
EVANGÉLIKUS SZEMLE

Lüthi-meditáció

Vallási érdeklődés fiatalok között 

Szokolay kantátáitól az Ecce homóig 

XXIII. János pápa emlékezetére 

Változások az anglikán liturgiában 

Az egyházi ötvösművészet remekeiből 

A megmagyarázhatatlan szenvedés 

A fasori gimnáziumról 

Fogyatékos embertársainkért 

Csallóközi riport 

Az ifjúsági konferenciák mérlege 

Mai zsidó szépirodalmi művek 

Régi és új versek

Az összetört sámándomb (elbeszélés) 

Kulturális figyelő



DIAKOMA
EVANGÉLIKUS SZEMLE

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ 
IDŐSZAKI FOLYÓIRATA

X. évfolyam

1988. 1. szám

SZERKESZTŐBIZOTTSÁG:

NAGY GYULA, a szerkesztőbizottság elnöke 
FEKETE ZOLTÁN, a szerkesztőbizottság társelnöke 
VEÖREÖS IMRE szerkesztő

Bozóky Éva 
Cserháti Sándor 
Fabiny Tibor 
Fasang Árpád 
Frenkl Róbert 
ifj. Görög Tibor 
Hafenscher Károly 
Harmati Béla 
Jánosy István

Karner Ágoston 
Kneffel Pál 
Komjáthy Miklós 
Péter Márta 
Prőhle Károly 
Reuss András 
Rédey Pál 
Szokolay Sándor 
Vámos József

Kiadja a Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya — Felelős szerkesztő 
és kiadó: dr. Nagy Gyula — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VIII., Pus
kin u. 12. I. em. 1088. Tel.: 142-074 — Megjelenik évente kétszer, tavasszal és 
ősszel — Előfizetési díj évi 130,— Ft, egyes szám ára 65,— Ft — Megrendelhető a 
fenti címen, külföldre való küldésre is — Utcán árusítja a Magyar Posta — 
Kapható a kiadóhivatalban, az evangélikus lelkészi hivatalokban és a Protestáns 
Könyvesboltban (Budapest IX., Ráday u. 1.) — Csekkszámlaszám: 516—220.278 — 
Széchenyi Nyomda, Győr 88.3238 — Felelős nyomdavezető: Nagy Iván igazgató

ISSN 0139—1953Index: 25 198



Tartalomjegyzék

3 Walter Lüthi
Krisztus feltámadása

9 Andorka Rudolf
Hittel vagy hit nélkül?
A vallástól való elfordulás és vallási megújulás 
Magyarországon

* q  Trajtler Gábor
Szokolay kantátáitól az Ecce homóig

Hafenscher Károly 
Oboedientia et Pax
Huszonöt éve halt meg XXIII. János pápa 

q q  Schulek Tibor
Érdekes változások az anglikán egyház liturgiájában 

0-1 Szilágyi András
Űrvacsorai kanna és keresztelőtál a XVII. századból

o o  Képes Géza
Visszhang a XX. század szirtjeiről 
Az első kudarc (versek)

a /"v Hans Heinrich Schmid
A m egm agyarázhatatlan szenvedés

as~\ Frenkl Róbert
A fasori gimnáziumról 
Személyes vallomás

[-Q  Gadó Pál
J D  Fogyatékos em bertársainkért 

60 Martin Luther King Gandhiról

* Rédey Pál 
01 Alsószeliben jártam



/CTq  Fabiny Tamás
Nyolc év mérlege
A gyenesi ifjúsági konferenciákról

>-70 Christian Fürchtegott Gellert
'  Az ellenség szeretete, A halálról (versek)

ryp- Donáth László 
'  J  Hűség — emlékezés — együttélés 

Mai zsidó szépirodalmi m űvek

i-7q  Sághy Jenő
'  J  Az összetört sámándob (elbeszélés)

0 /1 Kulturális figyelő
Kosáry Domokos: A történelem  veszedelmei (id. Magassy Sándor) — 
Jánosy István: Élmények és emlékezések (Veöreös Imre) — Andorka 
Rudolf: Gyermeklétszám a fe jle tt országokban (Nagy Gábor: A m i a 
születésszám alakulása m ögött van) — M ircea Eliade: A szent és a 
profán (Muntag Ildikó) — Lukács József: Vallás és vallásosság a mai 
Magyarországon (Reuss András) — Fényszóró: A rthur M iller drámája, 
Tarbay Ede költői elbeszélése (Bozóky Éva) — Elfelejtett értékeink: 
H íradás a régi Cinkotáról (Szigeti Jenő)

95 Sum m ary

96  Aus dem Inhalt

Scholz László
Üvegszilánkok (8., 18., 24., 28., 37., 39., 83. oldalon)

Tarbay Ede versei (68. oldalon)

Tarnóc János versei (52., 78. oldalon) 

A fényképeket Wagner Richárd készítette.

Martin Luther King Gandhiról szóló írását Jan Pilát Mahátma Gandhi című 
könyvéből közöljük (Gondolat Kiadó. Bp. 1969).

JELEN SZÁMUNK SZERZŐI

Dr. Andorka Rudolf szociológus, 
egyetemi tanár 

Bozóky Éva újságíró 
Donáth László lelkész 
Fabiny Tamás lelkész 
Dr. Frenkl Róbert orvos, 

egyetemi tanár 
Dr. Gadó Pál fizikus 
Dr. Hafenscher Károly lelkész 
Hárs Ernő író 
Képes Géza költő 
Id. Magassy Sándor lelkész 
Muntag Ildikó könyvtáros 
Dr. Nagy Gábor szociológus

Dr. Reuss András lelkész 
Dr. Rédey Pál lelkész 
Sághy Jenő lelkész 
Scholz László lelkész 
Dr. Schul ek Tibor lelkész 
Dr. Szigeti Jenő lelkész, 

a H. N. Adventista Egyház elnöke 
Dr. Szilágyi András művészettörténész 
Dr. Schmid, Hans Heinrich, 

teológiai professzor (Zürich)
Tarbay Ede író, dramaturg 
Tarnóc János főiskolai hallgató 
Trajtler Gábor lelkész, orgonaművész 
Veöreös Imre lelkész



WALTER LÜTHI

Krisztus feltámadása

A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária oda
ment a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírról. Elfutott tehát, elment Si
mon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: 
„Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették!” Elindult tehát Péter és a 
másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány 
előrefutott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előrehajolt, és látta, 
hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon 
Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, 
amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve, egy 
másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és lá
tott, és hitt. De még nem értették az írást, hogy fel kell támadnia a halálból. A ta
nítványok ezután hazamentek.

Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, 
és látta, hogy két angyal ül ott fehérben, ahol előbb a Jézus teste feküdt: az egyik 
fejtől, a másik meg lábtól. Azok így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?” Azt 
felelte nekik: „Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették.” Amikor ezt 
mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus 
az. Jézus így szólt hozzá: „Asszony, miért sírsz? Kit keresel?” ő  azt gondolta, 
hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá: „Uram, ha te vitted el őt, mondd meg ne
kem, hova tetted, és én elhozom.” Jézus nevén szólította: „Mária!” Az megfor
dult, és így szólt hozzá héberül: „Rabbuni!” — ami azt jelenti: Mester! Jézus azt 
mondta neki: „Ne érints engem, mert még nem mentem fel az én Atyámhoz, és 
a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.” Elment a magdalai 
Mária, és hírül adta a tanítványoknak: „Láttam az Urat”, és hogy ezeket mondta 
neki. (János 20,1—18)

Amikor itt M ária M agdaléna m eglátja a feltám adott U rat, és először azt gon
dolja, a kertész az, akkor ez nem az egyetlen tévedése, amelybe húsvét reg
gelén beleesik. Nyomban következik egy második, m ég lényegesebb. Tudni
illik am int a kertészben U rára ismer, először azt hiszi, a halottak közül e 
földi életbe té rt vissza. Nyilvánvalóan Lázár feltám adására gondolt. Miként 
ott a halott testvér nővéreinek visszaadatott, úgy ajándékozta vissza Isten 
Jézust most az övéinek. E tévedés következménye, hogy Mária Magdaléna

Meditációul szolgál az itt következő igehirdetés. W. Lüthi, századunk egyik jelen
tős prédikátora a húsvéti elbeszélés egyszerű megelevenítésével emeli ki írásma
gyarázata alapmondanivalóját: Krisztus nem a földi életre támadt fel, s ebből 
vonja meg következtetéseit húsvét „hasznáról” a földi életünk számára — 1942- 
ben, máig sem fakuló időszerűséggel. (Walter Lüthi: Johannes. Basel é. n. Rein
hardt.)
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úgy akar hódolni most is Urának, ahogyan rövid földi pályafutása alatt tisz
telték  azok, akik valam i különösen nagyot köszönhettek neki: lábai elé akar 
borulni, térdeit átölelni, és úgy imádni őt. Még nem tud ta felfogni valódi 
helyzetét feltám adott Ura előtt. Nyilván azt hiszi, hogy most is azon a szin
ten  áll Jézussal szemben, m int m ikor em berré le tt és hozzánk alázkodott. 
De pont ebben tévedett M ária Magdaléna. Krisztus feltám adott a halálból, 
de nem úgy, m int Lázár. Nem előző állapotába té rt vissza Krisztus, ez a tö r
ténet más volt, m int a betániai testvér, a naini ifjú  vagy Jairus leányának 
esete. Húsvét nem  a múló létbe való visszatérés, hanem  áttörés, benyomulás 
az örök életbe. M ária Magdaléna és a Feltám adott között ott húzódik az a 
titokzatos választóvonal, amely elválasztja egymástól a földit és a földön
túlit, az időt és az örökkévalóságot, Istent és bennünket embereket. Ezért éri 
M ária M agdalénát az a számára első p illanatra váratlan  szó: „Ne érints en
gem, m ert még nem  mentem fel az én Atyámhoz. Hanem menj az én testvé
reimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti A tyátok
hoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.” ( . ..)  Az Űr itt az ő elhárító 
szavával csak azt a teljesen új, megváltozott helyzetet akarja leszögezni, 
amelyben m ostantól fogva a Vele való kapcsolatban az emberek, és tan ít
ványai is vannak. Ha nem is m ent még fel — m int m ondja — „az én A tyám 
hoz és a ti A tyátokhoz”, de m ár most földöntúli, m ennyei állapotában van. 
M ár csak rövid idő kérdése, és kivonja m agát ennek a földnek légköréből, 
és nem fogják látn i őt, m ert feltám adott arra  az életre, amely örök.

De mi most azt mondjuk, és maga M ária M agdaléna is később bizonyára 
azt mondta: „hála Isten, hogy először tévedett. Hála Isten a húsvét valósága 
m érhetetlenül felségesebb, m int első pillanatban és az első meglepetésben 
tű n t; oly fenségben lebeg m int föld felett az ég. Ö azon sírt, hogy m ár nem 
ta lálta  ott a holttestet. Hála Isten, hogy nem találta o tt a holttestet! És hála 
legyen Istennek azért is, hogy nemcsak egy m úlandó életre visszatérő U rat 
ta lált ott. Se neki, se nekünk nem  volt hátrányunkra az ő első csalódása. 
Hála Isten húsvét nem  a Feltám adott visszatérése a múló világ fogságába. 
Hála Isten húsvét a sírból való feltámadás az örök szabadság állapotába. 
Az Űr ezzel örökre elszakadt és elszabadult a halál karmaiból, és Krisztus 
oda vonult be, ahol őt többé soha nem éri utol a rothadás. Ilyen hatalm asan 
győzött, örökre győzött a halál felett. Ha helyes le tt volna Mária Magdaléna 
első feltevése, feltám adása által csak úgy lenne övé és m iénk is, m int Lázár 
az övéinek; a hozzátartozók számára kedves és megható le tt volna, de azután 
újból csak a halál karjaiba esne, aki előbb vagy utóbb ú jra  legyőzné őt. 
De ő örök életre ju to tt, és ez nem  sírásra, hanem  örömre, magasztalásra, 
ujjongásra ok: Krisztus feltám adott, bizonnyal feltám adott!

S m iután m egadatott neki, hogy ezt felfogja, a Feltám adottól azt a külde
tést kapja, hogy vigye ezt hírül a tanítványoknak, akiket Jézus itt először 
nevez testvéreinek. Ezt meg kell tudniuk a tanítványoknak, hiszen elsősor
ban őket illeti. M ert Jézus nem önmagáért, nem  saját előnyére és dicsősé
gére tö rt u ta t az örök életre, hanem  m int sokak Üdvözítője és Megváltója. 
Ebben Is A tyjától rábízott hivatását teljesíti, megváltói m unkáját. De ami 
itt történt, nemcsak a szűk tanítványi körre vonatkozik. Ezt el kell vinniük 
az egész világra, m inden néphez, m ert m indenkinek meg kell tudnia, hogy 
Jézus őérettük em elkedett az örök életbe. É rtük m indenkiért, aki ezt hal
lani fogja és hallani akarja, aki hinni fogja és hinni akarja, azokért tö r
tén t ez. Az örök élet, amely m indnyájukért diadalt ara to tt húsvétkor, ja 
vára és üdvösségére legyen mindazoknak, akik hisznek őbenne. A mi örök



WALTER LÜTHI: KRISZTUS FELTÁMADÁSA 5

életünk, vagy még világosabban: az én és a te  örök életed áll azon az első 
húsvét reggelen Arim átiai József kertjében M ária M agdaléna előtt. És ha 
ő ezt az üzenetet a tanítványoknak elviheti, azt jelenti, hogy ezt az üzene
tet nekünk is elhozhatja, nekem, neked és mindazoknak, akik hallják: ezzel 
minket Krisztus átvitt, átküzdött és á tm en tett a múlandóságból az örök 
életre. Micsoda törpe m inden hadijelentés és győzelmi hír, ehhez a szent há
borúhoz képest, melynek itt  olyan titokzatosan győzelmes kimenetele lett! 
Mi ennek a világnak és a mi időnknek m inden döntése — bárm ennyire le
hetnek fontosak azok, és milyen feszülten kell nekünk azokra figyelni — 
ehhez az egyetlen döntéshez képest, ami visszavonhatatlanul végbement az
által, hogy Krisztus értünk feltám adt az örök életre!

Mária M agdalénán kívül azonban még két m ásik tanúról is szó esik hús
véti evangéliumunkban, Péterről és Jánosról. A hír hallatára, hogy a sírt 
üresen találták , m indketten azonnal odasietnek. János megelőzi az idősebb 
Pétert és elsőnek érkezik a sírhoz. Ott azonban megtorpan, nem  tudjuk, mi 
ta rtja  vissza. A később odaérkező Péter azonban elszántan belép a sírboltba, 
pontosan átvizsgálja azt, s most m ár János is bemerészkedik. Ott találják 
rendbe rakva a halotti kendőket, s kissé oldalt a „verejtékkendőt”, amit a 
halott homloka köré csavartak, s ami most feltűnő gondossággal összehaj
togatva a földön feküdt. Ebből m egállapítják, hogy U ruknak nyilván nem 
volt m ár szüksége ezekre a halotti leplekre, és a szöveg így folytatódik: mi
után János e tényállást m egállapította, „láto tt és h itt.” (. ..)  Mielőtt még 
Jézust m agát lá tta  volna, a halotti leplek sokatmondó állapotából eljutott a 
húsvéti hitre. A hit felülről való ajándékát term észetesen egy tanítvány sem 
nélkülözheti. Azután is, hogy ők többet lá ttak , m int csupán az üres sírt és 
a kendőket, azután is, hogy az angyalokkal találkoztak, sőt azután is, hogy 
magával a Feltám adottal találkoztak, szemükkel látták, kezükkel tapintot
ták, m int János később egyik levelében m ondja, egyedül a hit az, ami felér 
Hozzá, m ert Krisztus az örök életre tám adt fel, és ezt az ember, amíg a té r 
és idő körében mozog, egyedül hitben tu d ja  felismerni.

Krisztus örök életre tám adt fel. Ez m indenki számára, aki abban hisz, az 
örök életet jelenti. De most felmerül a kérdés: ez minden? Krisztus feltá
madásának tehá t számunkra csak földöntúli jelentősége van? Csak azt je
lenti szám unkra, hogy egyszer az örök életbe v e te tt hitben halhatunk meg? 
Ha ez volna minden, az se volna csekélység. Boldogan halni tudni, nem je
lentéktelen dolog. Mégis hadd tegyem fel azt a kérdést, am it a Heidelbergi 
Káté a húsvéti üzenettel kapcsolatban kissé nyersen, de igen mélyértelműen 
így fogalmaz: „Mi hasznunk van nekünk Krisztus feltámadásából?” Mi hasz
nunk van nekünk ebből annak a hetven vagy ha feljebb, nyolcvan esztendő 
folyamán, am it itt tölthetünk? Ha a feltám adás — m int azt a negyedik 
evangélistánál oly világosan olvassuk — áttörés az örök, a földöntúli életbe, 
van-e egyáltalán valami kapcsolat húsvét és a mi m indennapunk között? 
Vagy ott fen t ragyog a Krisztus dicsőségéről szóló magasságos üzenet, itt 
lent pedig folyik a húsvéttól érintetlen és teljesen különválasztott szürke 
élet?

Hát igen, „mi hasznunk van nekünk Krisztus feltámadásából” ? Bizony 
nem ez vagy amaz, nem, hanem  ettől függ egész életünk és halálunk. Még 
világosabban: semmi de semmi sincs, ami oly radikális és átfogó hatással 
lenne em beri m indennapunkra, m int a Krisztus feltámadásába vetett hit. 
Megkísérlem ennek a megállapításnak bizonyítékait felsorolni.

A húsvéti h it döntő jelentősége legvilágosabb an ott tűnik  ki, ahol ez a
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hit elsikkadt. A halványuló és hiányzó hit következményei szinte végelát
hatatlanok, és ahol egy nemzedék sutba dobja az örök életbe vetett hitet, 
m ár az evilági kár is katasztrofális. Első következménye az lesz, hogy az a 
nemzedék, amelyik nem  hisz az örök életben, csakham ar az evilági életbe 
vetett h itet is elveszíti. Öngyilkos nemzedékké változik, amelynek a rra  sem 
lesz ereje, hogy önm agát továbbplántálja. Ahol a húsvéti hit eltűnik, a kép
ernyőn a születéscsökkenés kísértete jelenik meg. Az öröktől való elfordulás 
elkerülhetetlenül m agával hozza az ideigvalóhoz való túlzott odafordulást. 
Így azt a nemzedéket, amelyből mi származunk, a hitetlenség következtében 
olyan istentelen evilágiasság jellemzi, amilyen gyökeres evilágiasságot Noé 
napjai óta egyetlen nemzedék sem tanúsíto tt. És ez a hitetlenségben gyöke
redző radikális evilágiasság a végső oka az egykor keresztény nyugat sze
rencsétlenségének és katasztrófájának. Az európai ember, aki m egpróbált 
az örök életbe vetett h ittő l megszabadulni, velejéig kifordított em ber lett. 
Az ún. születéscsökkenés lett a következmény; ez csak egy visszásság, egy 
a sok közül, de ezzel az eggyel függenek belsőleg össze mind a többiek. Az 
egész élet visszás A-tól Z-ig, mind a magán-, mind a közéletben. Sőt nem 
csak az életünk, hanem  a halálunk is kifordított.

Az evilági ember szám ára a halál is csupán evilági ügy. Szerinte a halál
nak nincs az örökhöz semmiféle vonatkozása. Ezért a húsvét nélküli evilági 
ember a halált csak annyiban ta rtja  ellenségnek, am ennyiben az az evilági 
élet teljes élvezetét zavarhatja vagy korlátozhatja. A halál elleni küzdelem 
nek az evilági ember számára csak annyiban van értelm e, hogy nyugalm á
nak e m egzavaróját, a kínos játékrontót ameddig csak lehet, tartsuk  távol 
magunktól. Ha aztán egy napon mégis kivédhetetlenül ránk tör, intézzük 
a halált oly praktikusan, amennyire csak lehet. A szorongást és halálfélel
met megpróbálja az evilági ember különféle technikai eszközökkel és ügyes
kedéssel enyhíteni, amelyek lehetőleg gyorsan és fájdalm atlanul hatnak. 
Ahol pedig a halál kikerülhetetlen fájdalom m al és kellemetlenségekkel jön, 
azt próbálja bebeszélni magának, hogy a halál végső értelem ben menedek, 
jó barát. Így lesz az ő szótárában a halál egyenest megváltás. M egrendítő 
hallani sokszor a tem etőbe vivő úton, m ilyen ridegen és magabiztosan haj
togatják: „Milyen jó azoknak, akik tú l vannak m indenen.” Így hal ez az evi
lági, „hitetlen és e lfa ju lt” (Mt 17,17) nemzetség, se boldogan, se boldogta
lanul, hanem  egyszerűen, úgyszólván neutrálisán. Ez azonban szoros érte
lemben m ár nem is meghalás. Még az á lla t sem hal meg neutrálisán, szenv- 
telenül. Legfeljebb a láng, am it az éji szél elfúj, vagy a szerszám, m ely a 
kéz nyom ására elpattan. Ily mélyre hat a hitetlenség kártétele, ilyen á tha
tóan avatkozik m indennapi életünkbe a húsvéti h it hiánya, úgyhogy m ár 
meghalni se tudunk tisztességesen.

De aki nem tud m ár az örökkévalóságra tekintve meghalni, hogyan tudna 
az örökkévalóság felől tájékozódva nézni a születésre? Az élettel szemben 
való kifordított m agatartásunk az élet két perem területén m utatkozik meg 
végzetesen, a gyermekhez és az öreg em berhez való viszonyunkban. Az evi
lági em ber számára nem csak a halálnak, hanem a születésnek is csupán evi
lági jelentősége van. Az a fontos, hogy a szülés simán folyjon le ( . ..) ,  hogy 
legyen bőséges csecsemőkelengye, hogy meglegyen a születési testsúly és a 
napi szabályos testsúlygyarapodás, és ne hiányozzanak a modern gyerm ek
ágyi ellátás feltételei. Egy fiatal apa például gram m ra pontosan tudta, m eny
nyi vért vesztett a felesége a gyermekágy során, de nem  tudta, m ilyen val
lásé a keresztapa. Az ilyen gyerm ekszaporulatnak kim ért céljai vannak:
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előbbre jussanak az életben, vigyék valam ire, vigyék többre a gyermekek, 
m int mi magunk. Ez a radikális evilágiság a sivatagi háttere  annak a szép 
m ondásnak: „Csak egy vagy két gyermek, de azok aztán rendesek legyenek.” 
Az az ember, aki csak az evilági létet és időt ismeri, bizonyos joggal vallja 
önmagára, de csakhamar utódaira vonatkozólag is nehéz időkben: nem ér
demes élni. Igen, ez az em ber egyetlen lénynek sem akar k ín t okozni azzal, 
hogy világra hozza, egyenest lelkiism ereti gondot csinál abból, hogy apa le
gyen, és félni kezd attól, hogy gyermekei egyszer megátkozzák azt a napot, 
mikor megfogantak. Ekként lehetséges, hogy a szülési és életsztrájk mögött 
az a mélységes kétség, az az életből való kiábrándultság rejtőzik, amely csu
pán egy fukar evilági életet ta r t  szem előtt. Ilyen mélyen nyúl bele m in
dennapjainkba a húsvéti h it vagy annak hiánya.

De ugyanilyen szembeötlően jönnek napvilágra húsvét nélküli gondolko
dásunk gyümölcsei az öregkort illetőleg is. Ahol az élet úgy m egüresítette 
magát, hogy nem  ismer semmit, ami örök, csak evilági értéket, az előrehaladó 
korral szükségképpen elveszti értékét. Éppen ezért amilyen m értékben egy 
nemzedék eldobja az örök életbe vetett hitét, olyan m értékben veszti el sze- 
retetét is az öregek és törékenyek iránt, m egértését a m unkaképtelenek és 
kim ustráltak iránt, akik nem  tudnak m ár az evilági élet szolgálatába állni, 
és akiket a tö rtető  élet m ár csak akadéknak néz. Az az öregkor, amelyet az 
öröklét oltalmazó szárnya nem  védelmez, végül is az alamizsnából eltarto t
tak  szánalmas színvonalára süllyed. Pedig egy és ugyanazon Isten mondja 
mindkét m ondatot: „Íme, az Űrnak öröksége a fiák, az anyam éh gyümölcse 
jutalom ” ; és „Vénségtekig én vagyok az, és megőszüléstekig én visellek”. 
Viszont egy és ugyanazon hitetlenség az, am i az öregember és a gyermek 
életterét beszűkíti.

Csak egy olyan nemzedéknek telhet ú jra  öröme kezei m unkájában, mely 
ú jra  az örök élet perspektívájában lát napi munkájához. Az örök életbe ve
te tt hitben kaphat ú jra  értelm et házasságot kötni és megszentelni, gyerme
ket nemzeni és szülni, és orcánk verejtékével m int apa és anya életünket a 
családért feláldozni. A gyermekáldás a húsvéti h itű  keresztények számára is
tentiszteletté lesz, m ert hívő szülők nem  az ideigvalóságra fogadják gyer
mekeiket, hanem  az örökkévalóságból az örök életre. Gyerm eket szülni csu
pán gonosz napok idejére, valóban nem  érné meg a szülés kínos vergődését. 
De gyermeket szülni az örök életre, nevelni, eltartani, azért m ár érdemes 
elviselni az apaság és anyaság minden áldozatát. Ha arról van szó, hogy 
gyerm ekeinket a jó Isten számára táp láljuk  és ruházzuk, lehet-e akkor a 
m unkahelyre vezető ú t az apának tú l messze, lehet-e a m unka túl terhes 
vagy túl piszkos? Hiszen am it végzel és alkotsz, nem egy évtized vagy év
század szám ára végzed, hanem  az örök életre. És ha gyermekeid közül az 
egyik az evilági életben nem  tudja megállni a helyét, testileg vagy szellemi
leg elm aradott, mi történik akkor? M ert ez az evilági gondolkodású ember
nek érthetően súlyos aggodalma. Bizony nehéz kereszt ez, m elyet él kell vi
selni. De hívő apák és anyák el fogják viselni türelemmel, m ert hiszen ők 
ezt a gyerm eket az örök életre nem zették és szülték. És ha esetleg az egyik 
meghal? Az megaláztatás órája lesz, de az Isten  keze alatt való megalázko
dás órája, amelyen átcseng az örök életbe v e te tt hit igéje: „Az Űr adta, az 
Ű r vette el, áldott legyen az Űrnak neve.”

Lehet, hogy az az ifjúság, amely nem  az évszázad számára, hanem az örök 
élet számára nevelkedik, nem  tudja ugyan a földön a m ennyet megterem 
teni, de más szemmel fogja nézni a szülőket és a fogyatékosokat, és máskép-
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pen bánik velük. Neki az öregek m ár nem  csak akadályozó ballasztot jelen
tenek, akiket az em ber megpróbál am ennyire lehetséges simán lerázni, nem, 
m ert m ind az öreg, m ind a gyermek az örökkévalóság oltalmát élvezi. Ez 
lesz az az időben és e világon megáldott nemzedék, am elyről így szól a szent
ige: „hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Ű r a te Istened ád te- 
néked”. Ezen a „földön” , amelyen ú jra  fog élni a húsvéti hit, nem csak a 
házon belül fog megszűnni a szándékos terméketlenség, hanem az utcai pla
kátokról is eltűnnek a koldulásra k inyújto tt öreg kezek. Egy hívő nemze
déknek az öregek kezei nélkülözhetetlenek, mert lehet, hogy m unkára  nél
külözhetők, de nem nélkülözhetők az imádságra felem elt kezek csendes 
szolgálatában. Az egykor fölöslegesnek számító öregek újra elfoglalják a 
társadalom ban az őket megillető helyet. És az az asztalfő a családi és a 
közéletben. Ű jra „vének”-nek hívják őket, vagyis azt a magas címet viselik, 
am it Isten igéje adott nekik.

Ennyi hasznunk van a Krisztus feltámadásából. Ennyi hasznunk van  ab
ból, hogy Mária M agdaléna azon a húsvét reggelen találkozott azzal, aki örök 
életre tám adott fel. Ez szám unkra ideig és örökre szóló nyereség. A Heidel- 
bergi K áté három felelete közül a második így szól: „A Feltám adott ereje 
által m ár most új életre ébredünk.” Korszakunk égető kérdései vagy a hús
véti hit világában oldódnak meg, vagy kínosan megoldatlanok m aradnak.

Bojtos Sándor fordítása

SCHOLZ LÁSZLÓ

Üvegszilánkok
A z alázat helyén

Ö, Négysoros! te vének vékony verse, 
Eposszal, ódával versenyre kelsz-e? 
Románc se vagy, azúrkék ég-fia, 
Csak zsugorodott csöpp elégia.

M indenütt!

Egész világ az Isten perselye! 
Két-fillér-életed ott vesd bele,
Ahol épp jársz s hol vár az áldozat — 
O tt függ fölötted templomboltozat!

Napsütésre várva

Csak üvegszilánkok? Seperd össze! 
Bizony lehetsz tőle gazdagabb, 
Fölcsillámlik olykor megfürösztve 
Gyémántfényben, ha rásüt a Nap.

Értékrend

Az életemet úgy tekintem  
Mint porszemet a forgószélben. 
Másnak tán  föl se tűnt, hogy éltem. 
Nekem e porszem  volt a m inden!



ANDORRA RUDOLF

Hittel vagy hit nélkül?
A  vallástól való elfordulás és vallási megújulás Magyarországon

Régóta megszoktuk, hogy azt halljuk: Magyarországon a vallásosság egyre 
szűkebb körre szorul vissza. Ezzel szemben az utolsó években a hazai és kül
földi sajtóban és más tömegkommunikációs eszközökben egyre gyakrabban 
találkozunk azzal a véleménnyel, hogy hazánkban, sőt a más európai szo
cialista országokban, közöttük a Szovjetunióban is1 sajátos vallási m egúju
lás megy végbe, növekszik az érdeklődés — különösen a fiatalok körében — 
a vallás iránt.

Szinte közhellyé vált az a vélekedés is, hogy elsősorban idős emberek, kö
zöttük is különösen nők, falusi lakosok, alacsony iskolai végzettségűek m a
radtak vallásosak, ezért egyrészt a kihalás következtében, másrészt a fiata
labb nemzedékek egyre magasabb iskolai végzettsége következtében a val
lásosak csoportja még inkább össze fog zsugorodni. Máskor azt a véleke
dést is lehet hallani, hogy amennyiben van vallási megújulás, abban egé
szen különlegesfajta em berek vesznek részt. Eszerint elsősorban a külön
féle szekták terjednek, tehát — Kovács János2 találó kifejezésével — a 
„deviáns” vallásosság.

Ebben a tanulm ányban ezeket a közkeletű vélem ényeket szeretném em
pirikus adatok alapján megvizsgálni, tehát a rra  keresek feleletet, hogy 1. 
folytatódik-e az elvallástalanodási tendencia, vagy vallási m egújulást figyel
hetünk meg a m agyar társadalom ban?, és 2. mi jellemzi a vallásos em bere
ket, m iben különböznek társadalm unk nem vallásos tagjaitól?

Szociológiai elméletek és empirikus vizsgálati eredmények

Kétségtelen, hogy a szociológia tudom ányában a megszületése óta ú jra  és 
ú jra  megfogalmazódott az a hipotézis, hogy a gazdasági és társadalm i fej
lődéssel párhuzam osan egy szekularizációs folyam at fog végbemenni. Ez a 
gondolat a teológiában is elterjedt. A később kivégzett Dietrich Bonhoeffer 
a Gestapo börtönében 1944. április 30-án írott elmélkedésében olvashatjuk, 
hogy „teljesen vallástalan korszakba m együnk bele; az emberek, úgy ahogy 
vannak, egyszerűen nem  képesek m ár vallásosak lenni”, m ajd egy „vallás
talan kereszténység” eljövetelét látja előre.3 Bár nem volt lehetősége annak 
kifejtésére, hogy ezt hogyan képzeli el, nem kétséges, hogy ezt a keresz
ténység valam ilyen megtisztult form ájának tekintette. Harvey Cox amerikai 
baptista teológus híres könyve, A szekuláris város pedig azt a gondolatot
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fejtette ki, hogy a szekularizálódás valójában a zsidó és a keresztény tan ítá 
sok logikájából következik, a reformáció egyebek közt ebben az irányban  is 
nagy lépést te tt előre, és a keresztény egyházak éppen ebben a szekularizá- 
lódott világban tudnak a legjobban megfelelni és kell, hogy m egfeleljenek 
hármas hivatásuknak, az igehirdetésnek, a közösségteremtésnek és a szere
tetszolgálatnak/1

A szekularizációnak persze többféle jelentése van a szociológiában.5 Je
lentheti, m int például Durkheimnél,6 hogy a társadalm i életnek egyre több 
területe, m int a politika, a gazdaság, a tudom ány függetlenné lesz a vallástól. 
Valami hasonlóra gondolt Max Weber is, amikor „a világnak a varázslat 
alól való feloldásáról” (Entzauberung der Welt) beszélt.7 Máskor a szekula
rizáción azt értik, hogy csökken az egyes emberek kötődése a valláshoz, 
egyházhoz. E két folyam at egyáltalán nem  jár szükségképpen együtt. Attól, 
hogy az egyház befolyása a politikára vagy a tudom ányra elhalványul, az 
egyes em berek még nem  kell, hogy kevésbé érdeklődjenek a vallás iránt. 
És megfordítva az egyház erős befolyásának fennm aradása m ellett is el
fordulhatnak az em berek a vallástól. M indkettőre számos példa van  a tör
ténelemben.

A szociológiában találhatunk  olyan megállapításokat, amelyek a vallást 
mintegy az emberi társadalm ak szükségszerű jellemzőjének tekintik. A fent 
em lített Dürkheim  egész szociológiai elméletének központi tétele, hogy m in
den társadalom nak szüksége van egy kollektív tudatra , amely m integy 
szentesíti a társadalm at és annak viselkedési szabályait. Lenski pedig úgy 
definiálta a vallást, m int „az emberi sorsot végső soron alakító erőkre vo
natkozó hitek rendszerét”, és ebből azt a következtetést vonta le, hogy 
„minden emberi társadalom  minden normális felnőtt tagja nyilvánvalóan 
vallásos”.8 Luckmann szerint pedig a vallás „ad az egyes ember m inden
napi életének egy felsőrendű értelm et” , és azáltal elősegíti az em ber beil
leszkedését a társadalom ba.9 Ugyanez a felismerés húzódik meg — kissé ke
vésbé elvont elméleti szinten — a „civil vallás” fogalm a mögött.10 Eszerint 
minden társadalom ban kell, hogy létezzék a gondolatoknak, szimbólumok
nak és cselekvési szabályoknak valam ilyen általánosan elfogadott szövedéke, 
amely az alapvető értékeket meghatározza és a társadalom  tagjainak közös
ségi viselkedését irányítja. Robert Bellah amerikai vallásszociológus szerint 
ezek az elemek az Egyesült Államokban jórészt a kereszténységből szár
maznak. Ha a közmegegyezés ezekben összetörik, akkor a társadalom  igen 
súlyos problémákkal kerül szembe.

Ezekkel a vázlatosan ism ertetett elgondolásokkal kapcsolatban azonban 
hangsúlyozni kell, hogy eZ a „vallás” egyáltalán nem  szükségképpen a ke
reszténység, sőt még csak nem  is kell, hogy Istenre vonatkozó gondolatokat 
tartalmazzon. Például a konfucianizmusban, amely közel két és fél évezre
den keresztül a sok százmilliós kínai társadalom ban a vallás fenti értelem 
ben vett funkcióját ellátta, nincs meg a személyes Isten fogalma.

A szekularizáció és a vallás szociológiai fogalmának kérdésével azonban 
csak azért foglalkoztam itt, hogy szélesebb perspektívát adjak a továbbiak
ban elm ondottaknak, ahol a kereszténység mai és közelmúltbeli m agyaror
szági helyzetét szeretném megvilágítani. Abban a nagyon kedvező helyzet
ben vagyunk, hogy a Tömegkommunikációs K utatóközpont 1972 óta néhány 
évenként megismételve vizsgálta a vallással való azonosulást, és Tomka 
Miklós igen alaposan dokum entálva te tte  közzé és elemezte a vizsgálatok 
eredm ényeit.11 A kérdés, amelyet im m ár hat adatfelvétel alkalmával feitet-
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tek, a következő volt: „vallásos em ber-e ön?”. Az igennel válaszolók aránya 
az 1972. évi 46 százalékról lassan csökkent 1978-ig 36 százalékra, azóta újra 
emelkedett, és 1985-ben 43 százalékot ért el. Ennek alapján Tomka már 
évekkel ezelőtt megállapította, hogy a vallás iránti érdeklődés megélén
kült, tehát a korábbi tendencia megfordult.

Tudatosan óvatos fogalmazása nagyon indokolt. A feltett kérdésre adott 
válaszokból ugyanis nem lehet mélyebb következtetéseket levonni arról, hogy 
m it jelent az, hogy a népességnek bizonyos százaléka vallásosnak mondja 
magát. A kérdés megfogalmazása és a megkérdezés körülményei erősen be
folyásolják a válaszokat. Például am ikor Hankiss Elemér és m unkatársai 
1977—1978-ban nemcsak egyszerűen igen és nem  válaszokra ad tak  lehetősé
get, hanem öt különféle fokozatra, akkor a „bizonyos fokig, ta lán  vallásos 
vagyok” válaszok beszámításával 53 százalékot találtak  legalább „bizonyos 
fokig” vallásosnak.12 A Tömegkommunikációs Kutatóközpont viszont 1980 
óta háromszor egy m ásfajta ötkategóriás válaszlehetőség közötti választásra 
kérte egy, az előbbitől eltérő lakossági m inta tagjait. 1984-ben „az egyház 
tan ítását követem ” választ adta 15 százalék, a „magam módján vallásos va
gyok” választ 45 százalék, „nem tudom ” választ 7 százalék, „nem  vagyok 
vallásos, nem  érdekel a vallás” választ 15 százalék, „meggyőződésem szerint 
a vallásnak nincs igaza” választ 14 százalék, végül a fentiekbe nem  sorol
ható választ 4 százalék. Eszerint az egyház tan ításá t követők és a követke
zetes ateisták aránya m ajdnem  ugyanakkora, közöttük helyezkedik el egy 
sokkal nagyobb átm eneti csoport, amelynek többsége azonban a „maga mód
ján ” vallásosnak gondolja magát, m ásik része egyszerűen közömbös. Ez arra 
enged következtetni, hogy a m agyar társadalom ban létezik egy nagylétszámú 
csoport, amely többé-kevésbé nyito tt a vallás irán t, de valam ilyen ok miatt, 
úgy látszik, nem  azonosul az egyházak képviselte vallásossággal.

Hozzá kell tenni, hogy a fent em lített 43 százaléknál nagyobb „részvételi 
arányokat” is kaphatunk, ha a temetési, keresztelési és esketési adatokat 
vesszük alapul. 1985-ben 147 616 em ber halt meg, az egyházi temetések 
száma 147 326 volt. 130 200 csecsemő született, az egyházi keresztelések száma 
129 690 volt. 73 238 házasságot kötöttek, 25 414 egyházi esketésre került 
sor.13 Nem szükséges azonban magyarázni, hogy az egyházi tem etés vagy 
keresztelés egyáltalán nem jelenti azt, hogy a hátram aradottak  vagy a szü
lők vallásosak.

Tomka Miklós elemzései a m agát vallásosnak mondó népesség társadalm i 
összetételének párhuzamos eltolódását m utatták  ki. Az 1970-es évek köze
péig annál nagyobb volt a m agukat vallásosnak mondók aránya, minél „lej
jebb” m entünk a társadalm i hierarchiában, m inél szegényebb, műveletle
nebb, hátrányosabb helyzetű csoportot néztünk; vagyis a parasztok és szak
képzetlen munkások, a falusi lakosok és az alacsonyabb iskolai végzettségűek 
között volt gyakoribb a vallásosság. Azóta viszont a magasabb iskolai vég
zettségű, szellemi foglalkozású és városi lakosság körében, különösen a fia
talabb korosztályokban látszanak a vallási érdeklődés megélénkülésének je
lei. A Vigilia 1987. évi 8. számában e kérdés v itájában m arxista filozófusok 
is m egerősítették ezt a m egfigyelést.14
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A  felhasznált 198 1-1982. évi adatfelvétel leírása

Ebben a tanulm ányban Tomka Miklós fent idézett m egállapításait akarom 
alátám asztani, és kiegészíteni a Központi Statisztikai H ivatal és az MSZMP 
KB Társadalom tudományi Intézete 1981—1982. évi rétegződési felvételének 
adatai alapján. Ez utóbbi adatfelvétel azért ad erre lehetőséget, m ert 1. jó
val nagyobb „m intát” választottak a népességből (közel 16 ezer 18 éves és 
idősebb személytől gyűjtöttek adatokat a vallási tevékenységek gyakorisá
gáról, ezért lényegesen finomabb demográfiai és társadalm i kategóriákra 
felbontva lehetett összehasonlító elemzést végezni), és 2. igen sok m ásfajta 
inform ációt gyűjtöttek a m egkérdezettekről, ezért a vallásos tevékenysé
gekre vonatkozó adatokat össze lehetett hasonlítani a megkérdezettek sok
féle más jellemzőjével, például a kulturális tevékenységével és az értékorien
tációval.

Az adatfelvétel célja az életkörülm ények és az életmód különbségeire, a 
társadalm i rétegeződésre vonatkozó adatok gyűjtése volt. Azóta is ez az 
adatfelvétel a magyarországi társadalm i szerkezet- és rétegződésvizsgálatok 
fő adatforrása.15 A különféle másodelemzésre kivételesen jó lehetőségeidet 
biztosít az, hogy a felvétel alapadatai mágnesszalagon minden érdeklődő 
kutató számára hozzáférhetőek a Társadalom tudományi Inform atikai Tár
sulás (TÁRKI) adatbankjában, annak számítógépein keresztül.

K iválasztottam  a következő kérdést (amely az MSZMP KB Társadalom- 
tudom ányi Intézete által összeállított kérdőíven szerepelt): „Szokott-e ö n  
tem plom ba vagy valam ilyen vallási közösségbe já rn i?” Három válaszlehető
ség közül választott a m egkérdezett: nem  — ritkán — gyakran. Ez a kér
dés tehát lényegesen különbözött a Tömegkommunikációs Kutatóközpont 
kérdőívén szereplő kérdéstől, m ert a megkérdezett nem  saját nézeteit defi
niálta, hanem a vallási közösségek, összejövetelek látogatásának gyakorisá
gát közölte. Nyilvánvalóan előfordulhat, nem is ritkán, hogy valaki önma
gát vallásosnak, még inkább a „maga m ódján” vagy „bizonyos fokig” vallá
sosnak mondja, noha tem plomba vagy más vallási közösségbe szinte soha
sem megy el. Ezért nem meglepő az, hogy a megkérdezetteknek 11 százaléka 
állíto tta azt, hogy gyakran, 21 százaléka azt, hogy ritkán és 68 százaléka 
azt, hogy nem jár tem plomba vagy más vallási közösségbe. Ez az adat kü
lönben egybecseng azzal a Tomka Miklós által idézett számmal, hogy a né
pességnek 7—10 százaléka já r vasárnaponként templomba.

Az idézett adatokkal szembeni em lített fenntartások ellenére úgy gondo
lom, hogy az a 11 százalék, aki m agát a „gyakran” válaszkategóriába so
rolta, többé-kevésbé azokat foglalja magába, akiknek vallási érdeklődése, 
vallásossága intenzív, és a „ritkán” kategóriába került 21 százalék többé- 
kevésbé a kisebb érdeklődésű, inkább a tradíciók m iatt vallási összejövetele
ken részt vevőket képviseli. Ezért a tanulm ány további részében az egysze
rűség kedvéért az előbbieket intenzív, az utóbbiakat laza vallási érdeklődé- 
sűeknek fogom nevezni, noha mindig észben kell tartanunk, hogy ezek nem 
teljesen pontos elnevezések.
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A  vallási érdeklődés különbségei nem, életkor, lakóhely 
és iskolai végzettség szerint

Ha a vallási érdeklődés intenzitását az alcímben em lített változók szerint 
egyenként vizsgáljuk, teljes m értékben a hagyományos, a leegyszerűsített 
szekularizációs elméletnek megfelelő kép bontakozik ki: a nők, az öregek, a 
falusi lakosok és az alacsony iskolai végzettségűek közül többen járnak 
templomba és más vallási közösségi alkalomra, m int a férfiak, a fiatalok, a 
városi lakosok és a magasabb iskolai végzettségűek közül.

Ebből azt a következtetést is le lehetne vonni, hogy a jövőben a lakosság 
összetételének változása a vallás iránti érdeklődés, a vallási összejöveteleken 
való részvétel csökkenése irányában fog hatni, m ert a városiasodás folyta
tódik (főképpen a kisfalvak, ahol a templomba járók  aránya a legnagyobb, 
fognak várhatóan elnéptelenedni), az iskolai végzettség emelkedik, továbbá 
az idős templomba járók fokozatosan m eghalnak és helyükre olyan nemze
dékek lépnek, am elyeknek tagjai jelenleg sokkal kisebb arányban járnak 
el vallási összejövetelekre. Persze ez ellen ható tendenciák is érvényesülhet
nek, m ert 1978 óta — Tomka Miklós adatai szerint — majdnem  minden is
kolai végzettségi kategóriában és minden korcsoportban nőtt a m agukat 
vallásosnak mondók aránya.

Ha viszont — szociológus szaknyelven szólva — „háromdimenziós” táb
lázatokat vizsgálunk, akkor kitűnnek egy tendenciaváltás jelei:

— ha korcsoportonként vizsgáljuk a különböző iskolai végzettségűek kö
zül az intenzív vallási érdeklődésűek arányát, akkor azt egyrészt a 8 osz
tálynál alacsonyabb végzettségűek között (ők persze csak a legidősebbek 
közt vannak nagyobb számban), m ásrészt a felsőfokú végzettségűek között 
ta láljuk a legm agasabbnak; a 18—29 évesek között pedig éppen a felsőfokú 
végzettségűek közül járnak  a legtöbben „gyakran” templomba vagy más 
vallási közösségi alkalm akra;

— ha korcsoportonként vizsgáljuk a különféle típusú településeken la
kók közt az intenzív vallási érdeklődésűek arányát, akkor a legfiatalabbak 
közt egy új tendencia jelei m utatkoznak: a kisfalvak lakói közül kerültek 
a legtöbben a „gyakran” kategóriába, viszont a nagyobb falvak lakói közül 
a legkevesebben, ettől fogva „fölfelé” nő az intenzív vallási érdeklődésűek 
aránya a kisebb, m ajd a nagyobb városokban, végül Budapesten ér el újabb 
csúcsértéket;

— ha iskolai végzettség szintenként vizsgáljuk a különböző típusú telepü
léseken lakók közt az intenzív vallási érdeklődésűek arányát, akkor mind
egyik településtípusban megjelenik az U alakú összefüggés: egyrészt a leg
alacsonyabb végzettségűek, m ásrészt a felsőfokú végzettségűek közt a leg
magasabb a „gyakran” kategóriába tartozók aránya; különösen határozot
tan  jelentkezik az új tendencia Budapesten, itt a felsőfokú végzettségűek 
közt gyakran vallási összejövetelekre járók aránya magasabb nemcsak a 
középfokú végzettségűek és szakmunkás végzettségűek közötti aránynál, ha
nem  a 8 általános iskolai végzettségűek között m egfigyelt aránynál is.

Még egy figyelemre méltó új jelenségre hívom fel a figyelmet: míg az 
alacsony iskolai végzettségű idős, „gyakran” tem plom ba járók közt nagy 
többségben vannak a nők, a fiatal és magas iskolai végzettségű, „gyakran” 
vallási összejövetelekre járók közt a férfi—nő arány  majdnem  teljesen ki
egyenlített.

A szociológus számára fájdalmas lemondást jelent, hogy még egy ilyen
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nagyszámú em berre kiterjedő adatfelvételből sem tud  „négydimenziós” és 
„ötdimenziós” táblázatokat készíteni. Ezért nem lehet egyértelm űen igazolni, 
hogy a fiatal, nagyvárosi, felsőfokú végzettségűek  között a legnagyobb a 
vallási érdeklődés növekedése az „utánuk következő” elemzési kategóriákhoz 
viszonyítva. Azt gondolom azonban, hogy a fenti elemzések alapján is meg
fogalm azhatjuk azt a következtetést, hogy éppen ebben a társadalmi kategó
riában lehetünk tanúi a vallás iránti érdeklődés leghatározottabb fokozódá
sának.

Ehhez a következtetéshez két kiegészítő megjegyzést kell fűzni: 1. a vallás 
irán ti érdeklődés növekedését az em lített kategóriában helytelen lenne el
túlozni, m ert változatlanul egy csekély kisebbséget érint, például a felső
fokú végzettségű budapesti lakosok közül csak 9 százalék, a 18—29 éves 
felsőfokú végzettségűek közt országosan csak 4 százalék já r gyakran tem p
lomba vagy más vallási közösségbe; 2. a „ritkán” kategória gyakorisága nem 
m utat hasonló tendenciát, hanem a régi szekularizációs társadalm i lejtő t kö
veti, tehát a lazább vallási érdeklődés m a is elsősorban az idősebb, alacso
nyabb iskolai végzettségű falusi lakosokat jellemzi.

Kik ezek az intenzív vallási érdeklődésű fiatalok?

Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolhassak, az összes m egkérdezetteket fel
bontottam  nem (férfi—nő), életkor (18—39, 40—59, 60 és több éves) és val
lási alkalm akon való részvétel (gyakran, ritkán, nem) szerinti kategóriákra, 
és ezeknek különféle jellemzőit hasonlítottam  össze.

Az anyagi életkörülm ényeknek két olyan m utató já t választottam  ki ösz- 
szehasonlításra, amely a jelenlegi Magyarországon különösen jól m u ta tja  az 
anyagi körülm ények különbségeit: a fürdőszobás lakásban lakók arányát (az 
összes megkérdezett között 65 százalék) és a személygépkocsival rendelkező 
háztartásban élők arányát (31 százalék). M indkét m utató szerint a közép
korú és az idős gyakran tem plomba járók valam ivel rosszabb anyagi hely
zetben vannak, m int a soha tem plom ba nem  járók, viszont a 40 éven alu
liak között éppen az intenzív vallási érdeklődésűek vannak jobb anyagi 
helyzetben.

Még határozottabban jelentkeznek ezek a különbségek az iskolai végzett
ség és a művelődés m utatói terén. A fiatal gyakran templomba és vallási kö
zösségbe járók közt kiugróan a legmagasabb a felsőfokú végzettségűek ará
nya (férfiak közt 20, nők közt 9 százalék), közöttük vannak a legtöbben, 
akiknek otthonában sok (500-nál több) könyv található, akik sok (az elmúlt 
két hónapban 3 vagy annál több) könyvet olvastak, akik az elm últ évben 
színházban voltak. Érdekes viszont, hogy a mozilátogatás, a napi televízió
nézés és újságolvasás vonatkozásában nem állnak a templomba nem  járók 
„fölött”. A középkorúak és az idősek korcsoportjaiban is látszanak hasonló 
különbségek a „gyakran” kategória javára, de ezek a különbségek sokkal 
kisebbek.

Itt érdemes közbevetően azt is megemlíteni, hogy arra  a kérdésre, hogy 
„felnőtt korában okozott-e valaha gondot, nehézséget a családban előforduló 
alkoholfogyasztás?” (természetesen a saját alkoholizálást beleértve), nagyon 
határozott különbségek m utatkoztak: a gyakran templomba járók között a 
legkevesebb, a ritkán  templomba járók  között közepes, a soha templomba 
nem járók között a legtöbb az igennel válaszolók aránya.
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Végül megnéztem, hogyan különböznek a fenti kategóriák az értékválasz
tások terén. Az adatfelvételben tíz értéket, életelvet (munka, család, pénz, 
siker, hit, nyugodt élet, kevés kötöttség, megbecsülés az em bertársak köré
ben, élvezetek, fatalizmus) egy-egy kijelentő m ondat alakjában adtak elő, és 
a m egkérdezettek az ezzel a kijelentéssel való egyetértésüket vagy egyet 
nem értésüket fejezték ki egy hétfokozatú skálán (teljesen egyetért: 7, egy
általán nem  ért egyet: 1). Az alábbi elemzésben az erősen egyetértők (7 
és 6) arányát hasonlítom össze életkori és vallási érdeklődés szerinti kategó
riánként.

A tem plomba gyakran járók és nem járók között meglepően csekélyek a 
különbségek. (A ritkán  tem plomba járók többnyire közöttük helyezkednek 
el.) A család minden kategóriában a legfontosabb helyre került (a megkér
dezettek 87 százaléka állította, hogy nagym értékben egyetért azzal, hogy 
„a család a legfontosabb az em ber életében”), és csak egy árnyalattal került 
előbbre a templomba járók között, m int a nem járók  közt. A másik legtöbbre 
értékelt (70 százalék) állítása az volt, hogy „a békés, nyugodt, rendezett élet 
a legfontosabb”, erre is csak egy árnyalattal nagyobb súlyt helyeztek a 
templomba járók. M ásrészt a „szeretek dolgozni, a m unka tesz boldoggá” 
kijelentéssel értettek egyet a legkevésbé (17 százalék) minden kategóriában.

A leglényegesebb különbségek — érthetően — azon kijelentés értékelésé
ben m utatkoztak, hogy „fontosnak tartom , hogy az em ber higgyen valami
ben, legyen egy olyan eszme, hit, am inek szolgálatát a legfontosabbnak 
ta rtja”. Az intenzív vallási érdeklődésű („gyakran”) személyek 53 százalék
ban, a lazábban érdeklődők („ritkán”) 36 százalékban, a nem érdeklődők 
(„nem”) 38 százalékban fejezték ki erős egyetértésüket ezzel. Érdemes azon
ban megjegyezni, hogy még így is szám szerint kétszer annyian vannak az 
erősen egyetértők között olyanok, akik nem járnak  templomba vagy más 
vallási közösségbe, m int az oda gyakran vagy ritk án  járók. Létezik tehát a 
magyar társadalom ban, az egyházhoz kötődőkön kívül is, egy lényeges rész, 
amely a h itet igen fontosnak ta rtja . Közöttük vannak  nyilván a meggy ő- 
ződéses m arxisták és ateisták  is.

Korcsoportonként és nem enként vizsgálva az utóbbi válaszokat, az egyet
értők aránya kiugróan a legmagasabb az intenzív vallási érdeklődésű fiatal 
férfiak közt (64 százalék), és legalacsonyabb a fia ta l nem  érdeklődők és la
zán érdeklődők közt (33—37 százalék). Ez az eredm ény is kidomborítja, 
hogy az intenzíven vallásos fiatalok sok tekin tetben  sajátos társadalmi cso
portot alkotnak. A kép m ásik oldala az, hogy ugyanők azok, akik feltűnően 
kevéssé fogadták el azt a kijelentést, hogy „m inden perc szépségét ki kell él
vezni”. De azt, hogy ez nem  az „evilágtól való elfordulást” jelenti, m utatja 
az a tény, hogy fiatal vallásos férfiak igen nagy értéket tu lajdonítanak a 
sikernek, elismertségnek, előbbre jutásnak, ugyanakkor a megbecsültség
nek is.

Ezzel a bevezetésben felvetett kérdéseket m egválaszoltam: 1. vallási meg
újulás jelei látszanak a fiatal nagyvárosi magas iskolai végzettségűek közt," 
és 2. ezek a fiatalok nem „deviánsán” vallásosak, nem  „vonulnak ki ebből a 
társadalom ból”, hanem a fiatal nem zedék legm űveltebb és legaktívabb ré
széhez tartoznak.
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Következtetések

Felm erülhet a kérdés, hogy mi az oka a szekularizációs tendencia h irtelen  
megváltozásának. Őszintén meg kell mondanom, hogy nem  tudjuk, m int aho
gyan a külföldi kutatások hasonló eredm ényeit sem tud ják  m egnyugtatóan 
megmagyarázni. Nagyon felszínesnek tartom  azt a (leginkább a külföldi 
sajtóban megjelenő) m agyarázatot, hogy az ok a m arxizm us hatásának csök
kenése, ugyanis a vallás irán ti érdeklődés csökkenése a korábbi évtizedek
ben, elsősorban a közömbösség terjedésével függött össze, az utóbbi évek
ben pedig ez a közömbösség látszik csökkenni. Ű jabban a nyugati szakiro
dalomban ú jra  megjelentek olyan elméletek, am elyek az attitűdökben és 
értékekben (például az inkább a konzervativizm ust vagy inkább a változta
tást pártoló politikai nézetekben) bizonyos több évtizedes hullámmozgáso
kat lá tnak ; fel lehetne tételezni, hogy a vallásosság is hasonló (talán ezek
kel összekapcsolódó) hullám szerű változásokat m utat.16 Ezeknek létére azon
ban egyelőre nincs meggyőző bizonyíték. A posztmodernizmus elmélete sze
rin t viszont a fejlett társadalm ak egy új korszakba lépnek be, ebben az 
anyagi életcélok fontossága háttérbe szorul, és a spirituális értékek (jó em
beri kapcsolatok, értelmes és tartalm as élet) kerülnek előtérbe.17 B ár m ár 
számos adatfelvételben vizsgálták ezt az értékváltást, egyelőre nem látszik 
egyértelm űen bizonyítottnak.

Mivel az okokat nem ism erjük pontosan, még kevésbé lehet megjósolni, 
hogy ez a tendenciaváltás tartós lesz-e és tömegessé fog-e válni. Azt az ál
lítást azonban megkockáztathatjuk, hogy a jövő a ttó l is függ, hogyan vi
szonyulnak az egyházi szervezetek és közösségek ezekhez a változásokhoz. 
Az ugyanis nyilvánvaló, hogy a nagyvárosi környezet, a fiatalok és m aga
sabb iskolai végzettségűek arányának növekedése ú jfa jta  feltételeket te
rem t és új feladatokat állít a vallási közösségek elé.

Maga a nagyvárosi lét egészen más külső feltételeket jelent, m int am elyek 
közt a kis falvak gyülekezetei élnek. A nagyvárosokban nyilvánvalóan nem 
lehet a vallási összejöveteleket egyszerűen területi alapon szervezni, m ert 
bárm ely ilyen alkalom a nagyváros legkülönbözőbb részeiből gyorsan elér
hető, így az érdeklődők választhatnak azok közt. Ez azt is jelenti, hogy a 
templomi gyülekezetek tagsága gyorsan változik, cserélődik, ezért a vasár
napi tem plomlátogatás sokkal kevésbé adja az eleven emberi közösség él
ményét, m int a falvakban, ahol m indenki ismeri egymást, és vasárnapon
ként ugyanazok találkoznak.

Számos m agyar szociológiai vizsgálat kim utatta, hogy a családnál nagyobb, 
de még mindig személyes és meleg em beri kapcsolatokat lehetővé tevő  kis
csoportok, közösségek nagyon hiányzanak társadalm unkban, és ez a hiány 
az egyes em berek lelki egyensúlyát, a társadalom ba való beilleszkedését is 
károsan befolyásolja. Az egyházközségek kiválóan alkalm asak lehetnek az 
ilyen közösségek kereteinek m egterem tésére. Mivel a vallás iránt intenzí
ven érdeklődők összetétele heterogén (öregek és fiatalok stb.), sokféle kö
zösségi összejövetel számára kellene lehetőséget adni, számolva azzal, hogy 
ezek a közösségek m enet közben formálódnak, alakulnak, sőt sokszor nyil
ván meg is szűnnek.

A sokféleség iránti igény ezen túlm enően a vallási alkalmak ta rta lm a  te
rén is jelentkezik. Nyilvánvalóan m ást várnak azok, akik beleszülettek és 
természetesen, a tradíciók alapján „belenőttek” a gyülekezetekbe, m in t azok, 
akiknél a kereszténység felé fordulás egy több alternatíva közötti tudatos
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választás eredménye. A sokféleséggel együtt já r a tolerancia szükségessége, 
éspedig nemcsak a különféle teológiai irányzatok, hanem a különböző fele
kezetek és világnézetek közt is abból a megfontolásból kiindulva, hogy akik 
társadalm unk tagjainak anyagi és lelki ,jól-létét” szeretnék javítani, azok 
közt meg kell hogy legyen az elvi alap a kölcsönös megértésre.

Ugyanakkor, ha a szolgálatot komolyan veszik, a gyülekezetek nem  fe
ledkezhetnek meg a hagyományokhoz jobban ragaszkodó idős, falusi, ala
csonyabb iskolai végzettségű templomba járók, közöttük a „ritkán” oda
jövök igényeiről, ezen belül a szegények anyagi segítéséről, az idős embe
rek gondozásáról sem, annál is kevésbé, m ert ma is ők alkotják a templomba 
járók nagyobb részét.

A szekularizációs tendencia megállásának és m egfordulásának jelei te
hát nem könnyítik, hanem inkább sokrétűbbé, bonyolultabbá teszik azok
nak a szükségleteknek a kielégítését, amelyekkel a társadalom  tagjai az egy
házi közösségekhez fordulnak. Ugyanakkor a feladatok ellátását megköny- 
nyítheti az ebben a tanulm ányban körülírt intenzív vallási érdeklődésű fia
tal értelmiségi csoport, ha — illetve ahol — be tudnak  ebbe a m unkába 
kapcsolódni. Az „önkéntesek” fokozódó bekapcsolódása a főhivatású „spe
cialisták” (papok, lelkészek) mellé viszont, m int a rra  Tomka Miklós fel
hívta a figyelmet, maga is hozzá fog járulni ahhoz, hogy a hanyatló hagyo
mányos modellt lassan egy új modell váltsa fel. Ez új modell konkrét ta r
talm ának, részleteinek kidolgozása m ár tú l van a szociológus szakterületén 
és feladatkörén.
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SCHOLZ LÁSZLÓ

Üvegszilánkok
Megszakadt reggeli könyörgés

„Szenteltessék meg, Atyánk, a te 
neved” —

Eddig értem  el imádságomban
S csöngettek, ajtót kell nyitnom  

nyomban.
Szólt az Ű r: „Elég, ha m ár Nevem 

veled!”

Számtan

Ha megszámlálnánk, mennyi
szégyen

Nem ért, ám bár érhetett volna — 
E gondolattól szégyenében 
Az arcunk tüstén t elpirulna.

Túsz

Tán semmi, semmi köze az ügyhöz. 
M ért hozna érte ily áldozatot? 
Szomorú sorsa iszonyú tényt tükröz: 
Az emberiség kiszolgáltatott.

Több, m int véled

Vigasztalás, ha rászorulsz nagyon, 
U nott órán vidító alkalom, 
Szobormű, hogyha épp alkotni 

mersz —
S más titkok kincse egy szem

röpke vers.

Szen t Gellért

Az emberek keveset tudnak rólad, 
Szobrod a vízeséssel jó fotónak.
Mi magyarok is, csak ha a hegy 

reszket,
P illantjuk meg kezedben

a keresztet

Gyakran ism étlődik

Magasztos eszmékért égnek m int 
fáklyaláng

A „halhatatlanok”, dicső vezérek. 
Aztán közönséges tüzet raknak alánk 
S mi, milliók, elégünk m int a féreg!



TRAJTLER GÁBOR

Szokolay kantátáitól az Ecce homóig

Nincs még egy olyan zenei m űfaj, melynek létre jö tte  úgy megmozgatná a 
közvéleményt, m int az operáé. Más zeneművek csendben születnek, bemu
ta tják  őket, a bem utatón tapsolnak vagy fütyölnek, napvilágot látnak  a kri
tikák is, azután az előadók, karm esterek tetszésére van bízva, hogy a művek 
tovább élnek-e vagy sem. Ha az utókor rá juk  talál, esetleg klasszikusokká 
lesznek, ha nem, úgy kottatárak mélyén süllyednek feledésbe.

Nem így az operákkal. Megszületésükről m ár előre h írt kap a nagyközön
ség, a bem utatót sajtó készíti elő, és vannak, akik „tud ják”, mi lesz az opera 
sorsa: egy-két előadás u tán  le kell venni a műsorról, m ert botrányosan rossz, 
vagy repertoáron m arad az operaszínpadokon. Az ősbem utatót forró hangu
latú  viták követik, m indenkinek van véleménye. A kritikákból is m egtu
dunk egyet és m ást, főleg a kritikus beteljesületlen elvárásait az operával 
szemben. A nagyközönség körében is megindul a v ita : az operáért vagy el
lene. Szenvedélyesen és érvek mögé re jte tt indulatokkal. Ezeket az indula
tokat a szerző vagy a m ű tém ája iránti érzelmek fűtik.

Így tö rtén t ez Szokolay Sándor Ecce /lombjával is. Jóval előbb tud tunk 
arról, hogy komponálása a m ester szinte minden idejét leköti. Tudtuk, hogy 
Jézus-opera készül, s ezért egyesek máris aktuálisnak, mások időszerűtlen
nek ítélték. Többen kapcsolták az operát az új, divatos Jézus-művekhez, 
m int amilyen a Jézus Krisztus szupersztár vagy a Próba című balett, ame
lyek kihívásaik ellenére sikeresek mind Keleten, m ind Nyugaton. Amikor 
pedig m ár folytak az Ecce homo operai próbái, voltak, akik a háttérben 
kárörvendve készültek a látványos bukásra. A bem utató u tán  megszólaltak 
a kritikusok. Értelm ezték a művet, Szokolay személyét, a közönséget, ese
tenként nem éppen elfogulatlan ítéletet alkotva a zenéről, szövegről és a 
közönség tetszésnyilvánításáról. Volt, aki a szöveg érthetetlenségét k riti
zálta, m intha a koloratúrszopránok mindig, m inden operában érthetők vol
nának; volt, aki az opera háromszor egyórás felvonásait hosszallotta, m intha 
W agner nem jóval hosszabb operákat is ír t  volna; m egint mások a szerző 
stílusával nem tud tak  egyetérteni, nem  először a zenetörténetben.

Az opera azonban nem  a kritikusoknak, hanem  a zeneszerető és -értő kö
zönségnek íródik. Én ezek számára az Ecce homo élvezhető, ha minden 
részletszépsége nem  is ragadható meg egyetlen meghallgatásra, de ez így 
van más, több szálon futó operacselekmény esetében is. A melizmák hajlé
kony füzéreiben áradó modern muzsika, a drám a nagy feszültségű jelenetei 
élménnyé teszik az opera hallását-látását, amihez hozzájárul Mikó András
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ih letett és szuggesztív rendezése is. A bem utató előadás végeztével nem volt 
rohanás a ruhatárakhoz, hanem a közönség és az előadói gárda együtt ün
nepelte a szerző-karm estert. És még valamit. Egy új, nagy m agyar opera 
megszületését. Mindenki érezte, ez a mű több, m int egy opera a sok közül. 
Van valami többlete, előszörre talán  fel nem fejthető, mélyebben rejtőző, s 
ez tú lm utat a darabban feltáruló tragédián.

Akik ezt a többletet akarták  megragadni és kifejteni, többnyire Szokolay 
Sándor korábbi operáiból indultak ki. Ezek felől nézve vélték m egérteni az 
Ecce homo m ondanivalóját. Emlékeztek a Vérnászra, erre az 1964-ben be
m utato tt spanyol tém ájú operára, amely a m agyaron kívül 15 külföldi ope
raházban arato tt osztatlan sikert. Emlékezetes élménye ennek a m űnek a 
szerelmi szenvedély bem utatása, a szív és az ész tragikus kibékíthetetlensé- 
gének zenei ábrázolása. Az Ecce homo elemzői emlékeztek a Hamletre, erre 
az 1968-ban komponált zenedrámára, melyben a szerző a kevesek filozófiai 
tépelődését helyezte nagyon is merészen az opera eseményeket követelő mi
liőjébe. Szokolay itt nemcsak a nagy shakespeare-i tém át hozta ú jra  elénk, 
hanem felfedte: aki az igazságkeresés ú tjá ra  lép, az magában hordozza 
nemcsak az igazság m egtalálásának győzelmét, hanem  az egzisztenciális bu
kás lehetőségét is. Az operák nyomán tájékozódók hivatkoztak az 1973-ban 
bem utatott Sámsonra is, amely Németh László drám áját v itte operaszín
padra. Itt az elhivatott ember áll a középpontban, roppant tehetségével, eré
nyeivel és egyben emberi gyengeségével. Az óriás küzd, a kicsik, a törpék, a 
tehetségtelenek ezer gáncsot vetnek. Az óriás elbukik, m ert ő is ember. De 
elhivatottsága erőt ad neki, hogy önmaga elpusztítása árán töltse be hivatá
sát ; sodorja magával pusztulásba az ellenséget.

E tém ák u tán  — szenvedély, igazságkeresés, elhivatottság — jelenik meg 
az Ecce homo, a Krisztus-drám a. Merthogy az, m u tatja  az opera történet 
alapja, a Kazantzakisz-regény, m elynek eredeti címe: Az ú jra  megfeszített 
Krisztus. Vagy ahogy a német fordítás hozza: Görög passió. Szokolay Sán
dor is passióoperának nevezi a m űfajt. Miről van benne szó? Egy görög fa
luról, nem is olyan messze a történelemben, csak századunk első felében. 
A török megszálló hatalom  agájáról, önkényeskedéséről. Arról, hogy ebben 
a faluban a hagyomány szerint ú jra  el akarják  játszani a passiót, és ennek 
szerepeit a profán események között meg is élik, nem  egy passió-előadáson, 
hanem a falu hétköznapi életében. Szerepelnek itt földjükről elűzött görög 
kisebbségiek; pópájuk népvezérként kér, követel, küzd, imádkozik és átkoz, 
mindezt hívei életben m aradásáért. Szól a m ű arról is, hogy a két pópa, a 
falué és az üldözötteké, noha m indketten Krisztus szolgái, m iként feszülnek 
egymással szembe, szent ideológiákkal tám ogatva tetteiket. És a drám ai vég
kifejletben a Jézus szerepet nehezen vállaló hegyi pásztor, Manoliosz m agára 
veszi mások bűnét, hogy önfeláldozásában megismétlődjék az á rta tlan  ha
lála az em berekért.

A zavar az opera megítélésében talán abban gyökerezik, hogy az elemzők 
nem  veszik komolyan Szokolay többször elhangzott kijelentését, m iszerint 
az Ecce homo gondolati sum m ája: az em berek nem  hagyják m agukat meg
váltani. A szenvedély, igazságkeresés, elhivatottság nagy gondolati-érzelmi 
triászához a mai em ber látása szerint a megváltás nem illeszthető. Korunk 
elvilágiasodott szemlélete m iatt elvesztette azt az érzéket, hogy megértse, a 
megváltás nagy emberi kérdéseinknek nemcsak része, de minden más kér
désünk m egértésének és jó megoldásának egyetlen kulcsa.

Véleményem szerint az Ecce homo nyújto tta többletet nem az operák fe
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lől nézve lehet megragadni, hanem az Ecce homo eszmei köréhez szorosab
ban kapcsolódó kantáták  felől. Szokolay Sándor eszmei és szimbólumrend
szere, mely az operában manifesztálódik a legteljesebben, a kantátákban 
született, és érett egyre kifejezőbbé. Ezek a m űvek 1970 és 1983 között ke
letkeztek, nagy részüket a szerző a Lutheránia Ének- és Zenekarának írta, 
s W eltler Jenő karnagy iránti tiszteletből és szeretetből neki ajánlotta. Ve
gyük sorra őket.

Karácsonyi pasztorál (1970). Komor tónusú zenekari muzsika festi az éj
szakát, melyben a pásztorok nyájukat őrzik. A fellendülő kórusszólamok a 
fény eláradását hirdetik, m ajd a női kar — m iként az angyal — Jézus szü
letését. Örvendezés, halleluja és dicsőségmondás m ennyeiek és földiek ajkán. 
Ezt követi három népdal női kari feldolgozása. Karácsonyi énekek ezek ked
ves, népi humorral. A kéttém ás fúga: „És aranyt, töm jént, m irhát v i t te k ..  
u tán  a jókedvű kan tátá t váratlanul súlyos, tömör akkordos himnusz zárja: 
„Dicsérünk Jézus, M egváltónk! B űneinkért megszülettél, hogy meghalj éret
tünk .” Ugyanúgy u tal a szerző a kereszthalálra, m int Bach a Karácsonyi 
oratórium ban az „Ó, Krisztusfő, sok sebbel” dallam ának megszólaltatásával.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy Szokolay m inden szövegét gondosan 
válogatja, állítja össze, csoportosítja, sokszor maga írja. Nála nem a zenei 
ötlet sugallja a szövegi megoldásokat, hanem a gondos szövegválasztást kö
veti a zene komponálása. Ezt a szövegi-teológiai elsőbbséget bizonyítja a 
megváltás tényére való utalás a Karácsonyi pasztorál záróhimnuszában.

A Lutherániának ír t kantáták  sorába ékelődik az 1971-ben komponált Apo
kalipszis, amely a Dürer-évfordulóra készült. Nem véletlen, hogy Szokolay 
a Jelenések könyvét vette alapul a D ürer-m etszetek indokán. Az Apoka
lipszist az egyházi kantáták  stílusában komponálja. Megjelennek benne az 
akkor még szokatlan hangzások: „Sárga színű ló halált hozván” a skála ösz- 
szes hangja együtt szól a kórusban, festve az elképzelhetetlen borzalmat. 
A harm adik tétel „Végítélete” még csak fokozza ezt: „Beteljesült az Isten 
haragja ra jtu k ” hatalm as kórusuniszónó, maga a végítélet. A negyedik, egy
ben zárótétel: „Eltöröl m inden könnyet. íme, m indent ú jjá  teszek” pedig 
nem  más, m int ismét a m egváltásra való utalás.

Kronológiailag a következő kantáta  a Pünkösdi ének (1972). A pünkösdi 
tö rténet elbeszélésével kezdődik, mely egyhamar fúgába torkollik: „És lön 
nagy hirtelenséggel az égből, m int sebesen zúgó szélnek vad zendülése.” 
M egjelenik az egyik tipikus Szokolay-szimbólum, az egyetértés, a közösség 
zenei szimbóluma: a „Megtelének Szentlélekkel” szövegre a prím kánon tor- 
lasztásban. A hazugság szimbóluma: az „Édes bortól részegedtek m eg” kife
jezésére az álló akkordok m ellett megszólaló m ixtúra-eltolások erős disszo
nanciát idéznek elő. Külön figyelmet érdemel Péter prédikációja. Ez a pré
dikátori bariton ezután m ind gyakrabban fordul elő Szokolaynál. A péteri 
megszólítás: „Testvéreim ” dallama pedig szintén m ásutt is alkalm azott szim
bólummá válik. A Pünkösdi ének fináléja érdekes módon ismét teológiai 
m egfontolásra utal. „Jézus feltám adott! Az em ber megváltatott!” pünkösd 
üzenetének, Péter prédikációjának a summája.

A K antáta  a gályarabok emlékére (1975) című m űvét a szerző Káldy Zol
tán  püspöknek ajánlotta, aki a szövegalapúi szolgáló Szencsey-kódexbeli 
költem ényt a zeneszerző figyelmébe ajánlotta. A kan táta  a borzalmak ábrá
zolása ellenére gyönyörű emléket állít prédikátor m ártírjainknak, elmondva, 
m it kellett szenvedniük zsúfolt börtönökben, halálra hajszoló menetelésben, 
em bertelen kényszermunkában, kegyetlenkedések közepette. Itt szerepel elő-
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szőr a narrátor, aki a m ű folyam án a verset kotta szerint ritm ikusan végig
szavalja, s erre visszhangzik a kóruszene. A ritm ikus énekbeszéd, m int ki
emelt mondanivaló ezután szintén Szokolay eszköztárába kerül. A jellegze
tes teológiai koncepció: „Noha mi testünkben m ár eladattunk, Űr Jézus 
Krisztustól de m egválta ttunk” i t t  a m ű derekában áll.

A Lutheránia fennállásának 75. évfordulójára íródott Bornemisza Péter 
prédikációs írásaiból a Libellus ungaricus (1979). A tizenkét tételes mű Szo
kolay Sándor személyes hitvallása. Bornemisza szövegét azóta is idézi, ha az 
őt szorongató belső kényszerről beszél: „Az oldalamon is kifakadt volna, ha 
a számat föl nem táto ttám  volna!” És a negyedik tétel végén a nagy felszó
lítás: „Ügy kell kiáltanunk, hogy m eghallja a világ!” Űjabb szimbólum az 
ördögről szóló tétel zenéjében a krom atikus lefelé szaladó m ixtúra. A tipikus 
gyerm ekkari hangzás a Szentiélekről szóló részben utal a Szentlélek által 
lehetséges újjászületésre. A szopránszóló: „Az igaz ember hitből él” csodá
latos, éteri tisztultságot fest, m int ahogy a tenor is szelíd líraisággal hirdeti: 
„Aki Isten fia lett, az osztán Istennek él.” A bölcsődal (Énekecske gyermekek 
rengetésére) és az üdvösségről szóló tétel a sajátos hangzású női kórusé.

Még ugyanebben az évben született a M agyar Rádió felkérésére a szoprán
szólóra, fuvolára és gordonkára ír t Jerem iáda. Hangulatilag a Gályarab 
kantátához áll közel, de az új zenei megoldások sokasága m iatt valóságos á t
törés ez a szerző újabb zenei korszakába. (Aleatorikus repetícióktól és r it
musképietektől az ütem vonal és m enzúra nélküli hangjegyekig.) Gondos szö
vegválogatásra utal az alábbi textusrend:

I. tétel: Jeruzsálem  pusztulása Jerem iás siralmaiból az 1. rész 1., 2., 3., 5., 
8., 7. vers; 2. rész 9., 5. vers;

II. tétel: Gyászének 1. rész 9., 21. vers; 2. rész 11. vers; 1. rész 16. vers; 
5. rész 4., 5. vers; 5. rész 15., 16. vers;

III. tétel: Vigasztalás 3. rész 22., 23., 33., 5. rész 21., 19. vers.
A kantáta, ez a keserves panaszdal nem egy helyen a népi siratok ereszkedő 

dallam vonalát követi. A képszerű részletek, a „Nevettek megsemmisülésén, 
kapui besüllyedtek a földbe, összetörték azok zárait” szövegére rendkívül 
plasztikus kíséretet kapnak. A m etrum  teljes feloldódása a „Messze távozott 
tőlem a vigasztaló” kezdetű részben érzékelteti a kozmikus ű r t Isten és az 
elhagyatott em ber között. A nagy sirató utolsó része a vigasztalás: „Nem 
szíve szerint üti és szomorít ja  az em bereket az Ű r!” Itt a megtisztulás szim
bólum aként fehérhangos clusterek hangzanak a csembalón.

Az Ágostai Hitvallás 500 éves évfordulójára írt Confessio Augustana (1980) 
hitvallásunk szövegéből való válogatás, tíztételes mű. A hitvallástevőt ba
ritonszóló, a hívő evangélikus gyülekezetek egyetértő hangját a kórus szó
la lta tja  meg. Különös hangsúlyt kap a megigazulásról szóló negyedik tétel: 
„Ingyen igazíttatunk  meg a K risz tu sé rt..  . ,  aki halálával te tt eleget a mi 
vétkeinkért.” (Ismét a m egváltás kiemelése!) A keresztségről szóló tételben 
a női kar derűs hangzása nem  fedi el a súlyos mondanivalót. Az úrvacsorát 
idéző rész Szokolay leglíraibb tételei közé tartozik, érzékeltetve a híveknek 
Krisztussal való bensőséges közösségét. A Krisztus vissza jöveteléről és az 
ítéletről szóló részekben a lefelé dübörgő krom atika döbbent meg, míg a 
kegyelmet hirdető szöveget: „A kegyeseknek . . .  soha el nem  múló öröm öt” 
kezdetűt a ritkán  hallott szép harm óniák teszik érzékletessé. A Hitvallás vé
gére kom ponált Ámen elhaló, bizonytalan zenekari kíséretű, szinte tétova. 
De m iért? Szokolay m agyarázata: még nem vagyunk a mennyben. Az egy
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ház, a hívők m a még bűnnel küszködnek. Az Ámen a jelent idézi, a győze
lem még odébb van.

A Lutheránia számára ez ideig ír t kantáták utolsó darabja a Luther- 
kan táta (1983). Négy tétele a reform átor életén vezeti végig a hallgatót. Az 
igazság keresése és annak megtalálása u tán a bátor harcost m u tatja  be, majd 
a hitvallót, és végül azt az embert, aki hitét m indhalálig m egtartja. Az is
m ert lutheri, zsoltárból vett. jelm ondatot zenei eszközökkel külön is kiemeli: 
„Én nem halok meg, hanem  élek, és hirdetem az Ú rnak cselekedeteit.” Ki
állást sugároznak szavai: „Visszavonni nem tudok és nem akarok semmit.” 
A harm adik tétel ismét hangsúlyosan vallja: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus 
. . . engem m eg vá lto tt. . .  szenvedésével és halálával.” Meglepő ebben a vi
haros tételben az a végtelen nyugalom, amellyel Luther rendíthetetlen meg
győződését festi a szerző. Az utolsó ütem ek tu ttikórusa harangzúgással hir
deti az üdvösséget, az örökkévalóságot a tökéletes boldogságban és az Isten
ben való örömben. A hangzás végül is egyetlen k itarto tt szopránkari magas 
f hangban válik éterivé, mennyeivé.

Ezek u tán  térjünk  vissza az Ecce homóhoz. Azt nagyon határozottan meg 
kell mondani, hogy az Ecce homo egészének zenei nyelve nem  a kantátáké. 
Szokolay tudatosan használ a kantátákhoz egy hagyományosabb, tonálisabb 
hangot, figyelembe véve a m űfaj és a templomi előadás íratlan  követelmé
nyeit. Az Ecce homo sokkal modernebb, disszonánsabb, operásabb a kantá
táknál. Mégis úgy ítélem meg, nem az operák sorában és logikájával fejthető 
meg a maga teljességében, hanem  ha a kantáták sorába állítjuk ezt a passió
operát. A témaválasztás, a Jézus-drám a ismétlése is a spirituális szférába 
u ta lja  inkább, hiába történ ik  m inden az operaszínpadon s a huszadik század
ban. Szimbólumrendszere is számos helyen a kantátákéra utal. Manoliosz 
(a Jézus szerepű pásztor) hangja jól ism ert tenorszóló a Libellusból: „Aki 
Isten fia lett, az osztán Istennek él.” Akárcsak Bach Máté passiójában is 
Jézus szavait egy kivételes vonós hangszeres kísérettel halljuk, úgy Mano
liosz szavai körül is mindig megváltozik a hangzásvilág, megszelídül a zene. 
A kegyetlen jelenkorba beárad a szelídség és a békesség. Amikor így szól: 
„Házam, a gyümölcsöst, a szőlőm is . . .  néktek adom”, éterikus akkordsoro
zat jelzi, hogy a jézusi szó más világot hoz a földre. Ugyanez a mennyei bé
kesség szólal meg Manoliosz ajkán, m ikor rádöbben, hogy leprafoltos az arca: 
„Ha Sátán te tte  volna, akkor űzd ki ezt már! Ha Isten tette, legyen áldott 
ő mindezért.” Jól ism ert a m enekülők pópájának, Fótisz atyának baritonja 
is, emlékeztet a Pünkösdi ének Péter apostolának hangjára, a Libellusból 
Bornemiszáéra, a Confessióból a hitvallóéra, a Luther-kantátából a refor
m átoréra. Megszólítása: „Testvéreim !” az egyetlen zenei idézet a kantáták
ból, pontosan az, ahogy Péter szólt pünkösdkor. Ismerős a férfikari tömbök 
alkalmazása, ezek ábrázolják az üldözöttek érkezését Fótisz atyával, s azt is, 
ahogy a gályarabok láncaikat vonszolják. Ugyanez a tartalm i azonosság van 
a gyermek-, illetve női kari halleluja-tételek és karácsonyi énekek között.

Az opera szimbólumaiból csak a legfeltűnőbbeket vegyük sorra. A mű ele
jén  a húsvéti „Krisztus feltám adt” prím kánon az egyetértés szimbóluma 
(Pünkösdi ének), a Manolioszt kísérő fehér hangos vonósclusterek a tiszta
ságé (Jeremiáda), a drám a fordulópontjain megjelenő rom antikus gyors mix
túram enet lefelé a gonoszságé (Libellus, Confessio), az osztinátóbasszus a sö
tétségé (Karácsonyi ének, Gályarab kantáta), a két m ixtúrahangzás súrló
dása a hazugságé (Pünkösdi ének). E modern zenében a tiszta akkord kivé
teles, és annál jobban kiemeli a fontos mondanivalót, m int pld. „Legyen ál
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dott az Űr, aki megbocsátja a bűnöm et.” És hadd idézzem azokat a m ondato
kat, ahol a legexponáltabb hangköz, a bővített quart jelenik meg a szólók
ban: „Bizony ártatlan, m int egykor Jézus”, vagy „Isten elől nem fu thatunk  
el”, „Csoda tö rtén t véled”. Ez a zenei eszköz Szokolaynál m indenütt a leg
lényegesebb kiemelésére szolgál. Az opera „Saját arcára faragja a K risztus
arcot” m ondatának kísérete és a Confessio keresztségtételének harm óniája 
azonos: m indkettőben Jézushoz tartozásunkról, istenfiúságunkról van  szó.

De mindezeknél fontosabb a m űvek nagy, közös teológiai tém ája, am it az 
operában Fótisz atya énekel: „Krisztus megszületett, hogy megváltsa  a vilá
got. Hiábavaló volt ez, Uram! M ajdnem  kétezer év te lt el, de azóta is ú jra  
és ú jra  megfeszítenek. Mikor jössz úgy e világra, hogy ne feszítsenek meg 
többé?” A megváltás tém ája szerepelt az első kantátáktól kezdve az Ecce 
homóig m inden Szokolay-műben. Ez az emberiség legegzisztenciálisabb kér
dése. A szenvedély, az igazságkeresés, az elhivatottság mind a nagy emberi 
kérdések sorába tartozik, s feszültséget terem thet az életben. De sok kérdé
sünk azért m arad megoldatlan, azért torkollik sorsunk tragédiába, m ert a 
megoldás, a megváltás ténye fel sem m erül bennünk. Jézus egyszer m eghalt 
ezért a világért, hirdeti Szokolay művészete, csak a világ nem vesz ró la  tudo
m ást. Ezt k iáltja  im m ár az opera színpadáról, „hogy meghallja a v ilág” .

Epilógusként hadd tegyek em lítést az Ecce homo bem utatása u tán  néhány 
hónappal a pannonhalm i jubileum ra komponált Missa Pannonica cím ű hat 
szólamú, tisztán vokális miséről. A nagym éretű zenekart, három kórust és 
húsz szólistát mozgató háromórás opera u tán egy időtartam ban korlátozott, 
csak kórust foglalkoztató puritánság szorításában klasszikus liturgikus mű 
született. Saját szöveg-összeállítások u tán  a szerző most elvállalta a több 
m int ezeréves miseszöveget. Vállalta a polifon stílus minden szakmai terhét, 
kötődve ezzel a stílus legnagyobbjához, Palestrinához. Ezzel m egvallotta az 
Ecce homo eszmei hátterét: a K yrie könyörgésétől a Credo teljes keresztény 
hitvallásán keresztül a K risztus-im ádat Agnus Dei-éig mindent. Az össze
függést a cím is elárulja: „Missa Pannonica hatszólamú v eg y e sk a rra ... az 
Ecce homo u tórezgéseként. . . ” Ez az „utórezgés” végső és egyértelm ű önfel
tárás. M ert a mise is, az Ecce homo is Krisztus megvallása, prédikáció a meg
váltásról.

SCHOLZ LÁSZLÓ

Üvegszilánkok
M indent idejében

Tudod, mi elmúlt, vissza sose jő.
Am ezt is bölcsen tudnod kellene: 
E lraktározhatatlan az idő.
Használd a jóra! Mit spórolsz vele?!

Ügy bizony

Finom mérőeszköz ezerszámra 
Működik m ár emberi kezekben.
És míg nőtt az ember mérő-láza, 
Semmit sem fogyott a m érhetetlen.



HAFENSCHER KÁROLY

Oboedientia et Pax
Huszonöt éve halt meg XXIII. János pápa

Amit Angelo Guiseppe Roncalli bíboros egykor jelszavának választott, rövid, 
de jelentős pápasága idején megvalósult: Engedelmesség és Béke. Engedel
messég, de nem  az egyházjogászok szigorú, homlokot ráncoló modorában, 
vagy az inkvizítorok fanatizm usával, hanem engedelmesség annak a Jézus 
Krisztusnak, akinek főpapi im ádságát olvasta meditációs anyagként (János 
evangéliuma 17. fejezetéből: u t omnes unum  sint, hogy m indnyájan egyek 
legyenek) azon a reggelen, amely napon később kihirdette pápai szándékát: 
egyetemes zsinatot hív össze, am ire mindenki hivatalos, aki Krisztus nevét 
hordja. Béke, s ezen nemcsak belső békét é rte tt, a lélek nyugalm át, azt is, 
hanem békét az egyházon belül és az egyház határain  túl is. E két szó nem  
m aradt csupán jelszó: m egvalósított program m á vált hosszú életében (82 év) 
és rövid pápasága alatt.

1963. június 3-án, pünkösd m ásnapján m eghalt János pápa, de életműve 
nem fejeződött be, folytatódott a második vatikáni zsinat következő ülés
szakán, és hat m a is. A lakját az idő múlásával mi evangélikusok is egyre na
gyobbnak látjuk. Stefan Zweig írt egykor egy kitűnő esszét Dosztojevszkij
ről; m ottójául egy Goethe-epigramm át választott, így lehet magyarul visz- 
szaadni: „Az tesz naggyá téged, hogy soha nincsen véged.” Ráillik XXIII. 
János pápára is. Visser’t Hooft írta  egy Boenhoeffer-em lékünnepre cikke cí
m eként: „Akivel nem tudunk végezni századunkban.” János pápa is ilyen 
volt. Vele és m űvével nem tudunk  végezni. Sok ember életében folytatódik 
a mű, jellem et és sorsot formál, egyénekben, egyházában és felekezetek kö
zött egyaránt hat.

Szépen írja  róla egy m éltatója (Öry Miklós): „Miért vette fel a János ne
vet? M ert ap ját is Jánosnak hívták, m ert a templom, ahol keresztelték, Ke
resztelő Jánosnak volt szentelve és a pápa tulajdonképpeni székesegyháza, 
a lateráni bazilika, szintén Jánosról van elnevezve. Sokszor alkalm azták rá 
azt a m ondatot: »volt egy ember, Istentől küldve: János volt a neve« (Jn 1,6). 
Küldetése v o l t . . .  Üzenetet hozott, és ezt olyan egyszerűen és egyetemesen 
tu d ta  megfogalmazni, hogy az egész világ felfigyelt rá. Ez az üzenet, akár
csak a bibliai Jánosoké, az egyetlen lényegről szólt: Isten szeretetéről, és ő 
úgy tud ta  átszűrni saját szerető szívén, hogy mindenki m egérzett valam it 
belőle. Így áll m a előttünk Angelo Roncalli, korunk  nagy tanú ja .”

Maga az a tény, hogy egy evangélikus folyóiratban megemlékezünk róla, 
korszakváltást jelez. Elgondolkoztató, hogyan is lett „az antikrisztusból” , 
ahogyan még az idős Luther és az ortodox lutheránusok nevezték a pápákat,
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keresztény testvér, akire szívesen figyelünk mi is. Az ő személye benne van 
abban is, hogy 1980-ban Augsburgban közös nyilatkozatot írhattunk  alá a 
róm aiakkal a Confessio Augustana 450 éves évfordulója alkalmával „Egy 
Krisztus alatt vagyunk” címen. Majd három évre rá megszületett Luther 
500 éves születési évfordulóján a másik közös nyilatkozat: „Luther Márton, 
Jézus Krisztus tanú ja .” Micsoda hosszú út: antikrisztusból testvér a Krisz
tusban, eretnekből Krisztus tanúja. Valóban egyháztörténelm i korszakváltás 
idején élünk, és hogy így történhetett, abban szerepet játszik ő is, és az a 
nyitottság, amit ő hozott. Szívesen őrzöm, s néha olvasom Johann Ch. Hampe 
könyvét, nemcsak azért, m ert közös kiadás ez (az evangélikus Kreuz Verlag 
és a róm ai katolikus M atthias Grünewald Verlag kiadása), nem is csak a 
cím éért: Ende der Gegenreform ation? (Vége van az ellenreformációnak?), 
hanem  azért is, m ert a cím lapján egymás m ellett van e két nagy keresztény 
képe: Lutheré és XXIII. Jánosé. Még nem  volt vége a zsinatnak, am ikor ki
adták e könyvet, de m ár jó sínen fu to tt mindaz, am it eltervezett János pápa.

M ár 1963 őszén — 25 éve — Rochesterben az Egyházak Világtanácsa Köz
ponti Bizottsága nyilatkozott a II. Vatikáni Zsinatról az új ülésszak elején. 
Az evangélikus Fry elnök így szólt: „Elismerésünket fejezzük ki azért, aho
gyan fogadtak. Az Egységtitkárság m egkönnyítette m inden m unkánkat, szo
ros baráti, testvéri viszonyba kerültünk püspökökkel, teológusokkal.” Lucas 
Vischer, az Egyházak Világtanácsa főtitkára pedig így jelen tett: „Megújulás 
az egyik egyházban — minden más egyházban is megújulás forrása lehet. 
Még nincsenek megoldva az elválasztó problémák, ellenkezőleg, ezek mély
séges valóságok, szembe kell néznünk velük. De m ár van alap a rem ény
ségre, hogy az új atm oszféra lehetővé teszi egy eddig páratlan  ökumenikus 
párbeszéd kezdetét a Római Katolikus Egyház és más egyházak között. Alap
vető dogmatikai kérdésekről is beszélni lehet a szeretet hangján és az aláza
tosság lelkületével.” Amit Vischer mondott, később valóság lett. Gondoljunk 
csak a Vatikán és az LVSZ közti magas szintű párbeszédre, amiről folyóira
tunk  beszámolt (1983/2. szám).

Szántó Konrád kitűnő egyháztörténetében felhívja a figyelmet, hogy János 
pápa átlépte azt a korlátot is, am elyet elődei a szocializmus megjelenése óta 
az egyház köré vontak. A Pacem in terris körlevél (amit m ásutt Szántó a 
világbéke Magna C hartájának nevez) te tte  lehetővé, hogy a Vatikán keresse 
a kapcsolatokat a szocialista országokkal és a párbeszédet a m arxistákkal. 
XXIII. János pápaságának m inden szempontból a legfontosabb, a jelenkori 
egyház életére legmélyebb hatást gyakorló cselekedete a II. Vatikáni Zsinat 
összehívása volt.

XXIII. Jánosnak sok nevet adtak már. Paul Poupard bíboros, aki 1959-től 
1971-ig a vatikáni állam titkárságon dolgozott, összegyűjtötte újságírók meg
állapításait János pápáról. Ilyen titulusokat adtak neki: „lombard paraszt, 
aki pápává le tt”, „szerény vidéki plébános”, „a kiengesztelődés pápája”, „át
m eneti pápa”, „a fordulat pápája”, „a zsinat pápája”, „pápa, aki nyom ot ha
gyott a történelem ben”. A római köznép csak így nevezte „Papa Giovanni, 
papa buono, papa santo”, de hívták őt „Giovanni furi le m ura”-nak is (fala
kon kívüli Jánosnak), utalva a falakon kívüli Szent Pál Bazilikára, ahol ak
kor misézett, am ikor bíborosoknak kihirdette a zsinatot. A sokat sétáló pá
pát, aki szívesen hagyta el a vatikáni épületeket is, am erikai újságírók tré 
fásan „Johnny W alker”-nek nevezték.

Sok kitűnő m unkatársa közül különösen is kiemelkedik a mi szemünkben 
egy bölcs öregember, biblikus teológus, egy protestánsokat is szerető je-
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zsuita: August Bea bíboros, aki ugyanabban az évben született, m int ő (1881). 
Tanított a Gregorianum ban és a pápai Bibliai Intézetben. XXIII. János bí
borossá emeli 1959-ben, m ajd az Egységtitkárság első elnöke és a zsinatot 
előkészítő bizottság egyik vezetője lett. Ü jra és ú jra  szívesen olvasgatom 
előadásainak gyűjtem ényét (Die Einheit der Christen), s átélem, hogy amit 
János pápa egyszerű szavakkal, néha ironikusan, néha meg öniróniával mon
dott, azt teológus m ódra fogalmazva August Bea is írja. A progresszívek ve
zetője, sok nehéz zsinati v ita és küzdelem élharcosa volt. A pápa legjobb ta 
nácsadója.

Jellemző, milyennek lá tta  János pápa önmagát. 1960 decemberében fo
gadta az akkori canterbury-i érseket, Fishert, k itá rta  karja it, megölelte a 
vendéget, és így szólt: „Elszakadva élünk egymástól, mégis testvérek va
gyunk a Krisztusban, és ez erősebb kötelék m inden másnál. Látják bará
taim, én csak egy szegény em ber vagyok, nem vagyok sem nagy teológus, 
sem nagy filozófus, sem nagy történész, sem nagy tudós, nagy politikus sem, 
de talán  a jó Istennek éppen egy ilyen szegény em berre volt szüksége, hogy 
ezt elérje. Nehéz lett volna ez egy nagy teológusnak, egy nagy embernek, 
most m ár azonban jöhet valaki, aki nagyobb nálam , és folytathatja, amit én 
elkezdtem.”

Egyik legmegrendítőbb találkozása az volt, am ikor egy zsidó küldöttség 
kereste fel őt. Széles mosollyal, k itá rt karokkal fogadta őket, m ajd így szólt: 
„Én vagyok József, a ti testvéretek.”

Ki volt János pápa, s mi volt a titka? Egyszerűsége? Közvetlen modora? 
M esterkéltség nélküli m agatartása? Naiv őszintesége? Mindez együtt még 
nem magyarázat. T itka valószínűleg a gyermeki Istenre-hagyatkozás volt. 
Ezért tudott egyszerű lenni egy bonyolult korban, ezért tudo tt emberséges 
lenni egy em bertelenségtől fenyegetett évszázadban, ezért tu d o tt derűs és 
humoros lenni sokszor komoly és joggal aggódó korunkban. M agatartását, 
titk á t nem magyarázza testalkata sem, ahogyan karakterológusok szokták 
jellemezni: korpulens és kedélyes, dinamikus és nagyvonalú, akinek semmi 
köze nem volt az aprólékos hivatalnokokhoz vagy a fanatikus aszkétákhoz. 
H ilaritását gyermeki hite és feltétlen emberszeretete indokolja. János pápa 
jánosi keresztény volt, elsősorban a szeretet apostola értelmezésében. Talán 
ott van személyének titka, am it maga mondott el: „Egy éjszaka nem tudtam  
aludni, csak forgolódtam ágyamban, a felvetődő súlyos problém ákon töp
rengtem, hogyan is oldjam meg azokat. Majd azt m ondtam magam nak: el
végre én csak pápa vagyok, m árpedig a Szentlélek dolga, hogy kormányozza 
az egyházat.” Aztán hozzátette: „Rögtön el is aludtam .” János pápában nem 
volt semmi a Pius-ok fenségéből, uralkodói stílusából. Igazi tekintélyét nem 
hatalma, hanem  szeretete adta. Nem uralkodásnak, hanem szolgálatnak ta r
to tta  pápaságát. Ez a hihetetlen népszerű pápa m ás volt, m int elődei; nem 
szégyellte paraszti származását, falusi rokonait (tizenhárom testvére volt), 
nem  zárkózott el, sőt örömmel m ent emberek közé. Szakított a pápai udvar
tartás sok-sok régi szokásával, évszázados ceremóniákat, m egrögzött formá
kat felejte tt el és felejte tett el másokkal is.

János pápa program ja a kortárs kereszténység létrehozása. Azt akarta, 
hogy egyháza alkalm azkodjék a realitásokhoz, hogy korszerűvé legyen az 
evangélium hirdetésének érdekében. Törekvésében segítették tapasztalatai, 
hosszú életének sok eseménye, tanári pályafutása, lelkipásztori szolgálata, 
diplomáciai tevékenysége. Tudta, hogy az egyház nem  zárkózhat el a kör
nyező világ hatásától, a történelem ben él és a társadalom ban; lépést kell ta r 
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tania az emberiséggel, ha nem akar elmaradni. Olyan örökséget hagyott 
hátra, am it egy olasz szóban szoktak összefoglalni: aggiornamento. Ez egy
szerre jelentette a római egyház reform ját, a keresztények egységtörekvését 
és a világ felé való nyitást. Magát szívesen nevezte szökőkútnak: „a püspök 
a szökőkút a város főterén, az élő víz forrása, éjjel-nappal csörgedezik . . . 
Különböző em berek jönnek szegényes szökőkutamhoz, az a feladatom, hogy 
vizet adjak nekik.”

Ijjas A ntal „Isten igaz em bere” című könyvében így m éltatja János pá
pát: „XXIII. János nagy érdeme, hogy sikerült a kisemberekhez közelvinnie 
az egyház m isztériumát, az evangélium szellemét, és ily módon az egyház 
m indenki egyháza lett. János pápa a kiátkozást az irgalommal cserélte fel, 
ajtót-ablakot nyitott, hogy az áporodott levegőt kiszellőztesse, és friss léve- 
gőt engedjen be. K arját mindenki felé kitárta, ledöntötte a válaszfalakat, s 
vele az egyház tá rta  ki szívét és kapuit az egész világ felé.”

János pápa m ár nem érte meg, am ikor az Unitatis Redintegratio kezdetű, 
az ökumenizmusról szóló határozatot elfogadták (1964. november 21-én), de 
senki előtt sem lehet kétséges, hogy az eredetileg három  szkémából össze
gyúrt határozat János pápa akarata szerint való; m int ahogyan az is világos, 
hogy a zsinat végeredményben mindvégig k itarto tt a János pápa á lta l kije
lölt célkitűzés mellett. Gyakran faggatták őt, hogy ju to tt eszébe a zsinat gon
dolata. Naplójában erről így ír: „A zsinat gondolata nem  úgy érett m eg ben
nem, m int hosszú elmélkedés és m egfontolások sorozatának gyümölcse, ha
nem úgy, m int ahogy a virág tavasszal kinyílik.” Megkapóan egyszerű válasz. 
Jellemző rá.

1982 m ájusában Közös Bizottságunk Velencében ülésezett. Pápasága előtt 
Roncalli ott volt pátriárka. Előttem van mellszobra, am it a San M arco szé
kesegyház bejáratánál láttam . Egyszerű mellszobor. „Ilyen volt” — mond
ták  —, „ilyen egyszerű”, s ott is nagyon szerették. Vezetőnk elm ondta, hogy 
am ikor beiktatták  velencei pátriárkának, azzal fejezte be beszédét, am it akár 
pápai program jának is ta rtha tunk : „Inkább keresem azt, ami egyesít, mint 
azt, ami elválaszt vagy ellentéteket szít.” Ez a m ondat pontosan megegyezik 
egyszerű jelszavával is: Oboedientia et pax.

SCHOLZ LÁSZLÓ

Üvegszilánkok
Kiküszöbölhetetlen örökség?

Pöffeszkedő „nemes” ma is akad,
Sőt egyre több a büszke „főnem es”. 
Az ékes rendi lánc meg nem  szakadt, 
Birtok sem kell, a gőg most ingyenes.

Meglepő fordulat

Ép szem sugárzó fénytől nem riad, 
Csak a beteg szemet kell óvni tőle. 
Krisztus pokloshoz ér s a bűnös nőre 
T erít köpenyt, bár Ö maga a Nap.



SCHULEK TIBOR

Érdekes változások az anglikán egyház 
liturgiájában

Tudjuk, hogy az egész angol nyelvterületen, Észak-Am erikát is beleértve, 
a Biblia nyelve és felekezeti különbség nélkül az istentiszteleti liturgia nyelve 
rendkívül régies volt. De 1946-ban a skót egyház kezdeményezésére nagy egy
házközi összefogással új m odern bibliafordítást (nem a meglevő átdogozá- 
sát!) határozták el. 1961-ben meg is jelent az Ű jtestam entum  új fordítása és 
1971-ben az Ötestam entum é s egyben a teljes Űj Angol Biblia.

Legszembetűnőbb a rendkívül szép m odern fordításban a nyelvtani válto
zás: a közbeszédből réges-régen kikopott egyes szám második személy thou- 
já t á tvette a you, de a Tudor-kori barokk bősége is egyszerűbb lett, a m on
datok rövidebbek, könnyebben érthetők. Ez nem m aradhatott hatás nélkül 
az egyházak liturgiájára.

A Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie legújabb évfolyamában David 
R. Holeton érdekes ism ertetést közöl az anglikán egyház istentiszteleti re
formjáról.

Az anglikán egyházat, a benne megférő rendkívül eltérő és egymással 
viaskodó szélsőségeket az anglokatolicizmustól a broad church evangelical 
szárnyáig1 főleg, talán egyedül, az 1662-ben végleges fogalmazást nyert 
agenda, a Book of Common Prayer ta rto tta  össze. 1966-ig nem volt olyan 
imádsága, amely Istent you-val szólította volna meg. A Biblia modern fordí
tásával a liturgia nyelvi korszerűsítésén kívül tarta lm i reform folyam at is 
indult. Először csak részletekre vonatkozó javaslatok jelentek meg füzetek 
formájában, azután sokak meglepetésére, sőt ijedtségére, egész könyv, az 
Alternativ Service Book, amely váratlan  gyorsasággal te rjed t el a különböző 
egyházi provinciákban, előbb csak m int alternatív  lehetőség, utóbb m ind
jobban kiszorítva a Common Prayer Book-ot. Ezzel szabadabb lett az im ád
kozás módja, központibb helyre került a közös úrvacsora és erősen m egnőtt 
az úrvacsorázó hívek száma, de m egváltozott az úrvacsorái kegyesség színe 
is. A hagyományos komor bűnbánati jelleg derűsebb lett, megnőtt a közös
ségi aspektus, az örvendező hálaadás (eucharisztia). M egnőtt a hívek litu rg i
kus aktivitása a bibliaolvasásban, imádkozásban, még az úrvacsorái gyüle
kezeti imádságot is laikus m ondhatja, sőt az elemek kiosztásában is segéd
kezhet. De meglepő módon nagym értékben feloldódott az anglokatolikusok 
és evangéliumiak közötti feszültség is. Amazok engedtek komplikált cere
móniájukból, emezek annak semmibevételéből, ami valam ennyire is szertar
tási jellegűnek tűnt. M egindult a liturgikus gesztusok óvatos használata (pl. 
kézfogás a szomszéddal az úrvacsorái békeköszöntésnél, keresztelés után kéz
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rátétéi áldásmondással keresztszülők, családtagok, barátok részéről). A papi 
öltözet úrvacsoraosztásnál, esküvőnél m egint az alba és színes stóla.

Figyelemre méltó ökumenikus igyekezet a keresztény felekezetek által 
egyaránt használt szövegek, úm. a m iatyánk, hitvallások, tedeum, sanctus, 
benedictus, gloria in excelsis stb. angol nyelvű fogalmazásának egységesí
tése, amin az Internacional Consultation on English Texts keretében az ang
likán egyház a római katolikus és több más egyházzal együtt fáradozik. K ü
lönös viszont, és csak a keleti ortodox egyház felé gesztus, hogy az 1978. évi 
Lam beth-konferencia (az anglikán püspökök időnkénti világtanácskozása a 
canterbury-i érsek elnöklete alatt) felveti a Niceai Hitvallásból a valam ikori 
nagy szakadást okozó filioque2 elhagyását. Ezt az ajánlást m ár egy sor isten- 
tiszteleti rend elfogadta. Folyam atban van ökumenikus igyekezettel érdekes 
új perikoparendek kialakítása is.

A fenti közlésekről m egállapítható, hogy m agyarországi egyházunkban több 
hasonló folyam at észlelhető. Nálunk is növekszik az úrvacsorázók száma és 
erősödik a koinonia és eucharisztia, vagyis az úrvacsorái közösségi tudat és 
hálaadó örvendezés. Nálunk is csírázik az igyekezet laikusok aktív bevoná
sára a liturgiába. Az égető paphiány erre  szinte kényszerít. Ideje lenne a 
régi énekeskönyvekben még olvasható litán iá t újból gyakorolni. Teljesen 
azonos szöveggel látjuk a Litania M ajort az evangélikus Magyar Lelki Ó rá
ban (1730) és az Űj Zengedező Mennyei K arban (1743—1816), valam int a 
XVIII. századi debreceni reform átus énekeskönyvben. Lelkészhiány esetén 
laikus vezetésével is imádkozható. Nálunk is nő a vágy a gyülekezetei job
ban aktivizáló gazdagabb liturgia, az érdeklődés az elvesztett régi liturgiái 
örökség iránt, de figyelemre méltó egyes ifjúsági csoportok új istentiszteleti 
form ákat kereső igyekezete is.

Jó lenne, ha tem plomainkba végre ambo, azaz könnyen arrébb mozdítható, 
a szószéknél valamivel alacsonyabb olvasóemelvény állítta tnék a különböző 
laikus szolgálatok (igeolvasás, imádkozás, litániavezetés, gondnoki-anyagi 
hirdetések stb.) számára.

JEGYZETEK

1 Anglokatolicizmus: az anglikán egyháznak a katolicizmus felé nyitott rész,e. 
Evangelical szárnya: az anglikán egyháznak az ébredési mozgalom hatására 
keletkezett ága.

2 „filioque”: A Niceai Hitvallás eredeti szövegében (Hiszek a Szentiélekben, . . .  
aki az Atyától jön) később — Augustinus nyomán — ezt a kiegészítést eszkö
zölték: „. . .az Atyától és a Fiútól jön”. Az „és a Fiútól” hozzátételt a keleti, 
ortodox egyház soha nem fogadta el. Ennek elhagyását ajánlották a Hitvallás
ból az anglikán püspökök. A Niceai Hitvallás szövegét tartalmazzák az 1982. évi 
Evangélikus Énekeskönyv istentiszteleti rendjei.



SZILÁGYI ANDRÁS

Úrvacsorái kanna és keresztelőtál 
a XVII. századból

A XVII. század magyarországi ötvösművészetét sajátos kettősség jellemzi: 
egyfelől a késő reneszánsz stíluselemek szívós továbbélése, másrészt a barokk 
stílus lassú, fokozatos térhódítása figyelhető meg az ekkor m űködött meste
rek alkotásain. A hazai evangélikus templomok szám ára készült, liturgiái 
rendeltetésű tárgyak nagy többsége az előbbi csoportba sorolható. Az a jel
legzetes késő reneszánsz stílus, amely a reformáció térhódításával egyidőb’en, 
jórészt annak  nyom án bontakozott ki ném et földön, közel száz éven át pél
daadó hagyom ányként konzerválódott. Ez a tendencia érvényesült Magyar- 
országon is, főként a túlnyomórészt ném et lakosságú városokban. Ezek 
egyike, a gazdag „alsó-magyarországi” bányaváros, Besztercebánya, a XVII. 
századi ötvösművészet virágzó központja volt. Az 1640-es években itt  tevé
kenykedett a m űfaj jeles mestere, Erasmus Bergmann, akinek egy jó kvali
tású, karakterisztikus m űve a XVIII. század vége óta a pesti evangélikus 
gyülekezet tu lajdonában van. (Jelenleg az Evangélikus Országos Múzeum 
kiállításán látható.) Ez a hengeres felépítésű, aranyozott ezüstből készült ú r
vacsorái kanna a protestáns liturgiái tárgyak általánosan elterjedt, gyakori 
típusába tartozik. E m űvet sajátos, s meglehetősen ritk a  díszítésmódja teszi 
különösen jelentőssé. Az edénytest oldalán aprólékosan megmunkált, gazdag 
vésett díszítés látható: három, oválisba komponált újszövetségi jelenet, me
lyeket változatos ornam entika övez. Ebben a dekoratív  keretdíszben olyan 
motívumok jelennek meg — női herm ák, stilizált szalagdísz és úgynevezett 
tekercsmű („Rollwerk”) —, amelyeket a XVI. század második felének dél
német iparm űvészete alakított ki; ezeket nagy hatású  grafikai m intalapok 
tették  széles körben ismertté.

A három  újtestam entum i jelenet — A pásztorok imádása, Az alvó Krisz
tus a háborgó tengeren, Az emmausi vacsora — ugyancsak reneszánsz kori 
metszet-előképek alapján készült. A D ürert követő nürnbergi „kismeste
rek” egyike, Georg Pencz (1500—1550) 1540 körül egy 32 lapos rézm etszet
sorozatot készített, Jézus élete címmel. E sorozat három  darabja szolgált az 
úrvacsorái kanna vésett jeleneteinek kompozíciós forrásául.

Figyelemre méltó az ábrázolások tém aválasztása, amelyek egy sajátos, 
effajta összefüggésben ritkán  előforduló jelenetsort alkotnak. A XVI—XVII. 
század művészetében a Gyermek Jézus im ádása-tém a — ha nem önálló kom
pozícióként, hanem  egy koherens ábrázolási sorozat tagjaként szerepel — 
általában az üdvtörténet egyéb, kiemelkedő jelentőségű eseményeivel össze
függésben, vagy pedig az Angyali üdvözlet és a K irályok imádása jelenetei-
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Ürvacsorai kanna
Erasmus Bergmann. Besztercebánya, 1640-es évek. Deák téri 
evangélikus gyülekezet
Erasmus Bergmann ürvacsorai kannájának részlete-> 
Erasmus Bergmann ürvacsorai kannájának részlete
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Erasmus Bergmann úrvacsorái kannájának részlete

vei együtt kerül bem utatásra. Az úrvacsorái kannán viszont egy hasonlat
ként értelm ezett újszövetségi jelenethez — az alvó Krisztus a tanítványok 
hajójában — és az emmausi vacsora illusztrációjához társítva tűnik  fel. Kö
zülük az előbbi a reformáció korai korszaka óta vált mind népszerűbbé. Szé
les körű elterjedését főként a XVI. századi protestáns énekeskönyvek illuszt
rált címlapjai, valam int az ezekkel jórészt egykorú epitáfium ok ábrázolásai 
jelzik. (A hazai emlékanyagból W eigmann M árton 1625-ben Bártfán készült 
epitáfium ára hivatkozhatunk.) E tém a — kiváltképp, ha a könyvillusztráció 
m űfajában jelenik meg — feltétlenül alkalmas arra, hogy a lutheránus gyü
lekezetek m egpróbáltatásait, kiszolgáltatottságát példázza. A magyarországi 
bányavárosokban, így Besztercebányán is, az ellenreformáció militáns, into
leráns irányzata az 1640-es évektől m ind erőteljesebben kezd kibontakozni.

Keresztelőtál
IB mester. Augsburg, 1676. Soproni evangélikus gyülekezet 

Jézus megáldja a gyermekeket
Augsburgi kereszteiőtál részlete. IB mester, 1676. Soproni 
evangélikus gyülekezet
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A m űtárgy készítése idején tehát ez az újszövetségi példázat, m inthogy sajá
tos jelentés hordozója lett, különös ak tualitást nyert.

Az emmausi vacsora szerepeltetését e tárgyon ugyancsak jól felism erhető 
szempont indokolja. E tém a itt az Utolsó vacsora eseményére, azaz a Passió 
felidézésére-kezdetére utal, s így az ötvösmű — az úrvacsorái kanna — ren
deltetésével, a liturgiában betöltött funkciójával áll kapcsolatban.

Azt az összefüggést, amely itt, a három  vésett ábrázolás között fennáll, a 
jelenetek feliratai világítják meg. Ezek közül kettő az újszövetségi Szent
írásból, annak lutheri fordításából szárm azik: „Herr, hilf uns, den(n) 
w ir verderben”1, „Herr, bleib bey uns, den(n) es wil(l) Abend w erden .”2 
A harm adik felirat viszont nem bibiliai eredetű, ez Luther „Vom Himmel 
hoch da komm ich her” kezdetű, ism ert karácsonyi énekéből a nyolcadik 
strófa kezdősora: ,,Bis(s) wil(l)kom(m)en du edeler Gast.”3 A pásztorok kö
szöntése a m egváltást hozó Istengyermekhez, ebben az összefüggésben, sa
játos módon összecseng a tanítványok fohászával és könyörgésével K risztus
hoz, aki vigaszt és menedéket nyújt. E tárgy  esetében a „Biss w ilkom men . . . ” 
fe lira t m ellett a két bibliai passzus is az istentiszteleteken felhangzó gyüle
kezeti énekeket idézi; az ábrázolások ily módon egy világosan körvonala
zódó, sajátos együttesbe illeszkednek. Valószínűnek látszik, hogy ennek 
összeállítása a neves besztercebányai evangélikus lelkész, Trusius Jób nevé
hez fűződik. Ö a XVII. század derekán számottevő irodalmi tevékenységet 
is folytatott, s kétségkívül döntően befolyásolta városa vallási, szellemi éle
tét. Feltételezzük tehát, hogy az úrvacsorái kanna készítésére ő ado tt meg
bízást.

A Deák téri templom úrvacsorái kannájá t viszonylag rövid idő — alig negy
ven év —, ám  annál nagyobb földrajzi távolság, s még szembetűnőbb stílus
különbség választja el attól az impozáns m éretű, s kiemelkedő művészi érté
ket képviselő keresztelőtáltól, amely a soproni evangélikus gyülekezet tu la j
donában van. Ez a jellegzetesen barokk műalkotás 1676-ban készült, Augs- 
burgban. E gazdag délnémet kereskedőváros a barokk korban az ötvösség 
m űfajának legjelentősebb európai központja volt, ahol a XVII. század má
sodik felében egyidejűleg több m int százötven m ester tevékenykedett. Ösz- 
szehasonlításként u taljunk  az egykorú magyarországi adatokra: a XVII. 
század folyam án Besztercebányán m integy tíz, Kassán és Brassóban — a 
hazai ötvösség centrum aiban — pedig átlagosan közel negyven ötvös egy
idejű működéséről van tudom ásunk. Műveik túlnyomó részét az augsburgi 
m esterek rangos külföldi mecénások szám ára alkották. A korszak m agyar- 
országi főurai és katolikus főpapjai is előszeretettel fordultak m egrendelő
ként a nagy h írű  augsburgi ötvösökhöz. Számos fennm aradt alkotás tanús
kodik e rrő l: egyebek között Pázm ány Péter házioltára, s Szelepcsényi György 
prím ás kelyhe és oltárkeresztje, m elyek az esztergomi Főszékesegyházi 
K incstár tavaly  felújított kiállításán m a is láthatók. Ebben a változatos, s 
igen jelentős emlékanyagban, a Magyarországon őrzött augsburgi barokk  öt
vösm unkák gazdag együttesében különleges helyet foglal el a soproni ke
resztelőtál. Ez ugyanis, az anyag többségétől eltérően, evangélikus m egren
delő számára készült, s egy Pozsonyból betelepült jómódú polgár, Gálffy 
Ádám adom ányaként került a soproni gyülekezet felszerelési tárgyai közé.

Megmunkálása, a domborított, reliefszerű jelenetek, s a dekoratív  orna
m entika virtuóz kialakítása révén a tá l a m űfaj barokk kori fejlődésének él
vonalát reprezentálja. K erek középmezőjében arányosan felépített, s mes-
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térién kiegyensúlyozott, sokalakos ábrázolás, Jézus megkeresztelésének jele
nete tűnik  fel. A kompozíció az itáliai eredetű érett barokk művészet je l
lemző stílusjegyeit viseli magán. Ezek a csoportfűzésben, az alakok te s tta r
tásában, gesztusaiban megfigyelhető sajátosságok a tál peremének négy, 
oválisba foglalt jelenetén is szembetűnők. Ezek egyike — az ,,Engedjétek 
hozzám a kisdedeket” cím ala tt ism ert ábrázolás — Jézus életéből, a további 
három jelenet viszont az Apostolok cselekedeteiből m eríti tém áját. U tóbbiak 
— Fülöp apostol megkereszteli a szerecsenek főemberét (Ap. csel. 8. 26.), 
Péter apostol megkereszteli Cornelius századost és házanépét (Ap. csel. 10. 
1—48.), Pál apostol megkereszteli Lídia bíborárus asszonyt (Ap. csel. 16. 
14—15.) — a középmező hangsúlyos ábrázolásának jelképes üzenetét á r
nyalják, s értelmezik, ily módon egy tisztán  kirajzolódó, egységes, össze
függő ikonográfiái program ba illeszkednek. Ez az öt ábrázolásból felépített 
jelenetsor, tudom ásunk szerint, egyedülálló a tárgytípus egykorú emlékei 
között. (Tartalm i szempontból ugyanakkor jól összevethető néhány barokk 
kori, délnémet keresztelőkápolna freskódíszítésével.) Bizonyosnak látszik te 
hát, hogy a tárgyat készítő ötvös a megrendelő részletes, pontos ú tm utatása 
nyomán dolgozott. Egyelőre nem tudjuk, vajon ez az ú tm utatás m agától az 
adományozótól, Gálffy Adámtól, vagy az az idő tá jt működött valam elyik 
soproni evangélikus lelkésztől, feltehetően Lang M átyástól származik-e. To
vábbi kutatás, esetleg új adat felbukkanása nyom án e kérdés a jövőben talán  
eldönthető lesz.

JEGYZETEK

1 Az idézet magyarul: „Uram, ments meg minket, elveszünk” (Mt 8,25).
2 „Uram, maradj velünk, mert esteledik (Lk 24,29).
3 „Mennyből jövök most hozzátok” kezdetű ének idézett verssora: „Üdvözlégy, 

drága Jézusom” (Keresztyén Énekeskönyv. Bp. 1955. 131. ének).

SCHOLZ LÁSZLÓ

Üvegszilánkok
Szem  és száj

Ne hidd, hogy csak a szem a lélek 
tükre.

Hát egy mosolygó száj nem tükör-e? 
Láttam  két vak lányt, köd borult 

szemükre —
s ajkukra  ü lt a lélek öröme!

Egy hajóban az Ürral

Hányódunk, kis hajók, a tengeren, 
Mély hullámvölgyből hullám hegyre 

föl,
Örvény, veszély, halál mindenfelől. 
Jézus velünk. Süllyedj el, félelem!



KÉPES GÉZA

Visszhang a XX. század szírijeiről

Csokonainak

Ez a lombzúgás nem szűnik soha!
Ne is szűnjék: álmokat súg, míg alszol, 
ha meg ébren vagy: gondolatokat —
Nézem Tihanyt a szép szántódi partról.

A kislányom friss fehér kenyeret majszol, 
feleségem fekteti a kicsinykét —
Vitéz, ki m ár száznyolcvan éve alszol, 
tekintetem  hozzád röpül m a innét:

Ez a part, Múzsák csendes otthona, 
csitítva hajlo tt égő kínjaidra.
Elhallgatott m ár Tihany szirtfoka,
de benned visszhangzott még: „Lilla! L illa !. . . ”

Leszáll a nap. Asszony, gyermek lefekszik, 
az est ham vasra érik m int a szilva.
Csobog a víz s te m ellettem  lebegsz itt 
és ajkad is m intha mosolyra nyílna:

„Kemény magyar szépségek papja vagy”
— ezt m ondja sápadt ajkad, értem  én.
„Te nem  vergődsz — látom, nem vagy magad, 
hozzád szegődött a kedv és remény.

El ne felejtsd, hogy egy hazád van itt  csak 
és egyetlen szülőanyád, a nép —
Az ebfalkát ne bánd — bárhogy vonítnak, 
nem ta rtják  fel az idő kerekét.

Hallgasd, a hullámok m it vallanak 
s figyeld: hogy száll a fény a tó fölött. 
Gyötrelmek és szennyek szétmállanak. 
Meghalnak. A nyugodt szépség örök.”
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Az első kudarc
Részlet „A pataki diák” cím ű lírai eposzból

Én verseket kalapáltam  
tíz évesen, még korábban. 
Tizenhárom éves fejjel 
új versem et olvastam fel, 
hallgatóim  osztálytársak, 
akik m eghallgattak, már csak 
azért is, hogy gáncsoljanak, 
kíváncsian kritikus had. 
Emlékszem még: Mihók Jóska 
kárörvendőn, gúnyolódva 
közbekiált: „Nem megyen rá !” 
Szálkái nyelven ez annyi m int

„nem rím el” — zúg a többi mind: 
„Nem m egyen rá!” — nem  is vers hát. 
Az első kudarc m int árnyék 
azóta is kísér, velem já r még, 
megszoktam, a barátom  lett, 
jobban m ár nem szokhatom meg.
A kudarcnál nagyobb csapás 
a siker, csak élvezze más!
Persze, ha a költő jellem, 
nem tesz semmit a siker ellen, 
azt is m agával cipeli, 
azt is b á tran  elviseli.

SCHOLZ LÁSZLÓ

Üvegszilánkok
Apokalipszis

Az utcák m élyét bontják sokfelé, 
Tegnap födték be, m ára ismét

b o n tják . . .
Mily mély titkoknak  nézünk mi elé, 
Ha föltárul az örökkévalóság?!

Idegen kincs

„Ha szeretet nincs bennem . . . ” 
és ha van,

M ért fogy ki sű rűn  unos-untalan? 
Lélegzetvételként úgy szíhatom 
Csupán magamba. Kívülről kapom.

Szobor a Margitszigeten

Pásztorleány furulyával kezében, 
H áta mögött középkori romok.
Nem nyájat vigyáz, tulipános réten  
Függ a szeme. Ö, virágpásztorok!

Rövid tünem ény

Eső u tán  kisüt a Nap,
Erdő, mező is boldogabb.
Sugár s vízcsepp — milljó lámpáska. 
Siess, kialszik egyre-másra!

Locsoló leány

Mint kígyóval küzd a nagy
gumicsővel,

Húzza-vonja az ágyások között. 
Más küzdő átkokat szór, kezet 

tördel —
Ő mosolyog, virágot öntözött.

Híres szobrok a téren

Órákon át figyeltem: senki, senki 
Sem állt meg régiekről elmélkedni.
A Jelen  árad t — zúgó forgatag —,
A M últ kövült mosoly volt, hallgatag.



HANS HEINRICH SCHMID

A megmagyarázhatatlan szenvedés

Néhány hónappal ezelőtt az előtt a feladat előtt álltam , hogy részvétlevelet 
írjak  egy fölöttébb nehéz esetben. Egy baráti házaspárról volt szó, úgy 55— 
60 évesekről. A férj rendkívül finom  alkatú, érzékeny lelkű, hivatása sze
rin t művészember, a feleség egy rendkívül szeretetre méltó asszony, aki fér
jére gondot viselt és azonfelül egészen csendben és szerényen nagy részt vál
lalt az öregek és betegek szociális gondozásában. Szóval egy célba é rt házas
pár, életük második felének derűjében. A férj éppen külföldi tanulm ány
ú tra  indult és a felesége elkísérte. És akkor érte őket egy súlyos közleke
dési baleset: egy szembejövő autós teljes sebességgel belerohant a kocsi
jukba, frontális összeütközés. A mi házaspárunk teljesen vétlen, a másiknál 
több m int 2 ezrelékes véralkohol-tartalm at állapíto ttak  meg. Az asszony 
m eghalt, a férj súlyos sérülésekkel kórházba került. A férfire így a másod
perc tö rt része a la tt m érhetetlen, meg nem érdemelt, m egm agyarázhatatlan 
szenvedés szakadt.

M it írjak  én most a férjnek a kórházba úgy, hogy az ne legyen olcsó frá
zis, hogy valami meggondolatlan szóval ne kínozzam a lelkét, és mégis érin t
sem az őt ért végzetes csapást?

Egyáltalán mit lehet egy ilyen esetben mondani? Lehet mást tenni, m int 
perelni a sorssal, kételkedni Istenben és a világ rendjében? Ha az ember 
a rra  a m érhetetlen szenvedésre gondol, ami a mi világunkban — közel és 
távol — tombol, lehet még Istenben hinni? Lehet még Auschwitz u tán  Is
tenről beszélni? Nem végérvényes bizonyíték-e mindez arra, hogy nincs Is
ten? Vagy ha van, akkor arra, hogy ő egy rettenetes, szörnyű, embergyűlölő 
Isten —, ahogyan Tilm ann Moser írja  le őt könyvében, am elynek címe 
„Gottesvergiftung” („Istenm érgezés”) ?

Vessünk csak egy pillantást az Ószövetségre, és rögtön látjuk, hogy a mi 
problém ánk nemcsak az ú jkor problém ája, hanem m ár a Bibliának is meg
volt minden oka, hogy szembenézzen vele. Már a B ibliában — máskülönben 
sok más vallásban is — a m egm agyarázhatatlan szenvedés volt a h it leges- 
legnehezebb kísértése, és ma is az. Kísérletekben sohasem volt hiány, mégis
csak megmagyarázni az érthetetlen  szenvedést, és ezzel mintegy kiinterpre
táln i a világból; m in t az a kelet-ázsiai vallásokban történik, amelyek azt tű 
zik ki célul, hogy az em bert a szenvedés gondjától, félelmétől is megszabadít
sák. De hiába, a problém a m indig ú jra  jelentkezik, és a mai napig sem lehet 
elhallgattatni.

Ezek után senki sem várhatja  tőlem, hogy én most egyszerre megmagya
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rázzam a m egm agyarázhatatlan szenvedést. Minden kísérlet csak látszat
m agyarázat lenne, amely legkésőbb holnap m ár m eghaladottnak bizonyul. 
Ez a problém a nem sorolható azokhoz a kérdésekhez, amelyekre egyszerű 
feleletet lehet találni, hanem  azokhoz a kérdésekhez tartozik, amelyekkel 
együtt kell járnunk az életutunkat, am elyek meghatározzák az életünket, sőt 
bizonyos értelem ben az életünket emberi életté teszik: lám a növények és az 
állatok nem  ismerik ezt a kérdést.

Ezért van  az, hogy a Biblia sem ad a mi témánkhoz feltétlenül meggyőző 
válaszokat. De tartalm azza hosszú sorát olyan em berek bizonyságtételének, 
akik ezzel a kérdéssel birkóztak, és akiknek m agatartásából ma is lehet ta 
nulni. Ha jobban megnézzük, azt is m egállapíthatjuk, hogy a Biblia az e kér
déssel való tusakodásnak hosszú történeté t tartalm azza, amely végigvezet 
bennünket a probléma kezelésének fontos útján. Próbáljuk meg most végig
járni ezt az utat.

Az em beri szellemtörténet kezdetén volt egy olyan kultúrfokozat, amelyen 
nemcsak a szenvedés, de m inden történés m egm agyarázhatatlan volt az em
ber számára. A régi suméroknak, Mezopotámia őslakóinak erre használatos 
kifejezése az isteni ME volt. ME jelen tette a sors hatalm ait, akik az egész 
világot kormányozzák. Ök indítják és alak ítják  a történéseket, m ind a pozi
tív, mind a negatív eseményeket. Még az istenek is nekik vannak alávetve. 
Titkaikba az embernek nincsen betekintése, legfeljebb m egkísérelheti az 
ember varázslatokkal őket befolyásolni, vagy állati m ájak vizsgálatából és a 
csillagokból próbál következtetni a várható  eseményekre.

Lényegében alig m ásképpen gondolkodott a Homérosz és Hésziodosz előtti 
korai görögség. Ők ugyanezt a fogalmat MOIRA-nak, sorsnak nevezték. Van 
úgy, hogy három m oiráról beszélnek, akiknek fő feladatuk abban áll, hogy 
ők szövik az élet- és sorsfonalakat. Azt tarto tták , hogy Moira az éjszaka 
leánya, akinek legfőbb m űve a halál. És amilyen m egm agyarázhatatlannak 
és sötétnek ismerték meg a halált, olyan m egm agyarázhatatlannak és sötét
nek ta rto tták  a világban folyó eseményeket is.

A régi germánoknál három  NORNE, sorsistennő szőtte a sorsfonalakat. 
Önémet gyermekversek őrzik ennek em lékét. Sokszor m ár krisztianizált for
mában három  Máriáról szól a történet. Egyik az élet- és sorsfonalakat szövi, 
a második kré tá t készít a sorstáblák írásához, a harm adik kezén a fonat m ár 
zabszalmából van, ami a rra  utal, m ennyire semmivé válik az egész gonddal 
szövött élet.

Ez az életértelmezés természetesen hosszú távon nem  volt tartható . Az em 
ber tudata  megköveteli, hogy azokat a dolgokat, amelyeket az em ber tapasz
tal, de nem  ért, am ennyire lehet, p róbálja megmagyarázni. Valami új tá jé 
kozódás keresésére való indítás két oldalról is jelentkezett. Először is nyil
vánvaló volt, hogy a világon nemcsak negatív tapasztalatok vannak. Vég
tére is m inden negatív tapasztalat dacára élet van ezen a világon, és az élet 
maga a legcsodálatosabb dolog. Így a rra  jö tt rá az ember, hogy ez a hata l
m unkban nem  álló élet ajándék. Egy olyan Isten ajándéka, aki akarja  az 
életet, és aki ezek szerint erősebb, m int a végzet sötét hatalmai. Ez egy val
lástörténeti esemény, m ikor a végzet sötét hatalm aival szemben a fényes 
istenek lépnek színre. Különösen szemléletesen jelenik ez meg a görög m i
tológiában, amely elbeszéli, hogyan lázad fel és fosztja meg trón juktó l az éj
szaka és a föld szürke hatalm asságait, az úgynevezett titánokat Zeusz, a 
világosság istene, és hogyan vezeti be az igazság uralm át.

A m ásodik tapasztalat, amely a fordulathoz vezetett, az volt, hogy az em-
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bér felism erte: m agatartásával hatásosan beavatkozhat saját sorsának ala
kulásába, és egyáltalán nincs az eseményeknek vakon kiszolgáltatva. Erről 
az Ószövetségben elsősorban a Példabeszédekben van  szó, ahol m indennapi 
példák szemléltetik, hogy a világban igenis a konstruktív  m agatartás kifize
tődik.

Szegénnyé lesz, aki cselekszik rest kézzel; a gyors munkások keze pedig 
meggazdagít. (10,4. — Az idézetek a revideált Károlyi-fordítás szerint.) 
Gyűjt nyárban az eszes fiú; álomba m erül az ara tás idején a megszégye
nítő fiú. (10,5)
Aki szemmel hunyorgat, hántást szerez; és a bolond ajkú elesik. (10,10)
A gyűlölség versengést szerez; de m inden vétket elfedez a szeretet. (10,12) 
Aki míveli az ő földét, megelégedik eledellel; aki pedig hiábavalókat kö
vet, bolond az. (12,10)
Nem vettetik  az igaz semmi bántásba; az istentelenek pedig teljesek nya
valyával. (12,20)
Aki őszinte az igazságban, az életére —, aki pedig a gonoszt követi, az 
vesztére míveli azt. (11,19)
A pozitív m agatartás és a pozitív eredm ény összefüggéséből jö tt rá  az em

ber, hogy a világ több m in t valami véletlen, és m egértette, hogy a világot 
egy titkos jogrend kormányozza. Így tágult ki ez a bölcseleti gondolkodás, 
és az em ber arra  törekedett, hogy kikém lelje a valóság egyre további terüle
teinek bennrejlő összefüggéseit, és ennek a rendnek lehetőség szerint meg
feleljen és életét konstruktívvá tegye. S ez a fáradozás mind a m ai napig 
nem ért veget. Hiszen naponta fáradozunk, hogy ilyen módon járu ljunk  hozzá 
az élet lehetővé válásához. Az élet csak akkor lehetséges, ha teszünk is érte 
valamit.

Ha így a világ nem is tű n t többé véletlennek, mégis az ember úgy élte át 
ezeket az összefüggéseket, m int olyan jótéteményt, am ely végül is nincs a 
hatalm ában, és nem egyszerűen magától értetődő, hanem  általa kívülről nyer 
értelm et az ember élete. Ezért sem az Ószövetség, sem más, vele összehason
lítható vallások nem késlekednek az így felismert összefüggéseket Isten  te
remtési rendjeként jellemezni. Éspedig annak az Istennek rendjeként, aki 
való ján  az embernek életét, nem pedig halálát akarja. Ezért az ószövetségi 
bölcsesség-irodalom, akárm ennyire „profánul” hangzik is a mondanivalója, 
végül is egy mélységesen vallásos alkotás.

így érthető, hogy m inden antik törvénykönyvet d irek t vagy ind irek t ér
telemben Istentől adottnak tekintettek. Hiszen a jognak alapjában véve nem 
más a funkciója, m int megőrizni az igazságot ebben a világban, hogy maga 
az élet megőriztessék. (Ebbe beleértendő még az alkotm ány is, b írák  és ál
lam férfiak esküje stb.) Ezért állnak rendszerint a régi törvénykönyvek vé
gén terjedelm es áldás- és átokform ulák, amelyek annak, aki a törvénynek 
aláveti m agát, életet, annak  pedig, aki áthágja, halált ígérnek. (5Móz 28) 

Ennek a valóságkereső kutatásnak így lett a vezérszava az igazság. Vilá
gossá lett ugyanis, hogy az igazság az élet lehetőségének elengedhetetlen 
feltétele. Aki igazságot cselekszik, azt elvileg nem érheti szenvedés. És mi
vel senki más, mint m aga a terem tő és m egtartó Isten  teszi lehetővé az 
életet, ezért m agát Istent is úgy élték át, m int aki igaz. Ö a végső tekintély, 
aki az igazság igénye m ögött áll.

És ez nemcsak az Ószövetségre érvényes, hanem egy sor más vallásra is, 
amelyek történetük során hasonló u tat követtek.

Fentebb m ár említettem  Zeusz lázadását a titáni hatalm ak ellen, am int
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azt a görög mitológia elbeszéli. Az se lehet tehát véletlen, hogy a megfelelő 
görög szövegek szerint Zeusz első feleségének Metiszt választotta, aminek 
jelentése bölcsesség; m ásodiknak Themiszt, am i szabályt jelent, vagyis mind
azt, ami, m int az életet előmozdító követelmény, meg van szabva és tőle szü
letett három  lányuk: Eunomia, jó magaviselet, Diké, igazság és Eiréné, béke. 
Görögországban tehát Zeusz az az Isten, aki a világot igazságos rendben 
tartja , jó m agaviseletét követel, és feleletül erre  békét ajándékoz a világ
nak. Érdekes, hogy Zeusznak később még három  leánya születik, három 
Moira. Még m indig tudják, hogy van valam iféle sors, de a sors az emberi 
tudatban m ár alá van rendelve az igazságnak.

Öegyiptomban a tudat ezen fokán MAAT istennő lép a gondolkodás kö
zéppontjába. M aat az igazság, a valóság és a jogrend istennője. Maat a böl
csesség és jog központi fogalma. M indkét terü le tre  érvényes, hogy igazságot 
(maat) kell cselekednünk, m ert általa fejlik ki az élet. Képi ábrázolásokon 
ő ül a napbárka legelején, m ásutt Re előtt áll, a világ terem tője és fenntar
tó ja  előtt. M aat, igazság az Isten terem tésének a mérőzsinórja.

Hasonlóképpen az Ószövetség sem fárad bele a Teremtő Isten igazságá
nak m agasztalásába. A 33. és a 97. zsoltár erről énekel. Ha pedig Isten ilyen 
igazságos, kell hogy meglegyen a lehetősége annak, hogy ínség, nyomorúság 
idején hozzá fohászkodjunk, és éppen igazságára hivatkozva kérjük közbe
lépését. Az Ószövetség az ilyen panaszzsoltároknak hosszú sorát tartalm azza, 
amelyeket á th a t Isten igazságába vetett bizalom. (Zsolt 31,2—5; 20—24.28)

Mindezekben a szövegekben fontos, hogy bennük az igazság velejéig po
zitív hatalom ként jelenik meg. Nem római iustitia ez, aki bekötött szem
mel, egyik kezében mérleget, m ásikban kardot ta rtva  áll, és az igazakat 
megjutalmazza, a gonoszokat pedig m egbünteti. I tt viszont az igazság csak 
a pozitív összefüggést ju tta tja  kifejezésre: azt, hogy az igaz te tt életet 
munkál, és hogy Isten az, aki az életért síkra száll. Hogy aztán  mégis meg
jelenik a bűnös az élet negatív oldalán, az az élethez tartozik, és arról az 
Ószövetség ú jra  meg ú jra  beszél. De az nem  az igazság következménye, 
éppen ellenkezőleg annak konzekvenciája, hogy a tettes az igazság oldalá
ról eltávolodott.

Bárm ennyire is jelentett ez az igazságelvű gondolkodás haladást, és bár
m ennyire ra jtahagyta bélyegét még mai gondolkodásunkon is, a tapasztalat 
azt m utatta, hogy önmagában ez a koncepció nem elégséges. A tények azt 
m utatják, hogy az igazságért való síkraszállás gyakran nem  éri el célját. 
Tények m utatják  mind a mai napig, hogy nem  mindig van jó dolga annak, 
aki az igazságért síkraszáll, esetleg éppen ellenkezőleg, nehézségekbe ütkö
zik. Vagy éppen az történik, hogy aki az igazság elveire fittye t hány, kézzel
fogható előnyökhöz jut. Vagyis van „m egm agyarázhatatlan szenvedés”. 
M ondhatjuk-e mégis, hogy a világot az igazság rendje hordozza, és hihe
tünk-e az igazságos Istenben?

Ezen a ponton születik meg görög földön a tragédia. Oidipusz, Oresztész, 
Antigoné sorsában sikolt a kérdés, igazán az igazság jellemzi-e a világot, 
végül is nincs-e nagyobb hatalm a a végzetnek, m int az igazságnak.

Az Ószövetségben az ilyen kérdésfelvetés főként egyes zsoltárokban nyer 
konkrét form át. Pl. Zsolt 10,1—13. Ebből a zsoltárból világosan kitűnik, 
hogy nemcsak az újkorban, nemcsak Auschwitz után, hanem  m ár az Ószö
vetség korában is kétséget tám asztott az em berekben Isten irán t a világban 
észlelt igazságtalanság. „Nem büntet, tehát nincs Isten.” M ár a Bibliában 
megszólalnak első hangjai annak az ateizmusnak, amely a világban levő
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igazságtalanságnak a tapasztalatán alapszik. A valóság az, hogy a hitnek 
ezen a ponton mindig ú jra  az egyik legnehezebb kísértéssel kell megküz
denie. Valóban nem érdemes tehát az igazság érvényesüléséért küzdeni? 
Talán mégis igaz, hogy nincs Isten? Mit m ondhatunk erre? Olvassuk csak 
tovább a 10. zsoltár verseit 14—18-ig. A zsoltáríró itt a hitet szegezi szembe 
az igazságtalanság tapasztalatával, az Istenbe vetett h ite t; semmi mást, csak 
a h itet: van Isten, és Isten igazságos, és ez ta rtja  meg őt a kísértés idején. 
„Csak a h it” ? Nem látszik ez tú l kevésnek? Ne becsüljük le! Sok olyan 
em ber volt — és van m a is —, aki ezzel a hittel elviselt igazságtalanságot 
és szenvedést, mégsem kételkedett. És sokan vannak, akik ezzel a hittel 
minden ellentétes tapasztalat dacára síkra szálltak az igazságért — mások 
javára — akkor is, ha tevékenységük gyümölcseit ők maguk nem arathat
ták le. Vannak persze olyan esetek is, ahol a hit csatát veszt. Ilyenkor meg
m arad az igazságtalanság és szenvedés problémája. Ezért vannak az Ószö
vetségben még más szövegek is, amelyek e kérdést feszegetik.

Közülük a legism ertebb Jób könyve. Jób, az igaz ember, teljesen á rta t
lanul súlyos szenvedésbe esett. Elveszti teljes vagyonát, szolgáit, még gyer
m ekeit is, végül bélpoklosságba esik. A kísértés hangja itt se hiányzik, fe
lesége tanácsában kap hangot; Átkozd meg az Istent és halj meg!

A Jóbról szóló elbeszélés nem történeti tudósítás. Nem egy egyszer meg
tö rtén t esetet ír le, hanem  példatörténet form ájában ábrázolt olyan esemény
ről van szó, amely m indig ú jra  m egtörténik. K ifejezetten a mi tém ánkról 
szól: a m egm agyarázhatatlan szenvedés. És m it mond ez a történet erről a 
problémáról? Vigyázzunk, itt m agán a könyvön belül bizonyos megkülön
böztetést kell tennünk. Ha figyelmesen olvassuk, fel fog tűnni, hogy Jób 
könyve tulajdonképpen két Jób-történetet tartalm az. Az egyikben Isten, 
Jób és a Sátán játssza a főszerepet, a másikban egy hosszú beszélgetés fo
lyik le Jób és az ő barátai között.

Nézzük először a Sátánnal kapcsolatos története t: ez Isten és a Sátán 
közötti alkut beszéli el. A Sátán így érvel: az, hogy Jób igaz ember, eré
nyes és hívő, persze nem csoda, hiszen jómódú, gazdag, és eddig minden 
sikerült neki; de figyeld csak meg, te  jó Isten, hogyan fog viselkedni ez a 
Jób, ha mindezt elveszik tőle! És Isten a Sátán kezébe adja Jóbot, hozzá
járul, hogy az m indenféle szorongattatásnak tegye ki, csak életét ne ve
gye el. És Jób m egállja a próbát. Ism erjük azt a szót, amellyel Jób minden 
viszontagságon ú rrá  lesz:

„Mezítelen jöttem  ki anyám méhéből, 
m ezítelen is megyek el.
Az Ű r adta, az Űr vette  el.
Áldott legyen az Ű r neve!”

Később pedig:
„Ha a jót elvettük Istentől, 
a rosszat is el kell fogadnunk!”
Ezzel Jób bebizonyítja, hogy hite nem csupán eddigi jólétén alapszik, 

hanem annak mélyebb gyökerei vannak. Tudja, hogy Isten több annál, m int 
akinek csak azzal kell törődnie, hogy jól m enjen a dolgunk. Tudja, hogy 
Isten fölötte áll m inden történésnek, a szépnek éppúgy, m int a nehéznek. 
A Sátán ezzel leszerepelt, több m ár nem telik tőle. Ebben a történetünk 
ha szerény form ában is, de döntő szót mond ki éppen tém ánk egyik aspek
tusára vonatkozólag, amelynek később is nagy hatása volt a vallásos gon
dolkodásban: vajon a világban megnyilatkozó szenvedés egy istenellenes
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hatalomra, a Sátánra, az ördögre vezethető-e vissza, akivel szemben maga 
Isten is tehetetlen? Egészen egyszerű, de alapvető fontosságú az, am it ehhez 
a történet mond, tudniillik ezt: ameddig az ember a Sátánnak lehetőséget 
nem ad, addig a Sátánnak nincs ra jta  hatalm a, addig a Sátán nincs is. Mi
helyst azonban az ember elveszti hitét és Istenét, és k isu jját nyú jtja  a Sá
tánnak, az m enten odavág és szenvedést csihol, ahol csak tud. Ez a bibliai 
hitnek rendkívül fontos szemlélete, amelyet érdemes megszívlelni.

O tt van aztán Jób könyvének második része, amely a tém át más oldalról 
tárgyalja. Három barát lép a színre, akik meg akarják  m agyarázni Jób 
szenvedését. Ök a megfizetéselv hagyományos gondolatával fognak a dolog
hoz, és meg akarják  Jóbot győzni arról, hogy ő valahol súlyos bűnt követett 
el, szenvedése tehát igazságos. M egmagyarázhatatlan szenvedés nem sza
bad, hogy legyen. Mivel pedig az, ami nem szabad, hogy legyen, nem is 
lehetséges, azért szükségszerű a végkövetkeztetés: Jób vétkezett. Jób azon
ban kitart amellett, hogy ő igaz volt: ezért a m egm agyarázhatatlan szen
vedés valóságos probléma. A barátok m agyarázata tehát nem kielégítő. 
Most egy negyedik barát lép színre. Ö Jób szenvedését próbatételnek és 
Isten tisztító m unkájának fogja fel. Azt mondja, nem helyes a kérdést úgy 
tenni fel: m iért van a világban szenvedés, hanem így: mi célból van a vilá
gon szenvedés? Aki szenved, azt kell fontolnia, m it akar neki Isten a szen
vedés által mondani, minek a felismerésére akarja  őt elvezetni, és ő maga 
hogyan értékelheti ki pozitív értelem ben az őt ért szenvedést. Ilyen módon 
is meg lehet közelíteni a problém át, amely nemcsak az Ószövetségben fordul 
elő, hanem ism ételten és ma is például a lelkipásztori beszélgetésekben szó
hoz jut. És ez bizonyára helyénvaló. És kétségtelen, hogy a szenvedésből fa
kadó felismerés sok esetben hallatlan  pozitív hatást eredményez, gondoljunk 
csak Pestalozzira, Henri D unant-ra [a Vöröskereszt m egalapítója], vagy akár
melyikünk hasonló tapasztalatára.

Mégsem ez a végső felelete az Ószövetségnek, sőt Jób könyvének sem. 
Jób könyvének ez a része Isten beszédével zárul, amely Isten Jóbhoz inté
zett kérdéseinek hosszú sorából áll (38. fejezet).

Isten felvonultatja Jób szemei előtt az egész világot, és m egm utatja neki, 
hogy ebben a világban m indennek meg van a rendje és értelme. Ezzel Jób- 
nak  szegezi azt a kérdést, hogy vajon az ő kicsiny, egyéni problém ája való
ban sarkaiból fordíthatja-e ki az egész világot, és megcáfolhatja-e Istent. Ez 
az istenélmény legyőzi Jóbot, és e szókra fakad: Eddig csak hallomásból 
ismertelek, most azonban szemtől szemben lá ttak  szemeim — és alázattal 
fogadja el a szenvedést Isten kezéből (42,1—6).

Ezzel sem nyújt Jób könyve a m i problém ánkra megoldást, hanem  „csak” 
egy formát, hogy így is lehet bánni vele. De talán  éppen ez az előnye, m ert 
m int mondtam: a m egm agyarázhatatlan szenvedés tényének tagadása tu 
lajdonképpen elsiklik a valóság m ellett. Jób könyve m indenesetre eluta
sítja  azt a gondolatot, hogy az em ber és az em ber sorsa m inden dolog m ér
téke; igenis az em ber be van sorolva Isten terem tésének átfogó ökonómiá
jába, amelyben minden dolognak m egvan a helye, mégha az az em ber előtt 
re jtve  m arad is.

Azt gondolom, hogy a probléma ilyen megvilágítása is jelentős igazság
m ozzanatot hordoz magában. Érdemes ra jta  elgondolkozni. Egyidejűleg azon
ban azt is meg tudom  érteni, ha valakit Jób könyvének m agyarázata sem 
tu d  teljesen kielégíteni. Magát az Ószövetséget sem nyugtatta meg véglege
sen, máskülönben nem  nyúltak volna Jób után is újból ehhez a kérdéshez.
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O tt van pl. az Ószövetségben a Prédikátor könyve. Egy bibliai könyv ese
tében tulajdonképpen meglepő, ahogyan ez kezdődik: „Minden hiábavaló
ság!” (1,2 és köv. versek.)

Hogyan ju to tt a szerző ilyen vélem ényre a világról? Akárhová tekint, csak 
azt látja, hogy magából a világból semmiféle értelem  le nem vezethető, még 
vagy éppen a világban levő m egm agyarázhatatlan szenvedésre vonatkozólag 
sem.

„Sok m indent láttam  hiábavaló életemben:
van  olyan igaz ember, aki elvész, pedig igaz,
és van olyan bűnös, aki sokáig él, pedig gonosz.” (Préd 7,15)
Tudja ugyan, hogy Isten ta rtja  kezében a világot, és azt is tudja, hogy 

m indennek rendelt ideje és helye van (3,1 és köv. versek). Mégis mi tö rté
n ik : az embernek nincs betekintése ebbe a rendbe, nem látja át, ezért megy 
úgy á t a világon, m int a világtalan.

Hogyan viselkedjék tehát az em ber? A felelet Préd 5,18—20-ban van. Él
vezze az ember azt, am it Isten a lábai elé vetett, és ne kérdezősködjék azon 
túlmenően. Ennyi az, ami az em ber számára marad. Nemegyszer megbélye
gezték m ár em iatt a Prédikátort, hogy szkeptikus, aki a rezignáció hálójába 
esett. Lehet valami igazság ebben az értelmezésben. Éppúgy érthe tjük  azon
ban ezt a könyvet úgy is, m int a megelégedettség megragadó könyvét. Az 
em ber elégedjék meg azzal, ami osztályrészül ju t neki, m int ajándék és kö
vetelm ény, és utasítson el m inden kísértést, hogy önmagát kis világterem- 
tőnek képzelje.

A kérdés azonban ú jra  csak nem  hagy nyugton, tovább kerget. Nézzük csak 
a 73. zsoltárt. Kiindulási kérdései neki is hasonlóan hangzanak. Szinte kí
sértésbe esik, hogy a bűnösök oldalára álljon. De ez árulás lenne Istennel 
szemben (15. v.). Nem tagadja a gonoszok szerencséjét, de úgy tekinti, m int 
álmot, látszatot, m int ami nem tulajdonképpeni élet (20. v.). M ajd hirtelen 
a halál ötlik szemébe: „és végül dicsőségbe fogadsz” (24. v.). És itt  jelentke
zik az a gondolat, hogy a halál nem  az utolsó szó, nem az, ami az embert 
definiálja. Az a gondolat szólal meg, hogy talán  mégsem mondható ki a végső 
ítélet az ember felett m agatartása és sorsa alapján ebben az életben, hanem 
abban egy másik fórum nak is m ondanivalója van. Más szavakkal: az a 
gondolat jelentkezik itt, hogy lehet, Isten igazsága e világban re jtve vfan, 
egyidejűleg azonban jelentkezik az a hit is, hogy mégis létezik egy pont, 
ahol ez az igazság nyilvánvalóvá lesz: „végül dicsőségedbe fogadsz”.

Egy másik íráshelyen ez m ár explicit kifejtést nyer: Mai 3,13—18. Most, 
ebben a világban, el van rejtve az igazság, m ert az élet értelm ének kérdése 
határba ütközik. De el fog jönni az idő, ígéri ez az ige, am ikor a most re j
te tt  igazság nyilvánvalóvá lesz, és érvényesül az ígéret: „De fölragyog majd 
az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást 
hoznak” (3,20).

Ha a valóság végső értelme és a teljes igazság csak a jövőben lesz nyil
vánvaló, akkor ennek pontosan megfelel az, am it egy korabeli, Ószövetségen 
kívüli szöveg mond: „Ó, boldog, aki azokban a napokban élhet!” Egyidejű
leg azonban felm erül a kérdés, mi lesz a m ár elhunytakkal. A felelet erre 
a kérdésre a halottak  feltám adásába vetett növekvő remény, amelyről Dán 
12,1b—4 szól.

A feltámadás itt és az ehhez csatlakozó késő judaista irodalom ban mindig 
ítéletre való feltám adást jelent — vagy szívesebben mondom így: az igazság 
nyilvánvalóvá léteiére történő feltám adást. A holtak feltám adásakor az iga
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zaknak igazságot szolgáltatnak, azaz ott lesz nyilvánvaló, hogy fáradozásuk 
az igazságért a végső fórum előtt nem  bizonyult hiábavalónak, mivel Isten 
végső célja e világgal éppen az igazság.

Ennek a jövővárásnak és feltám adásrem énynek azonban alapvető félreér
tése lenne, ha benne csak a jövővel vagy akár egy jobb túlvilággal való vi
gasztalást látnánk —, különösen, ha összekapcsolnánk vele a m arxista val
láskritika érvelését: ezzel a vigasztalással csak a világban levő igazságtalan
ságokat rögzítenénk örök időkre. Az igazság pont fordítva van. Ennek a 
jövővárásnak legfőbb serkentő ereje és iránya abban van, hogy az embereket 
arra  indítja, szálljanak síkra e világi életükben a jogért és igazságért, azért, 
hogy a világnak értelm et adjanak, még akkor is, ha fáradozásuk ismételten 
akadályokba ütközik, célját nem vagy csak részben éri el, sőt akkor is, ha 
az igazság érdekében kifejtett erőfeszítésük számukra hátránnyal jár, vagy 
vereséget szenvednek. Az igazság jövőbeli győzelmének várása így éppen 
nem  akadályozza az igazság jelenbeli valósulását, hanem a legnagyobb m ér
tékben elősegíti.

Alapvetően jellemző az Ószövetség gondolkodására, hogy Isten és a világ 
között éles fogalmi különbséget tesz. Ez a mi összefüggésünkre is érvényes. 
Nem lehetséges a világról direkt Istenre következtetni ugyanúgy, ahogy le
hetetlen a világ értelm ét magából a világból megállapítani. A világ világ, 
és nem Isten, és a világhoz tartozik a gonoszság, igazságtalanság, a bűn és a 
szenvedés. Isten élesen különbözik ettől. Ő az, aki m indennek dacára a vi
lág elé az igazság és üdvösség célját tűzi ki, és emellett k itart, és az az em
ber áll Isten oldalán, akit e világ visszataszító jelenségei nem  tudnak két
ségbeesésbe sodorni, hanem k ita rt ú tján  Isten céljába vetett bizodalommal.

Mindeddig az Ószövetség ú tjá t jártuk. E ljutottunk azonban a rra  a pontra, 
ahol nekem m int keresztény teológusnak mégis egy pillantást kell vetnem  
az Újszövetségre. Tudniillik éppen ezen a ponton ad az Újszövetség új szem
pontokat. Hiszen a legrégibb keresztény hagyományokhoz tartozik az az 
utalás, hogy Jézus szenvedett, m eghalt és feltámadott. Mi következik ebből 
a mi tém ánkra vonatkozólag? A szenvedéstörténet elmondja, hogy éppen 
Jézus, aki legkevésbé érdem elt szenvedést és halált, szenvedett és igazság
talan  halállal halt meg. A húsvéti tö rténetek pedig arról tesznek bizonysá
got, hogy ugyanez a Jézus feltám adt a halálból. A Jézus feltám adásáról szóló 
hitvallás értelm ét nem az dönti el, vajon elképzelhető-e, hogy Jézus valam i
kép felm ent a mennybe, hanem az, hogy m it jelentett az akkori időkben a 
„halottak közül való feltám adás”. Röviden szólva: a feltámadás jelentősége 
abban van, hogy az igazság nyilvánvalóvá válik. Ez pedig azt jelenti: hús- 
vétkor a keresztény gyülekezet m egtapasztalta, hogy Jézust Isten maga iga
zolta, ú tjá t az igazság útjának  ism erte el. Mit is cselekedett ez a Jézus? 
Síkraszállt az igazságért és a szenvedés ellen. Olyan értelem ben is te tte  
ezt, hogy amikor a szenvedést és keresztet m agára vette, a világ igazságta
lanságának egy darab ját hordozta. Nem a maga bűnéért halt meg, hanem 
mások bűne m iatt és mások bűnéért. Ezzel a világ igazságtalanságát nem 
egyszerűen átugrotta, hanem példam utatóan demonstrálta, hogy ahol az igaz
ságtalanságot nem igazságtalansággal viszonozzák, hanem elviselik, ott van 
jelen Isten igazsága. Ezért m ondotta boldognak a szegényeket, szenvedőket, 
gyászolókat és az üldözötteket. Ezért adott parancsot az ellenség szeretetére, 
amely nem torolja meg igazságtalansággal az igazságtalanságot. Ezért 
mondja, hogy aki meg akarja nyerni az életét, aki a maga igazát kergeti, 
elveszti az életét, és viszont végső esetben még az is megnyeri az életet, aki
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elveszíti azt. Hogy ez az Isten útja, azt m egint nem lehet leolvasni a világ
ról, ez a hit megállapítása. Ezért m ondja Pál apostol, hogy Isten igazsága, 
amely Jézusban jelent meg, hitből való igazság. E hit igazságának zálogát a 
keresztény gyülekezet m agában Jézus sorsában látja. Ezért Jézus nem csu
pán példakép, hanem sokkal több annál: hitünk alapja.

Ez nem jelenti azt, hogy keresnünk kell a m ártíromságot. Hiszen az m e
gint csak új form ája lenne az önigazságnak. Hanem azt jelenti: az igazság
talanságnak és a szenvedésnek kísértésből kihívássá kell válnia. Indítássá, 
hogy kevesbítsük a világon az igazságtalanságot és a szenvedést, ahol csak 
tehetjük. Ennek egyik ú tja  persze az is lehet, hogy nekünk m agunknak kell 
részesednünk a világban levő igazságtalanság és szenvedés hordozásában.

A fentiekben egész sorát m ondtam  el a lehetőségeknek, hogyan bánha
tunk  a m egm agyarázhatatlan szenvedés problémájával. Maga ez a sor is 
ú tja  a probléma megértésében és megoldásában való elmélyedésnek. És jó, 
ha különös figyelmet szentelünk e sor utolsó stációinak. De ez nem jelenti 
azt, hogy az előző stációinak m ondanivalóját elhanyagoljuk. Ez az út, am e
lyet történetileg vázoltam fel, olyan út, mely nem egyszerűen múlt, hanem  
olyan út, amelyet ú jra  meg ú jra  m agunknak is végig kell járnunk. Ennek 
az ú tnak  mindig valamely pontján állunk, s a Bibliának az a célja, hogy 
kézen fogjon bennünket és egy lépéssel előbbre segítsen.

Befejezésül talán  szabad még egyszer visszanyúlnom írásom elejére. 
A m egm agyarázhatatlan szenvedés konkrét esetével kezdtem, azzal a halá
los kim enetelű vétlen balesettel. Elmondtam, hogy az elő tt a feladat előtt 
álltam , hogy a szintén m egsérült férjnek részvétlevelet írjak . M integy ösz- 
szefoglalásként az akkor íro tt levél egy részletével szeretném  zárni tan u l
m ányom at :

„Zavartan állunk önnel együtt egy olyan m egrendítő esemény előtt, 
amelyre van ugyan külsődleges fizikai magyarázat, de belső alapja és ér
telme nincsen. Erre nem lehet kielégítő a szokásos vigasztalás: Ennek pedig 
így kellett lennie! Az esemény értelm etlen, és az is m arad; azokhoz a m é
lyen fájdalm as példákhoz tartozik, amelyek azt m utatják, hogy ezen a vi
lágon vannak értelm etlen dolgok, amelyekkel — és egyben: amelyek dacára 
— élnünk kell. Valamennyiünk életében van egy-egy pont, ahol ilyen érte l
m etlenséget kell elszenvednünk, sőt részt kell vállalnunk a világban levő 
értelm etlenségek elhordozásában is, hogy ezek el ne fedjék az értelm es je
lenségeket. Azt gondolom, ezt fejezi ki az Ü jtestam entum , am ikor azt írja, 
hogy mindenki vegye fel a maga keresztjét, ahogyan Jézusnak is hordoznia 
kellett az ő keresztjét m int a világ legnagyobb értelmetlenségének kifeje
zését. Ezáltal az értelmetlenség még nem lesz kisebb, sem el nem tűn ik  a 
világból, de az világossá lesz, hogy nem  ez az utolsó szó, ami elmondható, 
sőt világossá lesz az a végletes m ondat is: Aki az ő életét elveszíti értem  
(és ez éppen azt jelenti: az értelmetlenség elhordozásában), az m egnyeri azt. 
így m arad meg a remény, hogy van egy átfogóbb hatalom , amely a világ 
m inden eseményét átöleli, és am ely által az élet — és a halál is — végső ér
telm et nyerhet.”

Bojtos Sándor fordítása



FRENKL RÓBERT

A fasori gimnáziumról
Személyes vallomás

Fasor 1945—1952. — Érdekes, hogy az elm últ évben megsokasodott vissza
emlékezések, különböző nézőpontú elemzések, tudomásom szerint szinte ki
vétel nélkül a budapesti Evangélikus Gimnázium két világháború közti kor
szakára — tanárokra, diákokra, eseményekre — vonatkoztak. Pedig volt az 
iskolának további története is, éppen nyolc tanévnyi, ha 1944/45 viharos 
hónapjait is számba vesszük. Márpedig számba kell venni, hiszen indexem  
tanúsága szerint 3 óra igazolt hiányzással teljesítettem  1945-ben a m árcius 
13-án kezdődött tanévet. Ezt július 14-én igazolta dr. Renner János h. igaz
gató és dr. Remport Elek osztályfőnök. 1945. március 12-vel dr. Bélay István 
igazgató v e tt fel az első osztályba, a másodikba 1945. szeptember 1-jével 
m ár dr. R enner János. Ö az igazgatóm egészen 1950-ig. A harm adik B-be (!) 
Laki Tibor vesz fel 1950. szeptember 1-jén. És az ő aláírása szerepel egy 
későbbi igen fontos bejegyzés alatt: ,,1952. évi május hó 15-én az érettségi 
vizsgát megkezdte.” Osztályfőnököm az első csonka tanévtől eltekintve 
mindvégig dr. Lévius Ernő volt. Ennyit az epikai hitel okán.

Nemcsak nosztalgia akár az iskola m últ századbeli történetét tanulm ányozni 
vagy az első világháború előtti évtizedet kutatni, hiszen 1905-ben költözött 
a fiúgim názium  a Fasorba. Mégis, ha 1988-ban téma az újrakezdés, a foly
tatás, remény, sőt realitás az iskola legújabb kori története — napjaink té- 
pelődéseiben, nyilatkozataiban, vitáiban m áris ezt éljük —, akkor nem m el
lőzhető az újabb kori történelem  tanulságainak a levonása. Ez a korszak — 
1945—52 — m ár jelenünk része. M ondjuk ki rögtön a legfontosabbat: a Fa
sor ebben az időszakban bebizonyította, hogy képes — értékei megőrzésé
vel (!) — folytatni országhatárokon túl is elismert tevékenységét az új tá r 
sadalmi rendben, képes — micsoda paradoxon? — dem okratikus szellemű 
elit iskola lenni. (Akiket érdekelnek a történelm i események okozati össze
függéseit színező szubjektív, illetve pszichikai elemek, azoknak talán  érde
kes, hogy 1952-ben látszott legtávolibbnak az országban a dem okratikus szel
lem és a minőség igénye.)

Vezető értelmiségi barátom , volt fasori diák fejtegeti: — Persze, hogy 
rám  is szám íthat erkölcsi és anyagi értelem ben egyaránt egy újrainduló 
iskola. De tele vagyok aggodalommal. A ttól félek, hogy nem  tudjuk ta rtan i 
a színvonalat, szertefoszlatjuk az iskola nimbuszát, nem  lenne-e helyesebb 
hagyni, hogy tovább éljenek az emlékek, legenda legyen a Fasor?! Hiszen 
— folytatja — az iskola fénykorát az adta, hogy akkor tud ta  nemcsak tan i-
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tásában — ez is nagy szó —, hanem  tevékenységében a legnemesebb nem
zeti hagyományokat, így a demokratizmus, a haladás, az előítéletek elleni 
küzdelem eszméit érvényesíteni, am ikor ezek nemhogy nem estek egybe, ha
nem olykor ütköztek a hivatalos politikával. Emellett az oktatást és a ne
velést a legmagasabb minőségi igény kielégítése jellemezte. Ma jószerivel a 
minőségi kihívás m aradt. Persze ez sem kevés. Főleg, ha meg tud juk  való
sítani. — Üjabb szünet, m ajd további válasz önmagának. — Igaz, anélkül, 
hogy bántani akarnám  iskolarendszerünket, ami az előítélet nélküli prog
ressziót illeti, abban is lehetne egészséges riválisa a m ai iskoláknak egy meg
újuló Fasor. — Egykori iskolatársam  gondolatmenete nem  igényel kommen
tárt. (Érettségizett 1949-ben.)

N apjainkban szinte m inden nemzedék büszkélkedik sajátságokkal, vagy ép
pen kesereg ezeken. A m i egyik sajátságunk, hogy 1945—52-ig végeztük a 
gimnáziumot, ahogy m ondani szoktuk: néhány osztályt ú jra  járva. 1948/49- 
ben ötödikesek voltunk, azután 1949/50-ben ismét a második/b-be iratkoz
tunk be. VI., VII., VlII-osok sosem voltunk. 1949-ben szűnt meg a nyolcosz
tályos középiskola, kényszerűen áldozatul esve az általános tankötelezettség 
nagy vívmányának.

Lehet, emocionálisan az első hat, netán  az első három  év a legfontosabb 
az em ber életében, fejlődésében. Felnőttkori személyiségét, hivatástudatát, 
életvezetését, életm ódját tekintve bizonyosan sorsdöntő a 10—15. év közötti 
időszak, a serdülőkor. Sokszor gondolom, hogy az iskola hatásán tú l talán 
azért is erős bennem a kompromisszumos készség, term észetes számomra az 
egészséges küzdelem, a siker és a kudarc lehetősége, vállalása, tolerálása, 
m ert a magyar történelem  egyik pezsgő korszakában, a koalíciós években 
voltam serdülő. Talán ez vonzott később az értelm esnél jobban a sporthoz, 
m ert itt m aradt meg leginkább, egyszínű időkben, a „győzzön a jobbik” il
lúziója, a minőség igénye, legalább esélye Dávidnak a Góliátok ellen.

Különböző társadalm i rendszerű országok gondja napjainkban: megoldani a 
szinte m egoldhatatlant. Olyan társadalm i-politikai intézm ényrendszert ki
alakítani, amely egyidejűleg segíti elő a társadalom  tagjaiban, az új meg 
új nemzedékekben meglevő sokszínűség, sokoldalúság, tehetség kibontako
zását, és állítja ezt a közösség szolgálatába; magas szervezettségi szinten, fe
szültségeket oldva gondoskodik egyén és közösség érdekéről.

Négy évtized útkeresései, erényei, eredményei és hibái u tán m egújulni 
törekvő társadalm unkban, egyházunkban fogant meg a Fasor, az evangéli
kus iskola története újraindításának, folytatásának a gondolata. Érthető, de 
mégiscsak tévedés ezt a program ot nosztalgiának, emlékidézésnek, letűnt 
kor visszavágyásának minősíteni. Bizonyos, hogy a program  velejárója — 
kezdetben! — egy nosztalgiahullám  is, de minél reálisabbá válnak a teén- 
dők, annál inkább és gyorsabban kerül hangsúly a m ára. M ert a m a társa
dalmi-egyházi m egújulásában van szükség a Fasorra. A mai evangélikus is
kolára, amelyik a legnemesebeb hagyományok folytatója, de ezen messze 
túlm enően képes m egfelelni a ma kihívásának.

Lehet, a magyar történelem  folyam án az egyház nagy feladatot vállalt, 
nagy érdem eket szerzett a nép oktatásában, a m űveltség terjesztésében, az 
iskolarendszer kiépítésében. De nem csak ez a történelm i érdem, mégcsak 
nem is kizárólag a teológus-utánpótlás igénye — bár ez rendkívül fontos 
összetevő —, hanem az egyház jelen és jövőbeli tudom ányos-kulturális, köz
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művelődési és szociális szerepe, amely hozzátartozik egy egészséges, sok
színű társadalomhoz, nem teljesedhet ki iskola nélkül. Templom és iskola 
harm óniája nem  mennyiségi, hanem elsősorban minőségi kérdés, ezt fejezi 
ki az 1948-as Egyezményben az egyház iskolafenntartási joga.

1952-ben, korabeli dokumentumok szerint, egyházi oldalról elsősorban a 
szükséges anyagiak hiányával szépítették a középiskolák felszámolását. 1987- 
ben az újrakezdés átgondolásakor az anyagi megfontolások is előtérbe ke
rültek. Ez hitbeli felelősségtudatnak is tekintendő, de szembesülnünk kell 
aggályokkal is. Nem volt-e hitünkben is hiba 35 évvel ezelőtt és tud juk-e 
vállalni a h it teljes kockázatát ma? Ha igaz templom és iskola összefüggése, 
akkor az egyház identitásának a mélységéig hatol a kérdés. Jelenti-e a 
XX. század végén az evangélium hirdetését az iskolaügy?!

Egyszerűségükben is sok m indenről árulkodnak, sok m indenre em lékeztet
nek az indexlapok. Az 1949/50-es tanév első félévében található u to ljá ra  
osztályzat h it- és erkölcstanból. Hát persze, ekkor vált fakultatívvá az egy
házi iskolákban is a hitoktatás. Érdekesen találkoztunk néhány hét lefor
gása alatt a történelemmel. Igazgatónk, R enner János dr. ebben a periódus
ban háromszor jelent meg az osztályban. Először azt közölte, hogy term é
szetesen az egyházi iskolában továbbra is m indenki já r hittanra. Másodszor 
— a nagy em berek kedvességével, am ikor zavarban vannak — elmondta, 
hogy szüléinknek kell dönteni arról, járjunk-e  h ittanra; talán  meglep m in
ket, de ő így, ra jtu n k  keresztül — hiszen felnőtt fiatalem berek vagyunk —, 
azt üzeni a szülőknek, hogy írassanak be h ittanra, de ne is firtassák tan á 
csa hátterét. Egy diáktársunk kivételével — ez önálló tö rténet — megfogad
tu k  igazgatónk tanácsát. Ism ét fordult a kocka. Igazgatónk tájékoztato tt 
m inket arról, hogy korábbi kérése tárgytalan, mindenki szabadon döntsön 
—, term észetesen javasolja, hogy járjunk  hittanra. A statisztika szépsége. 
Ism ét egy tanuló  akadt, aki — im már a m ásik oldalon — nem  élt a lehető-; 
séggel, akinek a szülei úgy döntöttek, hogy jobb, ha nem jár. Egy. — Még 
két és fél évig jártunk  együtt. H ittanra is, csak m ár nem  került jegy az 
indexbe. Azóta is minden évben találkozunk. Nem emlékszem rá, hogy ak ár
melyik egyet, aki akkor is jelentkezett, és aki akkor sem jelentkezett, a 
leghalványabb megjegyzés, netán  ugratás érte volna akkor vagy azóta. 
Feltételezem, hogy az egész csak az én emlékeimben ragadt meg.

Ma hányán fognak jelentkezni? Nem tudom . Akik teológiára készülnek, 
gondolom, feltétlenül. Talán többen is. Lehet, hogy mindenki, ha m ár az 
evangélikus iskolát választják. Lehet, hogy egy kivétellel, de az biztos, hogy 
megszólás, előítélet, kényszer m a sem lesz. Ettől is Fasor a Fasor. Minden
esetre a gyülekezeti hitoktatás lehetősége m ár jelzi a felismerést, a tá rsa 
dalmi m egújulás fontos eleme az erkölcsi megújulás. Ez is sokszínű folya
m at, meghatározó egyházi színekkel.

A ballagáskor, 1952. május 9-én még úgy tudtuk, m arad az iskola. Az év
zárón, június elején — Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba című versével 
szerepeltem — m ár tudtuk, hogy vége; szóbeli érettségink irgalm atlanul ké
sőn, június utolsó hetében volt, ekkor m ár bontották a berendezést, köny- 
nyes szemű tanárok  kérték számon a szokott magas színvonalon az anyagot, 
m ert ugye a nemesség mindig kötelez. (Alsóbb osztályos társaink más isko
lákban folytatva, illetve befejezve a középiskolai tanulm ányokat általában
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egy szinttel feljebb kerültek, tehát aki a Fasorban jó rendű volt, az m ásutt 
jeles, kitűnő tudott lenni.)

Lévius Ernő osztályfőnököm búcsúzóul a lelkünkre kötötte, ápoljuk el
m énkben és szívünkben az iskola hagyományait, m ert ha lesz újrakezdés,, 
abban nagy felelősség hárul az utolsó érettségizett nemzedékre.

A ballagáskor, a távozó diákok nevében, illendő tíz percben én beszélhet
tem. Három irányba tekintve búcsúztam. Örömmel tekintettem  nyolc év em
lékeire, történéseire. Hálával és köszönettel tanárainkra. A harm adik irány
ban pedig felelősségérzettel és segítőkészséggel fordultam  a maradó d iák tár
sakhoz. Az újrakezdőknek sem tudnék  mást m ondani: „Három jó tanácsban 
szeretnénk összesűríteni az ittm aradók számára m indazokat a tapasztalato
kat, a m ár elhangzottakkal együtt, amelyek az elm últ 8 év eredményeképp, 
m int legértékesebbek szűrődtek le számunkra. — Az első az, hogy ne legye
tek semmilyen vonatkozásban sem egyoldalúak, és ism erjétek meg önmaga
tokat. Használjátok fel a középiskola éveit arra, hogy minél általánosabb, 
minél szélesebb körű műveltséget szerezzetek. Érdeklődjetek az élet m in
den terü lete iránt, figyeljétek meg, mihez van kedvetek és tehetségtek, és 
így vegyetek majd azután határozott irányt, széles és biztos alapokon. Elő
ítélet nélkül foglalkozzatok a szellemi élet m inden területével, nem feledve 
Stefan Zweig m ondását: »Csak aki korán tanulta  meg, hogy lelkét messze 
kifeszítse, tudja m ajd később m agába fogadni az egész világot.« — Másik 
jó tanácsunk, hogy igyekezzetek kihasználni azokat az értékeket, melyek 
egy osztály közösségi életében rejlenek. Nehezebb a dolgotok, m int nekünk 
volt. Hiszen már sokszor megvan a társaságotok, am ikor az iskolába jöttök. 
De ne feledjétek, hogy az emberekkel való helyes viszonyban vannak elrejtve 
azok az értékek, m elyek hivatottak életünket tartalm assá, színessé, megelé
gedetté tenni. — H arm adik jó tanácsunk pedig csak egy halk kérdés. Még 
a legfiatalabbak is legalább háromszázszor áthalad tak  m ár az előcsarnokon: 
vajon hányán olvasták el ott azt az igét, hogy »az Ú rnak félelme feje a böl
csességnek«? Hányán gondolkoztatok el azon, hogy milyen jelentősége van 
a mai és a jövő életetek szempontjából annak á ténynek, hogy ti. evangéli
kus gimnáziumba jártok. Gimnáziumba, mely azzal az igénnyel lép fel, hogy 
titeket bölcsességre tanítson, és amelynek falára arany betűkkel van fel
írva: »Az Úrnak félelme feje a bölcsességnek.«”

TARNÓC JÁNOS

Szemben önmagámmal
Hasztalan vergődök a jó felé, százszoros 
taszítóerővel hatnak rám  indítékaim. 
Szemben önmagámmal szétfoszlik mindaz, 
amit magamról hittem , igaz akarok 
lenni és nem tudok.
M egdöbbent lélegzetvételem: kinek van joga 
élni? Azzal küzdöttem, aki egyedül 
irgalmas, engednem kell végre őt cselekedni.
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Fogyatékos embertársainkért

A „fogyatékos” jelzőt egyesek sértőnek érezhetik, mondván, hogy kisebb 
értékűt, selejteset jelent elmarasztalólag. Magam sem szeretem igazán ezt a 
megjelölést em berekre alkalmazni, és nem  tö lt el örömmel, am ikor el kell 
ismernem, hogy fogyatékos a mozgásképességem — de nem tudok jobbat.

Egyébként éppen bennünket, keresztényeket segíthet a Szentíráson tájé
kozódó istenismeyetünk és önism eretünk e görcs oldásában. Valljuk, tudjuk 
ugyanis, hogy világunkban egyedül az Isten tökéletes, és vele szemben 
m indnyájan fogyatékosok vagyunk. Fogyatékosok az ismeretben, a hitben, 
az erőben, a szeretetben, a megértésben, és ez tulajdonképpen nagyobb baj, 
több szenvedés forrása lehet, m int az a tagadhatatlan  tény, hogy legtöbbünk 
az átlagos em beri képességekhez viszonyítva is többé-kevésbé fogyatékos 
némely területen. A sok szemüveg jelzi, hogy sokak látása nem tökéletes, 
a cipőkben ott rejtőznek a lúdtalpbetétek, és ki tud ja  milyen hosszú lenne 
az a lista, amely felsorolná a gyógyszereket, amelyek segítségével egy gyü
lekezeti csoport tagjai igyekeznek emésztési, alvási, vérnyomási, idegi és 
ehhez hasonló gyengeségeiket kiegyenlíteni.

A fogyatékosságban ember és ember között inkább csak mennyiségi kü
lönbség van, és így nincs ok a szó lenéző alkalmazására, viszont a másik 
oldalon sem a sértődésre. Ugyanakkor ez is olyan terület, ahol a mennyi
ségi eltérés egy bizonyos fokon minőségi változást hoz.

Minden fogyatékosság ellenére épnek tek in tjük  azokat, akik nagyjában és 
egészében képesek önállóan kielégíteni alapvető egyéni és közösségi élet- 
szükségleteiket. Egy pillanatra itt talán jó m egállnunk, és egy rövid felsoro
lás erejéig számba vennünk, hogy a XX. század vége felé, itt Európában mi 
tekinthető alapvető életszükségletnek:

— a személyiség kibontakoztatásának lehetősége, amelyet segíthet a ne
velés, az iskolai oktatás, szervezett képzés;

— a jó lakhely;
— a megfelelő munkahely, amely a lét anyagi fenntartásához szükséges 

méltányos kereset m ellett értelmes tevékenységet, alkotó emberi kö
zösséget is biztosít;

— a szabadidő tartalm as eltöltése;
— a családi élet;
— részvétel a közösség életében, irányításában.
A m agyar nyelvben adott lehetőség, hogy azt, aki nem ép, azt, aki „bal

eset, betegség m iatt csökkent m unkaképességű”, rokkantnak nevezzük (Ma-
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gyár Értelmező Kéziszótár). A társadalom biztosítási jogban pedig ez a fo
galom a munkavégző képesség legalább 67%-os csökkenéséhez kapcsolódik, 
de lényegében azt jelenti, hogy az ilyen személy fizikai vagy szellemi ké
pességeinek veleszületett, illetve szerzett fogyatékossága következtében 
részlegesen vagy teljesen képtelen a maga szám ára önállóan biztosítani az 
alapvető egyéni, társadalm i életszükségletek kielégítését.

A következőkben ezekre a rokkantakra, a velük kapcsolatos felelőssé
günkre szeretném irányítani a figyelmet. A fenti meghatározás m indnyá
junkat érint, m ert az épeket és a rokkantakat viszonylatba állítja.

Az a körülmény, hogy valaki nem  tudja kielégíteni a szükségleteit, há
rom  szint egymásra hatásának az eredője:

a) Elsődleges jelentőségű a sérülés, amely lehet például testi, érzékszervi, 
idegrendszeri. Összefüggésünkben a m aradandó károsodásról van szó, ame
lyet az orvostudomány jelenlegi fejlettségi fokán gyógyítani, csökkenteni 
m ár nem  lehet, teh á t az érin te tt egyén számára nincs más lehetőség, mint 
állapotának elfogadása.

b) Ennek következménye a képesség(ek) módosulása, a mozgási, látási, 
hallási vagy értelm i képesség fogyatékossága. A rehabilitációs tevékenység
nek az a célja, hogy a rokkant személy öntudatának, akaraterejének alakí
tásával, segédeszközök nyújtásával és megfelelő körülmények biztosításá
val kompenzálja ezeket a fogyatékosságokat, és így lehetővé tegye a nor
mális életvitel lehető legnagyobb m értékű megközelítését.

c) Korlátozottság, hátrányos helyzet kialakulhat, ha a család, a tágabb 
környezet, az egész társadalom  közömbös a fogyatékos em ber gondjai iránt, 
nem m éri fel a teendőket, nem állít m unkába megfelelő szakembereket, 
nem m űködtet rehabilitációs szervezeteket, nem  fordít anyagi erőket azok
nak az akadályoknak a lebontására, „hidaknak” felépítésére, amelyek a fo
gyatékos ember beilleszkedését az épek közé elősegíthetnék.

E három  szint kölcsönhatását m egvilágíthatnánk az erősen nagyothalló 
em ber példájával. Hallószervének sérülése m aradandó, de ha partnere ta 
goltan beszél, képes szájról leolvasni, hallókészülékkel pedig követni tudja 
a többiek m ondanivalóját, a feliratos tv-adás teljes inform áltságot nyújthat 
számára, és a kommunikációs képessége végeredm ényben közelíti az átla
gost. Ma azonban egy nagy tem plomban vagy előadóterem ben nincs számára 
hangosítási szolgáltatás, nem érti az igehirdetést vagy az előadást, és azt 
kell mondanunk, hogy nem csupán hallóképességének fogyatékossága, ha
nem a közösség gondoskodásának hiánya eredményezi hátrányos helyzetét.

A rokkantak helyzetének javítása, hátrányaik  csökkentése tehát közös
ségi, társadalm i feladat, m indannyiunk dolga.

»

Vallomás

Hadd álljon itt néhány szó a magam elkötelezettségéről. 1980 ősze óta kap
csolatban állok a mozgássérültek társadalm i mozgalmával, önkéntes m un
kásként belekapcsolódtam egyesületi tevékenységükbe, a jogaik érvényesí
téséért, elism ertetéséért folytatott küzdelembe. Életem hasznát keresve arra 
a felismerésre ju to ttam , hogy a mostani szakaszban ez Istentől kapott leg
fontosabb feladatom ; erre a szolgálatra készített fel gyermekkori villamos
balesetem, amelynek során elvesztettem jobb lábam, Isten szeretetértek 
megismerése a Jézus Krisztusban, nyelvtanulásom, kutatói, vezetői tapasz-
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talataim , egyszóval előző 50 évem. Ma ezt a szolgálatot a Mozgássérültek 
Budapesti Egyesületének vezetőségi tag jakén t és a M ozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek Országos Szövetsége fő titkáraként végzem, de azt hiszem, 
hogy most m ár valamilyen form ában életem  végéig a fogyatékosokért fog 
dobogni a szívem.

A k itűzött tém át tehát nem tudom teljesen objektiven képviselni, ele
mezni. M ondanivalóm azonban tényeken nyugszik.

Tények

Élnek közöttünk rokkant, fogyatékos képességű emberek, testvéreink. Döntő 
fontosságú, hogy mindenki rádöbbenjen: vannak! A következő kérdés: 
mennyien, mifélék?

Lássunk egy kis „turm ix”-ot statisztikai adatokból és becslésekből, ugyanis 
átfogó, megbízható m agyar statisztikai adatsort nem idézhetünk, m ert ilyen 
nem áll rendelkezésre. Reménységünk, hogy az 1990-es népszámlálás u tán  
többet fogunk tudni. Világviszonylatban az emberiség 10%-át teszik ki a 
fogyatékosok, ami ma 450—500 millió személyt jelent. A következő okok 
vezettek ehhez a nagy számhoz:1

Veleszületett sérülés 20%-ban (kb. 100 millió fő)
A lultápláltság 19%-ban (kb. 100 millió fő)
Betegség 30%-ban (kb. 150 millió fő,

ennek Vs-a fertőző betegségből)
Baleset 15%-ban (kb. 75 millió fő)
Egyéb 16%-ban (kb. 80 millió fő,

ennek fele alkohol, kábítószer
élvezetéből).

M agyarországon alultápláltság szinte kizárt, de a többi adatból követkéz-
tetn i lehet a nálunk érvényes megoszlásra és számadatokra. Tudjuk azon
ban, hogy hazánkban 27 000 a vakok száma, évente 200—220 Down-szindro- 
más (mongol-értelmifogyatékos) gyermek születik, és mintegy 250 csecsemő 
nyitott hátgerinccel látja meg a világot.-

Világszerte 70 millió a süket vagy súlyosan hallássérült.3 Svédországban 
8,3 millió lakosból 30 000 használ kerekes széket, 2000 nem tud ja  ellátni 
magát, 300 000 nem tud ja  igénybe venni a tömegközlekedési eszközöket/' 
Ausztriában kb. 3000 gerincsérült, 10 000 féloldali béna és 20 000 kéz-, kar-, 
lábam putált szorul rehabilitációra, számuk évente mintegy 5000-rel növek
szik.5

A fogyatékosok kisebbségi réteget alkotnak a társadalm akban, azonban 
minthogy a fogyatékosság mindig családokat sújt, országonként a lakosság
nak m integy 25%-át közvetlenül érinti ez a probléma. Elhanyagolhatónak 
tehát nem  lehet minősíteni.
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Állásfoglalások

Nem is elhanyagolt kérdés ez. 1981-et az ENSZ a rokkantak  évének, az 1983— 
1992 közötti időszakaszt pedig a rokkantak évtizedének nyilvánította. A rok
kantak emberi jogait azonban már 1975-ben írásba foglalta, és ugyanebben 
az évben az Egyházak Világtanácsa (5. világgyűlés, Nairobi) is hozott érde
kükben határozatot. Érdemes ennek egy részletére gondosan odafigyelnünk:

„Az egyház egysége m agába foglalja a rokkantakat és épeket egyaránt. 
Az olyan egyháznak, am ely keresi az egységet önm agában és halad afelé, 
hogy egységet terem tsen a többiekkel, m indenki előtt nyitottnak kell lennie. 
Mégis az ép testű egyháztagok mind hozzáállásukkal, m ind pedig az aktiv i
tásra helyezett hangsúllyal a peremre taszítják és gyakran  kizárják maguk 
közül a fizikai vagy szellemi képességeikben fogyatékosokat. A rokkantakat 
úgy kezelik, mint szolgálatra szoruló gyengéket, és nem  a Krisztus testé
nek és az emberi családnak teljesen befogadott, m indenben részesülő tag
jait — figyelmen k ívü l hagyva azt a sajátos részt, amellyel éppen ők já
rulnak hozzá a közösség életéhez. Ez annál is inkább súlyos hiba, mivel a 
fogyatékosság világszerte ism ert problém ája növekvőben van. Balesetek és 
betegségek felnőtteket és gyermekeket rokkanttá tesznek, sokakat kedélyi- 
leg károsít a társadalm i változás és a városi élet feszültsége, örökletes rend
ellenességek és az éhezés gyermekek m illióit teszik fizikailag és szellemileg 
sérültté. Az egyház nem  példázhatja a »Krisztusban felism ert teljes em ber
séget«, nem tanúsíthatja az emberek egym ásra u taltságát, sem nem érhet el 
egységet a különbözőségben, ha továbbra is eltűri a fogyatékosok elszigete
lését, és m egtagadja tő lük  a teljes részvételt az életben. Az Isten családjá
nak egysége korlátozott ott, ahol ezeket a testvéreinket a leereszkedő jóté
konyság tárgyaiként kezelik. Csorbát szenved az egység, ha a fogyatékosok 
nem részesednek belőle. (. . .) ”

Azok a határozatok, amelyeket ebben a tárgykörben az utóbbi évtized
ben az ENSZ és szakosított szervei (ILO, WHO, UNESCO), az Europa Ta
nács, a fogyatékosok ügyével foglalkozó világszervezetek (Rehabilitation 
International, Disabled Peoples International) vagy az egyes országok par
lam entjei hoztak, hasonló hangvételűek, csak az Isten  szeretete helyett az 
alapvető emberi jogokra és m éltányosságra alapozzák érvelésüket. Az ered
mény átütő  erejű polgárjogi mozgalom kibontakozása lett, am elyet egy 
kom m entátor az Egyesült Államokban a négerek egyenjogúsítását követő 
legfontosabb eseménynek nevezett. Az élmezőnyben Skandinávia, az NSZK, 
Svájc, az USA, Japán, vagyis a leggazdagabb országok állnak, de a gondos
kodó figyelem példam utató az NDK-ban, Csehszlovákiában vagy Lengyel- 
országban is, és a lehetőségekhez m ért intézkedések sok fejlődő országban 
is figyelmet érdemelnek.

A hazai helyzet^

Magyarország, m int annyi más területen, itt is a középmezőnyben helyez
kedik el. A rokkantak helyzete nem a legrosszabb, de a legtöbb környező 
országhoz viszonyítva is jelentősen elm aradt. A teljesség igénye nélkül meg
említek néhány terü le te t, ahol ez megmutatkozik.

1. A m agyar társadalom ban, a hivatalos szervek vezetőinek szemléletében 
nem ismerhető még fel a fogyatékosok létezésének tudatos számbavétele.



GADÓ PÁL: FOGYATÉKOS EMBERTÁRSAINKÉRT 57

Hiányzik a felkészülést bevezető statisztikai felmérés, nincsenek a sajátos 
problémák megoldására szolgáló átfogó rendeletek, törvényekkel biztosított 
rendezett csatornák. Nagyon sok a jóindulat, a megértés, a sajnálat alapján 
nyújto tt segítség, amit minden egyes esetben egyénileg kell elérni. Ez el
avult szemlélet, a korszerűség az igazság és jogok érvényesítését igényli. 
M indenekelőtt tehát társadalm i m éretű tudatform álásra, szemléletváltásra 
van szükség.

2. A fogyatékosok jól felfogott érdeke, hogy megélhetésük, önállóságuk 
m egm aradt képességeik felhasználásával végzett hasznos m unka tisztes jö
vedelmén alapuljon. Szociálpolitikánk hibája, hogy nagyon alacsony szinten 
ugyan, de m unka nélkül biztosít jövedelmet, nyugdíjat még fiatal, m unka
képes rokkantaknak is. Sem a vállalatok, sem a fogyatékosok nem érdekel
tek abban, hogy ezen változtassanak a jelenlegi szabályok m ellett. Az is el
fogadhatatlan, hogy egyes gazdálkodó szervek kizsákmányoló feltételek mel
lett alkalm aznának unalmas, lélekölő m unkára rokkantakat. A meglevő m un
kaképesség parlagon hagyása nemcsak a rokkantaknak okoz erkölcsi kárt, 
de az ország gazdasági élete is megsínyli. A fe jle tt ipari országokban nyíl
tan  beszélnek arról, hogy az ehhez hasonló szociálpolitikát gazdaságuk nem 
képes elviselni.

3. Létesítményeink, épületeink — az üzletektől kezdve az orvosi rende
lőkön keresztül a templomokig — m egközelíthetetlenek sok mozgásában kor
látozott személy számára. Nincs szabvány, amely a most és ezután épülő 
közhasználatú épületek, járdák és közlekedési eszközök akadálym entes hasz
nálhatóságát garantálná, és ezáltal az alapvető életszükségletek önálló ki
elégítéséhez a jövőben nagyobb lehetőséget biztosítana. Az 1986-ban ér
vénybe lépett Országos Építési Szabályzat (OÉSZ) m ár megfelelően intéz
kedik a középületek vonatkozásában, de ennek hatása még nem  jelentkezik.

4. A korszerű technika számos eszközt kínál, amellyel a fogyatékos ké
pességek kiegyenlíthetők, a rokkantak önálló életvitele, munkavégzése a 
legtöbb esetben biztosítható, közlekedése megkönnyíthető, a családtagok és 
segítők másodlagos megrokkanása elhárítható. Nálunk ezek közül nagyon 
keveset gyártanak, im portálnak, nagy részükről szinte tudom ásunk sincs.

Az előző négy pontban olyan dolgokat em lítettem , amelyek tekintetében 
változtatásra, pozitív irányú előrehaladásra m ár az ENSZ 1975. december 
9-i határozata felszólít.

5. Utolsónak őszintén szeretnék felvetni egy olyan gondot, am ely látszólag 
a rokkantak ellen szól. Tény, hogy a fogyatékos em berek sokszor türelm et
lenek, gyanakvók, erőszakosak, nem a legkellemesebb partnerek még a ja
vukra irányuló akciókban sem. Ezt a személyiségtorzulást a sok fizikai szen
vedés, az élet fenntartásához szükséges átlagosnál nagyobb erőfeszítés auto
m atikusan okozza. Tekinthető környezeti ártalom nak is. Tapasztaljuk, hogy 
azokban az országokban, ahol kevesebb csalódást, kitaszítást, közömbösséget 
élnek meg a rokkantak, és több szeretetet, gondoskodást, igazságot élveznek, 
ott az ő személyiségük is egészségesebb. Ez olyan ördögi kör, amelyből csak 
az erősek bátor kezdeményezésével lehet kitörni.
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Az egyház feladatai

A kereszténységnek sok tennivalója lenne ebben a helyzetben.
A tudatform álás a gyülekezeti m unka szíve. Fel kell ismerni, hogy a rok

kantakkal kapcsolatos rossz beidegzéseink nagy része egyházi eredetű  vagy 
a vallásosság eredménye. Természetesen nem az ige tiszta, hűséges értelm e
zéséből származik a fogyatékosság isteni büntetésként felfogása, a fogyaté
kos személyektől m int gonosz szellemekkel kapcsolatot tartó, a m ás voltuk
ban megközelíthetetlen lényektől való félelem. Nyílt szóval ilyen megítélést 
m a m ár nem terjesztünk, de a kollektív tudattalanban  ott parázslik az, ami 
az ó- és középkorban lánggal égő m áglya volt, és végleges kioltásához szük
ség lenne még sok igaz igehirdetői szóra, meggyőző keresztény bizonyság- 
tételre.

Nagyszerű kezdeményezés volt vakok intézetének, nyomorék gyermekek 
otthonának és hasonló intézm ényeknek létrehozása, ahol az egyházak pél
dam utatóan élen jártak. Azonban e gyakorlat fe le tt is eljárt az idő. A rok
kantak teljes értékű befogadást, in tegrálást kívánnak az elkülönítés helyett, 
és ismereteink, eszközeink fejlődése következtében ennek lehetősége sok 
esetben adott. Nagyon méltányos és időszerű lenne a gondolkodásnak és az 
abból következő tevékenységünknek korrekciója. A lehajló, jótékony segí
tés tanítása a feudális és polgári környezetben forradalm i lehetett, de ma 
m ár túlhaladott. Az egyháznak is öntudatosabb, gerincesebb megfogalmazás
ban kellene képviselnie a fogyatékos képességekkel rendelkezők érdekeit.

Az integrálást és egyenlő jogokat saját berkeinkben kellene először kez
deni. Katolikus testvéreink tettek  is m ár egyet-m ást ezen a területen. Több 
olyan gyülekezetük van, ahova a kirajzó fiatalok, egyházi önkéntes aktívák 
elsegítik a közelebbi és távolabbi környék tolókocsis rokkantjait, a vakokat 
és más fogyatékosokat. Keresztelőkön, esküvőkön sokszor ott vannak  a ba
rátok között ilyen-olyan sérültek. Budapesten m egalakult a C aritas Collec- 
tio nevű szervezet, amelynek tagjai rendszeres m unkát végeznek rokkantak 
életének normalizálása érdekében. A név ellenére ez m ár nem a régi karita
tív  mentalitás, itt tehervállalás nyilvánul meg az egyenlő lehetőségek biz
tosítása érdekében. Sokan adnak pénzt a rokkantügy tám ogatására, de nem 
vállalják a közösséget a fogyatékosokkal. Persze kell a pénz is, de igazán 
hiány emberi energiában, partnerben, együttm unkálkodó kézben, együttgon
dolkodó fejben van.

A fogyatékosok m a ebben az országban erejükön felüli küzdelemben van
nak. Mellénk áll-e az egyház népe, az egyház a m aga társadalm i súlyával? 
Ki m eri-e mondani, hogy a társadalm i igazságosság megköveteli, hogy az or
szág konkrét tervet dolgozzon ki a fogyatékos képességűek m éltányos élet
vitelének biztosítására. A halogató ígéretek helyett te ttek  kellenek. Itt a 
lehetőség a haladó elvek bátor kinyilvánítására, egy önzésbe, anyagiasságba 
merülő társadalom ban a tehervállalásra irányuló népszerűtlen felszólításra. 
Tud-e itt az egyház példam utatóan élen járni, a kereszténység valam i több
letet felm utatni? Nem távoli népek misszionálásáról, békéltetéséről van szó, 
hanem a közöttünk levő igazságtalanság felszámolásáról. Ha a m agyar egy
házak ebben kezdeményezők tudnának lenni, sokan bizalommal fordulnának 
a kereszténység felé.

Az evangélikus egyház kiem elten esélyes helyzetben van e tekintetben, 
hiszen a legnagyobb lu theránus tömb Európában olyan modellt és támoga
tást tud adni, ami egyedülálló. Fel kell rá  figyelnünk, hogy az evangélikus
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többségű skandináv országokban, Finnország, Németország és a tanításban 
hozzánk közel álló reform átus egyház által befolyásolt Hollandia tettek  leg
többet a hátrányos helyzetűek szociális helyzetének norm alizálására földré
szünkön. Szeretném  remélni, hogy ezt nemcsak anyagi jólétük határozza 
meg, hanem  az Isten igéjén form álódott szeretetszolgálati tuda tuk  is hozzá
járu l ezekhez az eredményekhez. Ha a m agyar evangélikus egyház is lépne 
ilyen irányba, az bizonyítékul szolgálhatna ez érvelés mellett.

Nem okvetlenül a legfelső vezetés szintjéről van szó. A gyülekezetek tag 
jainak kellene türelm etlenül követelni a nyitást a fogyatékosok felé. Ostro
m olniuk kellene a presbitériumot, a lelkészt, hogy vezessen a tem plom ukba 
rám pa is, legyen kapaszkodó a lépcsők mellett, biztosítsanak megfelelő han
gosítást a nagyothallóknak. Á ltalában kerüljön napirendre ez a téma, hogy 
a gyülekezet közelebbről, reálisan megismerje a fogyatékosok problémáit, 
elsősorban azokét, akik a közösségen belül élnek. De vajon tudják-e gyüle
kezeteink, hogy tagjaik között hány olyan, az átlagostól eltérő képességű 
személy van, akinek részvételét az egyházi életben különleges intézkedé
sekkel lenne szükséges biztosítani. M ostanában rendre jönnek haza külföldi 
látogató ú tró l barátok, ismerősök azzal a megfigyeléssel, hogy ott az utcá
kon több mankós, kerekes-székes, fehérbotos em bert látni, m int nálunk, s 
ezek ott vannak a színházban, sportlétesítm ényekben és templomokban egy
aránt, és valam i felemelő természetességgel vesznek részt az élet normális 
eseményeiben. Az a tény, hogy nálunk ilyet ritkán tapasztalunk, hogy 
tem plom padjainkban, bibliaóráinkon szinte kizárólag ép em berek ülnek, 
hogy a konfirtációs csoportjainkban nincsenek sérü lt fiatalok, nem  arról ta 
núskodik, hogy nálunk nincsenek ilyen hátrányos helyzetűek, hanem  m u
lasztásainkról.

Itt lenne az ideje a mulasztások pótlásának, hogy változásokat érjünk el 
e tekintetben.

Reménység

1987 októberének utolsó hetében optim izm usra jogosító esemény színhelye 
volt a Tiszántúli Református Egyházkerület „Megbékélés Háza” elnevezésű 
berekfürdői lelkészüdülője. Az ország egész területéről érkezett 75 mozgás- 
sérült — közöttük meglehetősen súlyos állapotban levők is — kapott itt 5 
napos pihenési lehetőséget ebben az időben. A nagyon jó hangulatú és m a
gas színvonalú üdülés utolsó két napján a Mozgáskorlátozottak Egyesüle
teinek Országos Szövetsége (MEOSZ) m eghívására tárgyalóasztalhoz ültek 
az evangélikus, az izraelita, a katolikus, a reform átus vallásfelekezeteknek 
és a szabadegyházak tanácsának képviselői, hogy felmérjék együttm űködé
sük lehetőségeit a fogyatékosokkal kapcsolatos szolgálatukban. Nagyon po
zitív egyetértés alakult ki az öt nagy m agyar felekezet és a MEOSZ jelen
levő képviselői között a teendők tekintetében, és Q/.t tükrözi a közösen alá
írt „berekfürdői emlékeztető”, amely a vezetőségek elé került jóváhagyásra. 
Reménység szerint 1988 folyamán m egköthető olyan hatoldalú együttm ű
ködési megállapodás, amely m ár a konkrét feladatokat, munkamegosztást 
tartalm azza, és ennek alapján m egindulhat a szinte felm érhetetlen jelen
tőségű és táv latú  közös m unka a fogyatékosok vallásgyakorlatának és m in
dennapi életvitelének — korszerű követelm ényekkel összhangban történő — 
norm alizálása felé.
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Meggyőződésem, hogy az ilyen emberi összefogás, szövetkezés Istennek 
nagyon is tetsző, ezért bízom segítségében, hogy ezek az elképzelések nem 
m aradnak az utópia szintjén, hanem valóra fognak válni.

JEGYZETEK
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Martin Luther King írásával emlékezünk Gandhira
halála 40. évfordulóján ,

K  .

Egyszer, egy vasárnap délelőtt Philadelphiába utaztam , hogy meghallgas
sam dr. Mordehai Johnsonnak, a Howard Egyetem elnökének hitszónokla
tát. Éppen akkor té rt  vissza indiai útjáról. Rendkívül lenyűgözött, ahogy 
M ahátm a Gandhi életéről és tanításáról beszélt. Szónoklata annyira fölvil
lanyozott, hogy a gyülekezetből való távozásom u tán  körülbelül féltucat 
könyvet vásároltam  Gandhi életéről és működéséről.

A legtöbb emberhez hasonlóan én is hallottam  m ár Gandhiról. Azonban 
sosem foglalkoztam vele behatóan. Amikor most könyveit olvastam, nagyon 
m egragadtak azok az akciók, amelyeket az erőszak nélküli ellenállás jegyé
ben indított. Különösen nagy hatással volt rám  a „só-m enet”, a gyakori böjt 
és a szatjágraha egész elképzelése. Ahogy elmélyültem Gandhi filozófiájában, 
egyre kevésbé kételkedtem  a szeretet erejében, és ekkor vált bennem  vilá
gossá első ízben, m ekkora erő lehet a szeretet a szociális reformok végrehaj
tásában. Mielőtt m egism ertem  Gandhi műveit, úgy véltem, hogy Jézus eti
kája csak személyes vonatkozásban hatékony. Az volt az érzésem, hogy a 
„tartsd  oda másik orcádat is” és a „szeressétek ellenségeiteket” filozófiája 
csak az egyénnek egy másik egyénnel szemben keletkezett konfliktusában 
alkalmazható. A faji csoportok és a nemzetek vonatkozásában elkerülhetet
lennek, szükségszerűnek tekintettem  a realisztikusabb megoldást. Gandhi 
könyveinek elolvasása u tán  azonban be kellett látnom , hogy mélyen téved
tem.

Valószínűleg Gandhi volt a történelem ben az első nagy személyiség, aki 
Jézusnak a szeretetről h irdete tt erkölcstanát az egyének közötti közvetítés 
eszközéből, erőteljes és széles körben alkalm azott hatékony társadalm i erővé 
változtatta. A szeretet Gandhi számára a szociális és politikai átalakulás ha
talm as erejű eszközévé vált. Abban a módban, amellyel Gandhi a szeretetet 
és az erőszaknélküliséget érvényesítette, fölfedeztem a szociális reform nak 
azt a módszerét, am elyet hosszú hónapok óta kutattam .

És Gandhi filozófiájában m egtaláltam  az intellektuális és erkölcsi meg
nyugvást.

Atlanta, 1958.
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Alsószeliben jártam

Néhány család életének utánajártam , akiket Szlovákiából a lakosságcsere
egyezmény során 1947-ben M agyarországra telepítettek. Bonyhádra Tardos- 
keddről katolikusok, K isvejkére Alsószeliből evangélikusok kerültek át. El 
kellett hagyniuk szülőföldet, iskolát, templomot, temetőt, megszokott utcá
kat, házakat, amelyekhez a kötődés minden em berben mély. Hontalanságuk 
szimbóluma egy-egy vagon lett, amely egyik állomásról a m ásikra döcögött 
velük, mivel a magyarországi falvak m ár nem győzték nyelni a hullámok
ban érkező telepeseket. A vándorló családok még itt, Magyarországon is 
szétszakadtak egymástól. Az alsószelieket legalább 26 községben telepítet
ték le.

Az új környezet idegen volt szám ukra: ellenszenvvel fogadták őket, több
ségük idegen etnikai környezetbe került. K isvejkén például svábok közé, 
akik katolikusok voltak, s hagyományaik, szokásaik elütöttek a széliekétől. 
Az épp kezdődő társadalm i átalakulás a beilleszkedésnek, gyökeret eresztés- 
nek vált kerékkötőjévé.

A m aguk mögött hagyott szülőfalu m egrázkódtatása legalább ilyen mé
retű  volt. A csehszlovák korm ányrendelet pergőtüzében hosszú időn keresz
tü l létbizonytalanság uralkodott a m agyar falvakban. Kisebbségi jogfosz
tottság, cseh vidékre való áttelepités pánikjában éltek a hátram aradottak. 
A bizonytalanság lélekölő helyzetében csak tengődni lehetett. S mindez leg
alább 400 ezer em bert érintett.

Különösen érdekelt annak a Tolna megyei kisvejkei evangélikus gyüle
kezetnek a helyzete, sorsa szülőföldjükön, ahonnan elsodródott a 200—220 
család, közel 700 ember. 1985 nyarán végre elju to ttam  Alsószelibe.

Alsószelit — m a Dőlné Saliby — 1490-ben em líti először egy oklevél. Egy 
1718-as kim utatás 43 jobbágycsaládot tü n te t fel, neveik túlnyomó többségé
ben megegyeznek a mai lakók neveivel: Szűcs, Takács, Palkovics, Futó, Ka- 
jos, Kovács, Mézes, Szalay, Varga, Göndör, Szabó. Valamelyest a vizek 
m iatt arrébb húzódott a község a századok során. A rra az egyetlen maga
sabban fekvő helyre, amelyen m a is fekszik. Komáromtól, ahol átkeltem  a 
határon, folyókat, csatornákat szel á t az országút. Hol gátak tövében, hol 
töltésen halad az utas. A terep sík, sehol egy domb, hegy. A föld fekete
barna és zsíros, a növényzet fejlettebb, m int hazai tájainkon.

Itt, Alsószeliben a dűlők nevei még ma is m agyarul szerepelnek. Pedig 
m ár régen nem  Pálffy-birtok. S nem is magángazdaságok szabdalják a ha
tárt. A felsőszeli tsz műveli óriási tagokban. A nép ajkán azonban „Teleki”,
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„Zsellér” földek m aradnak, és változatlanul így m ondják: Tövisszegre, Má- 
cára, Tilalmasra, B orjúk mezejére megyünk. Gátas, Ekecsakla, Sziget, Kis- 
vízmelléke sok vízre utal. A falu északi határában 1849. június 22-én volt a 
zsigárdi csata. „Elővér-m ajor”, valam int az A lsóhatár egyik dűlője, „Vérkő” 
ekkor nyerte nevét.

A két község, Alsó- és Felsőszeli között a kapcsolat a legrégebbi időktől 
fennállt. Nyilván a birtokok oldalági öröklésével különültek el a falvak is 
egymástól. Felsőszeli, a Thurzó-birtok a reformáció óta evangélikus. A Thurzó 
család még templomot is építtetett. Ám 1681-től száz éven át itt sem lehetett 
istentiszteletet tartan i. II. József idején az evangélikusoknak kedvezett a 
helyzet. Míg korábban elvették a felsőszeliek tem plomát, most Prónai László 
azt ajánlotta, Alsószeliben legyen az anyaegyház, Felsőszeli pedig ennek fi- 
liája. Alsószelinek ugyanis ekkor volt egy fatemploma, és a két település 
alig néhány kilom éterre esett egymástól. Felsőszeli erről hallani sem akart, 
és 1787-ben hozzáfogott saját tem plomának építéséhez.

Lelkész és iskolam ester azonban innen oda, onnan ide rendszeresen ván
dorolt. M indkét község lakói színmagyarok, jobbágyok és zsellérek voltak, 
fejlődésük és gyarapodásuk párhuzam osan m ent végbe. Kolera, árvíz, tűz
vész, aszály egyaránt sú jto tta őket.

Az alsószeli krónika tartalm az egy rendkívül érdekes és részletes u rbá
rium ot 1768-ból: ekkor 118 örökös jobbágy család, 61 saját házzal rendelkező 
és 40 más háznál lakó zsellér élt a községben. A m últ század derekáig az 
örökös jobbágyok száma 17-tel gyarapodott, és ném iképpen csökkent a zsel
léreké. Az örökös jobbágyok az evangélikus egyházhoz, míg a zsellérek a 
katolikus egyházhoz tartoztak.

A község két felekezete szinte egy időben építi templomát. A kisebb ka
tolikus templom rom án stílusban 1875-ben készül el. Az evangélikus, a régi 
fatemplom helyén, neoklasszicista stílusban 1877-ben. Jelenleg a katolikus 
egyház Felsőszeli filiája, az evangélikus egyház önálló. Lelkésze a szlovák, 
német, magyar nyelvet beszélő Regitko Mátyás, aki szerint Rásó Mihály 
lelkészkedése alatt épült az 1200 férőhelyes templom. A két felekezet a há
ború előtt iskolákkal is rendelkezett.

Színmagyar környék vette körül nem  is olyan régen ezeket a községeket. 
A Kis-Duna által á tkarolt Csallóköz és M átyusföld falvai ősi m agyar tele
pülések, zárt etnikai egység. Komárom és Pozsony megyében, a Duna bal 
partján  m agyar települések sora húzódott meg. Alsószelitől északra a né
hány kilom éterre levő Deáki középkori bencés egyháza Pannonhalm ával tart 
még ma is szoros kapcsolatot. Itt készült 1183 és 1210 között legrégibb ösz- 
szefüggő m agyar nyelvemlékünk, a Pray-kódexben őrzött Halotti beszéd és 
Könyörgés. „Látjátok feleim szümtükkel . . zsongott lelkemben, amikor 
a középkori templom küszöbét átléptem. Az agg plébános a m agyar lelkész
utánpótlás nehézségeiről szólt, és idézte a Halotti beszédet.

Legújabb kori történetírásunk fekete lapjai közé tartozik a zsidóság holo
caustja. A hitleri győzelem esetén m inden bizonnyal ez a sors v á rt volna a 
szlávságra is. De sötét tintával kellene m egírnunk a háború végeztével be
állt, töm egm éreteket öltő bosszúhadjáratokat is. Hatalmas etnikai csopor
tokra várt egy „általánosnak” m ondott és gyakran nemzetközi jóváhagyás
sal tö rtén t „rendezési elv”. Azonban a „megállapodások” nélkülözték a hu
m anitás és az em beri jogok elemi feltételeit. „Telepítéspolitikának” nevez
zük ezeket a töm egm éretű kényszermozgásokat. A legnagyobb éppen ha
zánk területén m ent végbe.
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Für Lajosnak 1984-ben az Alföld hasábjain m egjelent statisztikája sze
rin t 1938—1945 között „a háborúban részt vevő országokban az erőszak s a 
felszított pánik mintegy 4—5 millió em bert m ozgatott meg, taszított a bi
zonytalan, beláthatatlan jövőbe. ( . ..)  A lakosságcsere számszerű adatai ma 
is bizonytalanok, m egnyugtató eredm ények csak a korabeli források sokol
dalú feltárásával várhatók. A kutatás pillanatnyi állása szerint mintegy 60— 
70 ezer szlovák települt á t M agyarországról önkéntesen Szlovákiába, s hoz
závetőlegesen 130 ezer m agyart érin te tt a kényszerű kitelepítés.”

így ju to ttunk  tém ánk lényegéhez. Alsószeli legnagyobb megrázkódtatását 
a háború u táni időkben élte át. 1946-ban — miközben a falu lakossága el
vesztette állampolgári jogait, azon elv alapján, mely szerint a felvidéki m a
gyarság felelős Csehszlovákia széthullásáért —, áprilisban nyilvántartásba 
vették a lakókat. így összeállíthatták az áttelepítésre kijelölt családok név
sorát. A községi krónika megjegyzi: „Míg Magyarországról az önként je
lentkező családokat telepítették át, addig nálunk áttelepítésre kényszerítet
ték a kijelölt családokat. A benesi politika értelm ében Szlovákia déli részé
ről m inden m agyart el kellett volna távolítani. Részben M agyarországra 
való áttelepítéssel, részben pedig Csehországba való deportálással.”

1946 októberében a kijelölt, vagyonnal rendelkező családok „fehér lapot” 
kaptak. 1947. januárban  megkezdték a deportálást, a m agyar családok leg
nagyobb részét a csehországi Podborany járásba vitték. Ott a mezőgazda
ságban dolgoztak. „Községünkből kb. 30 személyt vittek kényszerm unkára 
a csehországi Votice községbe, ahonnan szétosztották őket a környékbeli 
gazdaságokba. ( . ..)  A deportálás láza elfogta községünk lakosságát is, s 
mivel deportáltak csak a legszükségesebb dolgaikat vihették magukkal, ezért 
igen sokan potom pénzért kénytelenek voltak eladni állataikat. így a kört- 
vélyesi szlovák telepesek igen sok állathoz ju to ttak  olcsó pénzen.”

1947 m ájusában „kezdődött meg községünkben a M agyarországra áttele
pítendő családok elszállítása. Hatalmas M ogürt-teherautókon szállították a 
családokat és ingóságaikat Galántára, illetve Vágsellyére, onnan vasúti sze
relvényeken M agyarországra. A csehszlovák—m agyar lakosságcsere értel
mében községünknek több m int 200 családját telepítették ki. (Ezek után 
név szerint sorolja fel a krónika a családokat és azok tagjait.) Az áttelepü
lők óriási számú állatot, szarvasm arhát, sertést, lovat, baromfit, gazdasági 
és ipari gépeket, takarm ányt, fát és deszkát vittek magukkal, és ez Szlová
kia déli részének leszegényedését idézte elő.”

A befogadó ország erre a töm egm éretű áttelepülésre nem volt felkészülve. 
Alsószeliből pontosan 201 család, 656 fő kerü lt kitelepítésre. 20 család a fa
luban k itört pánik következtében „fehér lap”, azaz kitelepítő cédula nélkül 
hagyta el a falut, és m enekült M agyarországra. A családok „Dunántúlon, 
főleg Zomba, Tevel, Kisvejke, Nagyvejke, Závod, Mucsi, Tolna, Dunaszek- 
cső, Pécsvárad, a Tiszántúlon pedig Tótkomlós, Nagybánhegyes és Geren
dás községekbe”, valam int Nyíregyházára kerültek. „Községünkbe a bete
lepített szlovákok zöme Tótkomlósról jött, és összehasonlíthatatlanul keve
sebb ingóságot hozott.”

1947-ben, am ikor ez a kb. 130 ezer szlovákiai m agyar érkezett, hazánk m ár 
tú l volt a ném et kitelepítéseken. A ném etek helyébe belső telepítéssel m a
gyar agrárproletárokat, m ajd m enekült csángókat, székelyeket telepítettek. 
A Dunántúlon tehát m ár nem  volt hely az újonnan érkezetteknek. Alsószeli 
m agyar telepeseinek nagy részét — megígérve a kártalanítást — mégis ál
talában ném et lakta községekbe, Tolnába és Baranyába helyezték el, sok
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esetben az ittm aradt és am nesztiában részesült ném etek nyakára. A telepe
sek vallomása szerint szervezetlen, hevenyészett volt elhelyezésük, s ennek 
beláthatatlan következményeit kellett hosszú időn keresztül szenvedniük. 
A vagonok, szerelvények egymás után érkeztek, s vándoroltak egyik helyről 
a másikra. így történt, hogy Alsószeli 221 családjával „telehintették” szinte 
az egész országot.

„Mint oldott kéve” széthullt a 220 család. Még a rokonok sem kerültek 
legtöbb esetben egy községbe. Idegen etnikum , környezet, vallás „fogadta” 
őket. Leghamarabb hitük kerü lt válságba, s a telepítéskor adódó fájdalmas 
hibát a mai napig sem tudták  kiheverni. Felső- és Alsószeli evangélikusai 
között lényegbevágó a különbség. Míg az előző gyülekezet vallásához, egy
házához, templomához rendkívüli módon ragaszkodik mind a mai napig, 
addig az utóbbi inkább ún. nagyünnepi kereszténnyé vált.

Alsószeli falu krónikája így ír a változásról: „Községünk lakossága az 
1947-ben végrehajtott lakosságcsere következtében vegyes lett. 65%-a ma
gyar és 35%-a áttelepült szlovák. (.. .) Nagyobb részük ágostai hitvallású 
evangélikus, kisebb részük római katolikus. Kis számban vannak a szlová
kok között hívők, baptisták is.” Ha a százalékos meghatározást hitelesnek 
vesszük, akkor 926 személy települt a községbe, szemben a kb. 700 kitele
pülővel. (Nyilván nemcsak magyarországi szlovákokról van szó a megadott 
számban, m ert hiszen időközben „belső” telepítés is történt.) Többségük 
azonban egy vidékről, a túlnyomó többségében evangélikus Tótkomlósról 
és környékéről jött. S ha nincs is pontos adat arról, hogy hány em ber tele
pült a községbe M agyarországról, annyi eligazítást mégis kapunk, hogy „az 
áttelepült szlovák ajkú lakosok kivétel nélkül mind ágostai hitvallású evan
gélikusok”.

1947-től ezek szerint az egységes és kizárólag m agyar evangélikus egy
házközség kétnemzetiségűvé vált — kétnyelvű istentiszteletet, egyházi szer
tartást igényelt. Az új helyzet nyilvánvalóan súlyos problém ákat idézett 
elő a szlovákiai egyházvezetésben. Alsószelit nem  tekinthetjük egyedülálló 
esetnek, ahol a szlovák egyházvezetésnek „kétnyelvű” lelkészről kellett 
volna gondoskodnia. A nehézséget az is tetézte, hogy több helyről, m int pl. 
Alsószeliről is kitelepítették a magyar lelkészt. A szlovák egyház nem ren
delkezett kellő számú, két nyelvet beszélő lelkésszel. így a magyarság el
vesztette legtöbb helyen anyanyelvi istentiszteletét. Alsószelin pl. 1958-tól 
Darina Bancikova lelkésznő végezte a szolgálatot, m ajd Karol Kocsinszky. 
(Nincs tudomásom arról, hogy mennyire tud tak  magyarul.) A kétnyelvű 
lelkészek hiánya számos vélt és valóságos nehézséget tám asztott a 385 ezer 
lelket számláló szlovákiai evangélikus egyházban. Jogos és jogtalan igé
nyek ki nem elégítése a magyar nemzetiség hátrányát fedte fel, s a kelet
kező szakadék mélyéről a nemzetiségi fájdalom ja ja  hangzott.

M indenesetre ez az anyanyelvi probléma lehet az „elhidegülésnek”, az 
egyháztól való elfordulásnak egyik oka. A krónika erről a 60-as évekre vo
natkozóan így szól: „a felekezet szertartásait rendszeresen ta rtja  a vasárnap 
délelőtti órákban, 9 órakor a szlovák, 11 órakor a m agyar hívők számára. 
Az evangélikus hívők nagyon kis számban látogatják az istentiszteleteket. 
( . ..)  A katolikus hívők nagyobb számban já rnak  a szertartásokra, m int az 
evangélikusok”, pedig plébánosuk sincs.

Regitko M átyásnak, aki 1965-ben kezdte Alsószeliben szolgálatát, a kró
nikával egybevág véleménye. Az anyanyelvi kérdést mellőzi, hiszen három 
nyelven beszél anyanyelvi szinten, inkább húszéves papi tapasztalatáról
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szól. A rra a kérdésemre, hogy mi lehet a gyér templomlátogatásnak oka, 
így felel: „A jók elmentek.” Vagyis azok lettek  volna jó templomba járók, 
akik áttelepültek  Magyarországra —, közel 700 ember. Persze ez nem  bizo
nyítható, de az tapasztalható, hogy a m agyar egyház időközben szinte meg
szűnt. Letargikusan jelenti ki: „a jólét tönkrete tt egy egyházat”. Elmondja 
azt a faluban is hallott vélem ényt: „azelőtt imádkoztam és nem volt sem
mim, most nem  imádkozom és mindenem m egvan”. Némelyik m agyar is
tentiszteleten alig egy-két ember lézeng, évi egy úrvaesorai alkalom van, 
és azon 1985-ben 15-en vettek részt. Jellemző, hogy a több m int ezer lelkes 
gyülekezetben évi 1—2 keresztelés van, esküvő pedig egyáltalán nincs. (A 
falu szlovák nemzetiségű egyházában kedvezőbb a helyzet.)

Regitko néhány dologra így emlékezik: „1944-ben 2400 körül lehete tt a 
lakosság száma. Többségében evangélikus. 1947-ben mintegy 500-an jöttek 
Tótkomlósról, ö k  képezték a szlovák gyülekezetei. Jó evangélikusok voltak. 
Ma viszont csak 200 körül van a számuk. A szlovákok kihalnak. Évente több 
m int 10-et tem etek közülük. A fiatalok meg elköltöznek. A m agyar lakos
ságnak az öntudata, vitalitása igen erős.”

Kevesen élnek m ár azok közül, akik négy évtizeddel ezelőtt személy sze
rin t szenvedték el az emberségükben ért megaláztatásokat. A fiatalság pe
dig? Üj csapások, új lehetőségek nyíltak meg előttük. Más lett a falu, más 
a hangulat. Nézem az egyik termelőszövetkezetben dolgozó m agyar állat- 
gondozó fizetési céduláját: 4650 Korona (10 ezer forinton felüli összeg). Ez 
a kereset határozza meg „világnézetét” és az elfogyasztott sör mennyiségét.

Valami mégis elgondolkodtat. Az, hogy Regitko lelkész szerint a m a
gyarok nem zeti öntudata erős. Miben m utatkozik meg ez a kisebbségi ön
tudat? Abban, hogy itt is „nyelvében él” a m agyar nemzetiség? M ert való 
igaz, hogy eltekintve a korábbi zaklatásoktól, jogaik csorbításától, amelyek 
a benesi politika tartozékaként szakadtak nyakukba, nyelvük használatá
ban észrevehetően nem gátolja senki. M agyar iskolájuk van (1945—49-ig 
teljesen szünetelt), a komáromi m agyar színház időnként hozzájuk is eljut. 
A községi könyvtárból m agyar klasszikusokat kölcsönözhetnek, m agyar ú j
ságjuk van, s M agyarországról — ha drágán is —, de folyóiratokat já ra t
hatnak. A moziban m agyar darabokat forgatnak, politikai és kulturális fó
rum uk a Csemadok. A tem plomban „m agyar igét” hallgathatnának, ha 
akarnának. A tem plom bajárásért sem zaklatja őket senki.

A község arányaihoz képest a m agyar iskolának több a tanulója, m int a 
szlováké. Míg 1952-ben 158 m agyar tanuló volt, addig 112 szlovák. Ez az 
arány azonban a magyar tagozat felé tolódik:

Év Magyar Szlovák 
(tanulók száma)

1955 122 98
1956 119 90
1957 132 99
1958 138 82
1959 137 76
1960 148 65
1961 147 65

1985 80 40
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Viszont az állam hivatalos nyelvét beszélő szlovákok közül is sokan tud
nak magyarul. Hiszen többségük M agyarországról települt át. A „kétnyel
vűség” nagyban elősegítette a „közmegegyezést”. S akik nem beszélték tö
kéletesen a magyar nyelvet, azok is számos m agyar kifejezést használnak 
s amolyan „kevert” nyelven fejezik ki m agukat: „Pedig hát videla som ho” 
(pedig hát láttam  őt), „idem na padlás” (felmegyek a padlásra), „pán m ér
nök” (mérnök úr), „to ti bol dobry m ulatság” (ez jó m ulatság volt). Szókin
csükben szereplő m agyar szavakat m agukkal hozták. Tótkomlóson, Békés
csabán még ma is így beszél az idősebb szlovák nemzetiség.

Mi lehet tehát az oka annak, hogy Alsószeli „elmagyarosodik”. Pontosab
ban: „visszamagyarosodik”. Egy nemzedékváltás a la tt szlovák településsé 
kellett volna válnia a benesi politika szerint. De m ásként lett. „A m agya
rok vitálisak” — m ondta Regitko. Azonban túlságosan leegyszerűsítenénk 
a kérdést, ha csak „vitalitásról” szólnánk.

Az állami politikában történ t változás döntötte el a kérdést. A tolerán- 
sabb nemzetiségi politika új élet- és m unkakedvvel tö ltö tte  el Alsószeli m a
gyar lakóit. Eközben Szlovákiát sem kerülte el az elköltözés járványa. Az 
áram lás iránya, m int m indenütt a világon, a városok, az ipari gócok lettek. 
Elsősorban a betelepített szlovák ifjúság indult jobb lehetőségek rem ényé
ben a városok felé. A m agyar fiatalságnak helyben m aradásában közreját
szott nyelvi nehézség, etnikum ából fakadó gátlás. így jól já rt a termelőszö
vetkezet: e m agyarok alkotják a szövetkezet derékhadát. A község 1959-es 
2647 fős lélekszáma lecsökkent 2003-ra, és ez nemzetiségi arányban idézett 
elő változást. 1959-ben 65% volt magyar, 1981-ben viszont 76%. S ez az 
arány egyre növekszik.

Gazdasági téren is nagyot lépett előre a község. Aszfaltozottak az utcái, 
még a bekötőutak is. Betonjárda, jó vásárlási lehetőség az „áruházban”, 
mozi, kultúrház, könyvtár, sportegylet, vendéglők, öregotthon teszik ké
nyelmessé az életet. A kulturális, kommunális ellátottság jónak mondható, 
kivéve a vezetékes víz hiányát; a termelőszövetkezet, a szolgáltatás m unka- 
és kereseti lehetőségeket biztosít számukra. Több m int 30 értelmiségi van  a 
faluban, köztük orvos. Nem közömbös az sem, hogy a nőket foglalkoztatni 
tud ják  kereskedelemben, óvodában, szociális otthonban stb. Alsószeli vi
rágzó község annak ellenére, hogy apad lakossága. Szemben a háború előtti 
állapotokkal, nagy fejlődést m utat. 640 háza között sok a felújított, az új 
házak pedig mind összkomfortosak. A község fiatal tanácselnöke képzett, 
tevékeny vezető.

Néhány órás beszélgetésem eredm ényeként azt szúrtam  le, hogy legfőbb 
erénye az emberszeretete. Büszke a szociális otthonra, amelynek m egszer
vezésében élen já rt: „Ez az első ilyen típusú intézm ény Szlovákiában. 12 
bennlakó idősünk van, a klubhelyiségbe napközben m inden idős bejöhet. 
Ezen felül fürdője és mosodája van az otthonnak, és étkeztetést biztosít 
m indazoknak az időseknek, akik igénylik. 7—8 fő lá tja  el a gondozást, 
55 személy veszi igénybe az otthon szolgálatait.” Ez valóban kitűnő kezde
ményezés! Regitko lelkész viszont arról panaszkodott, hogy a szlovákiai 
evangélikus egyháznak nincs szociális diakóniai intézménye. Tény, hogy 
egy falu tartóképességéhez elengedhetetlenül szükséges az öregekről való 
gondoskodás. A tanácselnök ebben messze előretekintett!

Felsőszelivel változatlanul fennáll a kapcsolat. Ugyanis az összevont te r 
melőszövetkezet központja Felsőszelin van. Alsószeliből 500 tag érdekelt a 
szövetkezetben. Az emlékezések szerint a két község lakossága még az
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1924-es földreform  előtt vásárolta fel a nagybirtokosok földjeit. A Pálffy 
grófok mintegy 500, Esterházy M ária grófnő 1000, s a Benyovszky-grófok 
is legalább ennyit adtak el időben. Körülbelül ekkor alakultak ki a nagy 
parasztgazdaságok, s nem volt ritka  eset Alsószeliben sem a 100—150 hol
das birtok. Emellett sokan éltek szegődményből, cselédeskedésből, napszám
ból. 1924-ben részvénytársasági alapon a virilisták malmot építettek. Őrle
ményei messze földön ism ertté váltak, a háború alatti években még Svájcba 
is szállítottak lisztet. Ezt büszkén emlegetik. 1884-ben tűzoltóegyesület jö tt 
létre önkéntes alapon. Szertára ma is megvan, s a környéken rendezett ver
senyeken gyakran első helyen végeznek az alsószeliek. Az á llattartás a 60-as 
évekig volt jellemző, ma szarvasm arhát alig találunk. „Nem fizetődik k i” 
— mondják. Ezzel szemben Komáromtól Galántáig, ameddig bejártam  a vi
déket, sűrűn állnak, szinte egymáshoz érnek a fóliasátrak, csillognak a ve
rőfényben, s kitűnő adottságok m ellett term elik a zöldárut.

A társadalm i erő mégiscsak abban a nyugalom ban van, am elyet m egte
rem tettek  a nemzetiségi ellentétek feloldásával, a feszültségek kiküszöbölé
sével. Példákat ugyan fel tudnak hozni, hogy ebben vagy abban hátrányos 
helyzetben vannak, de ezek a panaszok általában a m últra vonatkoznak. 
Kirívó eseteket is emlegetnek, am ikor m agyarságukért m egalázták őket. 
Ilyenkor a sértések nemzetiségi érzelmek terü letére tevődnek. A korábbi 
idők megfélemlítését nem tudták elfelejteni, s még ma is bennük bujkál a 
félelem. Valahány em berrel beszéltem, mind azt kérte: nevét ne említsem.

Feltűnő és fájdalm as jelenség az egyháztól való elidegenedés folyamata. 
Párját ritk ító  jelenség ez a kisebbségi sorban élők között. A deáki plébános 
panasza itt összecseng az alsószeli evangélikus lelkész szavaival. A magyar 
istentiszteleti alkalmaktól, kultikus cselekményektől való tartózkodás végső 
soron lelki szegénységet vont maga után. Ezek az emberek szegényebbek 
lettek, még esztétikai vonatkozásban is, de legfőképpen a m agyar szóval; 
etikailag pedig olyan bázistól esnek el, amelyre családot, nemzetet, jövőt 
lehet építeni, „De a kocsma bezzeg hangos!” M inden út ide vezet. A falu 
közepén van a „csehó”. Kora reggel m ár szállingóznak, lopakodnak ide fia
talok és öregek. Belül meghitt társaságok képződnek. Nagy poharakban áll 
előttük a sör, am elyet pálinkával „erősítenek”.

Szombat reggel van. „M enetrendszerűen” befu to tt a tótkomlósi autóbusz. 
Lomhán bekanyarodott a nagyvendéglő előtti térre. Utasai szétrebbentek, 
elnyelte őket a falu. Megérkeztek a kitelepített rokonok. 50—60 év közötti 
asszonyok hozták m agukkal fiatalasszony lányukat, unokáikat. Az utcán 
egymásra köszöntek a vendégek és a helybeliek. A tekintetekben vibrál a 
kérdés: „Ki a szerencsésebb? Az aki itt m aradhato tt 47-ben, vagy aki átte
lepült M agyarországra?”

Az egyik „nagymamához” reggelire invitáltak. Éppen betoppantak a m a
gyarországi rokonok. Könnyek ültek a szemekben. S iratják m últjukat. De 
megszólal a menyecske: „Mama, én m ár odaát születtem .” „Én pedig nem 
tudom elfelejteni szülőfalumat és igazi otthonom sohase lesz Tótkomlós” — 
válaszolta a mama.

Falatnyi m agyar élet, magyar sors. Az egyiken erőt vesz a nosztalgia, a 
m últ hatalm ába keríti, és sír és panaszkodik. A m ásik a dolgok rendje sze
rin t beilleszkedett abba az életbe, am elyet a történelm i körülm ények jelöl
tek ki számára. És itt valami közös útcsapás van, amelyen együtt kell ha
ladnunk.

Ezeknek a népeknek, szlovákoknak és m agyaroknak együtt kell élniük a
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következő időkben is. A Duna nem lehet választó határvonal. Európa köze* 
pén évszázadok óta élnek együtt apró néptöredékek, egymás között szét
hintve is. Mennyi könny, jaj, szenvedés volt m indenkor, amikor egymást 
nem akartuk elfogadni. És ott, ahol alattomosan, az adminisztráció és bü
rokrácia eszközeivel törekedtek a másik beolvasztására. Ezeknek a népszi
lánkoknak, m agyaroknak, szlovákoknak, rom ánoknak, másoknak „külde
tésük” van. Itt a helyük Európa térképén úgy, ahogy ez a történelem  során 
kialakult. S ha egy is hiányozna közülük, szegényebb lenne a világ és Európa. 
A társadalm i előrevivő erő csak abban az esetben teljes kapacitású, ha a ki
sebbségi jogokban nincs sérelem. Nyelv, kultúra, vallás elidegeníthetetlen 
joga minden embernek.

TARBAY E D E

Mozaikkockák Isaac
Temetetlen

fekszik a levél a fák alatt.
H ihetetlen: 

ez a nyár is elszaladt.

Asztalunkon
megrepedt m inden tányér — 

könyörögtünk 
egy kegyetlen világért.

Párhuzamosak
Szó-töredékek, 
töredék-szavak 
m utatják  föl a 
párhuzam osakat —
A tükör-létek 
mélységében 
kezdet és vég 
egyetlen pillanat.

Newtonnak
Kiabáltunk,

hangunk falakba tévedt, 
u jja ink  közt 

lemosott fényképek.

Valami volt:
m egérintett a kegyelem — 

ragyogó folt
megszenesedett szívemen.



FABINY TAMÁS

Nyolc év mérlege
A  gyenesi ifjúsági konferenciákról

Több m int két és fél évtizedes szünet u tán  feleleveníthetett egyházunk egy 
régebbi, jól bevált m unkaform át, a konferenciákat, mégpedig ifjúsági vo
nalon. Az egyházvezetőség és az Egyházügyi H ivatal megállapodása értel
mében 1980 nyarán ismét fiatalokkal népesülhetett be az időközben gyö
nyörűen felú jíto tt gyenesdiási Kapernaum . Az első esztendőben két konfe
rencia szerepelt a tervekben, de a sok jelentkező m ia tt már akkor be kellett 
iktatni egy harm adikat is, rövidesen pedig rendszeressé vált a nyarankénti 
öt egyhetes turnus tartása. Még ilyen körülm ények között is vissza kell 
utasítani a jelentkezők komoly hányadát — helyhiány miatt. 8 év összesen 
36 konferenciája u tán  elérkezett annak az ideje, hogy az eddigi tapasztala
tokat rendszerezzük, a m unkát kritikailag értékeljük, s végiggondoljuk a 
továbblépés lehetőségét.

(A résztvevők.) Egy-egy konferencián 60—65 fiatal vesz részt, ami azt je
lenti, hogy nyaranta több mint 300-an fordulnak meg Gyenesen. Az elő
adók 5—6 fős stábban dolgoznak: ők többnyire fia ta l lelkészek, teológus
hallgatók — sajnos csak ritkán — világiak. A résztvevők területi megoszlása 
nem egyenletes, de éppen ezért sokatmondó: m egm utatja, hogy az ifjúsági 
m unka mely vidékeken izmos, hol vannak ugyanakkor fehér foltok. Nagyobb 
gyülekezetekben szinte verseny folyik a részvétel jogáért, így a kiválasz
to ttak  amolyan delegátusok lesznek; kisebb helyekről, szórványokból vi
szont sokszor csak a lelkész rábeszélésére megy el valaki Gyenesre. (Ez ál
talában csak az első alkalomra vonatkozik, m ert aki egyszer megtapasz
talta egy konferencia légkörét, az általában alig v á r ja  a következő nyarat.) 
E két típus találkozása következtében a fiatalok számára kitágulhatnak a 
horizontok, és kifejlődhet az összetartozás és egym ásrautaltság tudata. Nem
csak az egyes résztvevők között születnek talán életre szóló barátságok, ha
nem gyülekezeti ifjúságok között is.

(Gyülekezetépítés) O lykor bírálatként hangzik el a konferenciák m unká
jával kapcsolatban, hogy egy hétre „kiem elünk” fiatalokat, s szinte labora
tóriumi körülm ények között dolgozunk velük. Az tény, hogy a szervezők 
ezekben a napokban mentesülnek a keresés, az u tánajárás gondja alól — 
ami a gyülekezeti m unkában a lelkész állandó feladata —, az így felszaba
duló energiát azonban hasznosan fel lehet használni a gyülekezeti m unka 
felé orientálásra. A napi program ban szerepel reggeli istentisztelet, hosszabb 
előadás megbeszéléssel, bibliaköri m unka, rövidebb délutáni előadás, bib
liaiskola, sok közös éneklés és játékok, fórumbeszélgetés, esti áh íta t —
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vagyis egyetlen nap 8—9 különféle program ! Ez egy hét során ötvennél is 
több alkalmat tesz ki, ezért talán nem túlzás azt állítani, hogy sűrítve szinte 
egyévnyi anyagmennyiséget kapnak a résztvevők. Ez természetesen nem  
jelenti azt, hogy az itteni m unkát a gyülekezetben végzett folyamatos pász
toroláshoz lehetne m érni: az adatok csak a m ennyiségre utalnak. Az viszont 
elképzelhető, hogy a fiatalok segítséget, lökést kapnak az otthontaláláshoz. 
Visszajelzések tanúsítják , hogy Gyenest já rt fiatalok m aguk szorgalmazzák 
lelkészüknél, hogy náluk is legyen rendszeresen ifjúsági óra. Az otthoni is
tentiszteleteken — legalábbis kezdetben — általában nagyobb lelkesedéssel 
vesznek részt, s nem  ritka, hogy külön feladatokat is vállalnak, pl. az öre
gek gondozásában vagy a zenei életben. Mindez azonban sajnos korántsem  
mindig valósul meg ilyen szépen: nem ritka az a vélemény sem, hogy „Gye- 
nes az más” : o tt természetesebb a közös imádkozás, a hitről való beszélgetés, 
az éneklés.

(Tárgyi ism eretek) A konferenciák során rendkívül hangsúlyosak a közös
ségépítés alkalm ai, sok énekléssel, játékkal, beszélgetéssel, de ez összhang
ban áll az ism eretekben való gazdagodással. Az előadások, vitakörök, fóru
mok ezt a célt szolgálják, mindig egy többé-kevésbé behatárolt tém a — pl. 
a tízparancsolat, az úrvacsora vagy a 3. hitágazat — jegyében. Az előadáso
kon jegyzetelnek a résztvevők, m ajd az elhangzottakat kisebb körben vagy 
plénumon beszélik meg. A fórumokon — olykor meghívott vendégelőadó
val — egyházunk és társadalm unk aktuális kérdéseit lehet megvitatni: pl. a 
mai ifjúság helyzetét, a lelkészképzést vagy ökumenikus kérdéseket. Az 
utóbbi évben ú tjá ra  indult egy sorozat, amelynek keretében századunk leg
jelentősebb teológusait ism erhetik meg a résztvevők; első alkalommal a 
m ártír teológus Bonhoeffer életéről és tanításáról kaptak képet. Ezekkel 
az előadásokkal az érettebbek magasabb igényeit próbáljuk kielégíteni. 
(A jelentős életkori különbségek m iatt állandó problém át okoz, hogy ho
gyan lehet egyszerre minden réteghez szólni.) Nagy hangsúly esik a biblia- 
ismeret növelésére, ezért nemcsak a bibliakörökben, de áhítatokon, előadá
sokon is nyitva vannak a bibliák, de m egvan a lehetőség egyéni elcsendese- 
désre, bibliaolvasásra is. A Szentírás egyes kijelölt szakaszait előre elolvas
sák a résztvevők, s általában játékos vetélkedő keretében adnak számot is
mereteikről.

(Űj módszerek) A gyülekezetbe való beépítéssel nem áll ellentétben új 
módszerek alkalmazása. A fent vázolt tárgyi ismeretközlés mellett ezért pél
dául az érzelmek is szerepet kapnak: áh ítatok hangoznak el gyertyafénynél 
vagy tábortűznél, a befejező istentisztelet színhelye az árnyas kert, nagy 
szerepet kap az éneklés és a zene. A fiatalok kreativitása valóságos kincses- 
bánya lehet: szívesen adnak elő kisebb darabokat, dram atizálnak bibliai 
történeteket, készítenek faliújságot, komoly vagy vidám  műsort stb. Dia
vetítés nem csak élménybeszámolókra vagy illusztrálásra alkalmas, hanem 
— megfelelő asszociatív szöveg és zene összeválogatásával — meditációra is. 
Olykor szerepet kap a video vagy a film is. A gyakorlat m egm utatta a fiata
lok érzékét a jelképes cselekedetek iránt, ami elvezethet a liturgia mélyebb 
átélésére. K ét apró példa erre az istentiszteleti életből: a gyónást és a fel- 
oldozást egyszer azzal a jelképpel is kifejeztük, hogy mindenki sorra oda
lépett egy, az oltár m ellett felállított sárral teli edényhez, kezét összesarazta, 
majd egy m ásik edény tiszta vizében leöblítette azt. Hasonlóképpen átélhető 
az egymással való megbékélés azáltal, hogy ki-ki kezet fog a közelében 
ülőkkel, megöleli, megcsókolja őket.
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(Ének, zene) Konferenciákon mindig óriási szerepe van a közös éneklés
nek. Legtöbb fiatal legkedveltebb hangszere mindmáig a gitár — az énekek 
jó része is ennek megfelelő. A kezdetben forradalm inak számító gitáros 
énekektől azonban m ára az érdeklődés m intha ismét inkább a régi dallamok 
felé fordulna. Kétségtelen, hogy a m odern énekek dallam ának és szövegé
nek igényessége ugyancsak változó: értékes spirituálétól a tiszavirágéletű 
slágerig széles a skála. Talán e megfáradással is összefügg, hogy főleg az 
utóbbi egy-két évben sok fiata l ismét felfedezte a gregorián dallamok, a ká
nonok, a népdalok szépségét.

(„A jövő egyháza”?!) A z  ifjúság a jövő egyháza — halljuk sokszor ezt a 
szólammá m erevedett m ondatot. Pedig ebben a form ájában ez aligha helyt
álló: az ifjúság ugyanis m ár a jelen egyháza is kell hogy legyen! A konfe
renciákon sok minden tö rtén t annak érdekében, hogy felnőjön egy olyan 
nemzedék, amely sajátjának tekinti az,egyházat, s m ár ma keres feladato
kat. A gyenesi konferenciák ezért mindig tükrö t is állítanak az egyház elé: 
m egm utatja, hogy mi foglalkoztatja valójában a fiatalokat. Fontos, hogy a 
természetszerűleg feltörő kérdésekre m indig nyílt, őszinte választ kapja
nak. Ez a légkör aztán alulról felfelé ta lán  m ajd á th a tja  a többi egyházi 
fórumot is. Ismét két példa erre a nyitottságra. Néhány éve becsületesen 
próbáltunk válaszolni fiataloknak Erdéllyel kapcsolatos kérdésére — amely
nek egyházi vonatkozásai is voltak —, vagy arra  az érdeklődésére: lesz-e 
valaha ism ét evangélikus gimnázium? Ezek a kérdések szinte még tabu
nak szám ítottak akkor — m a pedig m ár széles körben foglalkoztatják a 
társadalom  és az egyház közvéleményét. A másik az evangelizáció kérdése. 
Amikor 1980-ban ismét megkezdődtek a gyenesi konferenciák, határozott 
célként jelöltük meg az igehirdetések evangélizáló jellegét. Természetesen 
nemcsak Gyenesdiásnak, de talán annak is köszönhető, hogy ma ismét szé
lesebb körben tartanak evangélizációkat. Ha fiatalok kérdései, új szem
pontjai ilyen felhajtó erőként jelentkeznek, akkor joggal m ondhatjuk, hogy 
az ifjúság nemcsak a jövő egyháza, de m ár a jelené is.

(Problémák) Nehézségeink is vannak. Bár a jelentkezők száma állandóan 
nő, bizonyos országrészekből, gyülekezetekből nem érkeznek résztvevők. 
A helyhiány m iatt való visszautasítás is nagyon problem atikus: nem okoz-e 
törést egy fiata l lelkesedésében egy ilyen negatív válasz? Eddig a felső kor
határ is 18 év volt: az egyetem ista korú és a fiatal dolgozó rétegeket konfe
renciákon nem  érhettük el. Hasonlóképpen komoly kihívást jelent a m un
kásfiatalok megszólítása és általában a jellegzetesen nagyvárosi ifjúsági je
lenségek kezelése. Az utógondozás sem m indig megoldott: jó lenne, ha szo
rosabban együtt tudnánk működni a helyi lelkészekkel. (Néha azzal az 
aligha reális igénnyel is találkoznak a szervezők, hogy egy hét alatt ők fa
ragjanak em bert a már mélységeket m egjárt, gyakran a züllés ú tjára  ke
rü lt fiatalokból. Biztató jelenségeknek lehettünk ugyan tanúi, dé egyetlen 
hét nem pótolja a folyamatos lelki gondozást.) Meg kell még említeni, hogy 
a teológiai hallgatók létszám ának az utóbbi években mutatkozó jelentős nö
vekedése összefügghet a gyenesi konferenciák hatásával is. Jó lenne, ha a 
Teológián nem  érné törés ezeknek a fiataloknak lelki és szellemi fejlődését. 
Hiszen ez is az utógondozás területére tartozik!

(Tervek) A  közelmúltban döntés született arról, hogy 1988 nyarán m ár 
18 év fölöttiek számára is rendezünk konferenciákat, ezúttal nem  Gyenes- 
diáson, hanem  Balatonszárszón. Tervek készülnek regionális, pl. egyházme
gyei szintű találkozókra, konferenciákra is. Jó példát m utat ebből a szem
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pontból a Fejér-Kom árom i egyházmegye, ahol már hosszú évek óta folynak, 
sok áldással, a nyári táborok. Egy lépést jelentett a rendszeres regionális 
találkozók irányába az a két ifjúsági csendesnap, am elyet 1937 őszén Kis
kőrösön és Budapest-Kelenföldön tarto ttak , több száz résztvevővel.

Az előadók részéről is m erült fel igény bizonyos újításokra. Célszerű lenne 
az előkészítő m unkát néhány napos „edzőtáborozással”, előadók konferenciá
jával összekötni. Érdemes lenne a Gyenesen elhangzott előadásokat, vagy 
legalábbis egy azokból való válogatást nyom tatásban is megjelentetni, pél
dául a Lelkipásztor című folyóirat egyik különszámaként. Általában szüksé
gesnek m utatkozik a gyerekeknek és fiataloknak szóló sajtókiadványok fel- 
frissítése, színesítése. Az előadók száma egy-egy nyáron 20—25; ebben a kör
ben egymás között szinte mindig meg lehet tapasztalni a testvéri légkört, az 
együttes m unka örömét. Nagyszerű dolog, ha egy m unkaág képviselői együtt 
tudnak imádkozni, szívből képesek örülni a másik sikerének, s szüntelenül 
m egtapasztalják a csapatm unka örömét. Ez a szellem jellemzi az előadói 
gárdát, amelybe azonban érdemes volna több világit meghívni. A konfe
renciákon az egyház és a társadalom m ai kérdéseihez kapcsolódóan beha
tóbban kellene foglalkozni a magyarság sorskérdéseivel, nemzeti hagyom á
nyainkkal, történeti és egyháztörténeti értékeinkkel.

(Egy vallomás) Az évek során több száz megnyilatkozás született arról, 
hogy kinek m it je lentett a gyenesdiási ifjúsági konferencia. Ebből a halom 
ból most egy fiatal lánynak a gyenesi hatásra született m editációja és 
imádsága táru l elénk.

„Gyenesdiáson jártam . Az Űr 1985. esztendejének első ifjúsági konferen
ciáján. Igen jól éreztem magam. A mélység-magasság közti hullámzásokat, 
a v iharokat is belevéve. Sok «-gyerekkel« megismerkedtem, hallgattam  őket. 
Nyilván ahány ember, annyi atm oszférájú és irányultságú beszélgetés.

De nemcsak szeretnivaló emberekre (kicsikre és nagyokra) találtam , ha
nem jó igehirdetőkre, és ami m indennél fontosabb, Istenre! Igen. Ilyen 
nyilvánvalóan és félreism erhetetlenül még nem éltem á t Isten létét és kö
zelségét, elérhetőségét. E lfelejthetetlen élmény az Istennel való találkozás. 
Aki átélte, tudja. Aki m ég nem, nem  baj. Tárja ki szíve kapuját a lehető 
legtágasabbra, Isten be fog ra jta  lépni.

Ha tévelygek, pörgők, bolyongok önm agam  körül — megpróbál, megráz, 
megkeres. (Visszatérhetek, m ert visszavár. »Az Isten tenyeréről nem  lehet 
disszidálni.«) Ha orra bukom vagy hasra esem, felkelhetek. Ha féregként 
csúszok a mocsokban (ahol hajlamos lennék jól érezni magam, kedvtelve 
eltengetni az időt), lehajol értem, sugdos vagy »kiabál« hozzám.

Ha van  fülem a hallásra, megtalált lehetek.
Uram ! Ujjongó szívvel és hittel adok hálát Neked, hogy Gyenesdiáson 

tölthettem  egy hetet. Köszönök m indent, amit kaptam  Tőled. A fájásokat, 
rám m ére te tt m egpróbáltatásokat külön is. Köszönöm, hogy Szentlelked ál
tal jobban megism erhettem  magamat, és megism erhettelek Téged igéden, 
Jézuson, az imádságon keresztül, az egész terem tett világon keresztül. (Em
berek: tekintetek, ölelések, kézfogások és szorítások; természet: amelynek 
tökéletessége mindig megköveteli az örök rácsodálkozni tudást.)

Köszönöm, hogy Rád, Feléd nézhetek. Hogy milliók közt fontos vagyok a 
számodra én is, maxim ális érdemtelenségem ellenére. Köszönöm, hogy fel
fogtam felfoghatatlanságodat! Szeretetedet, bocsánatodat, kegyelmedet, ir
galm adat, akaratodat, tökéletes, m indenható létedet! Ámen.”



CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT

Az ellenség szeretete

Bántódást soha nem kívánok 
annak, ki nékem árt, 

nem szórok átkozómra átkot, 
okozzon bárm i kárt.

Felé jósággal közelítek, 
ha fenyeget vadul.

Megáldom, ha szitokkal illet; 
így rendeli az Űr.

Ő, kinek nem  volt semmi vétke, 
ki rosszért jó t adott, 

eltűrve, mi rá  volt kimérve, 
a kínt s gyalázatot.

S én, mint tanítvány, szitkozódjam, 
mikor ő nem  porolt?

S ne szeretettel viszonozzam, 
m int ő, a vak dühöt?

Igen, rágalm at elviselnünk 
nehéz dolog nagyon, 

de ha szószólónk tiszta lelkünk, 
megdől a rágalom.

A halálról
Életidőm lepereg, 

sír felé visz minden óra, 
vajon meddig élhetek, 
m i lehet még rám  kiróva? 
Sorsod, ember, a halál, 
gondolj rá, és résen á llj!

Mégj óbban őrködöm fölötte, 
s eközben megjavít 

az ellenség; vesztemre törve, 
bölcsességre tanít.

Nem követem el a hibákat, 
melyeket rámfogott, 

s attól is, m it ki nem találhat, 
óvakodni fogok.

Ügy állok bosszút, hogy szívében 
a jót látom csupán, 

és mindig csak e jót idézem ; 
hogy szidhat ezután?

Gyűlöletében elcsigázom, 
bocsánatom nyeri, 

s m int jó keresztyén, felajánlom 
szolgálatom neki.

S ha jóságomtól feltüzelten 
bőszebben csapna rám, 

imádkozom m ajd érte csendben, 
s bízom: megvéd Atyám.

Élj, ahogy, ha itt a vég, 
életed látni akarnád!
Bármily vagyon a tiéd, 
élvezd bárm ily rang hatalm át, 
a halál karm a között 
egyikhez sem lesz közöd.
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Csak a szív, mely nem hazug, 
s a jó lelkiismeret, 
lesz Isten előtt tanúd, 
s könnyíti meg végedet; 
holtod üdve ez a szív, 
melyet Isten megújít.

Ha végtusád pár barát 
tehetetlen állja körbe, 
ez a szív halál s világ 
fölé magasít örökre; 
s ítélet m ár nem riaszt, 
Istenedtől vársz vigaszt.

Hogy ily szív jusson neked, 
féld Istent, virrassz, imádkozz! 
Istenre bízd ügyedet:

halni későn, vagy korán fogsz.
A halált necsak ne féld, 
szeresd is, m ikor elért.

Erősítsen bizalom:
„Tudom hitem kibe vessem, 
s tudom, hogy nézni fogom 
egyszer őt ebben a testben.
Öt, ki míg végsőt lehelt, 
győzött a halál felett.”

Lásd magad előtt a sírt, 
melybe csontodat letették; 
s szólj: „Hogy porból vagyok itt, 
tanítsd  meg, Uram, e leckét; 
tanítsd  meg, hogy életem 
nap mint nap bölcsebb legyen!”

Hárs Ernő fordításai

Christian Fürchtegott Gellert (1715—1769), a Goethében tetőződő német irodalmi 
klasszicizmus egyik hajdan ünnepelt, de ma már jobbára elfeledett előfutára, né
hány francia mintára készült színdarab, egy társadalmi regény, több kötetnyi, me
sének álcázott szatíra és egy kötetre való vallásos költemény megírásával tette 
tartalmasabbá lipcsei professzorkodásának éveit.

Mai szemmel nézve, már csak munkálkodásának két utóbbi területe jelent va
lódi értéket. Ha a mesékből egy javító szándékú, az örök emberi hibákat kipellen
gérező és a társadalom kiszolgáltatottjaival és elnyomottjaival érzékenyen azo
nosuló ember arcvonásai bontakoznak ki, az élete alkonyán — az egyre jobban 
elhatalmasodó betegség gyötrelmei között — fogant 54 vallásos ódában és ének
ben a póztalan vallásosság, az Isten iránti feltétlen bizalom és az osztályrészül 
jutott megpróbáltatásokba való keresztény belenyugvás legszebb művészi meg
nyilvánulásait fedezhetjük fel. A halál növekvő árnyékát magán érző tudós iro
dalmár legfőbb becsvágya az lett, hogy művészetét a vallási igazságok és érzések 
minél tökéletesebb megfogalmazásának szolgálatába állítsa. Ismerek régi temp
lomi énekeket — írja —, melyeknek szívesebben lettem volna a szerzője, mint 
Pindarosz és Horatius valamennyi ódájának. Műveinek legnagyobb részét eleve 
régi egyházi énekek dallamára készítette, úgyhogy bensőséges lírájuk mellett ép
pen ez a dalszerűségük a legmaradandóbb értékük. Ezzel a legkevésbé sem áll el
lentétben, hogy ugyanakkor a legmagasabbrendű zenei kifejezés alapanyagául is 
szolgálhatnak. Tanú rá Beethoven, aki önálló dalciklust komponált az ódák és 
énekek 6 darabjának szövegére, s e tettével talán mindenkinél hatásosabban hi
telesítette azt a rangot, melyet a sokáig méltatlanul alábecsült Gellert az egyete
mes kultúrtörténetben elfoglal.

(A fordításomban közölt énekek közül Az ellenség szeretete a 43., A halálról pe
dig az 51. darabja a Gellert-kötetnek. Az utóbbi költemény 3. számként a Beetho- 
ven-ciklusban is szerepel.)

Hárs Ernő



DONÁTH LÁSZLÓ

Hűség -  emlékezés -  együttélés
Mai zsidó szépirodalmi művek

Sven Delblanc kisregénye (Jeruzsálem éjszakája. Európa Kiadó, 1986) a vá
rost ostromló Titus táborában játszódik Kr. u. 70-ben. Philemon, a hadvezér 
görög házi filozófusa beszéli el mecénásának, mi is tö rtén t abban a néhány 
órában, míg a napfogyatkozás m iatt sötétség borult a városra, szünetet 
szabva a harcnak. A sötétség ostromlóból és ostromlottból egyaránt rém ü
letet vált ki. Csak Philemon őrzi meg hidegvérét, aki tudja, mi m iért tö r
tént. Ésszerű m agyarázata azonban a hatalom birtokosának szorongásával 
szemben erőtlennek bizonyul. Babonás lenne Titus is, m int katonái több
sége? Lehet. De valószínűbb, hogy attól tart, az általa befolyásolhatatlan 
term észeti jelenség megakadályozza a serege feletti feltétlen rendelkezésben.

Hamarosan föltűnik másik kegyence, Josephus Flavius, a hazáját, Istenét 
elhagyó, s a békét és jólétet ígérő birodalom eszméjével fölcserélő tö rténet
író is. Josephusban az író a m indenekelőtt létéért aggódó, s így bármi meg
alkuvásra kész írástudó örök nyomorúságát ábrázolja, aki sohasem képes 
tökéletesen megszabadulni elfojtott emlékezete és álmai bűntudatot keltő 
rémképeitől. Ezért titokban vagy ideológizálva azzal á lta tja  magát, hogy 
még leghitványabb hazugsága is azok javát szolgálja, akikhez hűtlen lett.

A regény főalakja azonban Eleázár, az öreg zsidó, aki a sötétség leple 
alatt kim enekült a városból, az éhezést nem bírván elviselni tovább, római 
kézre ad ta  magát. Egykor apját keresve-követve Jézus tanítványává lett. 
Szerette a mestert, és h itt neki. Bizalmát nem is halála rendíte tte  meg, ha
nem az, hogy nem té rt vissza, s hagyta, hogy legkedvesebb tanítványai 
m eghamisítsák a rá ju k  bízott szellemi örökséget. „Mert az az igazság, hogy 
a társaság szolgasorba döntötte a nőket, és m egham isította m esterünk ta 
nítását a szerétéiről. Pedig a nők kísérték a keresztúton, miközben a tes t
vérek Galileába menekültek. Pedig a nők találták üresen a sírt, hogy azután 
hírül adják a m ester feltám adását. Az az igazság, hogy a nők tanúságté
tele nélkül sose jö tt volna létre a keresztény közösség.”

A háború kitörése előtt a h itét és közösségét vesztett Eleázár különleges, 
merész te ttre  szánja el magát. Egyik éjszaka belopakodik a Szentek szent
jébe, hogy — ha van — meglássa az Istent. S nemcsak látja, hallja is: „Én 
vagyok. Én az vagyok, aki van: senki más. Te, ember, az vagy, aki volf és 
lesz, de aki soha nincs. Csupán én vagyok az örök lét.” Eleázár látta az Is
tent, de látása nem adott sem hitet, sem vigasztalást. Csak arra  jö tt rá, 
hogy Isten, aki van, elképzelhetetlenül nagyobb, m int Izráel Istene, s nagyobb
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minden törzsi istennél is, amelyeknek parancsára az em berek marcangolják 
egymást, nagy eszmék mögé bújva, vérre  és aranyra szomjasan.

Eleázár éppúgy elvesztette h itét atyái Istenében, m int Josephus. Éppúgy 
kilátástalannak ta rtja  a nem zet függetlenségéért folyó harcot, m int a had
vezér kegyence. De ő hű m aradt. S mi m ás lenne ez az irracionális hűség, 
m int a szeretet. Az öreg zsidó úgy hal meg, mint egykor mestere, Jézus. 
Titus kezdettől fogva tudja, hogy ez a zsidó nem lesz hajlandó az önkéntes 
engedelmességre, miképp az a másik. K eresztre feszítteti. S csak ez csilla
p íthatja  a hatalom  örökös nyugtalanságát. A véres színjáték felszabadítóan 
hat. „Az erőszaknak különleges hatalm a van, hogy letörje tehetetlenségünk 
bilincseit. A hatalom kezében erős és jótékony gyógyszer a vér.” A nap „a 
kis zsidó értelm etlen önfeláldozását” követően kisüt. Megnyugodnak a ró
maiak, s folytatódhat a harc.

Sven Delblanc műve annak a trilógiának a harmadik része, melynek első 
két kötete — Heréitek, Speranza — m ár m egjelent magyarul. Az em ber lé
tének végső kérdéseit felvető történeti allegória — leginkább Michel Tour- 
nier regényeivel rokonítható — továbbgondolásra méltó tűnődés hűségről, 
hitről, hatalomról.

Stanislaw Benski novelláinak hősei varsói zsidók, a holocaust túlélői. Több
ségükben annak a szociális otthonnak a lakói, melynek az író a vezetője: 
1922-ben szintén Varsóban született, szülei, testvére éppúgy áldozatul estek 
a náci népirtásnak, m int az otthonlakók szerettei. Benski nemcsak m egérti 
a gondjaira bízottakat, s nem csak együttérez velük, hanem  egy közülük.

Hősei az emlékezés rabjai. Chaim is, aki soha senkihez nem szól. Együtt 
kel fel a nappal, s az orvos szerint bizonyítottan beteg s kontaktusképtelen, 
de környezete szentként tiszteli, m ert közelében meggyógyulnak a beteg 
gyermekek. Leon is, aki a háború u tán  visszaérkezve Varsóba nem ta lálja  
a házat, ahol lakott, de azt az életet sem, am elyet élhetne. Sem a prostituált, 
sem a pszichiáter nem képes emlékeitől megszabadítani őt, folytonosan m e
nekül, s békességre m ár csak az ivásban lel. És Helena asszony is, aki hal
dokolva meséli el az írónak, mi is tö rtén t vele rejtőzködése száznegyvenhar
m adik napján a megszállt város egyik házának padlásszobájában valahol 
Nyugat-Európában. Ezek az em berek élnek ugyan, de csak azért, hogy em 
lékezzenek. Szülőkre, szerelmekre, barátokra, Varsó egykori zsidó városré
szére, kapualjakra, boltokra, csilingelő villam osra — m indarra, amiből m ára 
semmi sem m aradt. Valamennyien sérültek, s képtelenek arra, hogy beillesz
kedjenek az új életbe. Az embertelenség mindvégig m egsebesített életűekké 
te tte  őket.

Az otthon visszavételezi az egykori gettó zárt világát. A közös sors szün
teti meg a távolságtartást a haszid és az ateista, a polgári és a proletár szár
mazású zsidó között. A m egannyi feszültséget, külső-belső kínt békévé oldja 
az emlékezés és a jövőtlen, de csakazértis vállalt élet. Nem az a kérdés, hogy 
lehet-e élni a holocaust u tán  — m ondhatnánk: lehet, hogy nem lehet, de 
kell —, hanem az, hogy miképp. Benski szerint: emlékezve. S nemcsak azért, 
m intha hőseinek nem lenne m ás választása, inkább azért, hogy az áldozatok 
emlékezése figyelmeztessen m indarra, ami történt. A gyorsan felejteni nem  
rest tetteseket éppúgy, m int a bűnösök közt cinkossá le tt némákat. „Hű
vösen objektív riportja i” azok számára is elgondolkodtatok, akik évtizedek
kel a szörnyűségek u tán  születtek: az igazi, a teljes igazságszolgáltatás máig 
nem  tö rtén t meg. S lehet bárm ily emberséges a szociális otthon, gettó az,
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ha a benne lakó, a szorongó, gyászoló, megnyomorított életű  a falakon kí
vül csak közönyre, gőgös elhárításra lel a bűnbánat valódi gesztusai he
lyett. (A cádik dédunokája. Európa Kiadó, 1986.)

A kitűnő izráeli író, Amosz Oz regénye (Miháél, Miháél. Európa Kiadó, 1985) 
az ötvenes években játszódik, nem  sokkal a harm adik nemzetalapítás után. 
Főszereplője nem a címben szereplő Miháél, hanem ennek felesége, Hánná, 
aki miközben naplószerűen elmeséli szerelmük és házasságuk első éveinek 
történetét, hazáját s annak egyszerű népét hozza testmeleg közelségbe.

Hánná bölcsész, a héber egyetem en szeret bele a geológus Miháélbe. Rö
vid ismeretség u tán  összeházasodnak. Hamarosan megszületik Jáir, s ettől 
fogva Hánná élete megváltozik. Abbahagyja tanulm ányait, később óvodai 
tevékenységét is. O tthon m arad, gyermekét neveli, s vezeti a háztartást. De 
legfőképp ábrándozik s álmodozik. Heterogám a kapcsolat férje és közte. 
Nemcsak az őket felnevelő család más; a vágyaik, az, am it az élettől v ár
nak, válik az évek során egyre rem énytelenebbül összeegyeztethetővé. „A fér
jem  és én olyanok vagyunk, m int két idegen, akik véletlenül egymás után  
jöttek ki az orvosi rendelőből, ahol m indketten valamilyen fizikai kellemet
lenséggel járó kezelésben részesültek; m indketten zavarban vannak. Egy
más gondolataiban olvasnak, kínos, zavarba ejtő közelséget éreznek, fárad
tan  keresik a megfelelő hangot, amellyel szóba elegyedhetnének.”

E vajúdó egymáskeresésben H ánná hol a betegségbe menekül, hol lánysága 
irodalmi emlékeibe. Kevés em berrel van igazi, beszédes kapcsolata, s ezek 
is sorra megszakadnak: Jórám ot, a szigorúan vallásos családból származó, 
verselgető diákot éppúgy elveszíti, m int idősödő, européer gondolkodású 
középosztálybeli barátjá t, Kádism án u ra t; meghal a háziorvosa, s annak az 
óvodának a vezetőnője is, ahol dolgozott; legjobb barátnője férjével együtt 
hosszabb időre külföldre távozik, s még az öreg perzsa zöldségeskereskedő 
is elköltözik. Miközben Miháél egyre feljebb kerül az egyetemi szamárlét
rán, s kialakítja a m aga értelmiségi-nyárspolgári életform áját, Hánná szá
m ára m ár csak az álm ok m aradnak. Igazában csak ezekben azonos önma
gával. Ébren úgy érzi, feleségként, anyaként, bölcsészként egyaránt meg
bukott. Szeretteit nem  tudja boldoggá tenni, csak szolgálni. Mikor férjét 
öleli, nem m agát adja neki, csak használja annak testét, enyhítni tömény 
egzisztenciális kielégítetlenségét. De mégsem bergmani nőalak ő, s nem is 
„izráeli Bovaryné”, ahogy a fülszöveg állítja. Oz Hánná létének kínjaiban, 
m egoldatlanságában Izráel nagy gondját ábrázolja: a palesztinokkal való 
együttélést. A regény esem énytörténeti szintjén is előkerül ez a kérdés 
(Miháél részt vesz az 56-os háborúban), de ennél jelentősebb az álombéli ref
lexió. Hánná álm ainak rendszeresen visszatérő szereplője az a két — az 
álm okban im már felnőtt — arab kisfiú, Hálil és Áziz, akikkel gyermekként 
együtt játszott, s akik az álm okban különböző terrorakciókat követnek el. 
Hánná álm ában nem csak megérti őket, de olyannyira együttérez velük, 
hogy akcióik sikerét kívánva, még m agát is boldogan odaadja nekik.

Oz a regényt 1967-ben a hatnapos háború u tán  írta. A palesztinok elül- 
dözése és m enekülttáborokba kényszerítése m iatti bűntudatot fogalmazná 
meg? Meglehet. De legalábbis a rra  a veszélyes helyzetre kívánta figyelmez
tetn i népét, am it H ánná egyik belső monológjában férjének így ír le: „Az 
események m ár nem kavarnak fel, nem tudnak hatni rám. M egadtam ma
gam. (.. .) Nem tartok  veled. Ketten vagyunk, nem együtt.”
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J. Rothtól Singeren át Malamudig jó pár szerző révén m egism erhettük a 
XX. századi európai és am erikai zsidóság életét. De Kardos G. György re
génye óta — A vraham  Bogatir hét napja — Ámosz Oz műve az első, am ely 
a legújabb kori Izráel népéről és hétköznapjairól szól. Köszönet érte a ki
adónak s a szerző erősen szürrealista stílusát jól visszaadó fordítónak, Mol
nár Eszternek. É rthetetlennek tűn ik  azonban, hogy nem akadt 1985-ben 
Magyarországon senki, aki Ámosz Oz regényét eredetiből, tehát héberből 
fordíto tta volna m agyarra.

Tengelyébe ágyazva egy keréknek, forogva 
kiszabadíthatatlanul, itt is téged kereslek. 
Mindig a te közeledre vágytam.
Most zakatolás tömi be fülem, nem tudom 
kiűzni és belém issza magát. Távolodok.

Messzebb kerülök tőled minden percben.

Este van megint, ú jra  hallgatás.
Üresség sugárzik a falakból, tárgyak hevernek 
időtlen csöndjükben. Fekszem, szemem lehunyva. 
Imádkozom.

TARNÓC JÁNOS

Távolságok
„És eljővén, békességet h irdetett 
néktek, a távolvalóknak és a 
közelvalóknak.” (Ef 2:17)

I .

II.

Egy utazás emléke Vázlat
Házak és fák.
Vonat, em berek ülnek egymással 
szemben.
Sárga és zöld a táj, mégis 
olyan, m int egy mosolytalan arc. 
L áthatatlan kopnak el mindenek. 
Hideg béke ez, 
verőfény és pusztulás.

Az én tettem  nem a valóság, 
szavam sem az igazság. 
Belőlem fakadnak csupán. 
Felhők vonulnak.
Lent, a dolgok mélyén 
valam i csend.
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Az összetört sámándob
„Atyánkhoz könyörgöm : 
add áldásod Atyám, 
segítsél Atyám 
házban gazdáknak, 
legelőn lovaknak, 
ím e fejem meghajtom, 
Istenem  adj áldást,
Te világ terem tője, 
terem tettek istene!”

(Teleut sámánima.
Bede Anna fordítása)

Tompa ordítás hallatszott a sátor belsejéből. A ju r t előtt álldogáló két íjász 
közül a fiatalabbik a nemezsátor bejárata felé ugrott. A m ásik — ujjasát 
m egragadva — visszarántotta.

— Nyughass, F inta! Nincs még itt a világ vége, hogy csak úgy beronts 
urunkhoz.

Puha csizmájában csendesen az ajtóhoz lépett és résnyire félrehúzta a 
bejárato t fedő szőnyeget. Rövid szemlélődés u tán  visszaengedte a nemezt.

— Nincs semmi baj. Alszik a harka, de nyugtalanul. Kezével csapkod, 
fejét forgatja és nagyokat nyög. Rosszat álmodik.

— Nyomja az elő ttünk levő hosszú út. Meg a reánk váró sok harc.
— Ugyan — legyintett Ketüd. — Hiszen hadban idősödött meg. Szágul

dások, portyák, csaták: ez az ő élete.
Az ajtószőnyeg csattanva félrecsapódott. A nyílást Bulcsú vállas alakja 

töltötte be.
— Terem tsétek elő a táltost, de ízibe!
Kemény szemmel pillantott a látóhatár szélén lassan emelkedő vörös tűz- 

golyóbisba.
— Dobjával együtt — toldotta meg szavait.
K etüd szeme társára  villant.
— Lódulj, Finta!
A tűzgolyó keleten tovább em elkedett, vörössége meghalványodott, sár

gába fordult, és ezzel a sárga arannyal hintette be a Naphegy keleti lejtőjét. 
Ketüd — tenyerével ernyőzve szemét — alátekintett. Két lovas apró alakját 
p illantotta meg lent: elhagyták a sátortábort és nyugatra tarto ttak , a hegy 
lábának.

— No végre. Ezek lesznek bizonyosan.
A lovasok alakja nőttön-nőtt, ahogy fölfelé kap ta ttak  az enyhe lejtésű 

hegyoldalban. F újtatva, horkolva álltak  meg a lovak a tágas teraszon, ahol 
a harka sá tra  em elkedett. Finta fürgén pattan t a harm atos fűbe és a táltos is 
mászni kezdett lefelé.

— Siess! — m orrant rá Ketüd. — U runk vár rád.
A táltos eltűnt a sátor belsejében. Befelé fordultában kilendült övére füg

gesztett dobja. A fakósárga irha egy* pillanatra feltündöklött a júliusi nap 
aranyában.
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Ketüd a táltos lógófejű lovára emelte bosszús tekintetét. Leplezetlen un
dorral szemlélte. Kiköpött.

— Gebe. Amilyen a gazda, olyan a lova. Em iatt késtetek? — fordult Fin- 
tához, fejével a ziháló ló felé intve.

— Dehogy. Jó járása van ennek, ha görhes is. Más okból késtünk. Ami
kor Szomorú sátrába beléptem, egy asszony volt nála. Az öreg Kaponyásné. 
Bajban levő férjéhez hívta a táltost. Szomorú először Kaponyáshoz m ent el 
az asszonnyal, méghozzá gyalog. Aztán am ikor onnan visszajött, csak akkor 
ü lt lóra, hogy velem jöjjön, urunkhoz.

— Elment neki az esze, de neked is el. Nem volt szádban a nyelved, hogy 
m egértetted volna vele, kié az elsőbbség?!

— Mondtam én, hogy az a nyavalygós Kaponyás várhat, de harka u runk  
nem. Hiába mondtam. Fejem re olvasta a táltosok törvényét. „Ha egyszerre 
hív egy gazdag és egy szegény ember, akkor először a szegényhez kell m en
ned, s azután a gazdaghoz.” — Meg még azt is törvényükül állíto tta: „Ha 
szegény ember hív segítségül, gyalog m enjél hozzá.”

— H á t. . .  ő tud ja  — fogta óvatosabbra a szót Ketüd, némi tűnődés után.
A nap m ár delelőre hágott, amikor a harka hangja dörrent a sátorban.
— Az lehetetlen! Hazudsz! Pusztulj előlem! Te, meg az átkozott dobod!
Hatalmas puffanás, reccsenés lárm áját verte vissza a hegytetőn m aga

sodó fenyőerdő zöld vonulata.
Szomorú botladozva, rogyadozva, de sietősen iszkolt ki a sátorból. Kezé

ben pocsékká roncsolt dobja. Szó nélkül, gyorsan zökkent nyeregbe, és be
levágta sarkantyúit lova vékonyába. A ló álltában megugrott, és nyaktörő 
vágtában viharzott le lovasával a hegyről.

— Most láthatod K etüd bátya, igazam volt, am ikor azt állítottam , tud 
menni ez a gebe.

— Neked csak a gebén já r  az eszed. Inkább azon tünekednél, mi dolog 
háborította föl ennyire urunkat.

— Majd m egtudjuk . . .
Nem tudták meg. A haragvó harka átv itte  dühének titkát a másvilágra 

— néhány hét múlva. A táltos sem beszélt, pedig ő megért még számos 
nyarat.

Egy évezred m últán  Szomorú kései ivadéka vetődött a rra  nyugatra, ahol a 
Naphegy és az Istenszéke néznek farkasszem et egymással, majd északkelet 
felé fordulva együttesen szemlélik Fertő tavának  ezüstködök fátylán átde- 
renő halovány kékségét. A Naphegy lábánál, ahol egykor Bulcsú sátortá
bora állott, a ju rtokat m ár réges-régen kőházak váltották föl. Feljebb a hegy
oldalon, a harka sátrának helyén szőlővenyigék zöldelltek, rajtuk — őszidő
ben — töm ött, édes fürtök kéklettek.

Az utód — hallva valam it az ezeréves titokról — gondolatban megidézte 
a táltos ős sze llem ét. . .

Amikor beléptem  a tágas sátorba — kezdte Szomorú —, Bulcsú ott ült a 
középre vetett díszes nyergen. Két ökle térdén  nyugodott. Karvalytekintetét 
reám  függesztette és kisvártatva megkérdezte, nem félek-e, hogy fejem et a 
lábam elé rak a tja  engedetlenségemért. Aztán, m ielőtt egy szót is kinyöghet
tem  volna mentségemre, rámförm edt.

— Ülj le oda és figyelj! Szedd össze m inden tudományodat, m ert hadba- 
vágó dologról van szó.

Letelepedtem az összehajtogatott, halom ba rakott takarókra, dobomat
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ölembe vettem , és felraktam  rá a babszemeket: előbb a fehéreket, aztán a 
feketéket.

— T udott dolog, hogy Lél herceggel, Súr vezérrel hadba megyünk. Meg
látogatjuk a bajorokat.

Rövid szünetet ta rto tt.
— Rémséges álmom volt az éjjel. Öcsém levágott feje jelent meg előttem, 

amúgy véresen, m int u to ljára láttam  tavaly, Cambrai püspökvárának falán, 
lándzsára tűzve. De m ost egészen közel volt hozzám. Szája mozgott, hang
ját is hallottam . Panaszkodott, hogy nem  kapta meg a temetési útravalót. 
Ebben igaza is volt, m ert nem tem ethettem  el. Hiába kínáltam  fel töm én
telen zsákm ányt és m inden foglyot öcsém fejéért a cambraiaknak, nem  ad
ták ki azok a nyom orultak, hogy tisztességgel eltem ethettük volna. — Még
sem evégett hivattalak, hanem azért, m ert öcsém a most induló hadról is 
beszélt. Azt mondta, Lech mezején nagy csatavesztés vár bennünket. Értsél 
hát szót az odaát levőkkel: igaz-e?

A szellemeket hívogatva veregetni kezdtem alulról a dob fenekét. Abból, 
ahogy a dob irhájára rajzolt kicsi világmindenségben a fehér és fekete bab
szemek elhelyezkedtek, tüstént láttam  és jelentettem  is urunknak: öccse iga
zat szó lt. , .

Bulcsú meghökkent, m ajd folytatta álmának elbeszélését, m iszerint ő, Lél 
herceg, meg Súr vezér bajor Henrik fogságába esnének és csúfos halállal — 
kötélen — fejeznék be é le tü k e t...  Aztán, ami a legfeketébb: öccséhez ha
sonlóan ők sem kapnák meg a tisztességes temetést, a másik létező világban 
való életfolytatáshoz szükséges ú tra v a ló t. ..

Hosszú ideig biztattam , faggattam  dobomat, végül is elfehéredve m a
kogtam Bulcsúnak, m ind igaz, amit álm ában öccsétől hallott.

A harka felindult. — Lehetetlen! — Felszökött ültő helyéből és járkálni 
kezdett.

— Lehetetlen. Bár am i azt a gaz H enriket illeti, ő képes lenne rá. Nem
régiben m egvakíttatta a salzburgi érseket. Néhány éve az aquilejai pátriár
kát te tte  csúffá: kiheréltette. Ügy hírlik, halálos beteg. Az ilyentől minden 
kitelik. Tőle igen. Ám azt nem hiszem, nem hihetem, hogy mi — Léllel, Sur- 
ral — az ő kénye-kedvére jussunk. Vagy mégis el kéne halasztani ezt a 
mostani h a d a t? . . .  Bizonyosságot akarok. Vallasd meg mégegyszer azt a 
dobot! Rosszul érthetted  a másvilágiak üzenetét.

M egettem kenyerem javát. Tudományommal soha nem kérkedtem. Alá
zatos voltam  és éppen ezért soha nem  hagytak sötétségben a másvilágiak. 
Tudtam, hogy most sem. Mégis — urunk  parancsára — újból nekifohász
kodtam dobomnak. Ütögettem  és dünnyögve fenyegettem : Ha nem  mon
dasz igazat, betöröm az oldalad.

Még egyszer végigtudakoztam hát a harka álm át. Jö tt a válasz a másik 
világból. Ugyanúgy, m in t előbb. És még valamivel több is. Ettől a többtől 
kirázott a hideg. Ezt nem  mondhatom meg urunknak. M ert m it láttam  
többet? Azt, hogy Bulcsú urunk harkai méltóságának még a nevét is el
törlik.

Álm ának ú jra  megbizonyított igazságát elébe adtam  Bulcsúnak. Nyergén 
ült ismét. Félelmetes nyugalommal hallgatott.

— Befejezted? — kérdezte, mikor beszámolómnak végére értem.
— Be . . . Azazhogy . . .
— Kivele! — förm edt rám. — Rosszabb m ár nem jöhet.
összeszedtem  magam.
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— Ügy látom  — in tettem  fejemmel kelet felé, ahol Bulcsú hadi népe 
táborozott —, hogy H arka is megszűnik . . .

— Nocsak. Nyilván eljön m ajd hadával bajor Henrik és feléget, semmivé 
tesz itt m indent.

— Nem jöhet, hiszen utánatok ham arosan ő is átm egy a másvilágra. 
— A szállás megmarad, csak a nevét, méltóságodat tö rlik  el. Nem m ostaná
ban, sok száz év múlva.

— Azt akarod mondani, hogy ez az én kedvelt szálláshelyem évszázadokig 
viseli a H arka nevet, és azután rabolják el tőle?

— Azt, uram .
— Furcsa. Talán a ném etek hatalm ába kerül ez a vidék, akik nem  tű r 

hetik a szám ukra rosszemlékű nevet. Vérbulcsú harka sok német v ért ki
ontott.

— Hosszú-hosszú idő m úlva valóban ném etek jönnek m ajd ide, az örökös 
harcokban kipusztult m agyarság helyébe. Ám ők H arkán  laknak m ajd  — 
szorgalmasan művelve a sík földet és a hegyoldalakat.

— És m egváltoztatják a szállás nevét.
— Nem. Egymás között — németül szólva — elcsúfítják ugyan egy u tána 

biggyesztett „u” hanggal, de Harka azért H arka marad.
— Hát akkor mit galagyolsz itt nekem össze-vissza?!
— A ném etek csak néhány száz évet töltenek itt, az tán  elmennek innen, 

vissza Németföldre. Helyükbe újra m agyarok jönnek. Magyarok, besenyők, 
kunok.

— Bizonyos tehát, hogy megmarad ezen a szállásomon méltóságom neve. 
Magyarlak, véreim.

— Ök változtatják meg szállásod nevét. M egmagyarosítják.
— Meggárgyultál.
— Azt m ondják: Harka egy sváb herceg neve volt. Az ú jra  m agyarrá le tt 

település nem  hordhatja egy népnyúzó sváb uraság nevét.
— Csak nem  bajor H enrikkel tévesztenek össze? Azzal az átkozottal! A k

kor még ez is Henrik bosszúja lenne.
Bronzarca lassan vörösödött.
— No és a fejedelem? T űri azt a gyalázatot, amit velem , az övével rokon 

méltóságommal tesznek?
— Nem akarja. Aztán addig járnak a nyakára, míg beleegyezik. Ha egy

szer olyan nagyon kívánja a szállás népe. Legyenek boldogok . . .
— Valóban kívánja?
— A nép nem, csupán a szállás kiskirálya, aki m inden követ megmozgat 

célja elérése érdekében. Fejébe veszi, hogy ilyen módon cselekszik országra 
szólót: új nevet ad a településnek. Olyat, amiből kitetszik, a németek után\ 
ú jra  m agyarok laknak itt.

Mint távoli mennydörgés, tompa hördülés szakadt fel a harka melléből.
— Én nem  vagyok m agyar?! Én, Bulcsú harka, a m agyarok fejedelm é

nek fejedelmi társa, aki ezernyi véres csatában szereztem dicsőséget a ma-i 
gyár fegyvereknek?!

Még m indig vaskézzel fogta vissza indulatát.
— Azt h ittem  az előbb, meg kell m ásítanom  a hadra vonatkozó e lhatá

rozásomat . . .  Most m ár látom , nem kell. Hazudott a dobod — elejétől fogva. 
A hadat megindítom.

Felugrott. Orcáit, hom lokát bősz harag piros tüze ön tö tte  el. Izzott való
sággal. Azt hittem , megüti a guta. Üvöltött, m int a halálra sebzett fenevad.
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Kézbe kap ta  a sátor fa lának  tám asztott hadiszekercéjét és rácsapott ölem
ben ta rto tt dobomra. Csak úgy lapjával, de akkorát, hogy megmozdult alat
tam a föld.

A dob összetört és én elszeleltem.
Kár volt csúffá tenni a dobom, hiszen igazat jelentett, m int mindig. Ele

jétől végig. Ti is tudhatjátok  . . .

Valóban tudjuk. S az em ber — homo ludens — szívesen eljátszódik képze
letében. Mi volna, ha Bulcsú harka szekercéje nem  az igazmondó sámán
dobra, hanem  arra  a zseniális kunkoponyára zúdul (észheztérítés végett csu
pán, még idejében), amelyből ez a korszakalkotóan progresszív és izmosán 
produktív ötlet — m árm int Harka község névm agyarosításának terve — 
kipattant?

Egy bizonyos. A m ondvacsinált M agyarfalva ma is H arka lenne.
És az is m aradna — az idők végezetéig.

«

SCHOLZ LÁSZLÓ

Üvegszilánkok
Történelem-olvasáskor

Hány élet kaszaboltatott le korán, 
Mielőtt még a Halál jö tt volna!
0 , m egszámlálhatatlan csata során 
Az em bernek csak ölés volt a dolga!

Agapé

A  szeretetet meghálálni 
Még szeretettel sem lehet.
Csak visszhang ez (bár nem

ak árm i!),
Ennyit sem les, mi — szeretet!

Örök kritikus

Minden rossz, amit látsz, am i ér, 
Bármi h írt hallasz, bírálod sebten, 
Vád s gyanú m int árnyék úgy 

kísér —
Légy m ár m agaddal elégedetlen!

Diagnózis

Vágyad a színes változatosság. 
Életed úgyis őrlő malom.
Utad mások szürkére taposták, 
Magadba nézni meg unalom.

Aránytalan hatás

Tőrdöfés lehet derűs szívedbe 
Egyetlen rosszkor elejtett szócska. 
Rád ront m int orm ótlan talpas 

medve
S jókedved rózsáit széttapossa.

Vasárnap reggeli áhítat

Szomorúfűz a liget közepén 
Közel a tóhoz. Mint zöld kupola 
Lehajló ágakkal ráborul a 
Templomtalan kertre

lágy-könnyedén.
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Kosáry Domokos: A történelem veszedelmei

Budapest 1987. Magvető Kiadó

Már a cím is felvillanyoz. Manapság 
ugyanis nem ritka az olyan — tudo
mányos igényű, tartalmú — könyv, 
melynek címe inkább elrejti, mint fel
fedi a tárgyalt tematikát. Jó azt vilá
gosan látni, hogy itt történelemről van 
szó, méghozzá olyan történelemről, 
amely veszélyeket hordoz. Persze — 
ahogyan maga Kosáry írja — „a tör
ténelem olyan, amilyen; a múlt nem 
módosítható utólag”. S az a különös, 
hogy ez a szinte közhelyszámba menő 
evidencia milyen gyakran tűnik el az 
egyéni vagy csoportérdekek, vágyálmok, 
„koncepciók” bűvésztükrében. Mert ez 
a veszedelem: nem vállalni, hogy csak 
egyetlen történelmi valóság van, s hogy 
ennek lehető legpontosabb bemutatása 
minden társadalom számára létfontos
ságú érdek; hiányában egyén és közös
ség a jelenben is csak vakon tapogatód- 
zik.

Az 535 oldalas kötetbe felvett 15 kü
lönböző tárgyú tanulmány és a kötetzá
ró tv-beszélgetés voltaképpen egy téma 
körül folyik: a szélesebb körű közvéle
mény, esetenként a szűkebb értelemben 
vett történészszakma többé-kevésbé 
torzultan megjelenő eseményeket, fo
lyamatokat kezel bevett igazságként, 
ezért a kritika, korrekció, új megköze
lítés elengedhetetlen. Világos, hogy a 
kötet mondanivalójának egészét úgy is 
össze lehet foglalni, hogy történelmi vi
tairattal van dolgunk, ami — éppen 
azért, mivel nem azt ismételgeti, amit

általában mindenki tud és mindenki el
fogad, hanem éppen az ilyen szemlélet
tel száll szembe — hatalmas tudomá
nyos apparátussal, nagy szakmai felké
szültséggel és a szóban forgó kérdések 
összefüggésében meggyőző erővel érvel 
egy árnyaltabb és minden bizonnyal 
valósabb történelemlátás megvalósulása 
érdekében.

így kerül új megvilágításba II. József 
és a felvilágosult abszolutizmus, vagy 
Széchenyi és barátja-ellenfele, Kossuth; 
így kap új szempontú megítélést az 
1815-ös Bécsi Kongresszus és Metter
nich politikája, de maga az 1848-as 
magyar (és Európa más részein fellán
golt) forradalom. Olyan kérdés is fel
vetődik, hogy milyen volt Kossuth 
pénzügy-minisztériumának személyi 
összetétele, politikai színképe 1848-ban. 
És a korábbi válaszokkal vitázó cikk jó 
néhány ponton meglepő eredmények
hez juttatja el az olvasót.

Nem könnyű ezen az úton együtt ha
ladni a szerzővel. Aki azonban nem 
sajnálja a fáradságot, nagy szellemi él
vezetben részesül: nemcsak az adott té
ma jelenlegi tudományos állását ismer
heti meg, hanem az idevezető utat is. 
Eközben pedig az adatok tömegével is
merkedik meg, akár Bél Mátyásról, a 
pozsonyiak hírneves evangélikus rekto
ráról van szó, akár pedig az 1766-ban 
lezajlott „tétényi (Buda mellett) tumul
tusról”. Az különösen tanulságos, hogy 
akár helyi, akár országos, akár nemzet-
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közi esemény a téma, mindenütt meg
jelenik a széles horizontú háttér, az a 
valós környezet, amelyben a valóságos 
emberek mozogtak és az esemény le
zajlott.

Érdekes módon egy tv-beszélgetés 
zárja a kötetet. Ebből megtudjuk, hogy 
a tudós szerző — ez évben van 75. szü
letésnapja — nemcsak szakismeretével, 
hanem emberi tartásával is értékte
remtő szolgálatot végzett. Megharcolt 
küzdelmek, átélt szenvedések, újra

éledő reménységek, az igazság minde
nek felett való tisztelete teszik hiteles
sé vallomását: „A múltat vállalni em
berséggel, felnőtt nemzetként szoron
gató öncsonkítás nélkül, egészben, úgy, 
ahogy végbement, nem a gyengeség, ha
nem az erő jele, és egyben forrása is!” 
Szerény büszkeséggel elmondjuk, hogy 
a szerző az evangélikus értelmiség ki
emelkedő képviselője.

Id. Magassy Sándor

Jánosy István: Élmények és emlékezések

Budapest 1987. Magvető Könyvkiadó

Első pillanatra szokatlanul hat a cím
ben adott műfaji megjelölés, hiszen 
nem önéletrajzot akart írni a szerző, 
hanem tanulmányai válogatott gyűj
teményét adja az olvasó kezébe. De 
már az első oldalon kiderül, hogy ol
vasmányai és zenehallgatása olyan át
éléssel jártak kiskorától kezdve, amely 
önéletrajzi mozzanatokká avatja őket. 
Annyira saját életének eseményeivé 
váltak, hogy alig tud különbséget ten
ni életének a megtörtént és az irodal
mi, művészeti síkon végbement élmé
nyei között.

Az átélés kísérője lesz egész műfor
dítói munkásságának is, amelynek 
1954-től szentelte erejét, soha abba nem 
hagyva saját költészetét. Szerencsés vé
letlen volt-e, a kiadó ráérzése, vagy in
kább felsőbb vezetés, hogy szinte min
dig olyasmit kapott fordítási feladatul, 
ami egyúttal mint olvasmány is a leg
nagyobb élményt nyújtotta. így a for
dítás kemény munkája szüntelenül 
olyan szellemi magaslatokra vitte, ame
lyekre mint életének igen szép törté
néseire tud visszaemlékezni. Ezeket az 
élményeket, emlékezéseket foglalta írás
ba műhelytanulmányokként. Különle
ges önéletrajzot tartunk tehát kezünk
ben, s ugyanakkor mély betekintést ka
punk alkotásokba, alkotók lélekrajzába

a világirodalom időben és térben szé
les területéről, a szerzőhöz legközelebb 
álló hazaiakat is beleértve.

Az ógörög világból Püthagorasz zenei 
törvényével kezdi, megmutatva annak 
mai természettudományos és zenei, sőt 
általános nevelési aktualitását. A pita- 
goreusok alapmeggyőződése, hogy a 
mindenségben rend, harmónia uralko
dik, s az embernek az általa tapasztal
ható kaotikus gomolygásban ezt a nagy 
kozmikus harmóniát kell megvalósíta
nia — Jánosy István életművének egyik 
vezérelvévé lett. Azután Platón követ
kezik, életének „talán legnagyobb szel
lemi kalandja”. Az európai gondolko
dást meghatározó filozófusból a költőt 
bontakoztatja ki, és gondolatainak mo
dernségét világítja meg, az utóbbit fő
ként Heisenberg megszólaltatásával.

India ősi kultúrájából a Rámájana 
szanszkrit eposznak a nép életét ma is 
átszövő hatását vizsgálja, s keresi en
nek a maradandóságnak nyitját, a nép- 
költészet eleven varázsát. Végzi ezt a 
mélylélektan eszközeivel, a kollektív 
tudattalan felismeréseivel. A még ré
gebbi Mahábhárata eposz szintén Visnu 
isten világába vezette. A XX. századi 
India két legnagyobb szellemi egyéni
ségénél kereste a feleletet arra a kér
désre, mi az, ami e két eposzból még
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ma is India sok száz milliónyi lakójá
nak lelkét, képzeletét, jellemét viasz
ként alakítja. Gandhi önéletrajzából, 
Rabindranath Tagore műveiből a hindu 
ember lelkisége világosodott meg az 
ősi eposzokkal egybehangzóan. Gandhi 
pedagógiája külön is foglalkoztatja; 
modern technikai világunk ártalmainak 
ellensúlyozására keresi nála a jövőbe 
mutató ösztönzéseket. S levonja a se
gítő tanulságokat a nagyvárosok félel
metes megduzzadása közepette. Gandhi 
erkölcsi törvénye, az erőszakmentesség, 
mely saját szavai szerint „minden élet 
iránti jóakaratot”, „tiszta szeretetet” 
jelent, a szerző egész gondolkodására 
rányomja bélyegét.

Egyik legizgalmasabb tanulmánya 
John Milton művéről, az Elveszett Pa
radicsomról szól. „Börtönnaplónak” 
indul beszámolója, annyira taposóma
lomnak érezte kezdetben a XVII. szá
zadi költői mű fordítását. De ahogyan 
szaporodtak a végeláthatatlan sorok, 
„azon kapom magam — írja —, hogy 
egyre jobban átforrósul a szívem, egyre 
nagyobb szeretettel, sőt szenvedéllyel 
rovom a sorokat”. Mert felfedezte, hogy 
Milton intellektuális vallási világa, az 
eposz szerkezetét, mondanivalóját meg
szabó antropomorf istenfelfogás állan
dóan feszültségben van az alatta ka
nyargó „feneketlen mély érzelmi ör
vénnyel”. Elbűvölik Milton természeti 
képei is: „ő a világ legnagyobb buko- 
likus költője”.

Dosztojevszkij egyik elbeszélése már 
kamaszkorában beépült álmaiba. Ké
sőbb ezt a felfedezést teszi: „Doszto
jevszkij alakjai már egyszeri olvasásra 
olyan ismerősünkké válnak, akik vé
gigkísérik életünket. Eléggé tapintatla
nul akármikor ránk nyitják az ajtót, 
amikor a legnagyobb munkában sür- 
günk, letelepednek a fotelba, és végte
len vallomásokban mesélik életük leg
intimebb részleteit.” Sok személy közü
lük ellenszenves, sőt undorító. „Mégis 
— bármily paradox a szó — szeretjük 
őket. Hiszen jellegzetes vonásaik, sőt 
bűneik, gazságaik is mint lehetőség ben

nünk fészkelnek.” Nyíltan képviselik a 
mindnyájunkban rejlő emberi önzést. 
Szívdobogva olvassa a szerzőnek eze
ket a sorait, aki valaha beleremegett 
már Dosztojevszkij mélységeibe.

Nem számolhatok be a kötet minden 
alakjáról. II. Rákóczi Ferenc, Berzsenyi, 
Petőfi, Arany, Babits, Radnóti egytől 
egyig azokban a hatásokban világosod
nak meg előttünk, amelyeket Jánosy 
István tőlük az élete során élménysze- 
rűen kapott, s amelyeket nemegyszer 
epizódszerűen is megörökít. Hasonló 
személyességgel szól a folklórról, Ko
dály Zoltán és az ógörög zenei-esztéti
kai nevelés kapcsolatáról.

A hazai olvasóközönségre merőben 
újszerűén hat, amit három fejezetben, 
közel 100 oldalon a második világhá
ború utáni és a legújabb amerikai köl
tészetről mond el, saját fordításaival 
illusztrálva. A szegények igazságáért 
perelnek verseikben, kínosan takarga
tott élettitkokat tárnak fel az önvallo
más-költészetben, a nagyvárosi gépvi
lág üvöltést vált ki belőlük, hátborzon
gató és visszataszító istenlátomást írnak 
le, meghökkentő istenmagasztalást fe
jeznek ki a végső emberi nyomorúság 
képeivel. Többen közülük az elmezavar 
peremére, sőt kellős közepébe kerülnek. 
A lélek mélyrétegeit próbálják feltárni 
kábítószeres extázis segítségével, de 
csupán a Semmihez érkeznek el. Sérült 
lelkek idegenül vergődnek a magány
ban. Az egyik legnevesebb, Berryman, 
bár kóros lelki folyamata szükségsze
rűen vezetett oda, hogy a jeges Missis
sippibe vetette magát, „mégis hazatalál” 
—, ahogyan Jánosy írja Berryman ver
séről, mely a mártírhalált halt Polykar- 
posz (második századi szmirnai püspök) 
hitvallására utal: „36 évig szolgáltam 
Neki és ő sose bántott, / Hogy átkoz
nám meg Királyomat, aki megváltott! / 
— és a János-tanítvány vállalta a tűz- 
halált. / Tégy engem is elfogadhatóvá 
Idők végezetén / ama fokon, amelyre 
Te előreléptetsz.”

„A lélek állapotainak végsőkig pon
tos megfigyelése és leltározása — talán



87

ez jellemzi e korszak legjobb amerikai 
költőit” — írja róluk a szerző a kötet 
1979-ben keletkezett tanulmányában. 
A lélek legmélyebb tájaira szálltak le, 
ahonnan nehéz visszajönni — teszi hoz
zá. Ezeknek a szédítő lelki átszállá
soknak vizsgálatához a pszichoanalízis 
és C. G. Jung mélylélektani módszerei 
kellenek, amelyeket a kutató úgyszól
ván az egész kötetében alkalmaz. Az 
ősi hindu eposzok elemzésében csak
úgy, mint Milton-magyarázatában vagy 
Petőfi szürrealizmusának kifejtésében, 
Arany János lélekképénél. Nem tudok
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magyar nyelven még egy ilyen vállal
kozásról, ahol a szerző az irodalom 
mélyvilágában ezzel a lámpással jár. 
Nem véletlen ez. Lelki alkata, az ál
mok végtelen kútjának mélye, költői 
műveinek egyik vonulata ismerőssé 
tette ezen a helyen. De neki megada
tott — hitem szerint Isten kegyelmé
nek ajándéka ez számára —, hogy a 
homályba vesző mélységekből újra meg 
újra visszajöjjön a „pannon földre”, az 
apai örökség derűs harmóniájába.

Veöreös Imre

Ami a születésszám alakulása mögött van

Széles körben ismertek azok a szomorú 
tények, amelyek „negatív rekordként” 
jellemzik hazánkat; az öngyilkosság 
kiemelkedő aránya, az alkoholizmus, a 
demográfiai elöregedés, ill. fogyás, de 
sajnos nem sokat tudunk ezek hátte
réről. Andorka Rudolf új könyve, 
amely a Gyermekszám a fejlett orszá
gokban címmel a Gondolat Kiadónál 
jelent meg (1987), témájánál fogva min
den bizonnyal közérdeklődésre tarthat 
számot. Az egész ország, a magyarság 
jövőjét meghatározó kérdés a születés
szám alakulása. A szerző már a beve
zetőben leszögezi, hogy ez irányú ér
deklődését a tudós kíváncsiságon túl a 
társadalmi közösségekért érzett aggo
dalom is motiválja.

Egy rövid módszertani bevezető se
gít eligazodni a későbbiekben használt 
fogalmak és mutatószámok között. 
A második részben a népesedéssel ed
dig érdemben foglalkozó elméleteket 
ismerhetjük meg, Malthustól a közgaz
dasági és szociológiai iskolákig. A je
lenkori összefüggések megértéséhez a 
történeti szemlélet is sokban segíthet, 
mivel a múltbeli események alapozzák 
meg a jelenlegi folyamatokat. Ezért a 
harmadik rész a gyermekszám történeti 
alakulását mutatja be.

A könyv középpontjában a gyermek

szám alakulását befolyásoló társadalmi 
tényezőket ismerteti a szerző, és óriási 
szakirodalom feldolgozásával mutatja 
be az ezekre vonatkozó kutatásokat. 
Megtudhatjuk, hogy a XVII. századtól 
közel kétszáz évig Európa nyugati ré
szén az idősebb korban kötött házasság 
és a korai századok óta ismert szüle
téskorlátozási módszerek alkalmazása 
csupán közvetve járultak hozzá a gyer
mekszám alakulásához. Az egyes tár
sadalmi osztályok termékenységkülönb
sége sem lehet általánosan magyarázó 
tényező, éppúgy, mint a városiasodás 
vagy az egyes területi régiók fejlett
ségi különbségei. A szülők iskolai vég
zettsége, társadalmi mobilitása vagy a 
nők fokozott munkába állása természe
tesen mind-mind összefügg a gyermek
szám alakulásával, mégsem lehetnek 
annak döntően meghatározó okai. A jö
vedelem és az életszínvonal javulása, a 
gazdasági fellendülés hatása rövid tá
von megemeli a születések számát, és 
ez a felismerés vezetett el a népesedési 
gondokkal küszködő országokban az ak
tív népesedéspolitika bevezetéséhez. 
A szerző sok nemzetközi példán bizo
nyítja, hogy a kényszerjellegű intézke
désekkel (pl. művi abortusz tilalma, a 
modern fogamzásgátló szerek forgal
mának korlátozása) csupán a születések
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időpontját lehet mesterségesen eltérí
teni. Az ebből fakadó generációs hul
lámzás az óvodai, iskolai férőhelyek, a 
munkahelyek számának hosszú távú 
tervezésénél okoz gondokat. Csak a 
gyermeket, gyermekeket vállalók 
anyagi támogatásával lehet szerény 
mértékben hozzájárulni a gyermek
szám növekedéséhez, és az ilyen poli
tika akkor lehet igazán hatékony, ha a 
társadalmi normákat és értékeket si
kerül pozitívan befolyásolnia.

Izgalmas kérdéseket jár körül An- 
dorka a vallás mint társadalmi ténye
ző vizsgálatakor: számít-e, s ha igen, 
mennyit a protestáns vagy katolikus 
egyházhoz tartozás; a felekezeti meg
oszlás hogyan függ össze az iskolai vég
zettséggel, a társadalmi hovatartozással, 
a lakóhellyel, az etnikai különbségek
kel —, s mindez hogyan hat a gyer
mekszám alakulására.

Végül a szociálpszichológiai elemek 
vizsgálatakor a gyermekek által képvi-

A szent és a profán

Mircea Eliade (1907—1986) romániai 
származású, Párizsban, majd Chicagó
ban élt író, vallástörténész a homo re- 
ligiusi osusi, a vallásos magatartást, lét
szemléletet antropológiai sajátossá
gunknak, lélektani jelenlétnek, a kul
túra őselemének vallja. A Mérleg so
rozatban magyarul is megjelent A szent 
és a profán című munkájában (Európa 
Kiadó, 1987) arra vállalkozott, hogy kü
lönböző korok és kultúrák vallásaiból 
kiemelt példákkal a hagyományos tár
sadalmak világlátását a modern tudat 
profán megnyilatkozásaival szembe
sítse. „Mert minden egzisztenciális vál
ság újból kétségessé teszi a világ való
ságát és az ember jelenlétét a világban: 
tehát tulajdonképpen »vallási« válság, 
mert ősi kultúrfokon a lét egyet jelent 
a szakrálissal.” És ez az újból éppen 
most is van. Szellemi restségünk ne

seit értéket és egyéb lélektani tényező
ket veszi sorra, továbbá ezeknek a — 
gazdasági helyzetből is fakadó — nor
mákat és értékeket befolyásoló hatását 
világítja meg szemléletes esettanulmá
nyok leírásával.

Az utolsó fejezetben a szerző a ter
mékenységelméletek segítségével értel
mezi a gyermekszám magyarországi 
alakulását. Különösen érdekes lehet ez 
mindazok számára, akik az elmúlt év
tizedek, évszázadok hazai társadalom- 
története iránt érdeklődnek. Fontos ez 
a könyv. Jelentős segítséget nyújt ah
hoz, hogy megértsük a tágabb társadal
mi, gazdasági, kulturális összefüggése
ket, nemzetközi tendenciákat. Az ebből 
fakadó szociológiai gondolkodás terje
dése pedig eloszlatja a téves, leegysze
rűsítő, demagóg elképzeléseket. A könyv 
világos, közérthető érvelése gondolko
dásra, lényeglátásra sarkall mindany- 
nyiunkat.

Nagy Gábor

legyen hát oka testi-lelki egészségünk, 
teremtettségünk elherdálásának.

A szent megtapasztalása nem elhatá
rozás kérdése, vagy a racionális erőlkö
désé, nem az eszményinek elgondolt 
minőségjelzője, hanem maga a minőség, 
a hatóerő, a valóság élménye. Az a pa
radox tulajdonsága, hogy a profánban 
nyilatkozik meg, de attól különböző. 
A kő, mint profán tárgy szentként nyil
vánul meg, ha a szilárdságában, változ- 
hatatlanságában a lét időfelettiségét, az 
abszolút létezést jeleníti meg. Az 
alapkő, szegletkő, sarokkő jól érthető 
tartalma, jelentése még hordoz valamit 
az archaikus vallási szemléletből. 
A kőbe vésett istenszobrok azonban a 
már megindult szekularizációnak jele
ként értékelhető. Eliade könyvében 
éppen az a megkapó, hogy sohasem té
veszti össze a szent megnyilatkozását
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a profán funkciókkal. Az olvasót azzal 
szembesíti, hogy az archaikus társadal
mak embere a transzcendenssel való 
kapcsolatot nem feltételezte, hanem 
a mindennapokban is megélte, ünne
pelte, gyakorolta, ápolta. Tájékozódási 
technikákat alakított ki, hogy a teremtő 
erők közelében maradhasson. Rítusai 
segítségével a profán térből kiszakított 
egy darabot, ahol megismételte a terem
tés ősi tettét, minden emberi alkotás 
archetípusát. Ott mindig rátalált a vi
lág tengelyére, legyen az világoszlop, 
egy hegy, templom vagy lakóhely. Volt 
egy „nyílása” felfelé a térben is meg
élhető kapcsolat jeleként.

Újra és újra átélte ezekben a rítusok
ban az „eredet idejét”, hogy az istenek 
kortársa maradhasson. Egzisztenciális 
síkon ez egyet jelentett az élet krono
lógiától független legnagyobb esélyű új
rakezdésével. Mítoszokban, szent tör
ténetekben mesélte el minden tényke
dése példaszerű előzményét. Ebben a 
szimbolikus gondolkodásban a kozmosz 
minden darabkája léte fontos jellemző
jének, a szentség közelségének jele le
hetett. Tér, idő, természet, élet meg
annyi profán eleme az egykor élő tar
talmakat szimbólumaikba sűrítve ha
gyományozta a máig.

Csakhogy az idők során az ember 
egyre inkább önmaga és története urává

akart lenni, alkotó szabadságának kor
látáit tapasztalta az istenek utánzásá
ban. Szégyellte kézenfogottságát, a 
szentségtől való függőségét. Előbb lé
lektelen konvenciókká váltak bizonyos 
rítusai, másokkal tán öntudatosan 
szembeszegült. Mára már elfogadja vi
lága viszonylagosságát, élményei szub
jektivitását. „A szakrális áll közte és 
szabadsága között” — mondja Eliade, 
és elismeri, hogy „egzisztenciális vá
lasztása nincs híján a nagyságának.” 
Vagyis a vallásos-vallástalan szembe
állításban ő sem kíván erkölcsbíróként 
ítélkezni, de az ősi örökséget elfelej
teni vagy meghazudtolni kívánó mo
dern embert félti a profánban való tel
jes elmerülés szellemi poklától.

Nem lehet egykönnyen túlkerülni a 
könyv keltette szellemi izgalmon azzal, 
hogy az egy vallástörténész magánvé
leménye a vallás lényegéről. A vallás
talan lemondhat-e egyéni élményei 
egyetemes tartalmainak átéléséről? 
A vallásosnak biztosíték-e rítusainak 
intézményesülése a szekularizáció tér
hódítása ellen? Ügy gondolom, vallás
sal vagy vallástalanul a lét korlátlan 
igenlésén múlik az Ember „jólléte”, üd
vössége. Ez az az ősi örökség, amire 
Eliade könyve emlékeztet.

Muntag Ildikó
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Vallás és vallásosság a mai Magyarországon

Lukács József könyve

Többet tartalmaz Lukács József utolsó 
könyve, mint amire címe — „Vallás és 
vallásosság a mai Magyarországon” 
(Kossuth Kiadó, 1987) — utal. Hiszen 
az elmúlt ötven év fejlődését, változá
sait igyekszik nem annyira a történet
író részletekbe menő alaposságával, 
mint inkább a filozófus és társadalom- 
tudós nagy íveket kereső látásával 
nyomon követni. Több azért is, mert a 
valláson, vallásosságon túlmenően is
merteti a marxista vallásfelfogás jel
lemzőit, a magyar vallás- és egyházpo
litika elvi problémáit és változásait, és 
a marxizmus s a vallás párbeszédének 
több mai kérdését.

Tudományos igényű munkával ál
lunk szemben. Hívő egyháztagoknak 
aligha kellemes látni, amint a vallásos
ság vagy az egyházi szolgálat a tudós 
boncoló kése alá kerül, érzelmektől 
mentesen, mint a körülöttünk levő 
valóság bármely másik szelete. Tanul
ságos mégis látni: így látnak bennün
ket kívülről, így értelmezik szolgálatun
kat, így értékelik törekvéseinket, így 
becsülik többre vagy kevesebbre múl
tunk egyes mozzanatait. A címnél tá- 
gabb tartalom azt is magával hozza, ép
pen a tudományos igény következtében, 
hogy a marxizmus egyházpolitikai el
mélete és gyakorlata is vizsgálat alá 
kerül. A marxista tudós sem független 
az őt körülvevő társadalmi közegtől, de 
a tudományosság lehetővé teszi szá
mára, hogy mégse napi politikai-egy
házpolitikai érdekek kiszolgálója le
gyen.

Elkötelezett marxista a könyv szer
zője, aki egyetlen ponton sem hagy két
séget meggyőződése felől. Ezért az 
egyházakat és a vallásosságot is a mar
xista világalakítási koncepció szemszö
géből nézi, mutatja be, és ezzel a mér
tékkel is méri. Szemléletében perdöntő 
„a vallásosság társadalmi minősége,

konkrét funkciója”. Eközben azonban 
hangoztatja, hogy „a marxizmus csak 
akkor válhat képessé a társadalmi 
problémák és a másik világnézet konst
ruktív-kritikai megközelítésére, ha 
megfelelő önkritikával és kritikával vi
seltetik önmagával, saját történelmi 
előzményeivel szemben”. Éppen a ma
terialista humanizmus szellemében veti 
el és minősíti akadálynak azt a szem
léletet, „amely — Marxszal és Engels- 
szel szólván — »a vallási illúzióval, Is
tennel való harcot« csempészi be »me
gint a valóságos harc helyébe»”. Meg
állapítja, hogy „a marxizmus világné
zetének és erkölcsi felfogásának terje
dése mennyiségileg, de főként minősé
gileg gyakran nem elégíti ki a szükség
leteket és nem meríti ki az elvileg meg
levő lehetőségeket”. Az egyházpolitika 
elveinek fejlődésében nemcsak határo
zatokat ismertet, melyeknek — mint 
az 1958-as párthatározatnak — mind
máig nagy jelentősége van, hanem a 
gyakorlati megvalósítás problémáiból is 
érzékeltet valamit, amikor az arra „hi
vatott erők felkészültségét és alkalmas
ságát” említi, vagy amikor arra utal, 
hogy pl. az ötvenes években az illeté
kes szervek munkája „túlnyomóan ad
minisztratív jellegű és számos vonatko
zásban manipulativ maradt”.

Nem az ellenfél, hanem a nyílt dia
lógus-partner szavát halljuk, amikor az 
egyes egyházak rövid bemutatása so
rán a szerző kilép a megfigyelő hely
zetéből, és már-már szinte tanácsokat 
ad az egyházak javára, így pl. a római 
katolikus papi békemozgalom szüksé
gesnek látszó reformját említve, vagy 
hibának tartva, ha a református egy
házban a püspök centrális hatalmát mo
dellnek tekintenék, vagy amikor az 
evangélikus egyházról azt írja, hogy „az 
elmúlt évtizedek gyakorlata (...) nem 
fedi teljesen a deklarált elveket, hiszen
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az egyház belső életében a püspöki ha
talom túlnőtt a zsinati kollektív cselek
vés keretein”. Feltűnő, hogy éppen ez 
a tanulmány tesz említést az evangéli
kus diakóniai teológia „némileg egyol
dalú” szociáletikai irányultságáról is, 
vagy arról, hogy az egyházi vezetők 
élénk közéleti részvételét a hívők akti
vitása nem teljes egészében igazolja 
vissza.

A marxista ateizmus árnyalt megfo
galmazását nyújtja a könyv bevezető 
fejtegetése: „A marxizmus tehát kiin
dulópontjában eleve radikálisan imma
nens álláspontot képvisel. (...) eluta
sítja Isten puszta tagadását. Ez a ma
terializmus mindenekelőtt állítás, an
nak állítása, hogy az ember számára a 
legfőbb lény maga az ember. . En
nek figyelembevétele és tudata — 
mindkét oldalon — sok felesleges vitá
tól és harctól kímélhetett volna meg. 
Alapvetően félreértenénk azonban a 
helyzetet, ha arra gondolnánk, hogy az 
álláspontnak ez a finomítása egyszerű
sítené magát a kérdést. Éppen ellenke
zőleg: a problémát még mélyebbnek 
kell tekintenünk. Hiszen azt a következ
tetést, mely a fentiekből következik, ti., 
hogy „a vallások elméleti tekintetben 
nem fejleszthetnek ki humanizmust”, 
noha számos humanisztikus tendenciát 
mutatnak fel, határozottan vitatnunk 
kell.

Nem lehet említés nélkül hagyni né
hány tévedést. Ez annál is inkább fon
tos, mert a mű úttörő a maga nemé
ben és sok további kutatásnak, tanu
lásnak, írásnak forrása lesz. Káldy Zol
tán 1958-ban a Déli Egyházkerület 
püspöke lett és 1967-ben püspök-elnök 
(noha maga a cím akkor még nem lé
tezett), vagyis ekkor került az egyfiáz

élére, nem pedig 1958-ban. A Lutherá
nus Világszövetség nagygyűlése Buda
pesten 1984-ben volt, nem pedig 1983- 
ban. A hívők szakrális és profán éle
tének összetartozása sem a mai Magyar- 
ország „megoldása”, hanem évezredes 
hagyományai vannak. Különös, hogy az 
új bibliafordítás az evangélikus egyház
zal összefüggésben kerül említésre, ho
lott ökumenikus munka gyümölcse. 
Meghökkentenek a szekularizált módon 
megfogalmazott teológiai terminus 
technicusok: „üdvdiszkrimináció eluta
sítása”, „a hit által kontrollált érte
lem”, de olyan közérthetőség ez, mely 
a tartalmat befolyásolja. Az 1948-as for
dulatról úgy szólni, hogy „az egyház 
irányításának személyi átrendeződése”, 
eufemizmus.

A fenti észrevételek csak az evangé
likus egyházról szóló részre szorítkoz
nak. Ha ehhez hasonló mértékben van
nak pontatlanságok a többi egyházak
ról szóló részben is, akkor ez sokat 
ront a mű informatív értékén és tudo
mányos hitelén.

Sajnos nem természetes, ezért emlí- 
tésreméltó: Isten nevét, amikor a ke
resztények Istenéről van szó, nagy kez
dőbetűvel olvashatjuk ebben a kiad
ványban. Apróságnak tűnik, de hitelt 
ad annak a szándéknak, melyért a 
könyv megíródott: párbeszédben lenni 
az emberiség, mindannyiunk közös ér
dekében.

A mű Lukács József nevével jelent 
meg, aki ezt már nem érhette meg. 
Ő maga tesz említést az előszóban szer
zőtársairól, a Jóri János vezette kuta
tócsoportról Pécsett és Horváth Pálról 
Budapesten. A dialógus folytatódik.

Reuss András
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Fényszóró

„Az apák ették az egrest, és a fiák foga 
vásik belé” — Arthur Miller Édes jiaim  
c. drámája a Madách Kamaraszínház
ban szinte szemlélteti a bibliai mon
dást. Lázadozhatunk, töprenghetünk 
igazságtalanságot emlegetve, ám a 
tényt bajosan lehetne elvitatni, ősrégi 
megfigyelés bölcsessége szól az idézet
ből: az előző nemzedékek bűnei, hibái, 
tévedései kiszámíthatatlan következ
ményekkel sújtják a mit sem sejtő utó
dokat.

Ilyen esetet állít színpadra a kiváló 
amerikai író: a gazdag és tekintélyes 
gyártulajdonost sem az emberi, sem a 
szakmai tisztesség nem tartotta vissza 
attól, hogy a háború idején egyszer, 
sürgetésre hibás alkatrészeket szállítson 
a hadirepülők számára. Több gép le
zuhant. Üzlettársát elítélték, ő ügyesen 
elhárította a felelősséget. A bűn azon
ban, még ha nem is nyilvánvaló, meg
mérgezi maga körül az életet. A gyá
ros felesége mániákus makacssággal 
várja vissza eltűnt fiát; ez a várakozás 
teszi lehetetlenné, hogy a másik fiú fe
leségül vehesse bátyja özvegy menyasz- 
szonyát, utóbbi történetesen a börtön
ben levő üzlettárs leánya, akit családja 
haragja sújt, ha sógorával szóba ál l . . .

Miller mestere a konfliktusteremtés
nek, a robbanó drámai helyzeteknek. 
A görög sorstragédiák szele süvít át az 
egyébként idillikus kertet ábrázoló szín
padon, míg csak be nem teljesedik a 
végzet: az apa megtudja, hogy eltűnt 
fia az ő gyára alkatrészeivel ellátott 
géppel zuhant le. Nincs kiút: megöli 
magát. A bűn magában hordta bünte
tését.

De a bűn szerte is sugárzik, miként 
a hasadó anyagok, kiszámíthatatlan 
mértékben. Jaj annak, aki a közelébe 
jut, és ezerszer jaj az elkövetőjének. 
Avar István mély átéléssel jelenítette 
meg az apa vergődését az önigazoló 
mentegetőzéstől az összeomlást követő 
pisztolylövésig; Moór Marianna meg-

rendítően finom és halk eszközökkel áb
rázolta az anyát, összetört meisseni por
celáncsészére emlékeztetett. A fiatalok 
harsány lénye nagyon amerikai hangu
latot keltett, holott a dráma üzenete 
bárhol, bármikor érvényes.

„Megtanítalak a füvek beszédére. Azok 
is szólnak, mint az állatok. Mert az ál
latok is beszélnek, azt tudod . . . ” A fák, 
füvek, állatok szavát csak az érti, aki 
szívvel fordul feléjük. Tarbay Ede — 
verseivel már a Diakoniában is talál
koztunk (1986. 1. sz.) — költői elbeszé
lésének, a Barangolás a völgybennek 
gyermekhőse így tárja szívét a világ 
felé, és az ő kis életének világa, a völgy, 
összes lakóinak szemében tükrözi szá
mára a felejthetetlen nagyapa emlékét, 
vagyis inkább őt magát, aki különös 
módon mindig jelen van, amikor em
legetik. Kell is, hogy emlegessék, mert 
amíg élt, folyton tanújelét adta min
dent átfogó szeretetének, mely még el
távozása után is olyan eleven hatóerő, 
hogy egymáshoz vezérli, barátokká te
szi a rá emlékező embereket. Meglá
gyítja a zárkózottabb természetű, mun
kába feledkező, örökösen zsörtölődő 
nagyanya szívét is, olyannyira, hogy 
unokája kezét fogva lassanként férje 
nyomdokába lép, ő is törődik már az 
élelemre, vigaszra szoruló szegény em
berrel éppúgy, mint a hurokba szorult 
rókával; kibékül a boszorkánynak és 
régi vetélytársnak vélt javasasszonnyal, 
és a legnyomorúságosabban élő völgy
lakó házának kijavítására szervezi a 
többieket. A kisfiú jár-kel közöttük, és 
figyel, felfogja az érzelmek legrejtet
tebb rezdüléseit is. A vidám-szomorú, 
álomszerű elbeszélésnek finom fátyol
szövetén átsejlik az üzenet: van a ha
lálnál is erősebb szeretet, és van em
beri jóság, mely összeköti azokat, akik
re kiáradt valaha (Móra, 1986).

Bozóky Éva
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Elfelejtett értékeink

Híradás a régi Cinkotáról

A tavaly elhunyt B latniczky Jenő emlékére

Tizenhét éve már, hogy a budapesti 
XVI. kerület néhány lelkes patriótája, 
köztük Blatniczky Jenő nyugalmazott 
evangélikus lelkész arra szövetkezett, 
hogy a település múltját feltérképezi. 
Ehhez a kerülethez tartozik ma a régi 
Cinkota. Blatniczky Jenő családja há
rom nemzedéken át volt lelkésze a fa
lunak. Az anyaggyűjtés fáradozása ve
zetett el 1971-ben a Corvin Klub meg
alakításához. Ez a helytörténeti kutató
gárda adja ki a Corvin Hírnök című 
időszaki sokszorosított lapot.

Cinkotáról az 1074-es mogyoródi csa
tával kapcsolatban találjuk az első hír
adást. Kálti Márk a bécsi Képes Króni
kában azt írja, hogy Géza és László 
hercegek seregei megszállottak egy 
helységben, melynek Cinkota a neve. 
A régészek megállapítása szerint akkor 
már részben állhatott az a kőtemplom, 
mely 1050 és 1150 között épült, mely
nek falait az 1776-ban épített műem
lék templom nyugati szárnya rejtegette. 
1984-ben ezeket az ősi falakat gyönyö
rűen rendbehozták. A templom törté
netét Blatniczky Jenő írta meg a Cor
vin Hírnök 1983. évi füzetében.

A XV. századi gótikus templom fa
laira épült 1709-ben az evangélikus 
templom, amelyet 1776-ban kereszt
hajóval bővítettek. A műemlékvéde
lem felfigyelt arra, hogy a homlokzat 
előtti torony jobb oldalán gótikus aj
tókeret volt látható, bal oldalán 
ugyanilyen, befalazva. 1974-ben régé
szeti kutatást végeztek a templommal 
kapcsolatban. Ennek nyomán kiderült, 
hogy a feltárt kváderborítású fal még 
a román korban épült. Találtak egy 
XII. századi sírt, sőt egy korábbi épü
let alapfalát is sikerült feltárni. Az 
Árpád-kori templomot 85 cm vastag 
kőfal vette körül, melynek egy része

megmaradt. Az első templom a tatár
járás idejében pusztult el, bár a nyu
gati és a déli fala megmaradt, sőt még 
rózsaszín vakolatdarabok is maradtak 
a majdnem négyzetalakú templomból. 
A tatárjárás után Cinkota birtokát a 
Nyulak szigetének apácái kapták meg 
IV. Béla királytól. A megrongálódott 
épületet a XIV. század második felé
ben újjáépítették. Az Árpád-kori kvá- 
derkövek mellett az új falakat tört kö
vekből emelték.

A török hódoltság idején a budai 
pasa erre a területre is kiterjesztette 
hatalmát. A törökök és a különböző 
zsoldos seregek rablóhadjáratai nyomán 
a község lakói szétszóródtak az ország
ban. 1690-ben Cinkota — elhagyott 
helyként szerepelt a nyilvántartások
ban. Ekkor telepítették újra a falut. 
Beniczky Tamás, a falu földesura Zó
lyom megyei birtokáról, Micsinyéről 
hozatott szlovák evangélikus telepese
ket, és szerződésben kötelezte el ma
gát arra, hogy segítséget ad a templom, 
a papiak, az iskola, a tanítói lakás és a 
jegyzői lak felépítésére. A megújult 
község központja a templom volt. 1708- 
ban épült egy barokk stílusú templom, 
amit hamarosan kibővítettek; 1774-ben 
kértek erre Mária Teréziától engedélyt. 
Ekkor készült el a máig álló templom 
Jung József építési tervei szerint, aki 
29 éves korában jött Brünnből Hat
vanba, és 1773-ban lett pesti polgár. 
Egész sor remekbe készült kastély, köz
épület és templom dicséri máig művé
szetét. Köztük van a sziráki evangéli
kus templom is. Jung József Cinkotán 
a régi templomok maradványait gondo
san belefoglalta az új épületbe. Enél- 
kül nem maradtak volna ránk az Ár
pád-kori kövek.

A falu meg a templom sorsát a falu
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papjai gondosan feljegyezték és meg
őrizték. 1722-ből Apostol András veze
tett feljegyzéseket, majd 1798-tól ránk 
maradtak a canonica visitatiós jegyző
könyvek. Ennek nyomán dolgozott Blat- 
niczky Jenő A cinkotai templom meg 
a papiak terebélyes lombú akácfák 
alatt áll, melyről a néphagyomány úgy 
tudja, hogy Tessedik Sámuel akácfái 
ezek. Ezek a fák tanúi voltak egy tör
ténelmi eseménynek. A szabadságharc 
idején, az isaszegi győztes csata után 
a magyar seregek főhadiszállása a cin
kotai evangélikus papiak volt. Ennek 
udvarán, a Tessedik-akácfák alatt ol
vasta fel 1849. április 7-én Aulich La
jos a haditanács üzenetét, Kossuth Gö
döllői kiáltványát. Cinkotáról indultak 
1849. április 24-én Pest visszafoglalá
sára a magyar seregek.

Az ősi kontinuitást őrző templom
ban hagyományokat őrző gyülekezet 
élt. Ennek életéből mondott el szokáso
kat a Corvin Hírnök 1986. évi füzeté
ben Blatniczky Jenő Szabad dönté
sekre nevelő események a régi cinko- 
taiak életében címen. A régi cinkotaiak 
a lelkészeket és a kántortanítókat ér
dekes módon választották. Mindenki
nek volt szavazati joga, aki az iskola 
és az egyházközség fenntartásához 
anyagilag hozzájárult. A tisztségvise
lők megválasztása előtt gyűlést hívtak 
össze, amelyen a javadalmakat meg
ajánlották és a kötelezettségeket előír

ták. A lelkész sorsa össze volt kötve a 
falu sorsával, ezért a pap meg a kán
tor „együtt sírt és együtt nevetett” a 
gyülekezettel.

A javadalmak között ősi szokásokat 
találunk. A kántori javadalomhoz tar
tozott az ostyasütés joga. Az ostyasütő 
vasakat a cinkotai iskolamúzeum őrzi, 
a szokás emlékét viszont ez az írás örö
kíti meg. „Már novembertől kezdődően 
a kántori lakás szabad tűzhelyén a csa
lád tagjai és önként vállalkozó nagyobb 
iskolás lányok százával sütötték az 
édes tésztából készült sima és gömbö
lyített ostyákat, melyeket szépen tá
lakra rakva és tiszta fehér kendőbe 
kötve a karácsonyi ünnepek előtt min
den családhoz eljuttattak a kántor 
ajándékaként. Ezért viszont cserébe a 
hívek is megajándékozták kántorukat 
kolbásszal, szalonnával, sonkával, mák
kal, dióval, liszttel és mindenféle más 
jóval, amivel könnyítettek a család ka
rácsonyi gondjain.”

A lelkészi „hivány”-ok régi életünk 
számos érdekességét őrizték meg. Blat
niczky Jenő írásában adatokat találunk 
a „kakasjavadalomról”, az úrnapi to
jásgyűjtésről. Ez a sok szeretettel fogal
mazott írás figyelmeztet arra, hogy gyü
lekezeteink elmúló életének régi ha
gyományai után érdemes nyomoznunk, 
hiszen elfelejtett értékeink ezek is.

Szigeti Jenő
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Summary

The first item in the current issue, 
Walter Liithi’s sermon on the resurrec
tion of Christ based on John 20:1—18 is 
recommended for meditation. From 
among the great contemporary preach
ers, after P. Tillich, the journal is 
now starting a W. Liithi series for the 
Hungarian readers.

University professor Rudolf Andorka 
examines on the basis of the latest so
ciological surveys the differences in re
ligious interests in the Hungarian so
ciety by sex, age, domicile, and educa
tion level. He detects signs of revival 
among the highly educated urban 
young people who represent the most 
cultured and the most active group in 
their generation. By joining the church 
in increasing numbers they create new 
conditions and new tasks for the reli
gious communities. The young intellec
tual group keenly interested in mat
ters of faith may play a part in grad
ually replacing the declining tradi
tional model by a new model both in 
the church and in the congregations.

Pastor Károly Hafenscher commemo
rates the 25th anniversary of the death 
of Pope John XXIII. whose life-work 
did not come to an end with his death 
but continued in Vatican II. and today 
still continues to influence individuals, 
his church, and interdenominational 
relations alike. For the sake of pro
claiming the gospel he made the imple
mentation of modern Christianity his 
programme. The statement he made on 
his investiture as patriarch of Venice 
prior to being elected pope may be 
considered his papal guideline: seek 
what unifies rather than that which 
divides or creates differences.

Professor Hans Heinrich Schmid of 
Zurich writes about the inexplicable 
suffering. In viewing the problem from 
the point of religious history he traces 
the story of suffering through the Old 
Testament and concludes that God set 
righteousness and salvation as the goal 
for this world. Those are on the side 
of God who are not distressed by the 
repellent phenomena in the world but
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persevere on their course trusting God’s 
purpose. (To this point the New Testa
ment adds new accents.) At Easter the 
Christian congregation experienced that 
by accepting suffering and death Jesus 
was justified by God himself. Jesus is 
not merely an ideal, he is the basis of 
our faith in God’s righteousness. Thus 
instead of being temptations injustice 
and suffering must become challenges 
to lessen or, if necessary, to personally 
endure injustice and suffering in the 
world.

Tibor Schulek, aged church historian 
and hymnologist highlights in his article 
the interesting changes wich have 
taken place in the Anglican liturgy. 
Through the quickly popularized Alter
native Service Book the mode of pray
er has become freer, family commu
nion has become more central. In the 
communion service the traditionally 
sombre character of repentance has 
been replaced by a happier tone. The 
aspect of fellowship, of joyful thanks
giving has increased. The congregations 
take more active part in the liturgy. Sev
eral similar phenomena can be ob
served in the Lutheran Church in Hun
gary.

Pál Gadó, prominent physicist now 
over the age of 50, is devoting as ge
neral secretary all his energy to the 
National Association of the Physically 
Disabled. Personally also physically 
disabled in chidhood he wishes to de
vote the rest of his life to the cause of 
the disabled. After providing in his 
essay staggering figures, important in
ternationally accepted positions, and 
reviewing the local situation he ad
dresses one by one the tasks which face 
the church in identity formation, in 
promoting the full integration of the 
disabled in any respect. The recently 
started cooperation between the various 
denominations and the Association of 
the Physically Disabled holds a prom
ise of hope.

Besides the papers reviewed above 
a Table Contents is also included in 
English and German.
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Aus dem Inhalt

Als Meditation zu Beginn des Heftes 
dient Walter Lüthis Predigt über Chris
tus’ Auferstehung aufgrund Joh. 20,1— 
18 (aus: Johannes. Basel 1942). Nach 
P. Tillich stellen wir unseren Lesern 
nun in der Reihe großer Prediger un
seres Jahrhunderts W. Lüthi vor.

Prof. Rudolf Andorka untersucht an
hand neuester soziologischer Analysen 
die Unterschiede in der Religiosität 
der ungarischen Gesellschaft nach Ge
schlecht, Alter, Wohnsitz und Schul
bildung, wobei er Zeichen religiöser 
Erneuerung unter den jungen Hoch
schulabsolventen der Großstädte fest
stellt. Der wachsende Anteil dieses ge
bildetsten und aktivsten Teils der jun
gen Generation schafft neue Voraus
setzungen für die Religionsgemein
schaften und stellt sie vor neue Auf
gaben. Die Beteiligung dieser religiös 
intensiv interessierten Gruppe junger 
Intellektueller kann dazu beitragen, das 
aussterbende traditionelle Modell in der 
Kirche und den Gemeinden langsam 
durch ein neues Modell abzulösen.

Pfarrer Károly Hafenscher gedenkt 
des 25. Todestages von Papst Johannes 
XXIII., dessen Lebenswerk nicht mit 
seinem Tode zuende ging, sondern sich 
mit dem II. Vatikanum fortsetzte und 
zugleich auch in den Einzelmenschen, 
seiner Kirche und im Miteinander der 
Konfessionen. Sein Programm verwirk
lichte das moderne Christsein im Sinne 
der Evangeliumsverkündigung. Als Leit
prinzip auch seiner Papsttätigkeit kann 
sein Ausspruch anläßlich seiner Ein
führung als Patriarch von Venedig 
gelten: Er suche lieber das, was eint, 
als was trennt oder Gegensätze schafft.

Die Studie von Prof. Hans Heinrich 
Schmid aus Zürich behandelt das un
erklärte Leid aus religionsgeschichtli
cher Sicht an der Geschichte des Al
ten Testaments. Gott hat der Welt das 
Ziel der Gerechtigkeit und des Heils 
gesetzt, und auf Gottes Seite steht, wer 
an den Widerwärtigkeiten der Welt
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nicht verzweifelt, sondern im Vertrauen 
auf Gottes Ziel an seinem Weg festhält. 
Hier setzt das Neue Testament neue 
Akzente: Die österliche Gemeinde er
fährt, daß Gott selbst Jesus ins Recht 
gesetzt hat. Er ist nicht nur Vorbild, 
sondern Grund unseres Glaubens an 
Gottes Gerechtigkeit, weshalb die An
fechtung durch Unrecht und Leid zur 
Herausforderung werden muß, Unrecht 
und Leid in der Welt zu verringern 
bzw. sie — wenn es sein muß — selbst 
zu tragen.

Der sich eines hohen Alters erfreu
ende Kirchenhistoriker und Hymnologe 
Tibor Schulek beschreibt in seinem Ar
tikel die interessanten Veränderungen 
in der anglikanischen Liturgie. Durch 
die rasche Verbreitung des Alternativ 
Service Book wurde die Gebetspraxis 
freier und erhielt das gemeinsame 
Abendmahl zentralere Stellung. Die 
Abendmahlsfrömmigkeit verlor einen 
Teil ihres traditionell düsteren Bußcha
rakters, der Gemeinschaftsaspekt und die 
freudige Danksagung verstärkten sich. 
Auch die liturgische Aktivität der Gläu
bigen im Gottesdienst nahm zu — dies 
alles sind Prozesse, wie sie sich ähn
lich auch in der Lutherischen Kirche 
in Ungarn feststellen lassen.

Pál Gadó, selbst gehbehindert seit 
seiner Kindheit, ein bedeutender Phy
siker, widmet seine ganze Kraft seit 
seinem 50. Lebensjahr dem Landesver
band für Gehbehinderte als dessen Ge
neralsekretär. In seiner Studie führt er 
bestürzende Daten, wichtige interna
tionale Stellungnahmen und die heimi
sche Situation an, um dann die Aufga
ben der Kirche bei der Bewußtseins
bildung und einer vollen Integrierung 
der in irgendeiner Hinsicht Behinder
ten zu behandeln. Die begonnene Zu
sammenarbeit der verschiedenen Kon
fessionen berechtigt den Gehbehinder
tenverband zur Hoffnung.

Außerdem bringen wir das vollstän
dige Inhaltsverzeichnis in englischer 
und deutscher Sprache.
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WALTER LÜTHI

A Feltámadott megjelenik 
a tizenegy tanítványnak

Amikor beesteledett, azon a napon, a hét első napján, ott, ahol összegyűl
tek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem  miatt az ajtók zárva voltak, 
eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: „Békesség nek tek!” Es 
miután ezt mondta, m egm utatta nekik  a kezét és az oldalát. A tanítványok 
megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét azt mondta nekik: „Bé
kesség n ek tek ! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeke t.” 
Ezt m ondván, rájuk lehelt, és így fo lyta tta : „Vegyetek Szentleiket! A k ik 
nek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig meg
tartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak.” (János 20,19—23)

„Békesség néktek!” Itt most m indenekelőtt az a fontos, hogy pontosan 
megfigyeljük azt a helyet, ahonnan ez a köszöntés azon a húsvéti napon 
kétszer, m ajd nyolc nappal húsvét u tán  harmadszor is elhangzik. Tudni
illik az örökkévalóságból jön a hang, a sír túlsó oldaláról. Olyan valaki 
szólal meg, akinek a nevét az emberek m ár beírták a halotti anyakönyvbe, 
és íme, a halottak közül feltámadott. Az a férfiú ez, akinek m ár a szüle
tésekor is az örökkévalóság üzenete zengett: „Dicsőség a magasságban Is
tennek, és a földön békesség!” Az a férfiú, akiről m ár az évezredek homá
lyában egy próféta szája m eghirdette: „Így fogják hívni: Csodálatos, 
Tanácsadó, Erős, Isten, Örök Atya, Béke Fejedelme.” (Ézs 9,5) Ugyanez a 
férfiú az, akit itt mi szólani hallunk: „Békesség nék tek!” Tehát igenis van 
béke, a szó betű szerinti értelmében vett örök béke. Bizony, ez különösen, 
sőt csodálatosan cseng egy olyan világban, mint amilyennek mi tanúi va
gyunk. M intha egészen hasonló hangokat hallottunk volna egészen más 
helyekről az utóbbi években! Először Géniből, azután Münchenből (szeren
csétlen em lékű események során), m ajd W ashingtonból és Rómából. Es 
közben nem  tanultuk-e meg, milyen alaposan meg kell nézni, honnan jön

W. Lüthi svájci lelkésztől, századunk egyik kiemelkedő prédikátorától negye
dik alkalommal közlünk igehirdetést. (Walter Lüthi; Johannes, Basel é. n. Rein
hardt.) Meditációs elcsendesedéshez szánjuk. Ez a tőle utolsónak hozott prédikáció 
nem kevés áttételt kíván a mi körülményeink közé, hiszen 1940 húsvétján, a há
ború Svájcot is fenyegető idején hangzott el. Mégis példa lehet arra, hogy a 
mindenkori mában megszólaló örök igének alapvető mondanivalója mindig friss 
marad. A meditáció mellett egyháztörténeti emlékül is szolgál a negyvenes évek 
igazi evangéliumhirdetéséből Európában. (Szerkesztő)
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ez a kiáltás a leghangosabban? Nemde, sokszor m ár az az ember benyo
mása, m aga a pokol is ezt harsogja: „tgy beszélnek: ’Békesség, békesség’, 
noha nincs békesség.” (Jer 6,14) De m ost a menny van itt, az örökkévalóság 
nyitja ki száját és a Feltám adott hangján szólal meg: „Békesség nék tek!”

De az örök béke nem  akar az égben maradni. Betör a földi világba. 
„Néktek” akar béke lenni! Béke „a földön”! Nem tű ri, hogy ta rtó san  a 
túlvilágba rekesszék. Kedve telik abban, hogy k itörjön az örökkévalóság
ból, és eljusson egészen odáig, ahol mi, szegény, békétlen emberek lako
zunk. Mindig is ez a föld volt a célja. Úgyszólván ostrom  alatt ta r tja  ezt a 
földet, m int mikor valaki egy erődöt ta rt makacsul ostrom alatt, és se 
nappal, se éjszaka nem tág ít attól. E föld kapui, a mi időnknek a jta i szo
rosan körül vannak véve annak a m ásik világnak seregeivel, az örök béke 
követeivel és szolgáival. És ahol ezek „az erős hősök, akik teljesítik a pa
rancsát” (Zsolt 103,20), az ő békeoffenzívájukkal benyom ulhatnak ebbe a 
világba és ebbe a korba, nem hagynak egyetlen alkalm at sem kihasználat
lanul. Az örök békének erről a földre vágyódásáról tanúskodik az egész 
Ótestam entum . Hiszen nem  más az, m int egy folyamatos, töretlen béke- 
hadjárat a föld elfoglalására. Nem lehet Mózes üzenetét, a zsoltárok és a 
próféták üzenetét jobban egy szóban összefoglalni, m int ebben: „Békesség 
néktek!”

De húsvét napján olyan valaki szól hozzánk, emberekhez, aki nem  ak ár
milyen követe és szolgája az örök világnak, nem is sírból kikelt szellem, 
hanem aki itt szól, annak egészen különleges tö rténete van, éspedig nem
csak túlvilági előtörténete, hanem olyan története, m ely ezen a földön köz
tünk, em berek között m ent végbe. Ez Jézus, aki akkor született, mikor 
„Szíriában Cirénius volt a helytartó”, aki szenvedett Poncius P ilátus alatt, 
aki testünkbe és vérünkbe öltözött. H a már most bebizonyulna, hogy az, 
aki it t  az örökkévalóságból kiáltja: „Békesség néktek”, azonos azzal, akit 
Názáreti Jézusnak h ívtak  — ismétlem, ha ez bebizonyul, hallatlan dolog 
történik, ugyanis akkor az örök világból indult ostrom  elérte célját. Akkor 
sikerült megvetnie e földön a lábát egy túlvilági lénynek, éspedig nem 
akárkinek, hanem m agának a békesség fejedelmének. Akkor az örök béke 
Ura kötött ki ezen az ellenségeskedő földtekén.

Bizony, nem kevesebb, m int ez az, am it a húsvétban elsőként te tt  a Fel
támadott. Nem fárad bele az ő „személyazonosságát” bizonyítani, megmu
tatn i nekik, hogy ő az, akit kereszthalálig követtek. Ezért m u ta tja  meg 
nekik olyan fáradhatatlan  gondossággal sebhelyeit kezein, lábain és az 
oldalán. Nyolc nappal később is azért teljesítette Tam ás kívánságát olyan 
leereszkedő készségességgel: „Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezei
met, nyújtsd  ide a kezedet, és tedd az oldalamra!” Most értjük meg igazán, 
mit jelent az a mondat: „A tanítványok megörültek, hogy látják az U rat.” 
Ki ne örülne ennek? Ha az abszolút békesség embere, akinek életét látták 
az istállóban való születéstől a keresztfán való haláláig, íme feltám adott — 
és ő az, o tt áll közöttük és m egm utatja nekik ism ertető jeleit, úgy is mond
hatjuk : útlevelét —, nos az győzött. Ezzel a béke ügye a föld számára 
nyert ügy. Lehet, hogy ez különösen és csodálatosan hangzik háborúban 
vergődő emberek számára, mégis így van ez, m ert Krisztus feltám adott 
és vele az a béke, amely öröktől fogva ennek a földnek rendeltetett. Azzal, 
hogy a Feltám adott m ondja: „Békesség néktek” , egyszer s m indenkorra 
m egtörtént az örök béke proklam ációja a földön. És nemcsak hogy kihjr-
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dettetett, hanem egyszer s m indenkorra itt van, m ert itt van a Feltáma
dott, ak it nem ér fel se gőg, se gúny, se korbács, se ütleg, nem  pusztít el 
az ős gyilkos halál sem, hiszen dicsőségben és fenségben itt van ő. És mivel 
az ő szájából jő hozzánk a béke üzenete, maga az örök, feltám adott béke 
van itt  és marad itt a földön, sértetlenül a jelen gúnyolódás tajtékzásától, 
dacolva arculverettetéssel és lábbal tiprással, m ég a halál tám adásával is. 
Övele maga a béke tám adt fel a halálból. Más szavakkal: Aki i t t  a békét 
proklam álja, nem jám bor óhajként vagy kötelezettség nélküli üzenetként 
hirdeti meg mint intelm et vagy követelést, hanem  felkínálja és ajándé
kozza nekünk. Ez Isten húsvéti ajándéka e halál völgye számára: örök béke. 
Ezzel ez a föld annak lakhelye lett, nem ideiglenes lakása, hanem  otthona. 
Ugye milyen furcsán hangzik: ez a föld az örök béke lakóhelye! De han
gozzék, ahogy akar, az örök béke itt van, m ert Krisztus feltám adott. Ezen 
m ár nem  tud változtatni akárm ilyen hosszú világháború sem. K i pusztít
hatná el végképpen ezt az örök békét, ha Ö feltám adott a halálból? Ki 
m erné kétségbe vonni, hogy a végső győzelem az örök békéé e halál völ
gyében? Hiszen a békesség fejedelm e feltám adott. Nincs olyan légelhárító 
üteg, mely lelőhetné, nincs olyan gáz, mely m egfojthatná, nincs olyan tank, 
mely eltaposhatná. Ö síron és poklon át tám adt fe l a halottak közül, rozsda 
és moly nem ártha t neki, féreg el nem  rághatja, az enyészet nem  lehet úrrá 
ra jta : „A tanítványok megörültek, hogy látják az U rat.” Ki ne örülne en
nek közülünk is? Hiszen ezáltal friss levegő á rad  be, újra lélegezhetünk. 
Egy vékony fénysáv pásztázza a borús esztendőt [1910!]. K inyílt egy ablak. 
A kárm it hoz ez a nyár, ne engedjük m agunkat ettő l az ablaktól elsodorni! 
M aradjatok ennél az ablaknál! Szívjátok be ezt a levegőt! T artsa tok  ki e 
m ellett: Krisztus feltám adott és szava nektek szól: „Békesség n ek tek !” 

Most miután azt a helyet alaposan szemügyre vettük, ahonnan  a béke 
üzenete jön, az van csak hátra, hogy szemügyre vegyük azt a helyet, 
ahova ez az üzenet szól. Bizony az a helyzet, am elybe a Feltám adott az ő 
békéjét hozza, egyáltalán nem látszik valami békésnek, ellenkezőleg! Éj
szaka van. Néhány férfiú jött össze nagy titokban. Arcukra van  írva a fé
lelem, hogy felfedezik őket. M aguk mögött bezárták  az ajtókat. Megfi
gyeltétek? Hat nappal húsvét u tán  az ajtók m ég mindig zárva voltak. 
De hát mi köze a Feltám adottnak ,,a zsidóktól való  félelemhez” ? Mi vonzza 
a zárakhoz és reteszekhez? Igen, pont ide, erre a  lehetetlen he ly re  hozza a 
Feltám adott azt a békét, amely örök. Hiszen ez a hely egy napon jelent
hetné azt a légvédelmi pincét, am elyet a városban itt-ott ép ítenek már. 
Éppen az olyan helyekre tör u ta t a feltám adott béke, ahova aggódó em
berek maroknyi csoportja az éjszaka és köd lep le  alatt zárt a jtók  mögé 
m enekül. Mert az a béke, amely húsvét reggelén a halál rabságából kitört, 
elég hatalm as ahhoz, hogy húsvét estéjén zárt ajtókon át is betörjön az 
aggodalom és rém ület birodalmába. Mert így fe st az a hely, amelyet az 
örök béke e földön választ. Az örök béke fejedelm e nem ép ít magának 
békepalotákat. Szegényes helyeken veti meg lábát. De akárm ilyen szegé
nyesnek látszik az a hely, ahol a Feltám adott a lábát m egveti és teret 
nyer, átlengi azt az ő végső ígéretének fensége: ,,lme, az Isten  sátora az 
em berekkel van.” (Jel 21,3) Sátrakba, kunyhókba, ahol a nyom or és a ha
lál lakik, oda építi Isten a béke birodalmát. „Az én békességemet adom 
nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalan
kodjék a ti szívetek” (Jn 19,27). „A világon nyomorúságotok van , de bíz
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zatok: én legyőztem a világot” (Jn 16,33). Ez a béke érvényben van. Érvé
nyesül a körülményeinktől függetlenül, sőt a körülmények dacára is. Ez a 
béke akkor is valóság, ha egy napon csődöt mond az a gázálarc, amelyet 
vettél magadnak, akkor is, ha az a légvédelmi pince, am it ástál magadnak, 
nem  tud megvédeni, akkor is, ha a fehér vagy piros kitelepítési parancs 
egy napon érvénybe iép, m ert akkor is érvényes a szó: „Békesség néktek! ’ 
Ezt a békét a világ nem adhatja, éppen ezért el se rabolhatja.

De hát akkor m ért nem kapnak az em berek két kézzel ez után a békes
ség után? M iért nincs versenyfutás ezért a békéért? A válasz erre a kér
désre mai igénkből legalábbis kihámozható. Azon a húsvéti napon a Fel
tám adott azzal a megbízatással küldi ki a tanítványait: „Akiknek megbo
csátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit pedig m egtartjátok, 
azoknak a bűnei m egm aradnak.” Ebből tud juk  meg, m it jelent tulajdon
képpen ez az örök béke. A Feltám adott nem akárm ilyen béke ura, hanem 
egy különös, egészen sajátságos békességnek az ura. Ennek a békességnek 
a pontos tartalm a a bűnök bocsánata. Ez az, amivel a Feltám adott azon a 
húsvétestén a tanítványokat köszöntötte. A kár ezekkel a szavakkal is mond
h a tta  volna: „Bűneitek meg vannak bocsátva.” Ez az a béke, mely a földre 
szállt és itt lakást vett: a bűnök bocsánata. Ez az a béke, mely gázmaszkkal 
vagy anélkül, légvédelmi pincével vagy anélkül, kitelepítéssel vagy anélkül 
ideig és örökké tart. Ez az a béke, am elyért Krisztus m eghalt és feltám adt, 
egészen sajátságos béke, és ezért nincs érte tolongás és sorban állás, mivel 
sokan vannak, akik ezt a békét nem igénylik. Mert m ikor mi békéről be
szélünk, inkább egy fényes békeangyal lebeg a szemünk előtt, semmint az 
emberiségnek ez a hamupipőkéje, amit bűnbocsánatnak nevezünk. De akár 
kívánatos és lelkesen fogadott ez a béke, itt döntés előtt állunk, elér-e té
ged személy szerint a Feltám adott húsvéti üzenete. Egyenkint mindegyikünk 
szorongatott ostrom alatt áll. Ez a béke most egész személyes erődítm é
nyünket ostromolja, és ha nem  adod meg magadat, ha nem omlanak le a 
falak  és az ajtók nem nyílnak ki, akkor te  a legnagyobb és legfelségesebb 
ajándékot nem fogadtad el, am i e szegény földért történt, hanem bezár
kóztál előle, és „a te bűneid m egm aradnak”. Végül is ilyen kicsiny és sze
rény az a kunyhó, amit az örök béke e földön épít magának. A „vámsze
dőkhöz és a parázna nőkhöz” , akik nyom orúságukban az égre kiáltanak, 
előbb betér az örök béke és lakozást vesz ott.

Ennek a békességnek ajándékával felszerelve küldi ki követeit a békes
ség fejedelme minden néphez: „Ahogyan engem elküldött az Atya, én is 
elküldelek titeket.” Figyeljünk a szóra: „Ahogyan — !” Őt az Atya meg
aláztatásba, szenvedésbe és keresztre küldte el. Ezért nem szabad nekünk 
se azon csodálkozni, se az ellen hadakozni, hogy ő a maga részéről a béke
követeket ily szavakkal küldte ki: „íme, én elküldelek titeket m int juho
k a t a farkasok közé.” Ellenállásba fogtok ütközni. A bűnök bocsánata 
balga, vagy mondjuk, bosszantó dolognak látszik. Gúny és csúfolódás lesz 
osztályrészetek. Hiába kínáljátok tálcán az örök békét, a világ ezt túlsá
gosan szerénynek találja s az örök béke szegényes kunyhói ellenébe m ár
ványból épített palotákat állít. Bizony ez a béke vita és harc középpont
jába  kerül. (16. fej.) És a béke fejedelme jól tudja ezt. Követeinek harcol- 
niok kell. És ez a harc kemény lesz, oly kemény, hogy nincs olyan ember, 
aki ezt a maga erejéből győzelemre tudná vezetni. I tt döntő jelentősége 
van annak a harci felszerelésnek, amit a béke ura útravalóul ad nekik:
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„Vegyetek Szentjeiket!” Ez a fordulat Ezékiel látom ására emlékeztet ben
nünket. A próféta nem lát mást, csak egy kopár völgyet m egrakva a hol
tak  száraz csontjaival. De am ikor Isten lelke a m egszáradt tetem ekre rá 
lehel, a csontok megmozdulnák és életre tám adnak. Mi, em berek merő ha
lál vagyunk, félelem és ellenállás, akárcsak azok az első tanítványok vol
tak. Oly kevéssé voltak alkalm asak a rá juk  bízott h ivatalra, hogy ti. az 
eleven és hatalm as békességet hozzák minden népnek. De m ikor e megriadt 
emberek nyom orult kis csapatára a Feltám adott rálehel, íme a holtak a fel
támadás eleven követeivé, a gyávák az örök béke halált megvető tanúivá 
válnak A félelem eltűnik, s a béke u tat tör magának. M ert hatalm at kap
tak  arra, hogy továbbadják, am it ők maguk is úgy kaptak. így lesz az a 
bezárt, homályos szobácska békeközponttá az összes népek számára, és a 
tanítványok kis csapata hadsereggé, amelyet a béke fejedelme kiküld m ind
azokhoz, akiknek emberi ábrázatuk  van.

De hogyan is kell érteni ezt? Már megint ahhoz a híres, vagy inkább h ír
hedt szívbéli békéhez ju to ttunk , amelynek semmi hatását nem lehet ész
lelni a világban? Azon a bezárkózott belső arcvonalon kötöttünk ki, amely 
a lusták és gyávák menedékhelye? Lassan a testtel! Ne ham arkodjuk el 
ennek a békének igazi értelm ét! Ne kerüljük el a lényegét! Mikor Gotthelf 
Jeremiás azt mondta: ,,A házban kell elkezdődnie annak, aminek a hazá
ban világítania kell”, jól tud ta , hogy tulajdonképpen még mélyebben kell 
annak elkezdődnie: a szívben kell elkezdődnie annak, am inek a házban vi
lágítani kell. De igazatok van, ha nem akartok megállni annál, ami az em
berek szívében elrejtve megy végbe. Igazatok van, ha azt a békességet 
éhezitek és szomjazzátok, ami több, mint személyes érzelem és tapasztalat, 
még ha a legtökéletesebb tapasztalat lenne is az, tudniillik a személyes 
üdvösség tudata. Igazatok van, ha olyan békére törekesztek, amely üggyé 
lesz, Isten ügyévé, amely túlnő személyünk határain. Boldog ember az, 
aki k itart egy olyan béke reménységében, amelyet ma körös-körül hiába 
keresünk ugyan, de az az egész föld békességének a reménye. Igazatok 
van, ha azért az egész világot átfogó békéért küzdőtök, amelynek körvo
nalait most még nem láthatjuk . Mikor Krisztus azon az első húsvétestén 
ezt a szót intézte tanítványaihoz: „Békesség néktek”, ebben a szóban az 
egész, átfogó béke ígérete rejle tt, annak a békének az ígérete, amely az 
egész sóvárgó világot, m inden angyalt és minden ördögöt magába foglal. 
Amit Ö ott mond, úgy mondja, mint „a feltám adottak zsengéje”. Ennek a 
békének teljességére, am elyre várunk, utal az a prófétai szó, amellyel most 
búcsúzunk: „Akkor majd a farkas a báránnyal lakik, a párduc a gödölyé
vel hever, a borjú, az oroszlán és a hízott m arha együtt lesznek, és egy 
kisfiú terelgeti őket. A tehén a medvével legel, fiaik együtt heverésznek, 
az oroszlán pedig szalmát eszik, mint a m arha. A kisded a viperalyuknál 
játszadozik, és az alig elválasztott gyermek a mérges kígyó fajzata felé 
nyújtja kezét. Nem árt és nem  pusztít szent hegyemen senki, m ert tele 
lesz a föld az Ű r ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja .” (Ézs 11,6—9)

Bojtos Sándor fordítása



SCHULBK TIBOR

A magyar evangélikus ébredés kezdeteiről

Az évszázad kezdetén szikkadtak voltak a mezők a magyarhoni protestáns 
kereszténységben. Aztán egyszerre csak több irányból feltámadt a szél — a 
Lélek „fú, ahová ak ar”, és csendben hullani kezdett az eső. Isten élő sza
vának harm ata szállt a mi ifjú szíveinkre is, Schulek Tibor — a húszas 
évek második felében — fiatal lelkész volt, én meg diák. A Magyar Diákok 
Pro Christo Szövetsége, más néven M agyar Evangéliumi Kér. Diákszövet
ség m indkettőnk életét mélyen érin tette. Ö m ár aktív  m unkásaként m ű
ködött. Most a budai hegyek m agasságát súroló otthonában ülünk. Odakint 
hívogató júniusi napfény árad. De m ielőtt a kristálytiszta levegőn, zöld 
füvön és kerti székeken, háttérben a távolba vesző nagyvárossal, mai tá r 
gyú beszélgetésbe kezdenénk —, idebent, a meg nem  szűnő kutatásról ta
núskodó, elborított íróasztal közelében megindítom a magnót. Szólaljon 
meg a megelevenítő emlékezés a nyolcvannégy éves ajkáról! (Veöreös Imre)

*  *  *

A M agyar Evangéliumi Kér. Diákszövetség (MEKDSz) első lendülése 
Mott János magyarországi első, 1909. évi útjával kezdődik. (A mozgalom 
az 1907. évi visegrádi konferencián indult.) Mott óriási hatással volt az ab
ban az időben különös lelki krízisben lévő Ravasz László kolozsvári teoló
giai professzora, akinek a fia akkoriban lett süketném ává, valamilyen fertőző 
betegség következtében. A rendkívül szellemes és erősen, cinikusan liberá
lis Ravasz László Krisztus-hite gyökeresen más lett. Az én sokkal későbbi 
diákszövetségi titkárkorom nak talán legnagyobb élménye egy vacsora, am it 
Ravasz László püspök meghívására négyesben tölthettem  — talán 1928-ban 
— M ott Jánossal és a Diákszövetség örök titkárával, Major Lászlóval 
együtt. Nem is annyira M ott János volt rám  a legnagyobb hatással, m int 
az a gyengéd, fiúi ragaszkodás és szeretet, amit a püspök lelki atyjával, 
Mott Jánossal szemben m utatott.

John R. Mott, amerikai metodista, első főtitkára volt az 1895-ben hat amerikai 
és európai keresztyén diákmozgalomból a svédországi Vadstena várkastélyban 
alakult Keresztyén Diákok Világszövetségének (World’s Student Christian Fede
ration). Mott a missziói és ökumenikus felelősség nagyszabású úttörője a század- 
forduló évtizedeiben. Többször járt Magyarországon főiskolás evangelizáló úton.

„1909 áprilisában végre olyan lendületet vett a MBKDSz ügye, hogy azóta vi
rágzásnak indulva évről évre nagyobb tért hódít a diákság körében. Ebben az 
időben látogatta meg Mott János, a világszövetség főtitkára a magyar diákokat. 
Budapesten, az új városháza dísztermében három esti összejövetelt tartott. Az 
egyetemi hallgatók valláskülönbség nélkül sereglettek Mott meghallgatására. (...)
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Mott azután végiglátogatta a soproni, debreceni, sárospataki és kolozsvári főis
kolákat. Látogatása kitörölhetetlen nyomokat hagyott mindenütt.” (Forgács Gyula: 
A belmisszió és cura pastorális kézikönyve. Pápa, 1925.) Mott Jánost kőrútján 
Victor János tolmácsolta, és ő lett a MEKDSz utazó titkára.

Ravasz László 1922-ben egy előadásában így foglalta össze a diákmozgalom 
célját: „ . . .  itt a kért felelet arra, hogy miért van szükség keresztyén diákszö
vetségre az egyén életében. Azért, hogy minden ifjú fiatalságában, élete döntő 
évadjában találkozzék azzal, aki neki leghűbb és legjobb barátja, egyetlenegy 
nyeresége, élete és igazsága, hatalmas, erős, megváltó Istene lesz.” Azután az 
egyetemes emberi szempontra rátérve elmondta: „Eszembe jut most ez este alatt, 
hogy amikor először tartottam meg én is magamban, az én titkos kamrácskám 
csendes perceiben a Diákszövetség imanapját 1916 februárjában, (. . .) lövészárkok
kal volt keresztül-kasul barázdálva egész Európa. S ugyanakkor (...) az ellen
kező oldalon német és angol, francia és német, magyar és orosz diákok vették 
elő a Bibliájukat, olvasták el belőle Jézus főpapi imádságát, és könyörögtek buz
gón, hogy »Legyünk egyek Teveled és egymással, mint ahogy Te az Atyával egy 
vagy."”.

A Mott János által megindított diákmozgalom néhány m arkáns református 
papot és más lelkivezetőt adott az országnak. Ilyenek voltak F iers Elek, Be- 
reczky Albert, Szabó Imre, Muraközy Gyula, Szőnyi István, Karácsony Sán
dor, Benkő István és mások. Közöttük evangélikus még alig volt. Bár van 
egy nagyon érdekes emlék az 1918-ban Lillafüreden ta rto tt középiskolás 
konferenciáról, ahol egy fiatal evangélikus lelkész minden reggel hajnalban 
nekiindult a hegyeknek, és hozott messziről néhány  liter te je t a konferen
cia nehéz élelmezési helyzetének javítására. Túróczy Zoltán volt. De egyéb
ként kezdetben nagyon kevés volt az evangélikusok részvétele. Én magam 
a Diákszövetséggel a legelevenebb kapcsolatba tulajdonképpen Finnország
ban kerültem  egy rövid ott-tartózkodásom idején, amikor egy turkui diák- 
konferencián m inden előadást a fülem be fo rd íto tt egy fiatal ném et szakos 
tanárnő. Amikor meg nemenként szétosztva voltunk, két órán keresztül a 
finn parlam ent elnöke volt a tolmácsom. 1927-ben hazakerülvén, Mády Zol
tán (ekkor még H ilscher Zoltán), a Diákszövetség egyik vezetője engem 
evangélikus titkárnak  alkalm aztatott. Ez azt jelentette, hogy különös hang
súllyal kellett evangélikusokat toboroznom a Diákszövetség m unkájába, Az 
Erő c. Karácsony Sándor szerkesztette lapba az evangélikus olvasókat sza
porítani. Minden szám nak R- és E-vel jelölt b ifu rká lt kiadása lett. A belső 
4 oldal R-szövegét az SDG-ben szerkesztették, az E jelzésűt nekem  kellett. 
Feladatom  többé-kevésbé sikerrel is já rt, kivéve a szerkesztést. Az evangéli
kusok részvétele a Diákszövetség téli és nyári konferenciáin megnövekedett, 
és az érdeklődés erősödött. Deák János teológiai professzor volt az egyik tá
mogatója, természetesen a régi tag, Túróczy Zoltán is. Podmaniczky Pál is, 
aki ugyan főleg a CE-mozgalómban dolgozott, aktív  támogatónk lett. Na
gyon sikerült tak tikai fogásunk az volt, hogy m eg tudtuk nyerni Scholtz 
Oszkárt a Diákszövetség evangélikus osztálya elnökénék. Ezzel meglett a hi
vatalos egyházi kapcsolatunk, és ő kellő védelmet nyújtott hitoktatási igaz
gatóval és másokkal szemben, akik maguk ak a rták  volna az ifjúsági mun
kát dirigálni, mi pedig nagyon ragaszkodtunk az autonómiánkhoz. Ebben 
hallatlanul nagy segítőnk volt Scholtz Oszkár bácsi.

A Diákszövetség tevékenységének a csúcspontjai a nagy nyári tahi kon
ferencia és a különböző fővárosi reform átus gyülekezetekben tarto tt téli 
konferencia voltak. Nagy előadók nagy előadásokat tartottak, és kis biblia- 
csoportokban egyéni aprómunka is folyt. Azonkívül volt m inden évben a
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zártkörű vezetőkonferencia, amely az esztendei programoknak az összeállí
tását tervezte; ezek is nagyon jelentősek voltak a résztvevők számára. A Di
ákszövetség széni or osztálya képezte a gerincét és az állandó támogatását en
nek a m unkának. Tizedtartók voltak mind, teh á t a jövedelem, kereset l/10-e 
az Istené, am int azt Fiers Elek kis könyve, az Isten pénzügyei olyan egyér
telműen tan íto tta . Ennek a tizednek a tizedét kérte a Diákszövetség a saját 
céljai számára. Diáktized is volt. A szeniorok nagyon hasznos és term ékeny 
egyensúlyt biztosító kapcsolat volt a fiatal nemzedék számára. — Néhány 
név a már em lítetteken kívül: Cseh-Szombaty László, Csia Sándor, Deme 
László, Király Lajosék, Ivlerétey Sándor, M olnár Gyula, Nyáry Pálék, Révész 
Imre, Tildy Zoltán, Czamk Eszter, Tildy Jo lán ; Balikó Erzsébet és Ida, Bo- 
doky Richárd, három  Draskóczy testvér, D itrói Edit, Ferenczi Mihály, Jáky 
Magda, K arner Károly, Komlósi Ilona, Krom pecher Andor, Lengyel Angéla, 
Margócsy Erzsébet, Réti Lenke, Ittzés Mihály, Szabó József, Sztéhló Gábor, 
Thaly Eszter és Ida, Urbán Ernő stb.

A speciális evangélikus osztályú m unka m egnyitotta az u ta t az evangéli
kus középiskoláink felé. Minden nyáron ta rto ttu n k  Tahiban evangélikus fiú- 
és leánykonferenciát. Utóbbinál gyakran volt szeretett táboranya Bakay Pé- 
terné. Lemehettünk előadásokat tartani hol Békéscsabán, hol Bonyhádon, 
Nyíregyházán, Sopronban, a miskolci tanítóképzőben és más helyeken; lány- 
intézetekben, Szarvason, Aszódon, Kőszegen, ahol leendő feleségem, M ajo- 
ross Edit különösen gyakrabban járt. Ö le tt utódom, akkor persze még m eny
asszonyom, az evangélikus titkárságban. Középiskolás bibliaköröket szervez
tünk. Budán különleges m unka volt az, hogy am ikor a nagy felekezeteknek 
hittanórájuk volt, és az evangélikusoknak nem  volt semmijük, mert azokat 
délután kellett összegyűjteni. És ekkor rendszeresen já rtak  a lányiskolákba 
diákszövetséges lányaink, és ta rto ttak  bib liaórát az evangélikusoknak. Ez 
szép munka volt.

A Diákszövetségnek volt egy diákotthona a Hársfa utcában, amelyet az 
amerikai diákszövetség az első világháború u tán  ajándékozott. Fontos szel
lemi központ volt. Ott képezte Mády Zoltán az első falukutatókat is. De 
elég messze volt az egyetemektől, azért elhatároztuk, hogy közelebb kerü
lünk, és sikerült is nagyon szép lakást bérelnünk az Üllői ú t 19. szám alatt, 
ahol egy falat kitörve, nagy előadótermet is kaptunk, és amely m ajdnem  
utolsó időkig a Diákszövetségnek kedvelt o tthona volt.

A Diákszövetség nagyjai közé tartozik M ády Zoltán, aki az első háború
ból légnyomásos sérüléssel érkezett haza, kezeírásán mindhalálig látható  
volt e légnyomás hatása. Ö hol főtitkár volt, hol elnök, Victor Jánossal 
szinte váltakozva. A legsajátosabb m unkája az első rendszeres tudományos
sággal előkészített falukutató team  szervezése és az első falukutató könyv
nek a megszerkesztése volt Elsüllyedt falu Dunántúlon  címen. A román D. 
Gusti professzor tanítása volt m unkarendszerére alapvető hatással.

A reform átus nevek között, akik a Diákszövetség lelki hatása alól kerül
tek  ki, a legjelentősebb Victor Jánosé. Ő volt a legszorosabb és a legállan
dóbb kapcsolatban a Diákszövetséggel, és az ő teológiája rendkívül elfo
gadható volt számunkra, evangélikusok szám ára is; viszont erős kritikában 
részesült a Sebestyén Jenő teológiai professzor által hollandus hatásra indí
to tt „történelmi kálvinizmus” részéről, am elynek szellemében alakult a Soli 
Deo Gloria reform átus diákszövetség, azaz SDG (köznyelven Södöge). Ök 
állandóan kritizálták  az általános keresztyénnek mondott Victor-féle állás
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pontot. Az SDG volt fő oka annak, hogy m iért nem  tudott igazi életre kelni 
a MEKDSz reform átus osztálya, pedig M uraközy Gyula vo lt az elnöke. 
Az SDG hamarosan politikai ú tra  té rt (Szárszó, 1943). Ezen a „történelmi 
kálvinizmuson” kívül volt még egy debrceni fa jta  kálvinizmus, amelynek 
típusa Baltazár Dezső püspök volt. (Az a B altazár Dezső, akinek evangéli
kus apja volt és m int gyógyszerész került valam elyik hajdú városba, és aki 
soha át nem tért reform átusra.) Öblös hangú, uralom ra törő, szabadkőmű
ves hatás alatt álló vallásosság volt ez. Ezekkel szemben mi, akik igyekez
tü n k  a reform átori, lutheri keresztyénséget képviselni, idegennek éreztük 
m agunkat.

Az Evangélikus Osztály sok m indennek kristályosodási pon tja  lett. Mády 
Zoltán rendkívül komplex élete megérdemelne egy monográfiát, a halkszavú 
másik, a Baráti Mozgalom összeterelője, Gáncs A ladár is. A B aráti Mozga
lom kötetlen szövetkezése volt lehetőleg m indenkinek, aki az egyház lelki 
m egújulását szívén viselte. Tényleg érdekes lenne számba venni az alakulást, 
amely végül is látható  ébredésbe csúcsosodott.

Gáncs Aladár székesfehérvári lelkész korában érdekes kapcsolatban állt 
a nagy katolikus püspökkel, Prohászka O ttokárral. (Az egyszer látogatóban 
őnála igen dugdosta a lábát a reverendája alá; kiderült, hogy harisnyában 
volt, a cipőjét útközben odaadta egy szegény embernek.)

Gáncs Aladár kapcsolatot keresett mindazokkal az evangélikusokkal, akik 
a különböző belmissziói vagy kegyességi mozgalmakban tevékenykedtek: a 
Bethániában, C. E-ben, a Kér. Ifjúsági Egyesületben, a Pro Christo-ban, és 
akik a finn ébredési mozgalmak hatása alatt állottak. Végül is sikerült neki 
az egész sokszínű társaságot együvé terelni a B ará ti Mozgalomba, amely az 
evangelizációt nagyon magasra vitte , és egy határozott ébredésre vezetett 
az egyházunkban. Ennek a nagy ébresztője elsősorban Túróczy Zoltán volt.

Nagy jelentősége volt Kapi Béla püspök belmissziói m unkaprogram jának 
is, amely sok segítséget nyújtott az elszigeteltségben élő vidéki papok és ta 
nítók számára a belmissziói tevékenységük végzésében. Az egyházi megúj
hodás jelentős tényezője volt a K arner Károly á lta l Sopronban szerkesztett, 
1934-ben indult Keresztyén Igazság című havi folyóirat is. Ennek budapesti 
szerkesztőségét négyen alkottuk: Mády Zoltán, Sólyom Jenő, Urbán Ernő 
meg én. Lelkesen dolgoztunk nagy egyetértésben Karner professzorral.

Budapest, 1988. június 17.

Utószó
Látszólag hirtelen szakad meg a harmincas évek második feléig kért emlé
kezés. De a kezdet körülbelül itt zárul le. A folytatásról további visszaem
lékezések következnek. Jelképes is ez a „befejezetlenség”. Az egyháztörté
netben sehol nem lehet pontot tenni, m ert a m eg nem szűnő folyamatokat 
legfeljebb vesszővel lehet elválasztani.

Gáncs Aladár koporsója mellett, 1935. december 13-án Túróczy Zoltán ige
hirdetése utáni imádságában ezek a prófétai mondatok hangzottak el: 
„Urunk! Könyörgünk Hozzád, vedd kegyelm edbe az ügyet, am elyért felál
dozta életét. Ne engedd megszégyenülni reménységét, mellyel lehunyta sze
mét, hogy a m agyar evangélikus egyházi ébredés napja már felkelőben van.-'

Hogy ez bekövetkezett, arról az élők közül sokan tudunk tanúságot tenni.
(Veöreös Imre.)



CZINE MIHÁLY

A jugoszláviai magyar irodalomról

A kisebbségi m agyar irodalmak közül, a két világháború között, a jugoszlá
viai magyar irodalom született a legnehezebben. Nem csak azért, m ert a 
Szerb—Horvát—Szlovén Királyságban viszonylag kisebb számban éltek m a
gyarok — mintegy félmillióan —, még a kisebbségre nehezedő erős többségi 
nacionalizmus is csak részben magyarázza a nehéz születést. A magyarság 
anyagi helyzete, társadalm i megoszlása, településföldrajza is kedvezőtlen 
volt, eltérő hagyományai messze estek. „ . . .  sivárak, reménytelenek itt a vi
szonyok — írta Szenteleky K ornél keserűen — írók és olvasók tekinteté
ben. Legelőször a tradíció hiányzik, a múlt, az elkezdett irány, a lefektetett 
alap, amelyet folytatni, lerombolni, átform álni, megtagadni mindig köny- 
nyebb, mint teljesen ú jat csinálni. Ezen a tespedt, művészietlen lapályon 
nincs semmi, de semmi emlék, it t  sohasem voltak ősi kolostorok, évszázados 
kollégiumok, h írhedt lovagvárak, görnyedt, legendás dómok vagy templo
mok, france-i könyvesboltok, fontainebleau-i erdők, ezen a józan, disznóól- 
szagú földön sohasem éltek nótázó igricek, ferdekucsmás kurucok, sárgasza
kállas ötvösök, magas homlokú hitvitázók vagy finom ujjú  hum anisták . . . ”

Éltek, csak megfeledkeztek róluk. A sivár jelen még Szenteleky elől is el
tak a r ta  a fényes hagyományokat. Majd csak Bori Imre eszm éltetett — fél 
évszázaddal később — a történeti igazságra: ez a vidék volt egykor a m a
gyar irodalmiság egyik középpontja. A „múzsák földje” volt a Muraköz, 
Szlavónia, Baranya, Bácska, Bánát, s különösen a Szerémség. Itt született 
Kamenice-Kamoneon a két huszita pap, Tamás és Bálint, akik először vál
lalkoztak a Biblia m agyarra fordítására, Várady Péter reneszánsz központtá 
képezte ki Bácsot, m ásoltatta a szlavóniai születésű Janus Pannonius ver
seit. Szlavóniai volt Brodarits István, a mohácsi csata megörökítő je, Sze
rénái György, Dózsa parasztháborújának a m egírója a Szerémségből szár
m azott. Virágzó kultúrájú  élet volt itt a XVI. századig, míg a török hadak 
fel nem perzselték a Szerémséget, Bácskát és Bánátot.

A 150 esztendeig tartó  török uralom  megsemmisítette az itt kibontako
zott hum anista kultúrát. A művelődés csak a XVIII. század derekán indul
hato tt meg újra. A fejlődés gyors volt, a XIX. században Üjvidéket m ár a 
„szerb A th én ék én t tarto tták  számon. A m agyar irodalom nak is alkotók so
rá t adta ez a t á j : Herczeg Ferencet, Papp Dánielt, Kosztolányi Dezsőt, Csáth 
Gézát —, de valamennyien a fővárosba, B udapestre igyekeztek. Mikor a 
nagy történelmi változás jött, a Szerb—Horvát—Szlovén Királysághoz ke
rü lt tájakon nem volt igazán jelentős magyar író. Nem volt m agyar irodalmi
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folyóirat sem. Olvasók is alig voltak. Szinte mindent a „semmi talajáról” 
kellett kezdeni.

A korszerű tájékozódást a „pécsiek” hozták, azok a baloldali értelmiségiek, 
akik a Pécs—Baranyai—Szerb—Magyar Köztársaság felszámolása után Ju 
goszláviában kerestek szállást. Fiatalok voltak valamennyien, alig húszesz
tendősök; a Nyugaton, A dyn nőttek, Kassák iskolájába jártak . Az egyete
messég igényét, az avantgárd és az osztályharc szemléletét hozták egy olyan 
irodalomba, amely voltaképpen a századforduló szellemiségét árasztotta. 
Ezért je lenthették  a „vérátömlesztést”, ahogy M ajtényi Mihály mondja. Be
kapcsolódtak az európai avantgárdm ozgalm akba, s ablakot nyitottak a dél
szláv irodalm akra. Cselekvő, mozgékony em berek voltak; közülük kerültek 
ki a legjobb újságírók, ők fogtak először könyvkiadás megszervezéséhez, s 
indították az első folyóiratot. Haraszti Sándor, Fekete Lajos, Somogyi Pál, 
Tamás István tartozott többek között a „pécsiek”-hez. És Csuka Zoltán.

Csuka Zoltán aktivista verseskötete volt a jugoszláviai magyar irodalom 
legelső könyve. (M együnk, 1923). „Friss levegőt, új hangot, új törekvést” ho
zott a „m egfeketedett” vajdasági napokba, m int Haraszti Sándor írta róla. 
Csuka Zoltán azonban nemcsak költőként, szerkesztőként és szervezőként is 
a legjelentősebb munkása volt a húszas évek jugoszláviai magyar irodalm á
nak. Egyik alapítója.

Húszesztendősen, szál ruhában, a szerb—horvát nyelv ismerete nélkül ér
kezett Ú jvidékre. Azzal a szándékkal, hogy vízumot szerez, s megy tovább 
Párizsba; o tt van a költők igazi hazája. Vízum ot nemigen kapott; 12 eszten
deig m aradt Jugoszláviában. Ö indította, hallatlan  bátorsággal, az első m a
gyar nyelvű folyóiratot Jugoszláviában. Az Ű t-at, már 1922 áprilisában. Az 
avantgárd testvériség jegyében. Kapcsolatot ta rto tt az Űt Belgrád és Zág
ráb avantgárdistáival, s a m agyar avantgárd különböző országokban élő kép
viselőivel is. Sajnos, három  esztendő u tán  megszűnt az Űt. Nemcsak a cen
zúra m iatt; az olvasók száma is nagyon kevés volt még. A lakosság nagyobb 
része agrárpro le tár volt; a mindennapi kenyér megszerzése is a legnagyobb 
gondot jelentette.

Számos rövid életű, elfulladt kísérlet u tán  m ajd csak 1932-ben sikerült 
olyan folyóiratot indítani, amely tartósan életképesnek bizonyult. Ez volt 
a Kalangya. (1932—1944). Ennek is Csuka Zoltán volt a kezdeményezője; 
Szenteleky Kornéllal együtt indították.

Szenteleky Kom éiban (1893—1933) kortársai az irodalmi vezért, a Vajda
ság Kazinczyját tisztelték. A vajdasági m agyar irodalomnak ő volt a legna
gyobb egyénisége. Költő, prózaíró, eszmeadó, szervező; ő volt az „ugartörő”. 
Az irodalomalapító. Emberfeletti küzdelmet folytatott a jugoszláviai magyar 
irodalom m egterem téséért. Munkássága ta lán  csak a csehszlovákiai Fábry 
Zoltánéhoz és az erdélyi Kós Károlyéhoz m érhető. A körülményei azonban 
több tek in tetben  talán még nehezebbek voltak. Csak a szépirodalomnak ő 
sem élhetett, energiáinak jó részét a jugoszláviai magyar irodalom megszer
vezésére kellett fordítania. Levelezett, írókat keresett, fordította m agyarra 
a szerb irodalom  értékeit, lapokat, antológiákat szerkesztett és könyvsoro
zatokat ind íto tt. Harcolt még betegen is a vajdasági magyar irodalom élet
jogáért és jövőjéért.

Szenteleky arra  törekedett, hogy a vajdasági magyar irodalm at hozzákösse 
az élethez, a  valósághoz. Couleur locale-elmélete igazában a realizmus, a ki
sebbségi elkötelezettség meghirdetése volt. Erkölcsi tartalm ában hasonla
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tos ahhoz, amit a csehszlovákiai m agyar irodaiamban Fábry Zoltán a „vox 
hum ana” mértékébe foglalt, a rom ániai magyar irodalom ban pedig Kós Ká
roly transzilvánizmusa, illetve Gaál Gábor rom ániaiság igénye jelentett.

Szerkesztőként Szenteleky az önálló vajdasági irodalom  felnevelése mel
lett h idat kívánt építeni a magyar és szerbhorvát ku ltú ra s a m agyar ki
sebbségek szellemi és művészi törekvései között. S összegyűjteni m inden ér
téket, ahogy a gazda m inden kalászt kalangyába gyűjt.

A Kalangya 1932-től 1944 júniusáig jelent meg. A megkapaszkodás fényét 
jelentette. Az irodalmi élet mozgatója lett, a kisebbség kulturális életének 
a számontartója, s a m agyar—szerb—horvát kapcsolat építője. Figyelte az 
európai áramokat, s te re t adott a Vajdaság m inden irodalmi értékének. A 
Kalangyához Borsodi Lajos, Börcsök Erzsébet, Bencz Boldizsár, Csuka Já
nos, Csuka Zoltán, Dudás Kálmán, DraSkóczy Ede, Fekete Lajos, Farkas 
Gejza, Herceg János, Kende Ferenc, Kristály István, Kiss Vilmos, M ajtényi 
Mihály, Millko Izidor, Radó Imre, Sziráki Dénes, Szirm ai Károly és Szente
leky Kornél tartozott elsősorban, de helyet adott a  folyóirat a szocialista tá- 
jékozódású Laták Istvánnak, Gál Lászlónak és Thurzó Lajosnak is. Szinte 
minden számban közölt valam it szerbhorvát szerzőktől is.

Szenteleky küzdelme a helyi színek érvényesítéséért hozott eredm ényt: az 
élet és irodalom valam ivel közelebb kerü lt egymáshoz. A szülőföldhöz ra
gaszkodás sokakban felerősödött, a form ai új keresése mellett a valóság, az 
élet dolgaira is jobban figyelni kezdtek. A líra, amely a húszas években szinte 
kizárólag az avantgárd útjain  csapongott, általános problém ákat érintgetve, 
nemzetközi kötöttségektől függetlenedve, — kezdett figyelni a hagyomá
nyokra, a vajdasági színekre, a szülőföldre, s többen áttértek a kötött for
mákra. A lírai fejlődés új eredményei talán  Csuka Zoltán és Dudás Kálmán 
lírájában m utatkoztak a legszínesebben. A jugoszláviai magyar líra egészére 
azonban ebben az időben is érvényesnek tetszik Szenteleky korábbi képe: 
még nem elég mély a gyökér, „a vizes, száraz talajban  a vetésünk még csak 
zölden és tétován zsendül”. De már bizonyos: ha az idő kedvez, szárba szök
kenhet.

Prózában is m érsékeltek voltak az eredmények. A próza nagyobb teret 
nyert, m integy a nagykorúsodást is jelezve, különösen Majtényi Mihály, 
Szirmai Károly és Herceg János szürrealizmuson és expresszionizmusan ala
kult novellisztikájában; a várt és sürgetett vajdasági regény azonban ké
sett. Tudták, milyennek kellene lennie: az élet és igazság könyvének, a va
lóságról tárgyilagosan beszélőnek. Volt is kísérlet a m egterem tésére: Bör
csök Erzsébet A végtelen fal (1933) című regényében a vajdasági sors — hét 
nép egymáshoz kötöttsége egy földön — ábrázolására törekedett. Regénye 
azonban, ahogy Szirmai jellemezte, „gyenge libretto , nemes írásm űvészet” 
maradt.

Szirmai a vajdasági regény megszületésének a nehézségére is u ta lt: akár
milyen tendenciában szándékú is a valóság felm utatása, kritikai éle van, s 
Így — vajdasági viszonylatban — az uralkodó többség érzékenységét érinti. 
A vajdasági regény nagyon határolt terü le tű  hát jobbról is, balról is „noli 
me tangere”-vel határolt. Nem sok kisebbségi regényt lehet írni; az író nem 
függetlenítheti magát az igazságtól; nem  fonnyaszthatja el az objektív kri
tikát. Ez magyarázza, hogy a kisebbségek életéről olyan kevés érvényesen 
beszélő regény született. Nemcsak Jugoszláviában, Rom ániában és Csehszlo
vákiában is csak töredékesen született m eg a kisebbségi regény.
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A K alangya körül elsősorban a polgári szemléletű írók gyülekeztek, szem
léletüket a megmaradás vágya, a kisebbségi sors határozta meg alapvetően. 
A kisebbségen belüli osztály ellen téteket néhány író kivételével szinte figyel
men kívül hagyták. Az osztályharcos szemléletű művészek, a „szociális iro
dalom” fóruma a Híd le tt (1934—1941). A Híd nem szépirodalmi folyóirat 
akart lenni, m unkatársai az antifasiszta harc megszervezésén, a népi szocia
lista forradalom  előkészítésén m unkálkodtak. Az írások ú tján  is. Az egyik 
leghosszabb életű antifasiszta orgánum volt, a budapesti Gondolat, a kolozs
vári K orunk  és a moszkvai Üj Hang jugoszláviai rokona. Szerepe túlnőtt az 
irodalmon: előkészítette a Vajdaságban élő m agyarságot a fasizmussal szem
beni függetlenségi háborúra.

A Híd a baloldali m agyar ifjúsági törekvésekből nőtt ki, gimnazisták, 
egyetemisták sokszorosított folyóirat-kísérletein keresztül (Őrtűz, Vajdaság, 
Tovább) vezetett az ú t a szocialista Híd-ig. Volt idő, mikor a H idat a sza
badkai Keresztyén Ifjúsági Egyesület helyiségében szerkesztették. „Hidat ve
rünk — írta  Lévay Endre Beköszöntőjében — a keserű ma és az ígéretes 
holnap között tátongó szakadék fölé. H idat verünk a régi és az új kultúra, 
az ifjú és az idősebb nemzedék életfelfogása fö lé . . .  a magyar és a délszláv 
nép és ku ltú ra közé, hogy a két nem zet műveltségi kapcsolatai szorosabbá 
váljanak. Hidat akarunk létesíteni korok, életfelfogások, nemzetek, hidat 
ember és ember közé. . . ”

Vers, elbeszélés kevés került a harminc-negyvenoldalas füzetekbe; az iro
dalmi elképzelést elsősorban a könyvkritikák jelzik. A Híd esztétikai-iro
dalmi elképzelése a „szociális irodalom ” volt, az akkori szocialista realizmus 
jugoszláv változata, am elyet Jovan Popovic és Radovan Zagovic képviselt a 
korabeli szerb-horváth irodalomban. A líra, az akkori elképzeléseknek meg
felelően, agitatív jellegű volt; a próza a valóság feltárására, helyzettudato
sításra törekedett; a valóság megismerése volt a feladat. A Híd a szociográ
fiai jellegű, dokumentum értékű írásokat kedvelte. A harmincas évek „szo
ciális” regénye is a nyomorúságos szociális sorsról tudósított, az ember m ár- 
már reménytelennek tetsző küzdelméről, nemegyszer rom antikus, naturalisz- 
tikus túlzásokkal. Schwalb Miklós (1905—1941) regénye (Fiú a konyhából) 
ennek a prózának a jellegzetes darabja, de rokon elképzelések jegyében ír t 
akkor prózát Lévay Endre, Thurzó Lajos és Laták István is. A lírá t Atlasz 
János, Ősz Szabó János, Zsáki István, Lőrincz Péter, Laták István, Thurzó 
Lajos és leginkább Gál László neve jelzi. A Híd m unkatársai szinte vala
mennyien kezdők voltak még, munkásságuk jobban csak a felszabadulás 
után bontakozhatott. Ha életben m aradtak.

Mert m ég nehezebb idők jöttek. Jugoszláviát 1941-ben lerohanta a német 
fasizmus, az agresszióban részt vett az ellenforradalmi Magyarország is. 
A Híd szerkesztőit kivégezték; a megmaradó m unkatársak egyelőre fórum 
nélkül m aradtak. Majd csak a második világháború befejezése u tán  indul
hatott ú jra  a jugoszláviai magyar irodalom.

Nem volt könnyű a jugoszláviai m agyar irodalom újraindulása sem. A fel
szabadult, szocializmus ú tjára  lépő Jugoszláviában a magyar kisebbség 
egyenjogú nemzetiséggé lett, a testvériség és egység jegyében kezdhetett új 
irodalma megteremtéséhez, de szellemi erői egyelőre szűkösek voltak és a 
művészi elképzelések is korlátozottak. A Híd m ár 1945 októberében újra  in
dulhatott, de az 1945—49 közötti időben csak tíz m agyar könyv jelent meg.
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Az első 1947-ben, egy antológia (Téglák és barázdák), a népfront jegyében. 
Az irodalom nak még elsősorban mozgósító, politikai szerepet szántak.

Az ú jraindu lt Híd m ár nem  ellenzéki lap, hanem a kormányzat, a h ivata
los politika elismert fórum a lett, a Vajdasági M agyar Kultúregyesület fó
rum a; a hivatalos irodalompolitika letéteményese. Őrizte régi mozgalmi jel
legét, vállalta a kulturális programok megvalósítását, az analfabetizmus le
küzdését, a munkásegyetemek, tanfolyam ok szervezését stb. Igazában fenn
tarto tta a két világháború közötti „szociális irodalom” eszményét; egy szo
ciális hangú és igényű irodalom  megterem tése volt a szándéka. Napi fe lada
tokra mozgósított; a fenn tartás nélküli igenlést és lelkesítést várta. Igyekez
tek körülírni az alkotás feladatait. A polgári, vagy annak  vélt tendenciákat 
igyekeztek háttérbe szorítan i; a szocialista, vagy annak vélt törekvéseket tá
mogatták. Eredményként főként a sematizmus virágzott: problém átlan té
mák színtelen ábrázolása, szegényes nyelven.

Majd csak 1950-ben m ozdult jó irányba az eszmélkedés, a fiatal nemzedék 
nagyarányú jelentkezésével. Tizenhat fia ta l jelentkezett a Híd egyik 1950-es 
számában — közöttük Fehér Ferenc, Pap József, Kopeczky László, Ács Ká
roly, Németh István, M ajor Ottó —, B. Szabó György bevezetésével.

B. Szabó György (1920— 1963) egyik leghatásosabb egyénisége volt az 1945 
utáni vajdasági magyar szellemi életnek, képviselő, főiskolai tanár, esszéista, 
műfordító, festő és grafikus. Eleinte ő is a szociológiaútörténeti szemponto
kat hangsúlyozta, de ham arosan maga fogalmazta meg, elméletileg először, a 
szemléletváltás szükségességét. Az ő írásaiban következett be az elhatároló
dás a negyvenes évek dogm atikusan értelm ezett szocialista-realista szemlé
letétől; ő sürgette a közeledést először a művészet korszerű értelmezéséhez. 
Úgy vélte, m ár az ötvenes évek elején, hogy a vajdasági magyar irodalom 
elérkezett a „fordulat évéhez” ; szakítani kell a „regionális”, „provinciális”, 
„táji” hagyományokkal; szükséges a művészi kísérletezés. A jugoszláviai ma
gyar irodalom új meghatározását is ő kísérelte meg legelőbb: nyelvében m a
gyar, tartalm ában jugoszláv ez az irodalom  — írta —, am ely „írói által ma
gyar nyelven fejezi ki és szólaltatja m eg a jugoszláv népek szellemi és mű
vészeti törekvéseinek lényegét, és a jugoszláv népek egyenrangú közösségé
ben szabadon és minden kötöttségtől m entesen fejlődik és valósul meg a m ű
vekben”.

Az 1950-ben fellépő nemzedék tagjai sok tekintetben hasonlóan gondol
kodtak. Igyekeztek eszményítés nélkül figyelni a valóságra, az irodalm at az 
individualizáció irányába vitték , szembefordulva a Híd „kollektív”, s a  Ka
langya kisebbségi szellemével. Indulásuk kezdetén a m agyar irodalom népi és 
polgári hagyományaihoz is erősen kötődtek, későbbi kísérleteik során a szerb- 
horvát és a világirodalom modernnek tu d o tt példáira figyeltek tüzetesebben. 
Végigvinni — ahogy Bori Im re mondja — nem mindig tudták szándékaikat: 
hosszú ideig félúton m aradtak  a hagyom ány és a m odernista törekvések kö
zött. De mindenképpen ez a nemzedék zárta  le a jugoszláviai m agyar iroda
lom adm inisztratív korszakát. A köznapoknak esztétikai jellegű k ritiká já t 
adták. Az irodalm at elindították az individualizáció irányában.

A nemzedék lírikusai közül leginkább Fehér Ferenc (1928) lett ism ertté  a 
magyarországi olvasók előtt. Az Illyés á lta l jelzett népi realizmus ú tján  in
dult, majd Vajdaság-élménye — „létélm énnyé” lett. M editativ term észet; az 
ő költészetében és prózai tudósításaiban tükröződik legteljesebben a vajda
sági élet.
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A jugoszláviai m agyar irodalomnak az 1960-as évek jelentették talán a 
legszínesebb szakaszát; akkor bontakozott ki az ötvenes években indultak 
munkássága is. K ialakultak, megerősödtek az irodalm i élet intézményei, ér
vényre ju to tt a művészetek m odern szemlélete, megfogalmazódott a jugo
szláviai magyar irodalom  hármas — világirodalomhoz, délszláv irodalm ak
hoz, m agyar irodalomhoz — való kötöttsége, illetve meghatározottsága. Vi
rágzott a Fórum könyvkiadása, lé tre jö tt az újvidéki egyetem bölcsészeti ka
rán  a.m agyar tanszék, m ajd a Hungarológiai Intézet, d íjakat alapítottak. S új 
folyóirat s új nemzedék indult.

Az új irodalomszemlélet győzelme s az új nemzedék indulása Sinkó Ervin 
munkásságához is erős szálon kapcsolódott. Sinkó Ervin (1898—1967) legfon
tosabb szépirodalmi m űvei ugyan évtizedekkel korábban, a jugoszláviai m a
gyar irodalmon kívül születtek (Optimisták, Egy regény regénye), de 1948 
után, a Tájékoztató Iroda határozata u tán kezdték azokat nagyon is idősze
rűnek érezni m int a proletárforradalom  és a két világháború közötti idő eti
kai és sorsproblémáit felvető m űveket. A politikai, közéleti mozgásban is 
fontos szerepe lett az 1948 utáni időkben: a dem okratikus és hum ánus vi
szonyok sürgetése, a dogmáktól és esztétikai norm áktól mentes művészi 
m unka szorgalmazása fűződik a nevéhez. Az újvidéki egyetem tanáraként 
ő irányítja  a diákok figyelmét a „provinciálisról” a modernre.

Részint az ő tan ítványai azok, akik a Képes Újság Symposion  melléklete 
(1961—1964), m ajd az ebből kinőtt Új Symposion (1964—) című folyóirat kö
rül gyülekeztek. (Tolnai Ottó, Bányai János, Koncz István, Fehér Kálmán, 
Brasnyó István, Gion Nándor, Végei László, Bosnyák István, Varga Zoltán, 
Gobby Fehér Gyula.) Azzal az elszánt indulattal, hogy „szembeszegülnek 
mindazzal — Bosnyák István szavait idézem —, ami a jugoszláviai magya
rok életében addig ku ltúrának  és művészetnek számított. S ami, egészében 
véve, a provincializmus jellegzetességeit viselte m agán”.

Igazságtalan volt ez a „kalapácskritika” — később m aguk is méltányosab
ban ítélték meg a hagyományokat —, de valam elyest érteti az újat, világ- 
irodalm i jellegűt akaró  hevület. M inden érdeklődésüket a világirodalomra és 
a m odern délszláv irodalom ra fordították. A színház, a dráma, a líra, a szo
ciográfia kérdéseivel egyként foglalkoztak. S ha eleinte tú l hangosan és za
varosan is, mégiscsak új igényekkel jelentkeztek. Az általuk bezárkózónak, 
regionálisnak ítélt korábbi vajdasági irodalommal szemben egy új esztétikát 
és m agatartást állítottak. Egyszerre vállalták a hagyományos írói szemlé
let és m agatartás k ritikáját, s a m odernnek tudo tt világirodalmi és jugo
szláv avantgárd ösztönzéseit. Bizonyos: az Új Sym posion  írói új fejezetet 
nyito ttak  a jugoszláviai magyar irodalom történetében.

Az Új Sym posion  körüli irodalom természetesen több rétegzésű. Voltak, 
s vannak a körhöz szorosan nem tartozó írók is, akik csak rokonszenveznek 
a mozgalommal, s vannak  magányosak is.

Az Új Syjnposion első nemzedékének Tolnai O ttó (1940—) a legterméke
nyebb, legtöbb m űfajú  kísérletezője; vers, esszé, drám a s kísérleti regények 
alkotója. Ahogy Bori Im re jellemzi: „Rilkétől a beatirodalomig, a képcso
dától a dadaizm usra emlékeztető montázsig és a kollázsig haladva szünte
len metam orfózisokban” él. Az Új Symposionhoz csak lazábban tartozik Gion 
Nándor (1941—). B ár az avantgárd sodrában indult, a hagyományosabb for
májú regényekben (Virágos katona, Rózsaméz) alkotott legjelentősebbet.
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Egészen magányos jelenség V arga Zoltán (1963—); analitikus lélektani no
velláiban és regényeiben egy Franz K afkára emlékeztető világot ábrázol.

Az Űj Sym posion  írói példát és igazolást leginkább Bori Imrétől, az iro
dalomtörténésztől és kritikustól, az újvidéki egyetem tanárátó l kaptak. Bori 
Im re (1929—) az avantgárdot ta r tja  a XX. századi világirodalom fő szóla
m ának. A m agyar irodalom fő áram ának is az avantgárdot tudja. A m agyar 
avantgárdot — m int Bányai János is fogalmazza — Bori Im re „komplex, 
a maga m ódján autochton, saját vonzásrendszerrel bíró, általános érvényű 
teljes mozgalomnak” tudja, „amely nélkül a XX. századi m agyar irodalom 
általában meg nem  érthető, s alkotói egy jelentős részének interpretációja is 
hiányos, egyoldalú m arad”. Természetesen Bori Imre nemcsak az avant
gárdra de a m agyar irodalom egész történetére figyel. Elsőként tá rta  fel a 
jugoszláviai m agyar irodalom m últját is, m egszüntetve a hagyom ánynélkü
liség érzéseit. Vonatkozó könyve eredm ényeire (A jugoszláviai magyar iro
dalom rövid története. Üjvidék, Fórum Könyvkiadó, (1982) mi is építettünk 
e rövid összefoglalásban.

Az Űj Sym posion  írói a hatvanas években, s a hetvenes évek elején h it
tek  abban, hogy az élet alakítható; vállalták a társadalom alakító cselekvés 
kockázatát is. A hetvenes évek derekától jelentkezők m ár nemigen hisznek 
az írás társadalom form áló erejében. „Lehalkított szívveréssel” élnek; inkább 
a személyiség belső köreire s a műhely gondjaira, az új avantgárd kifejezési 
lehetőségeire fordítják  tekintetüket, akárcsak Kelet-Közép-Európa más 
nyelvű indulói közül is számosán. A frissen induló vajdasági magyar köl
tők  közül m ár itthon is ismerős hangzású Szombathy Bálint és Sziveri János 
neve. Szombathy a költészet fogalmát és lehetőségeit tágítja szerencsésen, 
Sziveri inkább a költészet személyiséget építő feladatait hangsúlyozza.

Bár az avantgárdú tendenciák kezdettől m eghatározóak a jugoszláviai m a
gyar irodalomban, jelen voltak időről időre a hagyományosabb, realista áb
rázolási törekvések is. A Híd és az Űj Sym posion  után, 1971-ben, egy olyan 
folyóirat indult Szabadkán, az Üzenet, am ely a Hídból és az Űj Sym posion- 
ból kim aradt törekvéseknek is helyet akar biztosítani, a hagyományosba kí
vánja ágyazni jobban az ú jat, s a szülőföldhöz való kötöttséget is fontosnak 
tartja . Örvendetes jelenség, hogy egyre gyarapodik az Üzenet íróinak a 
száma; a Híd, és az Űj Sym posion  neveltjei közül is egyre többen érzik szük
ségét a valóságos kérdések közvetlenebb felvetésének. Az Üzenet a korábban 
perifériára szorított, népi tájékozódású Csépe Im rét (1914—1972) is ébreszt- 
geti, s számról számra közli annak a Herceg Jánosnak az írásait, aki egykor 
a Kalangya, m ajd  a második világháború u tán i időben a Híd szerkesztője 
volt, s akinek változatlanul meggyőződése: bár az ember mindenütt ember, 
bár lehetséges m indenütt azonos helyzet — az író világa mégis m eghatáro
zott. M eghatározott térben és időben. Ism ernie kell a világirodalom legú jabb’ 
áram ait, de nem  mondhat le az író a m aga értékes nemzeti hagyományairól 
sem. „A mi mozgalmunk — írja  — kezdettől fogva az adott helyzet lehető
ségét követte: az önálló nemzeti és szellemi élet vállalását, az itt élő népek 
egymásra te tt hatásának a megváltását, a ragaszkodást a vidékhez, a szülő
földhöz, a hagyományokhoz, az anyanyelvhez, tehát csakugyan mindazon té 
nyezőkhöz, am elyek a regionális irodalm at kialakítják. Aki magyar itt tol
la t vesz kezébe, önkéntelenül is népének sorsához kötelezi magát, ahhoz a 
népcsoporthoz, amelynek jugoszláviai m agyar nemzetiség a neve.”
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Ikontisztelet az ortodox lelkiségben

Gyerekkoromból jól emlékszem Etus nénire. Józsi bácsi, akit nagyon szere
tett, m ár korábban eltávozott az élők sorából. Esténként, mielőtt lefeküdt, 
odament gyászszalagos fényképéhez, megsimogatta, és így búcsúzott tőle: 
„drága Józsikám ”. Volt valami egyszerű természetesség ebben a mozdulat
ban. Nem kellett megmagyaráznia, hogy miért teszi. Ö is tudta, mi is tud
tuk, hogy a fénykép nem  azonos elhunyt férjével. Mégis, az a simogatás 
egyfajta m agától értetődő lelki kapcsolatot jelentett.

A m ásik élményem egy baptista imaházból származik. Amerikai vendég
lelkész prédikált, és am ikor bevezető köszöntésében a házigazdához fordult, 
ezekkel a szavakkal jellemezte hozzá fűződő testvéri viszonyát: „a fényképe 
mindig ott van a többiekkel együtt az asztalomon, így amikor esténként le
térdelek, hogy imádkozzam, soha nem feledkezem meg róla”.

Jóllehet az ikon tisztelete ennél többet jelent az ortodox lelkiségben, e két 
példa azt érzékelteti, hogy a gyökerét itt, ebben a természetes, „reális” szem
léletben kell keresni. Az ikon egyszerre tanít, nevel, h itet ébreszt, emlékez
tet, találkozási pont isteni és emberi valóság között.

De lássuk először az ikontisztelet k ialakulását a történeti hagyom ányban! 
Euszebiosz Egyháztörténetének VII. könyvében em lítést tesz az Üdvözítőnek 
Palesztinában, Paneasz városában látható  szobráról, melyet a vérfolyásos 
asszony em elt hálából gyógyulásáért, m ajd így folytatja: „Semmi csodálatos 
sincs abban, hogy így te ttek  azok az egykori pogányok, akik m egtapasztal
ták Üdvözítőnk jótétem ényeit, amikor ism ertük apostolainak, Pálnak és Pé
ternek, és magának K risztusnak színek által, táblákon megőrzött képeit is.” 
Van olyan hagyomány is, amely arról szól, hogy az Üdvözítőnek már életé
ben készült ikonja. Ez az úgynevezett „nem emberi kéz által készített” vagy 
„Isten á lta l készített” képmás. Több forrás is említést tesz a súlyosan beteg 
edesszai A bgár királyról, aki elküldte Jézushoz udvari festőjét egy levél k í
séretében, hogy készítse el számára az Ür képmását. De amikor a m ester 
Krisztus arcának ragyogása és az Öt körülvevő nagy tömeg m iatt nem volt 
képes fe ladatát teljesíteni, Jézus vizet kért, megmosta arcát, és a kendőn, 
mellyel meg törölte, ott m aradtak vonásai. Ezt a lenyom atot küldte el a ki
rálynak válaszlevelével együtt. Az ereklyét sokáig féltve és nagy tisztelettel 
őrizték Edessza városában. Később Konstantinápolyba került, de 1204, a vá
rosnak a keresztes hadak által történt kifosztása u tán  nyoma veszett.

Szűz Máriáról a G yerm ek Jézussal, ugyancsak a hagyomány szerint, az 
első ikont m aga Szent Lukács apostol és evangélista készítette, aki az orvosi
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tudományok mellett a festészetben is já ra to s volt. Az Apostol nem nézte le 
azt, amit a pogány, a K inyilatkoztatástól idegen kultúra létrehozott, hanem  
fölhasználta és megszentelte a széles töm egek körében népszerű művészetet. 
Életrajzában azt olvassuk, hogy am ikor Istennek Szülője először lá tta  meg 
ikonjait, így szólt: „A tőlem  Születettnek a kegyelme és az én irgalm am  le
gyen v e lü k /’ Lukács apostol Szent P éter és Pál képm ását is megörökítette.

Mindebből kitűnik, hogy az Egyház m ár kezdettől fogva elismerte a képi 
ábrázolás lehetőségét, és fölismerte jelentőségét. Ez a felismerés mindmáig 
érvényes. A nnál is inkább, m ert ebben lá tja  az Isten M egtestesüléséről szóló 
tanítás (Jn 1,14) „látható” garanciáját. Damaszkuszi Szent János így ír erről 
a Szent képekről  szóló könyvében: „A régebbi időkben az Isten, akinek sem 
alakja, sem teste nincs, nem  volt ábrázolható. De most, hogy az Isten tes t
ben látható lett, emberekkel beszélt, képet készíthetek arró l az Istenről, akit 
látok. Nem az anyagot imádom, hanem az Alkotót, aki érettem  anyaggá lett, 
aki anyagban akart lakozni, aki üdvösségemet az anyagon keresztül m un
kálta. M indig is tisztelni fogom az üdvösségemet hordozó anyagot. Tisztelni, 
de másként, m int az Istent.”

Az ikontisztelet kialakulásával kapcsolatban ott k ísérthet az a m egállapí
tás is, hogy az Egyház egyszerűen „behódolt” az antik művészetnek,  és ehhez 
utólag keresett dogmatikai megalapozást. De ha ezen a vonalon indulnánk 
is el, akkor is merőben m ásról van szó, m in t „behódolásról”. A keresztény
ség, a kereszt szellemében, a szeretet és az irgalom vallásaként indult hódító 
útjára. Ez pedig azt je lentette, hogy nem  frontálisan ak a rt nekitám adni a 
pogány világnak, hanem a jó magot megkeresve kiigazítani és megszentelni 
azt. Ahogyan Pál apostol te tte , amikor megdicsérte az athéniakat vallásos
ságuk m iatt, m ert az „ism eretlen istennek” emeltek o ltá rt (ApCsel 17,23). 
így „dicséri meg” karácsonyi ünnepi tropárunk  (rövid változó ének) is a 
„győzhetetlen nap születésének” római kori kultuszát, csupán nagy szeretet
tel egy kis korrekciót tesz, és máris ott van  a kinyilatkoztatott igazság: „A 
Te születésed Krisztus Istenünk, a tudás fényét árasztotta a világra; m ert 
általa a csillagimádók a csillagtól m egtanulták, hogy Tenéked hódoljanak, 
az Igazság Napjának, és m egismerjenek Téged, a fentről való Napkeltét. Mi 
Urunk, dicsőség Néked.”

Nem a pogány szokások hatolnak teh á t be az Egyházba, hanem a keresz
ténység hatására a pogány művészet le tt kereszténnyé, és így visszanyerte 
eredeti, rom latlan, paradicsom i funkcióját. Az Egyház világban való lété
nek legfőbb értelme az, hogy a világot a kinyilatkoztatás teljességéhez, az 
üdvösséghez vezesse. Ebben a szüntelenül építő folyam atban az Egyház a 
m últban és a jövőben is m agába fogad m indent, ami igazi, valódi érték. Csak 
éppen teljessé teszi és megszenteli azt, am i nem tökéletes.

Az ikontisztelet teológiája  ugyanúgy született meg, m in t a krisztológia (a 
Krisztusról szóló tanítás) a IV—V. században. Az Isten Megtestesülésének 
dogmatikai igazságát az első keresztények inkább az életükkel, „p rak tiku
san” vallo tták  meg, és nem  érezték anny ira  fontosnak az elméleti m egala
pozást. Később azonban, az eretnekségek és tévtanítások kihívásával szem
ben pontosan megfogalmazták mindazt, am it a názáreti Jézusról h ittek. 
Ugyanez tö rtén t az ikonokkal is. A tulajdonképpeni dogmatikai alapvetés 
a 692-ben K onstantinápolyba összehívott úgynevezett Irulloszi zsinathoz  fű
ződik, amely két kánont is kiadott a képi ábrázolással kapcsolatban. A zsi
nat 82. kánonja  így hangzik: „A szent ikonok némely példányain bárány
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van ábrázolva, amelyre az Előhírnök (Szent János) ujjával m utat és amely 
a kegyelem jelképének van véve, jelképezve a törvény szerinti igaz Bárá
nyunkat: Krisztus Istenünket. De (bár)mennyire (is) tiszteljük az egyházban 
bevett régi jelképeket és árnyakat, m int az igazság szimbólumait és előké
peit, mégis többre ta rtju k  a kegyelmet és az igazságot, elfogadván azt mint 
a törvény beteljesedését. Hogy pedig a tökéletes a képírás révén is minden 
szemnek ábrázolva legyen, elhatározzuk, hogy a régi bárány helyett ezentúl 
annak a Báránynak, aki elvette a világ bűneit — Krisztus Istenünknek — 
emberi jellegét kell az ikonokon kidom borítani; megértve ezáltal az Isten 
Ige megalázkodásának fennköltségét és késztettetve az Ő testi életére, szen
vedéséin, üdvözítő halálára és a világnak ebből fakadó m egváltására való 
emlékezésre.” A kánon célja világos. Az első századok keresztény szimboli
kájával szemben, amely csupán a beavatottak egy szűkebb köre számára 
volt érthető, a zsinati atyák az Egyház tanításának olyan konkrét, világos, 
„reális”, képi ábrázolása m ellett foglaltak állást, amely a legszélesebb népi 
tömegekhez szól. Az ikont a testté lett Ige titkának, Isten „megalázkodásá
nak” őrzőjévé, hordozójává kell tenni. Meg kell erősíteni azt az elvet, hogy 
az ikon teljes m értékben feleljen meg a Szentírásnak.

A másik, 100. kánon  teljesen nyilvánvalóan az antik  művészet érzékiessé
gét veszi célba: „A Bölcsesség parancsolja: »A te  szemeid előre nézzenek« 
és »minden fé lte tt dolognál jobban őrizd meg szívedet«; m ert a test érzékei 
könnyen viszik át saját (behatásaikat) a lélekre. Tehát megparancsoljuk, 
hogy ezentúl akár deszkalapokon, akár másképpen készített olyan képeket, 
amelyek . . . elbájolják a látást és m egrontják az értelm et és élesztik a tisz
tátalan  gyönyörök tüzeit, semmiképpen sem szabad ra jzo ln i. . . ” Az az új 
művészeti koncepció, amely évszázadokon át formálódott, e két kánonnal 
világos és teljes megfogalmazást nyer: egyrészt meg kell őrizni a tem atika 
realizmusát, m ásrészt pedig az ábrázolásnak m entesnek kell lennie minden 
érzékiességtől, naturalista realizmustól, és a Lélek valóságát kell kifejeznie. 
Ily módon az Egyház, mind tartalm át, mind pedig form áját tekintve, foko
zatosan olyan új művészetet teremt, amely az ábrázolás és a színek segítsé
gével az isteni kinyilatkoztatást adja tovább a szemlélődő, gondolkodó em
bernek. Ez a művészet a liturgiával együtt fejlődik, és akárcsak a liturgia, 
a Szentírás igéjének megfelelve, az Egyház tan ítását fejezi ki. A képi és a 
szóbeli ábrázolás egymásnak való megfelelését nyomatékosan hangsúlyozta 
a 787. évben Nikeában összeült VII. egyetemes zsinat, mely visszaállította az 
ikontiszteletet. A zsinati atyák úgy határoztak, hogy a szent ikonoknak 
ugyanolyan tisztelet jár, m int a Keresztnek, a kereszténység megkülönböz
tető jelének, és az Evangéliumnak, Krisztus szóbeli ikonjának. A zsinati do
kumentum ból világosan kiderül, hogy az Egyház nem pusztán olyan művé
szetet lát az ikonográfiában, amely a Szentírás illusztrálására szolgál, ha
nem egyenlőségjelet tesz a kinyilatkoztatás szóbeli és képi ábrázolása közé. 
Az evangéliumi történetnek megfelelő ikon „az Isteni Ige valóságos és nem 
látszólagos Megtestesülésének a tanú ja”. De a zsinat ugyanakkor nagyon ha
tározott különbséget is tesz a „csókkal és m eghajlással” kifejezett „tisztelet” 
és „az egyedül az Istennek kijáró” imádó „szolgálat” között. Ennek a tiszte
letadásnak a része a tömjénezés és a gyertyaállítás „ahogyan ezt istenfélő 
módon a régiek is te tték”. Ez a tisztelet nem az ikon anyagának szól, m ert 
ez bálványim ádás vagy íetisizmus lenne, hanem, ahogyan a zsinat fogalma
zott, az „ikonnak adott tisztelet eredetijéhez száll”. A határozatból m egtud
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juk, hogy az Egyház az ikonnak ugyanolyan dogmatikai, liturgikus és ne
velő jelentőséget tulajdonít, m int a Szentírásnak. Azaz, az ikon ugyanazt 
az igazságot tartalm azza és hirdeti.

De lássunk konkrét példákat is az Evangélium szóbeli és képi megjelení
tésének összefüggésére! Nagy Szent Antal (szül. 250—51, megh. 355—56) élet
rajzában olvassuk, hogy egyszer a templomban m élyen m egragadta a gaz
dag ifjúról szóló történet, akinek Jézus ezt m ondta: „Ha tökéletes akarsz 
lenni, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között, így kincsed 
lesz a mennyben! Aztán gyere és kövess engem!” (Mt 19, 21). Szent Antal 
minden vagyonát szétosztotta, és a pusztába vonult, ahol nemsokára számos 
tanítvány gyűlt köré. Szentéletű Egyiptomi M áriáról (+522) viszont azt tud
juk, hogy megtérésének a döntő pillanata volt, am ikor ránézett Isten Szülő
jének a jeruzsálemi templom bejáratánál levő ikonjára. Szent Vlagyim ir fe
jedelemről, a Kijevi Rusz népének megkeresztelőjéről pedig a hagyomány 
úgy tartja, hogy am ikor még ingadozott, fölvegye-e vagy se a keresztény 
hitet, akkor az Utolsó Ítélet ikonja volt rá meggyőző hatással, am it a görög 
küldött m utatott neki.

Az elmondottakból érthető, m iért tulajdonít az Egyház olyan jelentőséget 
az ikonnak. Az egyetlen egyházi ünnep, amely az Ortodoxia győzelmének 
van szentelve, az ikontisztelet visszaállításával kapcsolatos. Ezt az ünnepet, 
a 843. évi konstantinápolyi zsinat megkoronázásaként, március 11-én, Nagy
böjt első vasárnapján tarto tták , és az Ortodox Egyház azóta is m inden évben 
megemlékezik róla. A VII. egyetemes zsinat tanítása az ikontiszteletről tömör 
formában csendül föl az Ortodoxia Vasárnapjának ünnepi kondákionjában  
(rövid, változó ének): „Az A tyának leírhatatlan  Igéje, Tőled Isten Szülőjé
től megtestesülve leírato tt, és a beszennyezett képet régi alakjában vissza
állítva, az isteni szépséggel egyesítette. Vallomást téve az üdvözülésről, cse
lekedetben és szóban ábrázoljuk azt.” Az ünnepi énekben a rövid, de nagy 
gonddal megfogalmazott tanítás az ikontiszteletről összekapcsolódik az Egy
háznak az üdvösségről szóló teljes tanításával.

Az ikon megszentelésével kegyelmi kapcsolat jön létre  a kép és eredetije 
között. Ugyanúgy, ahogy a liturgián a megszentelt evangéliumoskönyvből 
való felolvasáskor az ortodox hívő úgy érzi, hogy magának az Ű r Jézus 
Krisztusnak a prédikálását hallgatja. Amiként az Ige csodatévő, emberi 
életeket megváltoztató, úgy elvben minden m egszentelt ikon is csodatévő. És 
valóban, se szeri se száma az ilyen ikonoknak az ortodox népek körében. Ha
sonlóan ahhoz, ahogyan Péter „árnyéka” (ApCsel 5,15), vagy Pál apostol 
„kendői és kötényei” (19,22), a hit révén gyógyító forrássá váltak.

Talán jobban érthetővé válik az ikontisztelet lényege az ortodox lelkiség
ben, ha arra  gondolunk, hogy az Egyház az embert és önmagát is ikonszerűen  
szemléli. Minden ember kivétel nélkül Isten élő „képmása” (lMóz 1 :26), 
ikonja, sőt, az Utolsó Ítéletről szóló tanítás fényében (Mt 25, 31—46) Krisz
tusnak, Isten Fiának is ikonja. Az egyik moldvai sztarec mondta: „nézz úgy 
minden emberre, ahogyan a szentekre nézel”. A Terem tés könyvében az áll, 
hogy Abrahám  „m eghajtotta magát a hetiták elő tt” (lMóz 23,7,12), Jákob 
pedig „hétszer meghajolt a földig”, am ikor ú jra  találkozott testvérével Ézsau- 
val (33,3). Főként hagyományosan ortodox népek körében lehetünk tanúi 
annak, hogy a hívők csókkal (1. Kor. 16:21) és meghajlással fejezik ki egy
más iránti tiszteletüket. Az istentisztelet során pedig az oltár és az ikonok 
után a szolgálattevők az egész hívő népet is megtömjénezik, és kölcsönösen
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m eghajtják magukat. Meglepőnek tűnhet a kívülálló számára az a még hang- 
súlyozottabb tisztelet, ahogy papok és hívők a püspököt köszöntik: földig 
való meghajlással és kézcsókkal. De m indnyájan tisztában vannak azzal, 
hogy ez a megkülönböztetett figyelem nem kizárólag az ő személyének szól, 
hanem Annak, akit „kép-visel”, Jézus Krisztusnak. Antióchiai Szent Ignác 
írja a Magnésziaiákhoz szóló levelében, hogy ne éljenek vissza püspökük fia
tal korával, hanem „adjanak meg neki minden tiszteletet a rra  a hatalom ra 
való tekintettel, am it Isten ruházott rá”. Jézus Krisztus „m indnyájunknak 
püspöke”, ezért „képm utatás nélkül illő engedelmeskedni A nnak tiszteletére, 
aki szeretett m inket” (III. 1,2).

Végül, de nem utolsósorban, az Egyház is ikon, mégpedig a Szentháromság 
ikonja. A földi Egyház életének a mércéje mindig az a jeruzsálem i őskeresz
tény közösség, amelynek egy volt a tanítása, a kenyértörése, az im ája, a 
szíve, sőt a vagyona is (ApCsel 2, 42—47). Olyan közösség volt ez, amely 
méltó ikonja volt a Szentháromság Személyeit tökéletesen összefűző szeretet- 
közösségnek. Erre utal a 34. apostoli kánon is, amely az egész Egyház fel
építését kifejezetten a Szentháromsághoz hasonlítja: „Minden nemzet püspö
kei el kell hogy ism erjék m aguk között az elsőt és azt fejüknek kell tekin
teniük; semmi fontosabb (dolgot) se tegyenek az ő véleménye nélkül; csak 
azt tegye mindegyikük, am it saját egyházmegyéje megkövetel és az ahhoz 
tartozó vidékek. De amaz se tegyen semmit a többiek tu d ta  nélkül. így lesz 
ugyanis egyetértés és így dicsőíttetik majd az Isten az Ü r által a Szent Lé
lekben: az Atya és a Fiú és a Szent Lélek.” Helyi Egyház-egyetemes Egy
ház kapcsolata, azaz az Egyház katolicitásának a fogalma csak a Szenthá
romság Személyi és Háromságos istenségének a fényében válik érthetővé, 
amely egyszerre igaz. Az ikonográfiának ez a vetülete pedig m ár ökumenikus 
küldetést is magában re jt: olyan egyházmodellt kínál, amelyben egység és 
sokféleség, a gyakran egymás ellenében kisarkíto tt két pólus tökéletes és 
szabad, isteni harm óniában oldódik föl.
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N. V. GOGOL

Elmélkedések az isteni liturgiáról

Az isteni liturgiának hatalm as hatása van a lélekre. Szemmel láthatóan 
megy végbe az egész világ előtt, de egyúttal rejtve is. Ha a hívő buzgalom
mal és áh ítatta l követ m inden cselekményt, és engedelmeskedik a diakónus 
felhívásainak, a lélek emelkedett hangulatára tesz szert: Krisztus parancsai 
teljesíthetők lesznek számára; Krisztus igéje édes lesz és az Ö terhe köny- 
nyű. Eltávozva az Isten házából, ahol részt vett az isteni szeretetlakomán, 
úgy tek in t mindenkire, m int testvéreire. Ám bár m indennapi foglalkozását 
végzi, legyen akár hivatalban, odahaza, vagy bárhol, lelkében önkéntelenül 
is megőrzi az emberekkel való szeretetteljes kapcsolat fönséges példáját, m e
lyet az Istenem ber hozott a mennyből. Önkéntelenül is jóságos és szeretettel 
teljes lesz alárendeltjeivel szemben. Ha pedig más hatalm a alatt áll, kész
ségesen és szívesen engedelmeskedik neki, m int m agának az Üdvözítőnek. 
Ha segítségért könyörgőt lát, szíve készségesebb lesz a segítésre, és annál 
nagyobb gyönyörűséget érez. Szeretetből fog adni annak, aki rászorul. Ha 
pedig ő maga is szegény, hálával fogadja a legcsekélyebb aadományt is: 
m eghatódott szíve hálával telik  el, és ezelőtt sohasem imádkozott olyan h á 
lával jótevőiért, m int most. M indannyian, akik buzgalommal követték az is
teni liturgiát, szelíden hagyják el az Isten házát, barátságosan érintkeznek 
az emberekkel, emberszeretők és nyugodtak minden cselekedetükben.

Azért m indenkinek, akiben megvan a vágy, hogy előrehaladjon és m indig 
jobb legyen, szükséges, hogy amilyen gyakran csak tud, részt vegyen a szent 
liturgián, és figyelemmel legyen azon jelen: észrevétlenül építi és formálja az 
embert. Ha a közösség még nem esett szét egészen, ha az emberek nem  
táplálnak egymás irán t nagy, kiengesztelhetetlen gyűlöletet, akkor az isteni 
liturgia az a titkos indítóok, amely az em bert testvérei irán t mennyei sze- 
re te tre  buzdítja. Aki tehát meg akar erősödni a szeretetben, kell, hogy am i
lyen gyakran csak tud, félelemmel, hittel és szeretettel részt vegyen a sze
re te t szent lakom áján. Ha pedig m éltatlannak érzi m agát arra, hogy az Is-

„Az isteni liturgia nem más, mint a szeretet érettünk megvalósult felmérhetetlen 
művének állandó megismétlése” — írja Gogol az ortodox liturgia ismertetését és 
értelmezését tartalmazó könyvecskéje bevezetésében. A mű első kiadása az író 
halála után, 1857-ben jelent meg Péterváron Elmélkedések az isteni liturgiáról 
címen (Razmislenyija o bozsesztvemoj liturgii). Gogol kis könyvének kéziratos 
fordítása, amely az 1889-ben megjelent moszkvai kiadás alapján készült, Kor- 
zenszky Richard munkája. Gogol zárószavát közöljük a műből. (Szerkesztő.)
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tent, aki m aga Szeretet, szájával fogadja, legalább mint néző figyelje m á
sok áldozását, hogy észrevétlenül, anélkül, hogy érezné, egyik hétről a m á
sikra eljusson a tökéletességre.

Hatalm as és felm érhetetlen hatást gyakorolhat az isteni liturgia az em
berre, ha úgy vesz azon részt, hogy mindazt, amit ott hallott, átü lteti az 
életbe.

Ugyanabban a bölcsességben oktat m indenkit, ugyanabban a bölcsességben 
hat a lánc mindegyik láncszemére, a cároktól a koldusokig; ugyanazt mondja 
mindenkinek, de nem ugyanazon a nyelven. Szeretetre tan ít m indenkit, ami 
a közösség köteléke, ami titkos rugója m indannak, ami kiegyensúlyozottan 
működik. A szeretet a tápláléka, a szeretet az élete mindennek.

Ha az isteni liturgia az azon részt vevőkre is oly nagy hatást gyakorol, 
még nagyobb a hatása arra, aki azt bem utatja: a papra. Ha áh ítattal, szent 
félelemmel, hittel és szeretettel végzi a pap, akkor m ár teljesen megtisztult. 
Egy olyan edényhez hasonlít ekkor, amelyet ezután m ár semmi más célra 
nem lehet használni. Egész napon át teljesítheti sokféle papi kötelességeit, 
legyen akár a családjában hozzátartozói között, akár egyházközsége gyer
mekei között, akik szintén az ő családjához tartoznak, maga az Üdvözítő ölt 
m ajd testet benne. Minden tettében Krisztus cselekszik, szavaiban maga 
Krisztus beszél. Akár a civakodókat inti békülésre, akár az erőseket a gyen
gék irán t szelídségre, akár a bánkódókat, szomorúakat vigasztalja, akár az 
elnyom ottakat inti türelem re, szavai: gyógyító balzsam és m indenütt a bé
kesség és szeretet igéi.

Korzenszky Richárd fordítása

Krisztus 
XVIII. sz. eleje

Pünkösd 
XVIII. sz. eleje



VALERIJ LEPAHIN

Bergyajev három szabadsága

Nyikolaj Alekszandrovics Bergyajev (1874—1948) az orosz kultúra „ezüst
korának” — így nevezték a századforduló idejét Oroszországban — egyik 
legnagyobb és legjellemzőbb filozófusa volt. Sok kortársához hasonlóan a 
marxizmus lelkes híveként kezdte pályafutását, s egy illegális csoportosu
lásban való részvételéért Vologdába száműzték. Azonban m ár 1903-ban a ke
resztény gondolkodás és filozófia felé fordul. 4922-ben Franciaországba emig
rál. Számos m unkája van, s ezek nagy része a filozófiában kevésbé jártas ol
vasó számára is könnyen éx'thető. M űveit majdnem m inden európai nyelvre, 
azonkívül japánra is lefordították. M agyarul 1935-ben jelen t meg Űj középe 
kor című könyve.

Bergyajev egész filozófusi m unkásságának központi problém ája a szabad
ság kérdése. Bármiről ír, bármilyen kérdéssel is foglalkozik, gondolatmenete 
m ajdnem  mindig a szabadság problém ájából indul ki, vagy ahhoz érkezik el 
végül. A Kísérlet filozófiai önéletrajzra című művében ezt írja: „Filozófiai 
rendszerem sajátossága m indenekelőtt abban áll, hogy filozófiám alapfogal
m ának nem a létet, hanem  a szabadságot tettem  meg. Ilyen radikális for
m ában ezt még, azt hiszem, nem te tte  egy gondolkodó sem. (.. .) Lényegé
ben egész életemben a szabadság filozófiáját írom, annak tökéletesítésén és 
kiegészítésén dolgozom.”

Korai filozófiájában Bergyajev kétféle szabadságot különböztetett meg, 
s ezt később három szabadságról szóló tanítássá fejlesztette: a racionális, az 
irracionális és a racionalitás feletti szabadságéról. Az irracionális szabadság, 
melyet Bergyajev önkényességnek, és a jó és rossz közötti választás szabad
ságának is nevez, az Isteni Semmiből (Areopagita Pseudo-Dionysios szóhasz
nálatával élve, vagy Jakob Böhméével) az Ungrund-ból ered. Ezt a szabad
ságot nem Isten terem tette, s ez Bergyajev igen fontos tézise: ezzel az állí
tással egyrészt a rossz eredetére m utat, másrészt elhárítja  Istenről a világ
ban levő rosszért való felelősséget. Ez egyben Bergyajev szabadságról szóló 
tanításának legkétségesebb pontja is. Filozófiájának alapjában Isten és a 
nem terem tett, Isten hatalm a alá nem tartozó szabadság dualizmusa jele
nik meg.

A racionális, ésszerű szabadság ellentétben áll az első szabadsággal, a jó 
és a rossz közötti választás szabadságával. A lapja az em beri ész által k iala
kíto tt etika, s az embertől az erkölcsi kötelezettségek teljesítését követeli, 
ezzel kizárva a rossz választásának lehetőségét. Bergyajev szerint m indkét 
szabadságnak csak tragikus kim enetele van. „Az első szabadság könnyen a
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rossz szabadságává válhat, ami pedig végzetes módon szükségszerűséget és 
rabságot eredményez. ( . ..)  A második szabadság önmagában az igazság és a 
jó kényszeréhez, kényszerű erényhez, vagyis a lélek szabadságának tagadá
sához, az élet zsarnoki módon való elrendezéséhez vezet. Míg az első szabad
ság az önmaga pusztulását okozó anarchiát szüli, a második az élet tekin
télyelven alapuló rendjét hozza m agáva l. . . ”

A két szabadság viszonyának legfontosabb kérdése a következő: „Hogyan 
lehet a szabadságot az általa terem tett rossztól megszabadítani anélkül, hogy 
m agát megsemmisítenénk?” A harm adik szabadság racionalitás feletti, es 
magába foglalja a két első szabadságot. Ez a szabadság a Krisztusban való 
szabadság. Az igazi szabadságot Krisztus adja meg, s Krisztus igazsága az 
em bert szabaddá teszi, „senkit nem kényszerít és nem  köt gúzsba, s nem ha
sonlít a világ ama igazságaihoz, melyek erőszakkal irányítják és leikétől 
fosztják meg a szabadságot”. Az abszolút isteni szabadság ugyanilyen szabad 
elfogadást feltételez. Bergyajev számára az isteni és az emberi szabadság 
összeegyeztetésének legfontosabb pontja a megfeszített Krisztus. Az Isten
ember Krisztus a kereszten a világba való eljövetel önként vállalt isteni sza
badságát, az emberi szabadságnak az Atya iránt való engedelmességét és a 
halál isteni elfogadását teljesítette be az ember m egváltása érdekében. Itt 
a szabadság az isteni és emberi szabadság egybeesése. Ha Krisztus a világ 
győzedelmes uralkodójaként jö tt volna el, ez szellemi erőszak lett volna és 
a szabadság végét je lentette volna. De a m egfeszített Krisztus nem tárulko
zik fel, hanem m intha ellenkezőleg elrejtőzne, és az embertől szabad válasz
tást, felvállalást és cselekvést vár, hogy a M egfeszítettben felism erje Istenét. 
Mivel a harm adik szabadság kizár mindenféle erőszakot, Bergyajev feltéte
lezi, hogy ahhoz, hogy az ember elérkezzen a K risztusban való szabadság
hoz, keresztül kell esnie az első két szabadság tragédiáján. Csak illuzórikus- 
ságukról megbizonyosodva és a rabságuk zsákutcáit m egjárva fordul szaba
don az em ber az Istenhez. Ez a szabadság belső és lelki-szellemi természetű, 
s azon a felismerésen alapul, hogy az igazi szabadság az Isten akaratának te l
jesítése. Az Isten akaratának megismeréséhez vezető ú t pedig az alázat. Az 
alázat Bergyajevnél az cgocentrizmustól a teocentrizmushoz való átmenet, 
de a teocentrizmus belülről, az ember belső szabadságán keresztül tárulko
zik fel. Ezért az isteni kegyelem nem valami külső dolog az ember számára, 
hanem csak az azt szabadon befogadó emberre hat — másképpen ú jra  lelki 
erőszak állna elő. Ezért Bergyajevnél végül is a „harm adik szabadság a k e
gyelemmel, az isteni szeretettel összekapcsolódott szabadság”.

Egyik utolsó könyvében, Az emberi rabságról és szabadságról-ban Ber
gyajev ú jra  visszatér a szabadság kérdéséhez, s azt ez alkalommal a szellemi 
rabsággal állítja szembe. Ebben a művében részletesen bem utatja, hogyan 
lehet az ember a term észet és a lét, a társadalom  és a kulturális értékek, 
saját maga és nemzeti hovatartozása, az államhatalom, a tőke, a pénz, a kol
lektivizmus és az utópizmus, a szépség és a nemiség, a halál, és végül az 
Isten rabja. Az Isten az embernek a legmagasabb szabadságot adja, de úgy, 
m int szabad embernek, az iránta való szeretetet teljesített fiának. Az ember 
azonban sokszor tárgyiasíto tt és magától elidegenedett Isten-képet hoz létre, 
amelyben Isten tőle idegen lény, akihez nem olyan kapcsolat fűzi, m int fiút 
az atyjához, hanem m int a rabot gazdájához. Ebben a könyvben is elhang
zik Bergyajev ama fontos gondolata, hogy a legmagasabb szabadság is rab
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sággá változhat, ha az em ber megbontja az isteni és a személyes szabadság 
harmóniáját.

Bergyajev m agát „szabad keresztény filozófusnak” nevezte, vagyis függet
lennek a hivatalos egyházi teológiától és tanítástól. Egy filozófustársa he
lyesen jegyezte meg róla: „Bergyajev m eg-m egsértette ugyan a keresztény 
dogmák betűjét, de mindig hű m aradt a kereszténység szelleméhez. Filozó
fiájában van vakmerőség és eretnekség, de istenkárom lás soha.”

A következő írás Bergyajev Dosztojevszkij világszemlélete (Miroszozerca- 
nyije Doszlojevszkovo, Prága, 1923) című könyvének szabadságáról szóló fe
jezete. Ebben az írásában, korai m űről lévén szó, Bergyajev még két sza
badságot különböztet meg, bár m ár itt is fellelhetők a későbbi, három  sza
badságról szóló tanítás alapgondolatai. Dosztojevszkij művei felé való for
dulása és Dosztojevszkij filozófiai szemszögből való értelmezésének kísérlete 
volt az, ami Bergyajevet vologdai száműzetése alatt elvezette a keresztény
séghez és a keresztény filozófiához, mely egész életének fő színtere lett.

Fordította Fenyvesi Anna

Istenszülő a gyermekkel 
XVIII. sz. eleje

Szent György 
XVIII. sz. eleje



NYIKOLAJ BERGYAJEV

A szabadság

Dosztojevszkij számára az ember és az emberi sors problém ája m indenek
előtt a szabadság kérdésében rejlik. Az emberi sors, a szenvedésekkel teli 
életút az ember szabadságától függ. A szabadság Dosztojevszkij világfelfo
gásának központi kérdése. Az őt jellemző pátosz a szabadság pátosza. Meg
lepő, hogy ez eddig nem vált elég tudatossá Dosztojevszkijjel kapcsolatban. 
Számos részre hivatkoznak Az író naplójából, amelyekben Dosztojevszkij 
állítólag konzervatív, sőt reakciós módon a társadalm i-politikai szabadság 
ellenségeként lép fel, és ez a teljesen felszínes megközelítés megnehezíti, 
hogy a szabadságot Dosztojevszkij m unkásságának fő kérdéseként, világfel
fogásának kulcsaként fogjuk fel. Az, am it Dosztojevszkij „könyörtelenségé
nek” neveznek, a szabadsághoz való viszonyából következik. „Könyörtelen” 
volt, m ert nem akarta az emberről levenni szabadsága terhét, nem  akarta 
szabadságától való megfosztása árán szenvedéseitől m egszabadítani, és sza
bad lénynek kijáró felelősséget h áríto tt rá. K önnyíthetünk az em ber szen
vedésein, ha megvonjuk szabadságát. És Dosztojevszkij m élyrehatóan vizs
gálja, hogy miként könnyíthető meg és rendezhető el a szellemi szabadságá
tól megfosztott ember élete. Dosztojevszkijnek a szabadságról valóban zse
niális gondolatai vannak, és ezeket fel kell tárni. Szám ára a szabadság mind 
antropodicea, mind teodicea, benne Isten és az em ber igazolását egyaránt ke
resni kell. Az egész világfolyam at tulajdonképpen a szabadságra épülő fel
advány, és ennek megoldásával összefüggő tragédia. Dosztojevszkij a sza
badság részesévé te tt em ber sorsát figyeli. Csak az em ber érdekli, a szabad
ság ú tjá ra  lépett ember, és az ő sorsa a szabadságban, s a szabadság sorsa 
az emberben. Minden regénye az em beri szabadság m egtapasztalásának tra 
gédiája. Az ember kezdetben lázadóan kijelenti, hogy szabad, kész minden 
szenvedésre, őrültségre is, csak szabadnak érezhesse magát. És ezzel együtt 
a végső szabadságot keresi.

K étféle szabadság van: eredendő szabadság és végső szabadság. E kettő 
között vezet az ember szenvedésekkel, gyötrelemmel, meghasonlással teli 
útja. M ár Szent Ágoston is két szabadság, a libertás minor (kisebb szabad
ság) és a libertás major (nagyobb szabadság) meglétét tan íto tta  a pelagianiz- 
mus elleni harcában. Az alsórendű szabadság volt számára a kezdeti, a jó 
választásának és a bűn lehetőségének szabadsága; a felsőrendű szabadság 
volt a végső, az Istenben, a jóban való szabadság. Szent Ágoston a második 
szabadság, a libertás major védelmezője volt, és végül a predesztináció ta 
nához ju to tt el. Bár az egyházi tu d a tra  a pelagianizmus részbeni elfogadása
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volt jellemző, Szent Ágoston a szabadság értelmezésének szempontjából ked
vezőtlen hatással volt a katolicizmusra. Szentesítette az eretnekek üldözését 
és halálbüntetését. Az Evangélium szavai, „Ismerjétek meg az Igazságot, és 
az Igazság szabaddá tesz benneteket” a második, a Krisztusban való sza
badságra vonatkoznak. A m ikor azt m ondjuk, hogy az embernek meg kell 
szabadulnia alacsonyabb rendű ösztöneitől, a szenvedélyek hatalm ától, és ki 
kell törnie önmaga és a környező világ rabságából, a második szabadságról 
beszélünk. A szellem szabadságának legnagyobb teljesítménye a második 
szabadság körében valósul meg. Az első Ádám szabadsága és a második 
Ádám Krisztusban való szabadsága két különböző szabadság. Az Igazság sza
baddá teszi az embert, de az embernek m agának kell elfogadnia az Igazsá
got, az Igazságra senkit nem  lehet erőszakkal kényszeríteni. Krisztus meg
terem ti az ember számára a végső szabadságot, de az em ber magától kell 
Krisztust elfogadja. „Te az em ber szabad szeretetére áhítoztál, arra , hogy 
tőled elbűvölve és lebilincselve szabadon kövessen.” (A Nagy Inkvizitor sza
vai) Krisztus ily módon való szabad elfogadásában áll a  keresztény em ber 
minden méltósága, a hit gyakorlásának értelme, ami tulajdonképpen a sza
badság gyakorlása. Az em beri méltóság, az emberi h it méltósága kétféle 
szabadság elfogadását feltételezi: a jó és a rossz szabadságának, valam int a 
jóban, az Igazság kiválasztásában, az Igazságban való szabadság elfogadását. 
A szabadságot nem lehet a jóval, az Igazsággal, a tökéletessel azonosítani. 
A szabadságnak sajátos term észete van, a szabadság az szabadság, és nem  a 
jó. A szabadság mindenféle azonosítása a jóval és a tökéletessel m ár a sza
badság tagadása, a kényszer és erőszak ú tjának  elfogadása. A kényszerített 
jó  már nem a jó, az egyetlen jó pedig feltételezi a rosszra való szabadsá
got is. Ebben áll a szabadság tragédiája, s ezt Dosztojevszkij a legvégsőkig 
feltárta. Ebben rejlik a kereszténység titk a  is. Tragikus dialektika tá ru l fel 
előttünk. A jó nem lehet kényszerített, a jó ra  nem lehet kényszeríteni. A jóra 
való szabadság feltételezi a rosszra való szabadságot is. A rosszra való sza
badság pedig magának a szabadságnak a megsemmisítéséhez, a rossz szük
ségességéhez vezet. A rosszra való szabadság elvetése és a jóra való szabad
ság kizárólagosságának megerősítése szintén a szabadság tagadásához, a 
jó szükségszerűvé válásához vezet. De a szükségszerűen jó m ár nem 
a jó, mivel a jó szabadságot feltételez. A szabadság e tragikus prob
lémája kínozta a keresztény tudatot kezdettől fogva. Ide vezethető visz- 
sza Szent Ágoston vitája a pelagianizmussal, a szabadság és kegyelem kap
csolatának tana, a janzenizmus kiváltotta viták, Luthernek Szent Ágoston 
predesztinációtana felé hajlása és K álvin szinte m indennem ű szabadságot 
tagadó tanai. A  keresztény tudato t két rémlátomás, a rosszra való szabad
ság és a kényszerített jó fenyegetése nyomasztotta. A szabadságot mindig 
vagy a benne felszabaduló rossz, vagy a jó ra való kényszer semmisítette 
meg. Az inkvizíció máglyái szolgálnak szörnyű bizonyságul a szabadság tra 
gédiájáról, s arról, hogy ennek megoldása milyen nehézséget jelent még a 
Krisztustól megvilágosult keresztény tu d a t számára is. Az első szabadság, 
a jó választásának szabadsága, a hitben való szabadság tagadása a predesz
tináció tanához vezet. Az Igazság elvezet saját magához a szabadság közre
működése nélkül is. A katolicizmust k ísértette a szabadság, hajlott a szabad
ságnak, a h it és a lelkiism eret szabadságának tagadására, az Igazságra és a 
jóra való kényszerítésre. A pravoszlávia számára ez nem jelentett ilyen nagy 
kísértést, de a szabadság Igazsága itt  sem volt még teljesen feltárva.
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Ugyanis nemcsak Igazságban való szabadság, hanem szabadságban való Igaz
ság is létezik. És nem abban rejlik-e a szabadság örök problém ájának meg
oldása, hogy Krisztus nemcsak a szabadságot adó Igazság, hanem a szabad
ságról szóló Igazság, a szabad Igazság, maga a szabadság, a szabad szeretet. 
Itt a szabadság értelmezésébe formális és m ateriális momentumok kapcso
lódnak. Akik az Igazságot és az Igazságban való szabadságot m ár ismerik, 
az első szabadságot m int formálisát hajlam osak elutasítani. A második sza
badságot pedig materiális, az Igazságra irányuló szabadságként értelmezik. 
A keresztény tudat látszólag elutasítja a formális hozzáállást, a lelkiismeret 
és a h it szabadságának m int az ember formális jogának védelmezését. A ke
reszténység ismeri a szabadító Igazságot. Ez az Igazság egyedülálló, nem tű r 
meg maga mellett más igazságokat, nem tűri meg a hazugságot. De nincs-e 
ebben a látszólag kifogástalan gondolatmenetben valam i ellentmondás? Nos, 
az ellentmondás abban a feltételezésben van, hogy a lel'kiismeret, a  hit, a jó 
és a rossz szabadságát csak formális oldalról lehet védelmezni. A keresz
ténység szabadsága nem  formális, hanem  m ateriális Igazság. Krisztus Igaz
sága m agának a szabadságnak az Igazsága. A kereszténység a szabadság 
vallása. A kereszténység lényege megköveteli a hit, a lelkiismeret szabad
ságának, és nemcsak a második, de az első szabadságnak az elfogadását is. 
A kereszténység a tragédia és a szükségszerűség leküzdése. Krisztus ke
gyelme a szabadság, am elyet nem semmisít meg sem a rossz (ez az első sza
badságra jellemző), sem a jó kényszerítettsége (ez a második szabadság sa
játja). A kereszténység tulajdonképpen a szabad szeretet, aminek kegyelmé
ben az Isteni és emberi szabadság egyesül. A krisztusi Igazság más fényben 
m utatja  az első szabadságot is, alátám asztja azt, m int az Igazság elválaszt
hatatlan  részét. Az em beri szellem és lelkiismeret szabadsága beletartozik 
a keresztény Igazság fogalmába. Mindezt teljességében nem tárta  fel a régi 
keresztény tudat, a katolikus tudat a legkevésbé. Dosztojevszkij hatalm as 
lépést tesz ennek az Igazságnak a feltárásában.

Dosztojevszkij m egm utatja annak m ódját, hogy az em ber annak a Jónak 
a szabad választásával járó  ú tra  térjen , amely a végső emberi szabadság 
m egadására hivatott. De ez az út a sötétségen, végtelen mélységeken, a meg- 
hasonláson, a tragédián keresztül vezet. Nem egyenes vonalú, és nem egyen
letes ú t ez. Bolyong ra jta  az ember, s közben látomások kísértik, csalóka 
fény csábítja még sötétebb helyek felé. Hosszú ú t ez, tele fordulókkal. 
A m egpróbáltatások ú tja  ez, kísérleti ú t: a jó és a rossz megtapasztalásán 
alapuló megismerés ú tja . M egrövidíteni vagy m egkönnyíteni csak az ember 
szabadságának korlátozásával vagy elvételével lehetne. De kellenek-e, ér
tékesek-e Isten előtt azok, akik nem a szabadság, nem  a rossz megismert 
pusztító erejének megtapasztalásával ju tnak  el Hozzá? S nem a szabad em
ber viszontszeretete u tán i isteni vágyban van-e a világ és a történelem  egész 
folyam ának az értelme? De az ember nem viszonozza ilyen készségesen az 
isteni szereíetet. Először meg kell tapasztalnia a szeretet csalódásait és ku
darcait m úlandó és szeretetre nem méitó dolgokkal szemben. Isten által az 
em bernek ezen az úton adott kegyelem nem kényszerítő, hanem segítő ke
gyelem. És ahányszor a keresztény világ megkísérelte ennek a kegyelemnek 
az erejét a hatalom és kényszerítés eszközeként használni, m indannyiszor 
nem keresztényi, sőt nem  krisztusi ú tra  tért. Dosztojevszkij hihetetlen ki
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finomultsággal érzékeltette ezt a keresztény igazságot az emberi szellem 
szabadságáról.

A szabadság ú tja  a keresztény világ új emberének útja. Az antik világ 
és az ókori kelet embere nem  ismerte a szabadságot, hanem  a szükségszerű
ségnek, a term észet rendjének és így korának rabja volt. A kereszténység 
adta meg az embernek ezt a szabadságot. A z első és a végső szabadságot. 
A  kereszténység m egadta nemcsak a jó ra  való szabadságot, hanem a rosszra 
való szabadságot is. A görög gondolkodás számára csak racionális szabadság 
létezett. A  kereszténység fe ltárta  az irracionális szabadságot is. Feltárul az 
élet irracionalitása; ebben rejlik  a szabadság titka is. A hellén tudat félt 
ettől az irracionális tartalom tól, m ert végtelen (apeirón), m int az anyag, és 
ezért a form ával, a kiterjedés határának  (perosz) megteremtésével küzdött 
ellene. Ezért fogták fel a görögök a világot forma által határoltnak, ezért 
nem érzékelték a végtelent. A keresztény világ embere ezért nem fél any- 
nyira a végtelentől, az élet tartalm ának végtelenségétől. Feltárul előtte a 
végtelen, a messzeség. Ezzel függ össze az ú j keresztény világ emberének 
az antik em berétől különböző viszonyulása a szabadsághoz. A szabadság el
lentétben áll a forma, a határoltság egyeduralmával. A szabadság végtelen
séget feltételez. A görögök számára a végtelen kizárólag káoszt jelentett. 
A kereszténység emberének a végtelen nemcsak káosz, hanem  szabadság is. 
Végtelen em beri törekvés csak a keresztény világban lehetséges. Faust a 
történelem  keresztény időszakában jelenik meg, az antik  világnak nincs 
Faustja. A végtelen fausti törekvés leginkább a keresztény Európára jel
lemző. Csak a keresztény világnak lehet Byronja. M anfred, Káin és Don 
Juan  csak a keresztény Európában születhetett meg. Ez a lázadó szabadság, 
a vad, zaklatott, határt nem ismerő törekvések, az élet irracionális elemei 
mind a keresztény világ jelenségei. A kereszténységre jellemző az emberi 
személyiség lázadása a világ rendje, a kor ellen. A görög tragédia és a gö
rög filozófia legnagyobb teljesítményei egyaránt a bezárt antik világ h a tá 
rainak áttörése, az új, keresztény világ felé m utatnak. De a görög tragédiá
ban és filozófiában még nem  táru lt fel a fausti lélek, ez az új, félelmetes 
szabadság.

Dosztojevszkij hőseinek lázadó szabadsága végső feszültséget teremt. Ezek 
a hősök az emberi sors újabb, a faustinál későbbi fordulóját jelzik. Faust 
ennek az ú tn ak  a felénél áll, Raszkolnyikov, Sztavrogin, Kirillov és Ivan 
Karamazov pedig az út végén. Faust u tán  még lehetséges volt a XIX. szá
zad, amely lelkesedéssel fogott a mocsarak lecsapolásához, amikhez Faust 
végül eljutott. Dosztojevszkij hősei u tán  pedig feltárul a titokzatos XX. szá
zad, a nagy ismeretlen, am ely a ku ltúra válságaként, a világtörténelem egy 
egész korszakának végeként m utatkozott be. Az emberi szabadságkeresés 
újabb szakasza kezdődik. Dosztojevszkijnél a szabadság nemcsak keresztény 
jelenség, hanem  az új szellem sajátja is. A kereszténység egy újabb periódu
sának jellemzője, átm enet a kereszténység kizárólag transzcendens értelm e
zésének időszakából egy immanensebb értelmezéséhez. Az ember kilép a 
külső formából, külső törvényből, és szenvedések u tán  belső világosságra 
tesz szert. Az emberi szellem végső mélysége kerül előtérbe. Egy új világ
nak kell feltárulnia benne. A keresztény Igazságot önmagán kívül objek- 
tiváló transzcendens tudat a keresztény szabadságot nem  tudja teljességé
ben feltárni. Krisztus az em ber szabad ú tján  kell hogy az ember előtt meg
jelenjen, m int a végső szabadság, mely az embernek eredendően adott, ké
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sőbb azonban feléli önm agát és saját maga ellentétébe csap át. A szabad
ság e tragikus sorsát m utatja be Dosztojevszkij hőseiben: a szabadság ön
kényessé, az ember lázadó öntörvényűségévé válik. A szabadság tárgy nél
küli, üres lesz, s az embert is üressé teszi. Ilyen tárgy nélküli és üres Sztav- 
rogin és Verszilov szabadsága. Szvidrigáljov és Fjodor Pavlovics Karamazov 
szabadsága pedig szétbomlasztja személyiségüket. Raszkolnyikovot és P jotr 
Verhovenszkijt a szabadság bűntényre készteti. Kirillov és Ivan Karamazov 
démoni szabadsága az em bert teszi tönkre. A szabadság m int önkényesség 
megsemmisíti önmagát, saját maga ellentétébe csap át, szétbomlasztja és 
tönkreteszi az embert. Belső, immanens elkerülhetetlensége m iatt vezet az 
ilyen szabadság rabsághoz, és semmisíti meg az embert. Nem külső bünte
tés fenyegeti az embert, nem ra jta  kívül álló törvény terjeszti ki rá hatal
mát, hanem belülről jövő, immanensen előtáruló isteni erő sújt le az em
beri lelkiismeretre, perzselő isteni tűz égeti el az embert abban a sötétség
ben és ürességben, amit ő maga választott. Ez az ember és az emberi sza
badság sorsa. És Dosztojevszkij megrázó zsenialitással tárja  fel ezt a sorsot. 
Az ember a szabadság ú tjá t kell hogy válassza. De a szabadság rabsággá 
lesz, s tönkreteszi az embert, ha az vad szabadságában nem hajlandó elis
merni semmi emberen felettit. Ha nincs semmi emberen feletti, nincsen em
ber sem. Ha nincs a szabadságnak tartalm a, tárgya, ha az emberi szabadság 
nincs kapcsolatban az isteni szabadsággal, akkor nincsen szabadság sem. Ha 
az embernek minden megengedett, akkor az emberi szabadság rabsággá 
lesz. Az em bert tönkreteszi ez a rabság. Az emberi szellemet egy nála m a
gasabb erő ta rtja . Az emberi szabadság végső kifejezését a legmagasabb sza
badságban, az Igazságban való szabadságban nyeri el. Ez a szabadság elke
rülhetetlen dialektikája. Végcélja az Istenember. Az Istenemberben egyesül 
az emberi szabadság az isteni szabadsággal, ember az Istennel. Belső tapasz
talással, a szabadság belső megsemmisítésével ju t el az em ber az Igazság 
világosságához. A külső töi'vény kizárólagos hatalmához, s a szükségesség
ben, kényszerítésben való élethez visszaút nincs. Az egyetlen választható ut 
az egyszer m ár elvetett, az Igazságban, vagyis Krisztusban való szabadság 
visszaállítása. De Krisztus nem külső törvény, az életnek nem külső rendje. 
Az ő uralm a nem mérhető össze ennek a világnak az uralm ával. Doszto
jevszkij indulattal leplezi le a kereszténység minden olyan megnyilvánulá
sát, amely annak a kényszer és erőszak vallásává való átalakulása felé m u
ta t. A végső szabadságnak köszönhető, hogy az Igazság világossága nem 
hozzáférhető külső úton. Krisztus a végső szabadság, és nem az a tárgy nél
küli, lázadó és önmagába visszatérő szabadság, amely tönkreteszi az embert, 
megsemmisíti az emberi szellemet; Krisztus az a tartalm as szabadság, amely 
rögzíti az em bert az örökkévalóságban. Erről az Igazságról kell hogy tanús
kodjon Raszkolnyikov és Sztavrogin, Kirillov és Ivan Karam azov sorsa. 
Őket a rossz felé irányított szabadság te tte  tönkre. De ez nem azt jelenti, 
hogy nekik kívülről ható törvények kényszere alatt kellett volna maradniok. 
Bukásuk nekünk ad világosságot. Tragédiájuk a szabadság himnusza.

Fenyvesi Anna fordítása



LÁSZLÓ EMŐKE

A besztercebányai evangélikus templom 
keresztelőterítője

Az ellenreformáció következtében 1671-ben a besztercebányai vártem plom  
katolikus kézre került. 1672-ben az evangélikusok és a katolikusok szétosz
to tták  egymás között templomi felszereléseiket, s erről részletes le ltá rt is 
készítettek. Az evangélikus tárgyak között szerepel az a keresztelőterítő, 
amely ma az Iparm űvészeti Múzeum tulajdonában van: „Ein gross tauftuch 
mit 4 Evangelisten in der m itten aber die tauf Christi von Fr. Kochlatschin 
gestift.”1 A közel négyzetes form ájú, színes selyemmel és fémfonallal hím 
zett vászonterítő közepén levélkoszorúban Krisztus megkeresztelését ábrá
zolták, e körött olvasható az ajándékozó felirat: CHARITAS KOCHLATZIN 
ANNO 1634. Az oldalak közepét a négy evangélista mellképe díszíti: Máté 
az angyallal, M árk az oroszlánnal, Lukács a tu lokkal és János a sassal. A 
portrék között, az oldalak mentén és a sarkokban szimmetrikus virágbok
rok állnak.2 A következő évtizedekben a templom többször is gazdát cserélt, 
végül a XVIII. században végképp katolikus kézre került, s ekkor az evan
gélikusok beleegyezésével a régi felszerelési tárgyak továbbra is a vártem p
lom ban m aradtak.

A terítő  megszerzése Radisics Jenő érdeme, aki 1888-ban felfigyelt a már 
akkor is rossz állapotban levő hímzésre, melynek „becse a múzeum ra nézve 
egyrészt a hímzés technikájában, m ásrészt a fejek stilizálásában re jlik ”. Az 
ő kérésére Ráth György, a múzeum főigazgatója megkérte gr. Csáky Albin 
vallás- és közoktatásügyi m inisztert, hogy járjon közbe Bende Im re beszter
cebányai püspöknél a terítő m úzeum nak való átengedéséért. A püspök 1889- 
ben a keresztelőterítőt a múzeumnak ajándékozta. A múzeum alap ítását kö
vető évtizedek ehhez hasonló rendszeres gyűjtőtevékenységének köszönhető, 
hogy a m ár használaton kívül levő régi egyházi hímzések egy része — aján
dék, csere vagy vétel ú tján  — gyűjtem ényünkbe kerülhetett. 1911-ben Dí
váid Kornél egy vasládába zárva még huszonnégy evangélikus eredetű  hím
zést fedezett fel a besztercebányai templomban, s közülük néhányat sikerült 
az Iparművészeti Múzeum számára megszereznie.

A XVII. század a késő reneszánsz magyar hímzések virágkora. E vászon
hímzéseket főúri, nemesi és előkelő polgárasszonyok készítették gyakorlott 
hímzőasszonyok segítségével, leányaik, szolgálólányaik közreműködésével. 
Hímzéssel díszítették a kelengyéhez tartozó vászonneműeket, s a protestáns 
egyházaknak ajándékozott úrvacsorakendőket, úrasztalterítőket. A hímzé
seken a növényi ornam entika az uralkodó, állatalakokat csak ritkán , figu
rális jeleneteket szinte egyáltalán nem ábrázolnak. A hímzések tervezésénél
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Keresztelőterítő a besztercebányai vártemplomból, 1634

— a szálhúzásos és recem unkák kivételével — nem használták a Nyugat- 
Európában m ár közkézen forgó m intakönyveket. Az egyéni tervezésű ra j
zolt vagy hímzett m in tákat — ahogy a régi levelezésekben olvasható —, 
gyakran kérték  kölcsön egymástól, s így egy-egy kedveltebb m inta a csa
ládi, b ará ti kapcsolatok és a különböző helyeken alkalmazásban levő hím 
zőasszonyok révén az ország legkülönbözőbb részein fellelhető. A török hó
doltság következtében érvényesülő keleti hatás a motívumokon, azok színe
zésén, elrendezésén és az öltéstechnikákon egyaránt érezhető. Bár Radics 
Jenő m ár fölfigyelt a keresztelőterítő hímzésének különleges voltára, a térí
tőt a m agyar hímzések közé sorolta. Ha azonban származási helyét ponto
sabban akarjuk  meghatározni, több szempontot is figyelembe kell vennünk, 
így a növényi ornam entika jellegzetességeit, az adományozó kilétét, a ha
sonló stílusú hímzéseket és nem utolsósorban a figurális ábrázolások erede
tét egyaránt vizsgálat alá kell vonni. A virágbokrok rajza, a színek közül a 
karm invörös selyemfonal alkalmazása, a m intázatlan laposöltéses hímzés- 
technika a német nyelvterületek hímzéseivel való rokonságra utal. Az ado
mányozó családról K atona Imre, a te rítő  első publikálója m egállapította,
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hogy a Kochlatsch család szlovák eredetű, de ebben az időben m ár elnéme- 
tesedett família volt. Ugyancsak ő hívta fel a figyelmet a terítő párdarab
jára. Ezt Szilágyi Gertrúd ajándékozta a pozsonyszentgyörgyi evangélikus 
egyháznak. A felirata szerint Bécsben készült, a besztercebányainál két év
vel később, 1636-ban. A térítőn levő evangélista ábrázolások előképeit tehát 
semmiképp sem kereshetjük — m int ezt a korábbi kutatás feltételezte — 
korabeli magyar portrékon. A XVII. századi figurális hímzések rajza főként 
német és németalföldi festők művei alapján készült m etszeteket követ. 
A besztercebányai és pozsonyszentgyörgyi evangélista ábrázolásokkal azonos 
előképre vezethető vissza például a stockholmi Történeti Múzeum úrvacsorái 
térítőjének hímzése.3 Az ábrázolások mindhárom térítőn  Crispin de Pás 
metszeteit követik. Ezek a metszetek Geldorp Gortzius (1553—1616 v. 1618) 
flamand festő m unkái alapján készültek, s azokat egész Európában ism ertté 
tették. A különböző hímzőműhelyek az egyes területek hímzőstílusának meg
felelően használták fel a metszeteket. így pl. a stockholmi terítő egyszerű, 
kontúrvonalas hímzése erősen eltér a besztercebányai és pozsonyszentgyörgyi 
terítő árnyalt selyemhímzésétől. E két darab a felirattó l eltekintve szinte 
teljesen azonos. így tehát valószínű, hogy az adományozók ugyanattól — az 
eddig még nem ism ert — bécsi műhelytől rendelték meg a térítőkét.

JEGYZETEK

1 Katona Imre: Az Iparművészeti Múzeum besztercebányai térítője. Az Iparmű
vészeti Múzeum Évkönyvei. IX. Bp. 1966. 61—80.

2 A terítő jelenleg az Iparművészeti Múzeum „Reneszánsz és manierizmus” ki
állításán tekinthető meg. Vö. Az európai iparművészet stíluskorszakai. Rene
szánsz és manierizmus. Bp. 1988. Kát. 390.

3 Garde, Georg: Danske Silkebroderede. Kobenhavn. 1961. 287—288.



RAKOVSZKY ISTVÁN

Az író hite
Karinthy Frigyesről

Sok írásában és nyilatkozatában panaszkodott K arin thy Frigyes arról, hogy 
m unkásságát félreérti az irodalmi közvélemény: csak a hum oristát, a „vic
ces” szerzőt látják benne, nem pedig a gondolkodó, tépelődő író-filozófust, 
akinek ő ta rto tta  magát. így írtok ti című könyvéről azt mondta egyszer, 
hogy inkább teljesen lemondana az írói dicsőségről, m int hogy csak ezeknek 
az irodalmi karikatúráknak  a szerzőjeként, m aradjon fönn az olvasók emlé
kezetében. A paródiákat — igazságtalanul — csak ujjgyakorlatoknak, írói 
készülődésnek fogta fel, amelyeknek az lett volna a szerepe, hogy a pálya
társak modorát-modorosságát kipróbálva a kezdő író rátaláljon a saját, ösz- 
szetéveszthetetlen stílusára. S itt ne csak a szóhasználat, a m ondatform álás 
egyéni ízeire gondoljunk, hanem olyan, ügyhöz, hithez, erkölcsileg kiforro tt 
személyiséghez köthető művészi magatartásra, amelynek csak külső jele a 
nyelvhasználat egyéni módja. Az ingerültség, amellyel K arinthy korai hu
moros írásait emlegette, azzal magyarázható, hogy az ilyen m agatartást tük 
röző, saját hangon megszólaló nagy művel mindig adósnak érezte magát, 
noha többször is nekiveselkedett a feladatnak.

Nem állítom, hogy K arinthy önmagával való elégedetlensége teljesen in
dokolatlan volt. Hiszen tényleg gyakran ment a könnyebb ellenállás irányá
ban, elveszve a pillanatnyi ötletekben, az alkalmi viccelődésben. Jó néhány 
krokijában rajzol emlékezetes önarcképet a nagy nekiveselkedés u tán  ismét 
csak apró, humoros cikket lefirkantó, pénzzavarokkal küszködő kávéházi 
íróról. A saját stílus hiányának és a fő mű elm aradásának azonban sokkal 
mélyebb, alkati és világnézeti oka volt.

K arinthy alkatánál és neveltetésénél fogva racionalista író, aki büszkén 
vallotta elődjének az angol és francia felvilágosodás nagy képviselőit. (Egyik 
példaképe Swift, m inden emberi elfogultság kíméletlen kigúnyolója — az ő 
nyomdokain haladva írja  meg Utazás Varemidóba és Capillária című gulli- 
veriádáit —, Mennyei riport című m űvének újságíró hősét pedig — m odern 
Dantét modern Vergiliusként — Diderot, a legradikálisabb enciklopédista 
vezeti végig a szigorúan tudományos fogalmakkal leírt „túlvilág” dim en
zióin.) Számára a legfőbb érték, az emberi szabadság és haladás záloga az 
elfogulatlan gondolkodás, a szenvedélyes megismerés. Az ilyen megismerés 
legfontosabb eszköze a nyelv — akár a szépirodalomban, akár a tudom ány 
területén használják. Nagy tehetségű, a nyelvet könnyedén használó író lé
vén azonban tisztában volt vele, hogy ez az eszköz legalább annyira félre 
is vezeti használóját, m int amennyire segíti a tájékozódásban.
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Különösen igaznak érezte ezt az irodalmi nyelvre. M ert míg a tudományos, 
értekező nyelvet m egtisztíthatónak vélte a félrevezető elemektől — am int 
ezt az Üj Enciklopédia kissé anakronisztikus terve is m utatja —, addig a 
képszerű szépirodalmi nyelvhasználat buktató it ú jra  meg ú jra  tollhegyre tűzte. 
Sokat b írálja a hasonlatok, metaforák önkényességét és m egfordíthatóságát: 
„A tin ta olyan, m int a vér — és a vér olyan, mint a tin ta . A világ csak 
hangulat. És szépek a versek, igen, a szép hasonlatok — és az ember sze
reti a h ason latoka t. . .  m ár gyerm ekkorom ban csodálkoztam azon, hogy azt 
mondták: ez a szalonna olyan, mint a m andula — hogy m iért nem esznek 
akkor m andulát inkább? És m iért m ondják a leányka ajkáról, hogy olyan 
édes, m int a méz? — holott mézet huszonöt kra jcárért lehet kapni, a leányka
ajk pedig sokkal többe kerül. Úgy látszik, az embereknek tulajdonképpen 
nem tetszenek a dolgok, és hogy mégis élvezni tudják, kénytelenek valam i 
máshoz hasonlítani, ami nincsen jelen, és így látja az ember, hogy tu lajdon
képpen az se é r semmit.”

Mintha az ism ert Karinthy-hum oreszk hősét hallanánk, az embert, „aki
nek semmi érzéke a szimbolizmushoz”. író  szájából furcsa az efféle akadé
koskodás. Különösen, ha összevetjük A  vers leikéről í r t  rajongó eszm efutta
tással. A vers eszerint: „az egyéniség tu lajdon stílusában való m egnyilatko
zásának legnagyobb lehetősége, legmagasabb foka: ahol kifejezés és m onda
nivaló, forma és tartalom , külalak és belérték egy és ugyanaz, szétválaszt- 
hatatlan egész . .  .” Az ellentmondás azonban csak látszólagos. K arinthy nem 
azért bírálja a költői nyelvet, m ert lebecsüli az irodalm at. Éppen ellenkező
leg: a maga m ódján túlságosan is sokra ta rtja , ezért megbotránkozik m inden 
tetten  ért — vélt vagy valós — tökéletlenségén.

Az ideális elképzelések világában K arin thy  számára egységes a szellemi 
élet: tudom ány és művészet „fogalma szerin t” ugyanahhoz a szellemi b iro
dalomhoz tartozik. M indkettőnek nemes feladata a megismerés, ezáltal az 
emberi élet tökéletesítése, végső soron — am int ezt az író többször ki is 
fejti — az em beri önmegváltás. M inden tudom ányrajongása mellett a m ű
vészetekre és az irodalomra osztja a látványosabb, „pionír” szerepet: a kép
zelet segítségével fölidézni a lehetségest, am it aztán a tudom ánynak kell iga
zolnia a m aga egzakt eszközeivel. „M ert nincs és nem  lehet annyi hatalm a 
a képzeletnek, m int amennyi a valóságnak van — m ert a képzelet véges, 
a valóság pedig végtelen.”

Ennek az ideális elképzelésnek az optimizm usát érzi megtámadva m ind
annyiszor, ha az irodalmi nyelvben hom ályt és következetlenséget vél föl
fedezni. K arin thy  szemében csak annak a költészetnek van létjogosultsága, 
amely az em lített pionírszerepet betölti, amelyet szó szerint lehet és kell ér
telmezni, hogy megsejtsük benne a jövő tudományos eredményeit: „K iderül, 
hogy repülőgépnek lennie kellett: — különben hogy beszélhettek volna év
századokon át a költők emberi érzelmek és vágyak szárnyalásáról? K iderül, 
hogy Röntgen-fény lehetséges volt — honnan sejthette volna a költő külön
ben, hogy szeme a tárgyak mögé hatol, hogy szívünkbe lát?”

A z  irodalom nak tehát egyfelől szorosan kapcsolódnia kell a gyakorlati 
életalakítás céljaihoz. Másfelől viszont — a versben — tiszta, önmagáért való 
esztétikum, amelyben „kifejezés és tartalom  . ..  szétválaszthatatlan egész . . . ” 
Ezen a ponton leginkább a zenére emlékeztet, maga m ögött hagyva a gyarló 
nyelvhasználat esetlegességeit. M intha a századelő „öncélú” költészeteszmé
nyéhez közeledne itt K arinthy, a vers önm agáért való értékként, m isztérium 
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ként, való felfogásához, ami nála jól összeegyeztethető az irodalom „tudomá
nyos” hasznába vetett hitével.

K arinthy szélsőségeket összekapcsoló irodalomfelfogása hasonlóan ellent
mondásos világnézetet tükröz. Mint a felvilágosodás örököse és századának 
igazi gyermeke, rajong a tudom ányért és a technikáért, bízik világot átala
kító erejében. (Naiv haladáshite a világháború utáni években ugyan elbi
zonytalanodik, mégis élete végéig gondolkodásának vezérlő elve marad.) Zep
pelin című 1929-es írásában az irányítható léghajót új égitestnek nevezi, 
amelyet „egy, a kozmológiák és kozmogóniák (religiók) szótárában és jelké
pei-közt egy eddig ism eretlen Szellem és Erő” hozott létre: „profán szóval 
Emberi Értelem  a neve”. Vart azonban egy m ásfajta érzékenységű K arinthy 
is, akinek a hangja, igaz, jóval gyöngébb, aki sokkal ritkábban szólal még, 
mégsem feledkezhetünk el róla: a kereső misztikus.

Azokban a pillanatokban, am ikor bele-belefáradt az állandó szellemi to r
nába, am ikor a szavak elégtelensége és vásári közönségessége kiábrándítóan 
világossá vált előtte, a zene és a csend közegében kereste a teljesebb lét je
leit, s próbált kinyílni az ism eretlen Isten számára. Megrázóan vall erről az 
élményéről Isten  című írásában: „Két dolgot most m ár biztosan tudok. Az 
egyik, hogy rajtam k ívü l van valahol ő, aki tud rólam, aki jobban tudja 
rólam, ki vagyok. A másik, hogy hiába keresem így — hatalm asabb ő ná
lam, csak ő találhat meg engem — vakon tapogatózva, ha m indketten ke
resgélünk, elvétjük egymást, elmegyünk egymás mellett. Egyikünknek csend
ben kell m aradni, — hadd legyek én az, a gyöngébb és fáradtabb. Várnom 
kell és figyelnem . . . ”

Legtöbbször azonban vallási kérdésekben is aktivista-racionalista énje dön
tött. Nem jelentett ez vallásellenességet vagy harcos ateizmust, inkább a h it
beli kérdéseknek ugyanolyan racionalizálását, beépítését a tudományos ha
ladás világképébe, m int azt az irodalom esetében láttuk. A vallási képzete
ket is úgy értékeli, m int a terem tő, kutató képzelet term ékeit. Ennek meg
felelően leginkább a vallás ismeretelméleti kérdései izgatják, s olyan, inkább 
külsődlegesnek mondható elemei, m int a csodák és a túlvilágképzetek. Eze
ket. akárcsak az istenfogalmat, nem cáfolni, hanem  megmagyarázni akarta, 
m int pl. a Mennyei riport izgalmas gondolati kalandozásában.

Ahol tehát az élet határhelyzetei a vallásos élmény közelébe vitték a ké
telkedő K arin thyt — ott elném ult, a nyelv tökéletlenségét érezve; ha viszont 
beszélni kezdett, csak távolságot tartva, a kritikus ész közvetítésével tudott 
szólni a h it kérdéseiről. Igen érdekes ebből a szempontból m űveiben megfo
galmazódó kapcsolata Jézus Krisztussal. Több novellát és cikket is írt, ame
lyekben megkísérli Jézus alak já t a m aga m ódján értelmezni. Ezek egy ré
szében az ismerős racionalizálást figyelhetjük meg: Jézus m int zseniális em
berbarát jelenik meg, akinek csodái és önfeláldozása a világ átalakítását szol
gáló nagyszerű eszközök. A Getsemáne című novellában Jézus maga mondja 
el, hogy csodatevő tudom ányát a dravidák között, fakíroktól tanulta. Ugyanez 
a gondolat ismétlődik A  m ásik  című novellában. Itt a m indenki szenvedését 
fizikailag is átélő, különleges képességekkel m egterhelt em ber-Jézus így fo
galmazta meg küldetését: „Én vagyok a szem és én vagyok a fül és én va
gyok a fej, amelybe m inden fájdalom összefut a testből. Én fogok hát látni 
és hallani helyettük — és én fogok meghalni helyettük, hogy tovább élhes
sen a kéz és a láb. . . .  én vagyok a Szenvedés a Földön, aki megjelentem, 
hogy kiáltva tudassam  egyszer: nem kellek ide! és bebizonyítsam: nincsen
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szükség rám. M ert íme: a lélek szenved csak és nem a test — a léleknek 
kell hát pusztulnia. A lélek halandó — a test pedig halhatatlan .”

Jézus így az emberiség önm egváltásának tragikus hőse lesz, aki meg akarja 
oldani az emberi lét bonyolult képletét. Nem Isten szeretetének és bűnbo
csánatának küldötte, hanem  a szellemi elit történelem fordító képviselője. Ez 
azonban csak az elméletépítő K arinthy Jézusa. Néhány írásában más, sok
kal mélyebb Jézus-élmény nyomaira bukkanunk.

Teréz és Tini című cikkében a 20-as évek egyik vallási szenzációjáról, Neu
m ann Terézről ir. A fiatal német parasztlány a híradások szerint csodálatos 
módon felgyógyult súlyos, bénulással já ró  betegségéből, testén pedig meg
jelentek Krisztus sebei, a Megváltóval való mély lelki azonosulásának jele
ként. Azt is hírül adták, hogy Teréz nem  vett táplálékot magához, vízen és 
átváltoztatott szentostyán élt. K arinthy nem kívánja kétségbe vonni a h ír
adások igazságát, csak annyit jegyez meg, hogy furcsának érzi a tudom á
nyos igyekezetei, amivel a Teréz körüli csodákat bizonyítani akarják. S még 
valam it: a túl látványos és kegyetlen szenvedéssel járó  csodák stílusát nem 
érzi jézusinak! A stigmák harsány szenzációjával szembeállítja egy volt cse
lédüknek, Tininek a viselkedését, aki noha csak egy hétig szolgált náluk, idő
ről időre ú jra  felbukkant a családnál, a tiszta érdeklődéstől — a csendes 
szeretettől vezetve. Az összehasonlítás nyomán tám adt gondolatait így ösz- 
szegzi: . . . . .  ami Krisztus szemérmes gondolatát, az önzetlen részvétet il
leti, ez az együgyű m agyar lány, ha nem  is olyan alaposan, biztosabban 
idézte fel bennem, m int száz konningsreuthi csoda és oberammergaui pas
siójáték”.

A stílust emlegette K arin thy  Jézussal kapcsolatban, akinek személyes lé
tezéséről meg volt győződve, éspedig éppen stiláris megfontolások alapján. 
Az evangéliumokat forgatva megérezte Jézus szavaiban azt a kivételes h ite
lességet, amiről az evangélisták azt m ondják: „úgy beszélt, mint akinek ha
talm a van”. Az élőszó ereje átsugárzik az írott szövegen és tanúskodik a 
személyről, aki kétezer év távlatából is képes minket megszólítani. Az a K a
rinthy, aki a hit élményének közelében elnémul és elégtelennek érzi az em 
beri nyelvet, s aki novelláiban a nyelv esetlegességein túllépő csendes bölcs
ként ábrázolja Jézus, az a K arinthy a szó ereje által sejt meg valam it Jézus 
Krisztus igazi jelentőségéről.

A pontos nyelvhasználat igénye a tudom ány személytelensége felé v itte  Ka- 
rinthyt, a személyesség és a hitelesség igénye viszont kétségessé tette előtte 
az erkölcsi értelemben igaz beszéd és írás lehetségességét. Jézusban, ha csak 
egy-egy pillanatra is, olyan példát talált, aki egyszerre volt pontos és hite
les. („A ti beszédetek legyen: igen igen, nem nem.”) Am it nem tudott elfo
gadni és átélni: hogy ebben az em berileg hiteles beszédben ugyanaz a 
transzcendens igazság nyilvánulhat meg, am it a csendben misztikus élm ény
ként m egsejtett. S talán ez volt az egyik oka annak, hogy nem volt képes 
megbocsátani a nyelv gyarlóságait, s m arad t töredékeket alkotó, „stílus nél
küli”, boldogtalan író. Látszólagos felszínessége mögött irreális maximaliz- 
mus rejlett, ami bűntudattal és a csalódásai fölött érzett sértődöttséggel töl
tö tte el. Egyszerre várt tú l sokat és tú l keveset írói mesterségétől: túl sokat, 
m ert a kizökkent világ helyreállításának eszközét lá tta  benne, s túl keveset, 
m ert nem tud ta  elhinni, hogy a tökéletlen nyelv is megszentelhető, hiszen 
Jézus Krisztus — akit Logosznak, Igének  nevez az evangélista! — m aga is 
ezen a gyarló nyelven nyilatkoztatta ki nekünk Isten szeretetét.
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Lelkészképzésünk műhelyében
A Teológiai Akadémia hallgatóinak társadalmi és lelki háttere

Aki felelős és éber szemmel figyeli egyházi életünk alakulását, az a m últat, 
a jelent és a jövőt egyfelől sub specie aeternitatis, másfelől az adott társa
dalmi és politikai összefüggések egészében is szemléli. Ez érvényes adott té
m ánkra nézve is. Elemzése pedig annál is inkább szükséges, m ert ami a lel
készképzés m últjában végbement, az érvényesül a mában, s ami napjaink 
folyamata, az a jövő nemzedék számára lesz igazán jelentős.

Ötven évvel ezelőtt — am ikor m ár két évtizeddel korábban fel kellett ad
nunk a magyarországi evangélikus lelkészképzés ősi fellegvárait Pozsonyban 
és Eperjesen — a pécsi Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus H ittudom á
nyi Fakultásán Sopronban oktatták  a hallgatókat. A teológusok száma ek
kor 130 volt; a 36 végzős szigorló közül mintegy harm incán m indjárt be is 
álltak a lelkészi szolgálatba.

Negyed évszázada — az utóbbi évtizedek egyik legnehezebb egyházpoli
tikai helyzetében — a fakultási kerettől még '1950-ben megfosztott Teológiai 
Akadémiánkon az összlétszám 23-ra csökkent. Az elsőéves hallgatók száma 
1963-ban mindössze 6, a végzősöké pedig 8 volt.

Mielőtt a jelennel szembesülnénk, vonjuk meg az elmúlt huszonöt év m ér
legét. A hatvanas években  a végszigorlatra jelentkezők száma 1 és 8 között 
mozgott. Zömben férfiak végeztek, leányok összesen négyen. A hetvenes évek  
létszáma némi emelkedést m utatott, de a végzősök száma csak az évtized 
végére haladta meg a tízet. Ugyanakkor megnőtt a női hallgatók száma: az 
évtized folyamán 15 leány fejezte be sikerrel a tanulm ányait. A nyolcvanas 
években  eddig 6—12 között mozgott a végzős teológusok száma, 8 év alatt 
80 hallgató végzett, közöttük 37 leány.

Más szempontból is érdemes figyelembe venni az utolsó negyedszázad fej
lődését. 1963—1988 között 179 teológust bocsátottunk ki. Tanulm ányi ered
ményeik a következők voltak: 12 kapott kitűnő, 35 jeles, 75 jó, 34 közepes 
és 23 elégséges minősítést, ez utóbbiak közül az évek folyamán négyen évet 
ismételtek és negyvenegyen pótvizsgát tettek.

E negyedszázados mérleg más szempontból is tanulságos. A 179 teológus 
közül m a 153 áll egyházi szolgálatban, ők teszik ki mai lelkészi karunk zö
mét. A valóságos lemorzsolódás azonban ennél nagyobb, hiszen ez az áttek in
tésünk csak a végzett teológusokra terjed ki. A valós veszteséget azoknak a 
feltűnően nagy száma jelzi — 25 év alatt 44! —, akik m ár ötéves tanulm á
nyaik folyamán szakítottak korábbi elhatározásukkal. Ennek a jelenségnek 
az indítékait külön tanulm ányban volna érdemes feltárni.



4 4 FABINY TIBOR: LELKÉSZKÉPZÉSÜNK MŰHELYÉBEN

Mai keresztmetszet

Akadémiánkon m integy 80 teológus tanul. A „m integy” szócska arra  
utal, hogy a felnőtt férfi hallgatók nagy része egyévi katonai szolgálatra 
köteles a honvédséghez bevonulni, s ezenkívül saját és külföldi ösztöndí
jasaink évenként változó mozgása is megnehezíti egy fix  létszám rögzítését.

Lelki motivációk
A Felvételi Bizottság elé minden jelentkező saját kezű önéletrajzot köteles 
benyújtani. A rendelkezésemre bocsátott curriculumok alapján az első év
folyamú hallgatók többségének leggyakoribb hivatási indítékait összegezem. 
Konkrét „igei elhívás” viszonylag keveseknél m utatható ki: mindössze öten 
neveztek meg döntésük alapjául szolgáló igehelyet. Érdekes felfigyelni 
ezekre: Krón 18,23—43; Péld. 23,26; Dán 5,27; Luk. 9,23; Lk 19,11—27.

A legtöbben mégis „igei alkalm ak” döntő befolyására hivatkoztak válasz
tásuknál. Ezek között a gyenesi ifjúsági konferenciákon való részvétel 9 
személynél, a fóti kántorképző tanfolyam  lelki hatása 8 esetben volt a m eg
határozó, 10 esetben pedig a gyülekezeti ifjúsági m unka adta az indítékot. 
Néhányan a gyülekezeti énekkar élményét, mások az akadémiai Nyílt Napo
kat vagy a Teológus Napokat em lítették m int fontos tényezőket. Többen a 
Lutheránus Világszövetség 1984-es budapesti Nagygyűlésének hatása alatt 
kezdtek érdeklődni az egyházi dolgok irán t.

Külön érdekesség, hogy feltűnően sok az ateista szülői háttér (8), több 
esetben — részben em iatt — késői konfirmáció, sőt késői, felnőtt kereszt- 
ség. Volt, aki közvetlenül jelentkezése előtt kérte megkeresztelését.

Ugyancsak újszerű jelenség, hogy k im utathatóan sokan döntöttek ére tt
ségi u tán i világi pálya kezdetén vagy folyamán. Többen napközis nevelők 
(3), óvónők (3) és gépírónők (2) voltak, mások — részben szakközépiskolai 
végzettségük következtében — hosszabb-rövidebb ideig a következő meg
lepő foglalkozási ágakban működtek: földmérő, marós, vájár, laboráns, szo
bafestő, technikus, keram ikus, műszerész, restaurátor, ügyintéző, úszómester, 
fényképész, kőműves, ápolónő. Volt, aki kántorként, könyvtárosként vagy 
gyógypedagógiai tanárként dolgozott jelentkezése előtt. Érdemes volna egy
szer ném elyiküket megszólaltatni egyházi sajtónk hasábjain.

Elgondolkoztató, hogy a jelenlegi hallgatók között igen kevés (8) a lel
készgyermek, de annál örvendetesebb, hogy mind a felvételi vizsgák alkalm á
val, m ind a későbbiek folyamán viszonylag sokan hivatkoznak élő h itű , pél
dát m utató nagyszülők lelki indítására.

Am it az adatok elárulnak
Vizsgáljuk most meg először nemek szerint a hallgatóság összetételét! Az 
1987/88. tanévben

I. évfolyamban volt 9 fiú és 4 leány =  13 fő
II. évfolyamban volt 10 fiú és 6 leány =  16

III. évfolyamban volt 5 fiú és 4 leány =  9
IV. évfolyamban volt 12 fiú és 3 leány =  15
V. évfolyamban volt 2 fiú és 4 leány =  6 fő

A hallgatók nemek szerinti eloszlása teh á t 38:21, a női teológusok száma 
tehát 36%.
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Életkor szerint körültekintve m egállapíthatjuk, hogy zömük 1963—1968 
között született, tehát alig van közöttük túlkoros. 25 év fölött csak nyolcán 
vannak, a legidősebb hallgató 37 éves.

Családi állapotuk különbözik a nyugat-európai vagy am erikai teológiai 
hallgatók átlagától: mindössze tíz közöttük a házas. A gyermekek száma 
négy hallgatónál 1—1, háromnál 2—2, míg három házaspárnál még nincse
nek gyermekek.

Teológusaink iskolai végzettségét vizsgálva m egállapíthatjuk, hogy hat
vanból csak negyvenen tettek  gimnáziumi érettségit — heten a fővárosban, 
harm inchárm án vidéken — tizenhatan szakközépiskolában végeztek. Két 
hallgató esti tagozaton végzett, kettő  pedig Dolgozók Iskolájában.

Az érettségik eredményét a következő táblázat m utatja:

kitűnő jeles jó közepes elégséges

I. évfolyam 1 3 4 5 —

II. évfolyam — 2 9 4 1
III. évfolyam 1 2 3 2 1
IV. évfolyam — 1 8 5 1
V. évfolyam — 2 3 1

Összesítve: 2 10 27 17 3

Akadém iánk növendékei közül tehát 3,4% jö tt hozzánk kitűnő, 15,5% je
les, 46,5% jó, 29,3% közepes és 5% elégséges érettségi bizonyítvánnyal.

A  hátteret is érdemes figyelembe venni: milyen vidékről, m ilyen környe
zetből jö ttek  hozzánk teológusaink?

Tájegységenként vizsgálva feltűnik, hogy — m int korábban is — most is 
D unántúlról vannak legtöbben (17), az északi-északkeleti tájakról (Nógrád, 
Borsod, Nyírség) 15, Alföldről 14, a fővárosból 13 hallgató. Egyházmegyén
kénti eloszlásban: Pesti Egyházmegye 10, Kelet-Békés 7, Fejér—Komárom 
6, Borsod—Heves, Nógrád és Pestmegye 5—5, Vasi Egyházmegye 4, Győr- 
Sopron és Hajdú—Szabolcs 3—3, Tolna—Baranya, Nyugat-Békés és Csong- 
rád—Szolnok 2—2, Veszprém, Somogy—Zala és Bács-Kiskun 1—1 hallgató
val van jelenleg képviselve. A déli és északi egyházkerületek megoszlása 
csaknem pontosan azonos.

M ilyen családi környezetből jö ttek  a fiatalok? Ha a szülők foglalkozását 
tekintjük, úgy kitűnik, hogy a legnagyobb réteg (26) értelmiségi, éspedig 10 
műszaki, 8 lelkész, 3 pedagógus, 2 hum án értelmiségi, 2 orvos, 1 gyógysze
rész; 22 hallgató jö tt m unkáskörnyezetből — ide szám íthatjuk a mezőgazda
ságban dolgozókat is, ahol többnyire legalább egy családtag, de leginkább a 
családfő szakmunkás —, és 11 szülő kereskedelmi vagy egyéb alkalmazott.

A szülők vallási megoszlását tekintve tiszta evangélikus családból 27 hall
gató származik, 17 esetben csak az édesanya, 6 esetben csak az édesapa evan
gélikus. Sajátosság, hogy 7 olyan más vallású családi otthonból is jö ttek  hall
gatók, ahol a szülők katolikusok (3), reform átusok (2), vagy katolikus-refor
m átus (2), sőt orthodox-reform átus (1) vallásúak.

A családi otthonok anyanyelve csaknem kizárólag magyar. H at olyan csa
ládról tudunk, ahol a nagyszülők, részben még a szülők is szlovákul — vagy 
olykor szlovákul is — beszélnek.

A családi háttér nagysága sem érdektelen: 12 esetben „egyke” a teológus,
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kétgyermekes családban nőtt fel 31, háromgyermekesben 12. Két családban 
tíz, illetve hat gyermek született.

Végül arra  is felfigyelhetünk a rendelkezésünkre álló adatokból, hogy 
több városi (36), m int falusi (23) származású teológiai hallgató van az Aka
démián.

A jövő lelkészei

Az írásbeli tételeket a felvételi vizsgák első napján kapják meg a jelentke
zők. Biblia- és egyházismeret, magyar nyelv és irodalom, hazai egyháztör
ténet és általános tájékozottság: ezekből a tém akörökből állitottuk össze 
idén az anyagot.

Az egyházismereti tételek egyike így hangzott: „Írja le, hogyan képzeli el 
a magyar evangélikus lelkészt szolgálatot!” Tanulmányom írása közben cso
korba szedtem és közreadok néhány jellegzetes választ.

(R. A.) „A lelkészi szolgálat nagyon nehéz feladat. Azért nehéz, m ert a 
lelkésznek nincs kötött munkaideje, hanem  saját beosztása szerint dolgozik. 
A vasárnapja talán a legnehezebb, de egyben talán a legszebb is, hiszen ez 
az a nap, am ikor az Isten igéjét h irdetheti és hitéről tehet bizonyságot. Ugyan
akkor itt, ezeken az istentiszteleti alkalm akon van lehetősége a szentségek 
kiszolgálására. Bár tisztában vagyok azzal, hogy ezzel m ég nincs vége a lel
készi szolgálatnak, hiszen a hétközi alkalm akat és a gyermekfoglalkozásokat 
is meg kell tartan i és azt is tudom, hogy ez még m indig nem minden, hi
szen ezekre az alkalm akra fel is kell készülni, ugyanakkor a gyülekezet ügyes
bajos dolgaival is kell foglalkozni. És ta lán  a legfontosabb és legnehezebb a 
családlátogatás szolgálata. De énszerintem nem szabad nézni, hogy ez mi
lyen nehéz, hiszen minden alkalmon Jézusról szólni és bizonyságot tenni 
valami csodálatos dolog, hiszen ezeken az alkalmakon a lelkész is nagyon 
sokat kap Jézustól.”

(K. Gy.): „A mai magyar társadalom ban, úgy érzem, egy lelkésznek na
gyon sok feladata van. Jézus m ondja az evangéliumban: »Azért jöttem, hogy 
életetek legyen és bőven legyen«. A mai emberek nem  tudnak élni. Szerin
tem  az egyedül értelmes élet közvetve vagy közvetlenül az Űrban van. Egy 
lelkésznek ma az a feladata, hogy az életre hívás igéjét közvetítse az em
bereknek. Ezt minden téren értem, az alkoholistáktól kezdve az idős embe
reken keresztül a széthulló családokig el kell jutnia, hogy azoknak segítsen, 
akiknek szükségük van erre. Éppen ezért m inden téren képzettnek kell len
nie. Ezt a feladatot nehezíti és könnyíti az, hogy egy adott társadalom ban 
adott keretek között, adott egyházban, gyülekezetben kell ezt tennie. Egye
dül kevés is lenne ehhez, azonban van egy biztos tám pontja: az Isten, aki 
megígérte, hogy vele lesz. Sőt megparancsolta neki, hogy legyen bátor (Józs. 
1).”

(Sch. G.): „Az egyik legszebb oldala számomra a szolgálatnak az em berek
kel való egyéni foglalkozás, lelkipásztori beszélgetések stb., tehát a személyes 
kapcsolatterem tés. ..  Nem félek az em beri-társadalm i problémáktól, melyek 
közé kerülni fogok. Tapasztalatom  szerint sokan félnek ezektől és szeretnék 
elkerülni őket. Engem vonzanak, bár nem mindig tudtam  eddigi életem so
rán  m aradéktalanul megoldani őket.”

(H. Gy.): „A lelkésznek nem egyetlen feladata a templomi szolgálat. Fon
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tosnak tartom  a — személyes kapcsolaton alapuló — beszélgetéseket, család- 
látogatásokat, amelyek alapján a feltáruló gondokat és problém ákat a lel
kész segít megoldani, legyen az mind hitbeli kérdés, mind az élet más terü 
letein felvetődő megoldásra váró feladat.”

(Z. É.): „Szeretném, ha m inden gyülekezetnek lenne saját lelkésze, és nem 
három hetente, hanem hetente lenne istentisztelet m indenütt. Jó  volna, ha a 
lelkészek nem lennének ezáltal annyira leterhelve, és nőne is így a gyüle
kezetek száma.”

(K. L.): „A lelkész a gondjaira bízott gyülekezetei Isten segítségével ve
zeti. A felügyelővel együtt megoldja annak világi és egyházi gondjait. Építi 
lélekben gyülekezetét és személyes életével is példát ad annak. De nemcsak 
a gyülekezet egészét figyeli, hanem az egyes em bert is. H irdeti az evangé
liumot, szem előtt tartva m indig annak mondanivalóját. B árm erre kerül, hir
deti m agyarságát és megbecsülést szerez néki.”

(Sz. A.): „Jó lenne, ha m inden lelkész az Ür gyermeke lenne, m ert akkor 
olyan biztos támaszt találna, hogy bátran szembe tudna nézni mindennel. 
Keressen a lelkész minél több alkalmat az Úrral való kapcsolatterem tésre.” 

(E. E.): „A lelkésznek fő céljául mindenképpen azt kell kitűznie, hogy eb
ben az értékrendjét vesztett, anyagias világban mind többeknek adjon igazi, 
örök értéket és u tat mutasson a keresztyén em ber végső céljához, az üdvös
séghez.”

(P. Á.): „Az általam  megism ert lelkészek példája já r előttem. Mély benyo
mást te tt rám, s megerősített elhatározásomban, am ikor megismerkedtem 
m u n k áju k k al. . .  A lelkészeknek nyitott oldaluk van szocialista társadalm unk 
felé is. Csak békés szándékkal szabad egymás felé közeledni, s mindkét fél
nek meg kell találni az u ta t a közös, s egyéni célok megoldása érdekében.” 

(N. Z.): „Az egész gyülekezetei — a gyerekektől a nyugdíjasokig — min
denki számára vonzóvá kell te n n i . . . ”

(H. Gy.): „A lelkészi szolgálatban az emberekkel való foglalkozást, törődést 
és gondoskodást, valam int a betegek látogatását tartom  fontosnak. Minden 
esetben Krisztus követeként szeretnék föllépni: hirdetni m inden embernek 
Isten szeretetét és irgalm át.”

Oktatás — nevelés

Akadémiánkon folyam atban van egy alapos, széles körű tanulm ányi reform  
kidolgozása. A jelenlegi tan terv  a következő képet nyújtja.

Az I. évfolyamba felvett hallgatók szeptemberben és januárban  három he
tes, napi 5 órás görög és héber intenzív tanfolyamon vesznek részt. A tanév 
folyamán —- zárójelben a heti óraszámokkal — a következő tárgyak hall
gatására kötelezettek: héber nyelv (2), ószövetségi alapism eretek (2), görög 
nyelv (2), újszövetségi alapism eretek (2), egyházismeret (1), egyetemes egy
háztörténet (2), teológiai alapism eretek (2), filozófiatörténet (2), bibliaismeret 
(2), m agyar nyelv (1), egyházi énekismeret (2), egyház- és társadalomisme
ret (2), m odern nyelv (4), összesen heti 26 óraszámmal. Az elsőévesek m á
jus végén görög és héber nyelvből előzetesen írásbeli vizsgát tesznek, m ajd 
az első vizsgára két részben kerül sor: I. görög nyelvből és bibliaismeretből, 
II. héber nyelvből és egyházismeretből.

A II. évfolyam hallgatói szeptemberben és januárban háromhetes, napi
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5 órás latin  nyelvtanfolyamon vesznek részt. Heti 27 kötelező óraszámban 
a következő tárgyakat hallgatják: ószövetségi alapism eretek (2), ószövetségi 
nyelvtani exegézis (2), újszövetségi alapism eretek (2), újszövetségi nyelvtani 
exegézis (2), egyetemes egyháztörténet (2), latin  nyelv (2), teológiai alapis
m eretek (2), filozófiatörténet, ill. évenként váltakozva vallástörténet (2), m a
gyar nyelv (1), egyházi énekismeret (2), hom iletika (2), egyház és társadalom  
(alapismeretek) (2), m odern nyelv (4). Az alapvizsgát három  részben teszik 
le: I. Ószövetségi alapism eretek — teológiai alapismeretek. II. Újszövetségi 
alapism eretek — vallástörténet. III. Egyház és társadalom  (alapismeretek) — 
filozófiatörténet.

A III. és IV. évfolyam számára vannak közös tem atikájú  előadások, úgy
mint az ó- és újszövetségi teológia (2—2), ó- és újszövetségi exegézis (2—2), 
ó- és újszövetségi szeminárium (2—2), hazai egyháztörténet (2—2), egyház
történeti szeminárium (2—2), ökumenika (2—2), dogmatika, etika (2—2), ho- 
m iletikai gyakorlatok (2—2), katechetikai gyakorlatok (2—2), egyház és tá r 
sadalom (2—2), liturgia, katechetika, pojm enika (2—2), rendszeres teológiai 
szeminárium (2—2), m odern nyelv (4—4). A III. évben heti 2 órában egyház
zenei ism eretek kerülnek előadásra. A heti óraszám a III. évben 30, a IV. 
évben 28. E két tanév végén csak kollokviumok vannak ez idő szerint.

Az V. évfolyam — am elynek hallgatói az év folyamán kötelesek szigorlati 
dolgozataikat elkészíteni a biblikus és a rendszeres teológia tárgyköréből — 
heti 17 órában a következő tárgyakat hallgatja: ószövetségi exegézis (3), új- 

szövetségi exegézis (3), egyházkormányzás (2), dogmatika, etika (3), liturgika, 
katechetika, pojmenika (2), gyakorlati teológiai szeminárium (2), állam pol
gári ism eretek (2). A szigorlatnak három  része van: I. Ó- és Újszövetségi 
írásm agyarázat és teológia. II. Rendszeres és gyakorlati teológia. III. Egy
háztörténet, egyházkormányzás, egyház és társadalom. Sikeres végszigorlat 
esetén kérhetik illetékes püspöküket a lelkésszé szentelésre. A folyam atban 
levő tan terv i reform  értelmében 1989-től kezdve a III. számú szigorlat egy 
részét (pl. egyetemes egyháztörténet) a negyedik év végén teszik le a teoló
gusok- .

Még néhány m arginális megjegyzés: a hallgatók körül 1988 közepén ket
tőnek volt felső- és három nak középfokú nyelvvizsgája angol, ill. ném et 
nyelvből; a 38 férfihallgató közül 31 m ár teljesített katonai szolgálatot; a 
teológusok egyharm adának, 16 férfi- és 4 nőhallgatónak van gépkocsiveze
tői jogosítványa. Évente több külföldi ösztöndíjas is tanul Akadémiánkon. 
Jelenleg 3 keletnémet, 1 szlovák, 1 finn hallgatónk van.

A szellemi felkészítésen túl a lelki, hitbeli felkészítésre is nagy súlyt he
lyez a tanári kar. Reggel áhítatokat ta rtu n k  a zuglói templomban a hallga
tók, heten te egyszer professzorok igehirdetői szolgálatával. A hallgatók pré
dikációinak szövegét a gyakorlati tanszék tanára ellenőrzi. Szerdánként evan- 
gélizációs istentisztelet van énekes liturgiával, T rajtler Gábor országos egy
házzenei igazgató irányításával, heten te más felkért lelkész szolgálatával.

A tanévek kezdetén csendesnapokat tartunk , többnyire Gyenesdiáson vagy 
Foton. Minden évfolyamnak van választott „osztályfőnöke”, aki velük he
tente foglalkozik. Még a sorkatonai szolgálatban álló — jelenleg tizenegy — 
felvett hallgató számára is tudunk lelk i felkészítést és erősítést biztosítani, 
am ióta a Honvédség illetékesei lehetővé tették  havonkénti meglátogatásu
kat. Minden professzor végzett ilyen hitm élyítő szolgálatot a ceglédi lak ta 
nyában 1985 óta.
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Az otthonórák, sőt az évenkénti tanulm ányi kirándulások keretében is van 
alkalom a lelki kérdések megbeszélésére. S hogy frissen tartsuk a teológu
sok készségét az Ige tanulm ányozására, idősb H arm ati Béla ny. lelkészünk 
kezdeményezésére m ár csaknem két évtizede évenként megrendezésre kerül 
egy bibliaismereti verseny is.

Fontos szolgálata van a teológusok énekkarának, önképzőkörének, a nyílt- 
és teológusnapoknak, a szupplikációknak, a hospitálásoknak, valam int a bél
és külföldi diakóniai gyakorlatoknak.

A szellemi-lelki befektetés — legalábbis a Teológus Otthon számára anya
gilag is kamatozik. Egyetlen példával is meg lehet ezt világítani: az idén 
végzett hat hallgató a tanulm ányi évek alatt 171 szupplikáció és 110 teoló
gusnap során nyolcszázezer forintot gyűjtö tt lelkészképzésünk céljaira.

Válaszok egy kérdőívre

Jelen tanulm ányom at egy teológusok között kiosztott kérdőívvel szerettem 
volna kiegészíteni. Vizsgaidőszakban kértem  a névtelen válaszokat, s talán 
ezért (vagy más okból) csak kevesen válaszoltak. A 25%-os részvételt jelző 
15 válasz alapján mégis leteszem az olvasók asztalára állásfoglalásuk rezü
méjét: a legtöbb „szavazatot” kapott személyek neveit.

— Legkedvesebb írója: Dosztojevszkij, Fekete István, Hemingway, Jókai, 
Lázár Ervin, Thomas M ann, Móricz Zsigmond, Örkény, Sántha, Szabó Magda, 
Szerb Antal.

— Legkedvesebb költője: Ady, Arany, Babits, József Attila, Petőfi, Pi
linszky, Sík Sándor, W eöres Sándor.

— Legkedvesebb zeneszerzője: Bach, Händel, Kodály, Szokolay, Szörényi, 
Vivaldi.

— Legkedvesebb politikusa: Gorbacsov, Gandhi, Pozsgay.
— Legkedvesebb színművésze: Bánffy György, Cserhalmi, Garas, Latino- 

vits, Mikó, Mensáros, Sinkovits, Liv Ullmann.
— Legkedvesebb bibliai könyvei: Ézsaiás, Jerem iás, Ezékiel, Jób, Ruth, 

Jónás, Példabeszédek, Zsoltárok, János evangéliuma és János levelei.
— Egyháztörténeti példaképei: Assisi, Luther, Sztehlo Gábor.



LUÍS DE CAMÖES

Igazság, hűség, józan ész meg érdem

Igazság, Hűség, Józan Ész meg Érdem 
kell, hogy a lélek helyt álljon szilárdan; 
de a korm ányt a zavaros világban 
Szerencse, Baj, Idő, Sors ta rtja  kézben.

Ezer okozat fordul meg az észben, 
de hogy mi az ok, megm arad homályban, 
s mi több annál, hogy élet és halál van, 
sosem fogja fel az ember egészen.

Fennkölt eszméket sok bölcs férfi hirdet, 
de a tapasztalás döntő fölöttébb, 
s hogy sokat lássunk, mindenképpen ez kell.

Van esemény, mit el sohase hittek, 
van, mit elhittek, de meg sose történt; 
a legjobb, ha Krisztusban hisz az ember.

Hárs Ernő fordítása

A portugálok máig legnagyobb költője, a reneszánsz és a barokk határán, 1524- 
től 1580-ig élt hányatott sorsú Luís de Camöes A lusiadák című hőskölteménye 
révén ismert a magyar olvasóközönség előtt. A csaknem kilencezer soros eposz, 
mely Vasco da Gama indiai expedíciójának keretébe ágyazva beszéli el fél évszá
zad portugál történelmének legfőbb eseményeit, azonban korántsem magában álló, 
elszigetelt remekmű. Camöes rajta kívül még három színdarabot, az Amphitrio- 
nok-at, a Seleucus király-t és a Filodemo-t, valamint több száz kisebb lírai alko
tást hagyott az utókorra. Ez utóbbiak közül a legmaradandóbbak a szonettek, 
melyek a petrarcai hagyományt továbbfejlesztve, szinte modernnek ható bonyo
lult lélekelemzéssel és kíméletlen őszinteséggel vallanak szerzőjük viszontagságos 
életútjáról — szerelmekről, csalódásokról, szomorú búcsúzásokról ugyanúgy, mint 
a legreménytelenebb körülményekkel is dacoló hősi helytállásról és az ember ma
gasabb elhivatásába vetett törhetetlen hitről.

(Hárs Ernő)



SZALAY MÁRIA

Kiszolgáltatottságban
Találkozás'határhelyzet ben élőkkel

Közelebbről vagy távolabbról szinte m indenkit érint a m egrokkant ember 
sorsa. Köztünk élnek, és egyre többen vannak. Ott vannak a családban, 
barátaink, ismerőseink körében, látjuk  őket utcán, üzletben, munkahelyen, 
olykor találkozunk velük színházban, templomban is. Létük jel. Szembesít 
egyrészt emberi egym ásrautaltságunkkal, másrészt az egészség, épség töré
keny, esetleges voltával, azzal a lehetőséggel, hogy mi is hasonló sorsra ju t
hatunk.

A rokkantság a veleszületett vagy szerzett, tehát balesetből, betegségből, 
elöregedésből adódó fogyatékosságnak olyan foka, amely akadályozza, vagy 
gátolja az egyént alapvető egyéni és társadalm i életszükségleteinek önálló 
kielégítésében.

A kultúrtársadalm ak hum anitárius feladatuknak tekintik a rokkantak tá 
mogatását. De érdekük is, hogy korszerű rehabilitációs gyakorlatuk legyen. 
Ha ugyanis sikerül a sérültet k ialakult egészségi állapotának megfelelő mun
kalehetőséghez ju tta tn i, akkor legalább részben önfenntartó lesz, emberi 
kapcsolatokat létesíthet, és ismét részt vehet a társadalom  életében. A reha
bilitáció azonban kéttényezős folyamat. Függ a rokkant egyéntől is, aki vá
laszt, dönt, elfogadja vagy elu tasítja  a társadalom  kínálta lehetőségeket.

A sérült, tartósan beteg em ber lehetőségeit, hivatását és küldetését te
kintve éppúgy sajátos, m egismételhetetlenül egyszeri, m int bármelyikünk. 
Belső életéhez kell közelebb kerülnünk, pszichés történéseivel kell megis
merkednünk, hogy meglássuk tennivalóinkat, és ráébredjünk felelősségünkre.

A rokkantsághoz vezető traum a, bármiféle is, a személy életfolyam atát te
kintve irreverzibilis életviteli akadály. Az em bert teljes valójában, testi-lelki 
m ivoltában közvetlenül érinti, és legtöbbször vannak következményes káro
sító velejárói is.

A sokkhatás fizikailag és pszichésen is inaktívvá tesz. Cselekvőképtelen, 
szociális kapcsolataiban szerepvesztett, kiszolgáltatott lesz a személy. Élet
tere beszűkül, kezdetben egy kórházi ágyra csupán. Időérzékelése felborul, 
nem tudja követni az események gyors egym ásutánját, m ajd egysíkúvá, 
üressé válnak napjai. A fájdalom, testének aktuális állapota tö lti ki gondo
latvilágát, így szinte csak a jelennek él.

A gyógyítás első fázisában az élet biológiai értelemben vett megmentése 
a cél. Ritkán gondolunk eközben arra, m it is él át, m it érez a beteg, mit 
kellene tennünk még emberileg biológiai léte m egtartásán túl. Pedig egy 
agyvérzés következtében féloldali bénulttá, esetleg beszédzavarral is küsz-
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ködővé vált em bernek éppúgy, m int akinek valamelyik végtagját am putál
ták, a testi torzulásból és a funkcióvesztésből adódó károsodások m ellett el 
kellett szenvednie a baleset, m űtét vagy betegség közvetlen élményét is, és 
meg kell élnie a következményes károsodások hatásait is. Minden traum a 
az egész embert érinti. A mozgáskorlátozottság például beszűkíti az élette
ret, megnyirbálja a kapcsolatokat, korlátozza a tevékenységek körét, s m ert az 
em ber ügyetlenebb lett, több időt és energiát kell fordítania önm agára, a 
korábban rutinszerű, hétköznapi önellátásra is. De a m aradandó károsodást 
okozó traum a az egyén önmagával való viszonyát is érinti. M egrendül önbi
zalma, önbecsülése, önértéktudata, elégtelennek érzi m agát ahhoz, hogy a 
szám ára fenyegetővé vált, esetleg ellenségesnek tűnő világban további sor
sát kézben tartsa. Tény, hogy a sérült nem tudja életét ott folytatni, ahol az 
a traum a elszenvedésekor megszakadt. K ialakult állapotát kellene elfogad
nia új alaphelyzetként a további életalakításhoz, s akkor valószínűleg alkal
m as lenne a szakmai rehabilitációra, és képes lenne a m unkavállalásra is.

Igaz ugyan, hogy a rehabilitáció korai szakaszából legtöbbször kim arad a 
pszichés vonatkozások feldolgozása, mégis a szakemberek sokféle szempont
ból foglalkoznak a sérülttel. Vizsgálják a traum ával kapcsolatos élményeket, 
reakciókat, a végleges károsodással való szembesülést, a rokkantság elfoga
dásának, majd a gyógyulásnak, újrabeilleszkedésnek menetét, a különböző 
terápiák hatékonyságát és még sok egyebet. Peterson fázisokat kü lönített el 
a súlyos sérültek traumafeldolgozásában. Azt találta, hogy a kezdeti kon- 
fúziós állapotot sokk követi, m ajd a helyzet visszautasítása, depresszió, ha
rag, és csak ezután kezdődik meg a traum a reális értékelésén és az állapot 
elfogadásán alapuló gyógyulás. A fázisokon belüli reakciók sokfélék, egyé
niek. A feldolgozás belső pszichés m unkája a személyiségre jellemző. Függ 
a korábbi életviteltől, érettségtől, akadályleküzdési technikától, de befolyá
solja a környezet, a közfelfogás, a társadalom  értékítélete is. K ultúránkban 
például igen nagy értéket tu lajdonítanak az attraktivitásnak, ezért nehe
zebb megbékélni m indenfajta lá tható  rokkantsággal. Gyakran okoz lehan- 
goltságot, vált ki depressziót annak a tudatosulása, hogy a veszteség végle
ges. Az erre adott reakciósor hasonlít a halállal szembesülőkével. Ügy tűnik, 
a továbbélő „meggyászolja” kiesett funkcióit, elvesztett testrészeit.

Vajon m egkönnyíthető-e a sérült belső m unkája, s ha igen, ki és hogyan se
gíthet benne? — E kérdések kapcsán saját vizsgálódásaimból, tapasztalata
imból idézek.

A súlyos baleseti sérültek semmiben nem egységesek annyira, m int a ma
gány elutasításában. 93%-ban nyilatkoztak így. Az élettel való elégedettség 
tekintetében, de az aktivitást és passzivitást illetően is két jól elkülöníthető 
csoportot képeztek a vizsgálat résztvevői. Elégedett volt az élettel 37%, elé
gedetlen, küszködő 40%. Sorsalakításában aktívan részt kívánt venni 52%, 
elváró, másokra hagyatkozó volt 47%. Mindebből arra  lehet következtetni, 
hogy az ember társas igénye annyira fontos, hogy még a kreatív alkotó alap- 
szükségletét is megelőzve jelentkezik. Erre utal a traum a utáni első reakciók 
érzelmileg ambivalens sokfélesége is. Volt sérült, aki halálát várta  csendben, 
és „m egtiltotta”, hogy feleségét értesítsék a történtekről; volt, aki jajveszé- 
kelt, az anyját hívta; és volt, aki agresszívan szitkozódott, fenyegetőzött, kö
vetelte, hogy mentsék meg, m ert meg akar fizetni annak a „gazembernek”, 
aki m iatt rokkant sorsra jutott. De vannak öngyilkossági gondolatokkal fog
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lalkozók is, és vannak, akik annyira reményvesztetté váltak, egyedül m a
radtak, hogy meg is kísérelik.

A beszámolók szerint fordulópontot jelentett a továbbélés vállalásában a 
magába fordultság, a belső magány feloldása, és az emberi lét érték voltára 
való rádöbbenés. A számukra fontos, ép személlyel való találkozás élménye 
a döntő. Ebben a sérülten, betegen is értékesnek ítéltségüket, az elfogadott
ságukat vagy megtagadottságukat tapasztalhatják meg. De nagyon jelentős 
a személyi miliő szeretetteljes, emberi odafordulása is. Növeli az önérték- 
tudatot, a megtapasztalt szeretet felkelti a viszonzás vágyát, aktivitásra ser
kent, segíti a traum a feldolgozását, tehát az egyéni élet megvalósítása felé 
fordít.

A rehabilitációban a pszichológiai alapproblém a a közösségbe való újrabe- 
illeszkedés. Ez az egyéni igények érvényesítését, ugyanakkor a környezeti 
normákhoz való aktív alkalmazkodást jelenti. Fontos a rokkant ember sze
mélyisége, m ert belső lehetőségei alapján figyel fel a társadalom  által felkí- 
náitakra, és ju t el a továbbélés rá jellemző szintjére. Ebben m egvalósíthatja 
igényei és aktivitása egyensúlyát, de szélsőséges esetben passzívan környe
zetére is hagyatkozhat. Ilyen értelem ben vannak tehát, akik „m egtartják”, 
elszenvedik az életet, eltűrik a törődést, és vannak, akiknek m ár fontos a 
lét, ezért azon fáradoznak, hogy a gondoskodó környezet jóindulatú maga
tartását m egtartsák. De vannak, s ez m ár rehabilitációs szint, akik vállalják, 
és állapotuknak megfelelően alakítják sorsukat, sőt olyanok is vannak, akik 
életében sorsfordulóvá lesz a tragikus esemény, s azután, a korábbiakból 
nem valószínűsíthető módon, sokszínűbb, teljesebb életet élnek.

Sok példa bizonyítja, hogy a krízishelyzet fejleszthet, érlelhet, ha megbir
kózunk vele, de ha ez nem sikerül, m egrekedünk a fejlődésben.

A rokkantsorsok sokfélék és mindig egyéniek. Ez néhány mondatból is ki
derülhet, ha szóhoz ju tta tjuk , és őszinte érdeklődéssel hallgatjuk őket.

Sz. S. 52 éves, egyszerű ember, két évvel a balesete után, melyben jobb 
karját, jobb lábát és bal lábfejét vesztette el, mondta a következőket: „ . ..  
Nem érek rá  magammal foglalkozni. Régi álmom valósul meg. Fiatal ko
romban rózsalugast ígértem a feleségemnek, amikor új házba költöztünk, 
de eddig nem kerültem hozzá. Jöttek a gyerekek, sokat kellett dolgozni. 
Most megcsinálom.” — Ez az ember életérzését, sorsához való viszonyát nem 
sokkal a baleset után, indirekt módon igy fogalmazta m eg: „ . ..  A kerten 
belül valami kellemetlen helyzet lehet, míg kint az élet nyugodtan folyik 
tovább. De ezek a kerítések lehullanak, és akik visszakerülnek az életbe, 
azok m indent ígérő virágokat kapnak, m ert szeretet van a szívükben . . . ”

T. L. életérzése egészen más. 32 évesen, 14 évvel a két lábát követelő bal
eset után nyilatkozik így: , , . . .  olyan ez az egész, m intha állna az idő, csak 
a fellegek vonulnak, és a víz mossa egyhangúan a partokat, szünet nél
kül . . . ”

E. Gy. 45 éves volt, am ikor sorsát megismertem. Akkor 19 év telt m ár el 
a balesete óta, mely m iatt először m indkét k arjá t és egyik lábát, évekkel ké
sőbb a másik lábát is am putálni kellett. Sok m inden belefért rokkant éle
tébe. Folyamatosan dolgozott, megnősült, családja lett, majd elhagyták. Ön
álló, önellátó, önfenntartó életet folytatott azután is. Mindent m egtanult, ami 
állapotában elképzelhető, hogy teljesítményével bám ulatba ejtse az embere
ket, s legalább csodálatukat szerezze meg kárpótlásul a személyes kapcso
latok helyett.
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Ahhoz, hogy inaktív, izolált helyzetéből a beteg, vagy sérült kimozduljon, 
és igent mondjon az életre, szüksége van a másik em berre, akinek van ideje, 
figyel rá, vele érez, vele gondolkodik, aki elfogadja, és ezzel önelfogadásra 
indítja. Pszichológiai szempontból tehát fel kell oldani a magányát, és kap 
csolatot kell tartani vele. A társadalm i gondoskodás m ellett ehhez személy
hez szóló személyes odafordulás szükséges. Ez embert és nem csak szakem 
bert igénylő feladat. A szakember m unkáját kiegészíti a rokkant szám ára 
fontos „m ásik”, a társ, a szülő, esetleg a gyermek, a „hozzá”-tartozó, a „kör
nyezet”, amely visszafogadja és m egtartja. Csak így szűnik, meg kiszolgál
tatottsága, csak így képes vállalni az-életet akkor is, ha  tudja, hogy. az be-? 
látható időn belül véget ér.

De milyenek vagyunk mi mint hozzátartozók? — . Hányán vannak közü
lünk, akiket zavar a to rzu lt vagy béna test látása, hányán hoznánk akár 
komoly anyagi áldozatot is, csak hogy szabaduljunk gondjainktól, és hányán 
nem tudunk  szembesülni esetleges sorsunkkal? — A hozzátartozók reakciója 
is sokféle, csak szélsőségeseket említek. Előfordult m ár, hogy a feleség ki
lopta a férjét a kórházból, hogy otthon ápolja, de az is m egtörtént, hogy 
rokkanttá vált lányától az anya m egtagadta segítségét, haza sem v itte  azt 
hangoztatva, hogy egészséges fiatalt adott az államnak, ha az tönkretette, 
gondoskodjon róla.

Ha az emberi személyiség személyes kapcsolatokban bontakozik ki, akkor 
a segítő kapcsolat alkalm as arra, hogy a m egrokkant egyént továbbsegítse 
élettervében. Mind többen döbbennek rá  és ismerik el a személyközpontú 
megközelítés előnyeit a rehabilitációban is. Olyan lehetőség ez, am ellyel a 
közös célért szakember és hozzátartozó egyaránt dolgozhat. A szakem ber 
képzettségéből adódóan többféleképpen, célzottabban teheti a dolgát, de szak
tudásával egyenrangúan fontos, sőt néha fontosabb is sa já t személyisége, se
gítő em bertárs volta. Segítő em bertárssá lenni, ez a szerepe a hozzátartozó
nak is. A m egrokkant egyén kiszolgáltatottságát ugyanis mindig a vissza
fogadó környezet személyes kapcsolatai szüntetik meg. Kérdés viszont, ho
gyan válhatunk alkalmassá erre az egyébként egyetemes keresztény feladatra, 
amely a felebaráti szeretet parancsából következik.

Rogers, aki szinte egész életében a személyközpontú kommunikáció gyó
gyító hatásának gondolatával és gyakorlatával foglalkozott, azt ta rtja , hogy 
az érett, egészséges személyiségű em ber, ha fejlett em pátiás készsége van, 
ha képes a másik feltétel nélküli elfogadására, és közléseiben, m egnyilvá
nulásaiban őszinte, hiteles, akkor alkalm as arra, hogy a bajba ju to ttaknak  
pszichésen, emberileg segítségére legyen. Eszerint teh á t ahhoz, hogy haté
konyak legyünk környezetünkben, közös világunkban, először önm agunkkal 
kell igényeseknek lennünk, komolyan kell vennünk, hogy a helyes önszeretet 
a felebaráti szeretet m értéke. Érzékennyé kell válnunk a másik közléseire, 
emberi létét tekintve értékként kell tudnunk tisztelni és támogatni h ibái el
lenére is, és tudnunk kell békességet, biztonságot sugározni m inden hely
zetben. Ez az alap a gyakorlat százszínűségéhez. A konkrét teendőket ugyanis 
mindig a szeretet diktálja. Akkor is, ha csak hum anitárius feladatnak ta r t
juk a m egrokkant egyén emberhez m éltó további sorsának megszervezését.

A nyito tt szív és a személyes figyélem a fontos. M egtanít arra, hogy jól 
tud junk  adni és elfogadni. Ez a gyakorlat tesz valóban segítő em bertárssá, 
a szó igazi értelmében felebaráttá.
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A 90 éves Mályusz Elemér köszöntése

A legegyszerűbb ember életében is jelentős határkő a 90 esztendő. Mennyi
vel inkább az egy kimagaslóan kiváló tudós életében. Mályusz Elemér éle
tében, tán  furcsán hangzik, mégsem az. Az őt tisztelők m egálltak ugyan e 
határkőnél, felkeresték jókívánságaikkal, m egtette egyházunk vezetősége 
is. Az ünnepelt azonban nem állt meg egy percre sem. Korai fiatalságától 
kialakított és megszokott, pihenéstelen ütem ben fo lytatta tudom ányos m un
káját. Könyveinek, értekezéseinek, cikkeinek, kritikáinak  puszta felsorolása 
is megtöltene egy kisebb kötetet. De ez csupán a mennyiség. Évszázadunk
nak egyik legtermékenyebb, legeredményesebb történettudósa Mályusz Ele
mér. Nagyságát csak a legnagyobbakéval lehet mérni.

Pályakezdése (az Országos Levéltárban) m aradandóan m eghatározta tudo
mányos munkásságát. Bármily koncepciózus is, bárm ily színes és gazdag 
fantáziája, a forrásoktól sohasem szakadt el. K itűnő középkori és újkori kú t
főtanulm ányai és széles forrásbázisra épült társadalom történeti művei (a 
parasztságról, a polgárságról, a nemességről, a nemzetiségekről, népiség- és 
településtörténelmi problémákról) egytől egyig alapvető, időálló alkotásai a 
nagy historikusnak. Társadalom történelm i szempontok és megalapozottság 
jellemzik remek egyháztörténelmi m unkáit is. Katolikus részről is elismer
ték, hogy ez irányú munkásságával u ta t m utatott katolikus egyháztörténé
szeknek is. K iváltképpen „Egyházi társadalom  a középkori Magyarorszá
gon” című hatalm as kötetével.

Büszkék lehetünk rá, de mondjuk inkább úgy, hogy hálát adhatunk a jó 
Istennek, hogy ez az evangélikusnak és m agyarnak kiváló tudós közülünk 
való. M unkásságát itthon és külföldön osztatlan elismerésben, nemegyszer 
magas kitüntetésben részesítették. A mi kis közösségünkben, talán  nem in
dokolatlanul, sorolhatjuk ezek közé az elismerések közé, hogy néhai Tú- 
róczy Zoltán életének legnehezebb idejében a Biblia mellett Mályusz Elemér 
lélektisztítóan szép m unkájának, „A Türelm i R endelet”-nek ölvasásában ke
resett vigasztalást.

K om játhy Miklós
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Mítosz és racionalitás

„Az alapkérdések mindig visszatérnek és nem engedik, hogy megelégedjünk 
régi válaszokkal.’' Diákkorom e távlatokat nyitó m ondata, amelyet K arner 
Károly professzortól hallottam , ú jra  és ú jra  eszembe ju to tt, miközben kí
váncsian figyeltem a VI. Európai Teológus Kongresszus előadásait. 18 ország 
mintegy 400 teológusa volt hivatalos a kongresszusra, amelyet 1987. szept. 
21—25-ig Bécsben rendezett a bécsi egyetem Evangélikus Teológiai Fakul
tása és a Tudományos Teológiai Társaság. Egy év távlatából is úgy tűnik, 
hogy akik ott lehettünk, teológiatörténeti esemény tanúi voltunk. Fél évszá
zaddal Bultm ann híres és sokat v itato tt „m itológiátlanítási” program ja után 
szinte a mítosz rehabilitációja tö rtén t Bécsben. A kitűnő témaválasztás gaz
dag, sokrétű gondolati anyagot eredményezett. Ebből szeretnék a követke
zőkben néhány érdekes megállapítást felvillantani.

A kongresszus alaphangját — a mítosz alapvetően pozitív értékelését — 
K urt Hübner rk. filozófus, m ítoszkutató adta m eg: „ . . .  a  mítosz nem  fan
táziadús mesék, naiv term észetm agyarázatok vagy irracionális valóságelkép
zelések laza láncolata, hanem  a tapasztalás egy rendszere, amely alapvetően 
különbözik a tudom ány — minket ma messzemenően irányító — rendszeré
től”. Más szóval: a mítosz nem prim itív előfoka a racionális tudományos 
ismereteknek, amelyek azt m eghaladottá teszik, hanem  a valóság megisme
résének egy másik, egyenrangú és nélkülözhetetlen ú tja . Olyan szimbólum- 
rendszer, amely nem nélkülözi ugyan a racionalitást, de úgy közelíti meg 
a valóságot, hogy az elbeszélés vagy megjelenítés — ahogy minden szim
bólum — tú lutal önmagán a valóság végső transzcendens összefüggésére. 
A mítosz legfőbb jellemzője tehát az, hogy az immanens tapasztalati világot 
transzcendens öszefüggésbe állítja, az „istenek” felől közelíti meg és írja  le, 
éspedig immanens, de transzcendált, szimbolizált képekkel. Ezzel eleve ki
zárja a term észettudományos világszemléletnek azt a feltételezését, hogy a 
tapasztalati világ értelme és m agyarázata immanens ú ton  elérhető. Ilyen ér
telemben a mítosz nélkülözhetetlen kifejezőeszköze minden vallásos jelen
ségnek és m ondanivalónak, így az Ó- és Újszövetség üzenetének is.

A kongresszus folyamán többször is vita tárgya le tt Bultmann  szerepe a 
mítosz leértékelésében. H übner szerint Bultm ann még nem ismerte sem a 
modern m ítoszkutatás, sem a modern tudom ányelm élet eredményeit. Ami
kor ő m egpróbálta a XX. század tudományos feltételei között élő emberhez 
közelhozni az Újszövetség m itikus üzenetét, nemcsak a  mítosz fogalma volt 
tisztázatlan, hanem  egyidejűleg egy naiv elképzelés uralkodott a tudomány
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érvényességi területét illetően. Hans Weder zürichi újszövetséges pedig arra 
hívta fel a figyelmet, hogy Bultm ann nem eltávolítani akarta a m itikust az 
Újszövetségből (entmythisieren), hanem  azt egzisztenciálisan interpretálni 
(entmythologisieren). Kísérletével „egy racionális, kulturálisan in tegrált vi
szonyt akart létrehozni a m itikushoz” . Tehát nem elalkudni akarta  az Új
szövetség üzenetét, hanem  a saját kora feltételei között érvényre juttatni. 
De senki sem tarto tt ítéletet Bultm ann felett, ahogy ez egyébként gyakran 
m egtörténik olyanok részéről is, akik ugyanakkor m unkájának eredményeit 
használják. Mindenki tisztelettel adózott a nagy tudós és életműve emléké
nek.

Általános egyetértés volt a kongresszuson abban, hogy az im manens ra
cionális tudományosság egyeduralm a m a m ár tarthata tlan , mivel az nem ké
pes sem a világ, sem az emberi lé t végső kérdéseinek m egragadására és 
megválaszolására. A racionális tudom ány analizálja, azaz felbontja, részletezi 
a világot, de nem tudja összegezni, egységbe fogni. Innen van, hogy a mo
dern em ber egyre inkább elszakad, elidegenedik a valóságos világtól és egyre 
képtelenebb önmagát a kozmosz egészébe integrálni. Erre csak a mítosz ké
pes, m ert ez belevonja az em bert az elbeszélt vagy m egjelenített transzcen
dens folyam atba s ezáltal lehetővé teszi számára önmaga azonosítását és az 
orientációt saját léte és a világ valóságának végső összefüggése felől. így ve
zet a mítosz a labilitástól a stabilitáshoz, amire a puszta racionalitás képte
len. Ezeket a gondolatokat Fritz Sto lz  zürichi vallástörténész fejtegette igen 
érdekes előadásában, amelynek m ár a címe is sokatmondó: „Mythischer 
Umgang m it der R ationalität und ra tionaler Umgang m it dem M ythos” (=  
M itikus kapcsolat a racionalitással és racionális kapcsolat a mítosszal). Mí
tosz és racionalitás nem egymást kizáró, hanem egymást kiegészítő, komple
m enter ú tja i a valóság megismerésének. Ugyanezt hangsúlyozta a kongresz- 
szust megnyitó előadásában m ár Gerhard Oberhammer bécsi indológus is. 
Szerinte mítosz és racionalitás az em beri egzisztencia nélkülözhetetlen részei. 
Ha egyensúlyuk megbomlik, akkor az ember maga válik bizonytalanná, ta- 
lajtalanná és deformálódik viszonya a valósághoz. Mivel pedig a racionalitás 
nem képes pótolni a mítosz funkcióját, ezért ha a racionalitás elnyomja és 
nem engedi érvényesülni a mitikus dimenziót, akkor hamis, irracionális mí
toszok keletkeznek, amelyek ugyancsak deformálják az ember és a valóság 
viszonyát. Ez a torzulás, a hamis mítoszok keletkezése korunkban — a naiv 
racionalizmus meglepetésére és várakozásával ellentétben — egyre fenyege
tőbben terjed.

Mit jelent mindez az egyház élete, teológiai m unkája és az igehirdetés szá
m ára? Minden előadásban, de az egész kongresszus levegőjében is mindvé
gig ott izzott ez a kérdés. Számos u talás is elhangzott ebbe az irányba, ha 
nem is születtek praktikus receptek. De hiszen maga a kérdésfelvetés is, a 
látszat ellenére, egészen személyes és sajátosan praktikus fogantatású. Bizo
nyára nem véletlen, hogy a reggeli áhítatok zsúfolásig telt terem ben foly
tak.

Nagy figyelem kísérte a m ár em lített Hans Weder előadását a mítosz és 
az Újszövetség viszonyáról. Példának az egyik legtipikusabb mitologikus szö
veget, János evangéliumának prológusát választotta (Jn 1,1—18). A prológus 
a logosz (=  az ige) mítoszával fejezi ki a keresztény m egtapasztalást Jézus 
jelentőségéről, amelynek m indent összefoglaló tarta lm a a kegyelem. A logosz 
„testté léteiéről” szóló mítosz az „isteninek” a „világiba” való leszállását be-
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széli el. Ennek Jézusra alkalmazása azt jelenti, hogy Jézus jelentősége csak 
a transzcendens, isteni dimenzió összefüggésében ragadható meg. Benne Is
ten kegyelmes odafordulása tö rtén t a világhoz. A logosz mítoszának jelentő
sége, funkciója az, hogy elbeszélése m indig újra  megajándékozza az em bert: 
belevonja ebbe a kegyelmes isteni történésbe, és ezzel egyúttal magát az em
beri létet is elvezeti „az uralkodás m itikus magasságából a szeretet világi 
mélységébe”.

A kongresszus utolsó előadását a m üncheni dogmatikus, W olfhart Pan
nenberg ta rto tta  „A mítosz világot indokló funkciója és a keresztény kinyi
latkoztatáshit” címmel. A bibliai kinyilatkoztatás történeti jellege és a tör
ténelem -m itikus dimenziója összetartoznak, és. a kettő együtt őrizheti meg a 
keresztény teológiát a szubjektivizmustól, amelybe a felvilágosodás óta ke
rült. Az újkori teológia jórészt m egadta m agát a szekularizmusnak és az ir
racionalitás vádjával szembeni önigazolás során elveszítette a teljes valóság
gal való kapcsolatát, amelyhez a m itikus dimenzió is hozzátartozik. Ennek 
visszanyerése a teológia legfontosabb mai feladata. Pannenberggel együtt 
mások is hangsúlyozták, hogy az egyháznak mind a teológiában, m ind az 
igehirdetésben meg kell szabadulnia az intellektualizmus, a fogalmi gondol
kodás és nyelv egyoldalúságaitól és meg kell újra tanulnia a mítosz, a szim
bólum, a képek nyelvét. Ugyanakkor a bibliai hagyományhoz tartozik az a 
bizonyosság, hogy a vallásos beszéd m itikus háttere nem áll egyszerűen 
szemben a felvilágosult racionalitással, hanem  szüksége van a világhoz való 
racionális viszonyulás közvetítésére. Ha a keresztény h it elveszíti a mítoszt, 
saját ügyének egy alapvető aspektusát veszíti el. Ha pedig a racionalitást 
veszíti el, akkor elveszíti jelentőségét a mai kor számára. A mitikus dim en
zió felértékelésével ú jra  hangsúly kerül a kultuszra, amely a felvilágosodás 
óta a száraz moralista racionalizmus redukáló hatására éppen a protestáns 
egyházakban jelentős m értékben háttérbe szorult.

Noha számos részletkérdésben eltérő koncepciók, megfogalmazások, hang
súlyok érvényesültek, megragadó és bátorító  volt az a közös hang, amely a 
kongresszus egész szellemi atm oszférájából egyre határozottabban csendült 
ki: az egyháznak nem kell hamis fedezékbe menekülnie sem a mítosz, sem 
a racionalitás irányában a szekularizmus totális igénye és ítélete elől. Nyu
godtan és egyenrangúan nézhet azzal szembe, küldetésének és a rábízott lo
gosz nélkülözhetetlenségének teljes tudatában. Pannenberg szavaival élve: 
bátran  előjöhet „a szubjektivizmus sarkából”, ahova a szekularizmus állí
totta.

A kongresszus nem zárta le a témát. Nem adott ki nyilatkozatot, sem vég
leges definíciókat nem alkotott. Első lépés volt egy régi alapkérdés merőben 
új megválaszolásának útján . Még sok m unka vár azokra, akik úgy látják, 
meg kell találnunk mítosz és racionalitás egyensúlyát, hogy a világ — mint 
Oberham m er kifejezte — ú jra  az legyen számunkra, ami valójában: „ég és 
föld”. Ilyen értelemben in te tt józanságra zárszavában a kongresszus egyik 
szervezője és vezetője, a Tudományos Teológiai Társaság elnöke, a zürichi 
egyetem új rektora, Hans Heinrich Schmid. A témaválasztás is neki köszön
hető elsősorban. Nevét jól ism erik a Diakonia olvasói. Ö készíti elő a követ
kező kongresszust is, amelyet 1990 őszére terveznek Drezdába.
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Toyohiko Kagava
Krisztus nem mindennapi követője Japánban

Nem kereszténynek születik. Misszionárius kereszteli meg kora ifjúságában. 
Személyes sorsa és párját ritk ító  munkássága szétválaszthatatlanul egy. Éle
tének története egészben véve bámulatos, egyes részleteiben pedig olvasója 
számára ma is megrendítő.

Egy szem ember — egy csöpp víz a tengerben, mondogatjuk. Ámde vál- 
hatik  Isten kezéből hullott szikrává is, mely képes erdőt felgyújtani. Hogy 
ilyen esetben egy ember m ire képes, ékesen példázza Toyohiko Kagava élet
ú tja.

Egy előkelő nemesnek, szam urájnak és egy gésának a fia. Kobe tenger
parti nagyvárosban születik 1888. július ílO-én. Három testvére van. Apja 
fiatal korában a császári koronatanács titkára , később külkereskedelmi vál
lalkozó, Többnejűségben él s pazarlón. Ez fiát fájdalommal tölti el. Iskoláz
tatása természetesen biztosítva van. Szülői szeretet h íján  mégis árva. Érzé
keny lélek, sokat sír. Örömtelen magányában a term észet szépsége vigasz
talja. A szülők halála u tán  rokonokhoz kerül, s ugyancsak mostoha a sorsa. 
Bátyja erkölcsi ballépése folytán a család anyagi csődbe ju t, így az örök
sége is semmivé lesz.

Tizenegy évesen egy missziói iskolába kerül, ahol két presbiteriánus misz- 
szionárius irányítja szeretettel a kereszténység felé. Isten él és szeret. Meny- 
nyei A tyánk Ű! Idáig ju t el. S ez megváltoztatja. Titokban takarója alá re j
te tt kézzel imádkozik.

Tizenhét évesen Tokióba kerül egy kollégium felső osztályába. K ant filo
zófiáját tanulmányozza, Goethe költészetével ismerkedik. Angolul tanul. Be
lekezd a teológiába is. Másodéves, amikor m egtámadja a tüdőbaj. Egy halász
faluban kell pihennie hosszasan. Ott ismeri meg a szegénységet. Amikor az
u tán  Kobéban folytatni kezdi tanulm ányait, kimegy a szegénynegyedbe, s 
prédikálni kezd nyílt utcán. Sűrűn teszi ezt. Betegsége azonban nem m últ el. 
Egyszer csak összeesik, és szó szerint a halál peremére kerül. Egyedül a misz- 
szionárius m er megállni ágyánál.

Önéletrajzi regényében a főhős Éicsi Ními — bizonyára az esemény való
ságának megfelelően — suttogja: Ha ú jra  egészséges leszek, elmegyek Sin- 
kavába (ez Kobe szegénynegyede), és ott Istennek adom magam áldozatul! 
A könyv eredetileg japán nyelven jelent meg — egy leleményes kiadó jó
voltából —, s Kagava egy csapásra jeles íróvá lett, angol s német fordítások 
révén világhírűvé. Az eredeti japán cím elég különös: Túl a halálvonalon. 
A rról van ugyanis szó, hogy abban a csaknem halálos állapotában egy vízió
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szerű lelki élménye van: Isten átviszi őt a halál vonalán, de vissza is emeli, 
hogy szolgáljon a nyom orultak között! A győző Krisztus hívja el erre a kü
lönleges szolgálatra. Amikor apját tem etik indiai-buddhista halotti szertar
tással, annak vigasztalansága elborítja lelkét, s elhatározza, hogy most m ár 
teljes komolysággal „túl kell lépni a halálvonalon és belevetni m agát szent 
háborúba minden begyökeresedett szokás, hagyomány, babona és tévelygés 
ellen”.

Sinkava

Az elhatározás tetté válik. Otthagyja a bentlakást a protestáns teológiai sze
m inárium ban, és nem nagy ösztöndíjával kiköltözik Sinkavába! Eddig is ki
k ilátogatott oda, de most köztük akar élni, szó szerint viselni az emberi nyo
mor m inden súlyát!

A század eleji iparosodás kezdetén a nagyvárosokban, gyárak árnyéká
ban megszaporodik a nyom ortanyák népe. Kobe Sinkavájában is több m int 
tízezer em ber tengődik összezsúfolva. Hat-nyolc négyzetméteres fabódékban 
élnek. Ablaktalan viskók. Egyben-egyben nyolcan-tízen laknak. Kagava ki
bérel egy üresen állót. Ez is csak azért üres, m ert nemrég gyilkosság esett 
benne, még véresék a falak, babonából senki ki nem veszi. Egykettőre la- 
kástalan hálótársakat kap. Bekéredzkednek s ő befogadja őket. Segíti őket 
kicsiny ösztöndíjából, de keres is valam it alacsonyrendű munkákból. A ház
nép tápláléka olcsó rizsből híg leves, naponta kétszer. Beteg, koldus, ü l
dözött helyet kap nála. Az egyiktől elkapja az egyiptomi szembetegséget, a 
trachom át, s egy ideig vak tőle, de egész életére rosszul látóvá lesz. A ne
gyed sikátoraiban miazmás a levegő, a tisztálkodás megoldhatatlan.

A nyom or pedig iszonyt! bűnök szülője. A m unkanélküliség lealjasítja s 
elvadítja a népet. K agava minden türelm e, szeretete ellenére sokat szenved 
is. Tőrrel tám adnak reá, kiverik metszőfogát. Ha az utcán kis zsámolyáról 
prédikálni kezd Isten szeretetéről, nemegyszer m egfutam ítják, ámde m ásnap 
újra  kezdi. A gyűlöletet szeretettel viszonozza, és akadnak is olyanok, akik 
hallgatnak szavára. Különösen gyermekek. Köréje gyülekeznek. Esténként 
tanítja őket számtanra, m értanra. H ajna ltá jt lemegy a kikötőbe, és a hajó
gyári m unkásoknak egy ének eléneklése u tán  tanúságot tesz Isten szereteté
ről, m indig Isten szeretetéről. Gyakorolja is az Istentől kapott szeretetet. 
M indenét kész megosztani az ínségesekkel, odaadja ruháit, egy-kimonós 
apostol tu d  maradni.

Fölismeri azonban, hogy ennél több kell a tettből. 1911-ben részt vesz a 
gyári m unkások sztrájkjában. Ezért egy rövidebb időre letartóztatják, m ajd 
elengedik. Ettől kezdve evangelizáló tevékenysége rendőri megfigyelés a la tt 
áll. Később, 1921-ben hosszabban kell börtönben ülnie, ezúttal a dokkm un
kások sztrájk ja m iatt, kik Kagavát megbízójuknak tekintik. A börtönben 
írja meg második és harm adik regényét.

Csaknem másfél évtizedet élt le Sinkavában. Közben ugyan két évet tölt 
el Am erikában, Princetonban, ahol teológiai és népgazdasági tanulm ányokat 
folytat, de onnan is Sinkavába té r vissza. Közben megházasodik. Feleségül 
veszi H arukót (neve Tavaszt jelent), a vele egyidős volt gyári felügyelőnőt, 
ki vele együtt vállalja a nyomornegyed viszontagságait, távollétében szere
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pét is h iánytalanul ellátja. Vasárnapi iskolát vezet, összegyűjti az asszonyo
kat s „Felébredt asszonyok'’ címen folyóiratot indít. Három  gyermekük szü
letik.

Tokió, földrengés után

Az ötmilliós Tokiót 1923-ban hatalmas földrengés rázza meg, jórészben össze
dől. Ez az esemény hoz változást Kagaváék életében. Az újjáépítésben szük
ség van rá, ezt mármost a hatóságok is belátják. Magas tisztségeket ruház
nak rá. Tagja a korm ány által létrehívott gazdasági bizottságnak, valam int 
a munkanélküliséget felszámolni kívánó bizottságnak. Mindezt ingyen vál
lalja. Tokió külső kerületében épít egyszerű házat. Továbbra is egyszerű ru 
hában jár. A nagy baj idején végre m egértik széles körben, amit m indig 
hirdetett: nyerjék vissza az alacsonyabb sorban élők önbecsülésüket, élhes
senek teljes életet. A kereszténységnek van szociális lelkiismerete. Kagava 
szociális tevékenysége m ár Sinkavában messze tú lm ent a szűk körű szere
tetszolgálaton. Munkásszövetségeket alapít, hogy a kiszolgáltatottak közös 
erővel léphessenek fel jogaikért s az em beribb életért. Azt a fájdalm at is el 
kell viselnie, hogy saját hívei közül is sokan félreértik. Ö ugyanis erőszak 
nélkül ak a rja  a fejlődést. Vallja, hogy „az erőszakra épített világot erőszak 
rombolja szét”. A nagyvárosi munkásokéhoz hasonlóan a parasztság szerve
zésében is részt vesz, hogy felszabaduljon a jobbágyság alól.

Igyekszik m unkatársakat nevelni a krisztusi társadalm i felelősség kibon
takoztatására. Kört a lapít evégből „Jézus barátai” néven. Bejárják az orszá
got. írn i is avégből ír, hogy eljusson tömegekhez az evangélium szava és fe
lelősséget támasszon m indenütt az egész nép jobb életéért. Célul tűzi ki, hogy 
legalább egymillió keresztény legyen Japánban, s így a kereszténység kellő 
súllyal rendelkezzék a szükséges vátozások előbbre vitelében. Evégből báto
rítja a különböző keresztény közösségeket is az egyesülésre. Sőt, a közjó ér
dekében késznek m utatkozik másokkal is együtt m unkálkodni, m ondván: 
„Minden eszmének lehetőséget adhatunk, ha belevetjük valam ennyit a sze
retet hálójába.” Céljai felettébb magasok voltak, m indenestől el nem érhe
tők. Mégis jelentős eredm ényeket ér el. 1926-ban például a korm ány hata l
mas összeget fordít arra , hogy fokozatosan, öt év alatt, hat nagyvárost meg
tisztítson a nyom ortanyáktól. Vagy: az országban kb. 600 000 embernek pré
dikál s ebből 40 000-en aláírják, hogy bevezettetni kívánnak a keresztény 
vallásba.

1925-ben nyolc hónapot tölt Európában; megszám lálhatatlan sok nyugati 
keresztényre hatnak evangelizáló előadásai. Fény a felkelő nap országából 
Nipponnak ez a nagy fia. 1927-ben K ínába látogat, békességet hirdet. Köny
vei keleten és nyugaton, eredetiben és különféle fordításban százezres pél
dányszámban teszik ism ertté  életét és munkásságát. Leánya, Umeko Kagava, 
ki A m erikában végzett teológiát, később az Egyházak Világtanácsának tit
kárságánál dolgozott, 1959-ben visszatekint apja félszázados munkásságára. 
Közli, hogy apja több m in t 150 könyvet ír t életében s ebből 80-at különböző 
nyelvekre lefordítottak. A krisztusi szeretet indította társadalm i, népgazda
sági, nevelői m unkásságra, nemzetközi kérdésekben való részvételre. A sze- 
retetet úgy fogta fel, hogy az „szociális, univerzális és etikus”. Sokat mondó 
vallomás.
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Szeretet, imádság
A szeretetet magasztalja. Elsősorban is Krisztus szeretetét, aki a kereszten 
áldozta fel önm agát értünk. Ennek a szeretetnek az átélése sarkallja őt nap
ról napra m ásokért áldozatot hozó tevékeny szeretetre. Nála mint forrásból 
a patak, úgy folyik m agától értetődően az evangéliumból a szeretet csele
kedete. M inden számítás nélkül, m indkettő t egyformán és egyszerre űzte: 
prédikált és segített bárm i bajon, akárm ely ínségen! „Nincs más keresztény
ség, csak a szeretet kereszténysége.” M egindítja az ún. „Isten országa-moz- 
galmat”, hogy már a földön valósuljon m eg a szeretet országa. Ennek h a j
tóereje, mozgatója pedig a Kereszt. A m ikor kora szürkületkor kis lám pással 
a kezében megy a kikötőbe prédikálni a hajógyári munkásoknak, a lám pá
sán ott a kereszt jele. B átran  kritizálja az olyan nyugati teológiát, mely nem 
akar tudni im m ár a kereszt jelentőségéről.

Az Istennek Jézus Krisztusban m egm utatott szeretetét naponta átéli az 
imádságban. Ha valaki csak szociális m unkáját akarná értékelni, m egfeled
keznék arról, hogy Kagava századunk egyik legnagyobb imádkozója. Szinte 
misztikusok közé sorolhatjuk e tekintetben. Nyilván érzékeny lelkülete is 
erre diszponálta. Gyémántkemény tu d o tt lenni ugyan, ha elveihez kellett 
ragaszkodnia, ugyanakkor mély megindulás jellemezte Isten színe előtt, va
lamint a szeretetet nélkülözők között. K ora reggel, rendszerint már h a jn a l
ban, becsukott szemmel imádkozik. Ilyenkor „Isten u jjá t teszi a szem ére”, 
ilyenkor „elönti az elragadtatás”, ilyenkor „Isten gyöngédségét élvezi” . Egy 
neves missziói ember kelet-ázsiai ú tján  m eglátogatja Kagavát, az ötvenéve
set, ki három  templomban is lelkészkedik, Tokióban, Osakában és Kobéban. 
Já r  tokiói otthonában, m ajd  részt vesz úrvacsorái istentiszteletén. K agava 
fölemeli az úrvacsorái elemeket, imádkozni kezd, de hangja elcsuklik, nem 
képes folytatni, hálakönnyei hullanak, emlékezvén az O r halálára.

Imádkozik mindenkor s mindenért. Im ádkozik szüntelen a békéért is. Ne
vezik őt bán tó  hangnemben pacifistának, sőt hazaárulónak, különösen is a 
m ilitarizált Japánban. De ő ellenezni m eri Japán agresszióját M andzsúria 
ellen, K ína megszállása ellen hasonlóképpen szót emel. A második v ilághá
ború és Jap án  összeomlása nagyon nehéz időket hoz reá és a keresztényekre. 
Kagava imádkozik a világ békéjéért s ezt szívbeli sugárzással teszi, hiszen 
Krisztus szeretete él szívében.

Emlékezés, előrenézés

Kagava 1960. április 23-án hunyta le csöndesen szemét. Vagyis a ma élő idő
sebbek még kortársuknak tekinthetnék, jelensége mégis szinte m ár legenda
számba megy. Egyik életrajzírója extrém nek nevezi. Valóban gazdag szemé
lyiség, sokoldalú, ezerféle tevékenysége a szertelenség h a tá rá t súrolja. A ke
leti vallásoktól (sintoizmus, buddhizmus, konfucianizmus) a kanti filozófiáig, 
a filozófiai elméletektől a nyílt utcán való térítésig, az illusztrált gyerm ek
történetektől apolegetikus írásokig, nagy regényektől milliós példányszám 
ban szétszórt pamfletekig, országos szociálpolitikától egy poliklinika m egala
pításáig vagy egy fonószövetség felállításáig — mi m inden belefér ebbe a 
rendkívüli pályafutásba! Megemlítjük még, hogy hat verseskötete jelen t
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meg. K iváltképpen az utolsó nevezetes: „Töredékes szavak a sötétben” (1926), 
mert ezek a versek vaksága hónapjaiból valók.

Egyszeri jelenség. Isten kiválasztottja a maga helyén, a maga idejében. 
Ami a N yugatnak századunkban Schweitzer Albert neve, az a Távol-Kelet
nek Kagaváé. Tudott különben Schweitzerről, fo rd ítta to tt tőle könyvet is. 
A középkorból talán Assisi Ferenc példája hatott rá, az újabb korok evan- 
gelizáló személyei közül pedig a kvéker Fox György és Wesley János élet
példája.

Születésének centenárium án tisztelettel, hálával s egyúttal józanul kell 
visszatekintenünk életére, művére. Nos, Kagava látomása, hogy legalább 
egymillió kereszténye legyen Japánnak, máig sem valósult meg. A keresz
ténység tömeges átvételének — mint m ondják — a „japán lélek” alapve
tően ellenáll. — A legnagyobb kérdés Kagava teológiai megítélésének kér
dése. Európán kívüli ősi kultúrákban m ásként fest a Krisztus-követése, mint 
nálunk. Ezt alázatosan elismerve, s ráadásul annak tudatában, hogy Kagava 
prédikációi nem állnak rendelkezésünkre, mégis meg kell kockáztatnunk 
egyet s m ást teológiai szempontból. Hiányozni látszik teológiájából a bűnről 
és a megigazulásról való erőteljes bibliai tanítás, nem  csendül föl eléggé az 
evangélium eszkatologikus hangja. A szeretet etikai vonásai túlsúlyban van
nak. A könyörület m ellett a kultusz felettébb elhalványul. Jézus-képe is, bár 
a kereszt valóban kegyessége középpontjában áll, néhol inkább csak a Jó 
Pásztor, az Irgalmas Sam aritánus vonásait árulja el. Egyszer-másszor Budd
hával vonja párhuzamba.

Ám ne essünk korai s úgylehet igazságtalan bírálatba! Krisztus végtelen 
szeretetének páratlan szam urája a m aga korában, a XX. század ámulatos 
Krisztus-követe a felkelő nap országában — ez Kagava.

Ezen m it sem változtat annak világos tudata, hogy ma, a század vége felé, 
merőben m ás a helyzet Japánban  is, Nyugaton is, s m indenütt más a keresz
ténységé is. A jövő m indenestől a m ennyei Atya kezében van. Reménység
gel szabad előre néznünk. Meg nem feledkezve közben az alig elmúlt teg
napunkról.

Emlékezzünk hát a száz évvel ezelőtt született Toyohiko Kagavára!
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„Macbeth öli az álmot”
Mélységeink üzenete

Az emberiség ősidők óta meg volt győződve arról, hogy az álmok jelentőség- 
teljesek. Főleg jóslatot sejtettek  bennük. A Kr. e. 3. évezredre visszanyúló 
Gilgames-eposzban például egy-egy álom  sorsszerű fordulópontot vezet be. 
A bibliai álmok funkciója hasonló. (Az ősmagyar mitológiából elég Emese 
álmára utalnunk.) Figyelem re méltó, hogy már az ókori álomfejtés egyik
másik részlete szinte egy mai pszichoterápiás beszélgetésbe illenék, mond
juk am ikor egy négyezer éves egyiptomi dialógusban Hórusz isten a rém 
álmait panaszolja anyjának, Izisznek, s az így válaszol: „Fiam, Hórusz, mondd 
el nekem, m it láttál, hogy álmaid révén megszűnjenek szenvedéseid.” Szá
m unkra (különösen sokatmondó, amit Jób  könyvében (31,115-től) olvasunk: 
„ . . .  beszél az Isten így is, meg amúgy is, de nem törődnek vele. Álomban, 
éjszakai látom ásban ( ...)  ad kijelentést az embernek, és intelmeire pecsétet 
tesz. Így té ríti el az em bert a rossz cselekedettől, és így óvja meg a kevély
ségtől. így  akarja  megőrizni lelkét a sírtó l ( ...) , fegyelmezi fekvőhelyén fáj
dalommal.” A két idézet egybecseng abban, hogy a sokszor keserves álmok 
nagyon is szükségesek és javunkra szolgálhatnak.

A felvilágosodás és racionalizmus leértékelte m indazt, ami ésszel-kézzel 
nem volt elég megfogható, így az álmot is; a rom antika viszont p ártjá t fogta, 
hiszen az irracionális (vagyis elsősorban nem  értelemmel megragadható) vi
lágnak is megvannak a m aga jogai. Schiller „H aram iák” című drám ájában 
például az öntelt főnemes azzal söpri fé lre  végítéletet idéző álmát, hogy „az 
álmok a hasunkból jönnek” de a helyzetet átérző szolgája bátran vitába 
száll vele: „Nem! Az álm okat Isten k ü ld i!”

Természetesen túl egyszerű volna úgy vélnünk, hogy vagy teljességgel il
lúzió, szép, netán gonosz já ték  minden álom, vagy okvetlen égi kinyilatkoz
tatás. A görög ókor is tudo tt hamis álm okról, Jerem iás (23,25—32) pedig íté
letet h irdete tt azokra a prófétákra, ak ik  kollektív vágyálm aikat — népsze
rűségre pályázva — isteni ígéretként prédikálták. E té ren  különösképp in
dokolt óvakodnunk bárm iféle „dogma” kimondásától. M indenesetre érde
kes, hogy Luther legközvetlenebb m unkatársa, M elanchthon  lefordította, és 
Velencében, 1518-ban k iad ta a Kr. u. 200 körül élt hírneves álommagyarázó, 
Artemidórosz ötkötetes m űvét, annak felismeréseiből sa já t meggyőződése
ként hangsúlyozva, hogy az álmok jelképes üzenetek, amelyek helyes ér
telmezésére csak tiszta jellem ű, istenfélő ember lehet képes. Az álom érté
kére pedig Shakespeare vet fényt, a vívódó Macbeth szájába adva a szót:
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S úgy rémlett, egy hang kiált: „Ne aludj!
M acbeth öli az álmot! . . . ” A tiszta álmot,
Az álmot, mely a gondot kibogozza,
S napi halál, bús robot fürdeje,
Dúlt szív balzsama s második fogásunk,
Főtáplálónk az élet asztalán.

(Szabó Lőrinc fordítása)

S amennyiben ez így van, ám Macbeth — korunk erőszakos sikerembere, 
saját lelkének figyelmeztetését semmibe véve — „öli az álm ot”, azzal „fő 
táplálékától” fosztja meg magát. Ha meglepő, ha nem: az újabb vizsgálódá
sok ennél is keményebb diagnózissal szolgáltak. Ugyanis a három  évtizede 
elkezdődött — főleg amerikai — kutatások kétségtelenül bebizonyították: 
mindenki álmodik; akit pedig csak aludni hagynak, álmodni nem — m ert 
mérhető, mikor álmodik valaki biztosan — az ezt öt napnál tovább nem 
bírja súlyos veszély nélkül. Vagyis az álmok teljességgel nélkülözhetetlenek 
pszichénk egyensúlyához, sőt puszta létünkhöz (ami C. G. Jung  korábbi fel
tételezését igazolja).

Freud „Álomfejtés” című könyve az álmot sommásan tudatta lanná fojtott, 
jobbára nemi vágyak „cenzúrázott” m egnyilvánulásának ítéli, s tolmácsolá
sához megfelelő módszert ír le. Freud zsenijét nem  vonva kétségbe, úgy lá t
hatjuk: a fölfedezés érthető elragadtatottságában az álomvilág számára hoz
záférhető, őt lenyűgöző egyik nagyterm ét a barlangrendszer egészének vélte. 
Mert ugyan ki tagadhatná, hogy „az embert vágyai vezérlik” — de koránt
sem csupán azok; ám a vágyak dimenziója is sokrétű? Jung nyom án Franki 
hangsúlyozza, m ennyire vágyik az ember arra, hogy az életének értelme le
gyen. „Égi vágyban” pedig példának okáért nemcsak a négyszáz éve élt Keresz
tes Szent János lángolhatott, hanem  Ady is: „Megtelek Isten-szerelemmel”. 
Az em ber teljessége sokkal gazdagabb, semhogy lelkünk tudatta lan  világának 
(vö.: Diakonia, 1983. I.) legjellemzőbb megnyilvánulása, az álom úgyszólván 
monomániásan egyetlenegy, bárm ennyire jelentős részprobléma körül fo
rogna, éspedig mindenkor, m indenkinél! Hasonlíthatatlanul tágabb horizont
tal vizsgálta az álmot Jung, akinek e tárgyú felismeréseit a legrövidebben 
így foglalhatjuk össze:

Az álom kompenzáció. Pontosabban: „Az álmok kom penzatórikusan vi
szonyulnak a tudat esetenkénti helyzetéhez.” T ehát a tudat, ill. m agatartás 
mikor milyen jellegű és m érvű túlzását, egyoldalúságát, hiányosságát igye
keznek — jobbára bonyolult és kiszám íthatatlanul változatos jelzéseikkel — 
helyrebillenteni. Az aztán a „címzett” felelőssége, hogy felfog-e valamit az 
intelemből, vagy inkább netalán autom atikusan elfelejti, m ert ösztönösen 
fél szembenézni a szóban forgó dilemmával. Utóbbi esetre áll a Talm ud szel
lemes megállapítása: „A meg nem értett álom felbontatlan levél.” Bizony, 
ha valaki túl sok levelet — köztük számlákat — dob olvasatlanul a papír
kosárba. annak következményei lesznek. Pszichénk egészének nyilván igen 
nagy szüksége van az álmok kiegyenlítő hatására, amiben a jelek szerint az 
álm ukat elfelejtők is részesülnek valamelyest. Sokkal jobb azonban — idő
vel pedig halaszthatatlan — az „üzenet” legalább sejtésszerű megértése, 
mert ennek következetes elmulasztása katasztrofális lehet.

Az em ber önismeretéhez, személyiségfejlődéséhez az első — és óriási, hol
tig be nem  fejezhető — feladat „árnyékszemélyiségének”, azaz saját isme
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retten hajlam ainak, emócióinak feldolgozása (vő.: „L áthatatlan árnyékunk”, 
Diakonia, 1982. I.). Ezért az aránylag könnyen érthető kompenzáló álm ok jó 
része ennek szükségességére akar rádöbbenteni, éspedig annál drasztikusab
ban, minél jobban elrugaszkodott a tu d a t a valóságtól, például minél ham i
sabb az énképe. Vegyünk egy konkrét esetet!

Egy tizennyolc éves, két évvel korábban élményszerűen megtért ifjú , aki 
naponta háromszor olvassa a Bibliát s m ásokat is igyekszik m egtéríteni, ám 
olykor m intha összetévesztené a missziót az agresszióval, azt álmodja, hogy 
az iskolája udvarán halom ra géppuskázza sok társát, m ajd  ráeszmél tettére , 
kétségbeesett zokogással borul a gépfegyverre, s erre ébred iszonyú érzéssel, 
reszketve. A pszichológus szükségszerű kérdéseire elm ondja: A halom ra lőt
tek  többsége voltaképpen diáklány, noha ő fiúgimnáziumba jár; osztály tár
sai elnevezték „életunt szerze tesinek , s nem akarják  megérteni, hogy 
ő például nem adhatja oda lemásolásra a  matekdolgozatát, mert ezzel csa
lásban lenne bűnrészes, és egyáltalán nem  udvarol, m ert az csak kísértésbe 
visz; de ő megbocsát gúnyolóinak, nem  haragszik rá juk . További szavaiból 
a szakember előtt szorongásos, becsvágyó, túlérzékeny, perfekcionista, ön
gyötrőén és önám ítóan tökéletességet hajszoló személyiség rajzolódik ki, aki 
részint anyja, részint bizonyos lelki vezetők hatására ambícióját nem  m in
dig a legszerencsésebb módon fektette buzgólkodásba. „Fiók apostol” voltát 
igencsak elhitte magának, tú l szép lett az „önarcképe”. Most aztán az álom 
egészen más oldaláról m u tatja  be önm agának: Ez is te  vagy, pajtás! Add 
össze ezt azzal, aminek képzeled magad, s a valóság valahol félúton lesz a 
kettő között! A rra  is élesen rávilágított álma, hogy iskolatársaival szemben 
mennyi lenyelt, megemésztetlen düh halmozódott föl benne, a lányokkal kap
csolatban pedig az, hogy a m agára erő lte te tt „tudni sem akarok ró luk” m a
gatartással m it sikerült elérnie. (A lélekgyógyász szakszerű kérdésére, hogy 
mi ju t eszébe a „lövés” szóról, csak kínos habozás u tán  nyögi ki: „Erkölcs
telen fiúk így is nevezik bizonyos dicstelen ténykedésüket.”)

Mi következik ebből? Semmiképp sem az ellenkező véglet, hanem az, hogy 
józanabb kegyességre törekedjék, főleg több szerénységre. Így enyhítheti ki
adós egyensúlyhiányát. K oravén életfelfogásán is változtathatna; nem  egész
séges jelenség, ha egy diák a társaiban „életunt szerzetes’” benyomását kelti. 
(A fiú hajlamos volt a Bibliából a tiltó parancsokat emelni ki, am inek ke
serves élettörténeti okai kerültek napvilágra. Ezek földolgozása sem volt 
könnyű.) Egyébként: az álom pszichénk természeti jelensége, semmi gondja 
arra, hogy tessék nekünk. Olyan m odorban kommunikál, amilyenre rászol
gáltunk, illetve rászorulunk. Ugyanakkor m intha az emberiség felhalmozó
dott tapasztalatainak tárháza volna: azt dobja felszínre, amire az adott hely
zetben éppen szükségünk van  — néha em berfölöttinek látszó bölcsességgel. 
Nem egy lelkész-pszichológus szerző (Sanford, Gyökössy, Hark) nevezi az 
álmot Isten elfelejtett nyelvének.

A kompenzáláson belül az idézett álom — és sok m ás is — reduktív  jel
legű: redukál (=  visszavezet) a normális emberi m értékre. Mintha ez esetben 
azt mondaná: Vedd észre, mi van túlbuzgóságod mögött! („Aki m agát fel
magasztalja, megaláztatik.”) Emellett feltűnően jellemző, hogy a Jób köny
véből idézett szakaszban az egyetlen konkrét bűn a kevélység, am inek spi
rituális form ája a „leghívőbbeket” fenyegeti a legrafiináltabban, általában  
pedig a legmerevebben gondolkozó, bárm ilyen ideoilógiájú vagy hitű  farizeu
sokat. Nem is csoda, hogy sokszor közülük kerülnek ki a mélylélektan és az
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álompszichológia „legmagasztosabban” érvelő elmarasztalói. Bevallatlanul 
félnek álmaiktól, m ert azok lényük másik oldalát m utatnák be nekik: a ke
vésbé dicsőt. (Holott ezzel szembenézve sokkal emberibbé és hitelképesebbé 
válnának.)

Bármi kínos dolog történik velünk álm aink labirintusában, érdemes csön
desen elgondolkoznunk rajta. Máskor azonos nemű, talán ismerős személy
ben éljük meg saját árnyékszemélyiségünket: rá vetítődik. k i,.am it m agunk
ban nem óhajtunk észrevenni. S ez nemcsak negatívum lehet. Egy főiskolás 
lánynak a vőlegényével (és persze önmagával) voltak problémái. Csak mel
lesleg panaszkodott arról, hogy tanulm ányilag nem tudja azt az eredm ényt 
produkálni, amire pedig talán  képes volna. Amikor az analízis folyamán 
tisztázódott gátlásainak valódi természete, eredete, s ezt legalább alapszin
ten feldolgozta, újabb álm aiban feltűnt, hogy a körülötte szereplő nőalakok 
sorra kitűnő tanulók. Az ő „fehér árnyékai” ! Mire gyógyásza: „Nem csodál
nám, ha lassan maga is kitűnő lenne!” Hónapokon belül az is lett — a pszi
chikus energiái jó részét lekötve tartó  sebző élmények megemésztése révén 
ugyanis ezek az erők felszabadultak „term előm unkára”.

Rendkívül sokrétű tém ánkat illetően itt  csupán néhány irányfény fellob- 
bantására vállalkozhatunk. Hogy ezért félreértéseknek kevésbé legyünk ki
téve, a hozzáférhető m agyar irodalomból Gyökössy: M agunkról m agunknak 
(Bp. 1986.) című könyvének 9. részét, Goldschmidt—Halász művéből: Alvás, 
álom, álm atlanság (Bp. 1983.) pedig a 67—98. oldalakat ajánlhatjuk elsősor
ban. M indenesetre ki kell emelnünk a jungi szemléletnek azt a jellegzetes
ségét, hogy prospektiv, azaz „előretekintő” tendenciát is lá t számos álom
ban. Ez m intha a rendeltetés-megvalósítás optimális tervét vagy annak egy
két lényeges vonását vázolná fel a maga módján. Például vigasztalanul sö
tétnek látszó álmokból is előbújhatnak a remény zsenge hajtásai. Súlyos 
depresszióban szenvedő ötvenes nő analízise elején azt álm odja: szurokfe
kete alagútban gyalogol előre, visszanézve egyre kisebbnek lá tja  a bejárat 
kerek világát, elöl viszont semmi fény, amitől szorongása fokozódik. — Közte 
és a pszichoterapeuta közt a következő beszélgetés zajlik le: „Volt m ár eh
hez hasonló élménye?” „Sokszor. Hegyes vidéken lakom, hosszú alagutakon 
megy át a vonat, egy utazás alkalmával többször is. Olyankor egy ideig elöl- 
hátul vaksötét, és a szokottnál egy kicsit jobban félek.” „M iért csak egy ki
csit?” „Hogyhogy m iért? Hiszen tudom, hogy az alagútnak k ijára ta  is van.” 
„S nem gondolja, hogy jelenlegi életalagútjának is meglehet a k ijára ta?” És 
a páciensben lassan földereng a belátás . . .  Ez egyébként ún. szituációálom, 
amennyiben az álmodó pillanatnyi helyzetét vázolja.

Történelmi súlyú álmok is akadnak. A m ikor Bölcs Frigyes még korántsem 
volt Luther támogatója — m int följegyezték —, ezt álm odta: „A M inden
ható egy szerzetest küldött hozzám Pál apostol kíséretében. Pál m egparan
csolta nekem : »Választófejedelem, hagyd, hogy ez a barát felírjon valam it 
w ittenbergi vártemplomomra!«. Nyomban ezután a szerzetes írni kezdett, de 
oly óriás betűkkel, hogy azt még innen Schweinitzből is el tudtam  olvasni. 
Erre fölriadtam , rém ülten és m agasra ta rto tt kézzel.”

Hívő em berként az álomban olyasféle terem tettségi-term észeti adom ányt 
láthatunk, m int szervezetünk immunrendszerében. Ez testi, az lelki organiz
m usunk kiegyensúlyozására hivatott. S ugyan mi akadályozhatná meg a Te
rem tőt abban, hogy — ha akarja — egészen különös módon is üzenhessen 
nekünk ezen az ősi hullámhosszon?



VEÖREÖS IMRE

Az Újszövetség színgazdagsága
I. Jézus és az őskereszténység

Az Újszövetség egyes iratai között számos különbség, nem kevés eltérés van 
— mégis egységbe foglalja őket a m egfeszített és feltám adt Krisztusról szóló 
evangélium, örömhír. Az Újszövetség középpontjában Krisztus áll, s ez a kü
lönböző helyzetekben keletkezett iratokra vonatkozóan általában érvényes, 
csupán egy-két, teológiai szempontból nézve peremen levő levélben csak köz
vetve tanúsítható.

Közelebb lépve a hitünk és életünk számára drága könyvhöz, benne ,,a 
prédikált Krisztussal” találkozunk — ahogyan kerek száz évvel ezelőtt egy 
mély h itű  teológus kifejezte (M artin Kahler). Ez a prédikált Krisztus, aki
ben az Újszövetség emberei hittek, a valóságos Krisztus. „A valóságos azaz 
a hatékonyan munkálkodó Krisztus, aki a népek történetén halad át, akivel 
milliók találkoztak gyermeki hitben, akivel a hit nagy tanú i tarto ttak  kap
csolatot vívódva, elfogadva, győzve és továbbadva — a valóságos Krisztus 
a prédikált Krisztus.” ,,Az egyházalapító prédikáció okm ánya” — ahogyan 
ugyancsak ő nevezte az Újszövetséget — valóban annak, a szó legtágabb ér
telmében vett igehirdetésnek a lecsapódása, történeti emléke, amely az első 
században a kereszténységet létrehívta és éltette, s azóta is hordozza, meg
ú jítja  az élő Krisztusról szóló, h itet terem tő bizonyságtételt. A viva vox 
evangelii, az evangélium élő szava minden időben új szívekben kelt vissz
hangot, és új ajkakon hangzik tovább, hogy népet gyűjtsön Istennek szerte 
a világon, nemzedékről nemzedékre.

Az őskereszténység

Az Újszövetség központi üzenete Krisztusról először húsvétikor csendült fel: 
„valóban feltám adt az Ű r” — ahogyan későbbi elmélyült hittaritalommal, 
az „Űr” megnevezéssel Lukács evangéliumában olvassuk (24,34). Jézus feltá
madása tanítványait és más követőit teljesen új helyzetbe állította, melynek 
három, mindent felkavaró következménye volt. Az egyik: a hit döntése az 
isteni lét részesének bizonyult Jézus mellett. A másik: ennek a felfoghatat
lan eseménynek boldog továbbadása a várható kockázat ellenére. És a h ar
madik, amire alig figyeltek fel eddig a hívő bibliaolvasók: a megkezdődő 
lázas gondolkozási folyamat, hogy hittel keressék a velük történtek, elsősor
ban a húsvéti és nagypénteki esemény értelmét, jelentését. Húsvéttal meg
született a keresztény hit, megkezdődött a keresztény igehirdetés és a teoló
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giai munka. Bárm ennyire furcsán hangozhat a harmadik megjelölés, a „teo
lógiai m unka-’, hiszen az őskeresztény gyülekezet egyszerű emberekből állott 
s írás sem m aradt fenn tőlük —, de a teológiai fáradozás nincs nagy tudó
sok íróasztalához és könyvtárához kötve, hanem  tudva-tudatlanul minden 
hívő folytatja — akkor is, ma is. Az őskereszténységnek fél kellett dolgoz
nia hitében a Krisztus feltámadásával történt fordulatot, s innen visszafelé 
tekintve Jézus halálát, sőt a tanítványok megelőző tapasztalatait is Jézusról.

A Krisztus-hitnek ez a gondolkodó, értelmező funkciója szám unkra elkép
zelhetetlen, roppant feladat elé állíto tta az első kereszténységet. Már az ős
kereszténység különböző rétegekből, csoportokból állo tt: o tt voltak a palesz
tinéi zsidó, araméi nyelven beszélő Krisztus-hívők; azután m indjárt az első 
időkben Jeruzsálem ben a földön sokfelé található szórványokból származó, 
hellenisztikus zsidóság kereszténnyé lett tagjai; majd a meginduló misszió 
révén h itre  ju to tt pogányok. A keresztény igehirdetés nemcsak araméi nyel
ven, hanem görögül is hangzott m ár kezdetben. A korabeli zsidó és hellenisz
tikus vallási környezet fogalm akat, képzeteket kínált a Krisztus-esemény 
(találó szakkifejezés ez a Jézussal kapcsolatban történtek összefoglalására!) 
hitbeli, gondolati feldolgozására. Ezeket a fogalmi kereteket egészen új ta r
talom mal kellett megtölteni, hogy hűen kifejezzék hitük K risztusról szerzett 
tapasztalatait. A Jézussal tö rtén tek  megértéséhez kézenfekvő volt az Ószö
vetség segítségül vétele, amely szent könyve volt a palesztinéi és a távolabb 
élő zsidóknak. Az első kereszténység Bibliája is az Ószövetség lett, s m in
denekelőtt benne kereste Jézus halálának és -feltámadásánrfr megvilágítását.

Öskereszténységtől származó ira t nincs az Űj szövetségben. (Az Újszövet
ség keletkezéséről a Diakonia 1985/2. számában írtunk. Felhívom rá a figyel
met, m ert az ott közüliekre nem térhetünk vissza, viszont e sorok olvasása 
közben tám adható kérdések nagy részére az olvasó abban a rövid tanul
m ányban feleletet talál.) Az őskereszténység hitének megnyilatkozásait mégis 
m egtalálhatjuk az Újszövetségben, történetileg először Pál leveleinek egyes 
helyein, azután főképp az evangéliumokban, bizonyos m értékben az Apos
tolok cselekedeteiről írt könyvben, sőt itt-ott az Újszövetség késői irataiban 
is.

Az őskeresztény tanúságtételt Jézus haláláról és feltámadásáról legrégeb
ben Pál apostol őrizte meg szám unkra: „Elsősorban azt adtam  át nektek, 
am it én magam is kaptam , hogy Krisztus m eghalt a bűneinkért az írások 
szerint, és hogy eltem ettetett, és hogy feltám adt a harmadik napon az írá 
sok szerint, és hogy megjelent Péternek, azután a tizenkettőnek” (lK or 
15,3—5). Krisztus halálának erre az értelmére Ézsaiás 53. fejezete vezethette 
rá az első gyülekezetét. Ebben a fejezetben többször is előjön, hogy az Űr 
szolgájának a bűneinkért, bűneink m iatt, m indnyájunk bűnéért kellett szen
vednie és kínos halálra jutnia. Az első század végéről származó első Péter- 
levél is tartalm az őskeresztény töredéket Jézus halála és feltám adása értel
mezéséről, jelentőségéről (3,18—19): „Krisztus is szenvedett egyszer a bű
nökért, az igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen m inket; halálra ada
to tt test szerint, de m egeleveníttetett Lélek szerint” (más régi kézirat szerint: 
Lélek által). Az első kereszténység az Ószövetséget természetesen a korabeli 
írásm agyarázati módszernek megfelelően olvasta, s a szavak szerinti egye
zés ugyanolyan súllyal jö tt számításba, mint a tartalm i. Az előző szemlélet 
alapján Jézus harm adnapi feltám adására valószínűleg Hoseás 6,2-ben talál
tak u talást; Ézsaiás 53. fejezetének végén meg az Űr szenvedő Szolgája győ-
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zelmérc utaló rejtélyes mondat hozható párhuzam ba Krisztus feltám adásá
val (12. v.). . v

Így ju to tt ;el az első kereszténység Krisztus halála és feltámadása - üdvje
lentőségének felismerésére.:-„Ha tehát száddal Űrn-ak vallód Jézust, és szí
vedben hiszed, hogy Isten feltám asztotta őt a halálból, üdvözölsz” (Róm 
10,9. Lásd Róm 4,25-ben is az őskeresztény hitvallást!). Ugyancsak Pál 
előtti tanúságtétel használja fel az ószövetségi engesztelő áldozat fogalm át 
Jézus halála értelmének m egragadására: „Az Isten őt rendelte engesztelő 
áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. 
Az- Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnökét elnézte türelm e idején, hogy 
m ost megmutassa igazságát: m ert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki 
Jézusban hisz’' (Róm 3,25—26), A „váltságdíj” is az első kereszténység fel
ismerése Jézus halálának értelmezésében (1 P t 1,18—19). Az őskeresztény 
vallástételnek ezekben a töredékeiben m ár benne rejlik az a gazdag h itta r
talom, amely azután Pál leveleiben kerül kibontásra és továbbfejlesztésre.

Krisztus halálának és feltám adásának szoros összetartozását az Apostolok 
cselekedeteiről szóló könyvben található beszédek is őrzik, noha egyébként 
ezek általában nem  az őskeresztény igehirdetést tükrözik, hanem a könyv 
szerzőjének alkotásai (Csel 2,14—39; 3,12—26 stb.). Ám éppen Krisztus ke
resztjének és feltám adásának középpontba állításával a legrégibb keresz
tény  tanúságot ú jítják  fel.

Az evangéliumokban az őskeresztény hagyomány van feldolgozva, mely 
főként az első három  evangéliumot az első kereszténység bizonyságtételévé 
is avatja. Jézus halálának és feltám adásának hívő értelmezése form álja a 
Jézus életéről ápolt hagyományt, Jézus földi személyéről és működéséről 
való gyülekezeti tanúságtételt. Írásom  további menetében lesz alkalom, hogy 
ezt megvilágítsam (a következő számunkban).

Az első kereszténység kereste és találta meg azokat a Jézust megillető cí
m eket, amelyek az ő nyelvükön választ adtak arra a kérdésre: kicsoda ez a 
Jézus, aki itt já r t  a földön, szenvedett, m eghalt és feltám adt? Jézus önm a
gáról földi életében nem szólott, hanem a küldetéséről beszélt. Személyének 
titk a  húsvét u tán  tárult fel a benne hívőknek. Az első hitvallás: Jézus a 
Krisztus, azaz a Messiás. A  K risztus-név később Jézus neve mellett személy
névvé lett, de akkor m ár m agában hordozta mindazt a tartalm at, am elyet a 
m egfeszített és feltám adt Jézus a h it számára jelentett. Először azonban a 
korabeli zsidó m essiásvárásnak teljes átform álását, az Istennek bűneinkért 
szenvedő Felkentjét m utatta az Ószövetség erre vonatkozó helyei alapján. 
Az Emberfia megnevezést Dániel 7,13—>14 nyújto tta a palesztinai kereszté
nyeknek, amely egy eljövendő titokzatos személy örökkévaló hatalm át és 
m indenekre kiterjedő uralm át hirdette. Ezt lá tta  beteljesülve az első keresz
ténység Jézusban, különösen is a várt dicsőséges megjelenésében. A helle
nisztikus gyülekezetekben ez a megnevezés rövidesen háttérbe szorult, m ert 
ebben a környezetben az ószövetségi kifejezés idegen m aradt. A hellenisz
tikus hátterű keresztények között inkább az Isten Fia megjelölés te rjed t Jé
zus-hitük megvallásában (Róm 1,3—4). Ebben a környezetben a legtömörebb 
hitvallás az Űr szó lett: „Jézus Krisztus Ű r” — olvassuk a hitvallást a Pál 
apostoltól idézett őskeresztény him nuszban (Fii 2,11). Ez a vallástétel vissz
hangzik az első korinthusi levélben is: „Senki nem m ondhatja: Jézus az Ür, 
csak a Szentlélek által” (12,3). A misztériumvallásokban az istenséget Ur
nák  szólították; a keresztény vallástétel, „Ű r Jézus K risztus”, világos tan ú 
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ságtétel volt az ő mindeneket átfogó hatalmáról. Később a császárkultusz 
idején em iatt vált halált, kockáztató vallástétellé Jézus Krisztus Űrként való 
imádása. Jézus isteni méltóságának kifejezésére mind az Isten Fia, mind az 
Úr szó használata ism ert volt a Palesztinái kereszténységben is ószövetségi 
alapon: Zsolt 2,7; 110,1; Ézs 45,23—24 stb. Az Ür megnevezést az őskeresz
ténység visszavetítette Jézus földi életére is az evangéliumokban: a Krisz
tus, Emberfia, Isten F ia megnevezésekbe foglalt hitvallásukat az evangéliu
mok hagyományába is beleszőtték. Krisztusnak a földi születését megelőző 
létéről a hellenisztikus őskereszténységben alakult ki a hit meggyőződése. 
Az em lített Pál előtti Krisztus-himnuszban olvassuk, hogy em berré létele 
előtt „Isten form ájában” volt (Fii 2,6). Az első kereszténység Isten Fiának 
vallotta Jézust, de nem  nevezte Istennek, Pál apostol sem. Krisztusra vo
natkozóan az Isten megnevezést az első század végén kezdte alkalmazni a 
keresztény hit a róla való hittapasztalat, teológiai elmélyülés eredményéként, 
így találkozunk vele János evangéliumában (1,1 ;20,28). A Megváltó, Üdvö
zítő név mind a zsidó, mind a pogány hátterű gyülekezetek számára ismerős 
szó volt, s méltán lett Krisztus-hitük kifejezője.

E vázlatunk keretében nem kísérhetjük figyelemmel az első keresztény
ség több más megnyilvánulását: így a keresztség gyakorlatának és az ú rva
csora liturgiájának egészen korai alakulását, vagy az egyház valóságának 
m egragadását a görög ekklészia szóban, mely egyszerre je lentette az egész 
egyházat és a helyi gyülekezetei. Szólnunk kell azonban az őskereszténység 
eszkatologikus várakozásáról.

Jézus Isten uralm ának közeli beteljesülését hirdette. Ezt a reménységet 
tőle vette  át az első kereszténység. A közelgő véget összekapcsolta — ez új 
mozzanat — Krisztus dicsőséges megjelenésével. Forró várakozással nézett 
eléje. Az első korin thusi levél 16. fejezete 22. versében a görög szövegben 
aram éi kifejezést ta lálunk : „m arana th á”. Pál apostol a jeruzsálemi ősgyü
lekezet nyelvén m ondott istentiszteleti imádságot helyezett ide: „Urunk, 
jö jj!” Az egész első kereszténységet áthatotta a végső teljesség közeli eljö
vetelének várása. Az idői késés — amellyel az évek múlása közben egyre in
kább számolniuk kellett — hozta magával, hogy a jövő felé forduló remény
ségükben az apokaliptikus képzetek nagyobb szerephez jutottak. Míg Jézus 
nem beszólt a véget megelőző apokaliptikus eseményekről, az őskeresztény
ség azzal keresett m agyarázatot a beteljesülés elm aradására, hogy előbb az 
„előjeleknek”, kozmikus és más katasztrófáknak kell bekövetkezniük.

Az első kereszténység reménységében nemcsak a közelgő végső jövővel ta 
lálkozunk, hanem az eszkatologikus jelen  bizonyosságával is. A m ár érin
te tt Krisztus-him nusz abban csúcsosodik ki, hogy Jézus a feltámadásával 
m indenek Urává lett, végső győzelme kezdetét vette (Fii 2,9—11). A Szent
lélek vétele az őskereszténység szemében a jelent az utolsó napok fénykö
rébe vonta, hiszen a korabeli zsidóság Isten Lelkét a végidők ajándékaként 
várta. A Lélek ajándéka a mennyei teljességre ju tásunk  záloga (2Kor 5,1—5), 
s Jézus feltámadása a holtak feltám adásának kezdete (lK or 15,20) — Pál 
apostolnak ezekbe a szavaiba az őskereszténység hitéből patakzik bele a je
len eszkaitologikus telítettsége.
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Jézus
Az első kereszténység tanúságtétele nemcsak továbbvezet Pálhoz, hanem  
visszafelé u ta t nyit a földön já rt Jézushoz is. Ez azonban nem olyan egy
szerű, mint ahogyan első p illanatra gondolnánk. Egyrészt meglephet ben 
nünket, hogy Pál apostol alig hivatkozik Jézus szavára (IThessz 4,15; lK o r 
7,10.12 ;9,14; 11,23). Jézus életére történő u talás elenyésző az Újszövetség többi 
levelében is. Ilyen 2Pét 1,17—18. Másrészt am it az őskeresztény hagyomány 
Jézus földi életéből az evangéliumokban -megőrzött, azt nem mint történeti 
tudósítást ta r t ja  számon, hanem  belevonja a húsvéti tapasztalás fénykörébe, 
Krisztus halála és feltámadása felől formálja, alakítja, kiegészíti, és saját je 
lene kérdéseire ad benne feleletet.-Az első kereszténység igehirdetésében a 
Krisztusról való saját bizonyságtétele Jézus történeti képére rárétegeződik, 
azt magába felszívja (Ev Käsemann). A feltám adt Krisztus, az élő Űr any- 
nyira telíti h itüket, életüket, hogy a földi Jézus ú tja elmosódik, önmagában 
érdektelenné válik, csak m int h áttér lesz fontos számukra a Krisztusról szóló 
örömhír hirdetéséhez, a jelen Krisztusának megtapasztalásához. S egy szó
val sem m ondhatjuk, hogy nincs igazuk. Az első kereszténységnek a „pré
dikált K risztusra” való koncentrálása m ögött az a bizonyosság rejlik, hogy 
hitet nem a földön járt Jézusról elmondható tudósítás terem t és újít meg, 
kérdéseikben nem  az ő egykori tanításának egyszerű ismétlése igazít el, h a 
nem az az evangélium, amely a bűneinkért meghalt és üdvösségünkre fel
tám adt Orról hangzik.

Mindennek ellenére a földi Jézus alakját, szavait, te tte it őrzik az evangé
liumok, s így ezek az iratok tanúságai annak, hogy az első kereszténység be
levonta igehirdetésébe, a keresztény üzenetbe Jézus földi életét. (Ezt a h a 
gyományt őrzi Csel 10,37—43 is.) Éspedig abban  a bizonyosságban tette, hogy 
az Ür mai, á lta luk  hirdetett szava, a „prédikált Krisztus” szava egybecseng 
a Názáretiével. A Krisztusról szóló öröm hír visszavetítve ott világlik m ár 
szemükben a földön járt Jézus m unkálkodásában.

Az evangéliumok, főként az első három, lesznek számunkra, mai keresz
tények számára az egyetlen lehetőség, forrás, hogy Jézus saját igehirdetését 
is megismerhessük. Az újszövetségi kutatásban kialakult módszer szerint azt 
tekinthetjük sajátosan jézusinak az evangéliumok közléseiben, amit sem az 
őskereszténység későbbi tanúságtételéből, sem a korabeli zsidóságból nem 
tudunk levezetni, vagy az evangélista írói szándékának tulajdonítani. H al
latlanul kényes feladat ez, s roppant kutató i gondosságot igényel. Az ered
mények egyes részletekben eltérőek, s ny ito tt kérdések, m egoldhatatlan re j
télyek m aradnak. Másféle megközelítéssel is próbálkoznak egyes teológusok. 
Mi azonban az újszövetségi ku tatás fő irányvonalában m aradunk, amely több 
m int száz esztendő folyamatos fáradozására tekinthet vissza, s ennek révén 
nagy körvonalaiban ma m ár elég világosan előttünk állhat, ami Jézus ige
hirdetését jellemezte. (Az „igehirdetés” szót alkalmazza általában a mai teo
lógia Jézus m ondanivalójára, m ert a „tanítás” megjelölés nem  felel meg an
nak, ami Jézus beszéde valójában volt: Isten szavának hirdetése.)

Néhány kivételtől eltekintve a példázatok eredeti jézusi beszédformának 
bizonyulnak. Közülük is kiemelkednek és küldetésével egybehangzanak az 
Isten uralm ának eljöveteléről szólók, m ert ez az üzenet állott a történeti Jé 
zus működésének középpontjában. Néhányat említek: a m agától növő vetés 
(Mk 4,26—29), a m ustárm ag (4,30—32), a lisztbe elegyített kovász (Mt 13,33),
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a magvető (Mk 4,3—9). Ezek a példázatok Isten uralm ának csendes, re jte tt 
kezdetét és hatalmas, mindent átfogó beteljesülését állították a tanítványok 
elé. Nem fejlődést akarnak ábrázolni, hanem a kicsiny indulás és az elkép
zelhetetlen teljesség kontrasztját, Isten minden emberi elképzelést felülmúló 
csodáját. E példázatok kapcsolódnak Jézus személyéhez: Jézus földi m unkál
kodásában, szavaiban és tetteiben Isten eljövendő uralm ának kezdete való
sult meg. Jézus megtérésre hívó szava Isten uralm a közvetlen közelségéből 
fakad. Az életfordulat az öröm jegyében történik: Isten uralm a a szántó
földben elrejte tt kincshez hasonlít, melyet egy „ember megtalálva elrejtett, 
és örömében, elmegy, eladja mindenét, amije van, és megveszi azt a szántó
földet” (Mt 13,44). E példázat hasonlítási pontja a drága kincs m egtalálá
sából fakadó, boldog mindent odaadás, az Istenhez való teljes odafordulás. 
Jézus eltérően Keresztelő Jánostól, akinek működéséhez kapcsolódott — 
nem egy közelgő fenyegető ítéletre tette a hangsúlyt. A zsidó reményektől 
is különbözött, m ert nem beszélt Izrael dicsőségének helyreállításáról. Még 
ő maga sem szerepelt visszajövő Ű rként e várakozásban, am int ez az őske
reszténység Krisztus-hitében továbbformálódott. Ellenben prédikálta Isten 
csodálatos tetteként rejte tten  m ár valósuló, rövidesen beköszöntő teljes u ra l
mát. A kezdet megtörténte, éspedig az ő küldetésében — ez ez, ami rendkí
vüli Jézusnak Isten uralm áról h irdete tt szavaiban, és szétfeszíti reá vonat
kozóan a „próféta” kategóriáját. (A bibliaolvasók az Isten országa, m ennyek  
országa fordításhoz szoktak hozzá, de ez a kifejezés félrevezető, m ert nem 
területi fogalomról van szó. K arner Károly újszövetséges tudósunk a görög 
szövegnek megfelelően „Isten királyságával” fordította. A mai gondolkodás
nak az Isten uralma megfelelőbb; ez a fordítás a hazai teológiai nyelvhasz
nálatban is terjed.)

Jézusnak Isten akaratát hirdető szavaiból m egm agyarázhatatlan hatalom  
világli'k ki. A Hegyi beszédben az „Én pedig azt mondom nektek”-fordulat- 
tal szembehelyezkedett az ószövetségi törvénnyel és a hozzá fűződő zsidó ha
gyománnyal (Mt 5,21—48). Az itt olvasható hat ellentétel közül az első, m á
sodik és negyedik hitelességéhez nem  férhet kétség (E. Käsemann). Hasonló
képpen eredeti jézusi mondást olvasunk a szombati ka'lásztépésről szóló el
beszélésben: „A szombat lett az em berért, és nem az ember a szom batért.” 
(Mk 2,27). A legnagyobb parancs — az ószövetségi törvénnyel, illetve m a
gyarázatával szemben is — az em bertársi szeretet. Ezzel Jézus fölébe he
lyezte m agát a törvénynek, de nem önmagával, hanem Isten akaratával ér
velve (Dóka Zoltán). Jézusnak ez a szava annyira meghökkentő volt a ke
reszténnyé le tt zsidók számára, hogy a hagyomány, enyhítve Jézus szavának 
merészségét, magyarázatképpen hozzáfűzte: „Tehát az Emberfia ura a szom
batnak is” (Mk 2,28). M intha Jézus szavában nem általános érvénnyel hang
zott volna el az em ber javának a törvény fölé helyezése! M áté és Lukács 
pedig csak ezt a második m ondatot közli; az első, az eredeti mondatot túl 
erősnek találták  (Mt 12,8; Lk 6,5). A Jézus-hagyományt ápoló őskeresztény 
gyülekezet m egrettent ebben a m ondásban a Jézustól ajándékozott szabad
ságtól és felelősségtől (E. Käsemann). M árk evangéliuma egy másik helyen 
találóan foglalja össze a Jézus földi szavaiban jelentkező szuverén igényt: 
„Üj tan ítás hatalom m al” (Mk 1,27). Hasonlóan szól Máté evangéliuma: „M ert 
úgy tan ítja  őket, m int akinek hatalm a van, és nem úgy, m int az írástudók” 
(Mt 7,29). Jézus működése a külső hasonlóságok ellenére szétfeszíti a „rabbi” 
kategóriáját is.



74 VEÖREÖS IMRE: AZ ÚJSZÖVETSÉG SZÍNGAZDAGSÁGA

Jézus szavain átütő „hatalom ” más alkalm akkor is megfigyelhető, anél
kül, hogy indokolná személyével. Hasonló m egm agyarázhatatlan hatalom  
jellemezte Jézus egyes cselekedeteit is. A vámszedőkkel és „bűnösökkel” , a 
zsidóságban megvetett, kiközösített, -tisztátalannak minősülő személyekkel 
asztálközösséget létesít, ami korabeli felfogás szerint a velük való teljes kö
zösség vállalását jelentette, és elképzelhetetlen volt egy kegyes zsidó szá
m ára. Ezt az a  Jézus tette, aki Isten uralm a eljövetelét hirdette, s így ezzel 
a tettével az Istennel való közösséget ny itja  meg előttük. A Jézus szavaiban 
és cselekedeteiben mutatkozó különleges hatalom  az Istentől való rendkívüli 
küldetését jelzi. Megnevezésére csak egyetlen kategória volt alkalmas, „tel
jésén függetlenül attól, hogy ő maga használta vagy megkövetelte volna, az, 
amelyet tanítványai végül is tulajdonítottak neki, a Messiás kategóriája”. 
Käsemann-näk, az élők közül legkiemelkedőbb újszövetségi teológusnak ezt 
a találó m egállapítását kiegészítve: Jézus az őskereszténység hitvallásának 
egyetlen későbbi megjelölését sem alkalm azta önmagára (E. Lohse), de az a 
teljhatalom , amely saját szavaiban és cselekedeteiben jelentkezett, valóban 
arra  a titokra m utat személyében és küldetésében, am ely húsvét u tán  az 
őskereszténység hitében megvilágosodott, és a Krisztusról, az Isten Fiáról, 
az Űrről, az Üdvözítőről szóló hitvallásban kifejeződött.

Bultmann, akit az újszövetségi ku tatásban  elért eredm ényei századunk leg
jelentősebb írásm agyarázójává tesznek, de egyes tételei m iatt sokan szembe
fordultak vele, találóan m ondotta: a földön já rt Jézus döntésre hívó szava 
ténylegesen olyan krisztológiát, Krisztusról való tan ítás t foglal m agában 
(„implikál”), amelyet azután a húsvéti gyülekezet vallástételében k ife jte tt 
(„explikált”). A földi Jézus tudatát boncolgatni nincs lehetőségünk, s nem  
is döntő a keresztény, a húsvéti hit számára. Ha neki földi életében egyedül 
az Istentől rábízott feladat elvégzése volt a fontos, m aradjunk  meg csendes, 
áhítatos visszahúzódásban emberi tudatának  rejtélye előtt.

Az Abba, Atyám megszólítás abban a korban egyedül Jézus imádságaiban 
fordul elő, s az újszövetségi 'kutatásban az ipsissima verba, Jézus legszemé
lyesebb szavai közül valónak számít (Mt 111,25—26 stb.). A palesztinai zsi
dóságban nem volt szokás Istenhez így imádkozni, m ert a szó a köznyelvben 
gyermeki megszólításként fordult elő. Túl családiasán hangzott. Jézus mégis 
ezzel a megszólítással fordult Istenhez. Nem vehetjük ezt az Isten Fiáról 
hangzó őskeresztény vallástétel értelmében, ezt m ár a szó hétköznapi csen
gése is m egtiltja (J. Jeremias). Ellenben u tal ez a megszólítás Jézusnak az 
Istennel való bensőséges viszonyára: „úgy beszélt Istennel, mint gyermek 
az apjával, bizalomteljesen, az oltalmazottság tudatában, egyúttal tisztelet- 
teljesen és engedelmességre készen” — ahogyan az em lített kutató szépen 
kifejezi. Jézus imádságos élete titok előttünk; az evangéliumokban olvasható 
részletes jézusi imádságok a róla szóló őskeresztény vallástétel részei. Jézus 
földi élete során az Istennel való páratlan  kapcsolata az Abba megszólítás
ban rejtélyként húzódik meg, hogy húsvét nyomán táru ljon  fel a Benne való 
h it előtt.

Isten irgalmas szeretőiének hirdetése végigvonul a földön járt Jézus m ű
ködésén. Isten Atya volta az Ószövetség népének és a Jézus korabeli zsidó
ságnak gondolkozásában Izraelre vonatkozott. Jézus Istennek mennyei atyai 
m ivoltát új tartalom m al tan íto tta : ő m inden terem tm ényének jóságos A tyja. 
Gondoskodik a m adarakról és a liliomokról (Mt 6,26—29), felhozza nap ját 
gonoszokra és jókra (Mt 5,45). Tanítványait gyermeki bizalmas viszonyba
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hozza Istennel a Mi Atyánk imádságos megszólítással (Mt 6,8—9). Bünbó- 
csánatot közlő szava az irgalm as Isten jelenlétét hirdeti (Mk 2,5). Isten ir
galmas szeretetét a pszichés eredetű betegségek gyógyítása, az „ördögűzés”
— feltehetően ezek tartoznak az eredeti csodák közé — tettben fejezi ki. Ha
sonlóan tetté vált Isten irgalm as szeretetének hirdetése azzal, hogy a vám- 
szedőket és bűnösöket közösségbe vonja. A tékozló fiúról szóló példázat kö
zéppontjában a megbocsátó atya áll, akinek alakja Isten irgalm as szeretedét 
tükrözi. Ahol az evangéliumi történetekben Jézussal kapcsolatban a hitről 
esik szó, a Jézus szavában, cselekedetében jelen levő irgalmas Istenbe vetett 
bizodalom értendő. Isten irgalm as szeretetének hirdetése szóban és tettben
— ez volt Jézus evangéliuma a földön jártában. .

Jézus örömhíre az evangéliumokban saját szavaiból és az őskereszténység 
tanúságtételéből fonódik össze. Végeredményben a kettőt pontosán nem 
tudjuk  elkülöníteni egymástól. De tulajdonképpen az utóbbi mögött is 
ugyanaz a Jézus áll. Az evangéliumokba beleszövődő őskeresztény igehirde
tés a feltám adott Krisztus üzenetét jelenti. „Jézusnak a gyülekezetéhez inté
zett szava nem korlátozható a töréneti Jézusnak ipsissima verba  körére, ha
nem a Megdicsőült szavát is m agában hordozza, a mindenkori új szituáció
ban megszólaltatva. Amit a k ritikai kutatás hagyom ánytörténeti szempont
ból »nem valódinak« és »gyülekezeti képződménynek« mond, innen nézve 
nagyon fontos pozitív értelm et nyer” (G. Bornkamm). „Miért lenne a tö rté
neti Jézus szavának nagyobb teológiai súlya, m int a Megdicsőültének? A 
döntő, hogy Jézus szól, és nem az, hogy melyik szól, a földi vagy a megdi
csőült” (H. G. Pöhlmann). H úsvét u tán  Jézus m érhetetlenül többet mondott 
el Isten dolgairól a Lélek által övéinek, m int az egykori M ester a tanítvá
nyainak. Jézus saját szavainak és az őskereszténység bizonyságtételén át 
m ondott szavainak hitünk szám ára azonos a súlya. Krisztus itt és most 
hangzó szavaként olvassuk, hallgatjuk.

Nem m ehetünk további részletekbe. Akárhol pillantunk is bele valame
lyest m egállapítható módon Jézus földi életébe, m indenütt ugyanaz a ket
tősség: a látványt, amely bennünket fogad, szétfeszíti és ugyanakkor betel
jesíti a húsvét u táni kép. Így van az egyház kérdésével: Jézus tanítványo
kat gyűjtö tt maga köré; tizenkettes számuk az egész Izrael, az egykori 12 
törzs korabeli m aradványa m eghívását jelezte; a körülötte élőket, a vele ta 
lálkozókat részesítette Isten közelségében, szeretetében. De egyházat a meg
feszített és feltám adott K risztusba vetett h it terem tett a Szentlélek által, 
minden nép felé nyitottan. A földi Jézus m ár evangéliumot hirdetett, m int 
láttuk, de a róla, a m egfeszítettről és feltám adottról szóló evangélium csak 
húsvét után csendült fel. Életének földi keretéből történetileg annyi bizo
nyos, hogy Galileából ment tanítványaival Jeruzsálembe, ahol elítélték és 
keresztre feszítették. De keresztjének üdvösséget kínáló, Istentől való jelen
tősége feltámadása után világosodott meg a benne hívőknek.

Az újszövetségi kutatás megbízhatónak tűnő — egyes tudósok által ugyan 
vitato tt — eredménye szerint Jézus földi élete során nem ta rto tta  m agát 
Messiásnak, Krisztusnak (Käsemann, Lohse s tb .); s mégis az volt, ahogyan 
ezt húsvét fényében az őskereszténység felismerte. M erészeljünk megfogal
mazni egy végső hitbeli következtetést: a földön já rt Jézus húsvétig maga 
sem tudhatta  „re jte tt K risztus” mivoltát. Különben merő látszat lenne az, 
am ire az első kereszténység h ite eljutott, és azóta is feláldozhatatlan köz
ponti vallástétele a kereszténységnek: a földi Jézusban Isten emberré lett.
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A Pál apostol által idézett őskeresztény Krisztus-him nuszban az „em berek
hez lett hasonlóvá” azt jelenti: „Ö valóban ember volt, nemcsak külső meg
jelenésében, hanem gondolkodásában és érzésében is.” (G. Kittel—G. Fried
rich: Theologisches W örterbuch zum Neuen Testament. V.k. homoióma szó
cikk J. Schneider tollából.) A „magát m egüresítette” arra  engedhetne követ
keztetni, hogy földi létében m ár nem volt semmi isteni lényéből. De az a 
tény, hogy m int em ber véghezvitte, ami senki embernek nem volna lehet
séges: az Istennek való teljes engedelmességet —, szükségszerűen vezet arra  
a felismerésre, hogy valóságos emberi m ivoltának mélyén az a Más rejlik, 
akinek hittel valljuk. A földi Jézusról gondolkodva a rejtély térdre kény
szerít az első keresztényekkel együtt: Jézus Krisztus „Isten form ájában lé 
vén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem m agát m eg
üresítette, szolgai form át vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és m ag ata rtá 
sában is embernek bizonyult; megalázta magát, engedelmes lévén m indha
lálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fii 2,6—8).

(A tanulmány folytatását a következő két számban közöljük.)

Krisztus feltámadása
XVII. sz. vége—XVIII. sz. eleje

Krisztus — Pantokrator 
(a világ uralkodója)
VI. sz., Sinai hegyi Szent Katalin 
kolostor



Bajza József felett

A  m últ század elején született kriti
kus, szerkesztő és költő koporsójánál 
Székács József pesti evangélikus lel
kész, a későbbi püspök m ondott be
szédet. A z 1858. március 5-én elhang
zott, eddig nem  publikált prédikáció 
művészien foglalja össze a szabadság- 
harc bukása után sokat szenvedett 
Bajza életművét. A  korszak teológiai 
szikkadtsága természetesen érződik a 
beszéden. A z Evangélikus Országos 
Levéltárban, a Székács-hagyatékban  
őrzött eredeti kézirat alapján közöl
jü k  a tem etési beszédet.

Bajza József (1804—1858)
Kari Mahlknecht acélmetszete, 1842

Pál, az Ü rnak  apostola, élte alkonyán így nyilatkozik: „Pályám at m egfutot
tam, a nemes harczot megküzdöttem, a h itet m egtartottam , az igazság koro
náját eltette számomra az én Istenem”. [2Tim 4,7—8].

Szeretteim az Urban! M ik Pálnak ezen nyilatkozatában feltűnnek, a kö
vetkezők :

Először az, hogy az apostol a súlyt nem a pályára és annak minőségére 
fekteti. Azt akarja éreztetni velünk, hogy Isten előtt nem az által leszünk 
kedvesek, hogy e vagy am a pályát fu to ttuk  meg, hanem  csak az által, ho
gyan, m iképen  futottuk meg a pályát, melyet Isten s társaink bizalma tűz
tek ki számunkra. Hasztalanság'ot m űvelnénk tehát, ha a holtak felett ér
dem gyanánt azt akarnók kiemelni, hogy mily nehéz hivatalt, magas méltó
ságot, fényes czímeket és az évek mily hosszú soráig viseltek vala. Haszon- 
talanságot művelnénk, ha  Bajzánk felett érdem ként akarnók kitün te tn i azt, 
hogy költő, ítész [=  kritikus], történetíró, szerkesztő, színházigazgató és 
academiai tag  volt. M ert Isten előtt nincs személyválogatás, nem azt kérdi,

SZÉKÁCS JÓZSEF (1858)
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mily pályát futottunk, hanem  hogyan fu to ttu k  azt. S épen ez az, m it Pál 
nyilatkozatában kiemel, m id ő n .. .  [a m ondat a kéziraton befejezetlen].

Másodszor a súlyt a hogyo.n-ra fekte ti s leírja, hogy ő m iként fu to tta meg 
pályáját. K ettő t emel ki, a nemes harcot és megtartását a hitnek. De épen 
ez azon pont, melyben Bajzánk érdem e egyesül, mely őt követendő pél
dánkká teszi, mely m indnyájunkat kényszerít, hogy tisztelettel hódoljunk 
nemes jellemének. Az ő nagysága abban áll, hogy ő

a) teljes életén keresztül addig küzdött, míg pályájára s annak egyes ré
szeire nézve feltalálta azon eszmét, m elynek hódolnia, melynek testet ad
nia kelljen, ha Istene, m aga, százada s az utókor előtt tisztán s feddhatet- 
lenül kíván megállani. E nemes harczának gyümölcse az lett, hogy a költé
szetben az örök szép, az ítészeiben a szép diadala, a történelemben az örök 
igaz és való, hivatalaiban a tiszti hűség, családi körében a boldogítás, m a
gaviseletében a böcsület le ttek  ideáljai, s azok hitévé és meggyőződésévé vál
tanak. Az ő nagysága abban állott,

b) hogy ezen hitévé és meggyőződésévé vált eszmékhez teljes életén ke
resztül hű maradt. Nagy volt a költészetben, m ert szentélyében csak az örök 
szépnek áldozott; nagy az ítészeiben, m ert elűzte a szépnek oltárától a kon
tárokat, a szépnek avató tta it megkoszorúzta, bátorította s az elsőbb helye
ket szerényen nekik engedé; a történelem ben letépte a  tudatlanok és gono
szok álarczait, kik önző kezekkel hom ályba borítandók valónak az örök valót, 
híven k im utatva m indenütt az Isten ítéletét, mely abban oly fé lreérthetet
len hangosan beszél; nagy volt mind azon hivatalokban, melyeket társa i biz- 
tanak reá, m ert pontossága, fáradhatatlansága, m éltányos, részrehajlatlan 
eljárása példa gyanánt vannak felm utatva; nagy volt ő mint ember, m ert 
megszoktuk szavát tett, ígéretét teljesedés gyanánt tek in ten i és nem csalat- 
kozánk, — sőt megszoktuk nála nem a szókat, hanem a tetteket, m elyekben 
beszélt. — Az ő nagysága abban áll,

c) hogy am a hite, iránya, meggyőződésétől semmi k ísérte t el nem csábít
ható. Ö nem  fogta be a pegasust a m alom ba, hogy lisztet őröljön nek i; a 
történet m edréből nem csapolt le patakot, mely m alm át hajtaná; criticája 
barátságból nem töm jénezett, ellenei irányában  nem a gyűlölség, hanem  az 
igazság tollával írt; h ivatalát nem a hasznáért szerette, ha  általa köznek nem 
használhatott, ott hagyá; a legvidámabb társaságban, hol a közlekedésbe szi- 
lajság vegyült, az ember ajkáról nem hangzott alá szó, mely a benső m éltó
ságával ellenes vala. S am i őt a fedhetlen erény, a törhetetlen jellem  leg- 
magasb fokára emeli, az, hogy hozzá a csábítás közeledni sem m erészke
dett, m ert hiszen ezen az embernek járásán , kelésén, magaviseletén, beszé
dén, sőt m ég írása vonásain oly biztos, határozott, férfias jellem öm lött el, 
mely kétségbe ejté a legügyesebb csábítót is, hogy őt elszédíthette vala hite, 
— meggyőződése, — Istenétől.

A mi Pálnak nyilatkozatában harm adszor feltűnik, ez az, hogy az apostol 
e nyilatkozatát halálával szemközt, életének alkonyán tévé. Nagy boldogság 
ez, szeretteim  az Ürban, k i ezt teheti. Nincs a halálban nyugalmasabb párna, 
melyre lehajolhat fáradt fejünk, mint ily  vallomás. Az volt üdvözült bará
tunknál a siralmas, a keserű, részvétünk könnyeire m éltó, hogy ő, ki sókak 
felett tehöté e boldogító vallomást, nem  tehette azt, s a boldogságot, mely 
belőle fakad, nem élvezhető. Mert őt legvirágzóbb férfikorában, 8 évvel ez
előtt épen midőn a toronyórára veté fel szemét, hogy kémlelné az idő fu tá
sát, váratlanu l érinté az enyészet angyala s érintésétől barátunk félholtan
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összeroskadott. Nekünk nem ju to tt egyéb, mint helyette végig gondolni azon 
gondolatot, melylyel Pálnál találkozánk, hogy boldog az, ki pályáját neme
sen küzdve, h itét m egtartva fu tja  meg. Ö ezt végig nem gondolhatá, m ert 
az enyészet angyala lelki épségétől is megfosztá, m intha sajnálta volna a ha
lál e nemes életen Isten végzetét egyszerre végrehajtani, lassan, többször 
érintve, fdkonként oltotta ki azt. De a halálnak kímélete gyötrelm ünkké vált 
nekünk és gyötrelmévé családjának. Az enyészettől érin tett Bajza nem  volt 
többé a régi. Élő halott, ingadozó árnyék, a könyörület képmása gyanánt 
já rd á it ő közöttünk, könnyeket fakasztva barátai s tisztelői szeméből. Csak 
egy volt, mi e gyötrelm et enyhítheté, t. i. az, hogy a gyötrelmet ő m aga nem 
érezé. Úgy látszik, hogy nem érezé, noha beteg lelket is megérteni nehéz. 
Úgy já r t el szokott helyeire, m int előbb, úgy írt és olvasott, m int előbb, úgy 
látogatá barátait, m int előbb, csakhogy beteg vidámsága sajnálattal talál
kozott m indenütt. Néha mégis úgy látszott, m intha gyötrelmét érzené. Ki
törő szenvedély lepte néha meg, de leánya lecsillapította ezt, s ő kibékült a 
szeretet karjain. Néha mély bánat fogta el, m intha maga és családja elha- 
gyatottságát érezné s ilyenkor a szabadba űzte fájdalma, vagy a baráti ka
rok közé, hol a zokogás szivetrendítően tört ki néha belőle. Mi m egsirattuk 
őt életében. És még egy magasztos tanulságot hagyott nekünk: Ö még be
teg lelke lázas roham aiban sem adta legkisebb jelét, hogy meggyőződését, 
h ité t feláldozni és cserébe adni hajlandó volna. [...]

Most midőn a halál angyala kioltá életének sokáig lappangó tüzét, nem 
könnyért esedezem tőletek, hanem  háláért a kegyelmes égnek, mely magá
hoz vette őt és véget vetett szenvedésének.

H álát adunk:
a) az erőért, mellyel pályáját nemesen küzdve, hitét m egtartva fu thatta 

meg; b) az áldásokért, melyeket általa közhasznú pályáján irodalm unk, nem
zetünk, társainkra árasztott; c) a példáért, melyet ritka becsületessége, tö
retlen  jelleme, nemes erényeiben élénkbe állított, hogy járjunk  s lelkesül
jünk  nyom dokában; d) azon csudálatos örömpercekért, mellyekkel megköny- 
nyité a még Ínséges éveinek nyomasztó terheit, e) és a családi, baráti hű
ségért és könyörületért, melyet a szerető szívek ju ttatónak a szegény, a be
teg, a félig holt s még ekkor is kedves Bajzának, f) főleg pedig haláláért, 
mellyel kiszabadítá őt az Ínség völgyéből, hol a könyörület tárgya volt.

Hálánkhoz csatoljuk az mi bizalmunkat, hogy Isten eltette számára a ko
ronát, mellyel az igazakat jutalmazza, s hogy midőn magához hívja közü
lünk a dicsőket, helyüket gazdagon kipótolja itt alant.

Óh kegyelem Atyja, Istenünk! Tessék Neked a mi hálánk és add hogy ben
ned vete tt bizodalmunk ne legyen hiába. Hallgass meg minket Szent Fiad 
nevében. Ámen.

Közli Fabiny Tibor



HOZZÁSZÓLÁS

az evangélikus gimnázium ügyéhez

Azok közé tartozom, akik 1986 tavaszán a Testvéri Szó c. iratban  elsőkként 
vetették  fel nyilvánosan az evangélikus gimnázium ügyét. O tt ezt olvassuk: 
„Egyházunk jelene és jövője szempontjából rendkívül fontosnak ta r t ju k . . .  
egyházunk jogának újbóli realizálását, hogy más felekezetekhez hasonlóan 
legyen saját középiskolája.” Nagy öröm számomra is, hogy javaslatunk ma 
m ár a megvalósulás küszöbén álló, országos ügye egyházunknak. Csak Isten 
kegyelmében bízva lehet ilyen nagy feladatra vállalkozni és kockázatát vál
lalni. De még soha semmi nagy dolog nem született a hit kockázatvállalása 
nélkül. Viszont az Isten iránti bizalom m egszabadíthat bennünket a jövő fé
lelmétől, hogy bátran  és ugyanakkor aprólékos gonddal tegyük mindazt, ami 
Isten előtti felelősséggel tehető. Ez a felelősség késztet arra, hogy néhány 
szempontra ezúton hívjam fel egész egyházunk figyelmét.

1. A legfőbb teendők között hadd említsem első helyen a nyilvánosságot. 
Jelenleg, innen Hévízgyörkről úgy tűnik, egy szűk kör intéz mindent. Infor
mációink hiányosak, pontatlanok és esetlegesek. Hírek keringenek, hogy pi. 
m ár a tanári kar is ki van jelölve, sőt hogy m ár a diákok kiválasztása is 
megkezdődött jelenleg VII. osztályos általános iskolai tanulók közül. Nyil
vánvaló, hogy az ilyen bizonytalanság csak árt az ügynek.

Ezért javaslom, hogy rendszeres, pontos és részletes tájékoztatás jusson 
el minden gyülekezetbe a gimnázium ügyének minden mozzanatáról, alaku
lásáról, hogy ahhoz mindenki hozzászólhasson, akinek bármi ötlete, javas
lata van. Akár egy „Gimnáziumi híradó” c. újság is indulhatna, ahol a hí
rek  mellett pl. bem utatkozhatnának a tanári állásokra pályázók, rövid beszá
molót adva önmagukról és tudományos m unkájukról, oktató-nevelő koncep
ciójukról.

Javaslom, hogy — am iként egész egyházunkban is sürgetően szükséges 
lenne! — a döntések bázisa jelentősen szélesedjék. Országos gimnáziumi bi
zottságot kellene felállítani, amelybe minden egyházmegye 2—2 tagot dele
gál, egy lelkészt és egy laikust, s ennek a bizottságnak döntési jogot kellene 
adni a gimnáziumra vonatkozó alapvető kérdésekben. Ugyanez a bizottság 
egyházjogászok bevonásával m áris készíthetné azt a később a zsinat elé te r
jesztendő jogszabályt, amely leírja, meghatározza a gimnázium jogi helyét 
egyházunk szervezetében.

Javaslom, hogy evangélikus pedagógusokból, aktív vagy m ár nyugdíjas 
közép- és felsőfokú iskolai tanárokból, akik szerte az országban gyülekeze
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teink aktív  tagjai, alakuljon országos tanácsadó testület, amely állandóan 
figyelemmel kíséri a gimnázium működését főként szakmai szempontból.

Nem lehet egész egyházunk tartós tám ogatására számítani, ha csak pénzt 
várnak tőle, de az ügy irányításába nincs beleszólása!

2. A pénzügyi háttér kialakításánál is nélkülözhetetlen a pontos és rész
letes tájékoztatás. Csak az ad szívesen, aki tudja, m ire költik a pénzét.

A gimnázium anyagi fenntartását nem lehet hosszú távon külső segélyekre 
alapozni. Egész egyházunknak fel kell nőnie az iskolatartás anyagi felelős
ségtudatához. Ez azonban nem megy m áról holnapra. Ez a tudat az egyházi 
iskolák államosítása óta eltelt 40 év során kihalt a gyülekezetekben, illetve 
a fiatalabb nemzedéknek nem is volt soha egyházi iskolaélménye. Meggyő
ződésem, hogy egyházunkban potenciálisan még m a is, akár két gimnázi
um ra is van anyagi erő. Ennek mozgósítása, összefogása azonban csak úgy 
lehetséges, ha maga a gimnázium bizonyítja szükséges és áldásos voltát.

Törekedni kell arra, hogy a gyülekezeti támogatás egyre nagyobb m ér
tékben költségvetési tételként szerepeljen a gyülekezetek háztartásában, m ert 
a személyi felajánlás mindig bizonytalanabb. Jelentősen nőne egyházunk és 
benne a gimnázium anyagi stabilitása, ha egy független reform bizottság át
vizsgálná egyházunk egész pénzgazdálkodását és javaslatokat tenne a ke
vésbé fontos vagy szükségtelen kiadások csökkentésére, illetve megszünte
tésére annak érdekében, hogy a valóban létfontosságú ügyek, intézmények 
nagyobb tám ogatást kaphassanak. Természetesen egy ilyen pénzügyi reform 
nak is a nyilvánosság előtt kellene történnie, hogy a jelenlegi pénzügyi bi
zalmatlanság megszűnjék egyházunkban.

3. Országos gimnáziumot kell kiform álnunk! Ez nem jelentheti csupán 
azt, hogy egy van belőle, vagy hogy az egész ország evangélikussága tám o
gatja. Az „országos” jelző csak akkor lesz igaz, ha a gimnáziumnak elsősor
ban a diákokon keresztül lesz aktív, eleven kapcsolata az ország evangélikus 
népével.

Ezért a felvételnél a képességvizsgálat és az aktív egyházi kapcsolat kere
tein belül országos arányosságra is törekedni kell. Ugyanakkor háttérbe kell 
szorítani a „fasori nosztalgiát”, amely csak egy viszonylag kis csoportnak 
jelent emlékező élményt. Nem a régi Fasort kell „felmelegíteni”, hanem  va
lamennyi régi evangélikus gimnáziumunk maradandó, máig ható értékeit 
kell számba venni és a kritikai kontinuitás jegyében egy merőben új gim
názium új szellemiségébe beleépíteni. Az új arculat két nélkülözhetetlen 
vonása legyen a világos evangéliumi kötődés és a kor színvonalán levő és 
maradó tudományosság.

Az országos jelleget illetően, de nevelési szempontból is súlyos hibának 
tartom, ha — mint hírlik  — a diákotthon esetleg csak egy évvel később in
dulna. Ez mindenképpen csökkentené a vidéki tanulók számát és persze a 
vidékiektől várható anyagi tám ogatást is. Ha ennyire bizonytalan a diáik
otthon együttes indulása, sőt ha igaz az az újabban hallható h ír is, hogy 
csereépület hiányában kérdésessé vált magának a fasori épületnek a kellő 
időben való rendelkezésre bocsátása is, akkor meggondolandónak tartom , 
nem kellene-e az új evangélikus gimnázium és diákotthon vidéki elhelyezé
sének lehetőségéről tájékozódnunk (pl. Aszódon).

Helyesen hangsúlyozza Zászkaliczky Péter a Lelkipásztorban, hogy a h it
oktató személyének kiválasztása kulcskérdése lesz az evangélikus gim ná
ziumnak. Magam ugyanilyen kulcskérdésnek tartom  a diákotthon vezetőjé-



82 DÓKA ZOLTÁN: AZ EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÜGYE

nek a kiválasztását is. Döntő lesz, hogy ők ketten m ennyire tudnak egymás
sal és a tanári karral együttm űködni az evangélium szellemében.

4. Végül a legfontosabbat említem: evangélikus gimnázium kiform álására 
kell törekedni, amely nemcsak nevében, hanem  egész nevelési, oktatási kon
cepciójában, szellemi atm oszférájában is evangélikus. Nyilvánvaló, hogy nem 
az oktatási anyag, hanem az elvi nézőpont, nem a pedagógiai módszerek és 
eszközök, hanem  a teológiai-antropológiai alapállás teheti igazán evangéli
kussá az oktató-nevelő m unkát. Ez pedig megköveteli, hogy az evangélikus 
gimnáziumban tudatosan evangélikus tanárok tanítsanak és hogy a tanulók 
evangélikusok legyenek. E ttől eltérni egy elvtelen nyitottság ürügyén, csak 
ártana és akadályozná az iskola mind egyházi, mind társadalm i hasznossá
gát. Itt m inden kivétel gyengítené a szabályt. Abszurdnak tartom  evangéli
kus gimnáziumban a fakultatív  h itoktatást vagy ateista tanárok működését. 
Mindkettő természetes jog az állami iskolákban. De az evangélikus gim ná
zium speciális műhely, ahol éppen az evangélium fényében kell lá tta tn i a 
valóságot és éppen ettől evangélikus. Ez csak akkor lenne antihum ánus szel
lemi kényszer, ha kötelező volna ide beiratkozni, vagy itt tanítani. De aki a 
zeneiskolában éppen zenét nem akar tanulni vagy tanítani, az elvétette az 
iskolát.

Ugyanakkor nem lehet eléggé hangsúlyozni, m ennyire égető feladata egész 
egyházunknak, hogy életében, igehirdetésében és teológiai gondolkodásában 
visszanyerje egyedülálló, központi helyét az evangélium. Egyre erősödő vi
lágjelenség a teológia területén a szociáletika középpontba kerülése. Ennek 
legfőbb veszélye abban van, hogy eszközi szintre degradálja az evangéliumot 
s ezzel m agát Istent is. Fel kell ú jra  ism ernünk, hogy nem abból élünk, amit 
mi produkálunk, hanem egyedül abból, am it a terem tő és megváltó Isten 
cselekszik értünk és velünk. Ő maga, a Krisztusban kegyelmesen hozzánk 
forduló Isten az evangélium. Minél inkább Őreá figyelünk, tetteit ku tatjuk  
és hirdetjük, önmagunk helyett Öt dicsőítjük, annál inkább nyerünk Tőle 
világosságot és erőt, hogy földi életünk dolgaiban a helyes cselekvés ú tjait 
m egtaláljuk és azokon já rn i is tudjunk. Az új gimnázium nem evangélium, 
ahogy maga az egyház sem az. De lehet Isten evangéliumának eszköze, mű
helye, ha Neki úgy tetszik. Nem rajtunk , egyedül ő ra jta  múlik, hogy lesz-e 
„evangélikus” gimnáziumunk. Fáradozásaink közepette egy pillanatra sem 
szabadna elfelejtenünk, hogy „nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, 
hanem a könyörülő Istené” (Rm 9,16).

1988. augusztus 8.
Dóka Zoltán
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Balázs János: Hermész nyomában
Budapest 1987. Magvető Könyvkiadó

A könyv alcíme: „A magyar nyelvböl
cselet alapkérdései”, de az olvasó ez 
alapkérdések történeti vizsgálatán kívül 
számos más területen is követheti a tu
dós szerző kalauzolását.

Balázs János legújabb értékes művét 
is jellemzi a szerencsés kettősség: elmé
lyed a részletekben, de tág horizontot 
is nyit előttünk.

A több mint 700 lapos kötetnek öt ré
sze van; I. Az ókori szellemi alapok fel
tárása; II. Nyelvi eszmélődésünk mód
jai és eszközei a középkorban; III. A 
humanizmus és a reformáció nyelvböl
cseleti eszméi és hazai hatásuk; IV. A 
barokk és a felvilágosodás nyelvbölcse
leti eszméi hazánkban, végül: V. Múlt 
századi nyelvtudományunk eszmevilága.
A munkát gazdag irodalmi hivatkozási 
jegyzék egészíti ki.

I. A könyv egyik fő kérdése: „Ho
gyan alakulhatott ki” a görögségben „a 
Hermész nevével egybeszövődött her
meneutika, a tolmácsolás, a magyarázat 
tudománya?” Ez — a szerző szerint — 
azért is fontos, mert a magyar nyelv
bölcselet alapkérdései kezdettől fogva a 
hermeneutika alapjaihoz kapcsolódnak.
A feleletet egy tizenhárom—tizennégy 
lapos eszmefuttatásban kapjuk meg, 
amely nemcsak nyelvtudományi, hanem 
filozófiatörténeti szempontból is tanul
ságos.

Ezután a hangos beszéd és a hangos 
olvasás történetének rendkívül érdekes 
taglalása következik: ma már ugyanis

kevesen tudják, hogy az ókorban és a 
középkorban a néma olvasás úgyszólván 
rendkívüli jelenségnek számított.

Az ókori szellemi alapok feltárását 
szolgálja a klasszikus retorikának, dia
lektikának és logikának mint a rábeszé
lés, meggyőzés és megértés eszközeinek 
ismertetése, valamint a görög és latin 
grammatikáról szóló alfejezet (9—78. 1.).

II. A középkori nyelveszmélődésről 
szóló részből (79—215. 1.) a teológust kü
lönösen érdekelhetik a bibliai herme- 
neutikáról és a misztika nyelvbölcsele
téről szóló lapok.

III. A nyelvek sokfélesége, osztályo
zása, változandósága és történetisége, 
továbbá az anyanyelv fölfedezése és ki
művelése, anyanyelvűnk irodalmi rang
ra emelése és normatív nyelvtanának 
első körvonalai: mind-mind tanúskod
nak a humanizmus és a reformáció 
nyelvbölcseleti eszméinek hazai hatásá
ról (216—380. 1.). (Ide tartozik a szó- és 
kifejezéskincsünk szabványosítására irá
nyuló kísérletek elemzése is.) (381—410. 
1 .)

IV. A barokk és a felvilágosodás ma
gyarországi nyelvbölcseleti eszméit a 
szerző nagyrészt Comenius, Apáczai 
Csere, Kalmár György munkássága s a 
magyar nyelvhasonlítás, végül az önel
vű magyar nyelvleírás vizsgálata alap
ján mutatja be (411—543. 1.).

V. Az utolsó rész nemcsak a múlt szá
zadi nyelvtudomány eszmevilágát tárja 
föl előttünk, hanem kitekint egyrészt
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XVIII. századi, másrészt XX. századi 
nyelvtudományi problémákra is (544— 
679. 1.).

Méltatlan dolog lenne, ha megeléged
nénk — e kényszerűen szűkre szabott 
ismertetés keretében — Balázs János 
munkája tartalmának leltárszerű felso
rolásával.

Ki kell emelnünk a Hermész nyomá
ban járó Balázs János problémaérzékét, 
a problémáknak nagy tapasztalatú tu
dósra valló megoldását s nem utolsósor

ban az óriási nemzetközi szakirodalom
ban való jártasságát. A pontos bibliog
ráfiai adatok sokaságával is segíti a 
szerző az olvasó további tájékozódását.

A szakember elismeréssel fedezi fel 
a kötetben Balázs János kutatásainak 
eredményeit, de a művelt nagyközönség 
is haszonnal forgathatja e kitűnő nyelv
tudósunknak, modern humanistánknak 
világos, jó magyar stílusban megírt mű
vét.

Vértes O. András

Keresztury Dezső: „Csak hangköre más”

Arany János 1857—1882
Budapest 1987. Szépirodalmi Könyvkiadó

Kevés nagyobb vállalkozás lehetséges a 
magyar irodalomtörténet-írásban, mint 
Arany Jánosról összefoglaló pályaképet 
írni. Keresztury Dezső most közreadott 
kötete egy ilyen teljes pályakép máso
dik része; az első kötet 1967-ben jelent 
meg. A tudós szerzőt egy életen át kí
sérte el ez a téma, a könyv bevezetőjé
ben szerényen mégis azt mondja, írása 
„nem lehet több becsületes kísérletnél”. 
Tegyük hozzá: a kísérlet sikeres, és a 
siker talán éppen a feldolgozás „kísér
leti” voltának köszönhető. Mert Keresz
tury Dezső a teljes irodalomtörténeti ap
parátus birtokában is megmarad érdek
lődő olvasónak, aki nem akarja egyszer 
s mindenkorra kijelölni Arany helyét a 
magyar irodalom fejlődéstörténetében 
—, „csupán” kérdéseket tesz föl, és né
hány fontos problémát új megvilágítás
ba helyez egy gazdag, informatív ösz- 
szefoglalás keretében.

Milyen Arany-kép bontakozik ki a 
monográfia lapjain? Keresztury, szakít
va az idealizáló szemlélet hamis kegye
letével, egy legnagyobb törekvéseiben 
kudarcot vallott, egyre inkább elmagá- 
nyosodó költőt állít elénk, akinek csen
des emberi és művészi tragédiájában 
egyaránt szerepet játszottak alkati té

nyezők, saját mulasztásai (amelyekért 
örökös önvád kínozta) s a korszak si
vársága: az igazi, megértő szellemi kö
zeg hiánya. Arany titka éppen az, hogy 
kudarca ellenére is az egyik legnagyobb 
magyar költői életművet teremtette meg.

Szerepválságok és illúzióvesztések fo
lyamatában mutatja be Keresztury 
Arany pályáját. Nehéz indulása után „a 
nép költője” szeretett volna lenni 
Arany: Petőfivel szövetségben (bár tőle 
sokban eltérő módon) egy jórészt pa
raszti nyelvre és hagyománykincsre épü
lő magas kultúra megteremtéséről ál
modott. A szabadságharc bukása után 
a megtartó nemzeti poéta szerepét kí
nálta számára a történelem: a közösség 
megbízásából alkotó, „mandátumos” köl
tőét, aki összefoglalja és újrafogalmazza 
a nemzet hagyománykincsét, erkölcsi
esztétikai épülésül, mélyebb önismeret
re tanítva. A kiegyezés utáni érdekzsib
vásárban aztán ez a szerep is ellehetet
lenült, s az ünneplések közt egyre job
ban elszigetelődő, inkognitóba húzódó 
Arany szinte belekényszerült az „önel
vű” lírikus, a modern alanyi költő sze
repébe.

A monográfus nem egyszerűen meg
torpanások és újrakezdések sorának lát-
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tatja ezt a folyamatot, hanem egyetlen 
hatalmas alkotó szándék — sok energia 
elvesztésével járó — újra meg újrafo- 
galmazódásának. Ez az alkotó szándék 
az elemzés szerint igazán egyik felkínált 
szereppel sem harmonizált. Kereszturyt 
leginkább a töredékekben maradt oeuvre 
mélyebb, lényegi egysége érdekli, saját 
megfogalmazásával: „a felszín alatti
mélyáramok'’, s az a csöppet sem spe
kulatív kérdés, hogy „mi lett volna, 
ha . . — a torzó elnyeri teljes formá
ját . ..

Legtisztábban a Csaba királyfi hatal
mas tervének és elkészült részeinek 
elemzésében mutatkozik meg ez a szem
lélet. A töredékekben maradt hun eposz 
a monográfus szerint az életmű kulcs
darabja: itt érhető tetten Arany igazi 
költői szándéka. Ebben a műben talál
kozott volna a közösségi „megbízatás” a 
művészi ambícióval. A trilógia a ma
gyar sorskérdések foglalata lett volna 
egy Homérosz örök mintáját (s nem mű
veinek külső alakját) követő, tragikus 
nemzeti eposz formában, amely a nem
zeti kérdést „emberiségszinten” fogal
mazta volna meg; a politikai és közjogi 
természetű magyar önismeretet metafi
zikaivá mélyítve. Az Arany János-i epi
ka többi kiemelkedő művét is erre a 
tervre vonatkoztatja Keresztury: a Tol- 
di-trilógia elsősorban a méltó epikus 
tárgy keresésének állomásaként fontos 
(a Toldi szerelme az epikus kísérlet utó
játéka, legjobb részeiben pedig inkább 
a kései lírához kapcsolható); s a balla
dák nagyobb része is (kivált a Hunyadi- 
balladakor) a magyar sorstragédia kép
zet- és tárgyköréhez köthető.

Arany lírája is jól elhelyezhető eb
ben a képben. Lírikusként — saját be
vallása szerint is — mindig akkor lé
pett föl, amikor az eredeti költői szán
dék közösségi háttere, a valós vagy kép
zelt megbízatás elveszett vagy ábránd
nak bizonyult. Ez történt a szabadságharc 
bukása után és a kiegyezést követően, 
az öszikék időszakában. Különösen ér

zékeny elemzést olvashatunk az utolsó 
korszak lírájáról. Keresztury szakít az
zal a felfogással, amely az öregkori 
csendes rezignáció költői eredményeként 
értékeli a Kapcsos könyv verseit. Ellen
kezőleg: a teremtő energia utolsó nagy 
föllobbanását, valóságos „lávaömlést” 
lát bennük; a művészi-emberi veresé
get a „végjátékban” győzelemre fordító 
gesztust, amellyel Arany, anakroniszti
kus vagy annak tűnő vállalkozások után 
a korszak legmodernebb líráját alkotja 
meg.

Keresztury szerint az idős Arany mo
dernsége a művészi önelvűségben, a 
„mandátumról” való lemondásban érhe
tő tetten. Az „impresszionizmus” és a 
„városiasság” közhelyeivel szakítva egy 
különös magyar l’art pour l’art példáját 
látja az öszikékben, amely külső hatá
sok nélkül, „az európai szellem hajszál- 
csövességében . . . ,  a közlekedőedények 
törvényei szerint” jött létre, a Nyugat 
törekvéseinek fontos, XIX. századi előz
ményeképpen.

Keresztury Dezső monográfiája nem 
törekszik gyökeresen új, az eddigi szem
léletet forradalmasító Arany-értelme
zésre. (Kivétel talán az öszikék  újszerű 
bemutatása.) Célja az életmű egészben 
láttatása és a fontossági hangsúlyok hi
teles kijelölése. A kibontakozó teljes 
képben mégis másként látjuk azokat a 
mozzanatokat is, amelyeket nem vagy 
alig értelmez át a szerző, hiszen meg
változott az a szokásos értékhierarchia, 
amelyben a Toldi-trilógia és a balladák 
foglalták el a legfontosabb helyet. (A 
ballada műfaj csendes „trónfosztása” ta
lán meg is botránkoztat majd néhány 
hagyománytisztelő olvasót.) A teljesség
igény a könyv legnagyobb erénye, de 
egyben legnagyobb tehertétele is. A 
szerző valóban az egész pálya megraj
zolására vállalkozott, az életmű és az 
életrajz teljes összefüggésrendszerének 
bemutatásával. Minden mozzanat, ame
lyet bemutat, fontos, de nem mindegyi
ket sikerül beillesztenie az elemzés
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életi események részletezésénél éreztem 
olykor, hogy szelektálni lehetett volna 
a fölvetett, de teljes mélységükben nem 
szempontrendszerébe. Főként a magán

Bonhoeffer magyarul

Krisztuskövetés — talán ezzel az egy 
szóval lehetne legjobban Dietrich Bon- 
hoeffer életét és teológiáját jellemezni. 
Tanúsága ennek a most megjelent könyv 
is: Válogatás Bonhoeffer legismertebb 
műveiből, Lehel Ferenc lelkész fordítá
sában, az Evangélikus Sajtóosztály ki
adásában (1988). A német eredeti Otto 
Dudzus válogatása. A könyv négy feje
zetének címét Bonhoeffer egyik versé
nek (Állomások a szabadságra vivő 
úton) négy strófacímszava adja: Fegye
lem, Tett, Szenvedés, Halál.

A fegyelem a keresztyén életvitel tar
tókerete. Vezető eszmények nélküli ko
runkban időszerű tanítást kapunk Bon- 
hoeffertől arról, hogy jó rend nélkül 
nincs keresztyén, sőt igazi emberi élet 
sem. S nincs igazi szabadság. Csak a fe
gyelmezettség tesz nyitottá Isten számá
ra — imádkozás és igére figyelés —, s 
a felebarát felé, készségessé a jó cselek
vésre. A kettő összetartozik: a Krisztus
sal való közösséget — Istenhez csak 
Krisztuson keresztül vezet út — nem 
találhatjuk meg a felebaráttal való kö
zösség megkerülésével. Másfelől: az út 
a felebaráthoz Krisztuson keresztül ve
zet. Ügy tűnhet, Bonhoeffer jövendölése 
az egyre inkább elvallástalanodó világ
ról — a vallásosság korunkbeli újjáéle
dését tapasztalva — téves volt. Másfelől 
megszívlelendő figyelmeztetés: Krisztus 
„nem a vallás tárgya, hanem a világ 
ura”!

Tett: kevés embernél fonódott össze 
oly szorosan élet és életmű, mint Bon- 
hoeffernél. (Csak az hisz igazán, aki en
gedelmes.) Ez utóbbi csak a szabad fe
lelősségben érvényesülhet. A siker sem
mit sem igazol. Nagyon időszerű Bon-

tárgyalt elvi kérdések javára. Igaz, hogy 
egy-egy ilyen kérdésről külön köteteket 
lehetne írni.

Rakovszky István

hoeffernek az élet minőségéről — a mi
nőségi életről — kifejtett nézete. Az er
re való törekvés azonban nem zárja ki 
a — másokért önként vállalt — szen
vedést. A keresztyének magukra vállal
ják az egész világ bűnterhét, mintegy 
Krisztus nyomában járva, a helyettesí
tés értelmében. Eljöhet az idő, amikor 
a keresztyén szóbeli bizonyságtevés — 
igehirdetés — el kell némuljon, s nem 
marad más, mint az imádkozás és a jó 
cselekvése.

Szenvedés: amikor Bonhoeffer 1939- 
ben amerikai tanulmányútjából barátai 
marasztalása és intése ellenére vissza
tér a háború küszöbén álló náci Német
országba, tudatosan vállalta a reá váró, 
előrelátható szenvedést, s az esetleges 
mártíriumot. Jeremiás 20,7 alapján mon
dott prédikációja szinte alaphangját üti 
meg a szenvedés gondolatköréből vett 
idézetnek ebben a fejezetben: Rávettél 
Uram és én hagytam. Későbbi írásaiban 
is vissza-visszatér erre a döntésére, amit 
soha — még a vértanúhalál küszöbén 
sem — bánt meg. Sorsával való szám
vetésének megrendítő tanúsága, már a 
börtönben írt verse: Ki vagyok én?

Amerikai útinaplójának közölt rész
letei is mutatják, hogy milyen erőfor
rást jelentett számára a bibliaolvasó Út
mutató (Losung) naponkénti olvasása. 
Az elvilágiasodás s az egyre iszonyúbb 
történelmi események s a háború ta
pasztalata felveti számára a gyötrő kér
dést: Hol van — még — Isten számára 
hely a világban? Felelete: a keresztyén. 
Ezért: „A keresztyének szenvedő Iste
nük mellett állnak.” Ugyanakkor hálá
san fogadják mindazt a jót, amit az élet 
adhat, hiszen Jézus is ezt az életet élte.
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Ezért: „Légy áldott Isten teremtett vi
lága" (Zsolt 34,20).

Halál: Bonhoeffer egész életében bir
kózott a halál problémájával, s élete 
vége felé egyre személyesebben érintet
ten. Jövevénynek vallotta magát a föl
dön (Zsolt 119,19), ám ez nem vezette 
aszkézisbe vagy világfájdalomba. Isten 
nem halált, hanem életet akar. Krisztus 
feltámadása éppen ezt mutatta meg. 
Ezért részesülhetünk vele együtt „a 
győztesek örömében’’ (Ézs 35,10). Ezért 
esik nála egyforma hangsúly a „végső 
előtti” (vorletzte) dolgokra és a végső 
(letzte) dolgokra. Előbbiekben élünk, de 
az utóbbiakban hiszünk. A földi élet az 
örökkévalóság felől nyer súlyt és tar
talmat.

Alkonyi sugár

Németh László: Levelek Magdához 
Tatabánya 1988.

Megrendítő és felemelő olvasmány Né
meth László levelei a tengerentúlra 
Magda lányához tizenöt éven át, amíg 
a toll ki nem hullott a kezéből. Művei
ben mindig nagyon őszinte volt, meg is 
szenvedett érte. Az irodalomkritika 
nemegyszer szemére hányta, hogy hősei
ben önmagát mintázza. Családja nehez
telése kísérte — amint a levelekből is 
kiderül —, hogy terhelő árnyék hull reá
juk egyes alkotásaiból. A leveleket már 
nem érheti ilyen vád: nem nyomdafes
ték alá készültek. S amint a szerkesztő 
Monostori Imre írja: tíz levél közlésétől 
eltekintettek, amelyek sérthetik a csa
lád egyes tagjainak, illetőleg más, még 
élő személyeknek az érzékenységét. A 
közölt levelekből is kihagyták az efféle 
mondatokat; ezt szögletes zárójel jelzi. 
A kötetben olvasható 198 levélnek min
denesetre az őszinteség az elsőrendű ér
téke, mert hiteles hátteret szőnek az író

A kötet végén a fordító, Lehel Ferenc 
számol be Bonhoefferrel való találkozá
sairól. 1932—33-ban volt hallgatója Ber
linben, a könyv összeállítójával, Dudzus- 
sal együtt. Eligazító jegyzetek, Bonhoef
fer életrajzi adatai a kötet összeállító
jának, O. Dudzusnak bemutatása és több 
fénykép egészíti ki a könyv gazdag 
anyagát.

Nem könnyű olvasmány a Bonhoef- 
fer-válogatás, mint Bonhoeffer művei 
általában sem. Együttgondolkodást, sőt 
vívódást kíván a szerzővel. Bonhoeffer 
teológiája a hitért értelmével s a kör
nyező világgal is megküzdött, vereségei
ben és kételyeiben is boldog ember hit
vallomása, amelyen élete és halála a 
hitelesítő pecsét.

Groó Gyula

utolsó alkotó korszakához, sőt a vissza
nyúló emlékek révén az előzőkhöz is, s 
olyan élő, lüktető lélekrajzot adnak, 
amely rendkívül segíti Németh László 
megértését.

Magda 1956 novemberében férjét kö
vetve elhagyta az országot. Az írónak 
különösen fájó volt az elvesztése: „sor
som iróniájához tartozik, hogy a hoz
zám tartozók közül épp téged sodort át 
a világ másik felére, akitől egyedül vár
hattam egy kis együttérzést s érezhet
tem némi örömet az együttlétben”. De 
ebben a fájdalmas elszakadásban az em
beri életsorsnak egy olyan megrázóan 
szép fordulata rajzolódik elénk — ben
nünket, hívőket szinte térdre kényszerít 
a gondviselés titkait éreztetve —, hogy 
míg Németh László akkor, sejthetően 
örökre szólóan, elvesztette a számára 
legtöbbet jelentő emberi lényt, az új 
élethelyzetben kapcsolatuk még közvet
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lenebbé, erősebbé lett, s Magda betölt- 
hette az író hátralevő életében az any- 
nyira nélkülözött társ szerepét. Távo
zásuk után két hónappal már előreve
tül ez a lehetőség. Magda az író Iszony 
című regényére térhetett ki apjának írt 
levelében, s Németh László így válaszol: 
„Szép, hogy Nelli történetében Nelli és 
az apja viszonya ragadt meg. Amikor 
írtam ('42-ben) még kicsinyek voltatok
— de később, amikor mellettem voltál, 
sokszor éreztem két összehangolt em
bernek azt a csöndes összetartozását. De 
hisz Nelli és az apja sem voltak a nap 
nagy részében együtt; egyikük benn te
vékenykedett a ház körül, a másik kinn 
járta a határt s mégis megvolt köztük 
a kapcsolat. Nem állhat fönn ez a vi
szony a kilométerek ezrein át is? Most, 
amikor Nelli járja a határt s az apja 
ül odahaza?” Valóban ez történt: a 
messziről érkező levelek, a múltjukból 
felbukkanó közös emlékek, a távolit 
megidéző fényképek, a későbbi nyaran
ként hazalátogatások, külföldi találko
zások révén Magda kísérő alkonyi su
gár lett Németh László életében.

Mindjárt az első levelekben elénk tű
nik Sajkod, a tihanyi félsziget elején a 
Csúcs-hegy lábánál fekvő kis település, 
széles kilátással a Balatonra. Magdáék 
távozásuk előtt két évvel szereztek ott 
telket, kis ház is került rá. Németh 
László a levelek írásakor már hipertó
niabetegségben szenved. „Nagyon jó 
volna, ha Sajkodon tölthetném el éle
tem utolsó felvonását; ott minden fa a 
te szorgalmadra, terveidre emlékeztetne
— írja 1957 januárjában —, s minden 
elültetett fával, fölhúzott kerítésdarab
bal mintha neked adhatnék valami 
ajándékot.” Sajkodról ment azután a 
legtöbb levél Kanadába, egy ideig In
diába. Nehezen fűthető szobácska, füs
tölgő kályha, évekig csak petróleum- 
lámpa lobogása ellenére telenként, mos
toha körülmények között is minél több 
időt próbál ott tölteni, mert ebben a 
csendben tud legjobban dolgozni. Külö
nösen a tavaszi és őszi, de a nyári és

téli levelek is kifogyhatatlanok a táj 
szépségének festői leírásában. Gyönyör
ködik a virágzó gyümölcsfákban; ősszel 
„minden levél másképp tolja el színét 
a zöldtől az infravörös felé, a Balaton 
meg nyeli és tükrözi az édes sárga 
fényt, amelyből főleg a magamfajta el
nyűtt szívbe érve — tisztuló rezignáció 
lesz.” „Nagyon szép itt télen is; . . .  a 
befagyott Balaton, a hegyek barnával 
és zölddel tarkázott fehérsége mindig 
öröm a szemnek.” A természethez ra
gaszkodó ember, a kert szerelmese uj
jong a látvány és a keze alatt bontako
zó növényzet felett. Visszatérő panasz 
főként a nyarakra vonatkozik. Barátok
ra mindig vágyott, de mások túl sokan 
keresték fel, s a család társasági élete 
is rányomódik. Hogy nem vonta ki ma
gát, ez az emberek iránti tapintat győ
zelme lehetett. Hosszabb-rövidebb bu
dapesti tartózkodásai során írt levelei
ben is egy csendes kis otthon vágya sír, 
melyben csak rövid ideig lehetett része 
a Kékgolyó utcában. A vérnyomásmérőt 
a beszélgetések is ugrasztották.

Sajkodi napi beosztása egészségi ál
lapota szerint alakult — az egész napi 
munkától néhány órányira zsugorodva. 
Jellemző volt rá, hogy egy napon belül is 
terv szerint váltogatta elfoglaltságait: al
kotó írás, könyvek olvasása, háztartási és 
kerti munka, séta, zenehallgatás (!), le
vélírás és az adódó kiadói feladatok. A 
változatosság szellemi frissítő, és vér
nyomásának is használt. Olvasmányai
nak bősége fiatalkori kifogyhatatlan tá
jékozódási igényének késői vetülete. 
Ironikusan kezdi mondatát „olvasgatá
sáról”, de találó vallomásban végződik: 
..A célom voltaképpen csak az, hogy 
hernyó módra beszőjem magam — s eb
ben a beszövöttségben élvezzem azt a 
tulajdonságomat, amely a legtöbb örö
möt szerezte az életben: az örök diák
ságot.” Sajkodon — és közben Pesten 
is — készülő munkáiról pontos tudósí
tást kapunk a levelekből: drámák, ta
nulmányok, esszék, cikkek; könyvei új 
megjelenésének, a gyűjteményes élet
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műsorozatnak előkészítése; a címében 
is a balatoni otthonhoz kapcsolódó Saj- 
kodi esték kötete; a fiatalkorban elkez
dett Irgalom folytatása és a fokozódó 
betegség közben kiküzdött bevégzése. S 
a szinte mindvégig jelentkező további 
tervek, melyek megvalósítására már 
nem kerülhetett sor.

Akaratlan önportrévá válnak ezek a 
levelek. Egy túl érzékeny lélek vibrál 
előttünk, akinek éles és igaz az önisme
rete. Sikerek láncolata húzódik végig 
ezeken az éveken, de ezt elnyomja az 
író lelkében a sokszor jogos keserűség 
a kritikusok támadása, színre kerülő, 
napvilágot látó művei várható fogadta
tásának bizonytalansága miatt. Hogy 
nem fantomok ellen hadakozott magá
ban, azt a vele foglalkozó kritikai iro
dalom ismerői tudják; vitatott helyzeté
vel tisztában nem levő olvasóknak pe
dig elég egy nemrégen megjelent könyv 
címére utalnom: A Németh László-per 
—, amely lám még halála után is tart. 
Tréfának mondja, de komolyan érzi: 
„én vagyok a fordított Laokoon-csoport. 
Ott három embert szorongatott egy kí
gyó, itt egy embert három. Az életem 
azért volt lehetséges, mert a három szo
rítás közt nem volt koordináció, hol az 
irodalmi baj szorított, hol a családi, hol 
az egészségem állt a leggyengébben. 
Nos, most az egészségem az egyetlen, 
amely aránylag meglepően jól bírja még 
mindig” (1963).

A három szorítás érzete alatt sem 
hagyja abba az erőfeszítést írói munká
ja végzéséért. Az őnportré megrendítő 
vonása ez a „mégis”: vergődő, de meg- 
akadályozhatatlan új és új nekilendü
lés. „Én fiatal koromban is szívesebben 
dolgoztam úgy, ahogy Bachról írja egy 
életírója, az általános értetlenség közt 
Istennek írva a zenét s előre belenyu
godva, hogy azt el fogják felejteni, 
ahogy egy századra el is felejtették. S ha 
nálam hit s tehetség jóval kevesebb is, 
ezt a misztikus egybeolvadást a világ
gal a művészeten át: én is próbálgatha
tom.” A „szívesebben” szó nyilván túl

zás, mert éppen az „elfelejtés” mindig 
bántotta, de ez mit sem változtat az 
élettényen.

Életének értelme az írás volt. Nem 
öncélként, hanem sejtjeibe szorult ne
velői, tanítói szándékból: „pedagógus
ként fogtam fel az életemet”. A peda
gógus ösztön megnyilatkozik abban is, 
hogy a levelekben tapintatosan, vissza^ 
fogottan, de nagyon konkréten adja ta- 
nácsait, biztatását, erősítését Magdáék- 
nak sorsuk küzdelmeihez, s különös lel
kesedéssel Magda kanadai tanári pá
lyájához. írói alkotásain pedig ezekben 
a késői években is végigvonul, amit 
már fiatalon sokak botránkozására ki
mondott, a nemzet tanításának vágya. 
S éppen írói munkáját fenyegeti a tu
lajdonképpeni „kígyó”, betegsége foko
zódása.

Készül ugyan a visszavonulás idejére. 
Szeretné azt — egyik korai levele sze
rint — „a legszebbnek tartott dolgok, 
zene, könyvek, fák, virágok közt eltöl
teni”. Később, állapotának egy rosszabb 
óráján: „épp az élet vesztette el értel
mét s most meg kell próbálni, elég ké
sőn, valami új értelmet találni neki”. 
Tanulgatja a „gerontológiai leckét”: 
„mégis tartalmas, szép életet alakítani 
ki, amelyből másnak is jut egy kis su
gárzásféle, a belső harmónia fölöslegé
ből”. Az önportré az utolsó levélíró esz
tendő egyik utolsó levelében teljesedik 
ki: „az életem annyira az Írásra volt 
összpontosítva; most, hogy kiesik, nem 
tudok semmilyen érdemleges foglalko
zást sem találni”.

Németh Magda, a levelek válogatója 
„Apám levelei elé” címen írt okos be
vezetésében megvilágítja a sajkodi hát
tért, a levelek másfél évtizedét és iro
dalomtörténeti jelentőségét. Kiemeli, 
hogy szépen érzékeltetik Németh Lász
lónak családja iránti szeretetét, aggo
dalmát, segítőkészségét. Ennek szám
talan jelét idézhetnénk hazai családtag
jaival kapcsolatban is. Szomorúságában 
mély hálával jegyez fel minden szere- 
tetnyilvánulást, segítést, harmonikus
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együttlétet övéivel. A könyv el fogja 
érni azt a célját, amiben a bevezetés te
tőzik: „Ezt a legszemélyesebb kapcsola
tunkból fakadó levelezést, úgy érzem, 
már csak azért is közölni kell, mert tar
talmával segíthet abban is, hogy meg
tanuljunk szépen, méltóságteljesen meg
öregedni” — írja Németh Magda. Az 
ezért való szívós küzdelmet tükrözik a 
levelek.

Alkonyi sugár-szerepéről lánya nem 
szólhatott. Az olvasó számára azonban 
az erről szóló részek a legszebb percek: 
„így legalább van valakim, aki hozzám 
tartozó s nem untatom, ha magamról 
beszélek neki”. A régi emlékek vará
zsával is jelen van Magda az író élete 
alkonyán: „Én ha rád gondolok — min
dig a vásárhelyi hónap jut eszembe . . .  :

Fényszóró

Személyes vallomást vár az olvasó Széli 
Margit római katolikus teológustól e 
kisalakú, 320 oldalas könyv címének ol
vastán: Tudom, kinek hittem (Ecclesia, 
1987) tulajdonképpen megerősít ebben a 
várakozásban az alcím is: „Megfontolá
sok életünkről Istenben”. A protestáns 
olvasó sem csalódik ebben a várako
zásban, ha kész a szerzővel együtt járni 
az utat.

A huszonöt írás két nagy téma, az is
tenkérdés és a keresztény élet témája 
köré csoportosul. Tartalmukat itt vissza
adni lehetetlen. Inkább a benyomások
ról néhány szó az egész alapján.

Személyes hangú a könyv, anélkül 
azonban, hogy a szerző önmagáról be
szélne vagy saját problémáit tolná elő
térbe: a személyes érdekeltség fűti.

Vallomások ezek az írások, de nem 
érzésekről és élményekről adnak szá
mot, hanem a szükséges kételkedésen 
át a hit bizonyosságát keresik —, nem 
tépelődve, hanem a kérdést intellektuá

milyen észrevétlen tudtál jelen lenni és 
nem zavarva gondoskodni” (az akkor 
17 éves leánya ott készült fel mellette 
vizsgára). Még előbb: „. . .  leveledben 
írod, hogy befejezted a (társadalmi) 
drámák olvasását. Örülök, hogy vissza
idézték számodra az életünket” — mi
lyen kivételes reflexió ez az író számá
ra családtag részéről éppen e műveiről! 
Magda fordítani kezdi angolra az Égető 
Esztert, éppen azt a regényét, amely fő
hősnőjének vonásait az író benne lát
ja megvalósulni: „négy lányunk közül 
benned van meg leginkább az Égető 
Eszter-i édent szövő ösztön s a hozzá 
szükséges szorgalom, rendszeretet s fe
gyelmezett tűrni és hallgatni tudás”. 
Mi pedig megköszönjük neki a levele
zés közreadását.

Veöreös Imre

lis érvekkel és teológiai megfontolások
kal dolgozva fel.

A könyv stílusa beszélgető, de nem 
csevegő.

Némelyik írás bibliai témát tárgyal, 
de feltűnő másutt is a sok bibliai hi
vatkozás. Meglepő, hogy mennyire mé
lyen közös kincsünk a Szentírás, és jó 
tudni, hogy a szentírástudományban 
egyházaink közel állnak egymáshoz.

A bibliai helyek mellett természete
sen sokszor megszólalnak az egyházi 
atyák, a nagy egyházi tanítók, a leg
újabb kor pápái és persze a II. Vati
káni zsinat. A reflexszerű protestáns 
reakció az idegenkedés lenne, a figyel
mes olvasó az egybecsengésnek örül.

Megszólalnak a protestantizmus — el
sősorban német nyelvű — nagy teoló
gusai, de még magyar nyelvű evangé
likusok is. Nem hiúságunkat legyezgeti 
ez a tény, sokkal inkább emlékeztető 
és kihívás: hitünket megvallani nekünk 
is csak úgy lehet, hogy testvéreinkre is 
figyelünk.

Reuss András
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Utolsó-utáni vacsora címen megjelent 
kis könyvét korszerűtlen elmélkedésnek 
nevezi Csengődy László, és hozzáteszi: 
színpadon. A jelzőt az utószóban maga 
a szerző is kérdésessé teszi: „Ez a kor
szerűtlenség (. ..) ma is megtalálható 
minden emberben” — írja —, mert „A 
kételkedés és gondolkodás nem az idő
től és tértől függő történés”.

Anélkül, hogy elvitatnám e „játék” 
színpadi megjelenítésének lehetőségét, 
sietek megemlíteni mégis, hogy az iga
zi helyszín az ember benseje: szíve, lel
ke, elméje. Azoké is, akik megjelennek 
és megszólalnak e játék során, s azoké, 
akik olvassák — vagy akár látják, ha 
előadják. A színpad elsősorban az élet 
színpada, annak is a szemmel láthatat
lanabb ja, ahol valamennyien föllépünk 
és szerepet játszunk (nagy kérdés per
sze, hogy a magunkét vagy a mások kí
vánta, netán a mások miatt kénytelen
kelletlen elvállalt szerepet-e).

A bizonyosság vágya értelmében ta- 
máskodik ebben a játékban Csengődy 
László, és ezt teszik szereplői is, akik 
különben a Mesélő kivételével mind 
bibliai alakok (meg is jegyzi utószavá
ban a szerző, hogy misztériumjátéká
nak megértéséhez bibliai ismeretek is 
szükségesek). A játék maga az esemé
nyek részeseinek vagy tanúinak elmél
kedése, vívódása a hallottakon és ta

pasztaltakon. Ha csodát éltek is meg, 
ezt hétköznapok követték és — Csen
gődy László is kimondja: — követik 
mindmáig.

Mi több: a csodát is hétköznapi ese
ményként élték meg, s aztán kezdtek 
tamáskodva elmélkedni: mi is történt 
velük vagy a szemük láttára. Érzések és 
gondolatok játéka az Utolsó-utáni va
csora, olykor viharos játéka. A látszó
lagos helyszín a ma, valahol „másutt”, 
és a bibliai elbeszéléshez képest szinte 
megfordul az eseménysor (a második 
rész környezete egy lakodalom, menyeg
ző), s az elmélkedés célja a szeretet. 
Eszköze is. Az elmélkedés éppen ezért 
nem lehet sosem korszerűtlen, ha még- 
annyira az is: élet, hétköznapi, minden
napos élet az ember bensejében válik 
ünneppé, elmélyült, vívódó meditálás ré
vén. Az élet alapja és forrása szívben, 
lélekben, elmében folyó, szűnhetetlen 
küzdés az igazságért.

A misztérium játék lakodalmi részé
ben énekben beleszövődik a szeretet 
himnuszának szép átköltése (lKor 13 
alapján), Csengődy László gondolatai
nak meditálásra ösztökélő tükre, majd 
ennek zenéjétől kísérten a tánc befeje
zése alatt a 23. zsoltár gyönyörű mai 
változata.

Zay László

Elfelejtett értékeink
A szabadságharc csángó evangélikus hősei

Van Brassó mellett hét falu, amelyek 
úgy sorakoznak, mint gyöngyszemek a 
kalárison: Bácsfalu, Tükrös, Csernátfa- 
lu, Hosszúfalu, majd alig öt kilométer
re elágazó patakvölgyben: Tátrang, Zaj- 
zon és Pürkerec. Orbán Balázs szülő
földje ez, a csángók birodalma. Nevük 
„kóborlót” jelent, és büszkén vallják 
magukról, hogy őseiket a honfoglaló 
magyarok hagyták hátra azért, hogy 
ezen a szépséges vidéken védjék a déli

végek kapuit, a Tömösi-szorost, meg a 
tőle 16 kilométerre húzódó Bratócsai- 
hágót. A brassói szászok nem engedték, 
hogy városukra telepedjenek.

Lassan szabadságuk elkopott, és a 
nagyhatalmú szász bíró jobbágyai let
tek. Olyan jég hátán is megélő ezermes
terek, akik kőművesként, ácsként keres
ték kenyerüket, ugyanakkor földet is 
műveltek. Szenet égettek, messzi földre 
elfuvarozták, és az építőszerszámot a
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hátukra véve, ha kellett Bukarestbe, 
Ukrajnába, Isztambulba is elmentek a 
munka után. Asszonyaik közben cseléd
sorban dolgoztak a városokban, az öre
gek meg a gyerekek vigyázták a falut 
és dolgoztak a nadrágszíjföldeken.

Az igaz szót, a leírt betűt szerető nép 
lakja a hét falut. Virágzó díszítőművé
szetük messze földön híres. Különösen 
az asszonyok ünnepi viselete a „hámos 
rokolya”. Egy teljes csángó női ruha 
ára, a pompás, ékköves brossal, kúpos 
csúcsban végződő kösöntyűvel és a Há
mos rokolyával felért egy pár ökör árá
val. Ma már csak a népi táncosok vi
selik ezt a pompás ruhadarabot.

Nem volt ezekben a falvakban anal
fabéta. Az öreg csángók mindegyike ki
lenc osztályt végzett. Hat elemit és há
rom „ismétlőt”, ahol a betűvetés tudo
mányát, a könyv, az írott szó szeretetét 
tanulták. Csernátfaluban 1618 óta léte
zett evangélikus magyar iskola, bár az 
is lehet, hogy az „oskolamester” már 
előbb is tanította betűvetésre a nyílt 
eszű csángó gyerekeket, de ennek nem 
maradt írásos nyoma.

A csángókat Honterus térítette evan
gélikus vallásra. Az iskola mellett ma
gasodnak az evangélikus templomok, 
sejtetve, hogy egykor az iskola az egy
ház szolgálatának része, munkaterülete 
volt.

A Tömösi-szoros komor fenségű vo
nulatából kinyúló Magyarvár a szabad
ságharc emlékét őrzi. Méltán nevezhet
jük „magyar Thermopylé”-nek, ahol a 
szabadságharcban 1300 iskolázott szé
kely csángó vitéz Kiss Sándor vezeté
sével öt ágyúval védte 28 000 támadó 
ellen a sziklagerincet. Az ellenség csak 
csellel, hátbatámadva tudta legyűrni a 
hősi ellenállást, nem sokkal 1848 kará
csonya előtt, ötvenegy evangélikus 
csángó vértanú áldozta itt életét a ha
záért, a szabadságért.

Csernátfalu főterén a vértanúk em

lékét oszlop hirdette egykor. A változó 
politikai divatok az emlékműveknek 
soha nem kedveztek. A vértanúk emlé
kére állított faragott kőoszlopot lerom
bolták, de az oszlopot gondos kezek 
Hosszúfalu alszegi temetőjébe menekí
tették. Egyik oldalán ezt a szöveget ol
vashatjuk:

„Öh ne sirasd a dicsőt 
a hazáért vérrel áldózót:
Sírhalmán a virág, 
lásd koszorúba gyüle 
s a kegyelet felfűzi fejére, 
hogy intse az élőt:
Élnünk szép a honért, 
szebb meghalni azért.”

A tanulság után — az oszlop másik ol
daláról — a hősök szólnak a kései uno
kákhoz :

„Szent örömök közt vártuk 
a Megváltó születését.
Nem sejtők a halált 
s íme lesújta reánk.
Nem szakadt meg azért örömünk, 
mert égbe menénk fel 
S égből nézi szemünk: 
boldog drága honunk.”

Alatta a szomorú csata napja „1848. 
December 23.”

Az oszlop harmadik oldalán azok em
léke, akik az oszlopot állították: „51 
csángó vértanú emlékére az E. M. K. E. 
brassói fiókja. 1881.” Az EMKE az Er
délyi Magyar Közművelődési Egyesület 
volt. Orbán Balázs írja a vidékről: 
„Szép e táj magában is; de százszor 
szebb a hozzácsatolt emlékek kereté
ben.”

Ismeretlen kezek nemrégen gondozták 
még a hősök emlékoszlopát, és nyáron 
talapzatáról sohasem hiányzott a sok
színű virág.

Szigeti Jenő
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Jelentős jubileumok szegélyezték az el
múló esztendőt. Folyóiratunk ritka meg
jelenése és terjedelme nem teszi lehe
tővé, hogy mindegyikről részletesen 
megemlékezzünk. E néhány sor villa
násnyi fénye idézze fel emlékezetüket.

Az ezeréves orosz kereszténység ün
nepsége júniusban átfogta az egész ke
reszténységet jelen levő képviselőin ke
resztül. A jubileum találkozott a Szov
jetunióban végbemenő nagy átalakulás
sal, amely az Orosz Ortodox Egyház éle
tét is mélyen érinti számos új lehető
ség megnyitásával. A történelmi dátum 
Vladimir fejedelem tettéhez kapcsoló
dik, aki megkeresztelkedése után 988- 
ban Kijev városában népét a Dnyeper 
partjaira hívta a szent keresztségben 
való részesülésre. Folyóiratunk prog
ramjába tartozik a kereszténység kü
lönböző ágazatainak megismerése. Jelen 
számunkban az ortodox kereszténység
gel ismerkedünk több, javarészt régeb
ben tervezett cikkünkben, s ezzel az 
orosz ortodox egyház ünnepébe is be
lekapcsolódunk.

Augusztus 20-án volt Szent István 
királyunk halálának 950 éves évfordu
lója. A megelőző két hónapban sok ágú 
emlékezésnek lehettünk tanúi. A Ma
gyar Tudományos Akadémia tudomá
nyos tanácskozása, a Magyarországi 
Egyházak ökumenikus Tanácsának em
lékülése, számtalan cikk, kiadványok 
sora mutatta, hogy István király emlé
kezete az egész ország és valamennyi 
felekezet közös kincse. Az államalapító 
és egyházszervező királyt tiszteljük 
benne, aki nemzeti integritásunkat és 
Európához tartozásunkat biztosította. 
Természetes, hogy tőlünk, protestánsok 
leikétől távol maradt az ország Máriá
nak való felajánlása, melyre katolikus 
testvéreink különös hangsúllyal emlé
keztek, és amelyet a Szent István na
pi, televízió közvetítette szabadtéri mi
sén a pápa üzenetének kíséretében meg 
is újítottak.

Negyven éve, az egyházak amszter
dami világgyűlésén 43 ország 148 egy
házának küldöttei — 1948. augusztus 
23-án — megalakították az Egyházak 
Világtanácsát. Protestánsok, anglikánok, 
ókatolikusok és az ortodox keresztény
ség kisebb részének képviselői vettek 
részt az összekapcsolódásban. Hosszú, 
több mint százéves út vezetett idáig, 
amelyen ökumenikus lelkületű pionírok 
keresték az egyházak egységét. Az öku
menikus mozgalom az amszterdami vi
lággyűlés óta tovább erősödött. Nőtt az 
Egyházak Világtanácsához tartozó tag
egyházak száma. 1961-ben csatlakozott 
az ortodox kereszténység addig távol 
maradt nagyobb része. Majd a II. vati
káni zsinat eredményeként kapcsolat- 
felvétel jött létre a római katolikus egy
házzal. Az Egyházak Világtanácsa VI. 
nagygyűlésén, Vancouverben, 1983 nya
rán már 304 tagegyház vett részt. E 
nagygyűlés különös jellemzője az is
tentiszteleti elmélyedés volt. A keresz
ténység hitben való egységének és vi
lágméretű cselekvő felelősségének zá
loga jelenünkben az ökumenikus tudat 
fokozódása.

ötven éve, 1938. november 15-én 
Nagytarcsán nyílt meg az első evangé
likus népfőiskola, mely hazánkban út
törő vállalkozás volt. A teljes téli idő
szakra kiterjedő, bentlakásos népfőis
kola elsőnek itt valósult meg Sztehlo 
Gábor vezetésével. A példát a skandi
náviai népfőiskolák, a dán, svéd, finn, 
norvég parasztság bevált nevelőintéz
ményei adták. Az evangélikus Északról 
hozták magukkal az indítást fiatal ma
gyar evangélikus lelkészek. A nagytar- 
csai után több más helyen is folyt evan
gélikus népfőiskolái munka a történe
lem által adatott tíz esztendőben. Folyó
iratunk 1979/2. számában írt róluk mér
legre helyezőén Csepregi Béla lelkész.

1948. december 10-én az ENSZ köz
gyűlése elfogadta az Emberi Jogok 
Egyetemes Nyilatkozatát. A történelem
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folyamán első ízben ekkor deklarálta 
egy világot átfogó nemzetközi politikai 
testület az alapvető emberi jogokat. A 
Nyilatkozat lényegében az emberek 
egyenlőségéről és mindenféle diszkrimi
náció, hátrányos különbségtétel tilalmá
ról szól. A negyven éve tett lépést 1966- 
ban követte két Egyezmény, amelyek
ben az államok már nemzetközi jogi kö
telezettséget is vállaltak az emberi jo
gok törvényeikbe iktatására és tiszte
letben tartására. Az emberi jogok nem
zetközi védelmére azonban alig volt biz
tosíték, s még kevesebb az államokat 
e jogok megtartására szorító eszköz. 
Ezért került napirendre az emberi jo
gok kérdése és a velük kapcsolatos fel
adatok ügye a helsinki európai bizton
sági és együttműködési értekezleten, 
amelynek záróokmánya az Egyetemes 
Nyilatkozatban kifejtett jogok nagy ré
szének megvalósítási módjait és lehető
ségeit sorolja fel, hogy az országok e jo
gok érvényre juttatásában együttmű
ködjenek. Igen sok még a tennivaló, 
hogy e jogokból társadalmi valóság vál
jék mindenütt. Különösen égető kérdés 
napjainkban a nemzeti kisebbségek 
alapvető emberi jogainak tiszteletben 
tartása, amelyekről az Egyetemes Nyi
latkozat mint az egyes embert megille
tő jogokról szólt, s nem mint egy-egy 
etnikum megőrzéséről. Az államokat 
összefogó nagy erőfeszítésre van szük
ség, hogy a negyvenéves Nyilatkozat és 
az azt követő, ez irányú nemzetközi fá

radozások jelenünk ilyen jellegű súlyos 
válságait megoldják.

„A Magyar Népköztársaság kormánya 
és a Magyarországi Evangélikus Egyház 
zsinatának 1948. évi december 8. nap
ján tartott ülésén hozott határozatával 
kiküldött bizottság az állam és az egy
ház közötti viszony kérdésének mindkét 
részről óhajtott békességes és helyes 
rendezése céljából” december 14-én alá
írt „megállapodást” kötött. Az Egyez
mény néven ismert megállapodás, mely 
a Magyar Közlöny 1948. december 15-i 
számában jelent meg, az első lépés volt 
az evangélikus egyház és a marxista ál
lam, a proletárdiktatúra kormánya kö
zött — a „fordulat évében” jártunk — 
a békés együttélésre. (A református egy
házzal kötött megállapodás két hónap
pal megelőzte a miénket; a katolikus 
egyházzal való viszony rendezése pár 
évvel később történt.) Az Egyezmény 
további sorsát negatív és pozitív tapasz
talatok kísérték. A közben eltelt négy 
évtized az állam és egyház viszonya te
kintetében is a közelmúlt történelmé
nek számít, amelynek részletezésébe itt 
nem mehetünk bele. Ellenben örömünk
nek és Isten iránt való hálánknak adunk 
kifejezést, hogy az állam és egyház vi
szonyának jelenlegi állapota meghalad
ja jó irányban az Egyezményt és a meg
állapodásra következő évekét, s készül 
az új vallásügyi törvény a mai helyzet 
továbbfejlesztésére.

Veöreös Imre
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Lutheran Review

Summary

The sermon by the prominent 20th 
century preacher Walter Liithi on John 
20:19—23 is recommended for meditati
on. This, his fourth and last sermon we 
are publishing, requires that the reader 
transplants it into our own circumstan
ces because at the time it was delivered 
in 1940 Switzerland was also threatened 
by the war. It proves the freshness of 
the basic message of the eternal word 
of God at all times. The sermon is also 
remembered in church history as an 
example of the true proclamation of 
the gospel in Europe in the early 1940s. 
(W. Lüthi; Johannes. Basel 1942.)

The 84-year-old pastor Tibor Schulek 
recalls the beginnings of the Lutheran 
revival in Hungary which was closely 
connected with the work of the World’s 
Student Christian Federation, more pre
cisely with John M. Mott’s visits to 
Hungary. Stimulated by John Mott, the 
local student movement produced a 
number of striking Reformed spiritual 
leaders, significant Lutheran preachers 
and lay witnesses. The highlights of the 
youth organization were the great sum
mer conferences for university students 
at Tahi and the winter conferences in 
Budapest. In the summer-time there 
were also Lutheran conferences at Tahi 
for secondary school students. As sec
retary of the Lutheran Department Ti
bor Schulek stirred many student souls 
in the Lutheran schools throughout the 
country. His recollections cover the re
verberations of the revival in the church 
through various individuals and groups 
up to the mid 1930s.

The journal looks serially at the li
terary life of the Hungarian minorities 
beyond our borders. In the current is
sue university professor and literary 
historian Mihály Czine reviews the 
Hungarian literature in Yugoslavia 
from the 1920s to this day. From the

Publication of the
Lutheran Church in Hungary
Responsible editor: Dr. Béla Harmati
Editor: Imre Veöreös
Editorial and Publishing Office:
H—1088 Budapest, Puskin u. 12. 
Subscriptions to above address. 
Published every six months.
Annual subscription: 130,— Forints.

initial slow awakening he traces in de
tail the progress marked by the names 
of writers and journals which led to 
accepting independent national and spi
ritual life, to acknowledging the recip
rocal influence of the peoples living in 
the region, and to loyalty to the home 
land, to the traditions, and to the mo
ther tongue.

The journal approaches Orthodox 
Christianity from several angles Hun
garian Orthodox priest Tibor Imrényi 
explains the meaning and the signifi
cance of the icon cult in Orthodox spi
rituality. By sanctifying the icon a con
tact of grace is established between the 
picture and its original. Orthodox 
Christianity looks upon man as the icon 
of God and Christ. The church itself is 
also an icon, the icon of the Holy Tri
nity. — From N. V. Gogol’s booklet pub
lished in 1857 under the title ,Medita
tions on the Divine Liturgy’ we are 
presenting the closing passage transla
ted by Richard Korzenszky, principal of 
the Benedictine grammar school at Pan
nonhalma. — Valerij Lepahin, tutor at 
Szeged university reviews N. A. Bergya- 
jev ’s teaching about the three kinds of 
freedom. This article serves as intro
duction to the following item which 
contains the chapter on freedom in 
Bergyajev’s book entitled .Dostoievsky’s 
World Concept’.

Editor Imre Veöreös starts a three- 
part series on the wealth of colour in 
the New Testament. In the present issue 
he highlights early Christian witnessing 
in the various New Testament scripts. 
Embedded in this testimony he points 
out the main outlines of Jesus’ sermons.

Besides the papers reviewed above 
also a Table of Contents each is inclu
ded in the English and German lan
guages.



96

DIAKONIA

Lutherische Rundschau

Aus dem Inhalt

Zum Stillwerden in der Meditation ge
dacht ist die Ansprache Walter Lüthis, 
eines der herausragenden Prediger un
seres Jahrhunderts, über Johannes 
20,19—23. Diese vierte und letzte seiner 
zitierten Predigten verlangt vom Leser 
eine Übertragung in unsere Verhältnis
se, erklang sie doch 1940, als der Krieg 
auch die Schweiz gefährdete. Sie be
zeugt, daß die Grundaussage des in das 
jeweilige Heute gesprochenen ewigen 
Wortes immer frisch bleibt, und ist zu
dem ein kirchengeschichtliches Beispiel 
der wahren Evangelienverkündung vom 
Anfang der vierziger Jahre.

Der 84jährige Pfarrer Tibor Schulek 
erinnert sich an die Anfänge der unga
rischen lutherischen Erweckung, die 
sich eng an die Arbeit des Christlichen 
Studenten-Weltbundes bzw, an die Un
garnreisen John M. Motts knüpfen. Die 
von ihm geförderte ungarische Studen
tenbewegung bildete einige markante 
reformierte Seelenführer heran und zog 
viele lutherische Prediger und nichtthe
ologische Zeugen in ihren Bann. Als 
Sekretär der Lutherischen Abteilung 
motivierte Tibor Schulek viele unter 
den lutherischen Mittelschülern im Lan
de. Sein Rückblick bezieht den weiteren 
Gang der geistlichen Erweckung bei 
kirchlichen Persönlichkeiten und Grup
pen bis zur Mitte der dreißiger Jahre 
mit ein.

Die Zeitschrift überblickt in einer 
Serie das literarische Leben ungarischer 
Minderheiten jenseits der Grenzen. 
Diesmal beschreibt Universitätsprofessor 
und Literarhistoriker Mihály Czine die 
ungarische Literatur in Jugoslawien seit 
den zwanziger Jahren. Von der anfäng
lichen langsamen Bewußtwerdung an 
verfolgt er den durch Schriftsteller- und 
Zeitschriftennamen gekennzeichneten 
Weg zum bewußt selbständigen nationa
len und geistigen Leben, zur Anerken
nung des gegenseitigen Einflusses der 
hier lebenden Völker und zum Festhal- 
+en an der Heimat, den Traditionen und 
der Muttersprache.

Herausgegeben von der Lutherischen 
Kirche in Ungarn 
Verantwortlicher Schrijtleiter:
Dr. Gyula Nagy 
Schriftleiter: Imre Veöreös 
Schriftleitung und Verlag:
H—1088 Budapest, Puskin u. 12. 
Erscheint zweimal jährlich. 
Bestellungen an obige Adresse. 
Abonnement pro Jahr: 130,— Forint.

Dem Verständnis der orthodoxen 
Christlichkeit versucht sich die Zeit
schrift von mehreren Seiten her zu nä
hern. Der ungarische orthodoxe Geistli
che Tibor Imrényi beschreibt Sinn und 
Bedeutung der Ikonenverehrung für die 
orthodoxe Mentalität. Mit der Ikonen
weihe kommt es zur Gnadenverbindung 
zwischen Bild und Urbild. Die Ortho
doxie hält den Menschen für die Ikone 
Gottes und Christi und die Kirche für 
die Ikone der Dreifaltigkeit. — In der 
Übersetzung Richard Korzenszkys, des 
Direktors des Benediktinergymnasiums 
von Pannonhalma, bringen wir das 
Schlußwort des Büchleins von N. W. 
Gogol Meditationen über die göttliche 
Liturgie von 1857. — Der Szegeder Uni
versitätslehrer Waleri Lepachin stellt 
N. A. Berdjajews Lehre von der drei
fachen Freiheit dar und führt damit 
zugleich den folgenden Artikel ein, das 
Kapitel über die Freiheit aus Berdja
jews Buch Dostojewskis Weltanschau
ung.

Mária Szalay, als Klinikpsychologin 
mit Schwergeschädigten Beschäftigt, 
schreibt über die mitmenschliche Hilfe 
der Umgebung bei der inneren Bewäl
tigung der unüberwindbaren Behinde
rung der eigenen Lebensführung. Sie 
hält die Erfahrung der Liebe für fähig, 
die innere Einsamkeit zu lösen und den 
Wert der menschlichen Existenz zu ent
decken. Menschliche Kontakte helfen 
dem Geschädigten oder unheilbar Kran
ken, eine Krise zu überwinden und sein 
Leben planvoll weiterzuführen.

Der Redakteur der Zeitschrift Imre 
Veöreös beginnt seine dreiteilige Reihe 
über den Farbenreichtum des Neuen 
Testaments damit, in den verschiedenen 
Schriften des Neuen Testaments das 
Zeugnis des Urchristentums und in die
ses eingebettet die Hauptzüge der Ver
kündigung Jesu aufzuzeigen.

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



Contents
Walter Liithi: The Risen Lord Appears 

to the Eleven Disciples*
Tibor Schulek: The Beginnings of the 

Lutheran Revival in Hungary*
Mihály Czine: Hungarian Literature in 

Yugoslavia*
Tibor Imrényi: Icon Cult in Orthodox 

Spirituality*
N. V. Gogol: Meditation on the Divine 

Liturgy (Selection: Closing Passage)* 
Valerij Lepahin: Bergyajev’s Three

Freedoms*
Nyikolaj H. Bergyajev: Freedom*
Emőke László: The Baptism Cloth in 

the Lutheran Church at Besztercebá
nya

István Rakovszky: The Writer’s Faith
— About Frigyes Karinthy

Tibor Fabiny: In the Training Workshop
— Social and Spiritual Backgrounds 
of Students at the Theological Aca
demy

Luis de Camoes: Truth, Faithfulness, 
Common Sense and Merit 

Mária Szalay: Defencelessness — Meet
ing with Borderline Cases 

Zoltán Dóka: Myth and Rationality — 
Report on the Vlth European Theolo
gical Congress (Vienna, September 
1987)

László Scholz: Christ’s Not Everyday 
Follower in Japan — Commemorat
ing Toyohiko Kagava born 100 years 
ago

Miklós Bodrog: .Macbeth does murder 
sleep’ — The Message in our Dreams 

Imre Veöreös: The Wealth of Colour in 
the New Testament — I. Jesus and 
Early Christianity*

József Székács (1858): At József Bajza’s 
Graveside

Comments on the Cause of the Lutheran 
Grammar School (Zoltán Dóka) ■ 

Cultural Review: János Balázs: In the 
Footsteps of Hermes (András Vértes)
— Dezső Keresztury: János Arany 
1817—1882 (István Rakovszky) — Ot
to Dudzus—Ferenc Lehel: Selection 
from Bonhoeffer’s Best Known Works 
(Gyula Groó) — László Németh: Let
ters to Magda (Imre Veöreös) — Se
archlight (Ernő Hárs, András Reuss, 
László Zay) — Our Forgotten Values: 
The Csángó Lutheran Heroes of the 
Freedom Fight (Jenő Szigeti)

Editor’s Notes 1988
Greeting the 90-year-old Elemér Má- 

lyusz

* Brief résumé of artlicle on Page 95

Ára: 65 Ft

Inhaltsverzeichnis
Walter Liithi: Der Auferstandene er

scheint den elf Jüngern*
Tibor Schulek: Über die Anfänge der 

ungarischen lutherischen Erweckung* 
Mihály Czine: Über die ungarische Li

teratur Jugoslawiens*
Tibor Imrényi: Ikonenverehrung in der 

orthodoxen Mentalität*
N. V. Gogol: Meditationen über die 

göttliche Liturgie (Schlußwort)* 
Waleri Lepachin: Berdjajews drei Frei

heiten*
Nikolai A. Berdjajew; Die Freiheit* 
Emőke László: Die Taufdecke der lu

therischen Kirche von Neusohl 
István Rakovszky: Der Glauben des 

Schriftstellers — Uber Frigyes Ka
rinthy

Tibor Fabiny: In der Werkstätte unse
rer Pfarrerausbildung — Der gesell
schaftliche und seelische Hintergrund 
der Hörer an der Theologischen Aka
demie

Gedicht von Luis de Camöes 
Mária Szalay: Im Ausgeliefertsein — 

Begegnung mit in Grenzsituationen 
Lebenden*

Zoltán Dóka: Mythos und Rationalität 
— Bericht von VI. Europäischen The
ologenkongreß (Wien, September 1987) 

László Scholz: Ein nicht alltäglicher 
Nachfolger Christi in Japan — Erin
nerung an den vor 100 Jahren gebo
renen Toyohiko Kagawara 

Miklós Bodrog: „Macbeth tötet den 
Traum” — Die Botschaft unserer 
Träume

Imre Veöreös: Der Farbenreichtum des 
Neuen Testaments — I. Jesus und 
das Urchristentum*

József Székács (1858): Über József Bajza 
Wortmeldung zur Angelegenheit des 

lutherischen Gymnasiums (Zoltán 
Dóka)

Kulturelle Rundschau: János Balázs: 
Auf Hermes’ Spuren (András O. Vér
tes) — Dezső Keresztury: János Arany 
1857—1882 (István Rakovszky) — Ot
to Dudzus—Ferenc Lehel: Auswahl 
aus Bonhoeffers bekanntesten Schrif
ten (Gyula Groó) — László Németh: 
Briefe an Magda (Imre Veöreös) — 
Scheinwerfer (Ernő Hárs, András 
Reuss, László Zay) — Unsere verges
senen Werte; Die lutherischen Csán- 
gó-Helden des Freiheitskampfes (Je
nő Szigeti)

Bemerkungen des Redakteurs 1988 
Gratulation für den 90jährigen Elemér 

Mályusz

* Kurze Zusammenfassung des Artikels 
siehe S. 96




	1988 / 1. szám
	Walter Lüthi: Krisztus feltámadása
	Scholz László: Üvegszilánkok
	Andorka Rudolf: Hittel vagy hit nélkül?
	Trajtler Gábor: Szokolay kantátáitól az Ecce homóig
	Hafenscher Károly: Oboedientia et Pax. Huszonöt éve halt meg XXIII. János pápa
	Schulek Tibor: Érdekes változások az anglikán egyház liturgiájában
	Szilágyi András: Úrvacsorai kanna és keresztelőtál a XVII. századból
	Képes Géza: Visszhang a XX. század szirtjeiről. Az első kudarc (versek)
	Hans Heinrich Schmid: A megmagyarázhatatlan szenvedés
	Frenkl Róbert: A fasori gimnáziumról. Személyes vallomás
	Gadó Pál: Fogyatékos embertársainkért
	Martin Luther King Gandhiról
	Rédey Pál: Alsószeliben jártam
	Fabiny Tamás: Nyolc év mérlege. A gyenesi ifjúsági konferenciákról
	Christian Fürchtegott Gellert: Az ellenség szeretete, A halálról (versek)
	Donáth László: Hűség – emlékezés – együttélés. Mai zsidó szépirodalmi művek
	Sághy Jenő: Az összetört sámándob (elbeszélés)
	Kulturális figyelő
	Summary
	Aus dem Inhalt

	1988 / 2. szám
	Walter Lüthi: A Feltámadott megjelenik a tizenegy apostolnak
	Schulek Tibor: A magyar evangélikus ébredés kezdeteiről
	Czine Mihály: A jugoszláviai magyar irodalomról
	Imrényi Tibor: Ikontisztelet az ortodox lelkiségben
	N. V. Gogol: Elmélkedések az isteni liturgiáról (Zárószó)
	Valerij Lepahin: Bergyajev három szabadsága
	Nyikolaj Bergyajev: A szabadság
	László Emőke: A besztercebányai evangélikus templom keresztelőterítője
	Rakovszky István: Az író hite. Karinthy Frigyesről
	Fabiny Tibor: Lelkészképzésünk műhelyében
	Luís de Camoes: Igazság, hűség, józan ész meg érdem (vers)
	Szalay Mária: Kiszolgáltatottságban. Találkozás határhelyzetben élőkkel
	A 90 éves Mályusz Elemér köszöntése (Komjáthy Miklós)
	Dóka Zoltán: Mítosz és racionalitás
	Scholz László: Toyohiko Kagava. Krisztus nem mindennapi követője Japánban
	Bodrog Miklós: „Macbeth öli az álmot”. Mélységeink üzenete
	Veöreös Imre: Az Újszövetség színgazdagsága. I. Jézus és az őskereszténység
	Székács József (1858): Bajza József felett
	Hozzászólás az evangélikus gimnázium ügyéhez (Dóka Zoltán)
	Kulturális figyelő
	Szerkesztői jegyzetek 1988
	Summary, Aus dem Inhalt

	Oldalszámok������������������
	1__1�����������
	1__2�����������
	1_1����������
	1_2����������
	1_3����������
	1_4����������
	1_5����������
	1_6����������
	1_7����������
	1_8����������
	1_9����������
	1_10�����������
	1_11�����������
	1_12�����������
	1_13�����������
	1_14�����������
	1_15�����������
	1_16�����������
	1_17�����������
	1_18�����������
	1_19�����������
	1_20�����������
	1_21�����������
	1_22�����������
	1_23�����������
	1_24�����������
	1_25�����������
	1_26�����������
	1_27�����������
	1_28�����������
	1_29�����������
	1_30�����������
	1_31�����������
	1_32�����������
	1_33�����������
	1_34�����������
	1_35�����������
	1_36�����������
	1_37�����������
	1_38�����������
	1_39�����������
	1_40�����������
	1_41�����������
	1_42�����������
	1_43�����������
	1_44�����������
	1_45�����������
	1_46�����������
	1_47�����������
	1_48�����������
	1_49�����������
	1_50�����������
	1_51�����������
	1_52�����������
	1_53�����������
	1_54�����������
	1_55�����������
	1_56�����������
	1_57�����������
	1_58�����������
	1_59�����������
	1_60�����������
	1_61�����������
	1_62�����������
	1_63�����������
	1_64�����������
	1_65�����������
	1_66�����������
	1_67�����������
	1_68�����������
	1_69�����������
	1_70�����������
	1_71�����������
	1_72�����������
	1_73�����������
	1_74�����������
	1_75�����������
	1_76�����������
	1_77�����������
	1_78�����������
	1_79�����������
	1_80�����������
	1_81�����������
	1_82�����������
	1_83�����������
	1_84�����������
	1_85�����������
	1_86�����������
	1_87�����������
	1_88�����������
	1_89�����������
	1_90�����������
	1_91�����������
	1_92�����������
	1_93�����������
	1_94�����������
	1_95�����������
	1_96�����������
	1_97�����������
	1_98�����������
	2__1�����������
	2__2�����������
	2_1����������
	2_2����������
	2_3����������
	2_4����������
	2_5����������
	2_6����������
	2_7����������
	2_8����������
	2_9����������
	2_10�����������
	2_11�����������
	2_12�����������
	2_13�����������
	2_14�����������
	2_15�����������
	2_16�����������
	2_17�����������
	2_18�����������
	2_19�����������
	2_20�����������
	2_21�����������
	2_22�����������
	2_23�����������
	2_24�����������
	2_25�����������
	2_26�����������
	2_27�����������
	2_28�����������
	2_29�����������
	2_30�����������
	2_31�����������
	2_32�����������
	2_33�����������
	2_34�����������
	2_35�����������
	2_36�����������
	2_37�����������
	2_38�����������
	2_39�����������
	2_40�����������
	2_41�����������
	2_42�����������
	2_43�����������
	2_44�����������
	2_45�����������
	2_46�����������
	2_47�����������
	2_48�����������
	2_49�����������
	2_50�����������
	2_51�����������
	2_52�����������
	2_53�����������
	2_54�����������
	2_55�����������
	2_56�����������
	2_57�����������
	2_58�����������
	2_59�����������
	2_60�����������
	2_61�����������
	2_62�����������
	2_63�����������
	2_64�����������
	2_65�����������
	2_66�����������
	2_67�����������
	2_68�����������
	2_69�����������
	2_70�����������
	2_71�����������
	2_72�����������
	2_73�����������
	2_74�����������
	2_75�����������
	2_76�����������
	2_77�����������
	2_78�����������
	2_79�����������
	2_80�����������
	2_81�����������
	2_82�����������
	2_83�����������
	2_84�����������
	2_85�����������
	2_86�����������
	2_87�����������
	2_88�����������
	2_89�����������
	2_90�����������
	2_91�����������
	2_92�����������
	2_93�����������
	2_94�����������
	2_95�����������
	2_96�����������
	2_97�����������
	2_98�����������


