereik? Nem tudom.
Mégis a mocsárban, e hideg 

fullasztó úton
ezek a növények óvják a föld életét, 
hordják a reményt fehér virágaikban, 
amik majd, ha idejük eljön, 
fénylő tekintetükkel válaszolnak a napnak.

Bede Anna jordításai



SZENNAY ANDRÁS

Luther — mai katolikus megközelítésben

Walther von Loewenich, az erlangeni protestáns teológia professzora irta le 
mintegy tizenöt évvel ezelőtt (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1967. aug.
5.): joggal beszélünk arról, hogy a ma nemzedéke elidegenedett Luthertől. 
„Nem akarom most ennek okait kutatni — folytatja —, de az e tényből adódó 
következtetés elől, hogy ugyanis a jelenkori protestáns Luther-képnek lénye
gében csak a teológusok számára van jelentősége — nem lehet kitérni.’" — 
Előadásom* címében ez áll: Luther — mai katolikus megközelítésben. Még
is protestáns szerzőtől vett idézettel indítottam kis összefoglalásomat. A „kis” 
megjelölés nem fölöslegesen hangsúlyozott szerénységből ered, hanem a tény
helyzetre utal. Amit von Loewenich Lutherrel kapcsolatban a 20. század 
teológiájáról megállapít, az — talán sajátos, de nagyon is tapasztalható mó
don — vonatkozik a katolikus teológiára, ill. teológusokra is. Épp erre gon
dolva mertem csak ilyen szerény szót: „megközelítés” a címben alkalmazni. 
Egyrészt ugyanis a Lutherrel foglalkozó mai katolikus teológia termése igen 
nagy, másrészt ki merné állítani, hogy a katolikus teológia mindmáig kellő
képp áttanulmányozta és értékelte Luther életművét. (Csak zárójelben jegy
zem meg: úgy vélem, ez többé-kevésbé vonatkozik a protestáns teológiára 
ill. teológusokra is).

Mindjárt elöljáróban szeretném leszögezni: nem vagyok „Luther-szakértő”, 
még csak nem is elmélyült Luther-kutató. Hogy mégis vállaltam a katolikus 
előadó szerepét, azt egyrészt azért tettem, mert az ilyen megtisztelő felké
résnek — úgy éreztem — kötelességem eleget tenni, másrészt — és ezt nagy 
sajnálkozással mondom — tudomásom szerint hazánkban nincs katolikus teo
lógus, aki magát valóban Luther-szakértőnek nevezhetné.

Mi tagadás — ezt a régebbi időkre vonatkoztatva némi meakulpázó sajnál
kozással, de ma körültekintve egyben örömmel is állapítom meg, Luther 
— Albert Brandenburg kifejezését használva — a katolikus egyházban szá
munkra „nagy felfedezés”, mely az újszerűség erejével hat. A mai katolikus 
teológus, de a hívő is egyre kevesebb negatív színezetű elfogultsággal, mi 
több, örömmel olvassa számos írását. Azoknak a katolikus teológusoknak 
száma, akik a XVI. századi egyházi megújítás egyik nagy küzdőjét, sőt. 
egyenesen a 2. Vatikáni zsinat egyik előhírnökét fedezik fel benne — egyre

A Luther-év alkalmából elhangzott előadás. Lásd a 16. oldal lábjegyzetét! (Szer
kesztő)
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növekszik. Ma már talán senki sem gondolkodik úgy köztünk, hogy Luthert 
önkényesen csak elmarasztalja — kiragadva őt kora egyházának konfliktu
sokkal terhelt és reformra éhes környezetéből, és ma már ökumenikus nyílt
sággal keressük és ismerjük el jelentős hatását a Krisztus-hívők egyetemes 
közösségében. A 2. Vatikánum után nagy nyitottsággal és tanulni vágyva ol
vassuk írásait —, ha tartalmi mondanivalójukkal nem is tudunk mindenben 
egyet érteni. Prédikációi az újdonság és az egyházat megújító készség lüktető 
erejével hatnak ránk, mindenek előtt azért, mert tudjuk, átérezzük, hogy 
azok az evangéliumba eresztik gyökereiket. Azon sem csodálkozunk, sőt 
örömmel könyveljük el, hogy a 2. Vatikáni zsinaton egy zsinati atya Luther 
egyik könyvéből olvasott fel részletet — nem negatív kommentárral. Mily 
nagy változás ez pl. csak 1897 óta, amikor is XIII. Leo egyik enciklikájában 
a reformációt „rebellio lutherana”-nak, lutheri lázadásnak jellemezte, 
amelynek „ruina morum ultima” , teljes erkölcsi romlás lesz következménye.

Természetesen e szemléletváltozás nem történt egyik napról a másikra 
— és nem is történt önmagától. Az a feladatom, hogy Luther katolikus meg
közelítéséről szóljak, ezért elsőként kell említenem azt a nevet, azt a jeles 
katolikus egyháztörténészt és teológust, aki a katolikus Luther-kutatásnak 
századunkban úttörője volt. A kissé is tájékozottak tudják, hogy Josef Lortz - 
ra gondolok. Figyelembe véve századunk elejének Lutherrel kapcsolatos 
túlontúl merev katolikus szemléletét, ő szinte rettenthetetlen bátorsággal 
szólt és írt Luther mély jámborságáról. Lortz-ot nagyszámú mértéktartó, de 
egyben mértékadó katolikus teológus követte. Ügy is mondhatnám, hogy „is
kolát” teremtett. Érdeme akkor is elévülhetetlen, ha a nyomába lépő fiata
labb nemzedék — itt már a ma élőkre gondolhatunk — több megállapítását 
nem fogadja el és Luther megközelítéséhez újabb utakat keres és tár föl. 
Általában elmondhatjuk, hogy Lortz kutatásaiig Luthert katolikus körökben 
egyszerűen eretneknek bélyegezték, mivel közel négy évszázadon át elural
kodott a katolikus egyházban az a kép, melyet a reformátorról Johannes 
Cochläus „Commentaria de actis et scriptis Martini Lutheri” c. munkájában 
1549-ben megfestett. Lortz a „Die Reformation in Deutschland” c. művében 
(1939—40. 6. kiad. Freiburg i. Br.) igyekezett a katolikus Luther-képet revi
deálni. Munkájában egyrészt rámutatott a 15. század 2. felének és a 16. szá
zad elejének gyászos egyházi helyzetére, azon belül a teológia szomorú de
kadenciájára, melyek szükségképp reformot követeltek, másrészt Luthert 
magát mint „homo religiosus”-t (vallásos embert) állította olvasói elé. „Der 
Kern von Luthers religiöser Substanz heisst Gott” (Luther vallásos mivoltá
nak magva maga az Isten) — írta műve első kötetében (384.).

Lortz munkássága, az új mag elvetése gazdag érési folyamatot indított el. 
Nehéz és időigényes feladat lenne még pusztán a nevét is felsorolni azoknak 
a rangos katolikus teológusoknak, akik az elmúlt mintegy négy évtizedben 
intenzív Luther-kutatást végeztek, a reformátort egyre elfogulatlanabbul ér
tékelték és — ahol doktrinális nehézségekbe ütköztek — egyben higgadtan 
bírálták is.

Vezető katolikus Luther-kutatók, mint pl. Peter Manns vagy Otto Her
mann Pesch egyszerűen lehetetlennek tartják, hogy a reformátor és a katoli
kus Luthert szétválasszák, netán egymás ellen kijátsszák. Vallják, hogy 
Luther az ősi katolikus hittartalmat továbbmutatóan, kibontva akarta ki
fejezni, közkinccsé tenni. Erwin Iserloh — Lortz iskolájából — különbséget 
tesz Luther tulajdonképpeni reformációs igyekezete, teológiai alapszemlélete 
(mindenekelőtt a megigazulástannal kapcsolatos tanítása) és törekvéseinek
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következményei között. Luther teológiai alapbeállítottságát elfogadhatónak 
tartja, a Luther által levont későbbi konzekvenciákat azonban már nem csu
pán problematikusoknak látja, hanem a katolikus tanítással ellentétes, el
választó tényezőként ítéli meg. Iserloh többek között leszögezi: „Nem a ► -re
formáló ri«, azaz a hitből való megigazulásról szóló tanítás lett a megosztó, 
szétválasztó tényező, nem is Luther feltétlenül jogos és szükséges kritikája 
a korabeli egyházi állapotok miatt, hanem az egyházról, zsinatról, pápaságról, 
papságról vallott felfogása, amelyet az 1518/19-es viták során alakított ki, 
és vallott később magáénak. . . ” — Hogy Luther idáig ragadtatta magát, an
nak oka — Iserloh szerint — a reformátor polémiára hajló természete mel
lett a korabeli püspökök és a pápa meg nem értése, ezeknek túl kevéssé 
pasztorális és papi magatartása. (Vö. E. Iserloh: Luther und die Kirchen
spaltung — Ist das Reformatorische kirchentrennend? in: Gisser: Weder 
Ketzer, noch Heiliger, Regensburg 1982. (123—74.)

Amit e rövid kiemelt idézetből Rolf Decot igazán fontosnak tart (Martin 
Luther in der kath. Theologie, ThdGegenwart 26/1983. 75.), az a katolikus 
teológusok között ma általában elfogadott felfogás, hogy Luther teológiájá
nak lényege, mintegy közepe szilárdan az egyetemes egyházi hagyományban 
gyökerezik. Arra a kérdésre, hogy az Iserloh által megjelölt „szétválasztó”, 
„egyházmegosztó” tételek vajon nem csupán a 16. század teológiai és törté
neti helyzetéből, körülményei nyomán születtek-e, tehát bizonyos értelemben 
természetes következmények, és így megbocsáthatok (ezt egyébként Iserloh 
sem vonja kétségbe), sőt pozitív értelemben ihletik mindmáig a teológiát. 
Decot igennel válaszol.

Egy kétségtelen: a katolikus teológiának hagyományos és közel négy öt
századon át teherként magával huroolt Luther-képét századunkban számos 
komoly katolikus teológus revízió alá vette. Egyre inkább felismerték: Luther 
az egyháznak az evangélium szellemében való megújítását szorgalmazta, úgy 
is mondhatnék, az evangélium ítélőszéke elé akarta állítani az egyházat. 
Az egyik legismertebb francia Luther-kutató, Daniel Olivier írta le: A kato
licizmus talán a 20. század végén, újkori történetében először vált képessé 
arra —i a 2. Vatikáni zsinat nyomán —, hogy Luther elhivatottságának ér
telmét megértse. Hogy felismerje: Luthert kora körülményei szólították fel, 
hogy az egyházban az evangélium ügyvédjévé, szószólójává váljon, és ne 
engedje, hogy különféle akadályok és kifogások feltartóztassák. Mindeme 
tényből egyházunk jövője és a közös Krisztus-hit számára a megfelelő követ
keztetéseket le lehet vonni. (D. Olivier: Luthers Glaube, Stuttgart, 1982. 
153.) — Természetesen Olivier véleményét ma még sokan nem osztják, mégis, 
bizonyos hivatalos egyházi biztatást élvezhetett azzal, hogy a római Egység
titkárság vezetője, Willebrands bíboros a Lutheránus Világszövetség nagy
gyűlésén már 1970-ben kijelentette: Luther abban lehet közös tanítónk, 
hogy mindig Isten legyen Urunk (dass Gott stets Herr bleiben muss) és az 
ember Istennek adott legfontosabb válasza az abszolút bizalom és imádás 
legyen. (Idézi O. H. Pesch: Ketzerfürst und Kirchenlehrer. Stuttgart 1971. 
13.).

A mai katolikus Luither-kutatásnak szinte már klasszikussá váló két irány
zata, iskolája van. Az idő rövidsége miatt nincs lehetőségem arra, hogy az 
egyes szerzők írásaiból válogatást adjak. Johannes Brosseder e két irányzatot 
„Lortz-iskolaként” és „Fries-iskolaként” tartja nyilván. Az előbbi elsősorban 
történeti kutatásokkal foglalkozik, az utóbbi a szisztematikus teológiát mű
veli. (Az előbbiből kiemelhető — számos más mellett — Peter Manns és
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Erwin Iserloh, az utóbbiból Stefan Pfürtner, Otto Hermann Pesch). Brosse- 
der nyomán megállapíthatjuk: bármiféle alapról és bármiféle módszer alkal
mazásával közelítik is meg Luthert, egyet közösen vallanak: beágyazottsága 
az egyházi tradícióba, végső soron az evangéliumba, nem vitatható. Ami 
Luther konkrét, a katolikus egyháztól el nem fogadott, ill. vitatott (tételeit 
illeti — mindenféle hamis irénizmustól mentesen —, komoly lehetőség nyí
lik a harmonizálásra. Ugyanakkor azonban — legalább is ma még úgy tűnik 
— fel nem oldható tanbeli eltéréseket is regisztrálnunk kell. Hamis képet 
festenénk Luther katolikus megközelítéséről, s egyben vétenénk a tudomá
nyos és intellektuális becsületesség ellen, ha nem vennénk tudomásul, hogy 
igenis, vannak ma is tanbeli eltérések, feszültségek. Mindamellett — aki csak 
némileg belelapozott a mai katolikus Luther-irodalomba, annak az az álta
lános kép tárul szeme elé, hogy a tények történeti rögzítése, a tanbeli nehéz
ségek felsorakoztatása és a harmonizálási törekvések nyomán a katolikus 
teológiában egyre reálisabb Luther-kép alakul ki. E folyamatban alapvetően 
fontos tény a 2. Vatikáni zsinat, annak inspiráló hatása. Brandenburg egye
nesen így fogalmaz: Luther a 2. Vatikáni zsinatban „hat sein Konzil gefun
den”, a saját zsinatára lelt (Martin Luther gegenwärtig, Paderborn 1969. 
146). Ezzel nem azt akarta állítani, hogy a zsinat kifejezetten foglalkozott 
Lutherrel, vagy a lutheri teológiához nyúlt vissza. De egyenesen csodálatra
méltó az a tény — ezt O. H. Pesch fejezi ki —, ahogy a zsinaton a katolikus 
egyház a Szentírásra és a hagyományra visszanyúlva eszmélkedett, és számos, 
eladdig kifejezetten kontroverz kérdésben, beleértve még a terminológiát is, 
oly megfogalmazásokat és kifejezéseket használt, melyekhez hasonlókat 
Luthernél is találunk (Hinführung zu Luther, Mainz 1982. Idézi R. Decot: 
im. 79).

Az eddigiekben jobbára német nyelvterületen megjelent munkákra hivat
koztam. Szabadjon most néhány gondolatot abból az interjúból idéznem, 
melyet Pater Daniel Olivier assumptionista szerzetes, napjaink egyik leg
jelentősebb francia Luther-specialistája adott a CHRETIENS ENSEMBLE 
folyóirat számára (1983. dec. 15—18. o.). Olivier Luther teológiájának idő
szerűségét elsősorban abban jelöli meg, hogy a reformátor elválaszthatatlanul 
együtt gondolkodik Istenről és a bűnről. A| mai ember inkább arra törekszik, 
hogy az egyiket a másiktól elszakítsa — így azután többé nem képes be
szélni sem Istenről, sem a bűnről. Lassan mindkettő megszűnik számára. 
Lutherrel kapcsolatban — folytatja Olivier — a katolikus átlaghívő, de a 
teológus is csak pesszimizmusát, az emberi természet romlottságáról vallott 
tanítását, az egyéni üdvösségért való aggályos félelmet tartotta meg és 
színezte ki emlékezetében. Ugyanakkor nem gondolt rá, hogy Luther épp 
azzal az eszmével lett a „bűn doktora”, hogy — Bernanos megfogalmazása 
szerint — vallotta: „minden kegyelem”. Luthernek kétségtelenül nagyon tet
szett volna II. János Pál pápa enciklikája Isten irgalmáról. (Dives in mise- 
ricordia). De ő talán még idézte volna hozzá a római levélből: Isten minden 
embert az engedetlenségben fogott össze, hogy mindenkin könyörüljön 
(11,32).

Nyilatkozatában Olivier hangoztatja: Luther felismerte az egyházban a 
rosszat, s gyógyszerül Isten igéjének hirdetését kínálta fel. Az egyházban a 
rossz az evangéliumtól való elfordulás... Az igehirdetés alaphangja pedig: 
Jézus Krisztus. — Tudjuk — folytatja —, hogy Luther szerzetes volt. Szá
mára a szerzetesi élet a keresztény élet iskolája volt. S ha később nem is fo
gadta el a monostorokat, mint a tökéletesedés intézményeit, mégis akarta a
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keresztény élet iskoláit, azokat, ahol az ember megtanul keresztény lenni. 
Luther megértette, hogy a „vallási tanításon” túl a kereszténynek szüksége 
van rá, hogy „elsajátítsa Krisztust, amint kell” a Szentíráson keresztül, 
amely kinyilatkoztatja számára a keresztet, a hit általi megigazulást. És eh
hez mindenkinek meg kell találnia saját útját, mert Luther nem követeli 
meg, hogy őt magát modellként szemléljük.

Érdekes felfigyelni Olivier következő megállapítására: Protestáns kör
nyezetben Luther gyakran alig jobban ismert, mint katolikus környezetben 
Aquinoi Sz. Tamás. Nem mondhatom — vallja —, hogy főhelyet foglalna el 
azokban az egyházakban, amelyék rá hivatkoznak. Luther 1983-ban nem az 
a „protestáns” Luther, akibe sokan, maguk a protestánsok is beleuntak . . . 
Űjra azzá válik, ami kezdetben volt: prédikátorrá, aki az e g é s z  egyházhoz 
szólt. . .  Luther a Bibliából vette az egyház élete és tanítása megítélésének 
végső kritériumát, meg akarta szabadítani számos elavult szokása terhétől, 
újra rá akarta irányítani a lényegesre, és egyetemessé szerette volna tenni. 
Ez az — sajnos —, ami nem történt meg; a reformáció testvérharccá vált, 
megosztotta az egyházat.

A következőkben Olivier már befelé tekint, amikor ezeket mondja: Luther 
a katolicizmus rossz lelkiismerete. Rámutatott a XVI. századi egyház szük
séges reformjára. A katolikus egyház Luthert elvetve, megvonta önmagától 
a feilődést, amely kétségtelenül lehetővé tette volna számára, hogy alkalmaz
kodjék az akkori modem korhoz. Ettől szenvedünk még ma is. Luther 
továbbra is alapvető kérdéseket képvisel. Számos katolikus, aki semmit sem 
tud Lutherről, ma ugyanazokat a kérdéseket teszi fel, mint ő: a pap szerepe, 
feladata, a bűnbánat szentségének kialakult gyakorlata, az eluralkodó jogi 
szellem, a közösség és az intézmény összefüggései stb. . . .  A 2. Vatikáni zsi
nat megmutatta, hogy sok nehéz kérdésnek van sajátosan katolikus meg
közelítése. Tehát igazában nem lenne szükségünk Lutherre. Mégis, épp Lu
thernek sikerült sok keresztényt érzékennyé tenni ezekre a nehéz kérdé
sekre . . .  Luther annak idején tudtára adta az egyháznak, hogy középkori 

'formájának meg kellene halnia, hogy az egész egyház újjászülethessen. Üze
nete ma is, mindig korszerű.

Legeredetibb Olivier nyilatkozatának befejezése. Csak néhány kiemelt 
szakasz: Ügy látom — írásait tanulmányozva —, hogy Luther számunkra 
ma a kövétkező pontokat emelné ki: — Itt van az idő, hogy az egyház, öt 
évszázados megkésés után európai kereszténységéből minden nép krisztus
hívő közösségévé alakuljon. A reformáció — a Biblia egyetemességére tá
maszkodva — ki akarta vonni az egyházat a nyugati partikularizmusból. 
Jelenleg elsősorban a nem-európai egyházak testesítik meg az egyetemesség
nek és változatosságnak ezt az igényét. — Krisztus, az örök Főpap mindenütt 
munkálkodik, a megkereszteltekben és a megkereszteltek által, hogy kien
gesztelje az Atyát ^z emberiségért — még papok hiányában is. Amikor 
Krisztus apostolait meghívta, első helyre a személyéhez való ragaszkodást, 
a vele való közösségre lépést helyezte. A keresztség sem más, és minden
egyéb innen indul ki. — Luther azt gondolta, hogy az a szó, aminek nyo
mán az egyház folyamatosan születőben van —, az Igazság szava. Ö „Is
ten igazságáról” szólt, mi a „világ igazságát” hirdetjük. Én még hozzáten
ném — mondja Olivier —, hogy Krisztus igazsága harcban áll a világ 
igazságtalanságával és hamisságával.

Majd így fejezi be az interjút: Luther kritikája erős, perspektívája még
sem negatív. A körülmények következtében a történelem alakult furcsa,
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n e g a tív  módon. Luther úgy viselkedik, mint az orvos betegével. Megvizsgálja, 
késsel felmetszi, de mindezt azért teszi, hogy megmentse. Luther az egyházat 
evangéliuminak akarta. Luther nem térít el katolikus egyházamtól, ellen
kezőleg, megbékít vele.

A felsorolt néhány villanásnyi utalás, idézet is igazolhatta: Luther a kato
likus teológia számára ma kétségtelenül aktuális és fontos. Ezt a tényt és 
igényt nem csak az intézményesen is szorgalmazott ökumenikus klíma ala
pozza meg. Talán szokatlanul hat a megfogalmazás: Luthert egyre inkább 
mint „katolikus lehetőséget” fedezi fel napjaink katolikus teológiája. Mi 
több, Luther segítőnkké és útitársunkká vált az evangélium mélyebb meg
értésében. Azon ne csodálkozzék senki, hogy még ma is jelennek meg írások 
katolikus teológusok tollából, melyekben általánosító ítélettel Luther egy
szerűen „eretnekként” szerepel. Mintegy 500 év kontroverz-teológiai szem
léletét lehetetlen néhány évtized alatt teljességgel magunk mögött hagy
nunk. — Nem kétséges az sem, hogy a változatlanul meglévő vitatott hitelvi 
kérdésekben még türelmes, közös erőfeszítésre, dialógusra van szükség.

Ugyanakkor O. H. Pesch nagy munkájában (Hinführung . . .  1. föntebb) 
ma már nem így fogalmaz: 1st Luther noch kirchentrennend? (Vajon Luther 
még egyházmegoszfó?) — hanem így: 1st Luther kirchen einend? Vajon Lu
ther egyházegy esíf ő ? Mint cseppben a tenger, ez a finom megfogalmazás
beli különbség is érzékelteti: merre vettük — bízvást fogalmazok így — 
a közös utat? Mi, az Isten irgalmában reménykedő, bűnös, de Isten erejé
ben megigazulásra hívott krisztushívők közössége. Nem a múltat kell felszá
molni, hanem tekintetünket kell előre vetni. Afelé, aki nemcsak mögöttünk 
van, hanem előttünk is jár: Krisztus felé. Minderre gondolva nevezi a fönn- 
tébb már idézett Peter Manns Luther-t „Vater im Glauben”nek, a hitben 
(hitünkben) atyánknak. Manns ezt az 1 Kor 4,15-re utalva említi, bizonyára 
helyesen értelmezve azt. De azért ne értsük félre: az atya mindig a kezdet, 
a forrás. Ez pedig Luther számára is, a mi számunkra is Isten, és akit közénk 
küldött, Jézus Krisztus. Azt azonban már fenntartás nélkül és értelmezési 
nehézség nélkül mondhatjuk: Luther Márton — Jézus Krisztus tanúja (A Ka
tolikus—Lutheránus Vegyesbizottság fogalmazásában).

Gottfried Maron, aki nem gyanúsítható azzal, hogy túl gyorsan pozitiven 
nyilatkoznék a katolikus Luther-megközelítés eredményeiről —. a közelmúlt
ban nagyon elismerően nyilatkozott a katolikus Luther-kutatás mai állásá
ról. (G. Maron: Das kath. Lutherbild der Gegenwart, Göttingen 1982.) 
Szellemes osztályozással megállapítja, hogy O. H. Pesch és St. Pfürtner 
munkásságát ma mint „katolikus lehetőséget” , Brandenburgét mint „katoli
kus szükségszerűséget” és P. Manns-ét mint „katolikus valóságot” lehet el
könyvelni. Maron szerint mindez nem értékelés, hanem inkább utalás a sok
színű és sokféle kísérletre, mely a mai katolikus teológiai munkában egyre 
jobban igyekszik megközelíteni és megérteni az igazi Luthert. Az kétségtelen, 
hogy Luther a mai katolikus teológiában jelen van és hat. Hogy mennyire 
a tényhelyzetet tükrözi ez a megállapítás, ennek nyomatékozására két, szá
munkra, katolikus teológusok számára fontos tekintélyt jelentő személy meg
nyilatkozásából idézek. — Az egyik Josef Ratzinger, a római Hittani Kong
regáció vezetője, aki a közelmúltban alapos elemzést tett közzé „Luther und 
die Einheit der Kirchen” címmel (Intern. Kath. Zf. 12/1983/568—82. — in
terjúforma). Ö jól látja a még fennálló nehézségeket, de sokat remél a közös 
katolikus—lutheránus bizottság munkájától. Kiemeli, hogy Luther helyesen 
látta: az általa képviselt „megigazulástan” a tulajdonképpeni választó köve
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tői és a katolikus egyház között. Ugyanakkor Ratzinger azt is hangoztatja, 
hogy a megigazulást oly radikálisan és mélyen kell felfogni, mint ahogyan 
azt Luther tette, azaz mint visszatérést a teljes antropológiához — és ezzel 
együtt minden tantétel visszavezetését a törvény és evangélium dialektiká
jára (lm. 576). Azóta — folytatja Ratzinger — természetesen sok minden 
nyitottabbá vált, úgyhogy remélni szeretnénk: ahhoz a ponthoz érkeztünk, 
amikor az alapvető döntést újra át lehet gondolni és egy tágabb, nagyobb 
vízióban integrálni.

A másik jelentős személy, akitől idéznék, II. János Pál pápa. Az 500 éves 
jubileum alkalmából Willebrands bíboroshoz intézett levelében többek között 
ezeket írta: Luther Mártonra és az egység visszaállításának keresésére vetett 
pillantás kétfajta fáradozást tesz szükségessé. Elsősorban gondos történeti 
vizsgálódásra van szükség. Arról van szó, hogy elfogulatlanul, csakis az 
igazság keresésétől ihletett vágyból fakadó kutatással, igazságos képet alkos
sunk mind a reformátorról, mind pedig a reformáció egész korszakáról, 
és az abban hatékonyan közreműködő személyekről. Ahol vétkeztünk, azt el 
kell ismerni, bármelyik oldalt érintené is ez; ahol polémia torzította el a lá
tást, ott helyreigazításra van szükség — ugyancsak függetlenül attól, melyik 
félről van szó. Mindebben semmiképp sem vezethet az a törekvés, hogy a 
történelem bírájává tegyük meg önmagunkat. Csakis az a cél lebeghet sze
münk előtt, hogy jobb ismeretekre törekedjünk és ezzel alkalmasabbakká 
váljunk az igazság befogadására. Csakis az a magatartás nyitott az igazság 
által segített tisztulásra, amely szabad az előítéletektől. így lesz képes rá, 
hogy közös munkával megtalálja az akkori események megértéséhez az utat, 
és új kiindulópontot biztosítson a mai dialógushoz. (Osserv. Romano — né
met kiadás — 1983. nov. 11.5. o.)

Yves Congar-ral, a francia katolikus teológia egyik nagy öregjével meg
állapíthatjuk : . . .  a protestantizmussal foglalkozó munkánknak semmi pozi
tív eredménye sem lesz mindaddig, amíg Luther merd elítélése helyett nem 
igyekszünk őt komolyan megérteni, és történeti szempontból nem szolgálta
tunk neki igazságot. (Expérience et conversion oecuménique, in: Chrétiens 
en dialogue, Paris 1964.) És ugyancsak Congar-ral feltehetnők a kérdést: 
Milyen feltételek mellett lehetett volna a reformációt véghez vinni anélkül, 
hogy új egyház keletkezett volna ? — De — folytatja — ugyanúgy azt is kér- 
dezhetnők: Tehetünk-e mi ma annak érdekében valamit, hogy ez még egy
szer lehetséges legyen, de nem az ellen, hanem azzal együtt, ami 1517 óta 
kialakult? (Mérleg 4/1968/325.)
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In memóriám Gárdonyi Zoltán

A szelíd lelkű, magas növésű emberekre jellemző hajlott testtartással járt 
közöttünk. Nagyobb volt sok-sok kortársánál, bár nem akart senkinél sem 
nagyobb lenni. Sokat, nagyon sokat tudott, de tudásával nem akart senkit 
sem megelőzni. Hogy ne kelljen rá felnézni, ő hajolt meg, úgy beszélt tanít
ványaival.

Teológus koromban találkoztam vele először. A nyári kántorképző tan
folyamok elődjén, a  gyenesdiási Cantate-konferencián vettünk részit. A pe
dagógusi és kántori állások szétválasztása következtében akkor sok orgona- 
pad megüresedett. Jöttek erre a konferenciára papnék, diákok, s mindazok, 
akik úgy gondolták, hogy zenei készségükkel segíthetnek az egyháznak. Aki 
valamivel többet tudott a kottafejekről, az beállt a többiek tanítójának. 
Így kerülhettem én is Gárdonyi Zoltán mellé oktatónak.

Mögötte akkor már a kántorképzésben nagy múlt állt. Tíz éven keresztül, 
1931-től 1941-ig volt a soproni Evangélikus Tanítóképző zenetanára. Mel
lette — bár református volt — az Evangélikus Teológiai Fakultáson is ő 
tanította az egyházzenét. Azok a lelkészeink, akik növendékei voltak, ma is 
rajongással beszélnek óráiról.

Amikor a Cantate-konferencián a harmonium mellé ülőknek mutatta, hogy 
hol van a középső c billentyű, neki már zenetudományi doktorátusa van. 
Nem kisebb világhírességek voltak tanárai, mint Kodály és Hindemith. 
Már mögötte volt a zeneakadémiai tanári kinevezése is. Egyéniségének egyik 
nagy titka: hatalmas tudás birtokában alázattal vállalta a legegyszerűbb dol
gok megértetését is.

A konferencia egyik programjaként átmentünk Keszthelyre, az evangéli
kus templomba, ahol Gárdonyi Bach-műveket játszott hallgatóinak. így tud
tuk meg róla, hogy kiválóan orgonáit. Ezzel a tudásával sem dicsekedett 
soha, csak szolgált. Az orgonabemutató végén felesége unszolására saját 
műveiből is játszott. Máig is felejthetetlen számomra, ahogy első szonátájá
nak adagio tétele megszólalt keze alatt. „Hallgassa csak, Gábor, mintha Bach 
írta volna” — mondta felesége. És valóban, a Bach-adagiók mélysége, har
móniai szépsége és dallamossága elevenedett meg a 20. század közepén. 
Ahogy orgonálni tudásával nem dicsekedett, úgy saját műveivel sem akart 
feltűnni. Cesar Franck muzsikáját nagyon szerette, s vallotta, hogy saját 
kompozícióira is hatással van a francia mester. Gárdonyi nem szégyellte, 
hogy amikor mások új meg új disszonanciákat kerestek, ő a régi harmóniá
kat támasztotta fel. Zenéje mindig szép és kifejező. Ezért van az, hogy 
Bach után az ő műveit játszom a leggyakrabban és a legszívesebben.
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Az első találkozás után tudtam, kihez kell bekopogtatnom, ha szakmai 
segítségre van szükségem, mert egymagám nem jutottam tovább. Otthona 
mindig nyitva állt az útba igazítást kérők előtt. Zsúfolásig megtelt könyv- 
szekrényéből szakkönyveket adott, gazdag tudásából irányt mutatott. Órá
ját sohasem nézte, üres kézzel senkit sem bocsátott el. Közös munkáink máig 
emlékezetesek számomra. A koráljáték szabályait együtt érleltük Fasang 
Árpád Koráliskolájának elméleti fejezetéhez. Az 1963-ban megjelent Agenda 
dallamait együtt igazítottuk a magyar nyelvű szöveg fölé. A Koráliskola II. 
kötete számára darabokat írt, és részt vett az új énekeskönyv szerkesztésének 
első tárgyalásain is.

A legmaradandóbbak azonban számomra és sokak számára azok az órák, 
amelyeket a Zeneakadémia tantermeiben mint növendékei élhettünk át. 
Bach-szemináriumot tartott zenetudományi és más szakos, érdeklődő hallga
tóknak. A zongorán a Bach-összkiadás fóliánsa. A teljes zenekari anyagot 
zongorázza, és énekli hozzá az áriákat. Közben meg-megáll a muzsikálásban, 
és magyarázza nekünk a bachi zene és az alája írt igei szöveg összefüggéseit, 
így tárul fel előttünk a nagy mester zsenialitása is, hívő mivolta is. Ezeken 
az órákon ismertük meg igazán Bachot, hiszen még nem voltak kantáta-le
mezsorozatok. A 78-as fordulatszámú lemeztechnika mellett nem birtokol
hattunk egyetlen passiót sem. Bachot Gárdonyi Zoltántól tanultuk meg, és 
ezzel együtt még sok minden mást is a régi zenéről, amit akkoriban sem so
kan tudtak Magyarországon.

Mert Bachról és Lisztről nagyon sokat tudott. Ez a két zseni állt tudomá
nyos munkásságának középpontjában. Sokirányú munkásságához tartozott, 
hogy szaklapokba tanulmányokat, külföldi zenei lexikonba cikkeket írt, 
alapvető tankönyveket állított össze Bach polifon művészetéről. A Liszt
kiadást is ő készítette elő. Fáradhatatlan tudós volt, aki ontotta magából 
kutatásainak eredményeit. Páratlan tudását közkinccsé tette.

A Zeneakadémia professzoraként vonult nyugdíjba. Számára a nyugdíja
zást követő évek jelentették a tudományos publikálás és zeneszerzés bősé
ges esztendeit. Munkásságának lendületét az sem törte meg, amikor családi 
és más okokból el kellett hagynia szeretett hazáját. Hivatalos kitelepedési 
engedéllyel a Német Szövetségi Köztársaságban talált otthonra. Innen is tar
totta a kapcsolatot az itthoniakkal, immár csak szűk baráti körével. A hozzá 
bizalommal forduló Református Kántusra bízta zenei örökét. Külföldről is 
számos művet komponált e kórusnak, egyben az egész magyar musica sacra 
számára. Üj kórusművek, zsoltárok, nagyméretű organadarabok születése 
jellemzi ez új alkotói korszakát. Nagyon szerette és ismerte a Bibliát: kó
rusműveinek többségét bibliai szövegre írta.

„Hanyatló egészségi állapotom sajnos nem teszi lehetővé, hogy személyes 
levélben válaszoljak a számtalan kedves születésnapi jókívánságra. Ezért 
ebben a formában mondok köszönetét mindazoknak, akik szeretetük jelét 
adták jublieumi köszöntésükkel. 1986 pünkösd hetében. Zoltán bátyád” Ez a 
szöveg állt azon a kártyán, amellyel megköszönte a 80. születésnapjára írt 
jó kívánságokat, s amelyen már csak az aláírás volt az övé. Ezek a sorok 
rossz sejtéseket ébresztettek bennünk. Hiszen legutolsó magyarországi tar
tózkodása idején már érezhető volt, hogy az a szívós erő, amellyel élt és dol
gozott, megtört benne. 1986. július 27-én hívta magához Teremtője.

A magyar muzsikus társadalom egész generációja hajt fejet a távozó tudós 
előtt. Nekünk, egyházzenészeknek külön példát is mutatott a keresztyén 
művész igazi magatartására.
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Hallgatója voltam, tanítványa maradtam
Száz éve született Barth Károly

Szerénytelen volnék, ha minden további nélkül azonosítanám magamat a 
számomra ilyen módon fogalmazott címmel. Mégis vállalom, természetesen 
némi megszorítással.

„Hallgatója voltam” — ez igaz, csakhogy mindössze fél évig. 1940-ben, a 
második világháború kezdetén.

„Tanítványa maradtam” — ez csupán annyit jelent, hogy szüntelen foglal
koztat és ma is igyekszem tanulni tőle. Milyen eredménnyel? — döntsék el 
mások. Nem mondhatom magam Barth-tanítványnak abban a szoros és mély 
értelemben, ahogyan Járosi Andor kolozsvári lelkész és teológiai magántanár 
tanítványának tarthatom magam. Ő hívta fel különben figyelmemet Barth 
jelentőségére s beszélt rá, hogy ne Erlangenbe, hanem Bázelbe menjek 
tanulmányútra.

1940. január 7-én érkeztem Bázelbe. Az egyetemen szinte csupán svájci 
diákok hallgatták az előadásokat. A háttérzenét ágyúdörejek szolgáltatták. 
A várostól néhány kilométerre húzódtak jobbról a német, balról a francia 
erődítmények. Svájci teológus barátaim szekrényében készenlétben állt a tel
jes katonai felszerelés, a puskával együtt. Az utcák közepén barikádok, drót
sövények. Húsvétig ki se mozdultam Bázelből. Tanultam. Csak nagyjából 
futottam át az újságok hírözönét. Azzal juttattam kifejezésre Hitler iránti 
megvetésemet, hogy nem hagytam magam általa kizökkenteni a kerékvá
gásból. Ez már Barth hatása volt.

Ügy mentem ki Bázelba, hogy magától Barthtól alig olvastam valamit. 
Tulajdonképpen csak közvetve ismertem, elsősorban kolozsvári professzo
romnak, Tavaszy Sándornak, „A dialektikai teológia problémája és problé
mái” c. tanulmánya és más írásai alapján. Gáncs Aladár 1930-ban „Mit 
tanulhatunk Barth Károlytól?” c. tanulmánya csak jóval később került ke
zembe. Bújtam tehát könyveit. Elsősorban a legfrissebbeket. De ma is na
gyon messze vagyok attól, hogy minden írását (nem is szólva 13 kötetes, 
10 ezer oldalt kitevő dogmatikájáról) teljesen ismerjem. Egy dolgot talán 
mégis sikerült elsajátítanom: teológiai gondolkodásának módszerét.

Mi jellemzi ezt a módszert? Sokan azt mondják — és nem véletlenül: a 
dialektika, az állítva tagadás és a tagadva állítás. Egy nagypénteki prédiká
cióját így kezdte: „Két lator közé feszítették. Min csodálkozzunk jobban? 
Azon, hogy Jézus ilyen rossz társaságba került, vagy azon, hogy a latrok 
ilyen jó társaságba kerültek?” Nem vitás, ez dialektikus fogalmazás. Ez a 
dialektika azonban nem öncélú, szellemes játék. Szorosan kapcsolódik egy
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titokhoz, Jézus személye titkához. A dialektika jellemzi Barth teológiáját, 
de annak nem előfeltétele, hanem következménye.

Gondolkodásmódját alapvetően a krisztológia, a Krisztus-központúság ha
tározza meg. Szerinte bármely teológiai igazság kimondásához csak Jézus 
Krisztus titkát körüljárva juthatunk el.E gondolkodásmód elsajátítása te
kintetében különösen a heti dogmatikai szemináriumok gyakorlatai váltak 
jelentőssé. A II. Helvét Hitvallás antropológiai tételeivel foglalkoztunk, köze
lebbről az ember teremtmény voltával és bűnbeesésével. Mindig megpróbál
tuk a hitvallást krisztológiai szempontból továbbgondolni. Két példa:

Az ember istenképűségéről (imago Dei) vallott hittétel kimondja: Isten az 
embert jónak teremtette. Itt kezdtünk tovább kérdezni. Ismerjük-e ezt a 
„homo conditus bonus”-t, vagyis a jó embert? Tapasztalati úton aligha ju
tunk hozzá. Csak eszményként létezik, s ezt az eszményképet a bűn követ
keztében széttört istenképűség cserépdarabjai segítségével rekonstruálhat
juk. A Biblia szerint azonban az ember istenképűsége nem eszmény, nem 
idea, hanem valóság. Ezzel a valósággal, vagyis a jó emberrel, az Isten ké
pére és hasonlatosságára teremtett emberrel Jézus Krisztusban találkozunk. 
„Ez az ón kedves Fiam, akiben én gyönyörködöm” — mondja Isten, amikor 
Jézusra tekint. Jézus Krisztusban ismerjük fel, hogy Isten az embert tükör
nek szánta, benne saját magát akarja felismerni. De ki mondhatja magáról, 
hogy benne — gondolataiban, tetteiben, indulataiban —- Isten önmagát is
meri fel? Jézus Isten tükre. Ö az az ember, az az egyetlen ember, aki vissza
tükrözi Istent. Csak a vele való közösségben, a hitben ismerjük fel, hogy 
mi is Isten képére és hasonlatosságára teremtett emberek vagyunk.

Egy másik, még szemléletesebb példa a Krisztus-központú gondolkodásra! 
Próbálják megfogalmazni, kedves hallgatóim — mondta a professzor —, hogy 
mi a bűn? Számtalan válasszal szolgáltunk. A bűn: lázadás Isten ellen, sza
kadék Isten és az ember között, az istenképűség teljes elvesztése, tükör he
lyett Isten portréjává váltunk. Mind jo — felelte —, de még mindig nem- ha
toltak elég mélyre. Anselmus szavaira gondoljanak: Nondum considerasti 
quanti ponderis sit peccatum. (Még nem gondoltad meg, milyen súlya van 
a bűnnek.) Egészen a keresztig kell elmennünk, ha teljes válasszal akarunk 
szolgálni. Ott így válaszolhatunk a kérdésre: bűn az, ami olyan nagy, hogy 
azért Isten Fiának kellett meghalni a kereszten. — Gyakorlati útmutatásként 
hozzáfűzte: vigyázzanak, kedves hallgatóim, ha majd prédikálni fognak, be
szédük elején is és végén is Krisztust hirdessék. Ha nem ezt teszik, ha a pré
dikációt a bűn ostorozásával, érzékletes példák felsorolásával kezdik és 
csak a prédikáció második felében, vagy éppen a végén kezdenek beszélni 
Jézus Krisztusról és a kegyelemről, se igazi bűnbánatra, se Istennel való 
megbékülésre nem vezetik gyülekezetüket. Prédikációjuk ereje érdekes, má
sodik fele általános és unalmas lesz. Mindenképpen elterelik a figyelmet a 
megtérés lehetőségéről és szükségéről.

A lakásán tartott szűkebbkörű együttléteken a lutheri úrvacsoratannal 
foglalkoztunk a Formula Concordiae alapján. Egyik alkalommal Jézus 
mennybemenetele került szóba. Megkérdeztem: ha filmfelvételt készítettek 
volna a jelenetről, mi látszott volna a képen? Szerintem csupán Jézus láb
nyoma és a  tanítványok álmélkodó arca. Ö így válaszolt: elégett volna a film.

Szorosan összekapcsolódik Krisztus-központú gondolkodásmódja és a 
predestinációval kapcsolatos tanítása. Bázeli tartózkodásom idején éppen ez
zel a kérdéssel foglalkoztak egyetemi előadásai. Már az összefoglaló cím is 
figyelemre méltó: „Isten kegyelmi kiválasztása” (Gottes Gnadenwahl) címen
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hirdette meg előadásait. Kemény kritikával illette és tulajdonképpen eluta
sította a kálvinista predestinációs tanítást, amelynek lényege — nagyon le
egyszerűsítve —, hogy Isten egyeseket kegyelemre választott ki, másokat 
benne hagyott a kárhozatban. Barth azért beszélt kegyelmi kiválasztásról, 
mert Isten eleve arra választotta ki — arra predestinálta — teremtményei 
közül az embert, hogy vele közösségre lépjen, szövetséget kössön. Szerete- 
tének szabadságával döntött így, kegyelemből, hiszen eleve tudta, hogy 
az ember blamálni fogja és sok szomorúságot okoz majd neki. Az em
bert üdvösségre, vagyis a vele való szövetségre predestináló Istent a Jézus 
Krisztusban ismerjük meg.

Ugyancsak Jézus Krisztusban ismerjük meg az Isten iránti bizalomra és 
engedelmességre predestinált — kiválasztott — embert is; testvérünket, aki 
Isten akarata iránti engedelmességgel vállalta a szolidaritást velünk, velünk!
— akik bizalmatlanságunkkal és engedetlenségünkkel blamáltuk Istent. 
Ezért vált miattunk elvetetté Jézus a kereszten. Amit nekünk kellett vol
na elszenvednünk, Isten haragját ő szenvedte el értünk. Kereszthalála 
nyilvánvalóvá tette, hogy Isten bűneink miatt érzett bánkódása és harag
ja olyan nagy, hogy annak egyedül csak szeretete tud gátat vetni. Jézust, 
az elvetett embert, feltámasztotta és vele együtt minket is magához emelt 
Isten, s így tett bizonyságot arról, hogy szeretete nagyobb haragjánál, hogy 
a kereszten nem tragédia történt. Luther énekére kell gondolnunk: „Akár- 
mily sok a mi bűnünk, még több az Űr kegyelme. . . ” — ez a predestiná- 
ció lényege.

Ha feltételezzük — és szerinte itt van a kálvinista predestinációs tanítás 
fogyatékossága —, hogy Jézus Krisztusban nem mondott el Isten mindent 
önmagáról, hogy van ezen kívül egy előlünk elhallgatott akarata és döntése, 
akkor egy absztrakt istenséggel manipulálunk, és a valóságos ember helyett 
valamiféle absztrakt emberhez jutunk. A mi Istenünk nem kiszámíthatatlan 
kényúr. Akin megkönyörült, azon valóban megkönyörült: akinek megke
gyelmezett, annak valóban megkegyelmezett! Így értendő Rm 9, 15. Isten 
hűséges önmagához.

Barth a kegyelmi kiválasztásról szóló tanítása keretében tárgyalta Izrael 
népe és az egyház kiválasztásának kérdését. Ezzel darázsfészekbe nyúlt. 
Hiszen az antiszemitizmus tombolásának idejét éltük akkor. Pál apostolnak 
a Rómabeliekhez írt levele 9—11. fejezetének aktuális jelentősége bontako
zott ki számomra előadásaiból. Ez a három fejezet alapozta meg ugyanis 
tanítását — köznapi kifejezéssel élve — a zsidókérdésben. Megmutatta, 
hogy a tulajdon Messiását elvető Izrael, tehát a mai zsidó nép is, valamint a 
Krisztust Urának és Megváltójának elfogadó, zsidókból és pogányokból létre
jött egyház együtt (!) képezi Isten népét. Különböznek egymástól, de össze
tartoznak. Visszautasította az elterjedt nézetet, amely szerint Isten elvetette 
a zsidóságot, és most már csak a „lelki Izrael”, az egyház Isten választott 
népe. Nyomatékkai hívta fel figyelmünket a 11. fejezet 2. versére, ahol ezt 
olvashatjuk: „Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve ismert.” Elve
tette a zsidóság ellen emelt „vérvádat” is. Pliszen Jézus Krisztus halálában
— ha másképpen is — mindnyájan vétkesek vagyunk. Nincs különbség.

Szerinte a zsidóság Krisztus-tagadásának problémája nem Nagypéntekkel,
hanem Pünkösddel kezdődik. Miért nem tud hinni Izrael nagy többsége?
— ez a kérdés foglalkoztatja a Krisztus apostolává elhívott zsidó Pált. El
vetélte Isten az ő népét, amelyet maga választott? —- kérdezi az apostol, és 
így válaszol: Távol legyen! Továbbra is választottak, de nagy többségüknek
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megkeményítette Isten a szívét, hogy látván ne lásanak, hallván ne értse
nek. Ez a megkeményítés azonban részleges, és nem tart örökké. Eljön az 
idő, amikor az egész Izrael hinni fog, és ezt kiáltja Jézus felé: „Áldott, aki 
jön az Űr nevében!” Addig sajátos, nyugtalanító szerepet tölt be Isten nagy 
háztartásában. Kérdésessé tesz minden olyan istenfogalmat, amely nem azo
nos a történelem egy sajátos részében, Izrael történetében magát kinyilat
koztató Istennel, Ábrahám, Izsák, Jákob Istenével. Hitre való képtelenségé
vel pedig figyelmezteti a hívőket, az egyházat, hogy a  hit nem a mi érde
münk, nem kérkedhetünk vele, mert ingyen vett ajándék, a Szentlélek 
munkájának csodája. Az antiszemitizmus lázadás Jézus Krisztus Atyja, a mi 
Atyánk ellen és a Szentlélek elleni bűn. — íme, egy új abb példa, hogy Barth 
Krisztus-központú gondolkodása mennyire nem szakadt el a profán élet 
véres valóságától.

Ugyanerre kellett felfigyelnem az akkori idők vészterhes politikai esemé
nyei között is. A hitleri villámháború kezdeti sikerei elkápráztatták és meg
döbbentették a világot. Február 23-án este azért jöttünk össze lakásán, 
mintegy harmincán, hogy felmérjük a Lengyelország lerohanása óta kialakult 
helyzetet. Barth felhívta figyelmünket, hogy mennyire más az egyházak ma
gatartása az első világháborús tapasztalatokhoz képest. A frontoktól függet
lenül is kifejezik együvétartozásukat. Kifogásolta, hogy Chamberlain legen
dás esernyőjét a Hitlerrel való egyezkedés szimbólumává avatták. Foglalko
zott a pápa béketörekvéseivel, de helytelenítette, hogy a mielőbbi és a min
den áron való békét szorgalmazza, amikor Európa békéjét egyedül a náciz
mussal; szemben tanúsított ellenállás biztosítja. Ez áldozattal jár. A hitleriz- 
mus németországi hatalomra jutásáért egész Európa felelős. Ez azonban sen
kit sem ment fel a fegyveres ellenállás kötelessége alól. Néhány nap múlva 
maga is katonaruhában jelent meg az egyetemen. Önkéntesen vonult be. 
Tüntetni akart tettével. A pacifizmus ideje elmúlt. Nincs megalkuvás.

Egy óraközi szünetben kávé mellett beszélgettünk vele lakótársammal, 
Tőkés István erdélyi református lelkésszel. Barth hívott meg. Félős — mon
dotta —, ha kisujj unkát nyújtjuk Hitlernek, az egész testünket katasztrófá
ba rántja. Szerinte a nemzetiszocializmus nemcsak politikai kérdés, hanem 
hitkérdés is, mivel vallásos üdvintézmény és antikrisztusi ellenegyház for
májában lép fel. Megtéveszti és elámítja a tömegeket, amikor politikáját 
„pozitív keresztyénségnek” tünteti fel. Az egyháznak imádkoznia kell a 
nemzetiszocializmus bukásáért, ugyanakkor imádkoznia és dolgoznia kell a 
jogállam helyreállításáért. Ezt fejtette ki azokban az előadásaiban, amelyek 
később „Die Kirche und die politische Frage von Heute” (Az egyház és a po
litikai kérdés ma) címen nyomtatásban is megjelentek. Belecsendült a fülem. 
Nem az újságolvasásra és a  hadihelyzet tanulmányozására vetettem magam. 
Az érdekelt, hogy milyen teológiai alapállásból jutott ilyen egyértelmű és 
ennyire konkrét politikai állásfoglaláshoz. „Rechtfertigung und Recht” 
(Megigazulás és jog) c. sok vitát kavaró bibliatanulmánya tárta fel előttem a 
teológiai hátteret.

Tanulmányában rámutatott, hogy az állam nem a bűneset következménye, 
nem valami szükségszerű rossz, amit kénytelen-kelletlen tudomásul kell 
vennünk; de nem is Isten teremtési rendje, amely bennünket gondolkodás 
nélküli engedelmességre kötelez. Az állam is — bár közvetve — Krisztus 
uralma, királysága alá tartozik. Azért rendelkezik a  hatalom kardjával, 
hogy a föld egy-egy meghatározott területén az emberi együttélés érdekében 
biztosítsa az igazságot és a szabadságot a jog érvényesítésével; védelmet
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nyújtson az erőteleneknek, a hátrányos helyzetűeknek, gátat vessen az anar
chiának és az emberi önkénynek. Az állam a politikai tevékenység ezen 
funkciójával — ha tudja, ha nem — közvetve Krisztusnak szolgál, mert az 
evangélium hirdetésének és az erre küldetett egyháznak az életterét bizto
sítja. Jézus Krisztusra tekintve ezért nemcsak különböztetni kell az állam 
és az egyház funkciói között, hanem a kettő szoros kapcsolatát is komolyan 
kell venni. A keresztyén ember és az egyház ezért nem lehet elvileg kö
zömbös a közélet és a politika iránt, hanem Krisztushoz való tartozása kö
vetkeztében — és nem annak ellenére (!) — aktív felelősséggel vesz részt 
adottsága szerint az államéletben. Nem véletlenül került Pilátus (és ezzel a 
politika) a Credóba, az Apostoli Hitvallásba, s éppen a Jézus Krisztusról 
szóló második hitágazatba. Pilátus ugyan elítélte Jézust, de nem azért, mert 
államférfi és politikus volt, hanem azért, mert rossz államférfi volt, és rosz- 
szul, gyáván, a közhangulattól megfélemlítve politizált. A különös az, hogy 
tudta nélkül is, még igazságtalan ítéletével is eszközzé vált az egész emberi
ség üdvét munkáló Isten kezében.

Barth a nemzetiszocializmus antikrisztusi vonásait leplezte le. Noha akkor 
még (jóval a Szovjetunió elleni német hadüzenet előtt) Oroszország nagy 
kérdőjel volt számára, arra is figyelmeztetett, hogy az európai népeket meg
osztó társadalmi igazságtalanság és a kommunizmustól való félelem milyen 
nagy mértékben vált Hitler útegyengetőjévé. Nem azért tette, hogy megdöb
bentsen és a templomba bújjunk, vagy a teológia könyvei közé temetkez
zünk. Inkább azért tette, hogy úgy menjünk templomba és úgy foglalkoz
zunk teológiával, hogy elcsendesedjünk Isten előtt, aki „kiereszti hangját 
és megszeppen a föld”, aki miközben „nemzetek zajongnak és országok mo
zognak” , „hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadiszekere
ket éget el tűzben”, és „felmagasztaltatik a nemzetek között, felmagasztalta- 
tik a földön”. Azért menjünk templomba és azért foglalkozzunk teológiával, 
hogy a 46. zsoltár szavai érvényre jussanak közöttünk: „Ismerjétek el, hogy 
én vagyak az Isten” — s így ki-ki a  maga helyén tegye amit tenni tud és 
amit tennie kell azzal a rendíthetetlen bizalommal, hogy „a seregek Ura ve
lünk van, Jákob Istene a mi várunk”. Barth napi programját nem Hitler 
írta elő, hanem az az Ür, aki az általa fanatizáltakért és az ellene küzdőkért 
is meghalt és feltámadt. Az ő kezében van a kormány.

Ilyen benyomásokkal tértem haza 1940 nyarán a háborúba mind jobban 
belesodródó Magyarországra. Mindazt, amire eljutottam, megpróbáltam 
igehirdetéseimben és egész lelkészi szolgálatomban érvényre juttatni. Visz- 
szatekintve erre az időre, legföljebb azt sajnálom, hogy sokszor elragadtat
tam magam, s úgy támadtam az antiszemitizmust és a nácizmust, hogy a 
cantus firmus, az alapdallam, az Isten térdre kényszerítő és felemelő em- 
berszeretetének mindenekfelett való magasztalása s ezzel a reménység hangja 
is elhalkult. Isten jóságos, de nagyon határozott megtérésre hívó szava he
lyett többnyire kedvenc teológiai témáim jutottak szóhoz. Pedig nem a mi 
teológiai tételeink, hanem egyedül az élő ige, a Szentírás hűséges tanulmá
nyozására alapozott Krisztus-hirdetés teszi lehetővé és kikerülhetetlenné a 
megtérést;

Barth tanítványa maradtam? Csak annyiban, amennyiben a tőle átvett 
hatásokat szolgálatom javára tudtam fordítani. Barthtól csak akkor lehet 
tanulni, ha elégedetlenek vagyunk önmagunkkal, ha jobban akarjuk végezni 
munkánkat. Meggyőződésem, hogy Barthtól még mindnyájunknak sokat 
kell tanulnunk és sokat fogunk tanulni a jövőben.



SCHOLZ LÁSZLÓ

Adventi fohászkodás

Uram, ki vagy mindenható
és mindenütt jelenvaló,
nálad a kezdet és a vég,
tőled a szemvakító villám
s az áthatolhatatlan szürkeség,
nagy rendezője messzi csillagoknak
s még messzibb jövendőknek,
mik mielőttünk ködként kavarognak —
Ádventet írva újra,
megint egyszer a  teljességre várva,
Uram, áruld el nékem vakmerőnek,' 
mert fölöttem már esti árnyak nőnek 
s amit kérdek, nem puszta kíváncsiság, 
s ha mégis az, akkor a „lenni vagy nem lenni” 
gyötrelmes olthataitlan szomjúsága:
Uram, ha eljön a mennyek országa, 
betelvén minden az ígéretekből, 
midőn az első ég és föld hatalma megdől, 
új ég új földdel egyesül 
s ismét eggyé lett világodon 
Atyaként uralkodói egyedül —
Uram, áruld el, lesz-e ott még 
t e o l ó g i a ,
szent tudomány, mely rólad szól,
téged fürkész, remegve kémlel, boncol,
keresi-kutatja, mi az üzenet,
melyért sok szolgád verejtéket izzadt,
vérét hullatta vagy csak száműzetett —
lesz-e akkor még teológia,
mely felett oly sokan vitáztak valaha
éles elmével, hittel, repeső örömmel,
majd meg vad szenvedéllyel, foggal-körömmel,
miatta testvérek, barátok hajbakaptak
magát az igét közben porba ejtve,
ám az még így is mindig megmaradt
smaragdnak,
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zöld drágakőnek, fénylő reménységnek — 
kell-e majd akkor, otít még igemagyarázat, 
ha már himnuszok töltik be a házat 
és színről színre látunk, 
nem pedig csakúgy tükör által, 
végeztünk bűnnel, kínnal meg a halállal — 
marad-e ott még tenyérnyi helye 
a teológiának?

De hisz dicséretedről is jó — elmélkedni! 
Mennyei énekünket sem árt 
tagolton, gonddal rímbe szedni, 
orcád láttán terólad gondolkodni 
a megismerés összefűző ezüstkötelével, 
hogy önfeledt magasztalásunk 
ott se hulljon széjjel.. .

Adventét írunk újra, 
gyors időnk nyílként sebesen suhan, 
azért bár javítsd, tisztítsd, szépítsd, ékítsd 
a teológiát,
esdek, ha lehet, ne szüntesd meg, Uram! 

(1985 adventján)

Pia desideria

Szívesen szánnám 
Isten kezére 
testem és lelkem! 
Vágyom esennen:* 
szarvas az érre.

Esdve kívánnám . . .  
Őnála lenni!
Ejtetlen szóval 
ajkamon óhaj 
ennyi, csak ennyi.

Bűnöm ha bánnám 
s Szívedben bíznám! 
Pirkadó Fényem, 
Lelj meg az éjben, 
Jézus, tekints rám!

(1986)

esennen — tájszó. Jelentése: esdekelve, sóvárogva



PRŐHLE KÁROLY

Felemelt mutatóujj
Nyári emléktöredék Prőhle Jenő sírjára

Felkeresem szüleim sírját. Nem bírom tovább: kirobban belőlem a vissza
fojtott, eltitkolt feszültség. Gyermek lettem újra: keserves sírás ráz. De a 
könnyek fátyolán egyre élesebben tör át a sírfelirat szövege — szüleim üze
nete: „Krisztussal együtt! Lk 23, 43.” Az üzenet megsimogatja lelkemet: 
Igen, együtt! Krisztussal együtt ők is élnek, és velük együtt az is, akit most 
végleg elsirattam. Szokás szerint következik a családi búcsúzás a nyitott ko
porsónál. Hosszan, némán, szeretettel nézek bátyám arcába: mélyen emlé
kezetembe vésem a rettenetes látvány minden részletét. Magas homloka vál
tozatlanul világít, de arcvonásai a halál győzelmét hirdetik. Ecce, perit cor
pus! íme, elpusztul a test! Határozott, tiltakozó mozdulattal terítem rá a 
halotti leplet.

Felhangzik az ősi zsoltár, a „de profundis” , — Luther és az evangélikus 
reformáció jellegzdtes zsoltára: „A mélységből kiáltok, Uram, . . . de  nálad 
van a bocsánat!” Szimon János Róm 14,8 alapján hirdeti az igét: „Életünk
ben, halálunkban az Űréi vagyunk!” Családunk sok nemzedéken át tovább
adott jelmondata ez. Ö talán sohasem mondta ki hangosan, de szónál is 
messzebb hangzón tett róla bizonyságot azzal, hogy vasárnapról vasárnapra 
ott ült a soproni templomban az elődök helyén, akkor is, amikor sokan 
nem értették, hogyan teheti ezt egy ennyire művelt pedagógus és a haladó 
szellemű magyar népi írók rajongója. Piacsek István a tanártársak nevében 
emlékezett „Jenőbácsiról” , az ellentéteket és feszültségeket is bölcsen fel
oldó tanártársról és barátról, tanári, tudományos és közéleti munkásságáról. 
Egyik őszülő tanítványa, Sümeghy József a hűséges egyháztagról, presbi
terről, egyháztörténészről, a könyvek szerelmeséről és a tanítómesterről em
lékezett. Felidézte, hogy amikor ő valami fontosat, egész életre megjegy
zendőt mondott, akkor tanárosan felemelte hosszú mutatóujját.

Sírba bocsátják a koporsót, vele életem egy darabját. Dübörögnek a ne
héz rögök a koporsó fedelén. Ekkor néhány percre előbukkan a nap a fel
hők mögül, és felvillant bennem egy nyári emléktöredéket. Először vagyunk 
a Balaton mellett, nyári napsütésben, Gyenesen. Menjünk evezni! Ezt is 
meg kell próbálni. Először életünkben. Beülünk a kétpár-evezősbe: ő elől, 
én ahogyan illik, széles válla mögé. Megmarkoljuk az evezőket. Erősek va
gyunk, izmosak, fiatalok: ő húszéves, én tizennyolc. Na, húzd meg! Meg
húzza ő is, meghúzom én is. Harmadik húzásra összegabalyodnak az eve
zők, nem megy a csónak, ö  hátrafordul, rám néz, felemeli mutatóujját, és 
megszólal angolul: Cooperation! Együttműködés! Meghúztuk újra, figyeltünk
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egymásra, és most már ment a csónak, nem éppen egyenesen, de azért ment 
előre.

Együttműködés! Most észlelem, hogy felemelt ujjal, akkor mondta ki 
gondolkodását, egyéniségét, működését átható életbölcsességét. Nem azt je
lentette ez, hogy ettől egyenesen ment a csónakja, ahogyan az enyém sem. 
Görög—latin szakra készült. Mire készen volt, megszűnt a görög és csökkent 
a latin tanítás. Megtanult és tanított olaszul, mert arra volt szükség. Orosz 
földön mint Szaszovka község katonai sztarosztája a helyi tanárnőtől oro
szul tanult: tisztelték érte, becsülték benne az embert, aki hadiállapotban 
is együttérez velük. Később az angol fogságot angol tanulásra használta fel. 
Amikor végre hazatért, akkor oroszul tanított tanárokat és tanulókat, mint
hogy erre volt szükség. Azután hasonló okokból áttért az angol tanításra. 
Ennyi hányódás után elereszthette volna az evezőt, törésre is vihette volna, 
de ő hű maradt élete elvéhez, és ha nem is nyílegyenes pályán,) de töretlen 
lélekkel ment előre: együttműködött. Ebben a szellemben szervezte a líceumi 
cserkészcsapatot, és volt a soproniak kedvelt öreg-cserkésze. Az együttmű
ködés szellemében szervezte, fogadta és fogadtatta meg a voronyezsi áttö
rés közvetlen közelében, hogy alakulatának maradék törzsét és maradék 
legénységét elgyötörtén, betegen, élve vagy halva, egy szálig hazahozzák 
magyar földre. Rendezetten jöttek, észrevette ezt az orosz falvak népe is 
és őket segítette. Megosztották vele az utolsó falat krumplit: együttműköd
tek vele a hazatérésben. Ebben a szellemben nevelte tanítványait, miköz
ben tanított. AJz együttműködés szellemében volt a soproni evangélikus lí
ceum utolsó és a soproni állami Berzsenyi gimnázium első igazgatója. Így 
vett részt szülővárosunk és magyar népünk, egyházunk és soproni gyüle
kezetünk életében. Most veszem észre: külön vizeken, de együtt eveztünk to
vább is. Az együttműködés szellemében próbáltam szolgálni teológiai hall
gatók, munkatársak és lelkészek között, az ökumenében, egyházak között, 
hazai és nemzetközi konferenciákon, hívők és nem hívők dialógusában.

Csendesedik a dübörgés a koporsó fedelén. Domborúra, simára lapogat- 
ják a zsíros, fekete, Isten-áldotta termőföldet. Beleszúrják a fakeresztet: 
..Prőhle Jenő, 1909—1986.” Még egyszer olvasom a sírjára helyezett koszo
rúm szalagjának szövegét: „Manet caritas” . Marad a szeretet. Elhalkul az 
ének, elhangzik a záró ámen. Igen, Ámen! Ecce, perit corpus! Elporlad a 
test, porrá kell lennie: befogadja, magába öleli a drága magyar föld. Ma
net caritas! Gondolatban, maradandó szeretettel, mementóként emelem a sír 
fölé a nyári emléktöredéket, amint ő bal kezében erősen, izmosán markolja 
az evezőt, és visszatekint ránk, tanárosan felemeli mutatóujját, és szája kö
rül játszadozó feddő, megértő, bölcs mosollyal mondja: Testvérek, munka
társak, emberek, magyarok! Húzzátok meg, húzzátok meg jól, de rendben, 
ütemesen és egymásra figyelve, hogy menjen a csónak, és ne törjön az eve
ző, mert egyetlen értelmes, emberi lehetőségünk van: Cooperation! Együtt
működés !

És újra felzúg lelkemben a „De profundis” . Most már többesszámban. 
Mélységből, igen nagy mélységből kiáltunk, Uram, halld meg kiáltásunk 
hangját. Nálad van a szabadítás, bőségesen! Szabadíts meg minket, szaba
díts fel minket! Együttműködésre! Szeretetre!

Gyenes, 1986. június 12.
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A felszabadítás teológiájáról

Talán megkívánhatná az olvasó, hogy nyomban értekezésünk elején hatá
rozzuk meg a címben szereplő fogalmakat. Ehelyett azonban — feltételez
ve, hogy mindenkinek van valamilyen előzetes ismerete a felszabadulásról, 
illetve a felszabadításról és a teológiáról — történelmi visszapillantással 
kezdjük. Ha pedig majd úgy érzi az olvasó, hogy eddigi ismeretei felülvizs
gálatot igényelnek, akkor ez a rövid kis írás elérte célját.

Az eredetek
A felszabadítás teológiája a CELAM, a latin-amerikai püspöki karok 1968. 
évi medellini (Kolumbia) teljes ülésén született meg. A vitákon nyilván
valóvá vált, hogy VI. Pál pápa Populorum progressio (1967) című encikli- 
kája által használt „integrális fejlődés” Latin-Amerikában azonos a „libe- 
ración” (felszabadítás) fogalmával — írja S. Galilea.1 A medellini gyűlést 
azért hívták egybe, hogy „megvizsgálják az egyházat a jelenlegi latin-ameri
kai átalakulás és a zsinat fényében” azzal a céllal, Jiogy a II. vatikáni zsinat 
eredményeit átültessék a földrész gyakorlatába. G. Gutiérrez2 szerint azon
ban az eredeti célkitűzés az ellentétébe csapott át: inkább „a II. vatikáni 
zsinat tanítását vizsgálták a latin-amerikai helyzet fényében”.

Történelmi visszapillantás
Ma már tisztán látjuk, hogy a II. vatikáni zsinat küldetése abban rejlett, 
hogy válaszoljon a „ki nem elégített felvilágosodás” (Hegel) kérdéseire és 
kihívására. A zsinat — ha bizonyos fönntartással is, és nem olyan határo
zottan, mint XXIII. János pápa a Pacem in terris (1963) körlevélben, de — 
elismeri és magáévá teszi az újkor szellemi horizontját alkotó értékeket: 
mind az individuális szabadságjogokat mint a véleménynyilvánítás jogát, 
a vallásszabadságot, a politikai életben való demokratikus részvétel jogát, 
a gyülekezési szabadságot, a jogot, hogy mindenki maga válassza meg sza
badon saját életállapotát, a szubjektum értékét és méltóságát, mind pedig 
a szociális-gazdasági jogokat mint a munkához, az igazságos bérhez, az em
beri munkakörülményekhez való jogot. Különlegesen is hangsúlyozza a dol
gozó osztályok jogait, szabad társulásaikat, valamint a nők jogát az igazsá
gosságra és egyenjogú részvételükre a közéletben. A zsinat látóhatára már 
megegyezik az újkori és nagykorú (Kant) ember látóhatárával, melyet a fel
világosodás, a szekularizáció és az emancipáció alakított ki. IX. Pius pápa 
hírhedt Syllabus-ával (1864) szemben nem ítéli el eleve a modern világot, 
hanem párbeszédet kezd vele.
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Ilyenformán így fogalmazható meg három központi kérdése: párbeszéd 
a modern világgal, párbeszéd a különféle vallásokkal és ideológiákkal, s vé
gül a szegénység problémája.

Párbeszéd a világgal: a modem társadalommal, kultúrájával és tudomá
nyával, gazdasági-politikai berendezkedéseivel. A zsinat „hidat kívánt ver
ni” az egyház és modern világ között — mondotta VI. Pál pápa. „Az egyház 
mély megértéssel és őszinte csodálattal nézi a világot, nem kívánja meghódí
tani, hanem szolgálni és támogatni.”3

Párbeszéd a világmagyarázatokkal: a különvált keresztényekkel (ökume- 
nizmus), a zsidósággal, a nem keresztény vallásokkal, az ateistákkal és egyéb 
szellemi áramlatokkal.

A szegények egyháza gondolat mind jobban és jobban foglalkoztatta 
XXIII. János pápát. Az általa sokszor emlegetett „idők jelei” a harmadik vi
lágban mindenekelőtt az ott élők mérhetetlen nyomorában és kiszolgáltatott
ságában mutatkoztak meg.4 Bár magán a  zsinaton kevés szó esett a szegény
ségről, Lercaro, akkori bolognai bíboros nevezetes felszólalásának5 köszön
hető, hogy a zsinati okmányokba mégis belekerült a szegénységről két rö
vid passzus. A dogmatikai konstitúció az egyházról ezt mondja: „Krisztus 
szegényen és üldözötten vitte végbe a megváltás művét; az egyházat is 
ugyanerre az útra szólítja hivatása .. . sőt szegény és szenvedő alapítójának 
képmását ismeri fel a szegényekben és szenvedőkben.”6 Az egyház missziós 
tevékenységéről szóló határozat pedig így beszél: „Krisztus Lelkének indítá
sára az egyháznak is ugyanazon az úton kell tehát járnia, amelyen Krisztus 
járt: a szegénység, az engedelmesség, a szolgálat és az önfeláldozás útján 
egészen a halálig.”7 II. János Pál pápa Laborem exercens című enci'klikája 
(1981) szerint a Krisztushoz való hűség próbaköve, hogy csakugyan „a szegé
nyek egyháza” legyen az egyház.8

A teológia új kontextusa
A medellini gyűlésen napfényre került, hogy Dél-Amerikában merőben más 
kihívásra kell válaszolnia az egyháznak és teológiájának, mint Európában. 
Európai teológián itt mindenekelőtt „nyugati”9 teológiát kell értenünk: a 
bizánci kereszténységtől különböző és mindinkább elkülönülő keresztény
ségét, amely az újkorban szorosan összefonódott idegen földrészek leigázá
sával, a leigázott népek gazdasági kihasználásával és kizsákmányolásával, 
valamint a vallási kolonializmussal. Az európai teológia társalgó fele vagy 
vitapartnere — állapítja meg G. Gutiérrezi0 — a felvilágosult „nyugati” pol
gár, a latin-amerikai teológiájé a „tagadott ember” : a kizsákmányolt osztá
lyok, peremre szorult népek és megvetett kultúrák tagjai, és a kétszeresen 
is kizsákmányoltak, a nők. Ebben a történelmi-társadalmi-kulturális szö
vedékben nem a hívők és nem hívők között húzódik a szakadék, hanem az 
elnyomók és az elnyomottak között. Kereszténynek vallják magukat az el
nyomók is, tehát nem a valláskritika választja el egymástól az embereket: 
nem világnézetileg hasonlottak meg egymással, hanem gazdaságilag. A Nyu- 
gat-Európára és az Egyesült Államokra jellemző (bár nem minden részleté
ben azonosan megnyilvánuló) polgári ideológia szabadságeszménye, demok
ráciája, ésszerű-általános gondolkodása nem szabadságot hozott, hanem 
újabb elnyomást az egyébként is szegény népnek.11

A latin-amerikai püspöki karok III., pueblai (1979) teljes ülésén hozott 
határozatok12 az egyházi tanítóhivatal tekintélyével erősítik meg a teológu
sok helyzetrajzát. „Földrészünk figyelemre méltó haladása mutatja, hogy
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lehetséges volna a végletes szegénység leküzdése. De ha lehetséges, akkor 
kötelesség is” — hangsúlyozzák a püspökök. Ehelyett „a szegények még sze
gényebbek lesznek, a gazdagok még gazdagabbak”. Dél-Amerika nem azért 
szegény, mert fejletlen a gazdasága; az utóbbi években jelentősen növekedett 
a gazdasági élet.13 A szegénység oka a gazdag országoktól való függés.14 
A püspökök „intézményesült erőszakról” , sőt a „bűn struktúráiról” beszél
nek15, és ezt a Hittani Kongregáció 1986. március 22-én kelt instrukciója a 
„Keresztény szabadságról és felszabadulásról” sem vonja kétségbe.16

A világ tehát, amellyel párbeszédet kell kezdenie az egyháznak Dél-Ame- 
rikában, az intézményesült erőszak, a bűnös struktúrák világa. Ha az egy
ház csakugyan szolgálni és támogatni kívánja a latin-amerikai világot, ak
kor elsődlegesen a szegénység ellen kell harcolnia. A Hittani Kongregáció 
említett instrukciója szerint végletes esetben a fegyveres harc formáját is 
magára öltheti ez a küzdelem.17 A felszabadítás teológusainak a zöme azon
ban nem híve a fegyveres harcnak. Inkább a híres munkás-lelkipásztor és 
későbbi bíboros, Josef Cardijn lelkipásztori módszerére hivatkoznak: a car- 
dijni „revision de vie” három lépését — látni, ítélni, cselekedni18 — fejlesz
tik tovább.

Először is elemezni kell a társadalmi valóságot. A teológiai elméletalkotás 
szerves részévé kell válnia a társadalmi-gazdasági elemzésnek: mindenek
előtt „látni” kell a bajokat és okaikat.

Az elemzést követi a teológiai reflexió a Biblia felszabadító hagyományai 
(2 Móz 3,7-8; Lk 1, 46-55 stb.) alapján. „Az evangéliumnak arra kell taní
tani minket, hogy olyan körülmények között, amelyekben élünk, nem képes 
ma valaki igazán szeretni testvérét, következésképpen Istent sem, ha nem 
vállal személyesen részt a szegények megsegítésében” — olvashatjuk a 
pueblai határozatban.19 Tehát a Biblia tanítása nyomán kell „ítélni” a lá
tottakról.

Harmadszor: „a szegények melletti elsődleges opció” a politikai és ismeret- 
elméleti hely, ahol pártosság és tudományosság objektívan és szubjektívan 
közvetítődnek egymásnak, és a felszabadító „cselekvés” kiindulási pontját 
alkotják.

Definíció
E viszonylag hosszúra nyúlt bevezetés végén helyénvalónak látszik G. Gu~ 
tiérrezr0 ismert definíciója: „A felszabadítási teológia a történelmi gyakor
lat kritikus reflexiója a hit fényében.” Nem nehéz meglátni mögötte J. Car
dijn három lépését: látni, ítélni, cselekedni.

A felszabadítás teológiájának néhány jellegzetessége
Nem kétséges, hogy egy ilyen rövid ismertetés keretében nem térhetünk 
ki a felszabadítás teológiájának valamennyi fontos és meghatározó mozza
natára. Nincs más választásunk, mint hogy a latin-amerikai teológusok ál
tal sokat hangoztatott opcióval éljünk, elsőbbségi jogot biztosítsunk bizo
nyos, általunk lényegesnek ítélt mozzanatoknak.21

Opció a szegények mellett
Minden tudományt, amely nem törvényszerű összefüggések oksági magya
rázatát keresi, hanem az értelem vagy jelentés megalkotásának a megérté
sét, előzetes hermeneutikai megértés jellemez. Bizonyos opciók, alapválasz- 
tások és alapdöntések határozzák meg az előzetes megértést s ezáltal az ér-
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telem vagy jelentés kihámozását. Nemcsak a tudományban, hanem a köznapi 
életben is.

A latin-amerikai teológusok felismerték, hogy csak akkor adhatnak han
got az elnémítottak szavának, ha legalább módszertanilag előnyben része
sítik őket. ha melléjük állnak és osztoznak helyzetükben. „Az első, amit 
Puebla előír nekünk a participation y communion’ : részvétel és közösség. 
Nem szabad továbbra is gyámkodni a népen, a népnek össze kell fognia, 
saját kezébe kell vennie történelmét” — írja P. Evaristo Arns bíboros.22 
A szegényekre, „a népre kell hallgatniuk”, el kell sajátítaniuk félelmeiket, 
vágyaikat, örömüket és reményüket, s ebből a közös tapasztalatból kiindul
va kell művelnünk a teológiát. Ekkor érvényesül a teológiában a szegények 
joga, hogy maguk gondolkozzanak23, sőt maguk a szegények fognak evan- 
gelizálni, ők lesznek az örömhír hirdetői.

A felszabadítás teológiája abból indul ki, hogy nemcsak a püspökök és 
a hivatásos teológusok ügye a teológia, hanem minden hívő reflektálhat 
hitére, azaz teológiát folytathat és elmélyülhet a felszabadítás gyakorlatá
ban. Minden hívő használhatja a fejét, hogy kutassa Isten jelenlétét a tör
ténelemben és felismerje akaratát. Elsősorban nem a főfoglalkozású teoló
gusok hivatottak a teológia és az egyház alakítására, hanem Isten szervezett 
népeként a bázisközösségek. A nép egyébként is központi kategória a  latin
amerikai teológusok gondolkodásában. A népet nem a polgárok alkotják, 
nem a parasztok vagy munkások, hanem a szenvedők. A nép nem politikai 
fogalom, hanem etikai-antropológiai realitás, „saját forrásából kíván inni”, 
s ez teszi védetté a különféle európai eszmeáramlatokkal szemben — írja 
R. Fornet-Betancourt.-'1 Természetesen nem fölöslegesek a hivatásos teoló
gusok: az a  feladatuk, hogy tudományosan képviselhető módon fejezzék ki 
a nép tapasztalatát és hívő hagyományát, s így növeljék a felszabadítási 
teológia átütő erejét.

Az a tudományos teológia, amelyet a latin-amerikai teológusok tanultak 
— jobbára Európában — nem volt tekintettel hazájuk konkrét viszonyaira, 
önálló latin-amerikai teológiát azonban csak úgy tudnak kifejleszteni, ha 
hallgatnak a népre. A keresztény közösségek konkrét gyakorlatát előnyben 
kell részesíteni az elméleti megfontolásokkal szemben. A „teológia azután 
jön” , második mozzanatként. „A\ teológiáról is elmondhatjuk, amit Hegel a 
filozófiáról állított: alkonyaikor kerekedik fel” — mondja G. Gutiérrez. 
A teológia visszatekint, és nem előre.25 A hagyományos európai teológiával 
ellentétben a latin-amerikai teológusok szerint a gyakorlat verifikálja, iga
zolja elsődlegesen a teológiai beszédet. A teológia utólagos, de nem a teoló
gus. Ennek elsődlegesen a felszabadítás folyamatában kell állnia. A gyakor
lat pedig azért lehet igazságkritérium, mert a kijelentések igazságtartalmát 
nem meríti ki a meglevők tükrözése, hanem mindenekelőtt a lehetőségek 
föltárására vonatkozik. Nem arról beszél, ami van, hanem arról, ami lehet
séges. Csak akkor hiteles az Istenről való beszéd, ha kiáll a szegények mel
lett, ha támadja annak a világnak az előföltételeit, amelyben csak arra 
használják Isten nevét, hogy elhomályosítsák vele az emberek szemét.

A teológia fölszabadítása
Az előbbiekből következik, hogy a teológiát is fel kell szabadítani. Ezen azt 
értik a felszabadítás teológusai, hogy a teológiai reflexió középpontjába 
kerül az elnyomás és a felszabadítás ellentéte. Kidomborodik az ellentét 
Isten mint minden élet adományozója és a halál bálványai között.26 Felszín
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re kerül a többi ellentmondás is: a megváltó Jézus és az elnyomó rendsze
rek közti ellentmondás, a szegényeknek ígért kegyelemből újjászülető egy
ház (a szegények egyháza) és egy, a saját hatalmát konzerválni igyekvő in
tézmény ellentmondásossága. A szegények egyháza szüntelenül nyugtalanít
ja és sérti a világ hatalmasainak az érdekeit.

A fehérek teológiája egyrészt az imperializmus érdekeit védelmezte, más
részt európai, azaz deduktív volt, s azzal az igénnyel lépett föl, hogy kivétel 
nélkül minden emberre érvényes kijelentéseket tesz. A nagy nyugati egy
házak gyakran „ideológiai államapparátussá’' (Gramsci) satnyultak. Az euró
pai teológia ezért nem ismeri mindig fel azt az árat, amit azért a teológiáért 
kell fizetni, amelynek belátásai a nyomornegyedekben, favellákban, börtö
nökben, katonai diktatúrák kínzókamráiban születtek meg. Aki az erőszakos 
halál küszöbén elmélkedik Jézus keresztjéről és feltámadásáról s egy el
nyomott nép politikai ellenállásáról, annak megfogalmazásai nem illeszked
nek mindig hézagtalanul a spekulatív orthodoxia kereteibe és minőségileg 
más ismeretekre tesz szert. Ezért kell „felszabadítani” a teológiát: „hogy a 
felszabadítás történelmi folyamatának mozzanata legyen a teológia, meg 
kell szabadítanunk azt és minket magunkat mindentől, ami akadályoz ab
ban, hogy szolidárisak legyünk a világ szegényeivel és elnyomottaival” — 
mondja G. GutierrezP

A kritikus elmélet és a felszabadító gyakorlat egysége
Tudományelméleti látszatprobléma volna megkérdezni, hogy elsődlegesen 
mi a teológia: orthodoxia-e avagy orthopraxis-e? A helyes elmélet és gya
korlat dialektikus egységéből ered a harmadik, maga a teológia. A felszaba
dítás teológiája éppen e két mozzanat egységének köszönheti sajátos színe
zetét.

Természetesen a legeurópaibb-spekulatív teológiában is jelentkezett a teó
ria-praxis problémája, de másként. A spekulatív teológiában teoretikusan 
oldják meg a teória-praxis kérdését, a felszabadítás teológiája viszont a 
gyakorlati közvetítésre helyezi a hangsúlyt. Ha az európai teológia össze
különbözött a valósággal, akkor elsődlegesen a valóság fogalmi megjelení
tésével vívta meg ezt az összecsapást az elméleti gondolkodás révén. A latin
amerikai teológiát elsődlegesen a konkrét helyzet érdekli: ez az alapja, a 
tárgya és a vonatkoztatási kerete a gondolati reflexiónak és az elméleti 
tükrözésnek. Amint Jón Sobrino írja, a felszabadítás teológiájának módsze
re elvileg „az út, amit megtett”. Majd hozzáfűzi: „a módszer mint út nem 
összpontosul a megismerés útjára való kritikus reflexióra, hanem éppen 
arra, hogy megtegye az utat.”28

Az idézet részben már megvilágítja, hogy mit is értenek gyakorlaton. 
A praxis a világ természeti és társadalmi megjelenési formájának átalakí
tására irányuló teremtő tevékenység. A „teremtő” jelző arra utal, hogy a 
reflexiónak időstruktúrája is van: vannak problémák, amelyek csak olyan 
módon és csak olyan mértékben fogalmazhatók és oldhatók meg, amilyen 
mértékben továbbfejlődik maga a gyakorlat is. Az igazság nem található 
meg a priori elméleti úton, és nem igazolható utólagos gyakorlattal. Az iga- 
zolódás folyamata a teória és a praxis dialektikus egysége. Leonardo Boff 
megfogalmazásában: „A felszabadítási teológia módszere nem deduktív, de 
a legkevésbé sem induktív. Ugyanis mindkettő: nevezetesen dialektikus. 
Ezen egyszerűen azt a tényt kell érteni, hogy az evangélium és az élet ál
landóan és kölcsönösen befolyásolják egymást. Csak így válik lehetővé, hogy



NYÍRI TAMÁS: A FELSZABADÍTÁS TEOLÓGIÁJÁRÓL 49

fölülkerekedjünk ,korunk legsúlyosabb tévelygésein’ — a II. vatikáni zsinat 
szavával élve —, azaz az élet és a hit közötti szakadékon.”29

Csak a visszás viszonyok megváltoztatásával és a ködösítő mechanizmu
sok szétzúzásával ismerhető fel és valósítható meg a még meg nem levő 
valóság igazsága. A felszabadítás teológiája szerint a politika nem a társa
dalom elkülönült szektora és nem néhány specialista magánügye. A poli
tika átfogó dimenziójában valósítja meg az ember szabadságának kritikus 
és történelmi tényét.

A felszabadítás három szintje
G. Gutiérrez nyomán a felszabadítás három különböző, de egymástól el nem 
választható szintjéről lehet beszélni. Az első szint az elnyomott társadalmi 
osztályok és népek politikai-társadalmi felszabadítása; a második az embe
riség történelmi felszabadítása az emberi emancipáció előrehaladó történel
mi folyamatában, midőn az ember maga veszi kezébe sorsát; végül Jézusra 
kell gondolnunk, aki megszabadított a bűntől, minden igazságtalanság, el
nyomás és hűtlenség forrásától. Ez a három szint kölcsönösen feltételezi egy
mást s együttesen alkotják az üdvösség egy átfogó folyamatát, bár külön
féle mélységekben húzódnak.30

A felszabadítás átfogó folyamatának célja az ember megváltása a bűn 
valamennyi formájától, a szolgaság, a nyomor, „az elnyomás és függőség” 
minden alakjától. A bűn személyes szembefordulás Isten akaratával, ám a 
bűn (analóg) fogalmába tartozik minden olyan helyzet, szituáció és társa
dalmi struktúra, amely emberségétől fosztja meg az embert és meggátolja 
abban, hogy „jót tegyen” . A személyes bűnből fakad az önzés, gőg, irigység, 
erőszak stb. a többi emberhez való viszonyunkban, de ugyanígy a csoportok, 
társadalmi osztályok és a népek közti harc is (Gál 5, 19-21). Következés
képpen olyan „bűnös léthelyzetek” jönnek létre, amelyek leigázzák és rab
ságba taszítják azí embereket. „Meg kell tehát szabadulnunk ettől a bűntől, 
amely lerombolja az ember méltóságát” — tanítják a Pueblában összegyűlt 
püspökök.31

Nemcsak a felszabadítás teológusai beszélnek „társadalmi bűnről” , hanem 
II. János Pál pápa is: „Kevesek fényűzése megalázza a nagy tömegeket. 
Ez ellentmond a Teremtő tervének és az őt megillető dicsőségnek. Ezekben 
a félelmekben és fájdalmakban a társadalmi bűn helyzetét látja az egyház, 
s ez a társadalmi bűn annál nagyobb, minthogy magukat katolikusnak ne
vező országokban fordulnak elő, amelyeknek módjuk volna arra, hogy meg
változtassák a dolgok ilyen állását.”32 Bár a Hittani Kongregáció idézett 
instrukciója szerint a struktúrákkal szemben elsődlegesek a személyek, „ez 
az elsődlegesség, ami megilleti a szabadságot és a szív megtérését, semmi
képpen sem szünteti meg az igazságtalan struktúrák megszüntetésének a 
szükségességét.”33

Mivel az individuális és a strukturális bűn az egész emberiséget akadályoz
za, hogy közösségben éljen Istennel, ezért totális felszabadulásra kell töre
kedni. E totális felszabadulás eszkatologikus bekövetkezésének az ígérete 
Jézus megváltó műve. A történelmi felszabadítás látható és hatékony jele 
annak, hogy Isten ereje működik a világban, hogy a  világ csakugyan a  meg
váltás színhelye, ha az emberek valóra váltják Isten üdvözítő tervét. „Egy
szóval, teljes felszabadulást kíván népünk, olyant, ami nem merül ki az 
időbeli egzisztenciában, hanem az Istennel és a testvéreivel való teljes és 
örökkévaló közösségre irányul, olyanra, ami — habár még nem tökéletesen,
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de — már a történelemben kezd alakot ölteni” — tanítja a pueblai határo
zat.31

Egy rövid történet
E rövid és vázlatos áttekintés célja nem az, hogy bemutassa a felszabadítás 
teológiájának valamennyi ága-bogát. Csupán arra a sajátos szemléletmód
ra kíván rávilágítani, ami a felszabadítás teológusainak a sajátja, ami meg
különbözteti őket az európai teológusoktól és amit nekünk éppen ezért na
gyon nehéz megérteni.

Leonardo Boff, aki három éven át volt Münchenben Karl Rahner tanít
ványa, beszámol egy összejövetelről, amelyet a bonni ferences missziós köz
pontban tartottak 1982-ben. A ferencesek meghívták K. Rahnert és néhány 
latin-amerikai tanítványát, akik arról vitatkoztak mesterükkel, hogy miként 
lehet az elnyomott keresztény nép a teológia alanya. Részint humorosan, 
részint komolyan ezt mondta a beszélgetés végén Rahner: „Bár nem értem 
a felszabadítás teológiájának valamennyi részletét és fejtegetését, valamit 
tisztán látok: azt, hogy jogotok van arra, hogy az egyház terén belül felelő
sen reflektáljatok a hitre; én pedig, a magam részéről latba vetem kevéske 
teológiai tekintélyemet, hogy megvédelmezzem és elősegítsem ezt a jogot a 
világegyházban és a latin-amerikai egyházban.”

„Az óra 22-őt mutatott, amikor a jezsuita elment. A szívünk lángolt, mert 
a Lélek emberével való érintkezés — és Pater Rahner ezek közé tartozott — 
Isten jelenlétét ébresztette bennünk, az apostoli parrhesia-t (nyitottságot 
Istenre és az emberekre) és a közösség és testvériség mély érzését.”35
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SCHOLZ LÁSZLÓ

Téli éjfél

Sötéten jő: holló-csuhája 
Nyűhetlen, meg nem unt ruhája.

Ki mámorában őrjöng, ordít, 
Kelyhébe annak ürmöt csordít.

Ma csillag-ékszerét se rakja 
Koromhajába. Dúl haragja.

Vándor nem tudja: merre, hol van? 
Bárányka bég egy szűk akolban.

Nem lopva siklik, rejtett részen, 
Jelentve támad nyíl-merészen.

Levélke hull le, rőt, utolsó, 
Lenn várja dús avar-koporsó.

S a  megjelentett pillanatba 
Megküzd velünk egy pillanatra .. .

Fehér ablak-fám árnya reszket, 
S vetít egy óriás — keresztet!

A bájos álmot rosszakarva 
Egy baljós képpel megzavarja.

Az árnyak ágyamhoz találnak: 
—Most ízét érzem a halálnak!

Ki sorsát marja, tépi, azt a 
Harang-ütéssel megriasztja. (Berlin, 1935)



W I N K L E R  G Á B O R

Korai nagytemplomaink térművészete

Megszaporodtak az évfordulók. Evangélikus gyülekezeteink itt is. ott is öreg
templomaik történetére emlékeznek. Az egybeesés nem véletlen: jó kétszáz 
éve, 1781. október 21-én látott napvilágot II. József türelmi rendelete; hatá
sára országszerte evangélikus templomok egész sorát építették. Újabban 
művészettörténeti kutatásunk is élénkebben érdeklődik e korszak iránt. Ko
rábban, a 19. század során alig hangzott el jó szó a 18. század végének építé
szetéről. A pompát és díszítést kedvelő 19. század számára e szerénynek és 
igénytelennek tűnő, egyszerű építészetnél minden más, korábbi stílus von
zóbbnak, fontosabbnak tűnt. Nem véletlen, hogy a 18. század második felé
nek építészetét csupán az 1930-as évek táján kezdték felfedezni; jellemző mó
don a kibontakozó modern építészet szellemi-művészeti gyökereit keresve ju
tottak el a kor kutatásáig. E vizsgálódások hatására kaptak fokról fokra új 
jelentőséget az ebben az időben épült protestáns templomok is.

A türelmi rendelet hatására felvirágzó protestáns templomépítészetnek ha
zánkban több művészeti-építészeti központja volt. Jellegzetes megoldásaik 
alapján többféle, alföldi, felvidéki vagy erdélyi stíluskörről is beszélhetünk. 
Ügy tűnik azonban, hogy a kezdeti években a nyugati határvidék nagytemp
lomai gyakorolták a fejlődésre a legerősebb hatást. Jelentőségében közülük 
is kiemelkedik három épületóriás: a pozsonyi, hajdani „német” templom va
lamint Sopron és Győr temploma. A pozsonyi templomot helyi mester, Walch 
Mátyás 1775-ben építette, munkatársa Kimnach Lajos volt. Szakértőként 
ugyanő 1782—83-ban a soproni istenháza építésénél is közreműködött. Ezt 
az épületet két soproni mester, Neumayer Lőrinc és Ringer József kivite
lezték. A templom kialakításában, úgy tűnik, Ringer tevékenysége volt 
a meghatározó. Az 1784—85-ben emelt győri templom terveit Neumayer 
Jakab győri mester rajzolta, a végső kialakítás alaphangját azonban a bécsi 
származású, franciás iskolázottságú tatai építész, Grossmann József adta 
meg.

A három nagy templomépületet kezdetben jobbára a barakk építészet 
körébe sorolták; újabb, gondosabb elemzésük alapjában inkább a klassziciz
mus igen korai alkotásainak tekintjük őket. A2 első pillanatra megállapít
ható, hogy alaprajzuk, felépítésük magán viseli a türelmi rendelet után épült 
magyar protestáns templomok nem egy alapvető jellegzetességét. Mindenek
előtt szembetűnő, hogy torony nélkül épültek, meglévő épületek udvarában. 
Aj torony, harang és utcára tekintés tilalmát a türelmi rendelet írta elő. Pon
tosabban csak megerősítette, hiszen ezek a  kötöttségek sokkal korábbi ke
letűek ; egyidősek a gyülekezeti életet korlátozó legkorábbi intézkedésekkel.
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A győri öregtemplom alaprajza

A pozsonyi volt „német” templom alaprajza

A soproni templom alaprajza
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Érdemes megfigyelni: a megkötések, tilalmak elsősorban az épületkülsőre 
vonatkoztak. Céljuk nyilvánvaló volt: a protestáns imaházak nem hasonlít
hattak a megszokott templomépületekre. Nem lehettek „templomszerúek'’ ; 
kialakításuk, díszeik, a felhasznált, kevésbé időtálló építőanyagok következ
tében nem kelthették a templom megszokott érzetét. Az ez idő tájt emelt pro
testáns templomokkal kapcsolatban ezért is terjedt el már építésük korában 
a „magtárépület” nem túl hízelgő fogalma. Volt, hogy egyenesen előírták 
a magtárszerű építést. Első pillantásra valóban úgy tűnik, hogy ez a hagyo
mányosan reprezentatív építési feladat a szigorú előírások következtében 
az építészet határterületére, a jobbára csupán használati értékkel rendelkező 
épületek sorába kényszerült. Csak az újabb kutatások mutatták ki, hogy ez 
mennyire nem így volt.

Három nagytemplomunk közül leginkább a pozsonyi templom homlokza
tai díszesek. A díszítés módja azonban már itt sem a megszokott. A deko
ráció ugyanis kizárólag a homlokzat legfontosabb pontjára, a külső bejára
tokra és ezek közvetlen környezetére összpontosul. Igaz. a hosszoldalakat 
középrizalit is tagolja, de ezek csekély kiülésűek. ahogy a vízszintes és függő
leges falsávok is azok. Összhatásukban a falfelületek hangsúlyosan síksze- 
rűek.

A más épületeken olyan erőteljes kiülésű főpárkány itt kis mértékben lép 
a homlokzat síkja elé, így az épületet koronázó, magas, meredek tető a temp
lom tömbjével egyetlen hatalmas mértani testté olvad össze. Ugyanez a tö
megkép ismétlődik meg — különösebb homlokzati díszek nélkül — a győri 
templom esetében is. A soproni templom megjelenése pedig még egyszerűbb, 
szikárabb, testszerűbb. Könnyen belátható, hogy ez a fajta tudatos egyszerű
ség és összefogottság aligha magyarázható kizárólag a türelmi rendelet meg
kötéseivel. Valamiféle határozott és célratörő szándéknak kellett érvényesül
nie, erős és magabiztos elképzelésnek; amely egyformán igényelte az átte
kinthetőséget, tisztaságot és a monumentális megjelenést. És ami ezzel nem 
ellentétes: tudatos szembenállást bizonyított a barokk dús gazdagságával, 
gyakran alig áttekinthető bonyolultságával. Ma már tudjuk, hogy az ilyes
fajta alkotói magatartás ebben a korban nem volt egyedülálló. Hasonló, pu
ritán elveket vallottak a tömegek elrendezéséről, az épületkülső megformá
lásáról a korszak leghaladóbb francia építészei is.

Az épületbelsők kialakításában is sok az azonosság. Több fontos szerkesz
tési elv megegyezik, így például a négy-négy alátámasztással három térsza
kaszra — ún. templomhajóra — osztott, hosszirányú elrendezés és a kar- 
zatos felépítés. Előbbi — úgy tűnik — tipikus magyar jelenség. Tudnunk kell 
ugyanis, hogy a nyugat-európai protestáns templomépítészet igen korán 
szakított a hagyományos, hosszházas megoldással: helyette szívesebben al
kalmazták az alátámasztás nélküli teremformát vagy az egységes terű, ku
polával fedett, központos elrendezést. Más érdekes alaprajzi formákkal is 
kísérleteztek, így a terek keresztirányú vagy ,,L” alakú összekapcsolásával. 
Nálunk azonban csupán a Felvidéken próbálkoztak ilyesfajta elrendezéssel. 
Sopronban készült ugyan egy hatalmas, kupolás lefedést mutató, egységes 
teret sejtető tervrajz, ez az elképzelés azonban nem aratott sikert. A temp
lom alapmegoldása végül itt is, máshol is kivétel nélkül a háromhajós hossz
tér maradt.

Bibó István művészettörténész az érdekes jelenséget kétféle okkal is ma
gyarázza. A hatalmas fesztávolságú terek alátámasztás nélküli áthidalása 
ez időben valóban nehéz feladatnak tűnt, különösen a kisebb képességű
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vidéki mesterek esetében. Bibó emellett a „templomszerű” templomhoz való 
ragaszkodásban látja a hosszanti forma továbbélésének okát. Kétségtelen, 
ebben is, abban is igaza van. A pozsonyi, soproni és győri templomosok bel
ső kialakítása mégis azt bizonyítja, hogy a háromhajós térforma által nyúj
tott lehetőségeket még korántsem merítették ki. A továbbfejlesztés egyik 
módja pedig éppen az áthidalások fesztávolságának megnövelése volt, ami 
— úgy tűnik — nem okozott megoldhatatlan nehézségeket a helyi építő
mestereknek.

A belső terek másik közös jellegzetessége a karzatok alkalmazása. Ezeket 
elsősorban a templomok befogadóképességének növelése céljából építették. 
A megoldás a korábbi fatemplomok hagyományain alapult, és gyakran ked
vezőtlenül befolyásolta a tér hatását. Ez különösen ott jelentett problémát, 
ahol a karzatokat boltozták: a nehézkes, súlyos áthidalások túlzottan besű
rítették és ezzel áttekinthetetlenné tették a tereket. Templomaink esetében 
úgy javítottak ezen, hogy boltozás helyett általában a könnyebb hatású, 
fagerendás megoldást használták. Pozsonyban ugyan az első karzat még 
boltozott, a felette lévő erkélyt azonban már karcsú, oszlopos-gerendás szer
kezet támasztja' alá. Fa mennyezetűek a soproni és győri templom karzatai 
is. A legmerészebb a soproni templom második emeleti erkélye, amelyet nagy 
kiülésű, magas fakonzolok sora támaszt alá.

Eddig az azonosságokról volt szó. De valóban egyforma-e a három temp 
lombelső? A.z összehasonlítás arról győz meg minket, hogy csupán a kiin
dulás azonos, a végeredmény esetenként igen különbözik. Azt is mondhat
nánk: Pozsony, Sopron, Győr: egy-egy teljes értékű, meggyőzően szép vál
tozata egyazon alapformának. De nézzük sorra őket.

A pozsonyi, hajdani „német” templom háromhajós elrendezése ellenére 
is inkább központos tér hatását kelti. Ennek több oka van. Mindenekelőtt 
az igen széles középhajó, amelynek középső, csegelyes kupoláját még erőtel
jesen meg is emelték. A középhajó zártságát fokozza, hogy az első és utolsó 
boltmezőt csupán félkupolákkal fedték. Emellett a hosszirányú karzatokat 
lendületes ívben ugyancsak befordították a  rövidebb falakra. A tér erőtel
jes hatását a csegelyes kupolákat alátámasztó, hatalmas, testes, négyzet alap
rajzú téglapillérek alkalmazásával még csak fokozták.

Sopronban nem törekedtek ilyesfajta kerek zártságra. A térrészek alá- és 
fölérendelése helyett éppen a tér egyöntetűségét akarták hangsúlyozni. 
A három hajót közel egyforma szélesre építették; a főhajó magassága alig 
haladja meg a két mellékhajóét. A tér jól áttekinthető látványát azzal is 
fokozták, hogy a pozsonyi példához képest változtattak az alátámasztás 
módján. A súlyosabb téglapilléreket Sopronban toszkán fejezetű, sudár kő
oszlopokkal váltották fel. A klasszikus, antik építészet óta tudott, hogy a 
kör keresztmetszetű oszlop a leggazdaságosabb, legtermészetesebb alátámasz
tás. Tévednénk azonban, ha azt mondanánk, hogy a soproni templomtér az 
antik építészet valamelyik híres példáját mintázná. Hangsúlyos, hosszanti 
elrendezésével, magasba törő lendületével inkább a későgótika hatalmas 
csarnoktereinek valamelyikére emlékeztet. Egészét tekintve a tér egyidő- 
ben mutat antik és középkori vonásokat. Megkockáztatjuk, hogy éppen ez a 
kettősség fő jellegzetessége.

Az előzményeket és feltételezett mintákat vizsgálva: Pozsony esetében 
jól kimutatható az az erős befolyás, amelyet Franz Anton Hillebrand — és 
rajta keresztül a haladó osztrák későbarokk és bontakozó klasszicizmus — 
gyakorolt a templom tervezőjére. Sopronban hasonló, közvetlen osztrák ha-
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tásról nem tudunk. Ha azonban arra gondolunk, hogy ez idő tájt élénk és 
szoros személyes kapcsolatok fűzték a gyülekezetei Németországhoz, nem 
elképzelhetetlen, hogy a soproni épület alakulására német példák is hat
hattak. Németországban éppen ekkor bontogatták szárnyaikat azok a korai, 
historizáló mozgalmak, amelyeknek legjelentősebb képviselői az építészet to
vábbfejlődésének útját éppen az antik és klasszikus stílusok szakmai-művé
szeti vívmányainak összegezésében és együttes felhasználásában látták. 
A módszer és a végeredmény nagyon hasonló volt, mint Sopronban. Ennyi
ben a soproni templom a 19. századi historizmus igen korai, szép emlékének 
is tekinthető.

A pozsonyi és soproni templombelsők — a felsorolt különbségek ellenére — 
erős rokonságot mutatnak egymással; ezzel szemben a győri templom jellege 
egészen más. Tere alaprajzi méreteit tekintve kisebb, mint a pozsonyi vagy a 
soproni templomé. Áttekinthetőségét, zártságát nézve azonban felülmúlja 
mindkettőt — így semmivel nem érezzük kevésbé tágasnak, mint két másik 
társát. Győrben az időtállóbb, de nehézkesebb boltozatok helyett nagy fesz
távolságú, fa szerkezetű lefedést alkalmaztak. Ez a megoldás — bár hagyo
mányos értelemben kevésbé „templomszerű” — lehetővé tette, hogy az alá
támasztó szerkezetek, oszlopok, pillérek mérete csökkenjen, a fesztávolsá- 
gok pedig növekedjenek. Az egységes térhatás tehát tudatos épületszerkesz
tés eredménye. Győr esetében a francia protestáns építészet közvetett hatá
sát feltételezzük. Ennek valószínűségét néhány részletmegoldás — így pél
dául a négy lépcső jellegzetes sarokelhelyezése —• tovább erősíti.

Nem beszéltünk még részletesebben a belsők díszítéséről. Aj barokk épí
tészetben a festészet, szobrászat és az ornamentika különösen fontos eszköze 
volt az építészeti formálásnak. Kiemelt jelentőséget kapott a színezés is. 
A mi templomaink falai azonban fehérek, a belsőben alig találunk díszítést, 
dekorációt. A berendezések nagyobb része is klasszikusan mértéktartó, ál
talában fehér és arany színű, harmonikusan illeszkedik az összképbe. Az ol
tárnak csupán Sopronban jut — a térhez képest talán túlon-túl is hangsú
lyos — szerep; tudnunk kell azonban, hogy ez a szép és hatalmas barokk 
építmény nem ide készült — méreteit nem e térhez igazították.

Az önként vállalt dísztelenség a feladat újszerűségét tehát még csak fo
kozta. Nem állítom, hogy hasonló igénnyel az építészettörténetben koráb
ban soha nem találkoztunk. Itt azonban fokozott mértékben és teljesen egy
értelműen fogalmazódott meg a szándék, hogy a belső megformálása tör
ténjen tisztán építészeti eszközökkel. Azaz a tér megfelelő tagolásával, jól 
megválasztott térarányokkal és térkapcsolatokkal. A tartószerkezetre há
rult tehát a tér díszítésének feladata is; az alátámasztó pillérek, oszlopok 
és a lefedő kupolák nem kiszolgálják, hanem létrehozzák a formát. Nem 
szükséges talán különösképpen hangsúlyozni: valami egészen új építészeti 
gondolkodás kialakulásáról van itt szó. Egy sajátosan öntörvényű és auto
nóm építészet elveinek igen korai, első megfogalmazásáról. Ez a fajta szem
lélet később igen nagy kerülővel, a modern építészet elterjedésével tört utat 
magának és vált általánosan elfogadottá. _

Ami a szakmai megoldást illeti: a három templom mindegyike jól felépí
tett, okosan megkonstruált — helyenként bravúrosan megoldott — techni
kai alkotás. Pozsonyban a nagy fesztávolságok, Sopronban az anyagot és 
szerkezetet a végső határig kihasználó, merész építkezés, Győrben pedig a 
konstrukció törékeny finomsága kelt csodálatot. A terek mindhárom helyen 
hatalmas tömegek (2000—2500 hívő) befogadását teszik lehetővé; az egyes
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szintek megközelítése, a szószékre való rálátás alig marad el al későbbi, szi
gorú szempontoktól. Az épületek tehát mintaszerűen megfelelnek rendelte
tésüknek.

A jó épület azonban ennél is többet ad. Koráról tudósít, amelyben létre
hozták. Üzenetet hordoz, mondanivalója van. Az üzenet azonban néha ne
hezebben olvasható: az építészet kifejezőeszközei ugyanis minden más mű
vészetnél elvontabbak. Az építészet elsőrendű és legfontosabb művészi esz
köze a tér. A tér az, amely képes egy egész korszak világképét és életér
zését magába foglalni és közvetíteni. Ilyen értelemben tudósít minket Po
zsony, Sopron, Győr öregtemploma arról a hajdani közösségről, amelynek 
szándékából, erejéből és elszánt akaratából a templomok annak idején lét
rejöttek. Tudósít erős hitükről, magas etikai igényességükről, gondolataik 
tisztaságáról és őszinteségéről. A jó építészet sajátja, hogy a századokkal 
ezelőtt térbe, formába, anyagba rejtett üzenet az idők múlásával semmit 
nem veszít erejéből. Hatása alól mi sem tudjuk kivonni magunkat. Első 
téglából-kőből épült nagytemplomainknak ez legnagyobb művészi értéke, 
egyben legfontosabb építészeti tanulsága is.

JEGYZETEK

Evangélikus templomaink művészetének első, nagy összefoglalását Kemény L.— 
Gyimessy K. (szerk.): Evangélikus templomok. Bp. 1944 c. könyve adja. A téma 
legújabb irodalmából: Bibó I.: Der Protestantische Kirchenbau in Ungarn um 
1800. Bécs, 1985., uő.: Az Alföld későbarokk és klasszicista építészetének néhány 
kérdése. Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények. Bp. 1967, 525—564. A 
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Bp. 1986. A soproni templomhoz később tornyot is építettek (1862—63, építész: 
Ludwig Förster) — a pozsonyi és győri templom ma is őrzi eredeti, torony nél
küli formáját.'A győri gyülekezet történetéről: Kovács G.: A győri evangélikus 
gyülekezet rövid története (kézirat). Győr, 1982. A templom építészeti leírása: 
Winkler G.: Győr, Evangélikus öregtemplom. Tájak, korok, múzeumok kiskönyv
tára. Bp. 1985.
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Magyar irodalom Romániában

A romániai magyar irodalom, miként csehszlovákiai, jugoszláviai vagy kár
pát-ukrajnai társa, a nemzetiségi élet keretei között jött létre, nagy törté
nelmi kataklizmák hatására, mégis egy kisebbségbe került népcsoport élni- 
akarásának bizonyítékaként. Az első világháborút lezáró trianoni békeszer
ződés a történelmi Erdély, továbbá Máramaros, a Körös-vidék és a Bánát egy 
részének területét az antant-hatalmakkal szövetségre lépett Romániának 
ítélte, s az ott élő — nagyjából egymillió hétszázezer lelket számláló — ma
gyarságnak a kisebbségi helyzet mostoha feltételei között kellett megszer
veznie szellemi életét és ennek intézményeit. Ez a munka a kulturális ha
gyományokban igen gazdag erdélyi történelmi örökségre, illetve a  már meg
lévő kulturális intézményekre — újságokra, irodalmi társaságokra, iskolák
ra és nem utolsósorban egyházi szervezetekre — támaszkodott. Erdélynek 
igen gazdagok voltak a művelődési hagyományai: Heltai Gáspár, Apáczai 
Csere János, Tótfalusi Kis Miklós. Pápai-Páriz Ferenc, Bethlen Miklós, Körösi 
Csorna Sándor, Jósika Miklós és Kemény Zsigmond nevelte európai tájé
kozódásra, valamint valóságismeretre és biztos öntudatra a születő kultu
rális életet. Kolozsvárott, Gyulafehérváron, Marosvásárhelyen, Nagyenye- 
den tudós főiskolák és kollégiumok működtek, Kolozsvárnak, Marosvásár
helynek, Nagyváradnak, Aradnak és Temesvárnak igen élénk volt a magyar 
szellemi élete. A két világháború között kialakuló nemzetiségi irodalom 
ezekre a hagyományokra és intézményekre támaszkodott, ezeket fejlesztette 
tovább.

A születő nemzetiségi irodalom kezdetben rövid életű folyóiratokban s még 
ezeknél is gyakrabban a napisajtóban jelentkezett. Az első fontosabb irodal
mi intézményt Kós Károly és néhány írótársa hozta létre az Erdélyi Szépmí
ves Céh megalapításával: ez a könyvkiadó két évtizeden keresztül a legnép
szerűbb erdélyi magyar írók könyveit jelentette meg. 1926-ban báró Kemény 
János hívta össze marosvécsi kastélyába az erdélyi irodalom jeles egyéni
ségeit, az így megalakult helikoni íróközösség azután minden nyáron közös 
eszmecserére jött össze, hogy számot vessen a nemzetiségi irodalom helyze
tével és feladataival. Ez az íróközösség indította meg az Erdélyi Helikon 
című folyóiratot, amely az erdélyi történelem szabadelvű hagyományai 
nyomán hirdette az erdélyi népek, kultúrák és vallások békés összefogásának 
gondolatát. Ez a gondolat, a  „transzilvánizmus” eszméje fogta át a kiala
kuló erdélyi magyar irodalmat, s az Erdélyi Helikon gyűjtötte össze ennek 
az irodalomnak a legkiválóbb alkotó egyéniségeit, a költő Áprily Lajost, 
Reményik Sándort, Tompa Lászlót. Bartalis Jánost, Dsida Jenőt, az elbe
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szélő Kós Károlyt, Makkai Sándort, Nyirő Józsefet, Kuncz Aladárt, Molter 
Károlyt, Bánffy Miklóst, Berde Máriát, Tamási Áront, Balázs Ferencet és 
Bözödi Györgyöt. A helikonista írók szerepeltek az igen népszerű Pásztor- 
tűz című irodalmi folyóiratban is. Mellettük — gyakran a helikonistákkal 
folytatott vitában — tett szert mind nagyobb jelentőségre a baloldali iro
dalom és tudományosság Korunk című folyóirata. Ennek szerkesztője, Gaál 
Gábor ugyancsak értékes íróegyéniségeket gyűjtött folyóirata köré, így Nagy 
Istvánt, Méliusz Józsefet, Balogh Edgárt és Salamon Ernőt. Az erdélyi ma
gyarságnak ez a „hőskora” áldozatos munkával hozta létre a magyar ki
sebbség öntudatát kifejező irodalmat, és ennek az irodalomnak igen érté
kesek voltak az eredményei, talán elegendő, ha most csuoán Reményik, Áp- 
rily, Dsida, Kós és Tamási műveire utalok.

Az újabb világháború eseményei nagyrészt lerombolták a nemzetiségi 
irodalom kialakult kereteit és intézményeit, s ezért 1945-ben ismét szinte a 
semmiből kellett megszervezni a romániai magyarság kulturális életét, igaz, 
ez a szervezőmunka már a két világháború közötti fejlődés eredményeire 
támaszkodhatott. Az újjászülető kisebbségi irodalom hamarosan fejlődés
nek indult, jól működő intézményeket alakított ki, számos fiatal tehetséget 
nevelt. Űjabb történetének általában négy szakaszát lehet megkülönböz
tetni. Afz első, 1944 végétől 1948-ig tartó időszak a nemzetiségi irodalom 
újjászervezésének, a nemzetiségi intézmények — az irodalmi folyóiratok, 
a könyvkiadás, a színházi kultúra, az iskolarendszer, a kolozsvári Bolyai 
Tudományegyetem és mindenekelőtt a Magyar Népi Szövetség, a romániai 
magyarság politikai szervezete — kiépítésének időszaka volt. A második 
— 1948-tól 1962-ig tartó — szakaszban ment végbe a művelődési élet átszer
vezésének folyamata, ugyanakkor ezt a folyamatot erősen megterhelte, el
torzította a szektariánus-dogmatikus politika és irodalompolitika, a „szemé
lyi kultusz” korszakának az a voluntarista gyakorlata, amelyet a hazai po
litikai és szellemi élet történetéből is jól ismerünk. Igen szűk keretek közé 
szorult az alkotó munka. Az erdélyi magyarság számos szellemi vezetője, 
közöttük Balogh Edgár, Méliusz József, Kurkó Gyárfás, a Népi Szövetség 
elnöke, Csőgör Lajos, a marosvásárhelyi orvosi egyetem rektora és Márton 
Áron gyulafehérvári katolikus püspök börtönbe került, megszüntették a 
Magyar Népi Szövetséget, majd a Bolyai Tudományegyetemet. A harmadik 
időszak — 1962 és 1976 között — a politikai torzulások felszámolását végez
te el, ekkor, főként 1968-tól kezdve, ismét sokat fejlődött a nemzetiségi 
kulturális élet is, a romániai magyarság számos új intézménnyel, közöttük 
legfonltosabbként a bukaresti Kriterion könyvkiadóval gazdagodott, s sza
badabbá váltak az irodalmi, illetve a tudományos — történelmi, művelődés- 
történeti, néprajzi — alkotó munka feltételei. Azóta — a kulturális élet 
változásainak negyedik szakaszaként — viszont ismét az irodalmi és nemze
tiségi intézmények visszaszorulása tapasztalható, nehéz kérdéseket jelent 
az anyanyelvi iskoláztatás ügye, megint nehezebbé váltak az alkotó munka 
feltételei.

A nemzetiségi irodalom legfontosabb alkotó műhelyeit — a Kriterion 
könyvkiadó mellett — ma is az irodalmi és kulturális folyóiratok jelentik. 
1946-ban Gaál Gábor szerkesztésében indult meg az Utunk című irodalmi 
hetilap, ennek munkáját hosszabb ideje Létay Lajos irányítja. 1953-ban kezd
te meg tevékenységét Marosvásárhelyen a romániai írószövetség folyóirata, 
az Igaz Szó, szerkesztője Hajdú Győző. 1957-ben Kolozsvárott újította fel 
munkáját a Korunk című folyóirat, első szerkesztői Gáli Ernő és Balogh
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Edgár voltak, jelenleg Rácz Győző szerkesztésében jelenik meg. Emellett a 
Bukarestben megjelenő Előre című napilapnak és A Hét című művelődés- 
politikai hetilapnak, továbbá a Csíkszeredái Hargita és a sepsiszentgyörgyi 
Megyei Tükör című lapoknak van fontosabb irodalomszervező szerepe. 
A magyar színházi életnek ugyancsak több műhelye van: Kolozsvárott, Nagy
váradon, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Szatmáron és Temesváron 
működnek magyar színházak illetve színházi tagozatok.

Az erdélyi magyar irodalom már négy évtizedes múltra tekinthet vissza 
a háború után, ebben a nagyobb időszakban számos kiváló író lépett fel és 
igen sok értékes írói alkotás született. Az 1945-ös történelmi fordulót köve
tő esztendőkben a nemzetiségi irodalom elsősorban a megszerzett történelmi 
tapasztalatokat foglalta össze, illetve a változó idők új követelményeit fo
galmazta meg. Ezeknek a tapasztalatoknak és követelményeknek adtak han
got Tompa László, Bartalis János, Horváth Imre, Szemlér Ferenc, Szabédi 
László, Kiss Jenő, Horváth István és Méliusz József akkori költeményei, il
letve Asztalos István lró a hadak útján című háborús krónikája, Méliusz 
József Sors és jelkép című erdélyi útirajza, Nagy István Réz Mihályék kós
tolója, Kurkó Gyárfás Nehéz kenyér és Szemlér Ferenc Arkangyalok bu
kása című regényei vagy Kacsó Sándor Nagyidő című elbeszéléskötete.

A negyvenes évek végén bekövetkezett társadalompolitikai változások s a 
következtükben megfogalmazott irodalompolitikai igények a társadalmi ér
deklődésű, realista eszközökkel dolgozó irodalmat részesítették előnyben. 
Az ekkor született versek a közéleti cselekvés mellett tettek hitet, vagy ép
pen a bekövetkezett változásokról számoltak be a „lírai riport” eszközei
vel. A társadalmi átalakulást ábrázoló regényeket is felfokozott romantika 
haitotta át, így Asztalos István Szél fúvatlan nem indul, Nagy István A leg
magasabb hőfokon, Kovács György Foggal és körömmel és Horváth István 
Törik a parlagot című regényeit. A korszak legnagyobb eredménye minden 
bizonnyal az volt, hogy tehetséges fiatal írók előtt nyitott utat: a költészet
ben Kányádi Sándor, Székely János, Majtényi Erik, Bodor Pál és Szász 
János, az elbeszélő irodalomban Sütő András, Szabó Gyula, Fodor Sándor 
és Bajor Andor számolt be az akkori fiattal nemzedék tapasztalatairól, tö
rekvéseiről. Szabó Gyula Gondos atyafiság, illetve Sütő András Félrejáró 
Salamon című regényei pedig már az új korszak belső konfliktusaira is rá
világítottak.

A nemzetiségi irodalom igazi fellendülése azonban a hatvanas évek elején 
s kivált második felében következett el, midőn az irodalmi művek már bát
rabban, kritikusabban adhattak képet a kisebbségi helyzet következményei
ről, és hitelesebben fejezhették ki az írói tehetség egyéni karakterét. Az idő
sebb nemzedék költői — Bartalis János, Szemlér Ferenc, Horváth Imre, 
Kiss Jenő és Horváth István — elégikus fényben Ábrázolták az általuk meg
tett utat, s vetettek számot nem könnyű történelmi tapasztalataikkal. Az 
idősebb elbeszélők általában emlékiratokban végezték el ugyanezt a felada
tot, ekkor születtek Nagy István Sáncalja, Ki a sánc alól, Hogyan tovább 
és Szemben az árral, Balogh Edgár Hét próba, Szolgálatban és Férfimunka, 
Kacsó Sándor Virág alatt, iszap fölött, Fogy a virág, gyűl az iszap és Nehéz 
szagú iszap fölött, Szentimrei Jenő Városok, emberek, Tabéry Géza Két kor 
küszöbén, illetve Tamási Áron öccse: Tamási Gáspár Vadon nőtt gyöngyvi
rág című emlékiratai. Méliusz József úgynevezett „kávéházas” könyvsoroza
tában — Az illúziók kávéháza, Kávéház nélkül, Tranzit kávéház, Napnyugati 
kávéház — az útirajz és az esszé módszerével vetett számot tapasztalatai
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val. Szemlér Ferenc történelmi regénye, A mirigy esztendeje pedig az erdé
lyi múlt élétre keltése révén tett hitet a nemzetiségi értelmiség közösségi 
feladatvállalása mellett.

Ekkoriban bontakozott ki igazán az irodalmi „derékhad” munkássága is. 
Kányádi Sándor költészete, melynek eddigi legteljesebb gyűjteményét a 
Fekete-piros versek című kötet adja, a népi hagyományok és az avantgarde 
újítások alkotó összhangja révén fejezte ki a kisebbségi sors egyéni és kö
zösségi drámáit, s adott hangot annak a „kisebbségi humánumnak” , amely 
erkölcsileg képes kiemelkedni a gyakran méltatlan emberi sorsból, feltörni 
a közéleti gondok terhe alól. Ez az írói „derékhad” hozta létre az újabb er
délyi magyar irodalom talán legnagyobb hatású művét: Sütő András Anyám 
könnyű álmot ígér című lírai, egyszersmind szociográfikus „naplójegyze
teire” gondolok, ez a már klasszikusnak számító könyv a valósághoz híven, 
mégis reménykedő szeretettel ábrázolja a kisebbségi lét nehéz próbatételeit. 
Szabó Gyula A Sátán labdái című négykötetes történelmi regényében az 
önálló erdélyi fejedelemség bukásának korát idézte fel, s ugyancsak újsze
rű prózai művekkel jelentkezett Fodor Sándor, Bajor Andor, Deák Tamás, 
Panek Zoltán, Majtényi Erik, Szász János és Bodor Pál. Beke György pedig 
irodalmi riportjaiban adott képet a romániai magyarság való helyzetéről, 
iskoláztatásának, anyanyelvi kultúrájának megoldásra váró gondjairól.

A hatvanas évek derekán lépett színre az a fiatalabb költő- és írónemze
dék, amelyet közös könyvsorozatuk címéről „Forrás”-nemzedéknek nevez a 
kritikai irodalom. Ez a nemzedék az erdélyi irodalom nagy hagyományai 
nyomán, ugyanakkor a modern világirodalom igézetében dolgozik, s a sajá
tosan nemzetiségi tapasztalatok mellett a kor egyetemes kérdéseinek meg
válaszolására törekszik. A „Forrás” költői közül a fiatalon és tragikusán 
meghalt Szilágyi Domokos munkássága vált szinte példázatossá, minthogy 
költőként, egy határozott erkölcsi tartás jegyében, küzdött meg a modern 
kor és a közép-európai történelem kínzó konfliktusaival. Mellette Páskándi 
Géza, Lászlóffy Aladár, Palocsay Zsigmond, Lászlóffy Csaba, Hervay Gizella, 
Király László, Farkas Árpád, Csíki László, Magyari Lajos és Szőcs Géza köl
tészete jelzi a „Forrás”-nemzedék legjobb törekvéseit. Ugyanennek a gene
rációnak a prózája részben egy szociográfiai jellegű realizmus, részben egy 
jelképes és személyes erejű példázatosság révén kívánt szólni a nemzetiségi 
közösség tapasztalatairól. Ennek a prózairodalomnak Bálint Tibor Zokogó 
majom, Szilágyi István Kő hull apadó kútba, Pusztai János Zsé birtoka 
című regényei, illetve Veress Zoltán, Köntös-Szabó Zoltán, Sigmond István, 
Bodor Adám, Vári Attila, Győrffi Kálmán és Mózes Attila művei a leg
jobb eredményei.

A hetvenes években kapott új lendületet az erdélyi magyar drámairoda
lom, elsősorban Sütő András munkássága következtében: népszerű „tetra
lógiája” — Egy lócsiszár virágvasárnapja, Csillag a máglyán, A szuzai 
menyegző, Káin és Ábel — a nagy történelmi és erkölcsi összeütközések 
vizsgálata révén fogalmazta meg a tisztességes emberi élet törvényeit. Az 
Advent a Hargitán című, nagysikerű népi drámájában az erdélyi magyar
ság gondjairól és reményeiről beszélt. Páskándi Géza Vendégség és Tor
nyot választok című történelmi drámái ugyancsak az erdélyi tapasztalatok 
igazabb értelmét és tanulságát keresték. Rajtuk kívül Székely János, Deák 
Tamás és Kocsis István drámái mutatták, hogy az erdélyi magyar dráma- 
irodalom nemcsak felnőtt a magyarországi mellé, hanem sajátos felismeré
seivel és értékeivel a kortárs magyar dráma legjobb színvonalát érte el.
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Végül meg kell említenünk az erdélyi magyar esszéirodalom, tanulmány- 
írás és irodalomtörténetírás fejlődését is, amely más tudományos ágazatok
kal — a nyelvészettel, a néprajzzal,' a művelődéstörténettel és helytörténet
tel — együtt a hatvanas évek közepétől kezdve ugyancsak az egyetemes 
magyar irodalmi kultúra élvonalában foglal helyet. Aíz irodalomtudósok és 
kritikusok közül különösen Jancsó Elemér, Vita Zsigmond, Balogh Edgár, 
Tóth Sándor, Marosi Ildikó, Kovács János, Gálfalvi Zsolt, Kozma Dezső, 
Rohonyi Zoltán, Ritoók János, Kántor Lajos és Láng Gusztáv végzett fon
tos munkát, a két utóbbi megírta az újabb romániai magyar irodalom tör
ténetét is. Igen fontosak Szabó T. Attila nyelvtörténeti, Csehi Gyula iroda
lomelméleti, Jordáky Lajos történelmi, Benkő Samu művelődéstörténeti, 
Gáli Ernő szociológiai és ideológiatörténeti, Bretter György filozófiatörté
neti, valamint Kallós Zoltán, Faragó József és Nagy Olga folklorisztikai 
munkái is. Ezek a művek nemcsak az erdélyi magyarság, hanem az egye
temes magyar, sőt közép-európai kultúra önismeretét teszik alaposabbá és 
gazdagabbá: mindannyiunk érdeke, hogy a romániai magyar irodalom és 
tudományos élet zavartalanul fejlődjék tovább.

SCHOLZ LÁSZLÓ

Holnap madara

Négy-öt esztendő múlva mint lesz? 
Miként mégannyi esztendőre?
Oly messzire minek tekintesz, 
Négy-öt’ lépést se látsz előre!

Jótékony ködnek szürke fátyla 
Takarja jövő napjainkat.
Mi földerítné, nincsen fáklya, 
Karján a föld árnyéka ringat.

A holnapról mért szorgoskodnál? 
Elég minden napnak a  gondja- 
Ha majd ott állsz a holnapodnál: 
Lecsukott szárnyait kibontja.

S akkor mint Kék Madár reád száll, 
Etetheted a kenyeredből,
Akkor tiéd. Dalolj és játsszál,
Míg ki nem röppen tenyeredből!

Mert minden holnap tegnappá lesz 
S emlékké a ködlő jövendő;
Hamar múltba tűnő madár lesz 
Az is — az a négy-öt esztendő!

(1943)



SULYOK IMRE

Az új Liszt-kiadás
Ezzel a cikkel kapcsolódunk be Liszt 
Ferenc születése és halála évforduló
jának ünneplésébe (1811—1886). Szer
zője folyóiratunk legelső számában írt 
Liszt életművének evangélikus vonat
kozásairól (1979/1.) Most a rendkívül 
jelentős magyar vállalkozásnak, Liszt 
zeneművei új teljes kiadásának ismer
tetésére kértük. Ebben a nagy mun
kában sok éve kiemelkedő szerepe 
van a cikk írójának, aki egyházi zene
kultúránknak is hűséges ápolója. 
(Szerkesztő)

Az elmúlt év decemberében megjelent Liszt Ferenc zeneművei új teljes ki
adásának (ezután röviden NLA =  Neue Liszt Ausgabe) 18. kötete. Ezzel e 
nagy vállalkozásnak 1. sorozata, mely a nagy magyar zeneszerző és zongora- 
művész zongorára 2 kézre, általában saját témáira írt műveit tartalmazza, 
teljessé vált. A 18 kötetben összesen 322 zongoradarab jelent meg szigorúan 
kritikai kiadásban, ugyanakkor a mindennapi zenei gyakorlat számára is 
használhatóan. Ezek közül 38 mű első kiadás. A most munkába vett 2. so
rozat azoknak az ugyancsak 2 kezes zongoraműveknek gyűjteménye, melyek 
idegen szerzők témáira, vagy műveire készültek. Ennek 15 kötetre tervezett 
első részében kapnak helyet a szabad feldolgozások, további kilencben pe
dig az ún. zongora-átiratok.

Talán a nem szakember számára is érdekes a közreadás és szerkesztés 
során szerzett tapasztalatainkból néhányat elmondani.

Az NLA általában csak a művek végső alakját, verzióját közli. Koráb
biakat csak akkor, ha lényeges részeik nem kerültek át a későbbibe. A kri
tikusok éppen a valamennyi változat közlését kérik tőlünk leggyakrabban 
számon. Olyan vélemény is elhangzott, hogy az állandó változtatás, a válto
zatok sokasága Liszt rögtönző hajlamából ered és így azok egyenértékűek 
lévén, az előadóknak is meg kell adni az ezekből való válogatás lehetőségét. 
Csakhogy Liszt leírt kompozícióiban a változtatások tudatos javítások. Liszt 
munkamódszere általában az volt, hogy egy sűrűn vonalazott kottapapírra 
is csak két-három sorba írta le a darabot. A leírt sorok között üresen ma
radt vonalrendszerek az esetleges javítások, toldások, változtatások számára 
maradtak üresen. Ha az üres sorok többé-kevésbé megteltek, egy másoló 
a darabot hasonlóan széjjel írva letisztázta. Liszt azután ezen dolgozott ha
sonló módon tovább. Az eljárás akár többször is megismétlődhetett, míg a 
darab, legalábbis első fogalmazásában el nem készült. Ez persze nem zárta 
ki, hogy még a már kiadott művekből is később új verzió keletkezzék. Az 
pedig az összkiadások közreadásának nemzetközileg elfogadott tudományos 
tétele, hogy a változatok sem egészükben, sem részleteikben nem cserélhe
tők fel egymással. Ha a több változatban fennmaradt műveket alaposabban 
szemügyre vesszük, hála a mester majd minden kéziratát datáló jó szokásá
nak, világosan látszik a folytonos tökéletesítési törekvés. Egyébként ezt ma
ga Liszt dokumentálta azzal, hogy a korábbi, megjelent verziókat is érvény
teleneknek jelentette ki, azokat visszavonta, sőt a kimetszett nyomólemeze-
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két visszavásárolta. Levelezésében is többször találunk a folytonos „má
niákus jobbítási hajlamára” történő utalásokat. Érdekes az is, hogy egyik 
levelében az improvizációról eléggé lekicsinylőén nyilatkozik, mondván, 
hogy az adott pillanatban ritkán jut az ember eszébe épkézláb ötlet. E 
munkamódszer nemcsak a zongoraművekre, hanem a többi, így a zenekari 
művekre is jellemző. De hogyan képzelhető el a gyakorlatban ezeknél egy 
effajta előadói válogatás? Végül is aligha akadna olyan kiadóvállalat, mely 
a liszti életmű — több mint 600 opusz — oly kiadására vállalkoznék, ame
lyik a praktikumot teljesen figyelmen kívül hagyja. Igaz, hogy a szerző 
munkamódszerét, komponálási technikájának fejlődését csak valamennyi 
változat segítségével lehet igazán megismerni. Ma azonban, a fotókópiák 
és xerox stb. levonatok korszakában ezek felhasználásával az eredeti kéz
iratok tanulmányozása válik lehetővé, mely sokkal célravezetőbb, mint 
bármiféle újra közreadott nyomtatott anyag vizsgálata. Az NLA ezt a 
módszert a forrásanyag feltárásával segíti.

Az NLA másik fontos közreadási elve, hogy az összkiadások gyakorlatá
nak megfelelően a kinyomtatott kottaszövegben az eredeti, hiteles kotta
szöveg és az elkerülhetetlen közreadói pótlások, kiegészítések élesen meg
különböztethetőek legyenek. A kottaszövegre vonatkozó minden megjegyzés 
a kritikai jegyzetekbe, az előadás megkönnyítésére szolgáló hagyomány vagy 
esetleg közreadói javaslat a lábjegyzetekbe kerül. A kritikai jegyzeteknek 
a források leírásán kívül tartalmaznia kell a kottaszövegben szükségessé 
vált pótlások, hozzátételek, változtatások, javítások leírását és — ha szük
séges — indoklását oly módon, hogy ezek alapján a források eredeti kotta
képe visszaállítható legyen.

Az eddig elmondottakból következik, hogy a közreadás legfontosabb for
rása a Liszt életében megjelent legkésőbbi kiadás, sőt — ha van ilyen — 
az a példány, melyben Liszt esetleges további javításai találhatók. De szük
ség van az előző kiadásokra, sőt a korábbi verziók kiadásaira is. A nyomta
tott források mellett, kiadott művek esetében is, fontos szerep jut a kézira
toknak. A szerzői kéziratokkal, autográfokkal egyenlő értékű az a másolat, 
melyen Liszt javítása, 'kézjegye, vagy valami egyéb tanúsítja, hogy a máso
latot látta. Természetesen itt is a legkésőbbi másolat, mely metszési kézirat
ként szolgált, a legértékesebb. Ezek felismerését megkönnyíti, hogy rajta a 
metsző beosztása s egyéb feljegyzése világosan olvasható, s gyakran a kiadói, 
vagy lemezszám is rajta van.

A forrásanyag összeállításánál a műjegyzékekből indultunk ki- Ezeket 
azonban messzemenően ki kellett egészíteni. Egyrészt bennük a kiadók fel
sorolása nem teljes, másrészt nem derül ki, hogy a  mű Liszt haláláig hány 
kiadást érti meg. A változatok szempontjából ez is fontos. A nyomólemezek 
számából általában csak az első kiadásra lehet következtetni. Ezek ugyanis 
eredetileg egyszerűen csak az egy műhöz tartozó több-kevesebb metszett 
lemez könnyebb kezelhetőségére, felismerésére szolgáltak. Egy lemezről több 
kiadás is készülhetett s közben kisebb hibákat könnyen ki is lehetett raj
tuk javítani. Az is megtörtént, hogy új metszésnél is a régi lemezszámot 
használták. A lemezszám mellett tehát, különösen a címlapon, a legkisebb 
szövegeltérésnek is jelentősége lehet. A lemezeket társkiadóknak kölcsön is 
adták. Ilyenkor vagy rajta maradt a régi szám, vagy mellé került egy másik 
is, de az is megtörtént, hogy az eredeti számot nyomtatás közben törölték 
s a kiadvány új számot kapott. Ezért szükséges, hogy a közreadási munka 
alapjául szolgáló fotó- vagy xeroxkópiák elkészítése előtt a kiadvány vala
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mennyi elérhető példányát is megnézzük. A könyvtári katalógusok ugyan
is — még a legjobbak is — nem tüntetnek fel minden, a kritikai közreadás 
számára jelentőssé válható különbséget. Például Liszt egyik Lohengrin át
irata az első kiadás után 8 évvel azonos címmel, más lemezszámmal mint 
„Neue umgearbeitete Ausgabe”, majd utóbb azonos lemezszámmal, de „(Neue 
umgearbeitete Ausgabe) — Neue revidierte Ausgabe” jelzéssel jelent meg s 
ezek a változások a katalógus kartonjáról nem voltak leolvashatók. A kü
lönböző nyomtatott kiadások, az egykorú kiadói jegyzékek, valamint a 
könyvtárak anyagának tüzetes vizsgálata eddig ismeretlen változatokat, az 
irodalomban eddig nem szereplő kiadásokat, tehát új fontos forrásanyagot 
is tárhat fel.

A források másik nagy, nem kevésbé fontos csoportja a kéziratok, melyek 
az eddig még kiadatlan művek esetében természetesen különös fontossággá! 
bírnak. Kinyomtatott művek esetében a kéziratok jelentősége főként ab
ban van, hogy feldolgozásukkal gyakran olyan másolási vagy metszési hibák 
és kérdések tisztázhatók, melyeket a kiadványok az idők folyamán egy
másnak adtak, ill. egymástól vettek át.

Míg a  nyomtatott forrásanyag általában könyvtárakban, közgyűjtemé
nyekben található, s arról általában minden különösebb nehézség nélkül 
tudunk fotókópiát vagy xerox levonatot kapni —, az írott anyag eseté
ben ez már nem ilyen egyértelmű. A kéziratoknak arról a részéről, melye
ket közgyűjteményekben őriznek, általában szintén nehézség nélkül lehet 
fotókópiát kapni. Ezek nagy hátránya, hogy a másolatokon nem minden 
vonal látszik egyforma élességgel, sőt egyes vonalrajzok el is tűnhetnek. Vi
szont esetleg olyan vonalak is láthatók, melyek valóságban nincsenek a kéz
iraton. Hátrány az is, hogy a különféle színű bejegyzések, melyek fontos 
adatokat szolgáltathatnak, csak nehezen, alig, vagy egyáltalán nem külön
böztethetők meg egymástól.

A kéziratok jórésze azonban magántulajdonban van. Az első nehézség 
onnan adódik, hogy a legnagyobb részüknél nem tudni kinél. A műjegyzékek 
adatai erre vonatkozólag nem sok segítséget adnak s jórészt elavultak. A tu
lajdonosok legnagyobb része ráadásul — miért, miért nem — még gondosan 
titkolja is, mi van tulajdonában. (Talán attól félnek, hogy ha ez nyilvánosság
ra kerül s ha tudományosan felhasználják, a kéziratok vesztenek értékük
ből?) így csak a véletlenen múlik, ha egyik-másikról meg lehet tudni, hol van. 
Legtöbbször csak akkor bukkannak elő, ha árverésre kerülnek. Az árverési 
katalógusok néha érdekes felvilágosítást adnak egy-egy kéziratról. Ha az 
új tulajdonos valamely közgyűjtemény lesz, úgy az a kézirat a továbbiak
ban a zenetudomány és művészet szolgálatába kerül. Ha magánszemély ve
szi meg, annak nevét az árverést rendező cég nem adja ki, de vállalkozik 
arra, hogy az ismeretlen tulajdonos számára közvetíti a fotókópiát, esetleg 
betekintést kérő levelünket. Erre sajnos sok esetben nem érkezik válasz. 
Vannak azonban olyanok is, kik szívesen segítenek munkánkban. így pél
dául az az orvos, aki levelünkre válaszolva azonnal díjtalanul ^küldte el a 
vásárolt kézirat fotókópiáját azzal a megjegyzéssel, hogy örül, hogy a zene- 
tudomány hasznára lehetett. Nem is szólva arról a szerencsés esetről, amikor 
az ismeretlen új tulajdonoshoz intézett levelünkre dr. Friedrich Schnapp, a 
nemrég elhunyt kiváló zenetudós és Liszt-kutató válaszolt. Nem sokkal 
utóbb megérkezett a fotókópia is, a margón számtalan, a különböző színű 
tintákkal írt eredeti bejegyzésekre vonatkozó széljegyzetekkel. Ezek segít
ségével a fotókópia színes levonatként feküdt szemeink előtt. Később még
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sokszor tudtuk egymás munkáját segíteni, mígnem a segítés személyes ba
rátsággá válhatott.

Az a tapasztalatunk, hogy a Liszt-kutatók szerte a világon jól megértették 
és követik a nagy muzsikus példamutatását, ki mindenkinek csak segíteni 
akart, és ahol csak tudott, segített is. E kollégák segítsége nélkül, akik itt
hon és szerte a világon szívesen álltak rendelkezésünkre, aligha lehetne ezt 
a nagy vállalkozást megvalósítani!

A kéziratok talán még váratlanabb fordulatokkal szolgálnak, mint a nyom
tatott kiadványok- Például Raabe alapvető műjegyzéke szerint Liszt hat, 
Victor Hugo szövegére írt dalát zongorára is átírta s ezek kéziratai Weimar- 
ban találhatóak. Itt háromízben is kerestük azokat, de hiába. Sem a kataló
gusokban, sem a Raabe készítette leltárban nem szerepeltek. Az archívum 
munkatársai — kérésünkre — a régi levelezést is átkutatták, eredmény nél
kül. Végül is kénytelenek voltunk mindezt az NLA megfelelő kötetében meg
említeni. Nem sokkal utóbb D. Redepenning hamburgi kutatóasszony kö
zölte, hogy másirányú kutatásai közben egy vázlatkönyvben véletlenül rá
akadt a keresett kéziratokra! így azok a 18. kötetben pótlólag megjelen
hettek.

A, 4. Mefisztódceringőt mint befejezetlent tartották eddig számon. Az ere
deti kézirat tüzetes átvizsgálásakor kiderült, hogy Liszt a darabot először 
befejezte, majd utóbb két ütem törlésével egy hosszabb részt kívánt bele- 
toldani, amelyet a törléssel együtt piros tintával kezdett lejegyezni. Ez azon
ban csak hiányosan, vázlatban maradt fenn. Az eredeti befejezett darab ter
mészetesen megjelenhetett.

Lehetséges, hogy a 4. Mefisztó-kering'ő átdolgozása vagy inkább kibővítése 
azért nem született meg, mert Liszt egy másik 4. Mefisztó-'keringőt írt he
lyette, melynek még a Bagatelle ohne Tonart (Hangnem nélküli bagatell) 
címet is adta. E műnek két eredeti, autográf kéziratát tartották számon 
Ezek összehasonlítására csak most nyílt lehetőség. Feltűnt, hogy a két kéz
irat mennyire egyezik: nemcsak a hibák voltak azonosak, hanem a címek 
többféle fogalmazása, azok törlése és elhelyezése is- Sőt pl. egy üres oldal
ra írt, magában álló 2 ütemes betoldás is ugyanígy volt leírva. Teljesen el
képzelhetetlen azonban, hogy Liszt ugyanazt a darabot kétszer egymásután, 
hibáival, betoldásaival, javításaival együtt azonosan írta volna le s a le
másolt hibákat még néhánnyal tetézze is. Kérésünkre egy neves írásszakértő 
vizsgálta meg több más Liszrt-autográffal együtt e két kéziratot is, és ennek 
alapján kimerítő tanulmányban mutatta ki, hogy a több hibát tartalmazó 
kézirat nem Liszt kezevonása, csak ahhoz rendkívül hasonló másolat! Ma 
már persze nehéz volna megállapítani, hogy ez a másolat milyen célra ké
szült.

A lappangó kéziratok és művek felbukkanására jellemző a Gräberinsel 
című dalátirat felfedezése. Néhány év előtt dr. Schnappnak egy kéziratot 
megállapította, ami eddig nem volt ismeretes, hogy Liszt abban az évben 
raátiratát, azzal a kérdéssel, hogy az valóban Liszt műve és kézirata-e? 
Schnapp és egyik kollégája egyetértettek, hogy a darabot 1842-ben más nem 
írhatta csak Liszt, az írás azonban másolat. Schnapp ezután a helyszínen 
kezdett nyomozni az autográf után, és végül sikerült megtalálnia. Azt is 
megállapította, ami eddig nem volt ismeretes, hogy Liszt abban az évben 
Coburgban 2 hangversenyt is adott.

A szorosabban vett közreadói munka a források fotókópiáinak egybeve
tésével, hangról hangra, jelről jelre történő összehasonlításával kezdődik
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Lehet, hogy csak egy forrás van, de lehet nyolc-tíz is. Eközben az elírások, 
sajtóhibák előkerülnek, de más problémák is megoldódhatnak. Fokról fokra 
alakul ki a helyes kottaszöveg. Ezután következik a darab vagy 20 különböző 
szempont szerint történő átvizsgálása, amikor is az összehasonlítások után 
esetleg még megmaradt hibákat kell a mű belső logikájának segítségéve’ 
korrigálni és a végleges szöveget megállapítani. Gyakran nem elegendő az 
egyes részek, ütemek összehasonlítása: különféle (harmóniai, formai stb.) 
szempontból történő analízisre is szükség van.

Külföldi és saját tapasztalataink szerint az összkiadások közreadását cé’ - 
szerűen, több okból is, legalább két szerkesztőnek kell végeznie. A Dvorak 
összkiadásnál például a két közreadó két levonaton önállóan szerkeszti meg 
a szöveget, melyet azután összehasonlítanak. Mi ezt egy levonaton oldjuk 
meg. Egyidőben külön-külön két darabon dolgozunk, melyeket azután meg
cserélünk- A két szerkesztő bejegyzéseit más-más színű irónnal teszi, melyek 
szükség esetén radírozhatok. A problematikus vagy eltérő helyeket ezután 
megvitatjuk, és így alakítjuk ki a végleges szöveget.

A munkához természetesen felhasználjuk a művekre vonatkozó egyéb 
adatokat is, melyek a hatalmas Liszt-levelezésben, a róla vagy a művekről 
szóló monográfiákban (mint pl. A. Göllerichnek Liszt zongoraóráiról veze
tett naplójában stb.) találhatóak.

Az új Liszt-kiadás első négy kötetét Gárdonyi Zoltán és Szelényi István 
adták közre. Az 5.-et Boronkay Antal. A 6. kötettől kezdve a közreadás 
munkáját e sorok írója és Mező Imre vette át, akik közül az előbbinek fel
adata a forráskutatás, míg az utóbbi mint a Zeneműkiadó Vállalat szerkesz
tője a közreadás után a kötetek belső szerkesztője is.

Végül hadd említsük meg, hogy miként gyakran mi is más kutatók „mel
léktermékeiként” jutunk adatokhoz, úgy az NLA, szerkesztése-közreadása 
közben is adódnak ilyen „melléktermékek”. A legtöbb természetesen Liszt 
személyere vonatkozik; ismeretlen levelek, életrajzi adatok kerülnek elő, 
melyeket természetesen mi is átadunk az ezzel foglalkozó kollégáknak. így 
lehetett a Vi'a Crucis zongora négykezes, valamint szólóorgona változatát, 
továbbá két más, eddig ismeretlen orgona átiratot közzétenni. S  így tudtuk 
meg azt is, hogy a weimari archívumban Liszt három zongoradarabjának 
kései másolatát őrzik, melyen Bartók Béla kezevonása található. A budapesti 
Bartók-Archívum és a weimari Archívum munkatársainak segítségével meg
állapíthattuk, hogy a másolatok Budapesten készültek 1912-ben. Evégből 
az eredeti kéziratokat (!) a Breitkopf és Härtel cég útján Budapestre küld
ték, ahol azokat egy Mattasovich Viktor nevű másoló lemásolta. Ezután 
Bartók a másolatokat a régi összkiadás számára revideálta, kijavította s a 
metszésre vonatkozó utasításokkal látta el.
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A prológusból

Alapjában véve életemnek csak azokat az eseményeit érdemes elmondanom, 
amelyek során a maradandó világ betört a mulandóba. Ezért főként belső, 
lelki élményekről szólok. Közéjük tartoznak álmaim és a fantáziám világa. 
Ezek alkotják egyúttal tudományos munkám ősanyagát is. Mintegy tüzes 
bazaltfolyamként, amelyből kikristályosodik majd a feldolgozandó kőzet.

A belső események mellett elhalványul a többi emlék: utazások, emberek 
és környezet. Kortörténetet átéltek sokan, írtak is róla, az ő könyveikből 
vagy elbeszéléseikből többet lehet kiolvasni vagy megtudni. Életem külsőd
leges dolgainak emléke nagyrészt elhalványult vagy szertefoszlott. Hanem 
a másik valósággal történt találkozások, az összeütközés a tudattalannal 
örökre bevésődött emlékezetembe. Itt mindig bőség és gazdagság uralkodott, 
és háttérbe szorult minden más.

Így váltak emberek is feledhetetlen emlékekké csakis annak a  körülmény
nek a jóvoltából, hogy nevük örök időktől fogva beíratott sorsom könyvé
be, és a velük való megismerkedés egyúttal valamiféle visszaemlékezéssé 
lett

Ugyanígy a belső élmény jegyében álltak azok a dolgok, amelyek fiatal
koromban vagy később kerültek kívülről a közelembe és nekem fontossá vál
tak. Nagyon fiatalon jutottam arra a felismerésre, hogy az élet bonyodalmai 
— hacsak nem találni rájuk belülről választ és megoldást — végső soron 
nem sokat jelentenek. A külső körülmények nem pótolhatják a belsőket. 
Ezért szegény az életem külső eseményekben- Nem sokat mesélhetek róluk, 
mert üresnek vagy jelentéktelennek tartanám őket. Magamat csakis a belső 
történések felől érthetem meg. Ök alkotják azt, ami sajátságos az életem
ben, és róluk szól az „önéletrajzom.”

Az iskolai évekből: az istenélmény
Ugyanebben az évben (1887) egy szép nyári napon az iskolából jövet ki
mentem a Münsterplatzra. Csodálatosan kéklett az ég, és ragyogóan sütött 
a nap. A székesegyház tetőzete viliódzott a fényben, a  napsugarat vissza
verték a színes mázas, vadonatúj tetőcserepek. Lenyűgözött a látvány szép
sége, és azt gondoltam: Szép a világ és a templom is szép, és mindezt Isten
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teremtette és ott ül fölötte, messze fönt a kék égben, aranytrónuson é s . . .  
Itt rés keletkezett és valamilyen fojtogató érzés. Szinte bénultan álltam, 
és csupán annyit tudtam: csak most nem tovább gondolni. Most valami ré
misztő következik, amire nem akarok gondolni, aminek még a közelébe sem 
szabad kerülnöm. Miért nem? Mert a legnagyobb bűnt követnéd el. Mi a 
legnagyobb bűn? A gyilkosság? Nem, nem az lehet. A Szentlélek elleni bűn 
a legnagyobb, arra nincs bűnbocsánat. Örök kárhozat annak a része, aki 
ilyet követ el. Márpedig a szüleim nagyon szomorúak lennének, ha egyetlen 
fiúk, akit annyira szeretnek, örök kárhozatra ítéltetnék. Ilyet nem tehetek 
a szüleimmel. Akkor semmiféleképpen nem folytathatom a gondolatmene
tet!

Csakhogy könnyebb valamit elhatározni, mint végrehajtani. A hazafelé 
vezető hosszú úton végig minden lehetséges más dologra próbáltam gondol
ni, ám kitűnt, hogy gondolataim minduntalan visszakanyarodnak a szép 
katedrálishoz, amelyet annyira szerettem, és a Jóistenhez, aki a trónusán 
ül, majd mintha áramütés érte volna a gondolataimat, újra szétszéledtek. 
Egyre biztattam magam: Csak erre ne gondolj, csak erre ne! Meglehetősen 
felbolydultan érkeztem haza. (...)

Éjszaka rosszul aludtam; minduntalan a felszínre kívánkozott a tiltott 
gondolat, amit nem ismertem, én pedig kétségbeesetten viaskodtam vele, 
hogy elfojtsam. Csupa gyötrelemmé vált az ezt követő két nap, anyám bizo
nyosra is vette, hogy beteg vagyok. Ellenálltam a vallomás kísértésének, 
amihez nagyban hozzásegített az a gondolat, hogy szörnyű bánatot okoz
nék szüleimnek, ha engednék a kísértésnek.

A harmadik éjszakán azonban annyira gyötrődtem már, hogy nem tud
tam, mitévő legyek. Nyugtalanul aludtam, és amint felébredtem, azon kap
tam magam, hogy megint csak a székesegyházra és a  Jóistenre gondolok. Kis 
híján tovább gondoltam! Éreztem, amint ellenállásom lankad. Félelmemben 
szakadt rólam a veríték, és felültem az ágyban, hogy álmomból teljesen ma
gamhoz térjek: Most itt van, ennek már a fele sem tréfa! Muszáj gondol
koznom! De előbb még fontolóra kell vennem az egészet. Miért kell olyat 
gondolnom, amit nem tudok? Nem akarom, Isten látja lelkem, hogy így van. 
No de akkor ki akarja? Ki akar arra kényszeríteni, hogy olyasmit gondol
jak, amit nem ismerek és nem akarok? Honnét ez a borzasztó akarat? És 
miért éppen engem kell hatalmába kerítenie? (...)

Nyugtalan álmom és a lelki kínok annyira megviseltek, hogy a gondolko
zás nem akarása elviselhetetlen görccsé vált. Ez így nem mehetett tovább. 
De mégsem engedhettem, amíg meg nem értettem, mi Isten akarata és mi 
vele a célja. Abban ugyanis biztos voltam, hogy Ö hozott ebbe a  keserve
sen nehéz helyzetbe. (...) Újra végig kell az egészet gondolnom!

Ám megint csak ugyanarra a következtetésre jutottam. Isten nyilván bá
torságot is kíván tőlem, gondoltam. Ha pedig így van, és megteszem, akkor 
kegyelmével és világosságával is megajándékoz.

összeszedtem minden bátorságomat, mintha legalábbis a pokol tüzébe 
kellene fejest ugranom, és utat engedtem a gondolatnak: szemem előtt ott 
állt a gyönyörű székesegyház, fölötte a kék égbolt, Isten ott ül aranyos tró
nusán, fent, magasan a világ fölött, a trónus alól pedig hatalmas tömegű 
excrementum [ürülék] zúdul az új, színes templomtetőre, betöri és szét
zúzza a templomfalakat.

Hát ez volt az. Hallatlan megkönnyebbülést éreztem és leírhatatlan fel- 
szabadulást. A várt kárhozat helyett kegyelem árasztott el és ezáltal ki
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mondhatatlan boldogság, amilyent addig nem ismertem. Sírtam örömömben 
és a hála miatt, hogy megnyilvánult előttem Isten bölcsessége és jósága, mi
után alávetettem magam kérlelhetetlen szigorának. Ez olyan érzéssel töl
tött el, mintha a megvilágosodást éltem volna át. (...)

A gondolatot, amelyet végig kellett gondolnom, szörnyűnek éreztem, és 
ez ébresztette föl bennem a sejtést, hogy Isten félelmetes is lehet. Félelmetes 
titkot éltem át, rémisztő és sötét ügyet. Egész életemet beárnyékolta, és 
azóta lettem ilyen töprengő ember. (.. •)

A székesegyházzal kapcsolatos élményem során végre olyasvalamiről sze
reztem bizonyosságot, ami a nagy titokhoz tartozott, úgy éreztem magam, 
mintha folyvást az égből lehulló kövekről beszéltem volna, és most végre 
a kezemben tartanék egyet. Mégis megszégyenítő élmény volt. Valami hit
ványságba bonyolódtam bele, valami rossz vagy sötét dologba, ami mégis 
mintegy kitüntetésnek hatott. ( ...)

Egész ifjúságom szinte a titok jegyében telt el. Majdnem elviselhetetlenül 
magányossá váltam miatta, még ma is nagy teljesítménynek tartom, hogy 
ellenálltam a kísértésnek és senkinek sem szóltam róla. Ilyenformán kap
csolatom a világgal már előre olyannak formálódott^ mint amilyen most: 
ma is magányos vagyok, mert tudok és ki kell nyilvánítanom olyan dolgo
kat, amelyekről mások nem tudnak és többnyire nem is akarnak tudni.

Anyám családjában hat lelkész volt, és nemcsak apám volt lelkész, ha
nem két fivére is. így aztán sok vallásos társalgásnak, teológiai vitának és 
prédikációnak voltam fültanúja. Közben szakadatlanul azt éreztem: jó, jó, 
ez csupa helyes dolog. No de mi a helyzet a titokkal? Hiszen ez egyben a 
kegyelem titka is. Csak ti mit sem tudtok róla. Nem tudjátok, hogy Isten 
akarata, hogy akár rosszat is tegyek, kárhozatosat gondoljak, s így éljem 
át az Ő kegyelmét. Amit a többiek mondtak, mind csupa melléfogás. Az 
isten szerelmére, gondoltam, valakinek csak kell róla tudnia. Valahol csak 
esik szó az igazságról. Átböngésztem apám könyvtárát és elolvastam min
dent, amit csak Istenről, a Szentháromságról, szellemről, tudatról találtam 
benne. Faltam a könyveket, mégsem ókumuláltam ki belőlük semmit. Ojra 
meg újra felötlött bennem: ők sem tudják! Apám Luther-bibliájába is bele
olvastam. Balszerencsémre a Jób könyvének szokásos „épületes” értelmezé
se kiölt bennem minden érdeklődést. Különben vigaszt találtam volna ben
ne, mégpedig a 9. fejezet 30—31. versében: „Ha hóvízzel mosakodom is 
meg, .. . akkor is a posványba mártanál engem ..

( ...)  A világért egyedül Isten a felelős, és már ő is éppen eléggé félelme
tes, mint azt nagyon is jól tudtam. Egyre kérdésesebbnek és borzongatóbb- 
nak éreztem, amikor apám az érzelmes prédikációiban a „Jóistent” dicsőí
tette, Isten szeretetét az emberek iránt és az emberekét Isten iránt, és mind
ennek a megszívlelésére intett. Felébredt bennem a kétely: tudja egyáltalán, 
miről beszél? Képes volna engem, a fiát, emberáldozatként leöletni, mint 
Izsákot, vagy kiszolgáltatni valamiféle igazságtalan törvényszéknek, ame
lyik keresztre feszíttetne, mint Jézust? Nem, ilyet ő nem tudna megtenni. 
Akkor tehát adott esetben nem is tudná teljesíteni Isten akaratát, pedig Ő 
magának a Bibliának a tanúsága szerint éppenséggel félelmetes is tud lenni. 
Világossá vált előttem, hogy amikor többek között arra intenek, hogy inkább 
Istennek engedelmeskedjünk, mint az embereknek, azt csak úgy felszínesen 
és gondolkodás nélkül mondogatják- Nyilvánvalóan a leghalványabb sej
telmük sincs Isten akaratáról, különben szent borzadállyal taglalnák ezt a 
központi kérdést, már csak merőben az Istentől való félelemből is, mivel
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mindenhatósága folytán rákényszerítheti rémisztő akaratát a magatehetet
len emberre, amiképpen velem is történt. Láthatta előre bárki is, aki azt ál
lítja magáról, hogy ismeri Isten akaratát, mire bírt rá engem? Az Üjtesta- 
mentumban legalábbis semmi efféle nem szerepel. A|z Ószövetséget, minde
nekelőtt Jób könyvét, amely e tekintetben megvilágosíthatott volna, akko
riban még nemigen ismertem, és a konfirmáció oktatás során, amelyre ek
koriban jártam, sem hallottam hasonló dologról. Az istenfélelem természe
tesen szóba került, de elavultnak számított, „zsidó fogaloménak, olyannak, 
amit rég túlhaladott az Isten jóságát és szeretetét hirdető keresztény tan.

Gyermekkori élményeim szimbolikája és a képek brutalitása iszonyúan 
zavart. Eltűnődtem: tulajdonképpen ki az, aki így beszél? Ki olyan arcát
lan, hogy pucéran ábrázoljon egy falioszt, ráadásul egy szentélyben? Ki 
erőlteti rám azt a gondolatot, hogy Isten ilyen gyalázatosán bemocskolja 
templomát? Tán az ördög rendezte el így? Sohasem kételkedtem abban, 
hogy Isten vagy az ördög lehetett, aki így beszélt és ilyesmit tett, mert na
gyon is éreztem, hogy nem én magam eszeltem ki azokat a gondolatokat és 
képeket. (...)

Sohasem éreztem, hogy a bizonyosság maradéktalanul a birtokomban van, 
ám annál inkább uralkodott rajtam, jóllehet sok minden mintha éppen az 
ellenkezőjét támasztotta volna alá. Senki el nem vehette tőlem a biztos tu
datot, hogy elhivatásom azt tenni, amit Isten akar, nem pedig azt, amit 
én. Gyakran támadt ezért olyan érzésem, hogy mindent, aminek döntő jelen
tősége van, nem az emberekkel, hanem egyedül Istennel kell rendeznem. 
Valahányszor csak „ott” voltam, ahol -már nem csupán magamban voltam, 
kívül kerültem az időn. Letűnt évszázadokban éltem és az, Aki ilyenkor vá
laszolt, az volt, Aki örökkön volt és örökkön van. Legmélyebb élményeimmé 
lettek a beszélgetések azzal a „másik”-kal: részint véres küzdelem, részint a 
legmagasabb fokú elragadtatás. (...)  *

Egyre csak tépelődtem: mit kell gondolnunk Istenről? Az a bizonyos ötlet 
Istenről és a székesegyházról nem tőlem származott, még kevésbé a három
éves koromban rám tört álom [a fali őszről]. Az enyémnél sokkalta erősebb 
akarat erőszakolta rám mindkettőt. A természet lett volna? Csakhogy a ter
mészet nem egyéb az Alkotó akaratánál. Nem használt az sem, ha az ör
dögöt vádoltam, hiszen ő is Isten kreatúrája. Egyedül Isten a valóság — 
emésztő tűz és leírhatatlan kegyelem.

( .. .)  Istent természetesen nem lehet bizonyítani, mert például hogyan 
tudná az egyik ausztrál gyapjút rágcsáló moly a másiknak bebizonyítani, 
hogy Ausztrália létezik? Isten léte független a mi bizonyítékainktól. Mert 
miként jutottam én Istenről alkotott bizonyosságomhoz? E tekintetben iga
zán a legkülönfélébb dolgokat mesélték nekem, és tulajdonképpen mégsem 
hittem semmit. Nem győzött meg semmi sem. Ebből tehát semmiképp nem 
származik az elképzelésem. És különben sem volt semmiféle eszme v a g y  ki
gondolt dolog. Nem úgy volt, mint amikor az ember elképzel és kiötöl ma
gának valamit, utána pedig hisz benne. így például mindig is gyanakvással 
fogadtam az Űrjézus történetét és igazából sohasem hittem el. Pedig sokkal 
erőteljesebben erőszakolták rám, mint „Istent”, akit többnyire csak a hát
térben jeleztek. Miért találtam Istent magától értetődőnek? Miért tesznek 
ezek a filozófusok úgy, mintha Isten csak eszme lenne, egyfajta önkényes 
feltételezés, amelyet vagy „kialakítanak” vagy nem, holott Isten olyan nyil
vánvaló, mintha az embernek tégla esik a fejére?

Akkor ismertem föl váratlanul, hogy Isten, legalábbis hitem szerint, a
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legbizonyosabb közvetlen tapasztalásaim közé tartozik. Hiszen nem én talál
tam ki azt a borzasztó históriát a székesegyházzal. Épp ellenkezőleg, szinte 
rám tukmálták és irgalmatlanul arra kényszerítettek, hogy végiggondoljam. 
Utána azonban elmondhatatlan kegyelem lett az osztályrészem. (. . ■)

Amit itt összefüggően elmondtam, olyan lelki fejlődéstörténeti folyama
tokra vonatkozik, amelyek rövidebb-hosszabb megszakításokkal jó néhány 
év alatt bontakoztak ki. (...) Teljesen egyedül éreztem magam a felismeré
semmel. Ügy szerettem volna valakivel beszélni róluk, de sehol sem talál
tam érintkezési pontot, ellenkezőleg, a  másikból minduntalan megütközés, 
gyanakvás és félelem áradt felém, ami belém fojtotta a szót. Ez lehangolt. 
Nem tudtam, mire véljem: más miért nem él át olyasmit, mint én? Miért 
nem írnak a tudós könyvek sem róla? Én volnék az egyetlen, aki ilyesmit 
tapasztalt? De miért volnék én az egyetlen? Sohasem képzeltem, hogy bolond 
lehetek, hiszen Isten fénye és sötétsége az én szememben tény volt, amely, 
noha érzelmileg nyomasztott, mégis érthetőnek látszott.

A halál utáni életről
Amit, most a túlvilágról és a halál utáni életről elmondok, az mind csupa 
emlékezés. Képek és gondolatok, amelyek között éltem és amelyek ide-oda 
terelték érdeklődésemet. Bizonyos tekintetben műveim alapját is alkotják; 
mert tulajdonképpen nem mások újra meg újra megismételt próbálkozások
nál, válaszkereséseknél az „evilág” és a „túlvilág” közötti összjáték kérdé
sére. Ám expressis verbis soha semmit nem írtam a halál utáni életről; 
ezt ugyanis bizonyítékokkal kellett volna alátámasztanom, ami nem lehet
séges. Most azonban kimondom, amit gondolok.

Csakhogy ezúttal sem tehetek mást, mint hogy történeteket beszélek el, 
„mitologizálok”. Talán a halál közelsége kell ahhoz, hogy az ember ilyes
mire vetemedjék. Sem azt nem kívánom, hogy legyen a halál után is életünk, 
sem azt, hogy ne legyen, én nem is akarok ilyen gondolatokat kultiválni; 
de az igazság kedvéért meg kell állapítanom, hogy kívánságom és aktív hoz
zájárulásom nélkül is motoznak bennem ilyen gondolatok. Semmit nem tu
dok arról, hogy igazak-e vagy tévesek, csak annyit tudok, hogy működnek 
és kifejezhetők, hacsak valamilyen előítélet miatt el nem fojtom őket. Ám 
az elfogultság akadályozza és károsítja a lelki élet teljes megmutatkozását, 
amit pedig én sokkal kevésbé ismerek, semhogy holmi tudálékoskodással 
korrigálhatnám. A kritikus ész újabban látszólag eltűntette — sok más mi
tikus hiedelemmel együtt — a halál utáni élet gondolatát is- Ez csakis azért 
vált lehetségessé, mert az emberek manapság többnyire kizárólag a  tuda
tukkal azonosulnak és azt képzelik, hogy énjük mindössze annyi, amennyit 
önmagukról tudnak. Mindenki, akinek csak halvány sejtelme van a lélek
tanról, könnyen beláthatja, mennyire korlátozott ez a tudás. (...)

Egyáltalán elképzelni sem tudunk egy másik világot, merőben más élet- 
feltételekkel, mivelhogy egy bizonyos világban élünk, és szellemünk, vala
mint pszichikus előfeltételeink ezzel együtt alakultak ki és vannak megadva. 
Velünk született alkatunk szigorú határok közé szorít, és ezért létünkkel és 
gondolkodásunkkal együtt ehhez a mi világunkhoz köt bennünket. Aki misz
tikus, az vágyik ugyan egyfajta „tapasztalatontúliságra”, de a tudományos 
felelősséggel gondolkodó ember ezt nem fogadhatja el. Az értelem szempont
jából a „mitologizálás” steril spekuláció, a kedély szempontjából ellenben
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gyógyhatású élettevékenységet jelent; olyan ragyogóvá teszi a létet, hogy 
nem szívesen nélkülöznénk. Ezért nincs is elegendő indoka annak, hogy 
miért kellene nélkülöznünk.

A parapszichológia abban látja a halál utáni tovább élés tudományos ér
vényű bizonyítékát, hogy egy elhunyt meg tud nyilatkozni — akár mint kí
sértet, akár valamely médium útján —, és olyasmiket közöl, amikről csakis 
ő tudhatott. De még hogyha akadnak is ilyen jól bizonyítható esetek, akkor 
is nyitva marad a kérdés, hogy a kísértet vagy a hang azonos-e az elhunyt
tal, vagy nemcsak afféle pszichikus kivetítődés-e, és hogy az állítás valóban 
a halottól származik-e, vagy pedig a tudattalanban rejlő ismeretből fakad.

(...) Az esetek többségében azonban olyan sürgető, olyan közvetlen és 
annyira kiirthatatlan a halhatatlanság utáni vágy, hogy meg kell kockáz
tatnunk a kísérletet, hogy valamilyen nézetet kialakítsunk róla. No de ho
gyan?

Az én hipotézisem szerint képesek vagyunk rá olyan útmutatások segít
ségével, amelyeket a tudattalan küld nekünk, például álmok formájában. 
(...) A tudattalan esélyt kínál, amikor közöl velünk valamit vagy képi jel
zéseket ad. (•. .) Nemcsak a magam álmai, hanem alkalmilag másokéi is 
alakították, revideálták vagy igazolták nézeteimet a halál utáni életről. (. ..)

Minthogy a tudattalannak a maga idő—tér relativitása révén jobb infor
mációs forrásai vannak, mint a tudatnak, amely csak az érzékelésre hagyat
kozhat, a halál utáni élet mítoszát illetően rá vagyunk utalva az álomnak és 
a tudattalan más hasonló spontán megnyilvánulásainak gyér jelzéseire. 
Ezeknek a  jelzéseknek, mint már említettem, természetesen nem tulajdonít
hatunk megismerés- vagy akár bizonyítékértéket. De szolgálhatnak megfe
lelő alátámasztásul mitikus amplifikációkhoz [kibővítésekhez]; megteremtik 
a kutató elme számára az olyan lehetőségek körét, amelyek nélkülözhetetle
nek a kutatás mozgalmas sokrétűségéhez. A mitikus fantázia közbülső vilá
gának híján az a veszély fenyegeti a szellemet, hogy doktrínérségbe mere
vedik. Fordítva viszont a mitikus háttér figyelembevétele a  gyönge és köny- 
nyen szuggerálható szellemeknek szintén veszélyt jelent, annak a veszélyét, 
hogy sejtelmeket ismeretszámba vesznek és különböző fantazmagóriáknak 
valóságos létet tulajdonítanak.

76

A kései gondolatokból
Tudjuk, hogy az ismeretlen, az idegen történik velünk; úgy, ahogyan tud
juk, hogy egy álmot vagy egy ötletet sem mi csinálunk, hanem valamikép
pen magától jön létre. Ami ilyen módon esik meg velünk, azt elnevezhetjük 
hatásnak, amely egy manától, egy démontól, Istentől vagy a tudattalanból 
származik. Az előbbi három megnevezésnek nagy előnye, hogy átfogják és 
felidézik a numinózum emocionális minőségét, az utóbbit ellenben — a tu
dattalant — olyan sokat hangoztatjuk, hogy közelebb áll a valósághoz. A ki- 
tapasztalhatóságot foglalja magában ez a fogalom, vagyis a mindennapi 
valóságot, úgy, amint előttünk ismert és hozzáférhető. Sokkalta semlege
sebb és racionálisabb fogalom a tudattalan, semhogy gyakorlati segítség
nek bizonyulhasson a képzelet számára. Éppen csak tudományos használat
ra alakult ki és sokkal alkalmasabb a metafizikus igényeket mellőző, szen
vedélymentes szemlélet céljára, mint a transzcendens fogalmak, amelyek 
támadhatók és ezért bizonyos mértékig fanatizmusra csábíthatnak.
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Jómagam ezért inkább a „tudattalan” szakszó mellett foglalok állást, bár 
jól tudom, beszélhetnék ugyanígy akár „isten”-ről vagy „démon”ról is, ha 
mitikusan akarnám magam kifejezni. De hogyha mitikusan fejezem ki ma
gam, az abban a tudatban történik, hogy „mana”, „démon” és „isten” a to- 
dattalan szinonimái, márpedig az előbbiekről éppoly sokat vagy keveset tu
dunk, mint az utóbbiról. Csak hisszük, hogy az előbbiekről többet tudunk, 
ami bizonyos célok szempontjából mindenesetre hasznosabb és eredménye
sebb egy tudományos fogalomnál. (...)

A mítosznak végre komolyan kell vennie az egyistenhitet és feladnia a 
maga (hivatalosan cáfolt) dualizmusát, amely mind ez ideig fenntartott a 
mindenható Isten mellett egy örökkévaló sötét ellenlábast. Szóhoz kell jut
tatnia Cusanus elvét a filozófiai complexio oppositorumról (az ellentétek egy
beeséséről) és a Boehménél található morális ambivalenciáról. Csakis ekkor 
lehet biztosítani az egy Istennek az őt megillető teljességet és az ellentétek 
szintézisét.

(...) A valóságos tények nem változnak meg attól, hogy másképp nevez
zük őket. Csak magunkat áltatjuk vele. Ha valaki „Istent” mint valamiféle 
„tiszta semmit” fogná fel, akkor sem hat a fölébe rendelt elv tányéré. Éppen 
úgy birtokol bennünket egy nálunk erősebb hatalom, mint annak előtte; a 
név megváltoztatásával semmit sem távolítottunk el a valóságból, legföljebb 
magunkat csapjuk be fonák szemléletünkkel, ha az új név tagadást implikál; 
fordítva pedig: a megismerhetetlen pozitív elnevezésének eredményeképpen 
a megfelelő pozitív szemléletmódot tesszük magunkévá. Következésképpen: 
ha Istent archetípusnak* nevezzük el, azzal még semmit sem fejtettünk ki 
tulajdonképpeni lényéről. Csak éppen beismerjük, hogy lelkünk már a tuda
tot megelőző korszakában magán viselte az ő „keze nyomát”, ezért Isten 
semmiképp nem tekinthető a  tudat kitalálásának. Ezáltal nemcsak hogy nem 
távolítjuk el magunktól és nem is tesszük félre az Isten képét, hanem éppen 
a megtapasztalhatósághoz közelítjük. Ez utóbbi körülmény azért is fontos, 
mert az olyasmi, amit nem lehet kitapasztalni, könnyen gyanúsítható azzal, 
hogy nem is létezik. Ez a gyanú olyan nagyon kézenfekvő, hogy úgynevezett 
istenhívők olyanfajta kísérletemben, amellyel a primitív tudattalan lelket 
akartam rekonstruálni, minden további nélkül ateizmust véltek felfedezni, 
vagy ha nem ezt, akkor gnoszticizmust, csak éppen semmiféle olyan pszi
chikus valóságot nem, mint amilyen a  tudattalan.

(...) Magában véve pszichikus minden megértés és minden megértett do
log, és ilyenformán reménytelenül be vagyunk zárva egy kizárólag pszichikus 
világba. De azért van rá elegendő okunk, hogy e mögött a  lepel mögött meg
levőnek tételezzük fel a bennünket létrehozó és befolyásoló, de föl nem fo
gott abszolút objektumot, olyankor is — kivált a pszichikus jelenségekben —, 
amikor semmiféle reális megállapítás nem tehető. Lehetőségekről és lehe
tetlenségekről szóló megállapítások különben is csak szakterületeken belül 
érvényesek, azokon kívül merő elbizakodottság minden efféle.

E helyütt önkéntelenül eszembe jut, hogy a reflexió mezején kívül van még 
egy másik, legalább olyan tágas, ha ugyan nem nagyobb kiterjedésű terü
let, ahol az ésszerű megértés és ábrázolás alig talál olyasmit, amin úrrá le-

Archetípusok: a lelkűnkben ható, öröklött ősképek (Szerkesztő)
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hetne. Ez pedig az erósz mezeje. Az ókori Erósz bölcs módon olyan isten, 
akinek isten volta túllépi az emberi világ határát, ezért sem megérteni, sem 
ábrázolni nem lehet. Amint azt már sokan mások előttem is megpróbálták, 
én is közel merészkedhetnék ehhez a démonhoz, akinek működési területe 
az égbolt végtelen tereitől egészen a poklok sötét mélységéig terjed, de ki
halt belőlem a bátorság, hogy megkeressem azt a nyelvezetet, amely képes 
lenne adekvát módon kifejezni a szerelem beláthatatlan paradoxonait. Erósz 
egyféle kozmogónosz, teremtő és minden tudások apja-anyja. Ügy érzem, 
mintha Pál apostol feltételes módja; „Ha szeretet pedig nincsen énben- 
nem . . . ” minden megismerés közül az első és magának az istenségnek a fog
lalata lenne. Bárhogy értelmezzék a hittudósok Pál szavait: az „Isten szere
tet”, ez a mondat megerősít abban, hogy az istenséget complexio opposi- 
torumnak tekintsem.

Orvosi tapasztalataim, csakúgy, mint a tulajdon életem, szakadatlanuPföl
tette nekem a szeretet kérdését, én pedig sohasem tudtam rá érvényes vá
laszt adni. Jobbal együtt én is elmondhatom: „Kezemet a szájamra teszem. 
Egyszer szóltam, de már nem szólok, avagy kétszer, de nem teszem többé!” 
(Jób könyve 39, 37—38). Amiről itt szó van, az a legnagyobb és a legpará
nyibb, a legtávolabbi és a legközelebbi, a legmagasabb és a legmélyebb, és 
soha nem lehet az egyiket a másik nélkül említeni. Egyetlen nyelv sem al
kalmas ennek a paradoxonnak a kifejezésére. Akármit mondunk is, az ösz- 
szességet egyetlen szó sem fejezi ki. Részaspektusok emlegetése mindig vagy 
túlágosan sok, vagy túlságosan kevés, mert hiszen csakis a teljességnek 
van értelme. A szeretet „mindent elfedez” és „mindent eltűr” (Pál I. levele 
a korinthusbeliekhez: 13,7)- Minden benne van ebben a néhány szóban. 
Hozzátenni semmit sem lehet. Ugyanis a legmélyebb értelemben áldozatai 
vagy szolgái és eszközei vagyunk a kozmogón „szeretet”-nek. Idézőjelbe te
szem a szót, mert jelezni akarom általa, hogy nem csupán óhajt, többre be
csülést, kedvezményezést, kívánást és effélét értek rajta, hanem valamiféle, 
az egyes ember fölött álló egészet, egységeset és osztatlant. Az ember mint 
rész nem fogja föl az összességet. Sokkal gyöngébb nála. Mondjon ám igent 
vagy háborodjék föl; akkor is mindig benne leledzik és belé van zárva. Tőle 
függ és tőle kapja alapjait. A szeretet az ő világossága és sötétsége, be sem 
látja a végét. „A szeretet soha el nem fogy” , még ha „angyaloknak nyel
vén” szólna is, vagy részletekbe menő tudományos aprólékossággal követné 
is nyomon a sejt életét egészen a legalsó fokozatig. Nevezheti a szeretetet 
minden lehetséges néven, ami csak rendelkezésre áll, akkor is csak vég nél
küli önáltatásba bocsátkozik. Ha csak egy szemernyi bölcsesség lakozik az 
emberben, lerakja a fegyvert, és az ismeretlent az ismeretlennel jelöli, 
vagyis Isten nevével. Ezzel bevallja alávetettségét, tökéletlenségét és függő
ségét, de egyúttal tanúságot tesz amellett, hogy szabadon választott igazság 
és tévedés között.

Fordította Kovács Vera



V E Ö R E Ö S  IM R E

Hozzáfűzések C. G. Jung emlékezéseihez

Ha be kell mutatnom valakinek Jungot, legyen itt ennyi elég: korunk leg
jelentősebb pszichológusa, aki Freudtól indulva, de továbblépve az emberi 
lélek titkainak eddig elérhető legnagyobb mélységéig jutott el.

Félezernyi kéziratos oldalból válogattam ki a fentebb közölteket. A hűsé
géért felelek, mert a szemelvények mindenütt beleilleszkednek a teljes szö
veg összefüggésébe. Csakhogy ezek a parányi részletek aligha tudják érzé
keltetni az egész mű lélegzetelállító izgalmasságát. A rendkívüli benyomást 
a  megjelenő kötet jelenti majd az értő olvasónak. Én mindenesetre a közel
jövő egyik legnagyobb magyar könyvsikerének jósolom. A „társszerző’’ 
Aniela Jaffé, Jung tanítványa, aki az emlékezéseket lejegyezte, a könyvet 
összeállította és mestere jóváhagyásával kiadta, így jellemzi a mű jelentő
ségét: „ ...a ligh a  lehet bárkit jobban bevezetni egy kutató szellemi világá
ba, mint ha maga mondja el, miképpen jutott eszméihez, és beszámol 
mindarról, ami szubjektív élményként áll felismerései hátterében.”

Válogatásom szempontja folyóiratunk arcélének felel meg. Bár ez a néző
pont sem könnyítette meg a választást, hiszen Jung egész életművében ki
emelt helye van vallási kérdéseknek. A visszaemlékezésekben elmondott 
gondolatok — írja a tanítvány a német eredeti bevezetésében — „életének 
fundamentumát jelentik. Mindenekelőtt a vallásos gondolatok.” Ezek azon
ban javarészt nem bibliai, hanem lélektani eredetű gondolatok. A folyóira
tunkban imént közölt részletek is érthetővé teszik, hogy Jungnak sok táma
dásban volt része éppen egyházi emberek, teológusok részéről. Soraim ellen
kező irányúak: megérteni és megértetni szeretném Jung emlékezéseinek itt 
olvasható töredékét a keresztyén hit oldaláról, ha úgy tetszik: teológiai látó
szögből.

1. Jung megkülönbözteti, érthetően, az emberi lélekben, a lélek tudattalan 
mélyében élő istenképet az Isten, valóságától. Az előző, az istenkép, mely a 
lélek legősibb belső tartalmához tartozik, az ő számára tudományos tapasz
talati tény. Ezért szerinte a lelki betegségben szenvedő ember gyógyításá
ban nagy szerepe lehet vallási tényezőknek. Az utóbbi, Isten maga, nem le
het tudományos megismerés tárgya — véli joggal —, csak szubjektív bizo
nyosságunk lehet róla, aminek az ellenkezőjét is hiheti valaki.

Mégis, újra meg újra, a tudattalanból érkező jelzések, álmok, látomások 
elemzéseinek olvasásakor nemegyszer az a benyomásunk, hogy ő számol, 
saját egzisztenciája bevetésével, az istenkép mögötti realitással, az Isten való
ságával. Amikor Istent (vagy bármiféle természetfölötti erő megnevezését)
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a lélektan, mint tapasztalati tudomány oldaláról azonosítja a tudattalan
nal —, ez a tudós becsületes álláspontja: lélektani eszközökkel csak a tudat
talanig érhetünk el. Ugyanakkor Jung gondolataiban olykor meghökkentő 
„lebegést” érzünk a lélektani tudás és a vallásos hit között. Mintha a szemé
lyes bizonyosság nemegyszer áttörné a szigorúan tudományos falat, és a hite 
jutna szóhoz. Erre nemcsak a fiatalkori istenélményével kapcsolatos kije
lentése utal, hanem másutt is felfigyelhetünk rá. Így a kései gondolatok kö
zött találunk olyan mondatokat, amelyek sejtelmesen bár, de az Isten való
ságára mutatnak: „birtokol bennünket egy nálunk erősebb hatalom” . Vagy: 
„ .. ■ ilyenformán reménytelenül be vagyunk zárva egy kizárólag pszichikus 
világba. De azért van rá elegendő okunk, hogy e mögött a lepel mögött meg
levőnek tételezzük fel a  bennünket létrehozó és befolyásoló, de föl nem fo
gott abszolút objektumot, olyankor is — kivált a pszichikus jelenségekben —, 
amikor semmiféle reális megállapítás nem tehető.”

2. Az említett serdülőkori istenélménye végigkíséri későbbi gondolkodá
sát. Ebben az irányban vezetik léléktani tapasztalatai. A Bibliából Jób köny
vének egyes részletei is abban erősítik meg, hogy Istenből a rémisztő, sőt 
felháborító, rettenetes vonások sem rekeszthetők ki. A „numinózum” (Isten
nel kapcsolatosan a titokzatos, a rémületbe ejtő, a kimondhatatlan) megta
pasztalása ez. Isten „fénye és sötétsége” összetartozik. Tőle ered jó és rossz. 
Ő az ellentétek egybeesése (complexio oppositorum), szintézise.

Ne utasítsuk el túl gyorsan ezt az Istenről alkotott felfogást. A keresz
tyén teológiának a bűn, a szenvedés eredetére nézve nincs, mert nem lehet, 
megnyugtató tanítása. Messzire vezetne, ha most kifejteni próbálnánk, hogy 
Ádám és Éva bűnesetének bibliai története miért nem oldja meg ezt a kér
dést.

Legyen elég itt annyi, hogy idézem folyóiratunk 1984/2. számából Paul Althaus 
néhány idevonatkozó mondatát: „Az édenkertről és a bűnesetről szóló bibliai el
beszélés maga sem más, mint egzisztenciális tudásunk kifejezése a bűnről mint 
bukásról, s eredeti lényünk és állapotunk elferdüléséről. Nem azon alapszik, hogy 
emlékeznénk valami történelem előtti eseményre vagy hogy természetfölötti ihle- 
tettséggel ismernénk ilyet, hanem azon, hogy Isten igéje mélyen elgondolkoztat 
saját bűnös mivoltunkon. Ennek megfelelően kell ezt kifejteni, tehát egzisztenciá
lisan. Ezt a régi teológia a történelem időbeli kezdetére dogmatizálja egy ősálla
pot és bűneset képévé. Ez teológiailag távol legyen tőlünk. Az ősállapotot és ős
bukást nem szabad az emberiség történelmi kezdetén keresnünk mint prehiszto- 
rikus tényt. [...] S ha azt kérdem, honnan ered a bűn, akkor egyben a saját bű
nöm forrását is kutatom; erre pedig a válasz mindig csak így hangozhat: most 
ered bennem, a bukás ma történik. Ugyanakkor azonban már meg is történt; nem 
én vagyok az első, aki vétkezik; az emberiség bűne már megvan. Így a bukás 
már megtörtént, ugyanakkor mégis jelenvaló.” — Mózes első könyvének 3. feje
zete szerint a szenvedés a világon az ember bűnös voltának következménye, de 
a bűn eredetét nem kereshetjük a teremtő Istenben, azért kizárólag az ember fe
lelős. A Szentírás alapján tovább nem juthatunk a bűn és szenvedés okának ku
tatásában.

Hasonló eredményre jutunk akkor is, ha Walter Mostert nemrégi tanulmá
nyából indulunk ki (Gott und das Böse. Zeitschrift für Theologie und Kirche. 
1980. 4. szám). A fiatal zürichi professzor teológiailag jogosulatlannak tartja a 
„Honnan a gonosz?” kérdésfeltevést. Ennek kifejtésébe most nem mehetünk bele. 
Fejtegetése mindenesetre egybecsendül Althauséval a bennünket foglalkoztató 
megállapításban: A bűnesetről szóló elbeszélés „a mi saját történetünk”.

A bűn és szenvedés származására végső soron nem találunk magyaráza
tot az isteni kinyilatkoztatásban. A hívő ember ezt a kérdést azok közé so 
rolja, amelyek ezen a földön Isten titkai maradnak. Ha tehát Jung tiltako
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zik az ellen, hogy Istent mintegy ketté osszuk, egy jó és egy rossz hatalmas
ságra bontsuk, melléje egy ellenlábast állítsunk, s ragaszkodik az egyetlen 
emberfölötti valóság, istenség eszméjéhez —, ezt tiszteletreméltó álláspont
nak tarthatjuk, noha az ebből eredő logikai következtetést a keresztyén hit 
alapján nem vonhatjuk meg. Istent nem tesszük meg a rossz,, a bűn, a go
nosz ősokává. Alázatosan elismerjük, hogy a teremtésben a sötétség, a go
noszság, a baj meglétére feleletet adni nem tudunk.

Annál is inkább megértjük Jung isteneszméjében a rossz jelenlétét, mert 
felfogása — noha egy svájci református lelkész fia — nem az Újszövetség
ből táplálkozott. Számára Jézus Krisztus nem az Isten önmagáról való ta
núságtétele. Márpedig ne felejtsük el, hogy a világot vagy a lélek bensejét 
figyelve tapasztalataink Istent valóban fénynek és sötétségnek sejtetik. „Is
ten akarata, hogy akár rosszat is tegyek, kárhozatosat gondoljak, s így él
jem át az ő kegyelmét.” Bele lehet szédülni ennek a mondatának sötéten 
tátongó szakadékéba, csak fölényesen pálcát törni nem lehet az Istenről töp
rengő felett.

Luther Márton néz szembe megrendültén ritkán emlegetett könyvében, a 
De servo arbitrio, A szolga akaratról című munkájában a rettenetes Isten
nel, s egyetlen menedéket talál: a félelmetes, ellentmondásos, szörnyű Isten
től az irgalmas Istenhez menekülni, Istennek rejtett lényétől a kinyilatkoz
tatásban megvilágított lényéhez térni. Ez pedig nem történhet másként, 
mint úgy, hogy minden sötét istentapasztalatunkkal szembeszegezzük a Jé 
zus Krisztusban megismert isteni szeretetek A hozzá nem férhető Isten ra
gyogása és rettenete a prédikált Isten karjába űz — mondja Luther. A Jé 
zus Krisztusról hangzó evangéliumban világosodik meg, hogy a talányos, 
érthetetlen, jó és rossz színben viliódzó Isten végső főkön, minden látszat 
ellenére: mérhetetlen szeretet. De Jung vallomásai szerint éppen a Jézus 
Krisztusról szóló örömhírrel nem találkozott.

Ezek után megrendítő, hogy a „kései gondolatok” mégis a szeretet Iste
néhez vezetnek. Jung reá jellemzően antik mitológiai kiindulással, az ókoii 
Erósz istentől meglepően a Biblia Istenéig érkezik: „az Isten szeretet” (ő 
Pál szavaként emlékezik erre, de nyilvánvalóan János első levelét idézi: 
4,16). Hozzáfűzi: „ez a mondat megerősít abban, hogy az istenséget complexio 
oppositorumnak tekintsem”. Ez a régebben is emlegetett gondolata itt az 
összefüggésben mégis másként hangzik: az Istenben rejlő ellentétek, ellent
mondások a szeretetben oldódnak fel. Isten végső soron: egyedül szeretet. 
Azután előveszi Pál szeretethimnuszát, s meditál rajta, ahogyan a szemel
vényben olvastuk. A szeretetben látja „az egyes ember fölött álló egészet, 
egységeset és osztatlant.” „Nevezheti [valaki] a szeretetet minden lehetsé
ges néven, ami csak rendelkezésre áll, akkor is csak vég nélküli önáltatás- 
ba bocsátkozik- Ha csak egy szemernyi bölcsesség lakozik az emberben, 
lerakja a fegyvert, és az ismeretlent az ismeretlennel jelöli, vagyis Isten 
nevével. Ezzel bevallja alávetettségét, tökéletlenségét és függőségét, de egy
úttal tanúságot tesz amellett, hogy szabadon választott igazság és tévedés 
között.”

Isten örömhírének, az evangéliumnak meghallása nem adatott meg Jung- 
nak, Jézus Krisztust nem ismerte meg, de a saját és mások lelke mélyéről 
ennyi fény felvillant neki az egyetlen Istenről, aki az övé és a miénk. Ho
gyan mondja az apostol? „Mert ami megismerhető az Istenből, az nyilván
való előttünk, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számunkra.” (Hóm 1,19) Ez 
történt vele, a lélektan eddig élt legnagyobb mesterével.



8 2 VEÖREÖS IMRE: HOZZÁFÚZÉSEK

3. A halál utáni élet Jung számára az emberi lélek ősi vágya. Kutatásai 
során a lélek tudattalan tartalmai mutattak erre. Sőt szerinte a tudattalan
ból az álmok és a parapszichológiái jelenségek révén jelzések érkeznek a 
halál utáni életről, noha ezeket az információkat nem veheti tudományosan 
igazoltnak. Nem dönthetjük el — hangsúlyozza —, hogy valóban a holtak 
jelentkeznek-e vagy saját lelkünk kivetítődéseivel találjuk magunkat szem
be. A lélektan felől a halál utáni életet lelki síkon megvalósulónak lehet 
sejteni, annak közelebbi megismerése nélkül. „ . . .  a psziché lehet az a lét, 
amelyben a ,túlvilág’ vagy a ,holtak országa’ rejlik. A tudattalan és a 
,holtak országa’ e tekintetben rokon értelmű szavak.” A lélekvándorlás in
diai eredetű gondolatát sem utasítja el, de nem is vallja ismeretként meg
alapozhatónak.

Minderre a keresztyén hit részéről nekünk lényegében egyetlen válaszunk 
van: a tudattalan — ma még rejtett titkaival, akár a holtak, az ősök szelle
mével együtt is — e világhoz tartozik. Szakkifejezéssel: immanens valóság. 
A keresztyén reménységben vallott halál utáni lét, az örök élet pedig „túl 
van” minden emberin, földin: transzcendens valóság. Az örökkévalóság is
teni szférája nem azonos az emberi lélek tudattalan mélyével. Sőt oda a  tu
dattalanunk sem ér el. A halálon túli „pszichikai létezés” jungi gondolata 
hasonlóságot mutat ugyan Pál apostolnak a feltámadottak állapotáról mon
dott szavával: ő „lelki testnek” nevezi (lKor 15,44): „elvettetett (a földbe) 
érzéki (az eredetiben: pszichikus) test, feltámasztatik lelki (az eredetiben: 
pneumatikus) test” . Persze Jung psziché- és azi apostol pneuma-fogalma kö
zött alapvető eltérés van. Ezenkívül áthidalhatatlan különbség, hogy az apos
tol és hitünk szerint a „feltámadás” nem folytatása bármi földinek — így 
az emberi pszichének sem —, hanem merőben új teremtés.

Az eljövendő örök életről, amelyben Jézus Krisztus feltámadása alapján 
bizonyosan hiszünk, közelebbit semmit nem tudhatunk. A transzcendenciá
ba, Isten láthatatlan világába földi szemnek nincs betekintése. A Szentírás 
jelképei, emberi képzetek, a  tudattalan ősi tartalmai sem nyitnak ablakot. 
„Hanem hirdetjük, amint meg van írva: ,Amit szem nem látott, fül nem 
hallott, és ember szíve meg nem sejtett’, azt készítette el az Isten az őt sze
retőknek.” (lKor 2,9) Ez a Krisztusról szóló vallástétel átfogja a jelent és 
az örök jövendőt.

Jung életműve huszadik századi tanúságtétel: a lélek mélye, a tudattalan 
sejtelmesen Istenről vall és túlmutat a halálon. Tömören így fejezi ki a ma
ga nyelvén: a lélek „természeténél fogva vallásos”.

Karácsony ajándéka

Ha azt mondjuk: karácsony van, akkor voltaképp azt mondjuk: a testté 
tett Igében Isten belemondta a világba utolsó, legmélyebb, legszebb szavát, 
amely többé már vissza nem vonható, mert ez a szó Isten végleges tette, 
Isten maga a világban.

Karl Rahner



SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN

Hitélet a szlovéniai magyar szórvány körében

A jugoszláviai megyarság legkisebb egysége az ország legnyugatibb köztár
saságában, Szlovéniában él. A történelmi Vas és Zala megyék déli nyúl
ványait, az őrség és Hetés területét lakják. A Mura folyó és a magyar 
határ közötti földrajzi egységet az utóbbi évtizedekben meghonosodott ki
fejezéssel Muravidéknek nevezik — így az ennek a területnek 33 telepü
lésén élő mintegy tízezernyi lélek alkotja a muravidéki magyar szórványt. 
Mivel törzsökös népességről van szó, a szlovén alkotmány — hasonlóan a 
tengermelléken élő olaszokéihoz — kiterjedt nemzetiségi kollektív jogokat 
biztosít a Lendva és Muraszombat között lakó kisebbségnek: kétnyelvű is
kolarendszerük, nemzetiségi érdekképviseletük, folyamatosan fejlődő kul
turális intézményeik a határokon túl is érdeklődést váltanak ki.1 Jelen írá
sunkban vallási életük néhány fontosabb jellegzetességét igyékszünk fel
villantani.

A szlovéniai magyarok nagyobb hányada — az Alsólendva környékén 
élő egység — római katolikus. Miután Szent László a Muravidéket vallási
lag és közigazgatásilag Magyarországhoz csatolta, 1094-ben megalapította a 
zágrábi püspökséget. E népesség így közel hét évszázadig a zágrábi püspök
ség fennhatósága alá tartozott.2

A1 magyarlakta terület három egyházigazgatási körzetre oszlott. A tizen
egy hetési faluból kilenc (közöttük a szlovén Kebeleszentmárton) Dobronak 
mezőváros plébániájához tartozott. Miután egész Hetésben nem volt más 
templom és iskola, vasárnaponként ide jártak istentiszteletre, illetve hét
köznap a tanulók iskolába. Mivel régen Hetés vidékén egyéb temető nem 
létezett, az ide tartozó falvak halottait is a plébániaközpontban, Dobronakon 
temették el az ún. hetési temetőben. Az alsólendvai plébániához, az „alsó 
fárához” tartozott a város körüli összes magyar falu és a szlovén Hotica. 
Lendván — tekintve, hogy más templom a tizennégy településből álló plé
bánia területén itt sincs — vasárnaponként szintén a plébániatemplom
ba jártak misére, egykor halottaikat is ide temették. Az Őrség egyes falvai
ban szórványkatolikusság él, őket a muraszombati plébánia fogja össze 
ma is.

A plébániai hovatartozás több szempontból is fontos. A házassági kapcso
latok döntő mértékben a plébániai kereteken belül jöttek létre. A népi tu
datot is befolyásolja az egyházigazgatási illetékesség: Hetés kiterjedését, 
falvait az itt lakók közül sokan eszerint határozzák meg. A templomban 
látták és utánozták egymás ünnepi viseletét, beszélgetéseik során pedig 
nyelvjárásuk csiszolódott össze. Tekintettel arra, hogy ez a kapcsolat rend-
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szeres és 'huzamos (több évszázadon át tartó) volt, rendkívül lényeges in
tegrációs tényező lett a lendvavidéki egységes népi kultúra kialakulásá
ban.3

A mai egész Szlovénia területén három püspökség működik: Ljubljaná
ban (itt az érsekség), Mariborban és Koperben. Koper (Capodistria) az ola
szok által is lakott tengerpart központja, természetes módon az itt szolgáló 
papok olaszul is megtanulnak, a városban olasznyelv-oktató gimnáizum mű
ködik. A főváros és Maribor papneveldéiben összesen mintegy kétszáz hall
gató készül hivatására, ötven teológiai oktató segítségével. A maribori teoló
giai főiskolán a Muravidékre készülő kispapokat magyar nyelvre is tanít
ják, sőt tanulmányaik során e célból három hónapot Győrben töltenek. A 
segédpüspök — számos szaktudományi és szépirodalmi mű szerzője — maga 
is jól beszél magyarul. Ugyanez a magyarlakta terület két espereséről is el
mondható, akik Alsólendván és Muraszombatban szolgálnak. Az elmúlt két 
évtizedben az utolsó szlovéniai magyar, aki Mariborban végzett, a mai 
lendvai plébános. A ljubljanai főiskolán viszont három, a Vajdaságból ér
kezett magyar is tanul.

A lendvai plébániatemplomban hétköznap háromszor magyar, három al
kalommal pedig szlovén nyelvű misét tartanak, vasárnap kettőt magyarul, 
egyet szlovénül, egyet pedig két nyelven. Az ide tartozó Völgyifalu és Pince 
kápolnáiban vasárnapokon magyar, Gyertyánoson vegyes nyelvű istentisz
telet folyik. Dobronak templomában hétköznap négyszer magyar, alkalman
ként pedig szlovén szertartás van. Vasár- és ünnepnap a nagymise magyar, 
a reggeli kismise szlovén nyelvű, a kötelező ünnepeken még egy további, 
kétnyelvű szentmisére kerül sor. A göntéPházi és radamosi kápolna vasár
napi istentiszteleteit is az itteni plébános tartja. Muraszombat templomá
ban — mivel ez már a kétnyelvű területen kívül esik — szlovén nyelvű szer
tartással találkozhatunk, de egy szlovén plébános az őrségi Pártosfalva és 
Szentbenedek kápolnájában hetente, Szentlászlón havonta tart magyarul 
misét.

Mint ottlétünkkkor a dobronaki római katolikus lelkipásztortól megtud
tuk, 1975-ben került a faluba. Két évig káplánként misézett a  régi plé
bános mellett. Közben — főként az öregektől — olyan fokon elsajátította 
a kisebbség nyelvét, hogy 1978 óta folyamatosan már a prédikációit magya
rul is mondja. A magyar kántor mindkét nyelven vezeti az éneklést. Szent
misére a lakosság kétharmada jár rendszeresen, ünnepeken viszont gyakorla
tilag az egész falu. 1983-ban tizenhat esküvőt tarottak Dobronakon, ebből 
tizenöt esetben egyházi esküvő is volt. Hitoktatáson a gyermekek 98 száza
léka vesz részt. A plébános minden osztály számára heti egy alkalommal hir
det kétnyelvű hittanórát. A templom feliratai következetesen kétnyelvűek, 
a plébániahivatalban a szlovén nyelvű kiadványok mellett többféle vajda
sági magyar folyóiratot és kalendáriumot árusítanak (magyarországi egy
házi folyóiratokkal sajnos nem találkoztunk). A plébánia könyvtárában 
számottevő magyar nyelvű vallásos irodalom található.

A tizenhatodik században a reformáció nagy társadalmi mozgalmai és a 
török elleni fegyveres harc viharai közepette az akkori Magyarország kul
turális helyzete egyrészt sajnálatos veszteségeket, másrészt viszont nagy 
gazdagodást mutatott. A pusztulás ellenére, a prédikátorok tevékenysége 
nyomán jelentősen fejlődött az iskoláztatás, és ennek folytán az írni-olvasni 
tudás. A tudomány és részben a diplomácia nyelve továbbra is a latin ma-
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radt, de az irodalomban és az egyházi protestáns szóbeliségben a reformáció 
végleg uralomra juttatta a nép nyelvét.

Lendva szerencsés helyzetbe került ebben az időben, mivel protestánssá 
lévén, olyan nagyműveltségű prédikátort kapott, mint Kultsár György. A 
vidéket uraló család tagjai közül Bánffy István vette fel elsőként az 
evangélikus vallást, egyben átállította a város egyházát is. Fia, Miklós a hit 
terjesztésének szándékával meghívta Skrzetusky Rudolf (álnéven Hoff hal
ter) nyomdászt, és 1572-ben könyvnyomdát szereltetett fel. A lengyel szár
mazású, de Erdélyből érkezett mester új nevével azt kívánta jelölni, hogy 
viselője Istenben „tartja a reményt”, azaz fenntartás nélkül bízik benne. 
A következő években három olyan magyar nyelvű hitbuzgalmi könyv is el
hagyta Hoffhalter sajtóját, melyek a Szentírás gondolatait magyarázták, és 
az elmélkedést segítették elő.4 Az 1732. évi katonai ellenreformációs beavat
kozás következtében a lendvavidéki protestánsok jó része, urukat követve, 
rekatolizálásra kényszerült.

Az Őrségben a reformáció során kálvinista, később lutheránus gyülekeze
tek alakultak. Ezek szerepe a szomszédos tájak — például Göcsej — lakos
sága szempontjából különösen jelentőssé vált az ellenreformáció idején. Az 
evangélikus egyház működése az itteni szlovén—magyar kultúraközvetítés 
szempontjából sem elhanyagolható. A múlt században két kiemelkedő mű
veltségű hodosi evangélikus lelkész is beírta nevét a protestáns irodalom 
nagykönyvébe. Czipot György Dühovni Áldov című vend nyelvű imakönyve 
1829-ben látott napvilágot, és minden muravidéki szlovén házba eljutott. 
Szintén a hodosi fárában pásztorkodott Kardos János. Kitartó szorgalom
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mai gyűjtögette és fordította szlovénre a környéken élők népdalait. Vörös
marty Szózatának és Arany Toldijának szlovén tájnyelvre (vendre) való 
átültetésével úttörő munkát végzett. Legjelentősebb művei szlovén evan
gélikus környezetben tankönyvekül is szolgáltak.5

Az evangélikus egyház jelenleg Szlovéniában a kisebbek közé tartozik, 
mindössze húszezer lelket tömörít. Ezért sem püspökséggel, sem teológiai 
főiskolával nem rendelkezik. A| püspöki és segédpüspöki teendőket egy-egy 
szlovén esperes és alesperes látja el Muraszombatban. Mindketten beszél
nek magyarul is. A vegyesen lakott területen három evangélikus templom 
épült lelkészlakkal: Hodoson, Domonkosfán és Alsólendván (Hodoson gyü
lekezeti termet is találhatunk.) A pártosfalvi leánygyülekezet kápolnát tart 
fenn. Személyi okok miatt Lendvára Marácról jár be vasárnaponként a lel
kész, aki magyar nyelvű istentiszteletet tart. Magyar nemzetiségű lelki- 
pásztorral sehol nem találkoztunk, de többen beszélnek magyarul.

Az őrihodosi egyházközségnek 1977 óta nincs saját pásztora. A néhány 
éve itt helyettesítő szlovák származású lelkésznő az oklevelét Pozsonyban 
szerezte, férje szlovén. Hodos lakosságától és könyvekből ismerkedik nyel
vünkkel. Templomukat 1964-ben renoválták, a nedvesség miatt jelenleg is 
felújítás alatt áll. A' heti istentiszteletet vasárnap délélőtt tartják, ádvent 
és böjt alkalmával szerdán este is, szlovén nyelven (csak az igeolvasás 
zajlik magyarul). Korábban, amikor a magyar nyelvet jobban beszélő lel
kész szolgált Hodoson, külön magyar és szlovén nyelvű istentiszteletek 
voltak. Ma is kétnyelvű viszont az istentisztelet énekes része — a szlovén 
nemzetiségű kántor jártas a magyar nyelvben.

1983-ban nyolc esküvőt tartottak Hodoson, egy kivételével mindegyiket 
a templomban is. A gyerekek osztatlan hitoktatásra járnak, hetenként egy
szer. A korosztály 90 százaléka él ezzel a lehetőséggel — a magyarok szá
mára anyanyelven folynak a hittanórák. Magyar nyelvű biblia, énekeskönyv 
és káté is kapható a templomban. A muravidéki gyülekezetek kapcsolato
kat építettek ki a horvátországi és vajdasági evangélikus gyülekezetekkel, 
rendszeresen látogatják egymást. Hivatalos kapcsolatokat tartanak fenn 
Magyarországgal is.

A szlovéniai magyar reformátusok számarányukat tekintve a kisebbség 
legkisebbjei. A szentlászlói eklézsia mindössze 140 kálvinista lelki otthona. 
Ma negyedfélszáz kilométer távolságról, a horvátországi Kopácsről jár ki 
hozzájuk negyedévenként egy-egy hétre az ottani esperes. A környékbeli 
falvak reformátusainak ezekre a napokra kell időzíteniük az esküvőket, a 
keresztelőket és a konfirmációt. A pásztor nélküli nyáj életének folyama
tosságát a gyülekezet presbitériuma, gondnoka és nem utolsósorban szép 
könyvtáruk biztosítja.6 Évente találkoznak a szomszédos magyarországi Ba- 
jánsenye híveivel.

Rövid áttekintésünk és az e témában szórványosan megjelent néhány 
irodalom7 talán kellőképpen bizonyította a vallás nem elhanyagolható sze
repét a muravidéki magyarság azonosságtudatának megőrzésében. Fontos
nak érezzük figyelni e szórvány közösségi életére azért is, mert a szlovén 
többség nemcsak tolerálja, hanem igényli is az anyanemzet kulturális tá
mogatását a kisebbség számára.
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Itt van elrejtve
Tokaj-Hegyaljai zsidó temetők . . .  
Budapest 1985. Európa Kiadó 
Scheiber Sándor emlékének

Egy ókori zsidó elbeszélés szerint apa 
és fia együtt vándorolnak a véget nem 
érő országúton. Megpróbáltatásoktól ki
merült fiát édesapja így erősíti: „Csak 
egy kicsit szedd még össze magad fiam, 
lám már itt a temető, nemsokára be
érkezünk a városba, s ott már vár 
reánk a gyülekezet.”

A Holocaust (népirtás) korszaka után 
kisebb, s nagyobb temetők szegélyezik 
az országutakat szerte Eu'rópában, de 
ha mellettük elhaladva be is érkezünk 
a városba, zsidó gyülekezetei már nem 
találunk ott.

Ilyen gyülekezet nélküli temetők em
lékét örökíti meg Wirth Péter könyve, 
a hozzáfűzött magyarázatok Scheiber 
Sándor posthumus tanulmánya, s a te
metési liturgiából bemutatott szöveg- 
részletek válogatása, ill. a héber sír
kőfeliratok magyarra fordítása Jólesz 
László munkája.

A temetési liturgiái részletek zömében 
a 40-es években elhunyt budai főrab
bi, Kiss Arnold magyar nyelvű imádsá- 
gos könyvéből valók. Ezek az imák 
meglehetősen szabad, bár teológiai 
szempontból kor'rekt átköltései a  zsidó 
temetési liturgia egyes fohászainak. 
Leginkább szentírási mondatok füzé
rei, s zömükben középkori eredetűek.

A könyvünk 10. lapján olvasható rész
let egy, már a  tialmudi korból ismert 
koporsó feletti könyörgésből való.

A vértanúkért szóló könyörgések (9?— 
98. old.) az első keresztes hadjáratok 
évében végbement németországi pog
romok után keletkeztek, s mai napig is 
az akkori és azóta történt üldözések 
fájó emlékeit tartják fenn.

A .,Magasztaltassék és szenteltessék 
meg az Ö nagy neve” kezdetű imád
ság (82. o.) — általában a  gyászolók 
imája — közeli rokonságot mutat a 
Miatyánkkal. A két imádság közötti ösz- 
szefüggésekre jszámos dolgozat muta
tott már reá az idők folyamán. Leg
utóbb Szécsi József összegezte az ide
vágó eredményeket a Vigíliában. En
nek a  zsidó imának több, kisebb-na- 
gyobb eltérést mutató variánsa van. 
Ami kiváltképpen sajátossága, hogy egy 
szövegvariáció kivételével, az elhuny
takról nem esik benne szó. Mégis egyik 
válfaja minden zsidó liturgiában a gyá
szolók kegyeleti imájaként ismeretes, 
annak a mélységes hitnek ,a kifeje
zésére, hogy gyászunkban és megpró
báltatásunkban is elfogadjuk és vall
juk Isten mindenhatóságát az élet egé
sze, s ami ehhez tartozik, a halál fe
lett is.

Istenben boldogult Scheiber Sándor 
utószava a  zsidó temetésről szóló tud
nivalókat szinte teljességgel felöleli. A 
sírkővel kapcsolatos megállapításaihoz 
talán még annyit hozzátehetünk, hogy 
a kegyeletnek ez az emlékjele az ókori 
Szentföldön — olyan területeken, ahol 
külön temető nem volt, hanem általá
ban a  földeken helyezték nyugalomra 
az öröklétbe tért testét — még egy 
külön kultikus célt is szolgált. Neve
zetesen azt, hogy a kohaniták (az áro- 
ni család) tagjai számára figyelmezte
tésül szolgált ama területek elkerülé
sére, ilevitikus tisztaságuk megőrzése 
érdekében.

A sírkövet díszítő motívumok közül 
megemlíthető még, mert temetőinkben
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elég gyakran előfordul, a sírkőbe vé
sett kancsó, amely a lévi törzsből való 
származás jelképe. A zsidó liturgiában 
ugyanis mindmáig az ároni család tag
jai bizonyos alkalmakkor elmondják a 
papi (ároni) áldást a gyülekezet felett. 
Ezt kézmosás szertartása előzi meg, s 
ekkor a léviták öntik le a kohaniták 
majdan áldásra emelendő kezeit friss, 
tiszta vízzel. Ezt a vízöntő, lévita szer

tartást jelképezi az ehhez a törzshöz 
tartozó sírján a  kancsó.

Művészi tekintetben gyönyörű, mű
velődéstörténeti szempontból hézag
pótló munka, s a kegyeletre példaadó 
a könyv. A Holocaust következtében 
gyülekezet nélküli temetőink emlékét 
őrzi Scheiber—Wirth—Jólesz fárado
zásának e megkapó eredménye.

Schweitzer József

Esterházy Péter: Bevezetés a szépirodalomba

Budapest 1986. Magvető Kiadó

Bajban lennék, ha röviden össze ként 
foglalnom, „mi is” Esterházy Péter 
vaskos új kötete, amelyben — laza, 
mégis szerves egységet alkotó ciklus
ban — a 80-as években írt munkáit 
gyűjtötte össze. Ezért miagát a szer
zőt hívom segítségül, aki ugyan nem 
volt hajlandó könyve elé „önreklám
szöveget” írni, rendhagyó ismertetőjé
ben annyit imégis mond róla, hogy: 
„két kifordult zárójel közé zárt Tér, 
ahol minden szöveg”. Pontosabbat az 
ugyanitt emlegetett „egyszeri kelet- 
eürópai olvasó” sem tudna mondani, 
miután bekalandozta ezt a teret.

Tehát Tér: játéktér és élettér, ahol 
az író otthon érezheti magát. Mert 
itt „minden szöveg”, mert itt egye
dül azzal kell foglalkoznia, ami az ő 
dolga: szavak egymáshoz illesztésével, 
anélkül, hogy eljátszaná a Próféta, a 
Szent vagy a Forradalmár szerepét. Az 
Író számára a szavak fontosabbak, mint 
az Élet, pontosabban: az élet (így, kis
betűvel) számára csak a szavakban lé
tezik. Esterházy ezt a vonzó ars poeti
cát Kosztolányitól tanulta, aki nem is
mert nagyobb kalandot, kockázatosabb 
vállakózást, mint a világot magukba 
foglaló szavakkal foglalkozni. De Kosz
tolányi számára, bár nyelv és való
ság kapcsolatának misztériumát a nyelv 
felől szerette megközelíteni, az írás 
mégsem önmagában és önmagáért volt 
fontos, hanem olyan varázslatos esz
közként, ami lehetővé teszi, hogy a dol
gokkal — mindazzal, ami túl van nyelv
ven és irodalmon — találkozhassunk.

A Bevezetés a szépirodalomba tágas

terében úgy tűnik, más törvények ural
kodnak. Itt valóban a „szöveg” a leg
fontosabb. A könyv első lapjától az utol
sóig a szavak kötik le a figyelmün
ket, amelyek már nem elsősorban je
lentésükkel hatnak ránk, hanem mint 
nyomasztó erejű, önálló életet élő 
nyelvi tények. Különös „eposzi sereg
szemlével” kezdődik a mű, amely A sza
vak bevonulása címet kapta. Mint egy
kor a görög hősök, úgy sorjáznak elő 
itt fegyelmezett abc-rendben az igazi 
„főszereplők” : „anya Abaligetről, ara
nyoskám Acsádról, adatbázis Adácsról 
. . . ” stb. Már az expedíció előkészít rá, 
hogy a nyelv itt többé nem a régi, en
gedelmes eszköz a szerző kezében, ha
nem független erő, amely egyszerre 
lenyűgöz és riaszt. Olyan erő, amely 
akár szembe is fordulhat velünk és 
győzelmet arathat fölöttünk. A Beve
zetés . . .  — legalább részben — erről 
„szól”.

Ha a „nyelvi eseményeket” nem irá
nyítja senki (tehát nem lehet tudni, 
hogy ki beszél és kinek-minek a ne
vében), olyan örvénylés jön létre, 
amelyben megszűnik mindenféle 
hierarchia. Egymás mellé sodródhatnak 
a legalantasabbat és a legmagasabbat 
kifejező nyelvi formák: a trágárság és 
az ima jól megfér egymással ebben a 
helyzetben. A nyelvnek ezt a  botrányát 
— amelyet jól ismerünk nyomasztó 
mindennapi helyzetekből, olyanokból 
például, mint az Ágnes c. „Erzählung” 
értelmiségi bulijai — Esterházy nem 
elszigetelten szemléli. Szándéka szerint 
a nyelvi zűrzavar annak a nyelven—
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irodalmon túli zűrzavarnak az egye
temes metaforája, amelyben élünk, s 
amelynek bizonyos értelemben ez a 
könyv is a  terméke. Az az élethelyzet, 
amelyben így beszélnek, maga is kao
tikus <— tehát démonikus (hiszen la 
káosz egyszerre jelent ürességet és zűr
zavart, a Gonosz műveit pedig aligha
nem ez a  két minőség jellemzi leg
inkább). Ha itehát fölmutatjuk a  nyelvi 
káoszt — véli a szerző —, akkor hírt 
adunk a világban uralkodó, létünket 
fenyegető rossztól is.

Esterházy ennek az eljárásnak a se
gítségével .„eljátssza”, hogy mint író 
nem tud úrrá lenni a szavakon: nem 
tud kialakítani egy olyan artikulált 
beszédmódot, amellyel kifejezhetné, 
megnevezhetné a világállapotot, amely
ben élünk. (Ha megtehetné: már úrrá 
is lenne fölötte, hiszen a megnevezés
sel már némi hatalmat is nyerünk a 
megnevezetten.) A szerzőnek ez a tehe
tetlensége mindannyiunk tehetetlensé
gét példázza a könyvben. Esterházy így 
egyszerire szereplője és rendezője annak 
a  „játéknak”, ami a mű „telt Terében” 
folyik. Bonyolult áttételrendszer ez, 
amelyet a szerző azért hozott létre, 
mert úgy érzi: „egyenes” beszédmódra 
sem a helyzetünk nem alkalmas, sem 
ő maga. Nem akar úgy tenni, mintha 
erősebb és bölcsebb lenne olvasóinál.

De vajon e művön belüli remény
telen küzdelem ábrázolása nem kí- 
vánt-e legalább akkora írói érőt és 
autonómiát, mint ami a  „sorok között” 
fölvillantott életproblémák, botrá
nyok közvetlenebb megjelenítésére is 
elég lett volna? Érzésem szerint jó 
adag narcizmus és világfájdalom is kell 
ahhoz, hogy egy rendkívüli tehetségű 
író „második szándékkal” eleve bukott 
könyvet írjon ahelyett, hogy a  tárgyá
val megütközve „élesben” vállalná a 
bukás kockázatát. Lehet persze, hogy 
kibicként könnyen beszélek. (Ámbár 
nem tudom, hogy az olvasó csak ki- 
bic-e ...) Engem mindenesetre a kötet
nek azok az írásai ragadtak meg, me
lyekben a szavak mögül elővillantak 
megoldhatatlannak érzett erkölcsi-me
tafizikai problémáink: a  Fuharosok- 
ban a  bűn egyetemességének és tetten- 
érhetetlenségének kínzó tapasztalata, 
vagy A hely, ahol most vagyunk c. no
vellában a középszerűség reménytelen
sége. Leginkább azonban A szív se
gédigéiben éreztem a valódi, személyes 
írói küzdelmet — a  halállal szembeni 
közös tehetetlenségünkkel. Ezeken a 
lapokon Esterházy nem az író küsz
ködéseiről számol be, hanem — ellen
tétben a  kötet többi írásával — szem
besít minket közös szenvedéseinkkel.

Rakovszky István

Ernesto Cardenal: A solentinamei evangélium

Budapest 1985. Magvető Kiadó

Van valami vonzó és van valami ide
gen ebben a könyvben számomra.^ 

Vonzó az istentiszteleti forma, ami
ben született. A Nicaraguái tó So- 
lentiname nevű kis szigetén az iro
dalomtudományban és filozófiában kép
zett trappista szerzetes és felszentelt 
pap, Emesto Cardenal körül alakult 
közösség, a mise folyamán elhangzó 
evangéliumról a templomban és a mi
se keretében bibliaköri beszélgetést 
folytat. Beszélgetésükben először meg
próbálják megérteni azt az eredeti szi
tuációt, amit az evangéliumi szakasz 
ábrázol, és Jézus szavainak eredeti ér
telmét az eredeti szituációban. Beszél

getésükben másodszor, s az előzőnél 
is nagyobb igyekezettel, meg akarják 
érteni, hogy /mit üzen az aznapi evan- 

' géliumi szakasz nekik, szegény, elnyo
mott, kizsákmányolt, tanulatlan ha
lászoknak és parasztoknak. Hogyan ért
sék önmagukat az evangélium alapján? 
Hogyan nézzenek a  gazdagokra, az el
nyomókra, a kizsákmányolókra az 
evangélium alapján? Mit reméljenek az 
evangélium alapján? Mit kell cseleked
niük az evangélium alapján?

Idegen viszont az a magabiztosság, 
ahogyan kijelentéseket tesznek, ítéle
tet mondanak, és az, amilyen direkt 
módon, közvetlenül és egyértelműen al-
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kalmazzák az evangélium szavait a ni- 
caraguai helyzetre és a saját életükre. 
Példaként lássuk erre „A kufárok ki
űzése a  templomból” körüli beszélge
tés egy részét: „...teljesen világos, 
hogy ez egy kommandóakció volt. Jé 
zus egymaga nem tudta volna felfor
gatni a pénzzel teli asztalokat és az 
árusítóhelyeket, és kiűzni onnan az ösz- 
szes kereskedőt. Köztudott, hogy a 
templomnak rendőrsége is volt, amely 
a rendre vigyázott. . .  Jézus Jeruzsá
lembe vailó diadalmas bevonulása után 
szemügyre vette a  templomot, .. .’ott 
mindent jól megnézett, aztán a tizen
kettővel kiment Betániába, mivel már 

esteledett’ . . .  A támadás tervét tanulmá
nyozhatta . . .  Olyan volt ez, mint a 
templomok elfoglalása, ami az utóbbi 
időben sok helyütt lejátszódott. . .  Nem 
kétséges, hogy a népével együtt hatolt 
be oda. Ha egyedül megy, agyonverik, 
mert a kereskedők a létező leggono
szabb népség. És a nép segített neki 
felborogatni az asztalokat. Látszik, hogy 
minden jól meg volt szervezve. Utána 
pedig gyűlést tartottak. . .  De azután 
visszavonult. Nem próbálta ellenőrzése 
alá vonni a templomot. Mert akkor 
megérkeztek volna a római tengerész- 
gyalogosok . . .  Jézus mindenekfölött sa
ját példájával hirdette tanítását, ami
kor kiűzte a kereskedőket meg a  ban
károkat, így mutatta meg nekik, hogy 
véget kell vetni az ember ember általi 
kizsákmányolásának. Még ha ostorral 
is . . .  Csak ostorral, géppuskával nem? 
. . .  Ostorral vagy géppuskával, amelyik 
kéznél van . . .  Igen, amelyik alkalma
sabb. Mert az a kizsákmányolás, amit a 
kapitalizmus a  mi testünkkel művel, 
nagyobb szentségtörés, mint amit ab
ban a templomban követtek e l . . . ”

Fel kell tennem azonban a  kérdést: 
jogosult-e az idegenkedésem az evan
géliumnak ilyen solentinamei módon 
rövid úton a mára és a  hallgatóra való 
alkalmazásától? Nem igazságtalan el- 
várás-e, hogy a  mi európai mértékünk 
szerint először elméletileg finoman 
disztingváljanak, s majd csak azután — 
ha egyáltalán arra még sor kerül! — 
vonják le a  konzekvenciákat ott, ahol 
egyetlen égető kérdésre egyszerűsödött 
az élet: hogyan lehet az iszonyú nyo
modból megszabadulni? Ez az egyér

telmű kérdés — egyértelmű választ 
sürget. Azt pedig be kell ismernünk, 
hogy nem értheti meg igazán a solen- 
tinameiek gondolkozását az, aki nem 
éli át a solentinameiek helyzetét.

Izgalmasabb azonban a  vonzódás és 
idegenkedés szubjektív érzésénél az a 
teológiai kérdés, hogy a solentinamei 
evangélium Jézusa, és a solentinameiek 
hitének Krisztusa azonos-e az „igazi 
Jézussal” ? A solentinamei evangélium 
Jézusa nem a dogmák Krisztusa, nem 
a  krisztológia Megváltója és Üdvözítője. 
De nem is az a  történeti Jézus, akinek 
alakját a kutatók annyi becsületesség
gel és akkora erőfeszítéssel igyekeznek 
megmutatni olyannak, amilyen a földi 
Jézus valóban volt. A solentinameiek 
merészebbek a Jézus-kutatóknál, ami
kor Jézus arcának és alakjának a vo
násait Rajzolják. Ahogy ezt a solentina
mei Jézus-arcot vizsgálom, azok az in
diai, afrikai, távol-keleti Krisztus-ábrá
zolások jelennek meg előttem, amelyek 
a nézőt annyira meghatják: Iám meny
nyire miagukénak érezték ezek Jézust, 
hogy csakis magukfajtának — indiai
nak, négernek, sárgának tudták elkép
zelni! Csakhogy Jézus valóságos törté
nelmi személy volt, egyetlen valósá
gos arccal és alakkal, amely saját né
pe jellegzetes vonásait viselte. Érzem, 
hogy mennyire igaz az: a képek ve
szélyesek, de nélkülözhetetlenek, vagy 
így: a  képek nélkülözhetetlenek, de ve
szélyesek. Ha ugyanis képek, elképze
lések nélkül, elvontan közeledünk az 
evangéliumhoz, akkor nem lesz szemé
lyes kapcsolatunk az evangélium Urá
val. Ha viszont képek segítségével 
igyekszünk megragadni őt, akkor nagy 
a veszélye, hogy saját képünkre és ha
sonlatosságunkra alkotunk képiét róla. 
így a  solentinamei evangélium Jézusa 
is az Üjtestamentum zélótáira és a 
mai közép- és dél-amerikai gerillákra 
hasonlít.

írásmagyarázlati és dogmatikai szem
pontból hibás és téves kép ez. De való
színűleg nem lenne európai tudós teoló
gus, aki vállalkozna ama, hogy elvegye 
tőlük az ő evangéliumuk Jézusát, aki 
nekik szinte kézzelfogható valóság és 
akihez ők valóságosan ragaszkodnak.

Takácsné Kovácsházi Zelma
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Elfelejtett értékeink

Kalchbrenner Károly, a világhírű gombaszakértő lelkész

Kalchbrenner Károly szepesolaszi lel
kész száz évvel ezelőtt, 1886. június 
5-én hunyt el. Nem ír róla az Egy- 
háztöTténeti Lexikon, nevét csak né
hány régi nekrológ meg gombászati 
kézikönyv őrzi. Ezért örültünk annak, 
hogy az Evangélikus Országos Múzeum 
emléket állított a  jeles mikológusnak, 
a gombák tudósának. Amikor meghalt., 
Kanitz Ágost egyetemi tanár, az első 
magyar botanikai folyóirat szerkesztő
je, ezt írta róla: „Szepesolaszi az egész 
művelt világban ösmeretes volt arról, 
hogy ott egy tapasztalt gombász mű
ködik.”

Kalchb’renner Károly 1807. május 
5-én született a  Sopron megyei Pöt- 
telsdorf nevű községben — ma ez Pe- 
tőfifalva —, ahol édesapja, Kalchbren
ner J. János evangélikus lelkész volt. 
Gimnáziumi tanulmányait Győrött, Pes
ten, Selmecbányán, Pozsonyban és Sop
ronban végezte; itt kezdte el a teoló
giát is. Teológiai tanulmányait Hallé
ban fejezte be. Egy esztendeig a Deák 
téri evangélikus gyülekezetben szolgált 
édesapja oldalán. Nemsokára egy élet
sorsot eldöntő meghívást kapott: 1832- 
ben Szepesolasziba hívták. Elment, és 
ott maradt haláláig.

Egykori faluja ma mintegy 3800 la
kosú község. Szlovák neve Spisske 
Vlaoky, németül Wallendorf. A törté
nészek megállapítása szerint elzászi 
vallonok alapították a XIII. században, 
őket vélték a  környék lakói olaszok
nak. Innen a  község neve. Az evangé
likus templom még 'román stílusban 
kezdett épülni, de a gótika épp úgy 
rajta hagyta keze nyomát, mint a  sa
játos felvidéki barokk.

A kis gyülekezet llelkészi teendői 
nem kötötték le a tudásra éhes fiatal
ember minden energiáját. Ezért Kalch
brenner szorgalmasan kezdte tanul
mányozni a latin és a görög klassziku
sokat; tehetséges festőnek bizonyult, ki
sebb életképeket festett; csattanós hu
moros, ügyes verseket faragott, me
lyekkel jeles társasági hírnévre tett 
szert. Hegyet, völgyet járó, természet
kedvelő ember volt, így hát 1847-től

a  botanika iránt kezdett érdeklődni. 
Ez az érdeklődése az 1860-as években 
mélyült el. Az autodidakta gomba
szakértőből jelentős mikológus lett, aki 
egyházi munkáját sem hanyagolta el. 
Ezért 1858-ban esperesnek, majd 1870- 
ben főesperesnek választották. Mivel 
ötven éves korától szembajjal küsz
ködött, orvosainak tanácsára egyre töb
bet járta az erdőt és a hegyet, ,.Sze- 
pesmegye viránydús vidékén” — mint 
ahogyan ezt egyik ko'rabeli életírója 
mondja. Nyitott szemmel járt, megfi
gyeléseit a „Természettudományi Köz
löny” meg a „Természettudományi Ér
tekezések” hasábjain tette közzé. Ha
marosan nemzetközi hírnévre tett szert. 
1864-ben a Magyar Tudományos Aka
démia levelező, majd pedig 1872-től 
rendes tagja. 1874-től Fries professzor 
(aki Linné nagy hírű utódja volt 
az uppsalai egyetem botanikai tanszé
kén), valamint Berkeley professzor ta
nácsára minden szabadidejét a gom
bák tanulmányozására szánta. Korabe
li méltatója szerint „a jeles tudós, ki
nek szerénysége volt csak nagyobb tu
dományánál, oly kiváló hírnevet szer
zett mykológiai búvárkodásai és iro
dalmi tevékenysége által, nemcsak Ma
gyarország, de még inkább a  külföld 
előtt, mint az eddig kevés magyar ter
mészettudósnak sikerült”. (Protestáns 
Egyházi és Iskolai ilap, 1886.)

Levelező tagja volt az ausztráliai 
New Icuth Wales Linnea Society nö
vénytani társulatnak is. A kor legje
lesebb szakfolyóiratai — a  pétervári 
akadémia közlönye, a „Nedvigia”, a 
londoni „Grevillen” és a „Regensbur
ger Flora” közölték írásait. A legna
gyobb elismerés mégis az volt számá
ra, hogy dr. Thümen, a Mycotheca Uni- 
ve'rsalis kiadójának közvetítésével, az
zal bízta meg, hogy a  különböző föld
részeken összegyűjtött gombák megha
tározását Kalchbrenner végezze el. így 
ő határozta meg Martinoff szibériai, 
Potani és Butschnei mongóliai és észak
kínai, Schnell kirgiziai gombagyűjtését. 
Hozzá küldték el meghatározni Müller 
bárónak a melburne-i botanikus mú
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zeum igazgatónak ausztráliai gyűjtését, 
de az afrikai gombákat is jól ismerte. 
Mac Owar tanár, Tuck és Murray 
mérnök, valamint a herrnhuti közös
ség szolgálatában tevékenykedő Baur 
nevű misszionárius fokföldi gyűjtemé
nyét is ő dolgozta fel. Hogy Dél-Ame- 
dr. Lorencz gyűjtésének meghatározá- 
rika se maradjon ki a sorból, elég 
sába gondolnunk.

A család által kibocsátott gyászjelen
tésen ezt olvassuk: „Alulírott a tudo
mányt, az egyházat, családot ért köz
veszteség fájó érzetével jelentik Kalch-

Értelmes élet, elfogadott halál

A külföldi egyházi sajtóból

A „jó halál” kérdése az egész világon, 
hazánkban is, egyre inkább foglalkoz
tatja a közvéleményen túl a kérdés 
orvosi és jogi oldalával foglalkozó szak
embereket is. Tömören, árnyaltan, 
ugyanakkor határozott álláspontot kép
viselve szól a  témáról Ulrich Eibach 
cikke a Lutherische Monatshefte 1986. 
évi 3. számában. („Herr, gib jedem 
seinen eignen Tod”. Ethische Probleme 
des Sterbens und der Sterbehilfe. Te
hát: „Uram, add meg mindenkinek a’ 
maga halálát.” A meghalás és a  meg- 
halás segítésének etikai problémái.)

Míg korábbi századok „a meghalás 
művészetével” sokat foglalkoztak, a  ter
mészettudományos-technikai gondolko
dás térhódításával az orvostudomány 
egyre inkább abban látta feladatát, 
hogy az életet kiterjessze, a halált pe
dig leküzdje. „Ez az alapelv mind
addig nem bizonyult problematikusnak, 
amíg abból lehetett kiindulni, hogy 
mindaz, amit az orvostudomány tud és 
megkísérel, az ember javát szolgálja. 
Az orvosi technika előtérbe kerülése, 
az élet meghosszabbításának lehetősé
gei és a kórházak komplex szervezeti 
struktúrája nyilvánvalóvá teszik ennek 
az alapelvnek a  nem kielégítő voltát.” 
Az etikai kérdések nem pusztán az or
vosi technika oldaláról adódnak, ha
nem az elhatalmasodó immanens élet
felfogásból, a, halál kilkerülhetetlenségé- 
nek gyakorlati tagadásából, és annak

brenner Károly m. t. akadémiai tag
nak, XIII. városi esperesség érdemült 
főesperesének és a  helybeli ág. hitv 
ev. egyház nyug. lelkészének áldásos 
élete 80-ik évében f. évi június 5-kére 
végelgyengülésben történt elhunytét. 
Pormaradványai f. évi június 7-ikén 
délután 2 órakor fognak helyben, áldó 
részvét által kísérve, nyugalomra tétet
ni. Szepes-Olasziban, 1886. évi június 
hó 5-ik napján. Béke lengjen síri álma 
felett!”

Szigeti Jenő

a képességnek a  hiányából, hogy az 
ember elfogadja a halált.

„ . . . a  halál mint a földi élet hatá
ra szüksjé(gszerűen tartozik . hozzá laz 
élethez. A halál legyőzése ezért nem 
lehet az orvostudomány feladata.” Az 
orvos kisértése, hogy a  halál legyő
zőjének szérepében tetszeleg. A ke
resztyén hit abban juthatna kifejezés
re, hogy múlandóságunkat úgy fogad
juk el, mint Isten uralmát életünk fe
lett. Ha hiányzik az orvosból és a  be
tegből a készség, hogy a halálról be
széljenek, akkor a kórházi gépezet 
gondolkodás nélkül bevet minden ren
delkezésre álló lehetőséget, de nem 
hoznak egyik oldalon sem etikai dön
téseket.

Keresztyén szempontból a  halál nem 
pusztán a beteljesedett élet természe
tes határa, hanem „az élet erőszakos 
megszakítása, gyakran súlyos fájdal
makkal, elmagánosodással és kétség- 
beeséssel együtt. Joggal tűnik végzet
nek és átoknak számunkra.” Nem ma
ga a halál az, ami ellen küzdeni kell, 
hanem a  halálnak ez az átok-jellege. 
„Az élet ellentéte kevésbé a fizikai 
halál, mint inkább azoknak a kapcso
latoknak a megszakítása, melyek az 
életnek értelmet és mélységet adnak, 
tehát az Istennel és az embertársakkal 
való kapcsolatnak a  megszakítása, úgy 
hogy a kétségbeesés, totális reményte
lenség, elmagánosodás, mély rezignáció



94 KULTURÁLIS FIGYELŐ

és depresszió az élet tulajdonképpeni 
ellentéte.”

Mindebben nem kell szükségszerűen 
Isten akaratát látnunk, hiszen az „el
rejtett”, nem kell tehát eleve letennünk 
a segítségnyújtásról. A segíteniakarás 
tud az ember tehetetlenségéről, hogy a 
halál ellen nincs orvosság, de a tehe
tetlenségből fakadó részvét, miközben 
mindent megpróbál, el is kerül min
dent, ami fokozza a fájdalmat és szen
vedést, s tartózkodik a szenvtelen ta
pintatlanságtól.

Amiko'r egy betegség visszavonhatat
lanul halálos kimenetel felé közeledik, 
akkor — az előzőkből következően — 
„a fájdalmak enyhítésének és az elvi
selhető és még értelmes élet biztosí
tásának abszolút elsőbbséget kellene 
kapnia az életidő meghosszabbításával 
szemben. Ezeket a célokat ritkán lehet 
egyidejűleg követni.” Nehéz feladat en
nek objektív kritériumait megadni, de 
ilyenekre lehet gondolni: kommuniká
ciós képesség; bizonyos saját testi te
vékenységre való képesség; állandó, sú
lyos fájdalmak nélküli élet. „Ahol az 
értelmes és elviselhető életnek ezek az 
alapvető struktúrái már nem állnak 
fenn, ott már nem kellene orvosi be 
avatkozás útján az életidő meghoszab- 
bítására törekedni.”

Ez semmiképpen sem döntés az em
ber életének értékéről, hanem csupán 
annak elismerése, hogy az életről már 
— nem emberek által — döntés hoza
tott. A keresztyének ebben Isten aka
ratát ismerik fel, még ha tudják is. 
hogy Isten akarata ilyen esetekben is 
elrejtett. Az életet meghosszabbító or
vosi beavatkozásokról való lemondás 
semmiképpen sem jelentheti azt, hogy 
a  halálosan beteg embert feladják vagy 
értéktelennek tartják. Sokkal inkább a 
gondoskodás és az embertá'rsi közelség 
fokozódásának kell következnie.

Az élet meghosszabbításáról való le
mondástól meg kell különböztetni az 
elpusztítást, a  megölést. Az ölés em
berek döntése egy másik emberről, egy 
másik ember értékéről. Az élet meg
hosszabbításáról lemondani viszont az 
életet adó és elvevő Isten döntésének 
passzív elfogadása. Nem azonosítható 
sem a sztoikusok halál-igenlésével, sem 
a Nietzsche-féle önkéntes halállal.

Olykor súlyos betegek maguk kérik 
szenvedéseik megrövidítését. Ez min
denekelőtt legyen felhívás a  gondosko
dás fokozására. Az élet elvételében való 
segédkezés nem tüntethető fel a  szere
tet cselekedetének, hiszen a szeretet 
lehetővé teszi és előmozdítja az életet, 
de nem pusztítja el a szeretet tárgyát 
és a  szeretetkapcsolatot. Sem egyének, 
sem bizottság nem dönthetnek ebben 
a kérdésben; ha mégis megteszik, vál
lalniuk kell a  bírói felelősségrevonást. 
Szó sem lehet tehát az életet védő 
parancsolat bárminemű enyhítéséről.

Eibach szerint a modern orvostudo
mány kiindulópontja, hogy mindaz, ami 
az élet legkisebb meghosszabbításáért 
bármilyen technikai eszközzel és bármi 
áron (nem csak pénzügyi értelemben) 
megtehető, az embernek csak javára 
lehet. De éppen itt támadnak kérdé
sek — mondja a cikk —, hiszen az 
ember így nem személyiség, hanem csu
pán a diagnosztika és a terápia tár
gya. Szükséges lenne, hogy betegek és 
orvosok konkrét esetekben a halálról 
és meghalásiról egymással beszéljenek, 
a beteg — akár végrendeletszerűen 
megfogalmazott — akaratát figyelembe 
vegyék. Nem annyira új etikát és új 
jogszabályokat kíván a szerző, mint 
inkább jblyan embereket, akik nem 
sablonok szerint cselekszenek, akik 
nem egy kórházi gyógyító mechaniz
mus kiszolgálói és tárgyai, hanem leg
jobb belátásuk szerint döntenek.

A cikkben felvetett téma időszerű
ségét aláhúzza az az adat, hogy az 
Egyesült Államokban jelenleg tízezer 
ember fekszik visszafordíthatatlan kó
mában (Magyarország 1986, 14).

Kérdés marad továbbra Is, minden 
esetben eldönthető-e, mennyi esély van 
„az elviselhető és még értelmes életre” 
az egyes konkrét esetekben? Milyen 
biztonsággal lehet ezt eldönteni? En
nek meghatározása — orvosi, jogi és 
emberi szempontból, melyek mindegyi
ke fontos — bizonyára sokkal nehe
zebb feladat, mint a cikk alapján gon
dolnánk. De nem szabad abbahagyni 
az égető kérdés megoldásáért való fá
radozást.

Reuss András
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Summary

The opening article in this issue con
tains a meditation by Paul Tillich on 
John 12:44—50.: ’He who believes In 
m e ... ’ (The New Being. New York 
1955).

A Hungarian Protestant delegation 
visited China at the end of 1985. 
Bishop Gyula Nagy recounts the ex
periences in his travel diary. Chinese 
Christianity today is experiencing a 
period of dynamic revival. Living 
hope and throbbing vitality were en
countered everywhere. The Chinese 
have fought a hard (battle for the new 
way of the Church.

Reflecting upon 1986 proclaimed the 
world year of peace, Reformed Bishop 
Károly Tóth, President of the Chris
tian Peace Conference, raises the 
question: why do we Christians and 
churches have to work for peace? The 
article addresses in detail the moti
vations, the goals, and the specific 
methods of the Christian peace efforts 
and discusses the timely tasks facing 
the Christian Peace Conference.

The journal presents three signifi
cant essays which were read at the 
scientific session organised by the 
Lutheran Church in commemoration of 
the Luther year. Academician Domo
kos Kosáry describes the Lutheran 
raid in Hungary’s cultural history. Be
nedictine Arch—Abbot of Pannonhal
ma András Szennay explains that the 
burden of the Luther image carried 
in Roman Catholic theology for close 
on four-hundred years has in our 
century been subjected to re-exami- 
nation by a number of Roman Catho
lic theologians from both historical 
and dogmatic points of view. Catho
lic theology today definitely considers 
Luther timely and important to which 
especially Vatican II. has given sig
nificant impetus.
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Roman Catholic professor of theo
logy Tamás Nyíri explains in his ar
ticle the causes, the essence and the 
main characteristics of South Ameri
can liberation theology. Its unique 
character is derived from the dialec
tic unity of theory and practice. F i
nally he highlights the three levels 
of liberation proclaimed in this theo
logy.

Gábor Winkler characterises the 
artistry of space design in the big 
Lutheran churches built during the 
latter part of 0 8  in Pozsony, Sopron 
and Győr. According to recent analy
sis these churches were built in the 
very early classicist style. Each is a 
full and convincingly beautiful varia
tion of the selfsame basic design. More 
recent researches indicate that the 
church at Győr reflects the indirect 
influence of French Protestant archi
tecture.

The journal has made a significant 
Hungarian eontributior towards celeb
rating the anniversaries of Ferenc 
Liszt’s birth and death by commissio
ning musician Imre Sulyok to review 
the new entire edition of Liszt’s mu
sical compositions. For many years 
Sulyok has played a prominent role 
in this work and some years ago he 
published an article in this journal 
about the Lutheran aspects in Liszt’s 
life-work.

A selection of C. G. Jung’s memoirs 
and essays in the compilation of 
Aniela Jaffe, a pupil of his, is ex
pected to appear next year in Hun
garian translation. This issue carries 
excerpts, mainly of religious bearing, 
followed by a theological evaluation 
of Jung’s ideas by editor Imre Veörebs.

Besides the papers reviewed above 
also a Table of Contents may be found 
in English and German.
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Aus dem Inhalt

Den Anfang der Nummer bildet Paul 
Tillichs Meditation über Joh. 12,44— 
50: „Wer an mich g lau bt...” (The 
New Being. New York 1955).

Eine Delegation ungarischer Protes
tanten besuchte Ende 1985 China. In 
seinem Tagebuch schildert Bischof 
Gyula Nagy seine Erfahrungen. Die 
chinesischen Christen erleben heute 
eine Zeit dynamischer Erneuerung. 
Überall traf er auf waches Leben 
und Hoffnung, Ergebnisse des schwe
ren eigenen Kampfes um den neuen 
Weg der Kirche.

Im Blick auf das Weltjahr des 
Friedens 1986 fragt der reformierte 
Bischof Károly Tóth, Präsident der 
Christlichen Friedenskonferenz, wa
rum wir Christen und Kirchen für 
den Frieden tätig sein müssen. Er 
nennt detailliert Motive, Ziel und 
Methoden christlicher Friedensarbeit 
und die aktuellen Aufgaben der CFK.

Drei wichtige Vorträge der wissen
schaftlichen Tagung der lutherischen 
Kirche zum Lutherjahr werden hier 
mitgeteilt. Akademiemitglied Domokos 
Kosáry behandelt die Rolle der Lu
theraner in der Kulturgeschichte Un
garns. Der Benediktiner Erzabt von 
Pannonhalma András Szennay erörtert 
die historischen und dogmatischen 
Revisionen zahlreicher katholischer 
Theologen dieses Jahrhunderts an dem 
Lutherbild, das die katholische Theo
logie als traditionelle, fast vierhun
dertjährige Last trug. Luther sei heute 
für die katholische Theologie dank 
des sehr bedeutsamen Anstoßes durch 
das 2. Vatikanische Konzil zweifellos 
aktuell und wichtig.

Über die Theologie der Befreiung 
in Südamerika berichtet der Beitrag 
des katholischen Theologieprofessors

Herausgegeben von der Lutherischen 
Kirche in Ungarn 
Verantwortlicher Schriftleiter:
Dr. Zoltán Káldy 
Schriftleiter: Imre Veöreös 
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Tamás Nyíri. Er stellt ihren Entste
hungsprozeß, ihr Wesen und ihre 
Hauptmerkmale dar. Die dialektische 
Einheit von Theorie und Praxis gibt 
ihr eine spezifische Färbung. Zum 
Schluß beleuchtet der Autor die drei 
Ebenen der in ihr enthaltenen Be
freiung.

Der Architekt Gábor Winkler cha
rakterisiert die Raumkunst der luthe
rischen Großkirchen von Preßburg, 
Ödenburg und Raab aus der 2. Hälfte 
des 18. Jahrhunderts als sehr frühe 
Schöpfungen des Klassizismus. Die 
drei Kirchen stellen je eine vollwer
tige und überzeugende Variante der 
gleichen Grundform dar. Bei der 
Raaber Kirche haben neue Forschun
gen den vermittelten Einfluß der pro
testantischen Baukunst Frankreichs 
belegt.

Als Beitrag zu den Franz-Liszt- 
Feiern bat die Zeitschrift den Musiker 
Imre Sulyok um Vorstellung der 
hochbedeutsamen ungarischen Unter
nehmung, die gesamten Liszt—Werke 
neu herauszugeben, bei der dieser seit 
Jahren eine herausragende Rolle 
spielt. Im übrigen beschäftigte er 
sich vor Jahren in unserer Zeitschrift 
mit den evangelischen Bezügen des 
Lebenswerkes Liszts.

Voraussichtlich 1987 werden die 
Erinnerungen C. G. Jungs und einige 
seiner Studien, redigiert von seiner 
Schülerin Aniela Jaffé, ungarisch 
erscheinen. Aus diesem Band bringen 
wir eine Auswahl, vorangig religiösen 
Bezugs, mit einer theologischen Aus- 
vertung seiner Gedanken durch den 
Redakteur Imre Veöreös.

Außerdem bringen wir das voll
ständige Inhaltsverzeichnis in eng- 
licher und deutscher Sprache,
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