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A kötet a holokauszt hatvanötödik
évfordulója alkalmából jelent meg.
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BESZÉLGETÉS ÉS VIGASZTALÁS

Az „asztali beszélgetések” szókapcsolat mára szinte az evangélikus
egyház védjegyévé lett. Egy olyan evangélikus egyházé, amely nem
kíván magába zárkózni, hanem kész a nyitásra és a párbeszédre. A
Luther Márton – és felesége, Bóra Katalin – wittenbergi házához kapcsolódó Tischreden meghatározó módón alakította e közösség sorsát,
hiszen ama ebédlőasztalnál minden jóérzésű ember számára akadt
hely. Meg aztán söröskupából is volt elég. A hivatás és magánélet élményeiből táplálkozó, olykor egészen hétköznapi történeteket hallva
intellektuális mélységeket és lelki magasságokat lehetett megjárni.
És közben változott a világ, formálódott Európa, átalakult az egyház.
Az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány évek óta változatlanul színvonalas és egyre látogatottabb alkalmai is erről szólnak. Ki-ki
a maga hivatásában és személyes élményeiben gyökerező gondolatait
osztja meg a beszélgetőtárssal és a hallgatóval. Immár harmadik
alkalommal pedig az olvasóval is.
Az üdítően ﬁatal ötletgazda és a szervezők vallják a „beszélgető
egyház” szükségességét, és ebbe a dialógusba teljes természetességgel
vonnak be művészeket és tudósokat, más vallásúakat és ateistákat. És
ez így van jól. Az évtizedeken át a sekrestyébe űzött egyház hajlamos
volt elfeledkezni a másokkal – akár eltérő véleményeket képviselőkkel
– folytatandó párbeszédről, és talán a legtöbb művész és tudós sem
tekintette természetes beszélgetőtársnak a teológusokat.
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A Schmalkaldeni cikkek című iratában Luther mutuum colloqium
et consolatio fratrumról, vagyis a testvérek beszélgetéséről és egymás
közti vigasztalódásáról ír. Colloqium et consolatio: beszélgetés és
vigasztalás. A legnagyszerűbb lehetőség és a legnemesebb feladat a
mi korunkban is.
Ez a kötet hatvanöt évvel a holokauszt után jelenik meg. Az itt
olvasható beszélgetések – és reményem szerint a vigaszkeresés is
– valamiként a múlttal kapcsolatos közös felelősségre, ezen belül
is a zsidóság és a kereszténység viszonyára irányulnak. A Magyar
Tudományos Akadémia elnöke, a teológus professzor és a főrabbi a
közös gyökerekről beszélget. Majd utóbbi átül egy másik asztalhoz,
ahol a soa-regényéért Nobel-díjat kapott író és egy másik teológus
mutat készséget arra, hogy az Auschwitz utáni korról cseréljenek
véleményt. Ezt követően a biblikus professzor vált asztalt, és egy
biblikus témákat gyakran ábrázoló festőművész mellé telepszik. Ezután monumentális biblikus tárgyú regények szerzőjével beszélget
egy újabb teológus, majd a bibliai és a köznapok törvényeiről cserél
eszmét a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke és a püspök. Az olvasó is
örömmel húzhatja mindig arrébb a maga székét, hogy – a házigazda,
Galambos Ádám szíves invitálására – egyik vagy másik asztaltársasághoz csatlakozzon.
A beszélgetések visszatérő témája a közös felelősség. Az egyháznak
újra és újra át kell gondolnia a zsidósághoz fűződő viszonyát. Szükség van teológiai reﬂexióra és társadalmi, történeti összefüggések
komolyan vételére. Utóbbi területen bizony bűnbánatot is kell gyakorolniuk az egyházaknak. Magukat kereszténynek nevező emberek
ugyanis sok rosszat elkövettek a zsidó testvéreikkel szemben szóval,
cselekedettel és mulasztással. Mindezekről beszélni kell. Ám vigaszt
is találhatunk. Sajátos módon a zsidó professzor, Schweitzer József
említ számos hazai és külföldi példát arra, amikor keresztények, akár
életük kockáztatása, sőt feláldozása árán mentettek zsidókat. Egy
alkalommal a német protestáns teológusra, Martin Niemöllerre utal.
Hogy milyen fontos a hallgatás falát áttörő megszólalás, azt éppen
a Gestapo fogságába esett Niemöller egy megrendítő vallomásával
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tudom szemléltetni: „Először a zsidókért jöttek, és én nem szóltam,
mert nem vagyok zsidó. Azután a kommunistákért jöttek, és én nem
szóltam, mert nem vagyok kommunista. Azután a szakszervezetiekért jöttek, és én nem szóltam, mert nem vagyok szakszervezeti.
Azután értem jöttek, és nem maradt senki, aki szólhatott volna.”
2009-ben jelenik meg ez a könyv. A számos kerek évfordulóból
hármat szeretnék kiemelni. A költő Radnóti Miklós – akinek Nem
tudhatom című verse bevezeti az egyik beszélgetést –, valamint
Sztehlo Gábor és Keken András evangélikus lelkészek egyaránt 1909ben születtek. Valamennyien a colloqium és a consolatio, a beszélgetés és a vigasztalás emberei voltak. Radnóti egyik utolsó verse, a
Nyolcadik ecloga nem más, mint a Próféta és a Költő beszélgetése.
Hatvanöt évvel ezelőtt, 1944-ben. Igaz, hogy nem asztalnál, hanem
„Zagubica fölött a hegyekben” – ám egy vigasztalan helyzetben is
vigaszt kínálva.
Sztehlo Gábor evangélikus lelkész egész élete a beszélgetésről, az
övétől eltérő vélemények meghallgatásáról szólt, és persze az üldözöttek mentéséről, a megalázottak vigasztalásáról. Amikor a zsidókat
üldözték, akkor őket mentette, ezerszámra. Amikor a B-listázottak
kerültek bajba, akkor őket karolta fel. És amikor a hatalom önkénye
elvette tőle a Gaudiopolist, az Öröm városát, akkor fogyatékos gyermekeknek teremtett otthont. Beszélgetés és vigasztalás jellemezte
az ő életét is.
Végül pedig Keken András igehirdetői szolgálatából kínálkozik ide
egy epizód, a colloqium et consolatio összefüggésében. 1944 őszén a
budapesti Deák térről közvetített istentiszteletet a rádió, élő adásban.
Már minden elő volt készítve, amikor percekkel 11 óra előtt hírt kapott Keken, hogy a templom mellett holttest fekszik. Habozás nélkül
kiment megnézni. A hír igaznak bizonyult. A Király utca és a Deák
tér találkozásánál valóban idős ember teteme feküdt az út melletti
vértócsában, papírral úgy-ahogy letakargatva. Öreg zsidó bácsika
volt. A nyilasok aznap reggel szedték össze és hajtották el az utca
zsidóit, s ő szegény nem bírt menni, ezért aztán egyszerűen lelőtték.
A döbbenetes látvány után Keken felment a szószékre. A kijelölt ige az
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irgalmas samaritánus volt. Azzal az elszánással kezdte a prédikációt,
hogy a következményekre való tekintet nélkül világgá kiáltja a rádión
keresztül, hogy a régi történet megelevenedett. Egy ember fekszik a
templom mellett. Rablók kezébe esett, akik kifosztották, megölték
és otthagyták véresen. Nagy belső remegéssel mondta mindezt, azzal az elszánással, hogy erről nem szabad hallgatni, valamint azzal
a tudattal, hogy ezek után többé aligha prédikálhat. Kimerülten,
mégis belső békességgel jött le a szószékről. Az istentisztelet után a
technikus sajnálkozva közölte, hogy zavaró repülés miatt a közvetítés
elmaradt. A gyülekezetből senki sem jelentette fel, így szolgálhatott
a következő vasárnap is.
Szívből örülök, hogy megjelent az Asztali beszélgetések harmadik
kötete, a colloquim és a consolatio értékes foglalata.
Fabiny Tamás evangélikus püspök,
a Keresztény–Zsidó Társaság ügyvezető elnöke

12

Asztali_beszelgetesek3.indd 12

2009.11.11. 14:23:49

Böröcz András • PURIMI KEREPLŐ
Asztali_beszelgetesek3.indd 13

2009.11.11. 14:23:49

Asztali_beszelgetesek3.indd 14

2009.11.11. 14:23:50

ZSIDÓKERESZTÉNY EURÓPA,
ZSIDÓKERESZTÉNY KULTÚRA
Pálinkás József
Schweitzer József
Szabó Lajos

Asztali_beszelgetesek3.indd 15

2009.11.11. 14:23:50

Asztali_beszelgetesek3.indd 16

2009.11.11. 14:23:50

Galambos Ádám

Köszöntök mindenkit az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány nevében. Nagy öröm számunkra ez a mai
nap, hiszen ez már az ötödik évadunk kezdő alkalma, öt éve működik
alapítványunk. A Győrött indult kezdeményezés most már kiterjedt
több városra is: Mosonmagyaróváron, Sopronban és Budapesten két
helyszínen is zajlanak a rendezvényeink, amelyek közéleti és egyházi
személyek párbeszédét teszik lehetővé.
Szeretettel köszöntöm vendégeinket és a mai beszélgetőtársakat:
Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbit, Pálinkás Józsefet,
a Magyar Tudományos Akadémia elnökét és Szabó Lajost, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Tanszékének vezetőjét.
Mai témánk a zsidó-keresztény Európa, a zsidó-keresztény kultúra. Első kérdésem: létezik-e egyáltalán zsidó-keresztény kultúra és
zsidó-keresztény Európa?

Pálinkás József

A zsidó-keresztény kultúra és az antikvitás jelentik Európa szellemi-kulturális alapjait. Ha végigtekintünk
Európa kulturális alkotásain, válasszuk például az építészeti alkotásokat, az európai építészetben mindenütt megtaláljuk ezeket az
alapokat. Csakúgy, mint az irodalomban, ahol a zsidó-keresztény
kultúra, a Biblia, az Ószövetség és az Újszövetség történeteinek a
feldolgozása-értelmezése az európai irodalom jelentős részét alkot-
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ják. A képzőművészetben és bizonyos értelemben a tudományban
is meghatározó a zsidó-keresztény kultúra, illetve a görög kultúra.
A világ keletkezésének a kérdését, a világra vonatkozó elméleteket
mind-mind ezen alapokról közelítjük meg. Szép példa erre az akkori
szimbolikával megfogalmazott számos teremtéstörténet, amelyek az
európai kultúrkörben ma is meglévő, az európai szellemi életet ma
is izgató kérdésekről szólnak. Napjainkban is találunk bennük aktualitást, értéket közvetítenek. Ezen értékek jó része ma is alapérték
Európában: az élet tisztelete, ami a zsidó-keresztény kultúra egyik
legmeghatározóbb motívuma; a lét magasabb értelmébe vetett hit,
amely szintén egyik alapköve a zsidó-keresztény és az európai kultúrának is; és nyugodtan idevehetjük a szabadságot, amely mindkét
kultúrkörben egyszerre jelenti az emberi gondolkodás szabadságát
és az emberi felelősséget. A szabadság és a felelősség, még ha néha
szeretik is szétválasztani, voltaképp szétválaszthatatlan. Mindezen
értékeket őriznie kell az európai embernek, alapoznia kell ezekre,
különben rossz irányba haladunk… Természetesen tudok azokról
a vitákról, amelyek az Európai Parlamentben zajlottak arról, hogy
megemlítsék-e Isten nevét az európai alkotmányban. Úgy gondolom,
helyénvaló lenne, ha az alkotmány utalást tenne az európai kultúra
vallásos gyökereire, még akkor is, ha ezek a gyökerek akkor is meghatározóak maradnak szellemi és tárgyi örökségünk szempontjából,
ha ezt egy politikai dokumentumban épp nem kívánják szerepeltetni.

18

Schweitzer József Beszélgetőtársam olyan alapos választ adott,
hogy ehhez már nem sokat lehet hozzátenni; talán annyit, hogy a zsidó-keresztény kultúra különösképpen is testet ölt egyes vallásokban.
De mielőtt még erről beszélnénk, egy kevéssé ismert példát szeretnék
hozni a magyar irodalomból. A zsidó szentírás-magyarázatnak van
egy része a Talmudban, amelyet úgy neveznek, hogy haggáda, ami azt
jelenti: erkölcsi tanítások, történeti tanítások, különféle – nem jogi
értelmű – magyarázatok. A jogi rész, az egyházjog külön terület. Egy
ilyen, a világ teremtésével kapcsolatos példázatban vagy legendában
olvasunk egy olyan gondolatot, amely a magyar irodalomtörténet
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cruxa a mai napig. Ugyanis Az ember tragédiája arról szól, hogy
Ádám végigálmodja a különféle korokat. Az említett talmudi legenda
szerint az Örökkévaló az első embernek, Ádámnak megmutatott
minden következő nemzedéket. Tehát Az ember tragédiájának az
alapgondolata egy haggádában pontosan megvan, de az a crux, arra
még egy irodalomtörténész sem tudott bizonyítékot hozni – pedig
sokan keresték –, hogy vajon Madách mit ismert az ókori héber
irodalomból. Mindenesetre ez példa arra, hogy egy zsidó gondolat
hogyan épült bele a magyar irodalomba és a magyar irodalom egyik
legnagyobb alkotásába, Az ember tragédiájába. Persze az európai kultúrába különösen az egyes vallások által épül bele a zsidó-keresztény
kultúra. Ha például valaki elővesz egy olyan Újszövetséget, amely az
egyes mondatok alatt mutatja a párhuzamos helyeket, akkor pontosan
látja, hogy mennyi olyan hely, mondat van az Újszövetségben, amely
alatt jegyzetben olvasható, hogy ennek az eredete – vagy szó szerint,
vagy gondolatban – mely ószövetségi részre megy vissza. Tehát amikor az Újszövetséget tanulmányozzuk, tanuljuk vagy tanítjuk, akkor
bizonyos fokig ezt a zsidó-keresztény egyesített kultúrát tanítjuk.
A másik része pedig éppen az, amit az elnök úr is említett, a görög
kultúra, ami az Újszövetség nyelvében is benne van.

Szabó Lajos

A kérdésre természetesen az a feleletem, hogy
igen, létezik zsidó-keresztény kultúra, de a helye, az aktivitása, a
mozgása az európai kultúrán belül nagy kérdés. Amit a főrabbi úr
említett, az nagyon izgalmas kérdés: nem tudjuk, hogy abban az
időben milyen oktatásban részesült, és milyen könyvtárat használt
valaki, és hogyan tanulta el a jó ószövetségi gondolatokat, de valószínű, hogy a hitoktatás magasabb szinten állt, mint napjainkban.
Valószínűleg határozottabban és jobban megtanították, ezért volt
jelen a gondolkodásban vagy az érzületben. És éppen ezek az előbb
kiemelt szavak – akár a szabadság szavára gondolunk, akár a törvény
körül kialakult fogalmakra – nagyon mélyen beleivódtak az emberek
életébe, így természetesen a művészek és az alkotók életébe is. Arra
is jó gondolnunk, amit de Gaulle egykori francia elnök fogalmazott
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meg némi iróniával: milyen nagy kincs, hogy mielőtt a Tízparancsolatot megírták, nem hívtak össze semmilyen bizottságot, nem
alkotmányoztak, nem jelöltek ki semmilyen parlamentet! Ezért olyan
tökéletes és tiszta ez a törvény.

G. Á.

A művészetben mind a mai napig felfedezhető a zsidó-keresztény kultúra szerepe, illetve helye. De vajon az ember bensőjében,
lelkében is így van? Blaise Pascal kérdi: miért ide születtünk, miért
ez a helyünk, és miért nem máshol vagyunk? Ehhez hozzátehetjük
azt is, hogy a zsidó-keresztény kultúra nem csak az európai kultúrát
jelenti, hiszen az amerikai kultúrát is ez határozza meg. A kérdésem
az: ahogyan a Tízparancsolat meghatározó az Ószövetségben, vajon
mennyire meghatározó az Újszövetségben például a szeretet parancsa, és hova vezet tovább mindez a mai ember életében?

S. J.

20

A szeretet bibliai komplexumával kapcsolatban volt egy
ﬁlológiai probléma. Nevezetesen az, hogy az alapmondat Mózes harmadik könyvének tizenkilencedik fejezete, amelynek az első mondata
az: „Szentek legyetek, mert én szent vagyok, én, az Örökkévaló, a ti
Istenetek.” Hogy ez a „szent” mit jelent, erre most nem térek ki, mindenesetre ez egy kiemelt fejezet, amit a szerkesztők már a címben is
jelöltek. Ebben van ez a híres, sokat idézett és sokszor félreértett vagy
nem gyakorolt mondat: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”
Igen ám, de a múlt századi kiváló német hebraisták azt mondták,
hogy álljunk csak meg, azért ez nem olyan általános értelmű, mert
a réá szót a Vulgata proximusnak fordítja, tehát az csak annyit jelent,
hogy a „közel álló”. De akkor megszólaltak a zsidó oldalon lévő teológusok is, és nem kellett több, mint elővenni a Gesenius-féle szótárat
és megmutatni, hogy a réá előfordul még az egyiptomiakkal kapcsolatban is. Pontosan akkor, amikor a meg nem ﬁzetett munkáért a
munkadíjat, az ezüstöt és az aranyat kiszedik tőlük, az egyiptomiakat
a réá szóval említi a szöveg, tehát ez nem csak proximust jelenthet.
Vagyis a „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” helyes fordítása
nem az, hogy proximus, a közel álló, hanem amicus – tehát szeresd
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a barátot, mindenkit, tehát ebben az értelmezésben az Ószövetség
egyetemesen adja meg a szeretet parancsát. És ezt az Újszövetség
is átveszi ugyanígy. Az egyháztörténetben azonban ennek ellenére
azt látjuk, hogy a rómaiak meg a bizánciak, a katolikusok meg a
görögkeletiek között rengeteg harc volt, vallásháború, reformáció,
ellenreformáció satöbbi, ami teológiailag mind azon alapult, hogy
nem az amicusra vonatkozónak értették ezt a mondatot – mert ha
egyszer amicus, vagyis barát, akkor nem lehet vele harcolni –, hanem
a proximusra vonatkozónak. Tehát aki nem tartozik az én egyházamhoz – ez volt a középkori nézet –, az nem proximus, azzal szemben
lehet harcolni. Úgy gondolom, az a bizonyos negyven év megtanított
bennünket arra, hogy egymással nem harcolni kell, hanem egymást
a jóban segíteni.

P. J.
Amikor az előbb arról beszéltem, hogy hogyan van jelen
a zsidó-keresztény felfogáskultúra Európában, felsoroltam a meghatározó alapértékek közül néhányat, említettem az élet tiszteletét,
a szeretetet, szabadságot és felelősséget, de talán nem mondtam ki
elég világosan az erkölcsi tanítást. Az európai erkölcs a zsidó-keresztény kultúra erkölcsi tanításain alapul. Minden ember számára
egyszerű és világos szabályrendszer a Tízparancsolat, amelyet szerencsére előzetesen nem bocsátottak sem vitára, sem szavazásra,
hiszen akkor valószínűleg egy bonyolult, betarthatatlan szabályrendszert alkottak volna több száz paragrafussal, amiből nem lenne
világos, hogy mit szabad és mi tilos. Lehet, hogy ezzel a gondolattal
most kicsit elviszem a beszélgetést más irányba, de hadd mondjam,
hogy Európa mindig akkor fordult-fordul rossz irányba, amikor eltér
ezektől az erkölcsi elvektől, amelyek következtében olykor szörnyű
tragédiák alakulnak ki. Amikor Mózes azt mondja a bálványimádó
zsidóknak, hogy ne ezt imádjátok, hanem a láthatatlant; vagy amikor Jézus kiűzi a kufárokat a templomból, egy-egy fontos erkölcsi
tanítást mutatnak fel tetteikben. Ma a világban az erkölcsi értékektől való elfordulásnak lehetünk tanúi. Nem kockáztatnék meg egy
olyan leegyszerűsítő állítást, hogy a jelenlegi gazdasági válságot
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direkt összefüggésbe hozzam a pénz- vagy bálványimádással. De ha
– és ezt egy bonyolult értekezésben bizonyára pontosan ki lehetne
fejteni – a kulturális rendszerünkhöz természetesen hozzátartozó
technológiai, pénzügyi rendszerünk eltér a Tízparancsolat józanságától, világos értékrend mentén megfogalmazott szabályozóerejétől, akkor mindjárt szembetalálkozunk azzal, hogy nem tudunk
helyes választ adni az élet nagyon egyszerű kérdéseire. Az ember
annyival rendelkezik, amennyit a munkájával megtermel. Hogy ez
a munka, az értékek, a szolgáltatások, az egymás számára nyújtott
dolgok pénzen keresztül cserélnek gazdát, ez rendben van, ez egy
technikai, technológiai kérdés. De rögtön nagy baj van, ha nem
értékek, nem egymásnak nyújtott szolgáltatások cserélnek gazdát,
hanem elkezdődik a szükségleteken túli mértéktelen felhalmozás
fetisizálása, mondhatni egyfajta bálványimádat, és akkor az emberiség máris lassan belecsúszik egy olyan válságba, mint a mostani.
Mindezek számomra azt mutatják, hogy azok a józan erkölcsi szabályok, törvények, amelyeken az európai kultúra alapul, amelyek
alapján a jogrendünkben a paragrafusokat megfogalmazták, azok
al kotják közös együttélésünknek a vázát, keretét. Természetesen
mindezt a kultúra úgymond „ﬁ nomhangolja”, hiszen nem lehet
mindent pusztán jogszabállyal megoldani. Ám ha ﬁgyelmen kívül
hagy juk közösségi életünkből mindazt az erkölcsi szabályrendszert, amely a zsidó-keresztény kultúrából, tanításokból származik, ha mindezek nem szolgálnak a továbbiakban zsinórmértékül,
amelyhez a cselekedeteinket igazítjuk, vagy amellyel irányt adunk
tet teinknek, akkor bizony például mindazon nagyszerű technikai
vív mány, ami az utóbbi másfél évszázadban létrejött azért, hogy az
életünk könnyebb, egyszerűbb legyen, nos, mindez veszélybe kerül,
hogyha veszélybe kerülnek ennek az egésznek az erkölcsi alapjai.

Sz. L.
22

A teológia oldaláról olyan irányból is meg lehetne közelíteni a kérdést, hogy mi történik, amikor a szent beárnyékolódik
vagy árnyékba kerül, tehát nem látható, vagy nincs az igazi helyén,
nem ad világosságot. Ezek is ott vannak a zsidó-keresztény kultúra
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alapképei között, jelentkeznek az Ó- és Újszövetség egész történeti
helyzetében, a kereszténység örömteli és szomorú, jó vagy nehéz
történetében. Arra nem vállalkozom természetesen, hogy a szent
fogalmát most meghatározzam, de tudjuk, hogy mindig akkor van a
probléma, amikor valamilyen módon visszaélünk a szenttel, legyen
az a szent láda vagy a szent edények vagy maga a szent. Manapság
még a legegyszerűbb népi szóhasználatban is szoktuk mondani azt,
hogy „semmi se szent”. Nagyon kevés dolog számít vitathatatlan
értéknek. A zsidó-keresztény kultúrának vannak olyan értékei, amelyekre a mai Európa igen-igen rászorul. Ilyen például a részvét és a
bizalom. Az Ószövetség összes prófétájáról el lehet mondani, hogy a
legkényesebb és legmerészebb prédikációik mindig akkor szólalnak
meg, amikor ennek a kettőnek az igazságtartalma elvész. Vagyis
amikor olyan jellegű szociális igazságtalanság kezd el uralkodni,
amely már tűrhetetlen, de a környezet ezt letagadja vagy álcázza,
vagy hazudik erről. Ebben a helyzetben szólalnak meg a próféták.
Az a kérdés, hogy melyik korban milyen próféta mer megszólalni.
Mert ha a próféta nem akar megszólalni, akkor valami mást mond,
de akkor nem próféta a zsidó-keresztény hagyomány vagy a teológiai gondolkodás értelmében. Ma nagyon oda kellene ﬁgyelnünk az
értékek közül erre a kettőre, hiszen már volt szó arról, hogy a barát
vajon csupán a mellettünk élő ember, a közeli vagy pedig mindenki.
Ebből Jézus is vizsgázott, többször is feltették neki ezt a kérdést, és
válaszolt is rá. Megfelelő ószövetségi módszerrel válaszolt: példázatot
mondott, vagy példatörténeten keresztül adta meg az igazi választ
és mutatott rá arra, hogy mennyire nehéz ezt igazán körülhatárolni, mégis mennyire egyszerű. Ebben a gondolatkörben ma nagyon
sok hibát elkövetünk, ezért is érdemes lenne a kérdést az alapoktól
átgondolni. Nem véletlen, hogy nagyon sok gondolkodó azt mondja,
vissza kellene térni a kezdetekhez, oda, ahol az őskeresztény értékek
kirajzolódtak. És onnan elindulni, ahol annak a közösségnek az elnök
úr által imént megrajzolt csodálatos helyzete megfogalmazódott:
azt mondták róluk, hogy látszik, hogy szeretik egymást. Vajon kiről,
melyik közösségről lehet ma elmondani, hogy ők valóban szeretik
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egymást, vagy törődnek egymással, vállalják a felelősséget azért,
ami történik? Ebben a gazdasági, politikai helyzetben különösen is
izgalmas, hogy egyáltalán ilyenről merünk-e és tudunk-e beszélni
Európában.

S. J.

24

A professzor úr utalt a szent fogalmára, ami már többször
elhangzott, de még nem határoztuk meg. Én csak a zsidó teológia
szempontjából merek ehhez a kérdéshez hozzászólni. A szent tulajdonképpen a summum bonumot jelenti, tehát az erkölcsi javak
összességét a legmagasabb fokon, amilyen magas fokon csak Istenben
képzelhető el. Amikor azt mondja a Szentírás, amire itt már hivatkoztunk 3Móz 19 alapján, hogy szentek legyetek, akkor egy ideált ad.
Mert azt mondja: „Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek,
szent vagyok.” Ez egy ideál, amely ember számára nem megvalósítható, de megközelíthető, mert aki az életvitelében, az életmódjában
az erkölcsi elveket gyakorlattá tudja változtatni, az közeledik ehhez
az ideálhoz. Ez persze sok kérdést felvet; például ott van a „szemet
szemért, fogat fogért” elve, amelyre azt mondják: lám, ezek a zsidók,
azért a bosszú benne van az Ószövetségben. No de ezt nem tegnap
vagy tegnapelőtt mondták, hanem az ókorban, amikor egy szemet
tönkretevő bűn miatt két szemmel ﬁzetett a bűnös. Vagyis a „szemet
szemért” a valóságban soha nem valósult meg, hanem annak az átvitt
értelme, hogy a büntetés a bűn elkövetésével arányos legyen, ami egy
nagyon modern jogi elv. Soha nem verték ki senkinek a szemét, hanem úgy értelmezték ezt a mondást, hogy arányos legyen a büntetés.
Az elnök úr többször megfogalmazta, hogy igazságban kell élni.
Persze erre megint azt lehet mondani, hogy a cél szentesíti az eszközt. Nem igaz. A zsidó etika ezt nem mondja. Mózes öt könyvének
az etikáját a Deuteronomium, az ötödik könyv foglalja össze, amikor
megismétli a négy könyv legfontosabb tanításait, majd utána Mózes
nagy búcsúbeszédeit közli. Itt olvassuk azt a felszólítást: cedek, cedek,
vagyis „igazságot, igazságot kövess”. („A tiszta igazságot kövesd…” –
5Móz 16,20) Ez is egy olyan hely, ahol a Vulgata fordított a legjobban,
mert az egyik cedeket határozónak fordította, és úgy fordítja: iuste
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quod iustum, „az igazságos dolgot igazságos módon”. Tehát nem
ment fel semmi a korrekt viselkedés alól, és most nem akarom a
politikusokat távollétükben feddeni, mert az egy más szakma, de az
igaz dolgokat csak igaz eszközökkel szabad érvényre juttatni. Tehát
nagyon mai és a mában is szíven ütő gondolatokat mond a Szentírás.
Ennyit voltam bátor mondani a szentről, az igazságról.
A prófétai feddésekről pedig: azt a bibliai történetekből tudjuk,
hogy amikor a király vagy a nép nagyon eltávolodott az isteni törvénytől, a próféta nagyon erős feddéseket mond. Például Ámószt
vagy Ézsaiás könyvének az első fejezetét is megvizsgálhatjuk, ahol
arról van szó, hogy már csak egy lépés, és a babiloni csapatok elfoglalják Jeruzsálemet, a fővárost, és országotok pusztaság lesz. Ebben
a helyzetben nem politikai, hanem etikai elveket sorol fel Ézsaiás,
amelyek elhanyagolása miatt a romlás a politikában és a mindennapi
életben ilyen súlyos lett. A prófétáknak az a nagyszerűsége, hogy ők
tulajdonképpen politikusok voltak, jól látták a helyzetet. A profémi
ige azt jelenti: előre beszélni. Nem olyan, mint a madárjós a rómaiaknál, hanem az adott szituációból a jövőre tudott következtetni. Mint
ahogy nálunk nem tudtak, mert – bocsánat, hogy aktuálpolitikához
kapcsolódó történeti dolgot mondok – ha tényleg jól gondolkodott
volna egy olyan művelt ember, mint Imrédy Béla, akkor nagyon jól
tudta volna, hogy az oroszokat, az amerikaiakat meg az angolokat a
németek nem fogják legyőzni, és akkor nem állt volna ki a fasizmus
mellett. A prófétákban ez a nagyszerű, hogy előre látják a politikai
romlásnak az erkölcsi romlásban bekövetkező hatásait.

P. J.

Nagyon-nagyon egyetértek vele, így van.

S. J.
Köszönöm szépen. Ez a politikusoknak mint prófétáknak
a tanító szerepük, de nem jártak hittanórára, nem tanulták meg.
Sz. L.

A zsidó-keresztény gondolkodás gyökereinél a próféták
mellett ott vannak a tanácsadók is, például az uralkodók mellett, de
mások mellett is. Ha már említetted Ámósz könyvét, meg kell em-
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líteni azt a személyes szálat, ami összeköt minket. Schweitzer József
még pécsi rabbiként igen nagy szeretettel foglalkozott a városban
lakó ﬁatal evangélikus, református segédlelkészekkel. És abban az
időben feltűnt az egyházi vezetőknek, hogy a pécsi ﬁatal lelkészek
milyen kiváló hébertudással megírt, rendkívül jó, ószövetségileg
megalapozott dolgozatokat adtak be különböző grémiumoknak. Ennek a hátterében az húzódott meg, hogy volt egy jó tanácsadónk
és segítőnk, aki caddik módján vezetett és tanított minket, és egy
olyan ökumenikus kapcsolatban élhettünk együtt, amelyben tényleg
alaposan megismerhettük az Ószövetség világát és mélységét. Ezt
szeretném most mindenki előtt megköszönni neked. Neked köszönhetően beleláttam az Ószövetségbe, ezért nekem egy zsoltár sok kal
többet jelent egy exegetikai feladatnál. Ha egy zsoltárt olvasok, akkor
eszembe jutsz. Vagy eszembe jut a családod, és eszembe jutnak azok
a kapcsolatok, amelyek minket összekötnek, így válik élővé a zsidókeresztény kapcsolat és kultúra, és így válnak érthetővé a gyökerek.
Ma is arra kellene összpontosítanunk, hogy hogyan lehet Európában jövőt találni. Nemrég Berlinben jártam egy konferencián, ahol az
európai vallásoktatás jövőjét tárgyaltuk. A konferencia címe ez volt:
„Európa jövőjét a különbözőség rajzolja”. A konferencián harminc
országból közel százötven teológus, valláspedagógus volt együtt. Ha
elkezdünk a különbözőségről beszélni, az rejthet magában veszélyeket, de van még egy olyan örökségünk, amely közös értékünk, és
amelyet a zsidó-keresztény gyökerekből lehet levezetni. A zsidóság
egyik hatalmas ajándéka az a nemzedékekbe bevésődött sajátos módszertan, amelynek segítségével úgy adták tovább a történeteket, hogy
azok megújítsák a hallgatókat. Vajon mi, keresztények tudunk-e ma
úgy továbbadni élő történeteket, hogy azok segítségével fel tudjunk
állni, meg tudjunk újulni és gyógyulni tudjunk? Ez az, aminek nagyon
komoly ószövetségi alapjai és összefüggései vannak.

S. J.
26

Ahhoz, hogy hogyan adták tovább a történeteket: benne
van a Pentateukhoszban, hogy „mondd el ﬁaidnak, amikor a házadban jársz, amikor az úton mész, fektedben és fölkeltedben”. Vagy
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ahogy Pál apostol mondja, minden alkalmatos vagy nem alkalmatos
időt fel kell használni, hogy erről az ember beszéljen és tanítson a
megfelelő módon.

P. J.
Egy fontos dolgot szeretnék hozzáfűzni. Említetted, professzor úr, hogy a különbözőségek rajzolják meg Európát. Ezt sokan
sokféleképp értik, és nem mindig gondolják végig, hogy különbözőség
csak ott van, ahol van valamilyen egység. Különbözni úgy lehet, ha
van mitől különbözni. Ha minden mindentől különbözik, hogyha
nincs semmi, ami meghatározza egy közösségnek az alapértékeit,
meghatározza magát a közösséget, akkor nem lehet különbözni. A
természet sokszínű. Sokféle növény van, ezek a növények azonban
mind növények, és valamilyen értelemben egy célt szolgálnak, annak
a bioszférának a fenntartását, amely lehetővé teszi, hogy éljünk. A
különbözőséget mostanában nagyon gyakran úgy értik Európában,
hogy mindenki azt csinál, amit akar. Amint főrabbi úr utalt rá, hogyan is megy tovább a tanítás: úgy, hogy továbbadja a ﬁainak, az is
továbbadja a ﬁainak és így tovább. Ebben van egyfajta személyes továbbadás. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ma Európában és a világban
ez a személyes továbbadás, ez a személyes példa, ez a személyes tudás
nem nagyon jelenik meg, vagy csak töredezetten. A tudásunkat, a
kultúránkat egyfajta beteges sokszínűség-keresés határozza meg,
ahelyett, hogy jobban támaszkodnánk ennek a kultúrának a közös
értékeire, a közös talapzatra, ami aztán megnyilvánulhat millió megjelenési formában.
Egy közösséget az egységes alapértékek tartanak össze, egy közös
hit, egy közös mítosz, az, hogy van egy jövőbe vetett elképzelésük,
hogy mi lesz ezzel a közösséggel. Az Ószövetség és az Újszövetség
szerint egyaránt kell hogy legyen egy közös tervünk, közös elképzelésünk a jövőre nézve. Ha van közös terve, közös elképzelése Európának a jövőre nézve, akkor van Európának alapja. Ha Európának
csak a különbözőség hangsúlyozása a fontos – amit sokan nem is
értenek pontosan, hogy mitől kell különbözni –, az nem ad semmiféle közös tervet a jövőre. Európának ezt a közös jövőre vonatkozó
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tervet kellene valamilyen módon megfogalmaznia és nyilvánvalóvá
tennie, nem pedig azzal kínlódnia, hogy hogyan lehet különbözőbb,
nem is tudom, mitől.

S. J.

A mai helyzetben, amelyben Európa van, nem a különbségeket kellene nézni, hanem valami összefogót. Úgy tudom, hogy
a pápa szentföldi látogatása alkalmával az őt kísérő teológusok és
az izraeli teológusok valamilyen korszerű teológiai témáról beszélgethettek, mert az a megtisztelő, ám számunkra, magyarországiak
számára nehéz feladatot jelentő döntés született, hogy novemberre egy
olyan konferenciát terveznek Budapesten, amelyre – legnagyobb örömünkre – katolikus teológusok és izraeli, gondolom, zsidó teológusok
jönnek ide, Pestre. A konferencia fő témája az, hogy mit tud a vallás
a mai, túlzottan szekularizálódott Európának mondani. Bevallom,
hogy egész nyáron át Balatonbogláron ezen gyötrődtem, de még sokra
nem jutottam. Mert hogy mit tudunk mondani, azt tudjuk; de hogy
mi olyat mondjunk, amit hajlandóak lennének elfogadni, ha egyáltalán
méltatnak bennünket arra, ahogy meghallgassanak, azt nem tudjuk.
Szóval nehéz feladatot bíztak ránk az izraeliek, de majd valahogy megpróbálunk felelni rá. Tehát a probléma nem egyedül Budapesten vagy
nem egyedül a mi körünkben vetődött fel, hanem nyilván a vatikáni
teológusok és az izraeli teológusok előtt is, és ennek következménye
lesz ez a budapesti ülés. Ami megtisztelő dolog, de nem könnyű feladat.

G. Á.

Egy idézetet hadd olvassak föl Heller Ágnestől: „Az európai
identitás a különbözéssel kezdődött, a kulturálisan elfogadott nyelvek
diﬀerenciálódásával, a tudatos eltérésekkel a művészeti vagy éppen
a ﬁlozóﬁai stílusok terén.” Mi a véleményük erről a gondolatról?

Sz. L.

28

Az európai konferencián, amelyet említettem, a sokszínűség
és a különbözőség mint fogalmak olyan összefüggésben szerepeltek,
hogy például a nyugat-európai oktatásban rendkívül nehéz helyzetbe
kerültek a hittanórák és a hitoktatók. Sok területen olyan az iskolai
tanulók összetétele, hogy több gyerek tartozik az iszlám valláshoz és
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a török családokhoz, mint amennyi a keresztény felekezetekhez. És itt
egy egészen különleges helyzet adódik: vajon ebben a helyzetben ki
mond el valamit, hogyan lehet valamit továbbadni. Nagyon kemény
kérdés, hogy sérelmek okozása nélkül kit mire lehet kötelezni, vagy
mire nem, és hogy mindenkinek megvan-e a szabadsága arra, hogy
mit és hogyan tanuljon. De a mi magyar viszonyaink között is úgy
látom, hogy 1989 óta van egy nagy deﬁcitünk, ha arra gondolunk,
hogy milyen sokan kiestek a vallásos tartalmak megismeréséből, a
bibliaismeretből és annak a lehetőségéből, hogy a vallásról egyáltalán
valamilyen fogalmat kapjanak. Éppen ezért borzasztó nehéz helyzetben van az, aki nem rendelkezik ilyen alapokkal, és – ahogyan azt a
zsidó-keresztény hagyomány sokszor kimondja – hogyha nincs tudás,
akkor csapódik ide-oda az ember. Amilyen vallási, szellemi hullám
éppen eléri, azt el is fogadja, mert nem tudja komoly ismerettel kezelni
ezt a területet.

G. Á.

Elnök úrhoz lenne egy kérdésem. A zsidó-keresztény kultúra a tudomány területén olykor nem éppen kellemes hatásokkal bírt,
gondoljunk csak arra, hogy az üldöztetés, az inkvizíció, a tudomány
titokban való művelésének kényszere jelentősen megnehezítette a
tudományos kutatást. Hogyan látja ön: ez „belefért” abba a korszakba, tehát elfogadható volt, vagy sok esetben hátráltatta a tudomány
előrehaladását?

P. J.

Konkrét esetekben természetesen hátráltatta, de azért ne
feledkezzünk meg arról, hogy az adott cselekvést az adott kor erkölcsi
rendjében, szokásrendjében kell vizsgálni. Tehát ma is megtörténik
az, hogy egy nagyon új gondolattal jelentkező valakit nem fogad be
azonnal a hivatalosan elismert nézetrendszer. Ez a be nem fogadás
bizonyos esetekben nyilván túllépte az elfogadható határokat. Sokszor
kevertek össze bizonyos tudományos nézeteket bizonyos teológiai
nézetekkel, ez megtörtént, ezen nincs mit szépíteni. Összességében
azonban az én megítélésem szerint a tudomány fejlődésében ez nem
jelentett komoly hátrányt. Amíg a teológiai kérdések és a tudományos
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kérdések nagyon erősen összekapcsolódtak, addig ez a gond fennállt.
Természetesen a fejlődéssel a vallások, a hivatalos vallások túlléptek
azon, és fölismerték azt, hogy tudományos kérdésekben – amelyekben
gyakran a tudomány is bizonytalan – értelmetlen a teológiai, erkölcsi
törvényekhez hasonló értelemben állást foglalni. Tehát egy primer tudományos kérdést értelmetlen megközelíteni a teológia vagy az erkölcs
oldaláról. Például az, hogy a Föld van-e a világegyetem középpontjában, tudományos kérdés. Ezt nem kell összekötni azzal a kérdéssel,
hogy fontos-e az ember, fontos-e az emberi élet. Amikor ezeket ebben
az értelemben összekötötték, az súlyos hibákhoz vezetett. Az, hogy az
ember a világegyetem egyik szélén lévő galaxisrendszer egyik csillagának az egyik bolygóján él, és itt valósul meg a személyes lét, annak
ahhoz, hogy ez a világegyetemben hol helyezkedik el, az égvilágon
semmi köze nincs. Természetesen ezt könnyű így a huszonegyedik
század csillagászati, ﬁzikai eredményeinek birtokában látni, és nem
volt ilyen könnyű látni ezt Galilei vagy Giordano Bruno idején. Azt
gondolom, ezen túl van mindegyik hivatalos vallás. Ahogyan nem jó,
ha a hatalom tudományos kérdésekben állást foglal, ugyanúgy nem
jó, hogyha tudományos kérdésekben az egyház foglal állást.

S. J.

30

A hatalom kártékony, szörnyű hatását a tudományra a múlt
század rettenetesen igazolta. Én most csak egy könyvre utalnék, amelyet a Magyar Tudományos Akadémia adott ki. Volt tanítványom,
Paszternák Alfréd tizenhat éves korában megjárta Auschwitzot. Orvos lett, pécsi medikus volt, azután Amerikában befutott professzor
lett, és összegyűjtötte a táborokban végzett orvosi kísérleteket egy
nagy kötetben, és amely valahogy talán azt a színezetet mutatta az
akkori embereknek, hogy itt életre nem érdemes embereken a német
életek jobbá tétele érdekében végeznek kísérletet. Kiderült, hogy magas kvaliﬁkációjú akadémikusok és egyetemi tanárok a legszörnyűbb
kísérleteket végezték élő embereken. Tehát ha a hatalom – bocsánatot
kérek az erős szóért – olyan rettenetes lesz, hogy prostituálja a tudományt, mint ez a német orvostudomány egy részével a hitlerizmusban
bekövetkezett, akkor az emberiség számára rettentően káros dolgok

Asztali_beszelgetesek3.indd 30

2009.11.11. 14:23:51

születnek belőle, mégpedig éppen abban a tekintetben, amit elnök úr
is mondott, az emberi méltóság és az emberi élet sérthetetlensége és
emelkedettsége tekintetében. Amikor arról beszélünk, hogy milyen
a vallás és a világ viszonya, akkor arról is beszélnünk kell, hogy ez a
korszak tökéletesen tönkretette a végül is vallási talajról származó
etikai ideálokat. A faji és nacionalista ideálok érdekében rettenetes
károkat okozott az emberek lelkében azzal, hogy köztudottá tette,
hogy élő embereken lehet olyan kísérleteket végezni, amilyeneket
állatokon is csak abban az esetben engedélyeznek, ha érzéstelenítik
őket. Ez hozzátartozik az egyház és Európa gondolatköréhez a múltból.

G. Á.

A Tízparancsolat Izrael és a kereszténység számára egyetemes parancsolat, tehát nincs olyan megszorítás, hogy csupán a lelkészekre vagy csak a köztisztviselőkre vonatkozik. Ez az egyetemes jelleg
mintha elveszett volna, hiszen az Ószövetségben a próféták sokszor az
uralkodóhoz mentek, és szóltak neki, hogy rosszat teszel, az Úr ezt nem
fogadja el. Mintha ez mára kikopott volna, legtöbbször nem jelenik már
meg ebben a formájában. Megújulásra van szükség, és a megújulás,
amiről itt néhány mondatban már beszéltünk, lehet egy belső irány
is. Lehet a múltból táplálkozó irány, és lehet egy teljesen új formában
megjelenő, viszont akár a régihez visszacsatoló irány. Minthogy két
egyházvezető is itt ül ma köztünk, főleg nekik szól a kérdés: egyházi
vezetőként hogyan látják ennek a helyét az egyházon belül?

S. J.

Mi örömmel tapasztaljuk azt, hogy egy olyan réteg, amelyikkel a múltban elvesztettük a kapcsolatot, mert tartózkodott attól,
hogy a templomot felkeresse, most újra érdeklődik a dolgaink iránt,
jönnek a ﬁatalok. A világi vezetés talán eltúlozza egy kicsit ezt a
reneszánszot, de biztos, hogy emelkedett az érdeklődés, miután a
fenyegető veszedelmek megszűntek, amelyek eddig a múltban az
érdeklődés gátjai voltak. Ez optimizmussal tölt el bennünket.

Sz. L.

Nem tartom magam egyházi vezetőnek, csak egy egyszerű
teológiai tanárnak, aki végzi a munkáját az egyetemen.
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S. J.

Bocsánat, én is már nyugdíjas vagyok.

Sz. L.

32

De azt gondolom, ma nagyon nagy szüksége lenne az egyházaknak arra, hogy megtanuljanak egy picit odaﬁgyelni, odahallgatni az emberekre. A kommunikációnak és a lelkigondozásnak azt
az alapszabályát szélesebb értelemben is komolyan kell vennünk,
hogy meghallgatjuk, mi van az emberek lelkében, gondolkodásában.
Én mindig trenírozni szoktam magamat erre, főként akkor, amikor
hirtelen azt hiszem, most fölfedeztem a nagy tudást, és azt gyorsan
elő kell adnom, el kell mondanom. De ha az ember visszamegy egy
kicsit, például Augustinus vallomásait elkezdi olvasni, és elkezd
benne elmélyülni, akkor hamar ráébred arra, hogy nagyon nagy utat
meg kell tenni ahhoz a tudáshoz, és nagyon oda kell ﬁgyelni a saját
életünkre is meg a környezetünk életére is.
A keresztény egyházaknál is van olyan megújulás, amilyenről a
főrabbi úr beszélt. Ezt főleg a ﬁatalabb rétegeknél lehet tapasztalni.
Ugyanakkor elborzaszt például a középkorúak egyházból való kiesésének általános tendenciája. A negyvenöt-hatvan év közötti lakosság
nagyon alulreprezentált az egyházban. A ﬁatalok pedig nagyon keresik azt, hogy hol lehet az izgalmas kérdésekről beszélgetni, és azt
keresik, aki meghallgatja őket. Tehát nem arra a magas szószékre van
igény, amelyről évtizedeken vagy évszázadokon keresztül beszéltünk,
hanem le kell jönni a szószékről, úgy, ahogy a régi nagy tanítók tették: a padok között járkáltak, akár le is ültek az emberek mellé, és
odaﬁgyeltek arra, hogy mi az igazi kérdés.
Ma Magyarországon rengeteg az erőszakos cselekedet, vagy gondoljunk a ﬁatalkorúak problémáira, az iskolai erőszakra – van olyan
tévécsatorna, amelynek a híradójában az első hat hír csak erőszakos esemény lehet. Ez a dolog egyik oldala. De a másik oldala az,
hogy nagyon sokan élnek úgy, hogy nincsen kinek elmondaniuk az
alapvető kérdéseiket, problémáikat. Ez az, amiben az egyházaknak
hatalmas segítő eszköz van a kezében – ha valóban ezt a segítő szolgálatot gyakorolják, és nem másra fordítják az időt, energiát. Mert
az egyháznak mindig akkor kezdődnek a problémái, amikor elkezd

Asztali_beszelgetesek3.indd 32

2009.11.11. 14:23:51

önmagával foglalkozni. Az egyháztörténet igazolja, hogy mindig akkor jönnek a gondok, amikor az egyház önmagával foglalkozik, el van
foglalva a saját vagyonával, saját fölépítésével, szerkezetével, minden
egyéb intézményi formájával, és nem azt teszi, amit neki igazából
tennie kellene. Itt működhetne a zsidó-keresztény hagyománynak,
a gyökereknek az óriási tisztító ereje. A különböző rabbinista irodalmi gyűjteményekben vannak ilyen csodálatos tanítások: amikor a
rabbi befejezni készül a tanítást, de még hat órán keresztül folytatja.
Amikor indulnak haza az emberek, az első azt mondja: egész idő
alatt velem beszélgetett a rabbi. A másik azt mondja: nem, énvelem
beszélgetett a rabbi, és összevitatkozik a gyülekezet, mert mindenki
azt mondja, hogy ővele beszélgetett személy szerint. Szükség lenne
ilyen jellegű szavakra és ilyen jellegű beszélgetésekre.

P. J.

Két dolgot szeretnék ehhez hozzátenni. Az egyik a személyesség fontossága, ami az előbbiekben is elhangzott. Ma kétségtelenül hiánycikk a személyesség, az oktatásban is. Az oktatási
reformok jegyében a legkülönbözőbb technikai eszközöket próbálják
bevetni az eredményesség növelésére, holott a tanításban is csak a
személyesség a legnagyobb motiváló erő, ehhez kellene visszatérni.
Magam is érzékelem, hogy ez a személyesség nagyon hiányzik életünk minden részéből. Az iskolából, a családokból, hiányzik a társas
együttlétekből is. A technika nyilván sok mindent létrehozott, ami
ezt a személyességet részben meggátolja, részben pedig a könnyebb
ellenállás irányába tereli az embereket.
A másik, amit én a kérdésből kiéreztem, ahogy a próféta elment,
és azt mondta a hatalmat gyakorlónak, hogy ezt ne így csináld, ez
pedig az autoritásnak a hiánya. Ma nagyon sokan úgy vélik, hogy az
autoritás valami rossz. Az én felfogásom szerint a hiteles autoritás
fontos szervezőerő. Amikor egy faluközösségben el lehetett menni
a bíróhoz vagy a paphoz, megkérdezni ezt vagy azt, akkor az emberek elfogadták a kapott választ, megbíztak abban, hittek abban,
hogy helyes választ kaptak, ebben megnyugodva végezték másnap
a munkájukat. Nem azzal voltak elfoglalva, hogy mindenki kitalál-

Asztali_beszelgetesek3.indd 33

33

2009.11.11. 14:23:52

jon valamilyen stratégiát, valamilyen elképzelést, valamilyen, ha
úgy tetszik, életﬁlozóﬁát, hanem volt egy elfogadott igazodási pont,
amelyben megbíztak, és amelyre adott esetben a hatalmat gyakorlónak is oda kellett ﬁgyelni. Nagy kérdés, hogy az európai történelem
jelenlegi szakaszában hogyan állunk ezzel. Van-e olyan hiteles rendezőelv, amelyet elfogadnak az emberek, amellyel harmonikusabban
élhetnek, amely egyensúlyban tartja őket. A próféta például ebben
az értelemben hiteles tekintély, igazodási pont, aki autoritásként
szembesítheti a hatalmat a tetteivel, amely hatalom, mint az előbb
a főrabbi úr elmondta, elképesztő szörnyűségekre képes. Hogy ezt a
hatalmat vajon csak a közvetlenül vagy közvetett formában megjelenő
népakarat korlátozhatja-e, vagy valamilyen értelemben a tudásban,
tapasztalatban megjelenő autoritás is, ez nagy kérdés.

S. J.

34

Azt gondolom, hogy amit elnök úr mondott az autoritás
kérdéséről, az ma már kicsúszott az egyház kezéből. Benne lehet a
politikusok kezében, ha azok tudatában vannak annak, hogy amit
ők mondanak, annak autoritás jellege kell hogy legyen. Tehát olyan
módon kell beszélni és viselkedni, hogy fel lehessen nézni rájuk. Mert
az autoritásra fel kell nézni. Igaz, hogy a mi prédikációs technikánk
szerint ez a rabbi túl hosszú ideig beszélt, mert ennyi időn át még a
legnagyobb autoritástól is elfárad az ember. A tanítványaimnak idézni
szoktam egy homiletikusnak azt a példáját, hogy az első negyedóra
Istené, a második az emberé, a harmadik az ördögé. A prédikációban
nem kell egyszerre a Genezistől a Krónikákig mindent elmesélni. De
ha az a pap tényleg személyhez szólóan beszél, könnyebb őt hallgatni.
Lehet, hogy ezt Pesten nehéz megvalósítani. Vidéken, ahol kisebb
gyülekezetek vannak, ott a személyes kapcsolatok talán szorosabbak,
ott lehet az emberekkel beszélgetni, ha a pap olyan, hogy tényleg becsülik, hallgatnak rá, és tényleg olyan dolgokat mond, amelyeket az adott
körülmények között meg is lehet valósítani. Tehát az autoritás nagyon
fontos dolog. Biztos, hogy ha egy nagy orvosprofesszor valamire azt
mondja, hogy én ezt kipróbáltam, és ez egy jó módszer, azt a tudományos életben elhiszik. Az etikai kérdésekben ez sokkal nehezebb.
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Sz. L.

Azt hiszem, nagyon keressük az autoritást valahol. Megnézzük a művészek életét, próbálunk mondanivalót, erősítést, üzenetet
keresni. Próbálunk olyan emberek környezetében is mozogni, akik
valami többletet tudnak adni, többet annál, ami állandóan előttünk
van, akik értéket tudnak adni. Néha egyszerű pillanatokban, egyszerű
emberek által is megtörténik ez. Párszor hallgattam Anselm Grünt,
a Németországban élő bencés szerzetest, aki több ezer ember előtt
beszélt. Ha ő megszólalt tízezer ember előtt – most egy kicsit bölcs
mesteremmel vitatkozom –, teljesen mindegy volt, milyenek a körülmények, sportcsarnok, reﬂektorok, bármi más; olyan egyszerű szavakkal tudott megszólalni, hogy teljes csönd lett a teremben. Azt hiszem,
a nagyvárosi templom vagy a kis kápolna tulajdonképpen ugyanaz,
de a személy, aki szól és előre lát, nem mindegy, kicsoda. Minden
térben meg lehet úgy szólalni, hogy közel kerüljünk az emberekhez,
és valóságos kommunikáció szülessen, és átéljük azt, hogy itt olyan
tartalom szólal meg, amit a nagy igehirdető tanítók úgy mondtak:
szinte nem tudom megkülönböztetni, hogy a Bibliából olvas föl, vagy
ő beszél. Hogy a szavakban Isten van jelen, és az életem részévé válik
az elmondott szavakon keresztül. Ez nagyon fontos küldetés lenne.
Az autoritásról még az jut eszembe, hogy tegnap este, amikor a
ZDF televízióban a német Nobel-díjas orvosprofesszorral készült
interjút néztem, azt kérdeztem a családtagjaimtól: kinéztétek volna
belőle a Nobel-díjat? Rendkívüli egyszerűséggel, közvetlenséggel és
alázattal beszélt a felfedezéséről. Páratlan pillanat volt. Ilyen pillanatokra nagyon nagy szükségünk van, hogy lássunk, halljunk és
tapasztaljunk, és megérezzük, hogy vannak olyan embertársaink,
akiknek az életét ha egy picit közelről megpillanthatjuk, akkor valami
elkezdődik, valami új bontakozik ki.

G. Á.

Most várjuk a kérdéseket, hozzászólásokat a hallgatóságtól.

1. hozzászóló

Solt Pál vagyok. Az egész beszélgetés alatt a
133. zsoltár szavai jártak a fejemben: „mily jó, mily gyönyörűséges
a testvéreknek együtt lenni”. A zsidó-keresztény felfogásnak – mert
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a kultúra szó talán kevés hozzá, többről van szó, mint kultúra – ez
a mondanivalója, ami itt bennünket összehozott, ezt a zsoltárt idézi
belőlem, de emiatt önmagában talán nem kértem volna szót, mert
ez csak a köszönet szava, amit persze el kell mondani.
Két másik megjegyzést szeretnék hozzáfűzni. Az egyik a prófétai
szó vagy annak a hiánya. Én azt gondolom, ha ma van feladata a
felekezeteknek, egyházaknak, ami túlmutat önmagukon és a saját
viszonyaikon, akkor ez a prófétai szó. Vajon oda mernek-e állni az
uralkodó elé? Ma már nincs uralkodó egy személyben. De bizony
vannak autoritások, és ahogy Schweitzer főrabbi úr mondta, a mai
autoritások a politikában, a közhatalmi szférában keresendők. Azokat kell megszólítanunk. De nehogy valaki azt higgye, hogy másnak
akarok feladatot adni. Mindegyikünknek, akinek mondanivalója
van, elő kell állnia. Főrabbi úr idézte az Újszövetségből, hogy elő kell
állni akár alkalmas, akár alkalmatlan időben. Azt gondolom, ennek
az egyik értelmezése az, hogy nem azt kell nézni, nekem alkalmas-e
vagy alkalmatlan. Sőt, éppen Szent Ágoston mondja a pásztorokhoz
szóló beszédében, hogy bizony föl kell rázni a hallgatókat, akkor is, ha
nekik alkalmatlan. Éjjel is föl kell rázni, és szólni kell, mert amelyik
pásztor nem szól, az nem próféta.
A harmadik és befejező gondolatom, hogy amikor a zsidó-keresztény Európáról vagy kultúráról beszélünk, akkor tudnunk kell, hogy
ma minden vallás és felekezet elismeri a világ autonómiáját, autonóm
értékeit. Tehát a világnak autonóm értékei vannak. Ezek az értékek
sokszor nem a zsidó-keresztény hit látásából vagy kultúrköréből eredeztethetők, de értékek. Sőt azt kell mondanom, hogy az a vokáció,
az a hivatás, amely ebből a két alapvető kultúrkörből nő ki, pont azt
jelenti, hogy túlmutat a saját kultúrkörén, egyben befogad, továbbad
és közvetít. Éppen az a példa mutatja, hogy a zsidó-keresztény kultúra által meghatározott Európában élünk-e, hogy vajon abban az
iskolában, ahol a török hallgatók száma olyan nagy, hogyan oldják
meg az együttélést. Minden egyház akkor igazi, hogyha befogadó,
meghallgató, és nyitott kapuval várja az embereket. Akkor van esély
arra, hogy a kérdéseket föltegyék.
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G. Á.

A zsidó-keresztény kultúra kapcsán beszéltünk a múltról,
a jelent egy kicsit körbejártuk, és közösen gondolkodtunk arról, hogy
milyen megoldások, milyen továbblépési lehetőségek vannak előttünk, illetve az egyházon belül milyen folyamatokat kellene elindítani. A jövőről viszont még nem beszéltünk. Mit gondolnak – mind
a tudomány oldaláról, mind pedig a felekezetek oldaláról –, merre
halad a zsidó-keresztény kultúra, illetve hol helyezhető el ebben a
folyamatban?

P. J.

Nem vagyok hivatott beszélni az egyházak terveiről vagy
elképzeléseiről. A magam részéről úgy vélem, hogy a 20. század
második fele egy illúzióba ringatta az emberiséget. Ez az illúzió a
fogyasztás minden határon túli növelése, egyáltalán a lehetőségek
korlátlan volta, a határaink egyensúlyvesztéssel járó feszegetése.
Az emberiséget ebből az illúzióból valamennyire a tudománynak
kell kijózanítania, megmutatva azt, hogy végesek a lehetőségeink. A
Földünkön egyszerűen végesek a lehetőségek. Ennek van egy másik,
személyes, az emberi együttéléshez inkább lelki síkon kapcsolódó
része, amelyről azt gondolom, hogy itt az egyházaknak, a hitnek
van lehetősége, hiszen a vallásos közösségek sokat tehetnek azért,
hogy az embereket erre a józan viselkedésmódra vezessék, erkölcsi józanságra intsék, éppen úgy, mint ahogy a tudománynak a
közgondolkodásban egyfajta józanságra kell intenie az embereket.
Úgy vélem, fontos lenne ezt a harmóniát adó józanságot előtérbe
helyezni, még akkor is, ha van egy rendkívül erős nyomás arra, hogy
a fogyasztás egyre növekvő szintjét fönntartsuk. Az illúzió, ami
kialakult, mindig azt sugallja, hogy a következő évben hét vagy öt
vagy tizenhárom százalékkal kell növekedni. Tényleg szükség van
erre? Valóban csak akkor érezzük jól magunkat, ha valamiből még
több lesz, ha még jobban fölhasználjuk az erőforrásainkat, ha még
jobban föléljük azt az életteret, amelyet számunkra a Föld nyújt?
Ha még magasabbra szállunk, ha még többet termelünk fogyasztási cikkekből… miközben egyre inkább kizsigereljük magunkat
lelkileg?
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Talán a tudomány képes megtenni azt a néhány lépést, amely
ebben a józanságra intésben megtehető. És biztos, hogy egyrészt
főrabbi úr, másrészt az egyházak képviselői – bár most a katolikus
egyház részéről itt éppen nincs senki – meg tudják fogalmazni azokat
az elképzeléseket, azt a programot – bár nem akarok ilyen szavakat
használni, mert a hitnél mélyebb dologról van szó –, azt a küldetést,
hogy az emberi közösséget személyes közösségé tegyük. És ne engedjük az embereket abba az illúzióba esni, hogy bárki is képes egyedül,
önállóan élni. Ma ezt látom az egyik óriási veszélynek és illúziónak:
az emberek azt hiszik, hogy nincsenek egymásra utalva. Elegendő,
ha egy jó hitelkártyával rendelkezem, és akkor minden megvehető.
Nem így van. A világot minden területen az egyensúly tartja egyben,
ehhez szükséges minden erő, minden ember hozzájárulása. Ugyanígy azt gondolom, hogy az ember nem tud lelkileg, intellektuálisan
létezni ebben az elválasztottságban. Csak egymásban ismerhetünk
magunkra. És hogyha a vallásos közösségek hozzá tudnak járulni,
hogy visszatérjen a lelki összetartozás, én ebben látom a lehetőséget,
a feladatot számukra a jövőre nézve. A tudományét pedig abban, hogy
egyfajta józan zsinórmérték legyen az emberiség számára. Természetesen szeretnénk, ha még jobb eszközeink, még jobb gyógyszereink
lennének, de a növekedésbe vetett illúziót – persze mások ezt a növekedésbe vetett hitnek mondják – fel kellene számolni, a tudománynak
világossá kell tennie az emberek számára, hogy vannak határai a
növekedésnek, és egy bizonyos határon túl értelmetlen a növekedés.

S. J.

38

Erre a kérdésre nagyon sok biblikus idézetet lehetne mondani válaszként, de hogy ne gondolják, hogy mi „egykönyvű” emberek vagyunk, és hogy kiderüljön, hogy azoknak is tudunk mondani
valamit, akik nem tartják olyan sokra a Szentírást, mint mi, akiknek
ez napi kenyerünk, hadd idézzek egy latin programot. Ennek a megtartása nagyon jó lenne, a nem megtartása szörnyű. Ezt nekem az
apám mondta, aki Auschwitzban végezte százezredmagával: Honeste
vivere, alterium non laedere, suum cuique tribuere. Tisztességesen
élni, senkit meg nem bántani, mindenkinek az őt megillető tisz-
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teletet megadni. Persze ehhez a világnak is olyannak kell lennie,
mert ezt egy olyan ember mondta, aki még életkoránál fogva latint
tanult a gimnáziumban, és ahhoz szeretettel nyúlt vissza. Nálunk
a családban latinos volt a nagyapa is meg a papa is. Ez önmagában
még nem elég, akár Auschwitzba is vihet. Vagyis a körülményeknek,
az államhatalomnak is olyannak kell lenni, hogy az egyén ezeket a
szép elveket valóban meg tudja valósítani. Azt az ellentétet, ami az
emberi elgondolás és a múlt században a népeket ért tragédia között
feszült, ki kellett egyenlíteni, hogy ne tragédia legyen az élet, hanem
honeste vivere, emberhez méltó, az Isten orcájához méltó vitele legyen
a mindennapoknak.

Sz. L.

Csak egyetlen mondatot tennék hozzá mindkét tökéletes
végszóhoz. Amire gondoltam, Lutherhez megy vissza, amikor ő a
józan észről beszél. A teológiában ezt úgy mondjuk, hogy a Szentlélek
által megvilágosított és vezetett józan ész. Az egyház berkeiben erre
elég nagy szükség lenne. De az egyházban – most egy kicsit a katolikus egyház nevében is meg merek szólalni, mert annyi ökumenikus
kapcsolatom van, hogy úgy érzem, fontos is, hogy így szóhoz jusson
a testvérfelekezet – jelen vannak azok az értékek, amelyek például a
családi élet terén meg sok egyéb téren olyan erőket mozgatnak meg
a mai magyar társadalomban, amelyekre nagyon oda kellene ﬁgyelni.
És a másik, hogy a kereszténységnek egy kicsit bátrabbnak kellene
lennie a templom falain kívül is, nemcsak a templom falain belül.
Az én utolsó szavam pedig – a két végszót aláírva és a 133. zsoltár
stílusában szignálva – az, hogy idejében kíváncsinak kellene lennünk
egymásra. A jó időpontban. Kairoszban. Tehát ne csak elmenjünk
egymás mellett, mint az autók a forgalomban, hanem legyünk kíváncsiak arra, hogy mit csinál az a másik, hogyan él, és ha még idejében
tudok neki valamit mondani, az nagyon fontos.

G. Á.

Megköszönöm Szabó Lajos, Pálinkás József és Schweitzer
József uraknak, hogy itt voltak velünk ma este. Nagyon örülünk,
hogy eljöttek, és engedjék meg, hogy egy-egy könyvvel köszönjem
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meg a részvételüket. Minthogy az Asztali beszélgetések immár könyv
formában is megjelenik, az első kötetből szeretnék egy-egy példányt
átadni önöknek. Egyúttal nagy örömmel jelentem be, hogy új helyszínünk, a Pilinszky János irodalmi kávéház díjmentesen befogadta
rendezvényünket, itt havonta összegyűlhetünk, és beszélgethetünk
különböző témákról, egyházi és világi oldalról egyaránt nyitottan.
Köszönöm a részvételüket.

40
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AZ AUSCHWITZ UTÁNI KOR

Jutta Hausmann
Kertész Imre
Schweitzer József
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Galambos Ádám

Sok szeretettel köszöntök mindenkit az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány évadzáró alkalmán. Nagy
megtiszteltetés az alapítványnak és a helyszínt adó Pilinszky János
irodalmi kávéháznak, hogy ilyen neves beszélgetőtársak látogattak
el ide a mai napon, és nagy öröm, hogy ilyen széles körű érdeklődés
fogadja mai disputánkat. Témánk ezúttal az Auschwitz utáni kor,
amellyel Nobel-díjas írónk, Kertész Imre egész életpályája folyamán
foglalkozott és foglalkozik, és az olvasóközönségnek egyfajta értelmezést, megközelítést nyújt. Másik két beszélgetőtársunk Schweitzer
József nyugalmazott országos főrabbi és Jutta Hausmann, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének vezető
professzora. A mai nap azért is nevezetes, mert száz éve született Radnóti Miklós. Témánkhoz kapcsolódóan érdemes megemlíteni azt is,
hogy 1939-ben ugyanezen a napon adták ki a második zsidótörvényt,
valamint hogy ez az év a holokauszt emlékéve. Beszélgetésindítóként
hallgassuk meg Radnóti Miklós egy költeményét.

45
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Radnóti Miklós: Nem tudhatom
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály,
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat,
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,
s mi föntről pusztitandó vasút, vagy gyárüzem,
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen,
piros zászló kezében, körötte sok gyerek,
s a gyárak udvarában komondor hempereg;
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma,
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya,
s az iskolába menvén, a járda peremén,
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,
ím itt e kő, de föntről e kő se látható,
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható.

46

Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
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és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek.
Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éji felleg.

G. Á. Egy körkérdéssel szeretném indítani disputánkat, először
Kertész Imréhez fordulok. Mit jelent az Auschwitz utáni kor?
Kertész Imre

Amikor megjelent a könyvem – ez 1975ben volt –, azt mondták: meg vagy őrülve, hát kit érdekel ma ez a
téma? Már régen túl vagyunk rajta. Másról gondolkodunk, másról
beszélünk. Kár, hogy nem korábban írtad meg a könyved. Azóta
egyre növekszik ennek a traumának a súlya. Én traumának tartom,
mert ami megtörtént, az végeredményben a keresztény-zsidó-görög
kultúrkörben történt meg, és a morális értékek oly mértékben szenvedtek kárt és tűntek el, ami egy egészséges, még alkotó Európa
számára óriási kihívás. Egészen pontosan annak a generációnak
jelent kihívást, amelyik nem volt jelen ott, tehát a harmadik generáció
számára. Ennek a traumának, a morális összeomlásnak a súlyát érzi
ez a generáció, ezért ma újféle morált kell előteremteni, és ez tulajdonképpen a keresztény kultúra feladata. Nekem volt egy ötletem
a keresztény egyház, mondjuk úgy, a Vatikán számára: ha a Bárány
magára venné azt, ami történt – mint ahogy magára vette az emberiség bűnét – az egy forradalmi megújulás lehetőségét nyújthatná.
Ez érdekes, értelmes és rendkívül aktuális változást hozhatna – a kereszténység számára is, mert új fejek kapcsolódnának be, és modern
problémákkal néznének szembe.

Schweitzer József

Az auschwitzi kor utáni morális szituációról
szólok. Az én feladatom és a kortársaim feladata az volt, hogy a legközelebbről érintett területen, a zsidó élet, a zsidó hitélet területén

Asztali_beszelgetesek3.indd 47

47

2009.11.11. 14:24:00

próbáljunk a romokból új életre kelni és új életet kelteni. Én ebből a
szempontból vagyok bátor ehhez a kérdéshez szólni, miután a korosztályomat és engem az a feladat hívott és küldött, hogy a ﬁzikailag elpusztított vidéki zsidó hitközségekben próbáljuk újjáépíteni a
vallásos és közösségi életet. És a legcsodálatosabb tanulság az volt,
hogy az után a trauma után, amelyik a vidéki zsidókat és a vidéki
zsidó hitközségek tagjait személy szerint is érintette – hiszen gyermek, feleség, testvér, szülő pusztult el, és egy családból, amelynek
öt-hat vagy nyolc tagja volt, legfeljebb egy-egy ember, Auschwitzból
leginkább egy-egy ﬁatalabb nő egyedül tért vissza –, mindez után
volt erejük és akaratuk nemcsak az életet újrakezdeni, hanem újra
felépíteni a romokból a zsidó életet. Ez óriási dolog volt, ha az ember
arra gondol, hogy mi nemcsak láttuk, hanem átéltük ezt a traumát, és
a legtöbben – én szerencsére Auschwitzban nem voltam – a pokolnak
a legmélyebb bugyrában is voltak, és ennek ellenére zsidó mivoltukat
nem adták fel, hanem újra elkezdték építeni a zsidó életet. Ez volt az
első, legnagyobb és egyik legmaradandóbb benyomás az Auschwitz
utáni korban. Más kérdések, amelyekre majd biztos rátérünk, a jelenség társadalmi, politikai és az egyéb vetületei.

48

Jutta Hausmann
Én már a második generációhoz tartozom.
Egy olyan németországi kisvárosban nőttem fel, ahol korábban volt
egy zsidó közösség. Amikor én ott felnőttem, szó sem volt róla, hogy
itt egyáltalán voltak zsidók is. Ez az időszak a nagy hallgatás időszaka
volt. Sem az iskolában, sem az egyházi életben nem volt szó arról,
hogy mi történt. Az egyetemi éveim alatt szembesültem először valóban azzal, ami történt. Teológiát tanultam, és kétféle nézőpontból
is szembesültem a történtekkel: az egyik oldalon a német polgári
élet részéről, másfelől egyházi, teológiai részről. Attól kezdve, hogy
gondolatban és érzelmileg közelebb kerültem ahhoz, hogy mi történt,
azt éreztem, itt van némi feladatom és felelősségem. Ez számomra
azt jelentette, hogy sokkal többet kellene tudnom arról, hogy mi
történt, mindkét részről, úgy a civil, mint az egyházi, illetve teológiai szférában. És nemcsak tudni, hanem megpróbálni ha nem is
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megérteni, mert nem hiszem, hogy meg lehet érteni, de megpróbálni
valahogyan érezni azt, mit is jelent mindez. Azt is tudom, hogy aki
átélte, annak egészen más, mint második generációsként megpróbálni valahogyan átérezni. Németként azzal is szembesültem, hogy ha
külföldre mentem, külföldiekkel találkoztam, néha felmerült a kérdés:
„És te mit gondolsz?” A harmadik, ami számomra egy nagyon fontos
pont, a nagy hallgatás. Máig sem tudom, a szüleim generációjában
ki hogyan gondolkodott. És mivel az ebből a generációból hozzám
közel állók legtöbben már meghaltak, soha nem is fogom tudni. Ezt
óriási tehernek tekintem, de még mindig remélem, hogy soha nem
tudok meg olyasmit, ami igazán nagy teherré válna.

G. Á.

A teológia nagy kérdése, hogy hol volt Isten Auschwitz
idején. Kertész Imre egyik írásából idézek: „Isten megteremtette a
világot, az ember megteremtette Auschwitzot.” Ezt az értelmezést
olvashatjuk feloldásként a teológia oldaláról?

K. I.

Ez természetesen egy metafora. Istenről beszélni mindenképpen kockázatos egy költő vagy egy író számára, mert miről is beszélünk? Mindenkinek megvan a maga istenképe, de jobb, ha ezt nem
próbáljuk realizálni, egy ősz hajú bácsit elképzelni, aki lenyúl a kezével, és az a gondviselés. Ez ugyanaz, mint amit az elején mondtam.
A törvények véget értek. A törvények ereje megszűnt. Plutarkhosz
szerint egy görög hajós hallott egy hangot annak idején az erdőben:
a nagy Pán halott. Vagyis egy kultúra véget ér. Egy kultúra végének
nem szükséges olyan formákat öltenie, mint amilyen Auschwitz
volt, de Auschwitz kétségkívül a kultúra végét jelenti. Egyszer azt is
írtam, hogy nem az a fontos kérdés, hogy Isten van-e vagy nincs, úgy
kell élnünk, mintha lenne. Tehát ez semmiképpen sem realizálható
kérdés. Őszintén megmondom, az Isten elsősorban egy grammatikai
problémát jelent az író számára.

S. J.

Isten és Auschwitz, ez egy rettenetes probléma. Sok évvel ezelőtt olvastam, már nem tudom, hol, hogy egy németországi
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börtön falába volt egy karcolat bevésve: „Mindent megtettél, hogy
megtagadjalak, mégsem tagadlak meg.” Tulajdonképpen a teológia
műnyelvén a teodicea az isteni igazságosság problémája, amely a
Bibliában is sokszor előfordul. Az utána következő irodalomban is
sokszor előfordul. Nagyon nehéz erre válaszolni, de a valóság azt
mutatta, hogy a zsidó nép többsége, annak ellenére, hogy megoldhatatlan konﬂiktusba került, minden kétsége és kétségbeesése ellenére
is ragaszkodik a hitéhez, mert erkölcsi tartásának ez az egyik alapja.
Olvastam egy olyan magyarázatot – ami azért nem egészen helytálló szerintem sem –, miszerint más korszaknak is megvolt a maga
Auschwitza, az első világháborúban is voltak tömegpusztítások. Az
emberiség története tele van háborúval, tele van ártatlan emberek
pusztulásával, de itt az a borzasztó, hogy ez a huszadik században,
tehát egy kultúrának már a kilombosodása és virágzása idején történt. És egy olyan országban történt, amely más oldalról az emberi
szellemnek a legnagyobb alkotásait mondhatja a magáénak, Goethét,
Kantot, Schillert satöbbi. És közben rabul ejtette őket ez a rettenet,
amely egy egész nép kiirtására szövetkezett. Ez a trauma tulajdonképpen nem feldolgozható, de az, hogy gyakoroljuk a hitünket, és azt
tartjuk irányadónak, nem pedig a kétségbeesés szülte rossz következtetéseket, ez adja nekünk az erkölcsi tartást ahhoz, hogy tovább
éljünk. A zsoltárkönyv maga is mondja azt a hallél-zsoltárokban: „Azt
hittem, de tévedtem, azt hittem, hogy minden ember hazug.” Ezt még
Auschwitz után sem mondhatjuk. Mert ha azt is látjuk, hogy voltak,
akik hallgattak – hallgattak, mert féltek, mert szégyellték magukat,
mert talán egyetértettek vele –, akkor sem lehet sommás ítéleteket
mondani. Mert jól tudjuk, hogy Németországban is, ahonnan kiindult
és hatott ez a métely, maguk a német egyházak is igyekeztek ideigóráig felemelni a hangjukat, és próbáltak ezen a retteneten túlmutatni. Sikertelenül, mert maguk is a rettenet foglyaivá vagy áldozataivá
lettek. Tehát nem szabad levonnunk egyetemes következtetéseket,
de azt, hogy rettenet volt, és a legtöbb ember hallgatott, ez a legkevesebb, amit elmondhatunk. Amellett, hogy voltak, akik segítettek,
és elsősorban Izrael állama ismerte el a világ jámborai kitüntetéssel
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azt, hogy segítettek. Erről mi sem feledkezhetünk meg, és ez ebben
a vérözönben egy kis vigaszt is jelent a számunkra. Sőt nagy vigaszt,
mert tudjuk, hogy akkor az életveszedelemmel járt.

J. H.

Én máig sem vagyok biztos abban, helyes-e az a kérdés,
hogy hol volt Isten Auschwitzban. Legalábbis én személyesen ezt a
kérdést így nem tudom feltenni. Nekem ez a kérdés olyan, amit akkor
tudok feltenni, ha érintett vagyok. Számomra mostanában inkább
az a kérdés: hol van Isten, ha én most itt a helyemen vagyok, és meg
kell felelnem az ő akaratának; és megfelelek-e, vagy nem? De hogy
hol volt Isten Auschwitzban, vagy hol volt Isten Auschwitzra nézve,
azért tartom ezt olyan nehéz kérdésnek, mert aki Auschwitzban volt,
valóban másként élte át ezt a kérdést is, mint az, aki a táborokon
kívül volt, aki felemelte a szavát, vagy aki éppen hallgatott. Mert
mindegyik másként érintett. Ha megpróbálok arra a kérdésre választ
adni, hogy hogyan függ össze Auschwitz és Isten, az egyik válaszom
az, hogy ami ott történt, az nem felelt meg az Isten akaratának.
Ebben biztos vagyok, ezt alá lehet húzni többször is. A másik, hogy
Auschwitz mindannyiunkat felelősségre von. Egyfelől úgy, hogy a
kívülről érintettek gondolják át, mi volt, hogy volt, de ez megint
nem az én feladatom. Ez a felelősségre vonás számomra azt jelenti,
hogy végig kell gondolnom, hogyan beszélek róla, hogyan tanítok,
hogyan prédikálok annak érdekében, hogy az, ami ott történt, ne
történjen meg újra. Ha megpróbálnék valóban választ adni Isten és
Auschwitz kérdésére, olyan veszélybe kerülnék, mintha megpróbálnám teológiailag magyarázni, ami ott történt. És az nem megy.
Egyszerűen nem lehetséges, mert nem tudok magyarázni mások feje
fölött. Nem hiszem el, hogy nekem egyáltalán szabadságom lenne
ebben a kérdésben valamit teológiailag eldönteni.

G. Á.

Elie Wiesel írja: „A gondolkodó keresztény tudja, hogy
Auschwitzban nem a zsidó nép halt meg, hanem a kereszténység.”
Ez is érdekes megközelítés. Johann Baptist Metznek egy filozófussal folytatott beszélgetéséből idézek még: „Tudnak-e imádkozni a
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keresztények?” – kérdezte a filozófus. Erre Metz: „Némi tanakodás
után azt válaszoltam neki, amit ma is válaszolnék a kérdésre: azért
tudnak imádkozni Auschwitz után, mert Auschwitzban is folyt
imádság a zsidó áldozatok énekében, a zsidó áldozatok imádságában.” Ez az ima, ami továbbvisz minket, ez a mi reménységünk is
talán. Ehhez tenném hozzá még azt, amit Jutta Hausmann professzor asszony mondott az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
szervezett soa-konferencián: „Emlékezni kell. Történelmünkhöz
immár hozzátartozik a holokauszt. A második-harmadik generáció is érintett valamiképpen, még akkor is, ha nem tud róla.
A múlt tudatosan vagy tudat alatt befolyásolja életüket, reakcióikat, a szellemi és társadalmi dolgokhoz való hozzáállásukat.”
Én mint a harmadik generáció tagja érintettnek érzem magam.
Hogyan közelítsek hozzá, hogyan közelítsen a harmadik generáció
a holokauszt tényéhez?

J. H.

Teológiai szemszögből itt nagyon fontos pont, hogy Isten
teremtette a világot, amelynek része az ember is. És hogy az ember
egy Isten által teremtett létező, az nem csupán azt jelenti, hogy én az
vagyok, vagy Ádám vagy Kertész Imre vagy Schweitzer József, hanem
mindegyikünk. Az az első, nagyon fontos lépés, hogy ezt komolyan
vegyük. Nemcsak rám vonatkozik, hogy Isten teremtette az embert,
hanem mindenkire, és ez azt jelenti, hogy Isten teremtményeként
lehet és kell látni őt. Ez már eleve egy bizonyos hozzáállást eredményez. Ez az egyik pont. A másik: azt gondolom, a második-harmadik
generációnak újra kell tanulnia, kutatnia azt, hogy mi történt, miért
történt, mi volt a háttérben, és nagyon ﬁgyelnie kell arra, mi történik
a jelenben. Vannak hasonló pontok, amelyeket ﬁgyelembe kell venni.
Vannak jelenségek, amelyek okot adnak arra, hogy az ember újra
aggódni kezdjen. Vannak olyan jelek, amelyek arra utalnak, hogy
nem vesszük komolyan egymást, hogy újra és újra egymás ellen
acsarkodunk. Erre nagyon ﬁgyelmesnek kell lenni, nyitott szemmel
és füllel járni és tényleg ilyen szempontból a jelenben élni.
52
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Teológusok között ülök itt, zavarban vagyok, de egy teológust idézek, egy evangélikus lelkészt. Brüge szigetén jártunk,
bementünk egy istentiszteletre, és a lelkész azt mondta: „Istennek
nincs vallása.” Ez érdekes megközelítés, és szerintem talán így kell
hozzáállni. Isten fogalmát nem köthetjük semmiféle valláshoz, vallási fogalomhoz. A kérdés valójában az, hogy univerzális kérdés-e
a soa, vagy csak két nép, mondjuk a németek és a zsidók belharca.
Ha univerzálisnak tekintjük, akkor hatalmasat léptünk előre. Mert
ha Auschwitz univerzálissá válik Európa számára, akkor tényleg az
emberi alkotóerőkhöz fordulunk, mert a negatívot pozitívra változtathatjuk.
Tartottam egy előadást ’92-ben a Bécsi Egyetemen, amelynek azt
a címet adtam, hogy A holokauszt mint kultúra. Egy kicsit féltem,
mert nem tudtam, hogy mit szólnak hozzá a kollégáim, de egy tudós
társaság gyűlt össze ott, akik Jean Améryt méltatták, és ők megértettek. Végeredményben a kultúra a nagy kérdéseket nem megoldja,
hanem foglalkozik velük, mozgatja az elméket és mozgatja az alkotóerőket. Mert ha egy ilyen rettenetesen negatív dologból, mint
amilyen Auschwitz volt, az emberi alkotóerő képes valami pozitívat,
értéket teremteni, ez arra vallana, hogy Európában még mindig megvan az az alkotóerő, amelyet leginkább úgy jellemezhetnék minden
más kultúrával szemben, hogy a szabadságot hozta Európának. A
felfedezésekkel és a nagy kérdésekkel mindig szembenézett. Ezek
az európai fejlődés alapjai. A kultúrának, a szabadságnak, az emberi
alkotóerőnek, az észnek, a racionális gondolkodásnak a letéteményese
az európai kultúra. Ezen belül a vallások szerintem elvesztették azt a
jelentőségüket, amellyel Auschwitz előtt rendelkeztek. Szerintem a
zsidó vallás másképpen beszél, mint a keresztény vallás. Ez se helyes,
hiszen ugyanarról beszélünk, csak fölé kellene emelkedni a történteknek, ami látszólag lehetetlen, de mivel lehetetlen, éppen azért létezik
ez a kérdés. És amíg létezik, addig beszélhetünk európai kultúráról,
beszélhetünk európai lelkiismeretről, amelyet sokszor elnyomnak,
ellene cselekszenek. De Európa a soa kérdését univerzálisnak tekinti.
53
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Arról is szólnék még, amit a professzor úr említett, hogy más országokban is történtek népirtások. A törökök kiirtották az örményeket,
az amerikaiak az indiánokat, a magyarok a hirtelen nem is tudom,
kiket. De én ebben látok különbséget. A népek egymás elleni küzdelme még a természethez tartozott. De amikor a soáról beszélünk, az
már a bűn és a tisztaság kérdéséhez vezet el bennünket. Azért más
a soa természete, mint a többi népgyilkosságé, mert univerzális. Ez
kegyetlenül hangzik, de így van. És amíg univerzális, addig számíthatunk rá, hogy az európai kultúra él és létezik. Hallottam Merkel
asszonynak azt a mondatát, ami úgy hangzott, hogy „a soa a német
identitáshoz tartozik”. Ez bátor kijelentés, különösen egy politikus
részéről, aki ezen megbukhat. De vagy nem ﬁgyeltek oda, vagy jó
pillanatban mondta.

S. J.

Igen tisztelt beszélgetőtársunk a többi között azt idézte,
hogy Istennek nincs vallása. A héber Bibliában megvannak azok a
passzusok, amelyek bizonyos áldozatok bemutatását bizonyos ünnepekhez kötik. És a szombat is, a hatnapi munka után a hetedik nap is
úgy van megszövegezve, hogy tulajdonképpen annak van szakrális
jelentősége. De fogadjuk el, hogy nincs vallása, viszont van üzenete. Ez
az üzenet pedig tulajdonképpen univerzális. Az emberi magatartásra
vonatkozó üzenet univerzális. Teológiai szempontból megpróbáltuk
Auschwitzot körüljárni, és arra jöttünk rá, hogy kevesek vagyunk
ahhoz, hogy a teológiai ellentéteket meg tudjuk oldani. Azonban
Auschwitznak történeti és társadalmi vetülete is van. Olvastam valahol, hogy Lengyelország német főkormányzója, Hans Frank – aki
meggyőződéses hitlerista volt, de azért az írásaiból úgy tűnik, hogy
voltak világos pillanatai – már a német vereség idején azt mondotta,
hogy „rólunk ezer év sem fogja lemosni azt a szégyent, amit ránk kent
a hitlerizmus”. Persze ennek ő is részese volt.

54

K. I.

Be volt kenve erősen.

S. J.

Ő is be volt kenve éppen elég erősen. Itt az a kérdés, hogy
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társadalmi, politikai tekintetben melyik ország miképp tudta ezt
feldolgozni. Miképp tudta megértetni az állampolgáraival – most
nem a szélsőségesen elfogultakról beszélek –, hogy tulajdonképpen
mi történt. Egy Pannonhalmán tett látogatásom alkalmával, ahol
nagyon jó etikus szellem uralkodik, próbáltam keresztény gimnazista
gyerekeknek elmesélni, hogy ott mi történt. Megkérdeztem, hogy
hol laktok, milyen lakásotok van, milyen könyveitek vannak. Aztán
megkérdeztem: ha veled az történne, hogy a lakásodat el kell hagyni,
mindent egy szobába összezsúfolni, és semmit el nem vinni; abból,
amiért apád egy életen át fáradt, egy koﬀerra valót összeszedni, de
a végén kiderül, hogy azt is elrabolják tőletek, és így tovább… Ezek
a gyerekek akkor kezdték kapiskálni, mi történt itt tulajdonképpen.
A vezető köröknek itt nagy társadalmi felelősségük van. Azon túlmenően is, hogy milyen politikát képviselnek, egyetemes emberi
felelősségük van, hogy ez a téma ne elunt dolog legyen, amire csak azt
mondják: ezek megint erről beszélnek, ezek mindig erről beszélnek.
Rá kell mutatni arra, hogy ez egy óriási törés volt az emberiség történetében, amelynek a következményei alól néhány ember szerencsésen
mentesült, de a nagy tömegek számára nem volt menedék. Hogy mit
jelent ez egy társadalom és egy nemzet becsülete szempontjából, ezt
kellőképpen megvilágítani nemzeti kötelesség, akár jobboldali, akár
baloldali gondolkodású vagyok. És kérdés, hogy ezt melyik ország milyen módon teszi. Úgy tudom, Németországban most már elég sok szó
van erről, hogy a német nép végre tisztán lásson ebben a dologban.
De bizony vannak országok, ahol ez nem elég mélyen és nem elég
rendszerességgel taníttatik úgy, hogy az emberek valóban felmérjék,
hogy micsoda nemzeti tragédiáról volt szó. Mert ez elsősorban a zsidó
vagy zsidónak született emberek tragédiája, ugyanakkor a magyar
nép történetének egyik legnagyobb és legszégyenteljesebb tragédiája
is. Erre rámutatni nemzeti kötelesség. Legalábbis én így érzem.

J. H.

Hadd térjek vissza az utolsó előtti gondolathoz. Sokszor
hallani, hogy Németországban elindult a történelmi szembenézés folyamata, és ott már tisztul a dolog. Ami részben igaz, de
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mégsem teljesen, mert még Németországban sem lehet mondani,
hogy mindenki tudatában lenne annak, hogy mekkora is a német
felelősség ebben a történetben. De Németországban valóban elindult annak idején ez a folyamat, főleg a diákforradalomban, a
hatvanas évek végén, hetvenes évek elején. Visszatekintve ebben
az volt a legnagyobb dolog, hogy végre szóba került a holokauszt,
beszéltek az eseményekről. Tapasztalhatjuk, hogy mind itt, mind
Németországban, mind más helyen sokszor hangzik el, hogy „már
megint erről beszélnek”. A saját ﬁammal is folytattam erről egy
heves vitát már vagy tíz évvel ezelőtt; mondta, hogy már elege van
ebből, megint szóba került az iskolában a holokauszt. De ameddig
elsősorban a zsidók feladata az, hogy beszéljünk a holokausztról,
addig problémák vannak. Nagyon fontosnak tartom, hogy ne a
zsidók legyenek azok, akik ébren tartják a holokauszt emlékét, hanem éppen a nem zsidók. Fájdalmas látni, hogy a zsidóknak néha
védekezniük kell amiatt, hogy az emléket fenntartják. Ameddig
bármelyik országban hiányzik az, hogy a nem zsidók lássák az
emlékezésnek és a szembenézésnek, a valódi holokausztdiskurzus
kialakulásának a jelentőségét, addig a dolog még messzemenően
nincs rendben. Nálunk az egyetemen vannak ilyen kezdeményezések, a hallgatóink között sokan vannak, akik maguktól elkezdenek
kérdezni és foglalkozni a témával, és nem csak nálunk. Ne várjunk
arra, hogy majd a zsidók elkezdik a diskurzust: a mi felelősségünk
elkezdeni azt, mozdítani ezen a helyzeten.

G. Á.

56

Bibó István egy 1948-as írásában hasonló kijelentéseket
tesz. Felelősségvállalásra és felszólalásra szólítja az embereket az
antiszemitizmus és egyéb gyűlölködő indulatok ellen. Arra is int,
hogy a mi felelősségünk, hogy ami Auschwitzban megtörtént, ne
történhessen meg újra. A hatvanadik évforduló kapcsán rengeteg
cikkben találkoztam azzal, hogy végre elindult valami, egy tömeges,
az országot több napig foglalkoztató szembesülés, illetve előtérbe
került a felelősség kérdése. Már a hatvanadik évforduló is elég távolinak tűnik; vajon hogyan fog ez alakulni a hetvenedikig?
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Visszatérnék egy pillanatra a kultúra és az önvizsgálat kérdésére. Nagyon érdekes az önvizsgálatra való képesség, tehát az a
képesség, hogy az ember hibásnak tartja magát. Nem könnyű idáig
eljutni, nem könnyű ezt kimondani, de már számos helyen kimondatott. Azt mondtam, hogy a holokauszt kultúrát teremt, de ezen a
téren nagy különbségek léteznek Európa egyes országain belül. Azt is
mondtam egyszer, hogy semmi sem történt Auschwitz óta, ami visszavonta volna Auschwitzot. Mindamellett amikor az emberek valamiért
önvizsgálatot tartanak, akkor eljutnak egy bizonyos fokra, és ez a fok
már látható Európában. Nagyon halványan, de fölmerül itt-ott a politikai érintkezésben, a beszélgetésekben, látni vélem annak a nyomát,
hogy ez az önvizsgálat annyiban megtörtént, hogy nem akarnak még
egyszer tragédiát Európa számára. Azok a népek – és itt beszéljünk
Magyarországról, ez nagyon aktuális dolog –, amelyek elvetik az önvizsgálatot, és nem képesek az önreﬂexióra, azok megfosztják magukat
egy nagyon nagy élménytől. Nincs szebb annál, mint vallomást tenni.
Ez volt éppen a zsidó és a keresztény kultúra alapja is. A zsidó próféták
vagy Ágoston Vallomásai – ezzel kezdődik valami, ezzel kezdődik a
lelki fölépülés. Nagyon sokat veszít az az ország, amely csak azt látja,
hogy bántják őt azért, mert tettes, és ez nem volt igaz, visszautasítja.
Pedig az lenne a cél, hogy építsünk belőle valamit. Hogy nézzünk
szembe, ismerjük el, tegyünk vallomást, és ez a vallomás valójában,
nagyon tágan és nagyon lazán ugyan, de közösséget teremt.
Már most meg lehet nézni a kultúrafokokat mondjuk a nyugati
kultúra és a keleti országok kultúrája között. Kelet-Európa népei
diktatúrában éltek, és ezért Magyarországon például olyan sérülések
érték a nemzetet, amelyet roppant nehéz elviselni, az első világháború utáni országfelosztástól a második világháború után kezdődött
szovjet hatalomig. Nehéz ebből kikecmeregni. Nehéz egy népnek,
amely rettenetes nemzeti sérüléseket szenvedett, azzal kezdenie,
hogy miben hibás ő, pedig egyedül ez a kérdés vezet el oda, hogy
mit teremthet ő, hogyan emelheti magasabb fokra a lelki kultúrát,
amelynek – ez most látható – a világban gazdasági jelentősége van.
Érdekes módon a morál ﬁnanciális kérdéssé tud átváltozni. Érdemes
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lenne megvizsgálni, hogyan történik ez, de fogadjuk el tanulságnak.
Az, hogy itt ülünk, azt jelenti, hogy sokan érdeklődnek a kérdések,
az önvizsgálat kérdése iránt. Ha ez elkezdődik Magyarországon –
de nem azon a szinten, hogy ki-ki miért felelős, és a te nagyapád
mit csinált, hanem hogy egy nép mire képes és mire képtelen –, az
nagyon-nagyon sokat használhat az országnak.

S. J.

58

Nem mindenkiben van meg a készség, az igény vagy a képesség arra, hogy ezt az önvizsgálatot elvégezze, hogy a saját családja
körében erről beszéljen. Kínos, kényelmetlen dolog, jobb nem beszélni
róla. A zsidók Egyiptomból történt kivonulásának a történetét a zsidó
húsvét ünnepének estéjén, az úgynevezett széderestén mondjuk el.
Elhangzanak hozzá magyarázatok és kommentárok a héber irodalomból, és abban azt tanácsolják, hogy ha valaki nem tud kérdezni,
akkor te tedd fel a kérdést helyette. Szóval azzal nem elimináltuk a
problémát, hogy elhallgatjuk. Persze soha nem szabad ebben a kérdésben sem és más kérdésben sem általánosítanunk, hanem mindig meg
kell találnunk az arányokat, és meg kell találnunk a stílust, de nem
szabad arra az álláspontra helyezkednie a társadalomnak, hogy ebből
elég. Ha nem tud hozzászólni, erről akkor is beszélni kell. Ma Magyarországon vita van arról, hogy kell-e az Auschwitz-tagadás dolgában
törvényt alkotni. Elég baj, ha törvénnyel kell ezt az ügyet szabályozni,
és nem a lelkiismeret, vagy ha Berzsenyi kifejezésével élünk, a nemzet
őrlelke az, amely erre rávilágít. Ha törvényt kell hozni arról, hogy ne
lehessen a holokausztot tagadni, az egyrészt nagyon dicséretre méltó
szándéka a törvényhozásnak, másrészt pedig nagyon szomorú, hogy
ilyen dolgot törvényesen kell rendezni. A Tízparancsolatban is benne
van, a „Ne lopj!”, mégis a világ minden törvénykönyvében háromezer
év után is törvényeket kell hozni a lopásra, amely nem szűnt meg.
Ha így állunk az Auschwitz-kérdéssel, az nagyon nagy baj. Arra kell
törekednünk, hogy a társadalom jóhiszemű része olyan ismereteket
kapjon, amelyből maga jöjjön rá: amit józan ésszel lehetetlennek tart,
és ha azt mondja, hogy ebben valamiféle túlzás vagy valami politika
van, az egyáltalán nem lehetetlen, nem túlzás; nagyon is veszedelmes
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és véres igazság volt. Az ideális az lenne, hogy ne kelljen az Auschwitztagadásról törvényt hozni, hanem kinek-kinek belátásából és erkölcsi
érzületéből fakadóan nyilvánvaló tény lenne, hogy megtörtént. De ha
kell, ám szóljon mellette a törvény.

J. H.

Szeretnék keresztény megközelítésből is mondani pár szót
az önvizsgálatról. A legtöbb istentiszteleten vasárnaponként van
egy általános gyónásként megnevezett rész a liturgiában. A lelkész
felolvassa a Tízparancsolatot, majd felteszi a kérdést: „Bánod-e a
bűneidet?” És aki az istentiszteleten részt vesz, ilyenkor azt szokta
mondani: „Igen.” Lehet, hogy valaki nem mondja, de a liturgiához
tartozik. Többször felmerült már bennem a kérdés: mennyire veszem
komolyan ezt a kimondott igent? Valóban gondolok a bűneimre, vagy
közösségként valóban gondolunk a közös bűneinkre, amikor igent
mondjuk? Ez egyházi szinten is alkalom lehetne arra, hogy ilyenkor ne
csak a privát bűneinkre gondoljunk, hanem önvizsgálatot tartsunk,
ha nem is a társadalom, de legalább az egyház szintjén – amely persze
a társadalom része, mégis jól elkülöníthető része. Azt gondolom, az
egyházaknak lenne miről gondolkodniuk ebben a kérdésben. Ószövetségi kutatóként olykor nagyon csodálkozom, mi mindent lehet
találni régebbi kommentárokban, teológiai művekben, ami növelte
a zsidóellenességet. Lehet arról vitatkozni, mindez mennyivel járult
hozzá Auschwitz létrejöttéhez. Nem tudom elképzelni, hogy ne járult
volna hozzá; most nem a magyar helyzetről beszélek, hanem általánosan a teológiai helyzetről. Németországban sokan kutatják, hogy
a nácik idején mit mondtak a szószékről a lelkészek. Borzasztó néha,
ami elhangzott. És érdemes azon is gondolkodni, hogy ma mi hangzik
el az igehirdetésben vagy az iskolában, mi az, ami átgondolatlanul,
nem szándékosan, de mégis megtörténik. Hol van olyan, amit az
ember nem szívesen hall. És fellépünk ezek ellen, vagy nem lépünk
fel? Nekünk, keresztény embereknek sem árt, ha ezt az önvizsgálatot
komolyan vesszük, amikor az istentiszteleti liturgiában elhangzik,
és ilyenekre is gondolunk, mint a holokauszt kezdetének hatvanadik
évfordulója, s nem csupán a személyes dolgainkra.
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G. Á.

Schweitzer professzor úrral a beszélgetés előtt egy-két
mondatot váltva előkerült egy idézet II. János Pál pápától, aki azt
mondta Auschwitzra, hogy az mai világunk Golgotája. Erről mondana még néhány mondatot, professzor úr?

S. J.

60

Keresztény szempontból a Golgota a szenvedés megjelenítése, a szenvedés mélységeit kívánta ábrázolni a pápa ezzel a metaforával. A zsidóság csak örömmel tudja fogadni, hogy XVI. Benedek pápa szentföldi látogatásra készül. Ez is jó alkalom arra,
hogy keressük azokat a pontjait az emberi életnek vagy a vallásos
életnek, ahol a meglevő, nem elmosandó és nem elmosható teológiai-hitbeli különbségek ellenére meg lehet találni a hívő emberek
között a kölcsönös együttérzés és párbeszéd útját. Ha itt megfelelő
és minden egyház számára örömmel üdvözlendő megnyilatkozások
fognak történni, az nagy előrelépés lesz az emberiség tanítása terén.
Ezt a munkát II. János Pál kezdte meg, és nagyon sokat tett ezen
a téren, remélhetőleg ez most folytatódik. Mert ha Auschwitz és a
kereszténység problémáját szélesebb körben vizsgáljuk, nem csak
Németország és nem csak Magyarország tekintetében, nagyon sok
olyan megnyilatkozást látunk, ami vigasszal töltött el bennünket.
Most elsősorban egy kiváló könyvre gondolok, amelyet főként amerikai katolikus teológusok írtak, A holokauszt és a kereszténység a
címe. Annyi rémséget idéztünk már, beszéljünk a pozitív példáról
is – Magyarországon is megjelent erről már egy könyv Az őrködés éjszakája címen –, Dániáról. Az előbb említett könyvben újra
szóba kerül, hogy a dániai lakosság egy éjszaka a zsidó lakosságot
átmentette Svédországba. Ilyen is volt. Akik Auschwitz teológiai
problémájával foglalkoznak, tudják, hogy Németországban is volt
Niemöller, aki az első időkben, noha nem nagyon szimpatizált a
hitlerizmussal, még antiszemita volt. Végül rájött, hogy ez lelkipásztorként tarthatatlan álláspont. Tehát a nagy sötétségben nem
szabad nem észrevennünk a vigasztaló fényjeleket is, és mint példákra, általános emberi magatartásra illő példákra ezeket a pozitív
tényeket és eseteket meg kell említeni, és nem szabad feledésen
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kívül hagyni. Ilyen is volt. Nem szabad, hogy bennünket – most
mint rabbi beszélek – olyan elfogultsággal vádoljanak, hogy csak a
rosszra emlékezünk, még ha joggal is. Kegyeletben tartjuk a jókra
való emlékezés lehetőségeit is, ilyenek voltak például páter Raile
Jakab és a boldoggá avatott Salkaházi Sára. Magam is jelen voltam
Salkaházi Sára boldoggá avatási szertartásán a bazilikában, és Erdő
Péter bíboros úr megtisztelő felkérésére szólhattam is néhány emlékező és tiszteletadó szót a bazilika előtti téren összegyűlt legalább
tízezer főnyi gyülekezet előtt. A rossz sötétségében a jó fényeiről is
tudunk, és hálásan emlékezünk azokra.

J. H.

Egy amerikai könyvről már volt szó, most egy amerikai
nyilatkozatot említenék. A címe Dabru emet, „Beszéljetek igazságot”. Számomra nagyon megható volt ez az ezredforduló környékén
megjelent nyilatkozat, amelyben amerikai rabbik próbálták megfogalmazni válaszukat a sokféle nyilatkozatra, amelyek keresztény részről
születtek meg. Én is azt gondolom, nagyon sok mindent történt, ami
reménységet ad. Németországban megjelent két vastag kötet, amely
olyan keresztény nyilatkozatokat tartalmaz a második világháború
utáni időszakból, amelyek megpróbálnak előrelépni egy más, pozitívabb irányba. Köztük van néhány magyar nyilatkozat is. Nagyon
jó és fontos dolognak tartom, hogy mind keresztény, mind zsidó
részről egy asztalhoz üljünk, és közösen próbáljunk továbblépni. Ez
a nyilatkozat a rabbik részéről Amerikában fontos lépés volt ilyen
szempontból, mert további lépések megtételére bátorít bennünket.
Számomra az egyik legfontosabb ajándék az, hogy egyre erősebben
lehet érezni a bizalom újraéledését a felek között.

G. Á.

Szeretnék utalni a Kertész Imre Nobel-díja kapcsán elhangzott egyes magyarországi felszólalásokra, véleményekre. Azt az
életművet, amely ezeket a kérdéseket feldolgozza és a világ olvasói elé
tárja, itthon erős kritika érte, véleményem szerint becstelen kritika.
Hol tart akkor a feldolgozás, ha ezek az ellentmondások Magyarországon ilyen méltatlan formában is előjönnek?
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K. I.

Valóban kellemetlen volt Stockholmban olvasni egyes
magyarországi reakciókat. Bízzunk abban, hogy tanaim lassan, de
bizonytalanul szétterjednek a világban. Lefordították a műveimet
negy venegy nyelvre, ezek közül én legalább harmincat nem értek, de
örömmel látom, hogy tudtam valamit alkotni. De fordítsuk komolyra
a szót: voltaképpen arról van szó, hogy hogyan él tovább a soa mint
kultúra. Éppen most kaptam egy lengyelországi tanulmányt, már
nem jegyzem meg az írók nevét sajnos, de egy csodálatos tanulmány
ez arról a munkáról, amelyet a holokauszt után végeztek el a különféle
szerzők. Ez valóban bizonyítja, hogy kialakult egy sajátságos kultúra,
amely összefog zsidót és nem zsidót, hiszen például a katolikusok
részvétele ebben a munkában nagyon fontos. A Pilinszky Jánosról
elnevezett kávéházban ülünk. Jánost én jól ismertem, mondhatnám,
a barátom volt. Pilinszky óriási példája annak, hogy mit végezhet egy
nagy költő, aki lát, érez és tud.

S. J.

Az én nézetem az, hogy az el nem fogadás tudatlanságból
is, meg rosszindulatból is születik. Ezek a kritikák jelen vannak.
Nem kell, hogy igazat adjunk nekik, nem kell, hogy elfogadjuk. Tudomásul vesszük, hogy ilyen kritikák vannak, egy bibliai mondattal
válaszolnék ezekre Deutero-Ézsaiásból: „Hallgassatok reám ti, akik
az igazság ismerői vagytok. Ne féljetek emberek gyalázkodásától,
és az ő komiszkodásaiktól ne rettenjetek meg!” Második Ézsaiás
már a babiloni fogság idejében válaszolt rá, nyilván akkor is voltak
kritizálók. Nem kell mellre szívni; ha olyan, vissza kell utasítani, ha
nem, akkor tudomást sem kell venni róla.

J. H.

62

Németként nehéz arról beszélnem, hogy mi történt Kertész
Imre Nobel-díja kapcsán Magyarországon. Annak idején nagyon
meglepődtem a reakciókon, és számomra itt mellékes, hogy milyen
származású vagyok, milyen nemhez tartozom, vagy mi más határoz
meg. Lehet a másik sikerének örülni, másnak a munkáját elfogadni
vagy vitatkozni vele megfelelő formában. De itt nem is igazán az
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elfogadás vagy el nem fogadás volt a kérdés, hanem az indulatok
jellege. A főrabbi úr idézte Deutero-Ézsaiást, és én is éppen őrá gondoltam. Az eszkaton még messze van, úgy tűnik. Legalábbis mi még
nem élünk olyan időszakban, amikor Isten országának a közelségét
lehetne érezni köztünk, emberek között. Arra kellene törekednünk,
hogy megközelítsük ezt az eszkatológiai szintet, az Isten országa
kerüljön egy picit közelebb. A másság, a másiknak a mássága, az én
másságom – ezen a területen még sok a feszültség, és nagyon sok
munkánk van.

G. Á.

Beszélgetésünk lassan végéhez ér. Most van lehetőség a
hallgatók kérdéseire, hozzászólásaira.

1. hozzászóló

Szőke Péter vagyok, egy olyan katolikus közösségből, amely világiakból áll. A mozgalmunknak a lelkiségéhez
tartozik az imádság, a Szentírás szeretete és a szegények szeretete, a
szegényekkel való barátság. Nagyon sok minden megragadott abból,
amit most hallottunk. Kertész Imrének az első hozzászólásában volt
egy nagyon érdekes és nagy kihívást tartalmazó kérdése: hogyan
vehetné a Bárány önmagára nemcsak általában a világ bűneit, hanem a soát? Ha jól értettem, a katolikusokhoz címezte ezt a kérdést,
de én az egész kereszténységre vonatkoztatom, talán ő is így értette. Ezzel kapcsolatban egy pici, de talán értékes tapasztalatomról
szeretnék beszámolni, egy élményről. Tavaly szeptemberben egy
ifjúsági zarándokúton vettem részt. Nem mint ifjú, hanem mint
középkorú ember, mint szervező. Kelet-Európa országaiból, illetve
Német- és Olaszországból jöttek ﬁatalok, körülbelül háromszázan
voltunk. Krakkóba és Auschwitz-Birkenauba zarándokoltunk el,
mert a közösségünknek a negyvenedik születésnapját ily módon
is akartuk ünnepelni. Miért? A találkozónak, a zarándoklatnak a
mottója az volt: európai ﬁatalok Auschwitzban egy erőszakmentes
világért. A soa kultúrává válhat, és oly módon válhat kultúrává, ha
azok a nemzedékek, akik ezt az örökséget vállalják, azt is vállalják
ezzel, hogy gesztusaikkal, életükkel konkrétan tesznek azért, hogy
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ilyesmi ne történjen többé. Ne történjen meg se a zsidókkal, se
más népekkel. Amikor szerveztük ezt a találkozót, egy ifjú rabbival, Verő Tamással felkerestünk iskolákat, ahol beszéltünk erről a
zarándokútról, és a diákokat megkérdeztük, hogy szerintük van-e
valamilyen relevanciája napjainkban annak, ami akkor történt. És
nagyon sokan említettek egy népcsoportot például, akik szerintük
Magyarországon is előítéletek áldozatai. Tehát a jövő szempontjából
van jelentősége a kérdésnek. Köszönöm, hogy meghallgathattuk ezt
a beszélgetést. Úgy gondolom, hogy van remény, és valóban azzal az
elhatározással távoztunk Auschwitzból akkor, hogy megpróbáljuk
magunkra venni.

2. hozzászóló

Bitó László vagyok. Azt hiszem, nagyon fontos,
hogy szembenézzünk a múlttal. De szembe kellene nézni a jelennel is. Szembe kellene nézni azzal, hogy azok, akik most bizonyos
zászlók alatt vonulnak, nem azért csinálják, mert nem tudják, hogy
mi történt, hanem azért csinálják, mert tudják, hogy mi történt,
és be akarják fejezni azt a munkát, amit Hitleréknek nem sikerült
befejezni. Ezzel szembe kell néznünk. Nem akarunk, de szembe
kell néznünk.

3. hozzászóló

64

Ugyan egyetértek az előttem szólóval, mégsem
szeretném, ha ez lenne az utolsó szó ezen a beszélgetésen, ahol annyi
fontos dolog elhangzott. Én az irodalom erejére szeretném fölhívni a
ﬁgyelmet. Kállai G. Katalin vagyok, irodalomtanár a Károli Gáspár
Református Egyetemen, az angol tanszéken tanítok olyan irodalmi
műveket, amelyek a holokauszttal foglalkoznak. Kertész Imre most
fölhívta a ﬁgyelmemet a soa mint kultúra közösségteremtő erejére.
Az óráim során mindig tapasztalom, hogy közösséget teremt, ahogy
minden irodalom képes közösséget teremteni, de úgy érzem, az ilyen
témájú irodalom olvasása különösen sokat jelent a diákjaimnak és
nekem is. Rengeteget tanulok én is ezekből a kurzusokból, így az irodalom erejére is szeretném fölhívni a ﬁgyelmet ezen a beszélgetésen,
különösen Kertész Imre jelenlétében.
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G. Á.

Nagyon köszönöm Schweitzer József professzor úrnak,
Kertész Imre úrnak és Jutta Hausmann professzor asszonynak, hogy
együtt tudtunk gondolkodni erről a korunkat nagyon meghatározó
kérdésről. Bízom benne, hogy erre többször lesz lehetőségünk, és a
jövőben folytathatjuk a közös együtt gondolkodást.

65
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IGAZSÁGKERESÉS

Fehér László
Jutta Hausmann
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Galambos Ádám

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány rendezvényén a
Pilinszky János irodalmi kávéházban. Különösen nagy szeretettel
köszöntöm Jutta Hausmannt, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetség Tanszékének vezető professzorát és Fehér László
festőművészt, mai disputánk meghívott résztvevőit. Mai témánk az
igazságkeresés. Az igazságot teológusként és művészként másként
élheti meg az ember, de amit nagybetűvel Igazságnak írunk, arról
talán elmondhatjuk, hogy mindannyiunk számára azonos. Mielőtt
elkezdjük az erről való közös gondolkodást, hadd kérdezzem a beszélgetőtársakat arról, hogy honnan érkeztek. Mi az az indíttatás,
amely a Németországban született és nevelkedett professzor asszonyt
a teológiai pályára vezette? Milyen családi vagy személyes háttere
van ennek? És mi az a háttér, amely Fehér László festőművészt az
ecset megragadásához vezette?

Fehér László

Igazából az életemet Grimm doktornak köszönhetem. Az ötvenes években a körzetekből hoztak be ügyeletes
orvosokat a kórházba. Grimm doktor Martonvásáron volt akkor
körorvos, ő volt berendelve a fehérvári kórházba ügyeletre, amikor
anyám már két napja vajúdott, de nem nagyon hederítettek rá, és
amikor bejött Grimm doktor ügyelni, elkezdett üvölteni, hogy „Mit
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csinálnak ezzel a szegény asszonnyal? Hát nem látják, hogy már hullafoltok jelentkeznek rajta?” És aztán nagyon erősen ráfeküdt anyámra,
valósággal kipaszírozott belőle. Nagyon nehezen születtem meg, az
első pillanatban, amikor kinyomott, nagy csend volt a szülőszobában,
burokban voltam, nem sírtam föl. Elkezdtek váltott hideg-meleg
vízzel mosni, és egy kis idő múlva, amikor már erőteljesen átmosták
a testemet, rákezdtem a sírásra. Akkor mindenki fellélegezett. De
hogyha nem jön Grimm doktor, akkor valószínűleg sem anyám, sem
én nem éljük túl. Később, amikor egy rádiós interjúban elmondtam
ezt a történetet, felhívott az akkorra már idős doktor, mert hallotta
ezt az interjút. És mondta nekem, hogy az egész életét arra szentelte,
hogy a megszülető gyerekeket vagy a ﬁatalokat úgy segítse az életben,
hogy ez a kis nemzet minél nagyobb és minél erősebb legyen. Azt
mondta: „Legyen maga is olyan, világítson maga is ennek a kis nemzetnek, mint egy fáklya!” Mert az ő életének is ez volt a meghatározó
iránya: ezt a kis nemzetet naggyá tenni és fölemelni.
Apámat, aki pedagógus volt, az ’50-es években nézetei miatt felfüggesztették az állásából, és majdnem egy évig munkanélküli volt.
Azután adódott a lehetőség, hogy Dégre mehet tanítani, vagy valami
tanyasi iskolába, aminek talán egy osztálya volt. Elvállalta Déget,
amiről azt sem tudtuk, hogy hol van. Végül kiderült, hogy ez egy
menekülteket befogadó állami nevelőotthon, rövidítve AMEK-nek
nevezték. Itt több száz görög menekült gyereket fogadtak, ide került
apám mint tanár és nevelő, és anyám is. Hihetetlen nélkülözés volt,
roppant szegényes élelmezéssel, az erdőben csigát szedtek, de a gyerekek nagyon szeretetteljesek voltak, és nagyon hálásak azért, hogy
Magyarország befogadta őket. Ami a szülőknek belső száműzetés
volt, az nekem csodálatos paradicsom; a dégi erdő, a Festetics-kastély,
ahol a gyerekeket elhelyezték, mindez számomra hihetetlen csoda
volt a mesterséges tavával, holland házával. Reggeltől estig ﬁgyelhettem, ahogy zajlik az erdő élete. Ezek mind-mind meghatározó
élmények voltak. Egy elsősegélyszobából kiszuperált vaságy volt a
gyerekágyam, szalmazsákkal. Ebben a szobában nem volt más, csak
a falon egy festmény: Jules Bleau francia állatfestő egy képe, ha jól
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emlékszem, Kincsem elődjét ábrázolta, a gróf egyik kedvenc lovát.
Amikor letettek az ágyra, akkor kerültem először szembe a művészettel, pár naposan ez a festmény került a látóterembe, úgyhogy
elképzelhető, hogy ez is meghatározó volt az életemben.
Hogy hogyan lettem festő? Ez is ott játszódik a dégi kastély kertjében. Akkor már apám igazgatóhelyettesi állást kapott az új, nagy,
modern iskolában, ezért kiköltöztünk a faluba egy szolgálati lakásba,
de anyám még ott maradt a gazdasági osztályon mint élelmezésvezető. Fantasztikus szerencse, az eleve elrendelés része, hogy ebbe az
eldugott, poros kis faluba, ahova a madár se jár, egyszer csak küldtek
egy festőt. Számomra óriási, kivételes élmény volt, amikor ez a festő
megjelent a faluban. Arra lettem ﬁgyelmes, hogy a nagy tölgyfa alatt
óriási gyereksereglet áll, azt hittem verekednek, a gyerekek meg körbeállják és nézik. De amikor odamentem, legnagyobb megdöbbenésemre azt láttam, hogy egy háromlábú kisszéken ül egy idősebb úr, és
fest. Megrendítő volt, akkor találtam először igazából szembe magam
a művészi teremtéssel, hogy milyen is az, amikor a semmiből valami
elővarázsolódik. Csak álltam és néztem, aztán ösztönösen megszólaltam: „Tessék már jobban megnézni, a fáknak a zöldje nem olyan,
és a háztetők pirosa is kicsit lilásabb.” Az öreg letette a krétát, sose
felejtem, hátranézett, és megkérdezte: „Hogy hívnak, kisﬁam?” Én
mindjárt bemutatkoztam, és mondtam, hogy anyukám itt dolgozik;
beszédes gyerek voltam. „Jó – mondta, és összecsukta az állványt
meg a széket –, akkor menjünk föl édesanyádhoz.” Bekopogtunk
anyám irodájába, és amikor ő meglátta, hogy ott állok egy idősebb
úrral, azt mondta: „Te Jóisten, már megint mit csinált ez a gyerek?!”
Iszonyú eleven voltam… A festő azt mondta: „Ne haragudjon, asszonyom, engem két hétre küldtek ide, a művésztelepre, és szeretném,
ha velem jönne a gyerek, nem tanul rosszat.” Anyám azt mondta:
„Erre vigyázni kell, ez olyan eleven, hogy valami bajt csinál ott maga
körül!” „Ne tessék ezzel foglalkozni, tessék nyugodt lenni, ellesz ott
velem a gyerek!” Ez is olyan volt, mint egy felső elrendeltetés, hogy
itt van egy festő, és nekem ezt meg kell látni, és így találkozni egy
teremtő teremtéssel, magával a művészettel…
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Én, aki soha nem tudtam fölkelni, már hajnalban ott voltam a
szobája előtt, amit belengett a ﬁ xatív szaga, soha nem felejtem el,
akkor ez nekem egy idegen szag volt, de olyan fenséges, hogy a mai
napig érzem az illatát. És amikor lefújom a pasztelljeimet, még ma is
mindig keresem ezt az illatot, és újból hatéves vagyok. Én, aki tényleg
nem tudtam felkelni, már hat órakor ott voltam a küszöbön, mint
egy kis pulikutya, és vártam, hogy mikor nyílik az ajtó, mikor jön ki
Péter bácsi, és indulunk a hajnali, párás földekre káposztakapálókat
nézni. Nem akarták megvárni a meleget, már hajnalban kapáltak az
asszonyok. Soha nem felejtem el, rózsaszín pára lengte be ezeket a
ﬁnom, puha, kékeszöldes káposztafejeket, és az asszonyok hajlongva
kapáltak. Az öreg valósággal rávetette magát a tájra, gyorsan, fantasztikusan, briliánsan rajzolt. Rubensi képességei voltak rajzban.
Sajó Péternek hívták. Szegénynek az egész életét tönkretette a második világháború, utána elvették a lakását, nagyon rosszul alakult
az élete, majd a hajó- és darugyárba került. A hajógyári újság egyik
frontembere lett, illusztrálta és szerkesztette az újságot. Volt még
egy felfedezettje, akit úgy hívtak, hogy Kondor Béla. Péter bácsi
szomszédja, aki az akkor tizenhat-tizenhét éves Kondort beajánlotta a hajógyárba villanyszerelő tanoncnak, azt mondta: „Ez egy
tehetséges gyerek, nézd már meg a munkáit!” Kondor Béla odavitte
Péter bácsihoz a rajzait, és ő abban a pillanatban felismerte, hogy
nem akármilyen tehetség, és azonnal meghívta a szabadiskolájába. A
hajógyárban csinált egy szabadiskolát, ami akkoriban elég híres volt.
Kondor Béla ott kezdett el komolyabban foglalkozni a festészettel,
onnan vették fel a képzőművészeti főiskolára. Amíg élt, Péter bácsit
mesterként tisztelte, szerette, és a munkáit mindig megmutatta neki.

72

Jutta Hausmann
Én nem származom kifejezetten hívő családból. Valójában igen világi hátterű ember vagyok, és elsőként az
iskolában kaptam indítást arra, hogy a keresztény hittel foglalkozzam.
A hittantanárom volt az, aki segített ebben. Elkezdtem járni gyermekistentiszteletre, a későbbiekben pedig egyéb egyházi rendezvényekre.
Ezáltal egyre erősebb impulzusokat kaptam a kereszténységgel, a
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hittel, az Istennel való kapcsolat kiépítésére. Sokáig gondolkodtam
azon, hogy mit tanuljak az érettségi után, sokirányú volt az érdeklődésem, de végül mégis úgy döntöttem, hogy teológus lesz belőlem. Az
egyik fontos alap az volt, hogy a gyülekezeti munka szervezésében,
főleg a gyerekmunkában jelentős mértékben besegítettem, kórusban
énekeltem, részben besegítettem az istentiszteleten, és aztán ezáltal
egyre világosabbá vált számomra, hogy teológiát kell tanulnom, hogy
lelkésszé válhassak.
A másik fontos dolog, ami a kérdéshez kapcsolódik, hogy hogyan
is kerültem én Magyarországra… Nos, a saját történetem nem éppen
arról szólt, hogy kapcsolatba kerültem volna zsidó emberekkel, a
városunkban nem volt már zsidó közösség, és így tulajdonképpen
nem igazán tudhattam arról, hogy mi hogyan is történt, de a tanulás során egyre több előkerülő információ kapcsán szembesültem a
holokauszt témájával és a zsidóüldözéssel, és elkezdtem bekapcsolódni a keresztény–zsidó párbeszéd munkájába. Évente részt vettem
– és még ma is részt is veszek – egy európai lutheránus szövetség
munkájában, ahol megismerkedtem Szebik Imre püspökkel, aki megkérdezte tőlem, lenne-e kedvem egy darabig Magyarországra jönni
és itt tanítani, miután befejeztem a habilitációs munkámat. Hát így
kerültem Magyarországra. Úgy gondoltam, a családommal is meg
tudom beszélni ezt a helyzetet, és együtt mérlegeltük, meg lehetne-e próbálni egy olyan életvitelt, amely esetleg gyümölcsöző lehet
mind a magyar evangélikus egyháznak, mind nekünk. És úgy tűnik,
mindkettőnknek jó lett.

G. Á. A zsidó–keresztény párbeszéd iránti különös ﬁgyelme és
érdeklődése hogyan alakult ki? Azon a helyen, ahol Ön nevelkedett
nem volt zsidóság, hiszen a közösség az ismert történelmi okok miatt gyakorlatilag megszűnt, így a zsidó kultúrával való találkozási
lehetőség is jelentősen korlátozottá vált.
J. H.

Tulajdonképpen az ószövetségtanárom volt az, aki akkoriban már jó pár éve egy szervezeten belül ezzel a témával foglalkozott,
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és meghívott egy konferenciára, ahol találkoztam egy zsidó előadóval, aki arról beszélt, hogy az Istenhez való zsidó közelítésnek mi a
lényege. Sok mindenről esett szó annak kapcsán is, hogy milyen a
keresztény–zsidó viszony. Számomra ez egy nagyon fontos lépés volt
annak belátásában, hogy nemcsak mi, keresztények foglalkozunk az
Ószövetséggel, hanem annak van egy közös – zsidó gyökerű – háttere a héber Bibliában. Történeti értelemben mind a zsidók, mind
a keresztények tulajdonképpen ugyanarról az alapról léptek tovább.
Ezt valahogyan tudatosítani kellett… és ez egy nagyon fontos momentum volt a számomra. Ahogy az azzal való szembesülés is, hogy
a történelem egyik legvérzivatarosabb századában valójában milyen
szörnyűségek történtek a zsidósággal Németországban és Európa
más részein. Összességében ez a két mozzanat volt nagyon jelentős
a számomra, amelyek arra inspiráltak, hogy ezen a területen tovább
lépjek.

G. Á.

Mi az, ami művészként és teológusként egy olyan irányt
mutat, amely az igazság és a tisztaság, valamilyen érték közvetítésének a kényszere felé viszi az Önök munkáját?

F. L.

74

Különböző dolgok, amelyek a napfényen keresztül jutnak el hozzánk. Szóval minden, minden, minden, ami megvan már
itt körülöttünk. Mi tulajdonképpen csak bele próbálunk kóstolni,
és próbálunk közelebb jutni az igazsághoz. Egy írásnak a részlete,
ami 1991-ben született, szintén ezt a kérdést feszegeti. ’91-ben volt
egy kiállításunk Torontóban, az Art Gallery of Ontarióban, amit
tizenhétezren néztek meg. Az akkori köztársasági elnök, Göncz Árpád nyitotta meg, és a rendezvénynek fantasztikus sikere volt. A
katalógusba kértek egy pár soros önvallomást. „Állt a tóparton, és
ﬁgyelt. Fura csend járt át mindent, s a Napból a vízbe zuhanó fény
átütötte a feszült tükröt, megsokszorozva önmagát eltűnt a végtelen mélybe. Érezte, nincs egyedül. Tekintetének végtelen zuhanása
megállt egy pontnál, egy fehér-sárga ragyogásnál, amely úgy tűnt,
hogy egy hosszú fekete alagútból felé tart. Nem jött teljesen közel,
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megállt egy bizonyos távolságban. Ragyogott, ragyogott, majd kis
idő után eltűnt. Mi Atyánk, Isten… – mormolta, majd egy másik
imába kezdett: »Sömá Jiszráél Adonáj elohénu Adonáj echod…« Fura, melengető érzés járta át egész testét, és úgy érezte, hogy szabad.
Szemét kinyitotta, majd újból becsukta. Saját körvonalait látta maga
előtt. Illúzió. Minden illúzió? A révületből egy fura »illat« térítette
magához. Füst, bor, húgyszag különös keveréke lengte be a félhomályos presszó minden szegletét. Az áporodott bűztől megrázkódott, s
egy lágy dallamú szám négy taktusa után elkezdte kísérni dobján az
andalító melódiát. Párok álltak fel az asztaloktól, egymáshoz simulva
elkezdtek táncolni. Az egyik sarokban úgy tűnt, borítékot oszt egy
fekete hajú férﬁ. Igen, a besúgóknak. Senki nem mondta ki, de mindenki tudta. Ők a besúgók. A dob mögül jól látott mindent. Érezte,
hogy kavarog a gyomra, tudta, hogy őt is ﬁgyelik, s hogy sohasem
lehet egyedül ebben a remek országban, hisz mindig, mindenkit
ﬁgyelnek. Mint egy aggódó család. A dob mögül látta, hogy a világ
a tetű módjára araszoló karrieristáknak áll, akik tegnap A csoportú
vért szívtak, ma a B csoportos is nagyszerű táplálék nekik. A piti
senki a középszer diadalát üli minden korban és korszakban, de csak
a hétköznapokban. Mert az ünnep nem lehet az övék, akárhogy is
szeretnék, mert az ünnep a lélek maradandósága, az ember tisztasága, a mindig megújítani tudó Isten energiája. Az ő érintése a mű
ragyogása, maga a tökéletesség, az igazság…”

J. H.
Nehéz ezután szólni, mert ha az ember nem művészként
gondolkodik, egész más oldalról közelít a kérdéshez, és azt gondolom, valahogyan mégis vannak kapcsolódási pontok. Az igazság
fogalma olyan, ami engem sok oldalról és folyamatosan mozgat.
Leginkább mindig olyan irányba, hogy nehezen bírom, ha valahol
nem érvényesül vagy nincs jelen az igazság. Nincs igazság szociális
szempontból ott, ahol embereknek majdnem a semmiből kell megélniük. Mindegy, hogy Magyarországon vagy Németországban, ha
a világ helyzetét nézzük, én nagyon nehezen viselem azt, hogy sok
helyen olyan gazdasági válsághelyzetek alakulnak ki, amelyeken mi
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talán tudnánk változtatni. Hiányzik az igazság ott, ahol emberek úgy
élnek egymással vagy egymás mellett, hogy nem veszik ﬁgyelembe
a másikat, nincsenek tekintettel egymásra. Számomra az egyik legfontosabb tájékozódási pont a Biblia. Ami miatt én rendszeresen
visszatérek a bibliai szövegekhez, az a felismerés, hogy azokban lehet
olyan témákat találni, amelyek újra és újra felhívják a ﬁgyelmet arra,
hogy emberekről van szó, magunkról van szó, akik a Biblia üzenete
szerint Isten által teremtett emberek vagyunk, és Istennek nem volt
olyan szándéka, hogy igazság nélküli életet éljünk.
Én lassan tizennégy éve élek itt, Magyarországon, ingázom Németország és Magyarország között, a családom még Németországban él.
Amióta itt vagyok – de előtte is már –, sok kapcsolatom alakult ki
kollégákkal, barátokkal az egykori NDK-ból. Azóta számomra újra
és újra felmerül a kérdés: egy nyugati ember számára, aki idekerült
egy „keleti” világba, egy közép-kelet-európai országba, mi az igazság?
Hol volt, hol van az igazság? Mindig azt gondoltam, én úgy nőttem
fel nyugati emberként, hogy nálunk minden rendben van, miközben itt, a másik oldalon voltak a problémák, diktatúrák, az emberek
elnyomása és ilyesmi. Tudván, hogy nekem sok szörnyűséget nem
kellett átélnem, néha mégis felmerül a kérdés: ez most valóban egy
igazságosabb korszak, mint egy korábbi időszak volt? Ha igen, miben
áll ennek az állításnak az igazsága? Abban áll az igazság, hogy megpróbálunk most itt, Magyarországon egy más társadalmi rendszert
kialakítani? Vagy miben áll az igazság?

F. L.

76

Az igazság akkor vált számomra kézzelfoghatóvá, amikor
1989-ben a Hősök terén több ezer ember megfogta egymás kezét.
És akkor mindenki azt mondta – és át is élte –, hogy ez az igazság.
Az embert el lehet pusztítani, meg lehet semmisíteni, évtizedekig
vagy akár évszázadokig el lehet hallgattatni, de az igazságot soha. Az
igazság olyan, hogy megsemmisíthetetlenül létezik. Bármit tesznek
rendszerek, jönnek-mennek politikai erők, az igazság egyszerűen
ott van. Megfoghatatlanul, de ott van, és leginkább, legmélyebben
az ember szívében lakozik belül, csak mi nem tudjuk. Akik viszont
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tudják és érzik, azok ott megfogták egymás kezét, és azt mondták,
hogy kezdődjön most egy olyan korszak, amikor együtt fogunk fölépíteni egy szabad társadalmat, ahol az igazságnak nem kell lapulnia,
nem kell a homályba vesznie. Az igazságnak ragyognia kell. Ez a
mai napig itt van a szívünkben, de hogy aztán a hétköznapi életünk
hogy alakult, az megint más kérdés. Szóval arra a pillanatra nagyon
oda kellene ﬁgyelni és emlékezni rá, hogy az a kézfogás maradandó
legyen.
Aztán eltelt pár év, amikor azok a barátok, akikkel én harminc
évig ragyogó viszonyban voltam, egyszerűen eltávolodtak. És én
nem értettem, miért. Nem értettem, hisz az ember ugyanaz maradt, aki volt, és ugyanazt képviseli, amit korábban. Akkor miért
kell szétszakadni, eltávolodni egymástól? Az, hogy az emberek különböző nézeteket vallanak és polarizálódnak, természetes. Hiszen
ahány ember, annyiféle módon képviseli a nézeteit, és annyi fajtáját
érzékeli az igazságnak. Az ember ott hordja magában azokat a részigazságokat, amelyeket az objektív igazságból érzékel. Fontos, hogy
a részigazságok párbeszéde megmaradjon, és ne gyűlölt ellenfélként,
hanem embertársként tekintsünk a másikra, akinek a gondolatára
kíváncsiak vagyunk – csak akkor lehet továbblépni, ha erre képesek
vagyunk. Szóval azt kell megérteni, hogy annak a kézfogásnak maradandónak kellene lennie ahhoz, hogy egy nemzet tovább tudjon
lépni a megkezdett úton.
Nekem van egy ars poeticám, amely egy kis faluban játszódó régi
történetből származik. Van a falunak egy szép kis zsinagógája, a
rabbijuk, egy fantasztikus ember, híres, és csodarabbinak tartják.
Van egy ﬁa, aki talán még okosabb, mint maga az apja. Ő a közösség
nagy reménysége. Egyszer váratlanul meghal a ﬁú. Mindenki megdöbben, mert úgy érzik, a reménységük, a jövőjük halt meg. A haláleset szerdán történt és el kell temetni a ﬁatal rabbit még a szombat
bejövetele előtt, majd eljön a péntek este. Kinyílik a zsinagóga ajtaja,
és belép rajta az öreg rabbi. A megszokott tempójában megy, leül a
helyére és imádkozik. Az arcán a gyásznak, a bánatnak a legkisebb
jele sem látszik. A közösség döbbenten nézi. Elveszítette a ﬁát, mégis
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ilyen nyugodtan ül, és rezzenetlenül imádkozik?! Amikor vége lett
az istentiszteletnek, utána az esti kiddus következett, ahol az egyik
növendék fölállt, és a rabbihoz fordult. Ne haragudj, Rebe, hogy megszólítalak, de annyira tragikus dolog történt most velünk, veled és az
egész közösséggel. Mi nem tudjuk a sírásunkat visszafojtani. Te pedig
itt ülsz, és azt vesszük észre, hogy szinte mosolyogsz. Szinte derű
van az arcodon. Hisz a legkedvesebbet veszítetted el az életedben, a
ﬁadat, a mi reménységünket, a te reménységedet, a jövőnket. Hogy
van ez? És akkor a rabbi fölállt, mély csend következett, és elkezdett
egy történetet. Egy ember megy az úton nagyon nehéz körülmények
között. Szakad az eső, hideg van, iszonyatosan erős a szél, de ő csak
megy, megy előre, amikor is hátulról egy óriási ütés éri. Nem néz
vissza, megy tovább. Egyre nehezednek a körülmények, amikor újból
egy nagy ütés éri. Akkor már lezuhan a földre, de azt mondja, hogy föl
kell állni, föl kell állni, és menni kell tovább. Fölállt és ment tovább.
És amikor már a körülmények szinte elviselhetetlenek, akkor érte a
legnagyobb ütés. Úgy érezte, hogy nem tud fölállni. Csupa sár volt
mindene, csupa víz, mégis azt mondta, hogy föl kell állni. És ismét
fölállt, majd ekkor meg is fordult. És kit látott maga mögött? A legkedvesebb barátját. Erre széttárta a karját. Odalépett hozzá, átölelte,
és azt mondta neki: Köszöntelek, kedves barátom. Tulajdonképpen
ez a kis nép, amelyet el akartak pusztítani és megalázni, sárba taposni, eltüntetni a föld színéről, föl tudott állni, szét tudta tárni a
karját, és azt tudta mondani: „Köszöntelek, kedves barátom!” Ez az
én ars poeticám, ami valójában egy rabbinikus történet. Amikor
elmondtam Kolozsvárott vagy bárhol a világban, pontosan értették,
hogy miről szól.

J. H.

78

Az elmúlt héten újra olvastam a hallgatókkal a százhuszonhatodik zsoltárt. Arról szól, hogy Izrael annak idején fogságban lévő népként szenvedett. És itt az a kérdés is újra felmerült,
mi lesz a jövőnk? Ebben a zsoltárban azt a kérdést lehet olvasni,
hogy mi lesz, amikor az Úr megszabadít bennünket a fogságból. Ha
a magyar protestáns ökumenikus fordítást olvassuk, egy múltbeli
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fordítást találunk, amely arról beszél, hogy amikor az Úr megszabadított bennünket, akkor voltunk olyanok, mint az álmodók. Tele
volt a szánk örömmel és nevetéssel. Majd az egész azzal fejeződik
be, hogy az Úrhoz fordulnak, és kérik, hogy segítsen rajtuk újra. Ha
a héber szöveget olvassuk, nem annyira egyszerű az értelmezés, és
nem egyértelmű, hogy tényleg a múltba való visszatekintéssel van
dolgunk. Sokkal inkább úgy lehet értelmezni, hogy a zsoltáros még
a jelen helyzetben beszél arra gondolva, hogy mi lesz, amikor az Úr
megszabadít bennünket. Akkor lesz a szánk tele örömmel, nevetéssel,
és így lehet az Úrhoz fordulni, hogy segítsen nekünk. Azért említem
ezt a zsoltárt, mert az én számomra sok szempontból találkozik egy
másik ószövetségi szakasszal, egy prófétai szövegrésszel, az Ézsaiás
könyvének negyvenedik fejezetében írottakkal, ahol a próféta szintén egy nagyon szép jövőképet fest úgy, hogy az valahogyan már
beköszönt a jelenben. És ilyen szempontból ezen a ponton a kettő
találkozik. Sokszor úgy érzem, éppen olyan helyzetekben jelenik
meg ez a szemlélet, amikor megtörténik az igazságtalanság, és az
ember a konkrét eseményekben nem találja azt az igazságot, ami
Istentől adott vagy származó igazság. És akkor úgy kezdjük látni a
jövőt, mint pozitív és szép események megvalósulását, ahogy Ézsaiás
könyvének szerzője vagy a zsoltáros is láttatta. Az ember így már
mélyebben képes látni a jelenben levő események lényegét is, és nem
csak úgy, hogy a rosszat látja meg a jelenben, hanem a jelen viszonyait
konstruktív módon képes a jövőbe vetíteni. Azt gondolom, ez sok
mindenben segít, mert én a másik emberben talán azt a barátot látom
meg, akiről az imént éppen szó volt. És már úgy tudok rá tekinteni,
ahogyan azt az isteni parancsolat megkívánja.

F. L.

Ezzel kapcsolatban ismét egy történet jut az eszembe, amely
talán kapcsolódik az egész beszélgetés folyamához. Két testvérről
szól. Az egyik nagyon gazdag, jól nősült egy vagyonos családba. A
másik testvér nagyon szegény lányt vesz el, nagyon szerényen élnek,
és sok gyerekük van. A gazdag testvérék viszont hiába próbálkoznak,
nem születik gyerekük. A vagyon egyre nő, de nincs gyerek, míg
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a szegény családban, a szegény testvérnél egyre több a gyerek, és
nem könnyű nekik az élelmet előteremteni. Egyszer a gazdag testvér éjszaka forgolódik, nem érzi jól magát, és azt mondja: „Istenem!
Hát én ilyen gazdagságot kaptam, de nincs gyermekem, és ott az én
testvérem, akinek sok gyereke van. Valahogy segíteni kell rajta, s
bár tudom, hogy nem fogadja el a segítséget, de én valahogy segíteni
fogok.” És lement a gabonatárolóba, fölvett a vállára egy nagy zsákot
teli gabonával, és az éjszaka leple alatt elindult az úton. Ugyanazon
az éjszakán a másik testvér is elkezdett forgolódni, és azt mondta
magában: „Édes Istenem! Szegény vagyok, sok gyerekem van, de ott
van a bátyám, aki bár nagyon gazdag, még sincs gyereke. Nem tudom, mivel tudnám megörvendeztetni. Nekem ugyan csak két zsák
gabonám van lenn a raktárban, de egyet azért fölveszek a vállamra,
és becsempészem hozzá, hogy valami kis boldogsága legyen neki
is.” A két testvér szinte egyszerre indul el az úton, és egyszer csak
találkoznak. Eleinte nem ismerik meg egymást, csak egy imbolygó
alakot lát mindkettő, ahogy a hátán cipel valamit. Amikor közelebb
érnek egymáshoz, akkor ismerik fel egymást. Leteszik a vállukról a
zsákot, és átölelik egymást. És ott, ahol a két testvér megölelte egymást, egy gyönyörű szentély épült. Egy templom, amely a mai napig
hirdeti Isten dicsőségét.

G. Á.

80

Érintettük, hogy a jelenben a jövőt is kell vagy lehet egy
kicsit fürkészni. Azt hiszem, ebből a szempontból mindkét hivatás
– a lelkészi és a festői – elég érdekes, hiszen nagy kérdés, hogy csak a
jelen számára prédikálunk-e, vagy a jövőbeli események alakulására
is hatást gyakorlunk a beszédünkkel, az alkotásunkkal. A festészet
számára ugyancsak izgalmas az a lehetőség, hogy bár a művész a
jelenben fest, és a jelen helyzeteit ábrázolja, viszont mindvégig tudatában lehet az alkotás során, hogy a jövő emberei is nézni fogják a
képet. Fehér László festményeit húsz évvel később is nézni fogjuk, és
minden bizonnyal több száz évvel később is fogják mások nézni. A
műalkotás jelentése ezáltal mindig egy újabb és újabb jövőbeli kontextusba ágyazódik be. Vajon milyen felelősséget ró ez a művészre,
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illetve az igehirdetőre? Hogyan lehet ezekkel az eszközökkel bánni
mind teológiai, mint pedig művészi oldalról?

F. L.

Itt jön be az igazság kérdése. 1975-ben festettem az Aluljáró 1 című képet. Emlékszem rá, hogy mindig reggel nyolc-fél kilenc
körül mentem be a Képzőművészeti Főiskolára (akkor még főiskola
volt) földalattival, és fáradt, szürke arcokat láttam mindig. Aztán azt
mondtam, hogy ezt meg kell valahogy fogalmaznom. Készítettem
pár felvételt ezekről a reggelekről, és sokáig a festőasztal ﬁókjában
tartottam ezeket a képeket. Néztem-néztem, és azt mondtam, hogy
nem tudok mit kezdeni velük. Nem tudom megfogalmazni azt a helyzetet, azt az érzést, amit én akkor éreztem. Kétségbeesésemben és
dühömben fogtam a fotót, földhöz csaptam és rátapostam… és ahogy
lenéztem, egyszer csak láttam, hogy összegyűrve, megalázva, szinte
megsebesítve ott van egy kép, ahol egy lépcsőn jönnek föl az emberek,
és megmásíthatatlanul ott van rajtuk az a helyzet, az a nyom, az az
érzés, amit én annyira kerestem magamban. És akkor azt mondtam,
hogy igenis meg kell csinálni. Két és fél méteres méretben megfestettem, emlékszem rá, hogy jöttek a kollégák, nézték, és azt mondták,
hogy hát ez nagyon furcsa, rendkívül furcsa. Én nagyon szerettem
volna akkoriban még egy hatodévet kapni, de sajnos ez nem következett be, mert jött egy kívülálló bizottság. Amikor meglátták ezt a
képet, szinte csak erről beszéltek. Kiürítették a harmadik emeletet
biztonsági okokból, bementek a bizottsági tagok, és nézték, nézték ezt
a képet. Majd azt mondták, hogy ez az ember már nagyon megérett.
Úgyhogy pár nap múlva megkaptam a katonai behívómat, és másfél
évre kivontak a forgalomból. Tulajdonképpen így kezdődött a pályám.
Aztán úgy folytatódott, hogy húgyos presszóban doboltam közel tíz
évig. Aztán 1989-ben történt valami. És attól a pillanattól kezdve
mindenféle egzisztenciális problémám megszűnt. Elkezdtek hívni a
világba különböző galériák, múzeumok, és egyszerűen kinyílt a világ.
Ennek is van egy gyerekkori története, amikor kisgyerekként ott
ültem a Dégi-tó partján, fantasztikus volt, ahogy a belezuhanó nap
megsokszorozza a vízben a végtelent, és valami különös űrt teremt;
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órákig el tudtam nézni. Ahogy ott üldögéltem, megjelent Boda Miklós bácsi, a régi gróﬁ cseléd, aki akkor a gyerekek mellett volt mint
fűtő. Fogta a csónakját, bement a tó kellős közepére, és szedte föl az
általa telepített varsákat. Azt mondja: „Gyere, Laci, nézzük meg a
varsákat!” És ahogy fölszedjük az első varsát, hát teli van hallal, én
úgy hívom, hogy iszaphalak, compók, kárászok, vidáman lubickolnak.
Egyetlen egy hal, a csuka viszont egyszerűen meg volt merevedve a
varsában, és üveges szemekkel kereste a napot. Amikor a második
varsát szedjük föl, ugyanez a jelenet játszódik le; a harmadik varsa
után azt mondtam, most már meg kell kérdezni az öreget, hogy mi
ez. És mondom neki: „Miklós bácsi! Itt vannak ezek az iszaphalak,
az összes vidáman lubickol. És itt van a csuka, amelyik ugyanabban
a vízben, ugyanabban a környezetben él, csak még jobban, igaz, hogy
be van zárva, de egyszerűen meg sem kell mozdulnia, csak kitátja a
száját, és eszik. És ez a hal mégis elpusztul.” Erre azt mondja Miklós
bácsi: „Ja, ﬁam, a csuka, az más. A csuka, az a szabadságra született.
Ha nem lehet szabad, akkor inkább elpusztul.”

J. H.

82

A jelenben történő beszéd közben a jövőre gondolni igen
nagy felelősséggel jár, úgy gondolom. Én teológiai tanárként felelősséggel tartozom a hallgatóimnak, hiszen ők a legtöbben egyfajta
„multiplikátorként” fognak továbblépni. Ha prédikálok, felelősséggel
viseltetem azok iránt, akik a templompadban ülnek. Ez az eset ráadásul még súlyosabb a számomra, mert ha a hallgatók templomban prédikálnak, akkor az Isten igéjét kell megszólaltatniuk és megértetniük.
Felelősség. Hogyan lehet ezen a téren felelősséggel tevékenykedni?
Én azt gondolom, aki Bibliával foglalkozik, az újra és újra észreveszi,
hogy mind az Újszövetségben, mind az Ószövetségben a jelenről
van szó, mégpedig úgy, hogy mindig a múltra való tekintettel történik a jelenre való utalás mozzanata. Az Ószövetségben talán még
erősebben, mert abban túlnyomó részben történetek, narratívák
szerepelnek. A jövőről pedig mindig a múltra való visszatekintéssel
együtt van szó. A már említett Ézsaiás könyve a negyvenediktől az
ötvenötödik fejezetig úgy beszél a prófétai reménységről, hogy azok,
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akik a babiloni fogságban élnek, vissza fognak térni Jeruzsálembe
egy új kivonulás keretében. És részben ugyanazokkal a szavakkal
beszél az új kivonulásról, amelyekkel az Egyiptomból való kivonulás
története le van írva. De más szavakat is használ, más színben festi le
az eseményeket – szebb színben. Sokkal kellemesebb lesz minden a
zsidó nép számára. A jelenben a jövőre gondolva beszélni nem lehet
anélkül, hogy a múltra visszatekintenénk. A múlt, mindennel együtt,
amit átéltünk, valahogyan azt a keretet adja nekünk, amelyben a
jelenben egyáltalán beszélhetünk bármiről – akár a jövőről is.
A jelenben felelősséggel beszélni azt is jelenti, hogy aki a szabadságért élt vagy harcolt, az – akárcsak a csuka – inkább belepusztul, mint
hogy rab legyen. Ez talán egy másik megközelítésből ugyanazt jelenti,
fel kell vállalnom azt, hogy mik a végső következményei annak, amit
mondok, ahogy azt is, hogy amiért kiállok, az néha visszaüthet rám és
másokra. Azt gondolom, amikor hajlandó vagyok felelősséggel a jelenben beszélni, ezt ebben a pillanatban anélkül kell megtennem, hogy
bármiféle garanciám lenne arra, hogy aminek az ügyét képviselem,
abból anyagi hasznom, karrierlehetőségeim, szakmai előrelépésem,
nagyobb baráti köröm, jobb társadalmi kapcsolataim lesznek… Ezeket
nem lehet garantálni. Ha hajlandó vagyok ezt így felvállalni, én azt
gondolom, csak akkor lehet mondani, hogy felelősséggel beszélek. Hogy
én teológusként, lelkészként hozzáfűzöm azt, hogy a felelősségem azzal
is jár, hogy újra és újra arra tekintek vagy kellene tekintenem, hogy
megfelel-e a beszédem annak, amit Isten akaratának nevezünk, ezt újra
és újra el kell dönteni, mert ez számomra egzisztenciális döntés. De ha
az ember elkötelezte magát az iránt, amit igazságként tapasztalt meg,
akkor ez alól az egész embert meghatározó egzisztenciális döntés alól
az sem szabadíthatja fel, ha a garantált jóléte kerül ezáltal veszélybe.
Úgy gondolom, ez hozzátartozik az igazságért való felelősségvállaláshoz, a felelősségteljes beszédhez.

F. L.

Akkor maradjunk a Bibliánál, hiszen sok mindenre fantasztikus válaszokat kapunk. És kérdéseket is. Ha most a testvér–
testvér kapcsolatról áttételesen beszélünk, akkor hadd említsem meg
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a Bibliában a második nagy bűn elkövetőjét, Kaint, vagyis Kain és
Ábel történetét. Ez a történet szinte egy megfejthetetlen titok. Mert
tudjuk, hogy Kain és Ábel testvérek voltak, Kain földműveléssel
foglalkozott, Ábel pedig állattenyésztéssel. Mindketten elviszik és
fölajánlják Istennek az ajándékukat. Kain elviszi a föld gyümölcseit,
Ábel pedig a kövér juhokat. És akkor Isten Ábel ajándékát fogadja el.
Tehát döntött, hisz ugyanarról a vérről, testvérekről van szó. És itt a
titok. Vajon Isten miért dönt úgy, hogy Ábel ajándékát fogadja el? A
történet tovább folytatódik, mert Kain az elsőszülött ﬁú jogán érzi
azt a gőgöt magában, hogy mivel ő az első ﬁú, az ő ajándékát kellett
volna elfogadni, és ekkor történik meg az a bűn, ami az emberiség első
gyilkossága – Kain fölveszi a bunkósbotot, leüti és megöli a testvérét.
Ebben az az érdekes, hogy a testvér nem védekezik. Ábel ott áll, és
hagyja, hogy Kain megölje. Igazából egy hihetetlen csöndnek kellene
következni, de nem az következik, hanem Ábel lezuhan a földre, és
ez a különös, nehéz hang, az élettelen test zuhanásának hangja ami
ott marad örökre. Kaint ez idegesíti, feszélyezi, mert tudja nagyon jól,
hogy az igazság valójában Ábelnél van. Hisz nem védekezett, nem
csinált semmit, ott hordta szívében az igazságot, soha nem lázadt
az ellen, hogy ő a második ﬁú. Soha nem tenne ilyet. Egyszerűen
hagyta, hogy a gyilkos eszköz lesújtson rá. Ez valami egészen különös
esemény, amely által Isten különleges jelét mutatja annak, hogy döntött. Mert az első bűn, Ádám és Éva bűne nem ennyire drasztikusan
jelenik meg, viszont ebben az esetben már tökéletesen benne van az
emberiség jövője és sorsa. Tulajdonképpen mind a mai napig tart ez
a példázat.

G. Á.

Szeretnék utalni Fehér László Ima című festményére. A
képen egy kisgyermek ül egy zsinagóga padjában. Előtte a Tóra nyitott könyve, fölötte pedig egy óra, az idő szimbóluma és az igazság
mércéje is talán, a kompozíció egyik legmeghatározóbb pontjaként.
Ez a kisgyermek ugyanazzal a fehér színnel van körberajzolva, amivel
a Törvény könyve van ábrázolva.
84
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F. L.

Ez egy olyan helyzet, ahol tulajdonképpen az embert átjárja
a fény. A padot, az órát, mindent, ami körülveszi. Ez is egy hosszabb
történetnek az előzménye, hogy hogyan alakultak ki az átrajzolt
ﬁgurák, de maradjunk annyiban, úgy voltam ezzel, hogy az emberi
létezés egy jel. Egy fénnyel körülírt jel, amely az egész létezésünknek
az ittlétét fejezi ki. A házak, az oszlopok itt maradnak, minden itt
marad, de ez a jel, mint fény is, továbbra is itt marad, és mégis eltűnik.
Ez az a különös misztérium, a létezésnek a misztériuma, amikor azt
érezzük, mi valójában nem akartunk megszületni, de amikor már
itt vagyunk, akkor már nem akarunk meghalni. Valami különös,
fura helyzet ez. És amikor ezeket az átrajzolt ﬁgurákat próbáltam
megfogalmazni, akkor egyre inkább világossá vált, hogy az egész
létezésünk annyira megfoghatatlan és annyira törékeny. Igazából
csak egyvalami biztos: az igazság, ami szintén megfoghatatlan, csak
érezzük. Ez egy belső érzés, ami minden ember szívében ott van,
amikor megszületik. És aztán ki hogy él vele, ki hogy fedi ezt föl, ki
hogy műveli ki magában ezt a lehetőséget – ez egyénenként változik.
Hadd említsem meg A fal előtt című képemet, amelyhez készült egy
rövid kis szöveg arról, hogyan született meg. 2000 előtt még nem jártam Izraelben. Évek óta terveztük a látogatást. Az életben nincsenek
véletlenek. Vannak művészek, akik hosszú éveken keresztül a várakozás óráiban akkumulálódnak, mert érzik, hogy van egy pillanat, ami
létrehoz valami különöset, s a hétköznapi, a kézzelfogható valóság
beemelődik egy másik szférába. Fiam bar-micvói ajándékaként elindultunk Izraelbe 2000 peszahja előtt, hogy az ünnepeket már kint, a
rokonokkal együtt tölthessük. Sok tekercs ﬁlmmel, fényképezőgéppel
s egy kamerával felszerelkezve szálltunk fel az El-Al gépre. A megérkezés megrendítő volt. Különös aura lengett be mindent, ahogy
leszálltunk. Itt vagyok Izrael földjén! Hányszor álmodtam erről, s
hányszor képzeltem el ezt a találkozást, amikor magányos, magukra
maradt zsidó temetőket festettem a hetvenes években idehaza a táci
műtermemben. A sírás szorongatta a torkomat, megmagyarázhatatlan érzés. Egyszer éreztem már ezt. A kilencvenes évek első felében
egy izraeli kórus hangversenyén voltunk Kápolnásnyéken Dávid
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ﬁammal. A földről, a hazáról énekeltek hihetetlen átéléssel. Ültem
megrendülten a templom padjában és sírtam, oldalra tekintettem és a
hétéves ﬁam is sírt, potyogtak a könnyei. A dalok héberül hangzottak
el, a szövegét akkor még nem értette, csak érezte. Ez az a különös
érzés, ha Izrael földjére érsz, ami átsugárzik mindenből, a hazaszeretet. Önkéntelenül szakadt ki belőlem: „Szeretlek Izrael, te gyönyörű
ország…” A szűk utcákon, a nagy tömegen keresztül egyszer csak
ott álltunk a Fal előtt. Fekete kaftános, srámlis alakok átszellemülten hajlongva imádkoztak. A Fal rései teletömve apró papírokra írt
üzenetekkel. Fiam előrement a Falhoz. Meg kell érinteni – mondta.
Táliszába burkolózva imádkozni kezdett. Kezemben szorongattam én
is a kis cédulára írt kérésemet, ott volt előttem, körülöttem sok ezer
év történelme, ott magasodott előttem a Fal. Annyian megfestették
már, számtalan képeslap, poszter szólt már róla. Szinte banálissá
tették. De az életünk is a hétköznapi banalitások sokasága. Ekkor
elém lépett egy nagy fekete srámlis alak, Dávid hajlongott előtte,
mögötte Csiszta, a rokon, majd egy másik táliszos, és a képet egy pajeszos, fekete kalapos imádkozó zárta. Megszűnt minden körülöttem,
valami kiszakított az időből, csak az imasálak fehérsége világított, s
a fekete kabátok sűrűje rajzolt mindent rendíthetetlenül körül. S’má
Jiszoroel… – mondtam az imát, majd némán betettem a résbe a kis
cédulámat, s megérintettem, majd megcsókoltam a Falat, s ennyit
mondtam: „Végre legyen béke!”

J. H.

86

Ezt így hallva megint azt éreztem, amit már sokszor; azáltal, hogy folyamatosan az Ószövetséggel foglalkozom, több oldalról
is érintettségbe kerültem a zsidósággal. Valahogyan mintha kezdeném érteni, mit jelenthet mindaz, amiről éppen az imént volt szó. És
néha nem vagyok biztos abban, mi is az, amire ráérzek néha. Némi
irigység merül fel bennem bizonyos értelemben, mert én azt gondolom, itt valami olyasmiről van szó, amit mi, keresztény emberek
így nem tudunk átélni. Mert ha jól értem, itt olyan fajta kötődésről
van szó Izrael földjét illetően, ami valahogyan számunkra Jézuson
keresztül is létezhetne, de mégsem jelenik meg ebben a formában
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a keresztények között. A kereszténységet ugyanis bármikor, bárhol
meg lehet élni, az Izrael földjéhez való kötöttség nélkül is. Ebből a
szempontból valahogyan másként működik a két vallás.
Ugyancsak különbséget látok abban, ahogy a két vallás szemlélete
számára a jelen és a múlt együtt létezik. Ez nálunk, a keresztény
gondolkodásban valahogy másként működik. A zsidó ember benne
él egy sajátos időfolyamatban, méghozzá úgy, hogy a történelmi emlékezés kezdeteitől számított megszakíthatatlan folyamat részeként
éli meg a jelenét és az újra és újra felidézett múltat is. Ez egy igen
különleges élményt jelent, mert egyszerre él a jelenben, és ugyanakkor újra átéli a múlt történéseit is, ami a keresztények számára,
úgy vélem, nem egészen ebben a formában valósul meg. Az egyházi
esztendő során a keresztények is felidézik a Jézussal történt legfontosabb életeseményeket, de például az őskeresztények vagy a későbbi
korok keresztényeivel történtek nem kerülnek felidézésre a liturgiában vagy a hitélet során. Az a nagyon mély érzelmi szint, amelyet a
zsidó vallásosságban tapasztalunk, bennünket, keresztényeket nem
köt oda, a kezdeti események helyszínéhez. A keresztények számára
nem annyira konkrét, hanem egy egészen másfajta, inkább spirituális
jellegű kötődés dominál.

F. L.

Nagyon különös volt, amikor először voltam Izraelben, és a
rokonunk mindent meg akart nekem mutatni. Olyan helyekre akart
elvinni, ahol szinte még a bennszülött izraeliek se nagyon jártak.
Elvitt – ha jól emlékszem – Ben Uziel sírjához, aki egy olyan híres
csodarabbi volt, és olyan erővel rendelkezett, hogy ha fölötte repültek a madarak, akkor attól az erőtől, ami belőle sugárzott, megégve
lehullottak. A mai napig is ﬁatal terméketlen párok mennek a sírhoz,
és csodák történnek. Akkor én is elmentem ehhez a sírhoz. Egyik felől
a férﬁak imádkoztak, másik felől a nők. Ráborultam, ráhajoltam a
sírra, és elkezdtem mondani a magam kis imáját. És egyszer csak azt
vettem észre, hogy erős lökéseket érzek. Mintha valami megmozdult
volna a sírban, és többször erősen meglökött volna. Először azt hittem, hogy ez valami tévedés, vagy én mozdultam rosszul, nem tudom,
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mi történik velem. Hátrébb hőköltem, és néztem a többi embert,
ugyanúgy imádkozott a sírra borulva, és semmi nem történt. Újból
ráborultam a sírra, elkezdtem imádkozni, és újból megjelentek ezek a
jelek. Valamilyen hihetetlen energia, erő áradt felém. Megmagyarázhatatlan. Nem belebeszélés, ez megtörtént velem. És hogy menjünk
tovább, a rokonunk elvitt arra a helyre, azt hiszem, Korazinba, ahová
Jézust nem engedték be. Ott van az a nagy fa, amelyről a fűzfához
hasonló zöld puha ágak lógnak le. Ki van írva, hogy ennek a fának
az ágából készítették Jézus töviskoszorúját. És akkor hirtelen átfutott rajtam a művészettörténetből ennek az ábrázolása, a hatalmas
tövisek, a csurgó vér, és látok egy zöld fát, ami hasonló a fűzfához.
És hirtelen ösztönösen – mondhatnám, „hitetlenül” – belekaptam
az ágba, hogy megnézzem, mi ez. És ahogy megfogtam az ágat, iszonyú mennyiségű tüske ment a kezembe. Elkezdett vérezni az egész
tenyerem. Rettenetesen fájdalmas volt. Ott álltam, és azt mondtam,
hogy igen, ez most egy olyan jel volt a számomra, ami döbbenetes.
Én – idézőjelben – „hitetlenkedve” nyúltam a fa felé, és ott volt a
véres tenyér, ott volt a jel, a saját bőrömön tapasztaltam. A rokonunk
ezután elvitt bennünket Jézus sírjához. Bementünk. Ott van az a
kő, amelyen a halottakat mosdatják, ahol Jézust is mosdatták. Mindenki ráhajolt. Amíg volt benne egy kis víz, azt próbálták magukra
kenni. Néztem, néztem ott az embereket, és azt mondtam, hogy
megérintem ezt a követ. És ahogy megérintettem, valami hihetetlen
dolog történt, olyan volt, mintha parázsba nyúltam volna. Olyan
erős égésnyomok keletkeztek a kezemen, hogy a középső ujjamon
egy kétforintos nagyságú, szabályos égési seb jelent meg. És amikor
mutattam a rokonunknak, föltartottam az ujjamat, mondom, nézd
meg, csak döbbenten nézte, és azt mondta, ez hihetetlen. Ilyen nincs.
Mondom, pedig van. Ez egy olyan helyzet, amit ott naponta átélhet
az ember. Nemcsak ﬁzikálisan, hanem a szívében is. Ott hajlongott
a többi ember, megérintették a követ, és nem történt semmi. Amikor
én odamentem, hogy megtapintsam a valóságot, a valóság jelet adott.
Az a valóság maga volt az igazság.
88
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G. Á.

Fehér László mondta korábban, hogy az ünnep a lélek maradandósága. Azt hiszem, ezek a történetek, ezek a megtörtént emlékek mind ünnepek voltak. Egész életre kiható, maradandó ünnepek.

F. L.

Számomra az igazi nagyünnep az, amikor ott vagyok a
fehér vászon előtt. Ott az ember elkezdi megfesteni azt, amit belül
érez. A művész valahol azért szerencsés – nem nagyképűség, csak
próbálok analógiát vonni –, mert teremteni tud, Istenhez hasonló
módon. Teremteni tud egy világot. Amikor gyerek voltam, és az az
idős festő ott, előttem fehér papírra fölvázolt egy tájat, akkor azt
éreztem, hogy újból megteremtődött egy világ, ami az ember szívében van, amit Istentől kapott. Abban a lélekben, ami a mai napig
megmagyarázhatatlan, hogy hova tűnik. Számomra mindig van egy
olyan misztikus pont – sokszor előfordul, ha nagyon meditál az ember, és mélyen azt akarja, hogy kiszakadjon mindenből –, amelyen
keresztül egyre közelebb kerülök Istenhez. Akkor úgy érzem, hogy
valóban megszűnik minden, és elindul az ember egy fehér fény felé.
És amikor már szinte ott vagyok a fényben, akkor mindig kinyitom
a szemem, mert még a jelenben akarok lenni. Mindig azt mondom,
hogy addig festek, amíg Isten örömét leli benne. És ezek szerint idáig
még örömét lelte.

J. H.

Érdekes volt az ünnephez való közelítés a fehér vászon felől.
Mert itt teremtésről van szó, és ha a klasszikus értelemben gondolkodunk az ünnepről, amelyen összegyűlnek és együtt vannak emberek,
akkor azt mondhatjuk, egy ünnepnek a legtöbb esetben mindig van
valamilyen saját liturgiája. Ez egy olyan törvényszerűség, amely gyakorlatilag teljesen független attól, hogy melyik vallás ünnepéről van
szó, ráadásul nem csupán vallási ünnepek esetében érvényes. Egy
állami ünnepségnek, egy születésnapi vagy névnapi ünnepnek vagy
bármilyen hasonló „profán” ünneplésnek is van egy saját menetrendje, ha úgy tetszik, liturgiája, amely jelzi és egyértelművé teszi, hogy
itt egy ünnepről van szó. Úgy gondolom, ez az ünnephez szervesen
89
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hozzátartozó saját liturgia arra való, hogy újra és újra meg tudjuk
ismételni ezeket az ünnepeket. De egészen pontosan itt nem is magának az ünnepnek a megismétléséről van szó, hanem az ünnep tartalmának, annak a lelki-szellemi tartalomnak az ismétléséről, amiért
egyáltalán létrejött, kialakult az ünnep. Ebből a szempontból nézve
egy klasszikus értelemben vett ünnep mindig a teremtés és az abban
való részvétel valamilyen aspektusáról beszél. A peszah ünnepén a
kivonulás eseményét ünneplik, és a liturgiájában is elhangzik, hogy
most ezt ünnepeljük, méghozzá úgy, hogy a felolvasás által újra megteremtjük az eseményt a magunk számára, és újra átéljük azt, hogy mi
lélekben kvázi most kivonulunk, tehát részesülünk abban az élményben. Ha mi egy keresztény istentiszteleten úrvacsorát ünnepelünk,
ez esetben is elmondható, hogy újra részesülünk abban az úrvacsorai
eseményben, ha nem is teljesen abban az értelemben, ahogy a zsidó
történelmi átélés során történik, de az úrvacsorai közösségben mégis
részt veszünk abban, amit annak idején Jézus Krisztus cselekedett és
ünnepelt. Amikor születésnapot ünnepelünk, valamilyen értelemben
visszaemlékezünk a születésünkre. Ezekben az esetekben a múlt jelentősége bekerül a jelenbe, és egy „mini formátumban” valamiféle
teremtés történik. Újra és újra ugyanaz a jelentőségteljes esemény
történik meg, és egy kis teremtés megy végbe.
Az jutott eszembe, hogy néha én is fehér, bár nem vászon előtt,
hanem fehér papír előtt vagyok. Akkor, amikor tudományos műveket írok, de még inkább érvényes az összehasonlítás arra az esetre,
amikor egy igehirdetésre készülök. Azon a fehér papíron is valami
hasonló történik: komolyan végiggondolva azt, amit előtte a Bibliában olvastam, és komolyan véve azt a felelősséget, hogy embereket
kell megszólítanom, és el kell juttatnom hozzájuk az üzenetet – e
folyamat során is valamiféle teremtés történik kicsiben. Valahogyan
ebben az esetben is előfordulhat az, hogy amikor az ember a végén
lemegy a szószékről, azt érzi, hogy most valóban az Istennel találkozott. És azáltal, ami elhangzott, talán azok közül néhányan, akik ott
vannak, szintén átélnek egy hasonló találkozásélményt. Visszatérve
az imáról szóló képre, a képet látva valahogy hasonlót éreztem, hogy

Asztali_beszelgetesek3.indd 90

2009.11.11. 14:24:06

mintha ott is éppen születne, teremtődne valami, ami révén ebben az
imában valahogyan mintha magamat is megtalálnám. Így nemcsak
a festő, az alkotó teremt vagy vesz részt egy teremtésben, hanem a
néző, a befogadó is. Ha ez a két részvétel találkozik, akkor valóban
megtörténik a valóságnak egy olyan fajta újrateremtése, amelyről
sokszor a bibliai teremtés analógiájaként beszélünk.

F. L.

És ha ez valóban így jön át egy művön keresztül, akkor
jelentős műről beszélhetünk. Egyik kedvenc festőm Rembrandt. Amikor az egyik művével, a Nevető önarcképpel először találkoztam, az
valami hihetetlen élmény volt. Akkor még a kölni Ludwig Múzeum
egyik termében volt kiállítva, még nem volt elkülönítve a két gyűjtemény. A sok kortárs után hirtelen elém került Rembrandtnak ez
a Nevető önarcképe. Ott álltam a kép előtt, és valami fura, különös
dolog történt, hiszen alig volt benne szín, olyan volt, mintha a festő
lehajolna a földre, és belemarkolna a földbe, egy agyagdarabba, és fölkenne valamit a fehér vászonra. És a vászon és a festék közé beszorult
valami – a fény. És ez a fény Rembrandt kesernyés tekintetéből csak
úgy világított akkor és ott ezeken a barnás földszíneken keresztül,
és furcsa mosolyából áradt valami különös. Azt éreztem, hogy ha
az emberiség elpusztulna, és csak ez az egy kép maradna meg, akkor is hirdetné, hogy kik éltek ezen a földön, ezen a bolygón. Tehát
a teremtésnek egy olyan különös aktusa volt ez, amikor a művész
valóban szinte a földből teremtett meg egy olyan sugárzó lelket, ami
Rembrandt nagyságának az esszenciája. Bármelyik kép előtt állunk,
akár a Zsidó menyasszony vagy a Jan Six polgármester vagy a Danaé,
valami megfoghatatlan, különös erő és fény árad valahonnan. Onnan
mögüle. Bizonytalan az egész kép faktúrája, felülete ezekben a ragyogó sárgákban, rembrandti vörösekben és barnákban. Bizonytalan
minden. És a bizonytalanság mögött ott a bizonyosság, mert olyan
elementáris erővel süt és sugárzik felénk, hogy ha az ember hazamegy
és lefekszik, nem tud szabadulni tőle. Egyszerűen ott dolgozik benne,
ott vibrál, ott süt, és érzi, hogy aznap, amikor találkozott ezekkel a
remekművekkel, ezerszerte több lett ő is.
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Hadd mondjak el egy megtörtént esetet. Felfedeztek az őserdőben
egy, a civilizációtól érintetlen emberi törzset. Kőkorszaki körülmények között éltek. A tudósok ott hagytak náluk fotókat, képeslapokat,
reprodukciókat. Különböző fotók voltak ezek, épületekről, festményekről, nem is tudom már pontosan, milyen tárgyakról. Otthagyták
az embereknek és eljöttek. Egy hónap múlva visszamentek, hogy
megnézzék, mi történt a képekkel. Kommunikálni nem tudtak velük,
a nyelvüket nem ismerték, hisz sajátságos ősi nyelven beszéltek. A
külvilágtól teljesen izoláltan éltek. Amikor visszamentek, legnagyobb
megdöbbenésükre az egyik fára egy kép volt föltűzve. Körberakták
indákkal, virágokkal, növényekkel, és ott térdeltek és hajlongtak a kép
előtt. Ez a kép a Mona Lisa volt. Mindehhez nem kellettek különös
érzések, művészettörténeti tudás, semmi. A lélek halhatatlansága
és ereje, a művészet tisztasága, maga az igazság, Isten ereje ott van a
műalkotásban. Az ott sugárzik még egy reprodukción keresztül is. Ezt
nem szükséges kommunikálni különböző nyelveken, mert egyszerűen megjelenik valami olyan elementáris hitelességgel maga az igazság
és a tisztaság, hogy a legegyszerűbb ember, akinek a civilizációhoz
soha nem volt semmi köze, egyszerre kitűzte a művészetnek ezt a
remekét, és azt egyszerűen leborulva imádta. Ez valami egészen gyönyörű történet, mert ebben is megmutatkozik az az abszolút igazság,
amit próbálunk fejtegetni, amiről az egész este folyamán próbálunk
beszélni. És bárhova kerüljön az ember az őserdő mélyétől kezdve a
metropoliszig, ez ott lebeg fölöttünk.

J. H.

92

Egyetértek. A tiszta igazság jelen van akkor is, ha egy festmény, egy irodalmi mű vagy bármilyen másfajta műfaj alkotása áll
előttünk, amelyről elmondható, hogy a művészi, esztétikai érték közvetítése szempontjából tökéletes mű. Mégis megtörténhet azonban,
hogy emberek előtte állnak, megnézik, elolvassák, megtapasztalják,
és mégsem tudnak mit kezdeni vele. Az imént hallott példa kapcsán
felmerül a kérdés: miért pont a Mona Lisa képe váltotta ki ezt a
hatást? Azt gondolom, ehhez a kérdéshez az is hozzátartozik, hogy
egy festménynek vagy egy szövegnek kell hogy legyen valami közös
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pontja azzal, aki befogadja, vagyis a műnek valahogyan éppen úgy és
akkor kell találkoznia velem, hogy az általa hordozott üzenet éppen
az én élethelyzetemben, lelkiállapotomban meglévő kapcsolópontot
„ta lálja el”, azaz pont azt kell közvetítenie, átadnia, amire nekem éppen ak kor szükségem van. Maga a tiszta igazság önmagában talán
nem elég ahhoz, hogy érintett legyek. Szükség van a nyitottságra,
az üzenetre való ráhangoltságra, az egzisztenciális érintettségre,
különben nem garantált, hogy egy mégoly gyönyörű és sokatmondó
festmény vagy írásmű megérint – lehet, hogy csak ott állok előtte, s
bár igen jónak tűnik, de a lényegét mégsem tudom felfogni.

F. L.

Hát itt van az a titok, amiről végig beszélünk. Istennek az az
„érintettsége”, hogy amikor megszólítja a kisebbik testvért, hogy a te
áldozatodat fogadom el, akkor ez miért történik? Miért történik, hogy
valaki rezonál egy dologra, a másik pedig gyilkos? Amikor kisgyerekek vagyunk, akkor tulajdonképpen tökéletesen azonosak vagyunk
önmagunkkal, mert a gyermeki lélek érintetlensége még önmagában
rejti az egész világmindenség történetét. És amikor öntudatra, az emberi énjének, a cselekvőképességének a tudatára ébred, akkor ott áll a
döntési és választási lehetőség előtt. Michelangelo Dávidja is például
fantasztikusan izgalmas alkotás: ha megnézzük, egy leengedett kezű
ﬁatalembert látunk. Tulajdonképpen nem csinál semmit, mégis ott
van a kezében a lehetőség, hogy eldobja a parittyát, vagy nem dobja
el. Legyőzi-e Góliátot, vagy nem győzi le. Tehát ott feszül benne, a
kezében az a döntési lehetőség, amit valójában Isten bíz rá.
Az ember a nagy döntéshelyzetekben választhat, hogy az igazság
mellett dönt, vagy nem. Ez a legnehezebb, aki ezt hitelesen tudja
megélni, és nap mint nap próbálja önmagában földolgozni a választás
lehetőségét, annak az embernek attól a pillanattól kezdve az életminősége is megváltozik. Hihetetlenül gazdaggá válik. És az örök kétely,
az örök tépelődések előreviszik. Ebben a belső küzdelemben nem az
a fontos, hogy mindenáron le kell győzni valakit, hanem az, hogy az
igazság felé kell törekednünk. Sajnos az emberek többsége nem igazán
érti ezt a mai világban. A másikban a legtöbben ellenséget látnak.
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Le akarják győzni, el akarják taposni, meg akarják ölni egymást,
mindenféle aljasságot képesek megcsinálni egymással, csak azért,
mert azt képzelik, hogy ezáltal jobbak, többek lesznek, hogy azáltal
válnak nagyobb emberré, hogy valakit meg tudtak semmisíteni.
Holott nem erről kellene szólnia a történetnek, hanem arról, hogy
igenis olyan konstruktív párbeszédet kell folytatni egymással, ahol az
igazság előbb-utóbb a felszínre törhet. És akkor végre megszűnne ez
az általános gyűlölködés. Nincs a világon semmi, ami végső értelemben le tudná győzni az igazságot. De sajnos az emberiség történelme
örökké ismétli önmagát. Újra és újra szinte ugyanazok a történetek
játszódnak le, lényegükben testvérgyilkosságok, s az emberiség szinte
soha nem tanult belőle. Pedig itt van az Ószövetség, a Biblia, minden
lényeges dolog benne van tökéletes hitelességgel ábrázolva. El kell
olvasni, nap mint nap értelmezni, és biztosan megtaláljuk benne az
igazságot. Találunk egy olyan útmutatást is, a kőtáblák Tízparancsolatával, ami megmásíthatatlanul örök érvényű, mert igazából az
Istennek a Lelke, ami inspirálta, méghozzá azért, hogy az ember be
tudja fogadni azt a szívébe, amelyet ugyanannak a Léleknek kellene
betöltenie.

J. H.

94

Mi, lutheránusok ezekben a napokban emlékezünk meg
Luther Mártonról, akinek tegnap volt a születésnapja. Nem azért
említem őt, mert evangélikus vagyok, és feltétlenül muszáj őt szóba
hoznom, hanem azért, mert számomra ő igen lényegre törő módon
fejtette ki azt, ami titokként jelenik meg előttünk. A Kis káté című
hitvallási iratban a hittel, a hitvallással kapcsolatban Luther az Istennel szembeni hálaadás fontosságát fejtette ki, amely lényegét tekintve
az ember válaszreakciója arra, hogy Isten hitet teremtett benne. De
nemcsak Luther Mártonban játszódott le ez a folyamat: a reformátor tulajdonképpen azt írja le, hogy mindannyian képesek vagyunk
hálát adni Istennek, amiért ő segít abban, hogy mi tudjunk hinni.
Mély értelmű titokkal állunk szemben: az egyik oldalon nagyon jól
tudjuk, hogy a hitünk az Istennek szóló válasz az értünk véghezvitt
cselekedeteiért, segítségéért, védelméért. A másik oldalon azt is tud-
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juk, hogy a hit nem magától alakul ki és nem magától jelenik meg. A
kettő közötti feszültség az én véleményem szerint bámulatosan fel
van oldva, amikor Luther kifejti, hogy miért lehet és kell hálát adni
Istennek a hitért. Én ugyan törekedhetem arra, hogy legyen hitem,
és az növekedjen, erősödjön, de az – természetes eredetét, a forrást
tekintve – a magam erejéből nem fog működni.

G. Á.

Hogyan találkoztak az igazsággal, és milyen módon élték

azt meg?

F. L.
Ha a történelmi oldalát nézzük, akkor volt számomra az
igazságnak egy olyan pillanata, amikor azt mondtam, hogy megfogható számomra, most itt van, jelen van. Ez – mint a beszélgetés elején
említettem – akkor történt, amikor a Hősök terén több ezer ember
megfogta egymás kezét. A másik eset pedig az volt, amikor ott álltam
Rembrandt Nevető önarcképe előtt, és valami olyan elementáris fény
sugárzott felém, amire csak annyit mondtam: köszönöm Istenem,
hogy ezt megélhettem.
J. H.

Az abszolút igazság létezik. Istennek nevezzük. Néha más
néven nevezik. Én azt gondolom, ha nekünk sikerülne megértenünk,
hogy a saját lehetőségeinken belül néha-néha találkozunk ezzel az
igazsággal, ezzel az Istennel, ha csak pillanatokra is képesek vagyunk
arra, hogy felfogjuk, mit is jelent a számunkra, akkor megváltozhat
az egész életünk, és magasabb szintre léphetünk a fejlődésben. Korlátozottságunk miatt az igazság teljességét nem vagyunk képesek
felfogni, csak töredékeket, részleteket láthatunk át belőle a magunk
egyéni módján, egyéni utakon és egyéni eszközökkel. Ha ezt valahogyan mindenki el tudná fogadni, az is sokat segítene abban, hogy
megszűnjön a harc, az ellenségeskedés, a viszálykodás, amelyet sajnos
legtöbbször éppen az „igazság” érdekében szítanak egymás kárára az
emberek – miközben nem veszik észre, hogy az csak a saját részleges,
szubjektív igazságuk lehet. Én abban reménykedem, hogy az igazság
töredékes felfogásának ez a belátása egyre szélesebb körben terjed
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el, és ez jelentősen növelni fogja a toleranciát és a békét az emberi
közösségekben.

G. Á.

Bízom benne, hogy ez a belátás egyszer eljuthat egészen a
testvéri ölelésig, és akkor ezt a mindennapokban megélve talán mindannyian közelebb kerülhetünk a végső és abszolút isteni igazsághoz.
Nagyon szépen köszönöm Fehér Lászlónak és Jutta Hausmannak,
hogy eljöttek hozzánk, és beszélgettek egymással, és kedves vendégeinknek is, hogy itt voltak, és jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt. Mindaz, amit hallottunk, kísérjen minket a továbbiakban is.

96
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MINDENKINEK VAN
EGY ÜZENETE
Csepregi András
Spiró György

Asztali_beszelgetesek3.indd 99

2009.11.11. 14:24:07

Asztali_beszelgetesek3.indd 100

2009.11.11. 14:24:07

Galambos Ádám

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit
az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány és a Pilinszky János
irodalmi kávéház nevében mai rendezvényünkön. Köszöntöm meghívott beszélgetőtársainkat, Csepregi András teológust, lelkészt és
Spiró György írót. Mai beszélgetésünk témája: mindenkinek van egy
üzenete. Kedves vendégeinket arra kérem, hogy nyugodtan kapcsolódjanak be a beszélgetésbe, és legyenek részesei aktívan is a mai
disputánknak. Átadom a szót Csepregi Andrásnak, hogy kezdje meg
a beszélgetést.

Csepregi András

Köszönöm szépen a szót. Nagy szeretettel
köszöntök mindenkit itt ma este. Ennek a beszélgetésnek személyes
előzménye van. Néhány évvel ezelőtt, egészen pontosan 2005 őszén
találkozhattam és beszélgethettem először Spiró Györggyel, egy számomra nagyon kedves esemény alkalmából. A Nyíregyházi Főiskola
irodalmi tanszéke rendezett egy beszélgetést az akkor még friss Fogság
című könyvről. Két irodalmárral, Margócsy Istvánnal és Gerliczki
Andrással együtt négyesben beszélgettünk, ami számomra egyrészt
intellektuális élmény volt, másrészt nagy örömmel töltött el, abból a
szempontból is, hogy akkor éreztem egy ilyen környezetben először,
hogy az irodalom összefüggésében a teológiai megközelítésnek is lehet
relevanciája. Amikor két héttel ezelőtt Ádám megkeresett azzal, hogy
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valaki helyett, akinek el kellett utaznia, be kellene ugranom, ezek után
örömmel vállaltam el a beszélgetést. De mivel nem lehet, és nem is
biztos, hogy még egyszer ugyanabba a folyóba kell lépni, nyilvánvaló,
hogy sok minden másról is szó lesz ma este, mint egyszerűen annak az
egykor volt beszélgetésnek a felelevenítéséről. Bemelegítésül mindjárt
fel is teszem az első – és egyben az utolsó – megbeszélt kérdésünket
ma este. Mindannyian tudjuk, hogy Spiró György néhány nappal
ezelőtt egy könyvfesztiválon vett részt Jeruzsálemben, ahol megjelent
egy novelláskötete is, ha jól tudom, héberül.

Spiró György

Hát nem.

Cs. A. Nem?
S. Gy.

Természetesen nem. Állítólag idén ki fog jönni, de ott nyoma nem volt a dolognak. Senki nem tudott róla, én se. De hát a
könyvkiadók, azok már így működnek a világban.

Cs. A. Utólag is meg mernék esküdni, hogy ezt olvastam a magyar
sajtóban.

S. Gy.

Ó, a magyar sajtóban sok mindent lehet olvasni.

Cs. A. Na jó, akkor ezt a kérdést visszavonom, de azt mégis megkérdezem, hogy ez a könyv, ami tehát nem jelent meg, ezek szerint
mégis valahol együtt van, valahol szerkesztik. Erről tudsz, hogy ezt
szerkesztik valahol, vagy kértek tőled kéziratot?

S. Gy.

Igen. Tarbay Dávid fordította, Tel-Aviv mellett lakik. Az ő
édesanyja, Szalai Anna, annak idején szerkesztője volt a Szépirodalmi
Könyvkiadónak. És volt egy Tarbay Endre nevű költő, Dávid édesapja.
Ők valamikor, valamiért, nem tudom, miért, kimentek Izraelbe. Dávid
maga is ír, ezenkívül reklámokkal foglalkozik meg tévézik, sok min102
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dent csinál. Lefordított egy kötetnyi novellát tőlem. Erről a kéziratról
egy tel-avivi kiadó úgy döntött, hogy kiadja. Ennyit tudok.

Cs. A. Akkor viszont úgy szól a kérdés, hogy melyek azok a novellák, amelyek valamikor majd meg fognak jelenni?

S. Gy.

Ez alapvetően az Álmodtam neked című novelláskötet
anyaga, de elég sokat kiszórtam belőle, mert nem volt elég jó. Bocsánatot kérek azoktól, akik olvasták, de hát az ember fejlődik meg
érik, és utólag belátja, hogy nem minden novella jó benne, és akkor
azt helyettesíti olyanokkal, amelyekről úgy gondolja, hogy jobbak.

Cs. A. És mit vársz a héber nyelvű megjelenéstől? Van-e benned
valamilyen várakozás ezzel kapcsolatban?
S. Gy.

Izrael is olyan hely, mint Nyugat-Európa meg sok más hely
a világon, ahol az emberek alapvetően nem olvasnak szépirodalmat.
Illetve ha olvasnak is némely könyveket, az nem az a fajta irodalom,
amit mi szépirodalomnak tartunk, hanem az amerikai típusú bestseller. Szegény izraeli írók, a jobb írók is nagyon rossz helyzetben
vannak, úgyhogy én ettől olyan nagyon sok mindent nem várok.
Talán egy-kétszáz példányban csak elkel, de azért többre nem lehet
számítani.

Cs. A. Akkor egy-kétszáz leendő olvasóval együtt mi is az izgalmas megjelenésre várunk. És ha egyszer majd megjelenik, és esetleg
reﬂexiót is adsz rá, akkor majd megkérdezzük, hogy vajon ebből
neked mint írónak mi jött vissza.

S. Gy.

Hát úgysem tudom elolvasni.

Cs. A. De lesz, aki elolvassa, és talán majd az újságok korrekten
is írnak majd akkor erről.
103
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S. Gy.

De az szégyen, hogy nem tudok héberül. Az is szégyen,
hogy nem tudok ógörögül. Ezt most gyorsan bevallom. Ezeket a
nyelveket meg kellett volna tanulnom. Lusta voltam, és a világnyelvekből dolgoztam.

Cs. A. Ehhez a nagy önkritikai sorozathoz én pedig azzal járulok
hozzá, hogy bevallom, hogy az asztalon előttem látható két nagy
Spiró-kötet közül csak az egyiket olvastam. A másikat, a Messiásokat
nem. Ezt a mulasztást majd valamikor később, ha lesz rá időm, be
fogom pótolni. Amikor két héttel ezelőtt hírt kaptam arról, hogy
beszélgetni fogunk, gyorsan megvettem, és pánikszerűen elkezdtem
olvasni, és talán harminc oldalig el is jutottam, de láttam, hogy ez
a két hét erre most nem lesz elég, viszont szeretném a beszélgetést
annak ellenére folytatni a regénnyel kapcsolatban, hogy felfedtem a
tájékozatlanságomat. Remélem, egy lényeges kérdést ezzel kapcsolatban mégis meg tudok kérdezni.
Engem az kapott meg az előszóban, hogy nagyon röviden elmeséled
az előzményeket. Írsz arról, hogy ’86-ban milyen felhőben utaztál
Varsóba és vissza. A felhőre való tekintettel úgy érezted, hogy kevés
időd van, gyorsan írtad meg A jövevényt, és tizenöt év alatt arra jöttél
rá, hogy nem voltál elég érett mint ember és mint író sem akkor ennek
a témának a feldolgozásához. Újraírtad, és most itt van előttünk a
Messiások. Téged úgy ismerünk, mint egy olyan írót, aki újra és újra
megmutatja, hogy kifejezetten érdeklődik a vallási témák iránt. Ebben a tisztán történeti anyagban azt is leírod az elején, hogy igazából
társzerzője vagy sok más szerzőnek, akiket a regényben bemutatsz
és megszólaltasz. Azt próbálod megragadni, hogy ők egy számukra
döntően fontos vallási élményt hogyan éltek meg. Azt kérdezném meg
tőled, hogy mi történt tizenöt év alatt veled, ami miatt úgy érezted,
hogy ezt a regényt újra kell írnod?

S. Gy.
104

A Messiások című mű A jövevény című regényemre épül. Ez
valójában dokumentumregény. Rábukkantam Az Ikszek írása közben
egy másik lengyel témára, és annyira elképesztett a dolog, hogy el-
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kezdtem kutatni. Bár ezt kevesen olvasták, de dióhéjban elmondom.
Egy Towianski nevű vilnai (vilniusi) lengyel úr az 1840-es évek elején
megjelent a lengyel emigráció körében Párizsban, és azt hirdette
magáról, hogy ő Jézus Krisztus inkarnációja. Voltak korábban is, akik
már hirdették ezt magukról. Tudunk ilyen franciákról, tudunk ilyen
lengyelről is többek közt, de azért azok tanaiból nem lett mozgalom.
Ebből viszont egy szekta lett, és kialakult egy nagy mozgalom. Ennek
a szektának az emigráns lengyeleken kívül franciák, majd olaszok is
tagjai lettek. Elég sokáig élt a szekta, túlélte magát Towianskit, aki
nagyon idős korában halt meg az 1880-as években, és az olasz szekta
aztán az 1920-as években beleolvadt a fasiszta mozgalomba. Tehát
sokáig tartott a dolog.
Ami még izgalmasabb volt, hogy a legnagyobb lengyel költők ennek
a szektának a tagjai voltak. Képzeljük el, hogy Petőﬁ, Arany egy ilyen
szektának a tagja. Mickiewicz és Slowacki tagja volt ennek a szektának. Elképesztő… És életük végéig hittek abban, hogy ez az ember, ez
a Towianski nevezetű úr tényleg maga Jézus Krisztus, aki újra eljött
kétezer holdév után. A lengyel irodalom, a ﬁlm és a színház, amelyik
számunkra rendkívül vonzó mindenféle szempontból – és közben
nagyon különös, mert nem olyan, mint a magyar paradigma – tele
van ezzel a towianizmussal, csak nem tudjuk, hogy sok dolognak ez az
eredete, én se tudtam sokáig. Tehát elkezdett ez a téma érdekelni. Az
a helyzet, hogy az írónak nem könnyű az ő vallásos tudatukat – hogy
úgy mondjam – imitálnia. Egy író nyilvánvalóan arra törekszik, hogy a
hőseit minél mélyebben ábrázolja, és ehhez azt a fajta gondolkodásmódot kell elsajátítania, amivel a szereplők rendelkeztek. Ez nekem nagyon
hosszú időbe telt – A Jövevényben kezdtem el igazán belemélyedni egy
bizonyos misztikus típusú gondolkodásba. Én magam nem vagyok
misztikus, de hát ember vagyok, mint ők is, bizonyos tekintetben
ugyanolyan vagyok, mint ők voltak. Ebből a szempontból számomra
nincs különbség az emberek között; az, hogy valaki vallásos vagy nem
vallásos, számomra nem lényeges – mindkettő ember, és mindkettő
ugyanolyan, csak más nyelvet használ. Egy csomó mindenben nem
tudtam elég mélyen belemenni az ábrázolni kívánt gondolkodásmódba.
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Mondok egy példát, ami talán megvilágítja ezt. Ennek a regénynek
tulajdonképpen két igazi főhőse van: Mickiewicz, a nagy lengyel költő
az egyik, a másik pedig egy eredetileg Gerson Ram nevezetű úr, aki
megkeresztelkedett, és Jan Andrzej Ram lett belőle. Csatlakozott ehhez
a szektához, utána kiábrándult, és végül üzletember lett Angliában. Ez
a Ram nagyon híres családból származik. Ebből a családból származik
Obama elnök úr Jonathan Ram nevezetű főtanácsadója. A Mihail
Romm nevű szovjet ﬁlmrendező ugyanebből a családból származik. Ez
egy nagyon híres, nagy múltú vilnai vagy vilniusi nyomdász család, s ők
arról voltak nevezetesek, hogy ők adták ki a legsikeresebben a Babiloni
Talmudot a diaszpórában. Nagyon jelentős, nagy család. Ebből szakadt
ki ez a Gerson Ram, aki annyira kiszakadt, hogy nem is tüntetik fel
a családfában. Természetesen aki a zsidóságot otthagyta, az mintha
meg sem született volna. Ezt ismerjük. Ez a Ram teljesen begőzölt, és
maradéktalanul elhitte, amit ez a Towianski nevű úr hirdetett. Ő már
Vilnában az ő híve lett, nem csak Párizsban. Többek között elvetődik
a pápához is, aki Towianskit nem fogadja, de őt igen. Elképesztő, de
valóban fogadta. Előtte egy rekollekciót tartott Avignonban. A jövevényben meg lehet nézni, hogy fogalmam nem volt arról, hogy a Ram
nevű pasas mit keresett Avignonban. Egyszerűen nem tudtam. Hát
valamiért oda kerül, nem tudom. És aztán Marseille-ből ment Rómába
a pápához. Amikor a Messiásokat írtam, akkor már tudtam, miért.
Azért volt Avignonban, hogy egyesüljön azoknak a pápáknak a lelkével, szellemével, akik Avignonban voltak pápák. Nekem tizenöt-húsz
évbe tellett, amíg odáig el tudtam jutni, hogy megértsem, hogy miért
volt ez a hős Avignonban. De ez nincs leírva még A jövevényben. Csak
annyi, hogy ő ott volt, de hogy miért, az nincs leírva. Kilencvenkilenc
százalékot adok, hogy ezért volt ott: egyesült a pápák szellemével.
Nos hát ez az, ami miatt elég sokáig tart, amíg az ember ezt a fajta
gondolkodásmódot elsajátítja.

Cs. A. Ha a kronológiát nézzük, akkor ’86-ban kezdtél el foglalkozni a témával, ’90-ben jelent meg A jövevény, 2005-ben jelent meg
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a Fogság. A Fogsággal való foglalkozás és a történetben a Krisztusmítosz és más mítoszok feldolgozása is játszik valamilyen szerepet
abban, hogy a Messiások elkészült?

S. Gy.

Azt hiszem, nem. Az játszott szerepet, hogy elolvastam A
jövevényt, és rájöttem, hogy rengeteg unalmas részt találtam benne.
Azokat ki kellett irtani. És volt benne egy csomó luk, amit meg kellett
volna írnom, de nem vettem észre, hogy ez írói feladat.

Cs. A. Akkor visszalépünk a folyóba, és megnézzük a Fogságot
még egyszer. Megpróbálom nagyon röviden feleleveníteni azt, amit
akkor gondoltam, amikor ebben az ügyben találkoztunk. A Fogság
számomra több okból volt letehetetlen mű, és itt mindjárt utalok
egy lelkész kollégámra is, aki ma délután azzal hívott fel, hogy feltétlenül adjam át neked, hogy ugyan nem tud eljönni, mert dolga
van, de ő se tudta letenni a Fogságot. Vagyunk ezzel így ezek szerint néhányan, és ehhez biztosan mások is csatlakoznak még. Nos
azért volt letehetetlen mű, mert azon a széles horizonton, amelyen
mozgatod a ﬁ ktív főhőst, Urit, bemutatsz egy csomó olyan dolgot,
ami teológusok számára evidencia kellene, hogy legyen, de mégsem
az. Az én generációm számára legalábbis nem az, mi egészen más,
régi iskolák szerint tanultuk az úgynevezett újszövetségi kortörténetet. Ráadásul annak is pontosan utána lehet menni, hogy mi
mindent olvastál, míg a munkán dolgoztál, hiszen a Fogságnak van
egy függeléke, amiben felsorolod a forrásaidat. Arra gondolok, hogy
bemutatod a mediterrán életvilágot, a patrónus–kliens kapcsolatrendszert, a család szisztémáját, amelyben az individuum nem
mutatkozhat meg, és így tovább, egy sor olyan szociológiai valóságot, ami mindenképpen elengedhetetlen ahhoz, hogy mai fejjel a
régi írásokat értelmezni tudjuk. Ez nagyon nagy élmény volt. Csak
egyetlen példát emelnék ki a regényből nem a legfontosabbat, de
nagyon szemléleteset, amikor például megmagyarázod, hogy mit
csinál a nómenklátor. Emlékszel erre?
107
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S. Gy.

Némileg.

Cs. A. A nómenklatúra kifejezést mindannyian ismerjük. A nómenklátor az a rabszolga volt, aki ott állt a patrónus előtt, és tudta a
kliensek nevét, a patrónus nem tudta, fogalma sem volt arról, hogy
ki az a hatszáz ember, aki megjelent reggelenként a küszöbénél, a
nómenklátor azonban tudta, ki kicsoda, és kihez hogyan kell szólni.
Egy sor ilyen és ehhez hasonló reveláció jelenik meg a munkádban,
és ez számomra nagyon izgalmas volt. A dolog neheze természetesen
akkor kezdődik, amikor valaki megpróbálja megérteni, hogy a ﬁktív
hős miért az, aki. Biztosan nem vagyok egyedül a feltevésemmel – bár
ezt talán akkor is megkérdeztem, és akkor is nemet mondtál, ha jól
emlékszem –, de van, aki azt feltételezi, hogy ez egy kvázi önéletrajzi
regény, és te vagy Uri, te vagy a ﬁktív hős. Nem tudom, hogy ezt azóta
másképp látod-e, akkor erre határozott nemet mondtál.

S. Gy.

Természetesen bizonyos vonásaimat odaadtam neki. Azért
volt erre szükség, mert esendő hőst szerettem volna ábrázolni. Nem
„hős” hőst, hanem esendő embert. Egy esendő ember közelebb van
az olvasóhoz. Ha valamit tudok róla, legalábbis a biológiai meghatározottságaiból, akkor feltehetőleg kevesebb hibával fogom, gondoltam én, ábrázolni olyan helyzetekben, amelyekben én nem voltam.
Tehát a rövidlátásomat például és mindenféle egyéb nyavalyáimat
odaajándékoztam neki, de azért az ő mentalitása, az messze nem az
én mentalitásom.

Cs. A. Tehát ezt az embert mozgatod, és egyfelől egy nagyon szé-
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les horizonton, Róma, Jeruzsálem, Júda, Alexandria és ismét Róma,
másfelől pedig olyan történeteket találsz ki a számára, amelyek a
mélységet és a magasságot a maga akkor elképzelhető szélességében
és távlatában megmutatták. Bizonyos értelemben azt lehet mondani,
hogy ez a ﬁktív hős sokkal többet lát, mint amit a valódi kortársai
közül bárki láthatott volna. Mert hiszen olyan helyeken járt, olyan
széles térben mozgott, amit egy akkori ember nem járhatott be. Az
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olvasó az ő kutató tekintetétén keresztül egyfelől sokkal többet megérthet abból a korból, mint bárki halandó, aki akkor élt. Másfelől
viszont bennem, mint keresztény olvasóban hiányérzetet keltett az,
ahogyan Urinak a számomra fontos eseménnyel, a Jézus-eseménynyel való találkozását megmutattad. Egyetlen egyszer találkoznak a
börtönben. Innen a metaforikus cím: Fogság. Azzal az idős, pocakos,
galileai tájszólással beszélő férﬁvel tölt együtt egy éjszakát a cellában, aki arról beszél, hogy mennyire a begyében van, hogy csalnak
a pénzváltók. Az evangéliumot ismerő olvasó számára azonban ott
van Jézus, aki megtisztította a templomot, a cellatárs pedig ezt így
adta vissza. Uri nem látta többé ezt az embert. Utána, jóval utána már
talán újra Rómában a kezébe adsz egy brosúrát, amit a nazarénusok
szektája terjeszt, amiben a legegyszerűbb mondásokat gyűjtik össze.
Ha időben próbáljuk elhelyezni ezt az eseményt, akkor történik ez,
mielőtt a páli levelek megszülettek volna, és bőven azelőtt, hogy az
evangéliumok megszülettek volna. És a szegény főhőst, Urit, a ﬁkció
keretei között egy igen szűk pályára állítván olyan helyzetbe hozod,
hogy alig-alig tudhat valamit abból, ami a Jézus-esemény megértése
szempontjából fontos. Természetesen nyilván itt egy ﬁktív hősről van
szó. Az írói eljárás életszerű és legitim, de engem mégis az izgatott,
hogy miért alakítottad ezt így?
Mindezzel párhuzamosan pedig – és ez az utolsó gondolat a nagy
összefoglalómban – arra ﬁgyeltem még fel, hogy bizonyos értelemben
nagyon kitolsz vele, azaz megfosztod őt mindentől, és mindenkitől, aki
számára fontos. Elveszed tőle a szeretett ﬁát, és meghagyod számára
a bosszantó ﬁát. Nem hagyod, hogy élete szerelmével eggyé legyen, és
mindenféle kínokba, bajokba beleviszed, ami miatt végül igen megkeseredik. Amikor erről először beszélgettünk, talán úgy fogalmaztam,
hogy amíg untermensch-et csinálsz a főhősből, bizonyos értelemben
mégis übermensch-sé emeled őt, mert ez a mindenben csalódott ember
erkölcsileg mindenki más fölé emelkedik. És sajátos módon adod meg
neki a részvét átélésének és kifejezésének a nagy ajándékát – több idevágó szép részt is olvashatunk –, amikor például visszagondol a júdeai
paraszti világra, ahol ő kulturálisan tőle egészen távoli emberektől,
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de mégis átélhető módon szerzett hiteles, vallási értelemben is hiteles
tapasztalatokat. Megengeded neki, hogy részvéttel tekintsen az elszigetelt júdeai parasztok marginális, kiszolgáltatott világára, amire a könyv
szereplői közül szinte senki nem tekint sehogy sem, hanem egyszerűen
leírhatónak és szóra sem érdemesnek tartja, ugyanakkor viszont minden
támaszt elveszel tőle, ami a részvét átéléséhez fontos lehet.
Próbáltalak téged még kérdés elé állítani azzal is, hogy a könyvet
ismert nagy Jézus-regényekhez hasonlítottam, de te elhárítottad,
hogy Sienkiewicz Quo vadisához hasonlítsam, azt is elmondtad,
hogy miért, de ezt majd te mondd el, a válaszodat nem fogom felidézni. Arra nem emlékszem, hogy arra mit válaszoltál, hogy Mika
Waltarinak az ilyen tárgyú regényei vajon egyáltalán párba állíthatók-e a te regényeiddel, de erről majd esetleg a következő körben
próbálunk szót váltani.

S. Gy.
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Nyilván rengeteg választásból áll egy regény vagy egy irodalmi mű megírása. Állandóan választunk. Többféle lehetőségünk
van. És valóban, én ezeket választottam: így van, ahogyan András
összefoglalta. Miért? Nekem az a tapasztalatom, hogy ha az ember
tragikus történetet ír, akkor annak nagyon erős hatása van. Az író
mindig erős hatásra tör. És ha valakinek van is érzéke a tragikumhoz,
akkor azt szereti művelni. Sienkiewicztől kezdve az összes többi Jézus
és „Jézus környéki” világról szóló regény általában úgy született –
legalábbis én nem olvastam ennek ellentmondó regényt –, hogy az
illető szerzőnek volt egy becsületes, átélt keresztény meggyőződése.
Sienkiewicznek is volt természetesen. És hogyha nekünk van egy
ilyen pozitív utópiánk, aminek a végén mégiscsak ott van a megváltás
meg a mennyország, az a tragikumot mint olyat kizárja. Soha vallásos mű, mélyen, őszintén vallásos mű nem lehet tragikus. Csak a
vallástalan, pogány művek lehetnek tragikusak. Az embernek pedig
választania kell. Természetesen nem úgy választ, hogy eldönti, hogy
ő most pogány lesz és nem keresztény. Én nem vagyok vallásos. Nem
vagyok hívő. Ami nem azt jelenti, hogy a hit tőlem messze állna.
Borzasztóan emberinek és az emberiséggel velejárónak tekintem a
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vallást mint olyat. Ez az ember egyik diﬀerentia speciﬁcája. Nyilván
bennem is megvan az összes lehetséges mag, de valamiért gyerekkoromban nem kaptam meg, és utána sem volt rá szükségem. És a mai
napig nincsen, ami nem azt jelenti, hogy majd esetleg a következő
állapotban nem lesz rá szükségem, szokott lenni az embereknek erre
szükségük előbb-utóbb, ezt tudom. De amikor írtam, tudatosan azt
választottam, hogy egy olyan főhőst fogok ábrázolni, aki nem lesz
hívővé. Elég könnyű neki a zsidó életből kiábrándulni. A környezetében mindent megtesznek azért, hogy ő kiábránduljon, és ez, azt
hiszem, nem is áll nagyon távol a valóságtól.
Az akkori zsidó vallással, be kell vallanom, igazán nem nagyon
sokat foglalkozom a regényben. Nem akartam bántani a zsidókat,
de ennél borzalmasabban teokratikus társadalmat, mint az akkori
zsidóság, nemigen tudok elképzelni. Ez nincs túlhangsúlyozva a
regényben, mindenesetre ez a társadalom borzalmas, valóban borzalmas. Abból csak egy nagy vallási forradalom származhatott, mert
egyszerűen lehetetlen volt élni abban a világban, abban a zsidó világban. Kiszakadni persze könnyű, de belemenni egy másikba, az
már általában nem olyan könnyű. Azt hiszem, hogy a Messiásokban
vagy a Fogságban van egy ilyen mondat, az egyik szereplő mondja –
nyilván egyetértek vele –, hogy egy élet arra elég, hogy az ember egy
nem hitből belemenjen egy hitbe, vagy pedig egy hitből belemenjen a
nem hitbe. Több ilyen váltás egy életbe nem fér bele. A főszereplőnek
tulajdonképpen adva van egy vallás, egy teljes világ. Abból kijön, de
az már nem fér bele az ő életébe, hogy belemenjen egy másikba. A
második ﬁa azonban belemegy.
Eléggé sokat tűnődtem azon, hogy ezt a kezdeti kereszténységet,
az őskereszténységet – ami még a nazarénusok vallása, tehát még
hangsúlyosan a zsidókereszténység körébe tartozik – hogyan is ábrázoljam. Igyekeztem nagyon igazságosan bemutatni, mint ahogy
a börtönéletet is igyekeztem igazságosan, és amennyire lehet, tisztességesen bemutatni. Persze azért nem lehet tisztességes a dolog,
mert a fantáziámra hagyatkozom. Ezzel nem lehet mit csinálni, nem
voltam ott, el kellett képzelnem. De mindazt, amit kikutattak és
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lehetett tudni erről a korról, azt fölhasználtam. Annak a római szektának a leírása, amelyikbe a főhős kisebbik ﬁa belemegy, azt hiszem,
szociológiailag stimmel. Az maga a polgári középréteg, ahol nem a
nagyon kizsákmányoltak, nem a legnyomorultabbak vannak jelen.
Ma már nagy irodalma van, hogy kik is voltak az őskeresztények. A
középosztályba tartoztak alapvetően. Női papsággal! Óriási forradalma az őskereszténységnek, hogy a nők nemcsak hogy egyenjogúak
lehettek, hanem nő is lehetett pap. Ennek a jelentőségét ma szinte
nem is tudjuk felbecsülni, mekkora forradalom is volt ez. Azért sem
tudjuk felbecsülni, mert ezeket a vívmányokat az egyház nagyrészt
visszavonta később. Azért most megint meg kellene küzdeni, hogy
a nők egyenjogúak legyenek. Az őskereszténységnek óriási állítása,
hogy a nő is ember, hihetetlen állítás és hihetetlen gyakorlat. Ezért
papnő az a bizonyos szereplő a regényben. És ez a papnő, Priscilla,
nagyon különösen hat Urira. Meg lehet nézni, hogy Uri zavarba esik
tőle. Nem az a helyzet, hogy a főhősöm eleve elutasító vele szemben,
mert akkor korlátolt személyiség lenne. Nem, másról van szó. Itt ő
valamit bajt érzékel. Baj van, mert van itt valami, amit ő nem ért, és
ahová ő már nem tudja a hívőket követni. Úgy gondolom, hogy ez
az ő történetének a legtisztességesebb megoldása.
Ugyancsak nagyon nagy problémám volt, hogy a nőket hogyan
ábrázoljam. Nehéz döntés volt. Végül is úgy döntöttem, hogy úgy
ábrázolom a nőket, ahogy akkor valóban éltek. Másod- vagy harmadrendű állampolgárok voltak, de nemcsak a zsidó nők, hanem a római
nők is, a görögök is és minden nő. Borzalmas életük volt a nőknek
abban a korban, és ilyen borzalmas életből csak az következik, hogy
rettenetes, kibírhatatlan szipirtyók lesznek valamennyien. Mi mások
lennének a nyomorultak? Úgy döntöttem, hogy noha ez nagyon sok
olvasót taszítani fog, de ebből nem engedek, és ennyiben történelmi
valóságot akarok írni, és nem mai regényt. Nem könnyű döntés.
Jézusra visszatérve világos volt, hogy egy ilyen regényben leginkább
a kereszténység keletkezésének a körülményeit lehet megragadni. A
körülményeket, ezt hangsúlyozom, mert a körülményeket tudom
követni. Magát a keletkezést nem tudom követni, nem tudok többet,
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és nem tudok mást, mint ami az evangéliumokban van. És bárki, aki
hozzányúlt az evangéliumokhoz, és regényesítette, rosszul járt. Nem
szabad. Nem lehet. Szerintem az tabu. A körülményekről azonban
tudunk valamit. A főszereplőt pedig muszáj volt összehoznom Jézussal. Gyáva író lettem volna, ha ezt nem teszem meg. Csak akkor
dőlt el, hogy meg tudom írni a regényt, amikor ezt a jelenetet végre
leírtam. Abban, hogy Jézus idősnek van ábrázolva, azt hiszem, köztem és a teológusok között egyáltalán nincs vita. Tudjuk, hogy Jézus
az időszámításunk előtt néhány évvel született. Mindenesetre, ha a
harminchárom évet veszem, ami közkeletű hiedelemnek számít, és
ehhez hozzáadom ezt a néhány évet, akkor majdnem negyvenéves.
Egy negyvenéves ember ebben a korszakban már idősnek számít. Ez
nem azt jelenti, hogy ne lettek volna nyolcvan-kilencvenéves matuzsálemek, de azért akkor minden hamarabb történt meg az életben,
minden gyorsabban zajlott le. Nem véletlen, hogy az apját látja meg
benne Uri, az apjára gondol, amikor a börtönben reggel meglátja ezt
az alakot. Annak, hogy el van hízva, nagy irodalma van természetesen. Orvosi irodalma, sőt keresztény orvosi irodalma. Tudniillik azt
a kérdést tették fel sokan, hogy miért csak három órát szenvedett a
kereszten. Tudjuk, hogy három órát, ezt több helyen rögzítik. A ﬁatalabbak és erősebbek akár több napig is bírták, erről is vannak korabeli
feljegyzések. Az idős és elhízott emberek nem bírták, mert nem tudták magukat tartani. A keresztre feszítés tulajdonképpen fulladásos
halált jelent, mert a rekeszizom már nem bírja. Az elhízott, gyenge,
idős emberek nem tudták magukat tartani, és hamar megfulladtak.
Ennek nagyon nagy irodalma van, ebbe nem is akartam belemenni,
a keresztre feszítést semmiképpen sem akartam ábrázolni. Mert
hiszen Uri másfele megy, és egyszerűen kitűnik a történetből ez a
három ember. Nem a kisujjamból szoptam ezt a fajta Jézust, hanem
elhittem az orvosoknak, hogy feltehetőleg igazuk van. Ami a lényeg:
szerintem nem lehet mondani, hogy ellenszenves lenne az a ﬁgura,
akit Uri később Jézussal azonosít.

Cs. A. Nem, semmiképp.
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Még egy dolog a keresztre feszítésről, az év. Ennek az
évnek a meghatározásakor 32-től 35-ig terjed a skála. Általában a
32-t szokták megadni, én azonban külpolitikai és római belpolitikai
okokból néztem végig, hogy melyik év lehetett a legvalószínűbb.
Arra jutottam, hogy 36 nem lehetett, mert 36 húsvétján Vitellius
szíriai helytartó letartóztatja Pilátust, és akkor viszik Caesarán
keresztül Rómába. Minimum egy évvel korábban kellet történnie.
Pilátus viselt dolgaiból az alapvető információk Josephus Flavius
könyvében vannak benne. Azt, hogy történelmi személy volt, már
tudjuk, mert hiszen Caesarában kiásták azt a követ a stadionban,
amely tanúsítja, hogy Pontius Pilátus valóban élt. A történetíróktól
pontosan tudjuk, mikor volt helytartó. És Flaviustól tudjuk, hogy
miket művelt. Flavius művében Pilátus viselt dolgai valószínűleg
nem időrendben vannak leírva, hanem össze vannak keverve. Én
akkorra datálom a keresztre feszítést, amikor Tiberius császár már
beteg, és folyik az utódlási harc. Amikor egy helytartónak, akiben
addig a császár megbízott, bizonyítania kell az alkalmasságát és az
éberségét az utód számára. Úgy látszik, hogy Pilátus gyengekezű
helytartó volt, és mindig engedett, amikor a zsidók föllázadtak.
Mindig visszavonulót fújt, ez benne van Flavius könyvében. Érdekes módon csak egyszer volt ennyire kemény, pont abban az
évben. 35-re tettem tehát római belpolitikai okokból, meg azért is,
mert Vitellius akkor már az egész területet akarta. Lehet, hogy az
én kombinációm hibás, de sajnos újabb római történetíróra nem
nagyon számíthatunk. Az egész Földközi-tenger medencéjének a
hatalmi struktúrájából és Tiberius közelgő halálából ez következett.
Meg abból, hogy Pilátus mindenképpen bizonyíthatóan gyengekezű
helytartó volt azokhoz képest, akik előtte voltak, meg akik utána.
Borzalmas ﬁckók voltak ott, még ő volt a legenyhébb. Egyetlen
korabeli feljegyzés van Pilátusról, Flaviusén kívül, a regény egyik
szereplőnek, Alexandriai Philónnak az egyik kis könyvében található, ez az Utazás Gaiushoz, a Delegatio ad Gaium címet viselő
mű; egy félmondat szól arról, hogy Pilátus – és ezt Philón 49-ben
vagy 50-ben írja, tehát még nagyon közel az eseményekhez – „íté-
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let nélkül végeztetett ki rabokat”. Nos, ez a közlés Jézusra és a két
latorra biztosan igaz. A görög félmondatból nem derül ki, hogy ez
gyakorlata volt-e a helytartónak. Sajnos a görögben nincs olyan,
hogy folyamatos vagy befejezett ige, mint például az oroszban, tehát
nyelvészetileg nem lehet tudni, hogy ez az állítás többszörös ilyen
gyakorlatról tanúskodik, vagy csak egyszer csinált ilyet Pilátus. De
egyszer biztosan, ezt tudjuk az evangéliumokból.
Ez a háttere annak, hogy miért akkora teszem a keresztre feszítést,
és miért hatalmi okokkal próbálom magyarázni. Az viszont, hogy
a zsidók átadták, vagyis a Szanhedrin átadta az illetékességi körébe
tartozó három rabot ítélet nélkül Pilátusnak, és Pilátus jogosulatlanul
ítélte el őket, az biztos. Ebben a Szanhedrin éppen olyan bűnös, mint
a helytartó. Pilátus végeztette ki őket, római katonák ölték meg, de a
Szanhedrinnek nem lett volna szabad ezeket az embereket átadnia,
tudniillik ő volt jogosult az ügyükben ítélni. Valamiért mégis átadták
őket. Valószínűleg azért, hogy Pilátus bizonyítsa Róma felé, hogy ő
milyen nagyszerű és keménykezű helytartó. Pilátus és a Szanhedrin
nagyon jól együttműködtek.

Cs. A. Jézus elfogatásának, halálának, keresztre feszítésének az
evangéliumokban ábrázolt története, illetve ennek a történetisége a
mai bibliai tudomány rendkívül izgalmas kihívása, amely komoly feladványnak bizonyul. Korábban egyszerűen abból indultunk ki, hogy a
legrövidebb evangélium szerzője, Márk megírta az alapvázat, és utána
a többiek ráépítették a többi történetet. János esetleg még egy kicsit
hozzátett. De mióta ezt a teológusok közelebbről nézik, kiderült,
hogy tulajdonképpen szinte minden mondat, amely az úgynevezett
evangéliumi szenvedéstörténetben szerepel, ószövetségi utalás vagy
ószövetségi idézet. Innentől fogva nagyon komoly kétség merül fel,
hogy ez alapján mit tudhatunk biztosan? Ha szakteológusként erről
az alapról közelítem meg, akkor ez – nyilván nem nekem kell téged
legitimálnom, de úgy fogalmazok – teljesen legitim megközelítés.
Talán még kevesebbet tudhatunk, mint amennyit te tudni vélsz,
hiszen te bizonyos szempontból szabadabb vagy.
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Visszatérnék ennek a történetnek egy másik pontjára. Említetted
a római közösséget, amely – mondjuk így – elcsábította Urinak a
kevésbé sikerült ﬁát, Marcellusnak hívják talán, ha jól emlékszem.
Ennek a közösségnek nő a lelkésze. Emlékszem arra a bekezdésre,
ahol a tekintetekről morfondírozik Uri, és arról, hogy kinek mit
mond a tekintete, és ennek a női lelkésznek a tekinteténél áll meg,
majd azt mondja, hogy ezt nem érti. Igazából nem tud mögé hatolni,
és nem tudja felfogni. Tehát itt jól jelzel egy pontot, ahol Uri kompetenciája elérte a határát. Számomra ebben a történeti körben nagyon
izgalmas egy másik beszélgetés, ahol vagy a ﬁával, vagy a szerelmével beszélget, és arra a meggyőződésre jut, illetve azt a kijelentést
fogalmazza meg, hogy a kereszténységgel az a baj, hogy túl könnyű
vallás. Túl könnyű vallás. És ez az a pont, ami már jóval azután, hogy
erről beszéltünk, bennem újra és újra gondolatokat ébreszt, mert a
regényt tulajdonképpen egy másik aspektusban felfoghatjuk úgy is,
hogy itt van ez a nagy utazó, aki a Római Birodalomból sokkal többet
lát, mint mások, ezért előre lát bizonyos eseményeket, amelyek be
fognak következni. Egyrészt mint zsidó és a zsidó közösségért aggódó
látja azt, hogy tragédia közeleg, és a zsidóság ennek nincs tudatában,
nincs rá felkészülve, és nem is tud mozgósítani semmilyen belső
energiát vagy fantáziát, amivel egy rómaiaktól nemsokára elszenvedett katasztrófát ki tudna védeni. És ezen a háttéren Uri számára
az jelenik meg, hogy a nazarénusok szektája még jobban megzavarja
a közelgő katasztrófának az érzékelését – nyugodtan beszélhetünk
népirtásról, amely a népirtás római formáját, egyáltalán az erre való
felkészülést hivatott segíteni.
Te ezzel régóta foglalkozol, ha jól emlékszem, a ’80-as évek elején
írtad újra Katona drámáját Jeruzsálem pusztulásáról. Tehát ez a téma
benned él már régóta, és itt egy új perspektívát kapott. Ami ebben
engem foglalkoztat, hogy vajon ezt az aspektust kiemelve nem tekinthetjük-e a regényt úgy is, mint a kereszténység karikatúrájának
a kritikáját. A karikatúrát úgy értem, hogy amit Uri megismert, az
tulajdonképpen az akkor alakuló rengeteg hellenista forrásból táplálkozó, kifejezetten természetfeletti, a történetiséghez nem kapcsolódó
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Krisztus-mítosznak a nagyon gyors terjedése, amely a kereszténységet a meghaló és feltámadó istenségek ősi és százféle formában
megjelenő dinamikájában tulajdonképpen egy olyan értelemben tette
könnyű vallássá, hogy megspórolhatták azok a valakik, akik ebben
hittek, hogy szembenézzenek saját magukkal, hogy szembenézzenek
a maguk konkrét világával.
Nem tudom, látsz-e fantáziát abban, hogy ehhez, amit te Urin
keresztül ábrázolsz, hozzákapcsoljuk Bibó Istvánnak néhány fontos
mondatát. Bibó öreg korában megírta Az európai társadalom fejlődésének értelme című nagy összefoglaló esszéjét. Van néhány nagyon
fontos mondata, ami talán ide kapcsolható. Ennek az esszének az
elején, néhány bekezdésben beszél Krisztusról. Ő nem Jézust mond,
nagyon érdekes, Krisztust mond. De amit elmond róla, az sokkal
inkább a názáreti Jézusra illene, mint Krisztusra, a mitikus alakra. A
bevezetőben arról beszél, hogy bár Krisztus, ismétlem, ahogy ő fogalmazza, egy világtól elvonuló szekta körében nőtt fel, ennek ellenére
mégis az e világi dolgok iránt hihetetlen érzékenységet tanúsított.
És miután ezt néhány elemi, bibliai példával illusztrálja, a végén azt
mondja, hogy ami utána következik a teológiai fejlődésben, részint
Pál apostollal, később a Szentháromság mibenlétéről folytatott vitákkal, az tulajdonképpen betudható annak a kollektív pszichológiai
igénynek, amely abban a korban ebből a nagyon is e világi és emberi
alakból egy mitikus lényt igyekezett faragni. Az újszövetségi hagyományozásnak, illetve a korai dogmatörténetnek is – és megint csak Pál
szerepét emelném ki – egyetlen egy eredménye ebből a szempontból,
hogy fenntartotta Krisztus teljes ember voltának az elgondolhatóságát. Számunkra, ma ez nem tűnik olyan nagy jelentőségű dolognak,
hiszen a felvilágosodás után inkább az szokott problémát okozni, hogy
hogyan lehet arról beszélni, hogy Jézus feltámadt, és egyszerre Isten
és ember. Bibó, anélkül, hogy szakteológus lenne, vagy jelét adná annak, hogy ilyen szempontból foglalkozna a témával, nagyon világosan
mutatja meg, hogy az első században az volt a természetes, az volt
az evidens, az volt a mindennapi, az volt az utcán heverő bölcsesség,
hogy egy mitikus alak meghal és feltámad. Ehhez képest pedig az a
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különleges, hogy ez a valaki ember. És emberként lehet rágondolni,
illetve emberként lehet kapcsolódni hozzá. Ami – és itt visszatérek
Urihoz egy mondattal – számomra hiányzott, hogy a valódi, tehát
ﬁktív, de valódi találkozás ellenére ez az ember–ember kapcsolat
nem jött létre, a történeti Jézus és Uri, illetve a történeti Jézus és a
történeti Uri között. Pedig éppen a magány megtapasztalása mint
elemi tapasztalat esetleg alkalmat adhatott volna Uri számára, ha
tudta volna a történeti Jézusról, hogy ő azt élte meg, hogy szemben a
madarakkal, akiknek fészkük van, és a rókákkal, akiknek barlangjuk
van, neki nem volt a fejét hová lehajtania, hogy ebben a tapasztalatban közösség alakuljon ki kettőjük között. Uri viszont ezt sem tudta
Jézusról, mert a ﬁkciód eltakarta előle, nem adtál neki esélyt arra,
hogy emberként közel kerülhessen hozzá.

S. Gy.

118

Igen, Uri a régi világ embere. Az új jelenséggel nem tud mit
kezdeni. Végül is ezt nem vethetjük a szemére, mert ami radikálisan
új, azt nemigen szoktuk megérteni mi, emberek. Van egy kiváló vallásszociológus és vallástörténész, Rodney Stark a neve, aki a nyolcvanas-kilencvenes években vallásszociológiai forradalmat hajtott végre a
világban. Magyarországon még nem nagyon ismerik. (Húsz, harminc
év, amíg itthon elterjednek a dolgok.) Minden évben van valahol a
világban egy Rodney Stark-konferencia. Ezeken az összejöveteleken
hihetetlen izgalmas dolgokat közölnek, ő is meg a tanítványai, nagy
hatású emberek. Ő eredetileg először a mai amerikai szektákat vizsgálta, hogy miért is csatlakoznak a szektákhoz az emberek. Utána a
mormon vallás kialakulását vizsgálta. És csak ezt követően kezdett
el érdeklődni a kereszténység kezdetei iránt. Az ő szemlélete nagyon
amerikai, tehát abszolút, hogy úgy mondjam, liberális piacgazdasági
szemlélet. Ő a vallásokat egy vallási piacon képzeli el, ahol ezek a
vallások egymással versengenek, és az a vallás győz, amelyik a legprimitívebb. Ezt ő így ki is mondja. Ezt nagyon érdekes gondolatnak
találtam. Ez nem az én eredeti gondolatom, nem is Uri gondolata.
Belegondoltam, hogy ebben lehet valami, elsősorban a zsidó vallás
korabeli állapota miatt. Tudniillik borzasztóan bonyolult volt az a
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zsidó vallás annak idején. Pál apostol meg a többiek, Jézus tanítványai nem véletlenül vitatkoznak arról, hogy be kell-e térniük a zsidó
vallásba az új híveknek, vagyis körül is kell-e metéltetniük magukat,
hogy utána keresztények lehessenek, vagy sem. A nőknek könnyebb
volt, mert nem kellett végigszenvedniük a körülmetélést. Pál azt
mondja, hogy nem kell. Nem kell ahhoz először zsidónak lenni, hogy
az ember végre keresztény legyen. Ez rendkívül forradalmi gondolat.
Persze rögtön belekerül az a mozzanat, ami évszázadokkal később
óhatatlanul zsidóellenes élt kap. Tudjuk, hogy a nagyon rokon nézetek
képviselői sokkal jobban gyűlölik egymást, mint az egymástól távol
álló, sőt ellenséges nézetek hirdetői. Ezt ismerjük a kommunista-bolsevik párt történetéből is: inkább egymást nyírják ki a kommunisták,
mint másokat, ugye? Mert túl közel állnak egymáshoz, ők az igazi
riválisok. Szóval, végül is ezeket a modern vallásszociológiai könyveket olvasván átgondoltam, hogy milyen variációk lehetségesek.
Lehet, hogy túl sok okosságot rakok Uri vállára azzal, hogy előre
megsejt dolgokat, de hozzá kell tennem, hogy ezt már a hatalmas
mészárlás, a zsidó háború után látja előre. Amikor már kétmillió
embert megöltek, és amikor már lerombolták a jeruzsálemi templomot. Nem biztos, persze, hogy a nazarénus mozgalom jelentőségét
bárki előre látta volna. Azt Uri nem is látja előre, hogy ebből az óriási
zsidó rabszolgatömegből lesznek majd a római keresztények, és ők
fogják a keresztény katakombákat megtölteni, amelyek csak abban
különböznek a zsidó katakombáktól, hogy szűkebb bennük a folyosó, ugyanis sokkal több embert kellett eltemetni, mivel hihetetlen
mértékben megnőtt a Rómába özönlött zsidóknak, a rabszolgáknak a
száma. Szóval nem biztos, hogy előre lehet látni, de érdekes perspektíva, innét nem szoktuk nézni a dolgokat, ezért szerepel a regényben.
Mindenesetre Rodney Stark nagyon jó szerző, akit ajánlok a ﬁgyelmükbe. Egyetlen könyve jelent meg magyarul, a többit még nem fordították le, de azért megszerezhető. Tudok emberekről, akiknek már
tíz-tizenöt Rodney Stark-könyvük van Magyarországon. Borzasztóan
izgalmas és rendkívül érdekes az ő szemlélete. Nem mindennel értek
vele egyet, de rendkívül gondolkoztató.
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Engem természetesen azok a mozzanatok érdekeltek, amelyek
valamennyire regényesíthetők. Ha az ember regényt ír, akkor nem
írhat se történelmet, se elméletet. A legrosszabb dolog az elméletet
belepakolni egy regénybe. Ami nem válik egy hős életévé, és nem
tudjuk közvetlenül követni érzelmileg, az nincs. Úgy érzékeltem,
hogy ennek a főhősnek az élete nem lehet más, csak tragikus. Az is
tragikus, hogy lerombolták a jeruzsálemi templomot, és hogy kétmillió zsidó esik áldozatul a négy és fél millióból. Hihetetlen nagy
szám, őrületes vérengzés. És nagyon furcsa dolgok kísérték.
Mondok egy példát, ami nincs benne a regényben. Amikor Ostiáról
van szó meg az ostiai zsinagógáról, annál a résznél egy kicsit csaltam.
(Mert regényíró vagyok.) Az az ostiai zsinagóga körülbelül húsz évvel
később épült föl. Svéd régészek ásták ki az 1990-es évek közepén, és
kiadtak egy nagy könyvet róla, amelyben dokumentálva van minden.
Én csak utólag jutottam el Ostiába, mint ahogy az összes regénybeli
színhelyre. Előzőleg nem jutottam el egyetlen helyre sem, amelyről
írtam, Rómát kivéve, ahol 82-ben voltam négy napot… Utólag a következőt láttam Ostiában. Ott van ennek a zsinagógának a romja, ami
az egyik legnagyobb a diaszpórában. Pontosabban imaház, akkor még
nem zsinagógának hívták. Nagyon nagy, a déloszival azonos méretű, a
négy oszlopa – az oszlopfők nélkül – áll. És van mellette egy szálloda,
egy ókori, kétezer éves szálloda. A felét kiásták a svédek, de a másik
felét nem ásták ki, egy földhalom rejti. Ez a szálloda hatalmas. Csak
és kizárólag a zsidó hajósok számára tartották fenn, akik ott szálltak
meg, és nem a városban. Elkezdtem osztani, szorozni, hogy hány
embernek kellett ott egy évben éjszakáznia, és kiderült, hogy több
tízezer ember éjszakázott ott, de már a templom lerombolása után,
ebben a zsinagóga mellé épült, nyilvánvalóan zsidó szállodában. Ez
azt jelenti, hogy nem szűnt meg Júdea területének a kereskedelme
Rómával. Vígan tovább kereskedtek egészen a Bar Kochba-felkelésig.
[A zsidó történelem legendás alakja, az utolsó ókori függetlenségi
háború (Kr. u. 133–135) hadvezére volt. Róla nevezték el a század
eleji Budapesten az azóta sok országban elterjedt népszerű kérdezzfelelek játékot. A szerk.] Tovább kereskedtek évtizedeken keresztül,
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mintha mi sem történt volna, mintha a templomot nem rombolták
volna le, mintha az a kétmillió áldozat nem lett volna. Elképesztő.
Ez már abszolút kívül esik a regényen, de ilyen az élet, ezt szokták
csinálni az emberek: elfelejtik a legnagyobb katasztrófákat is. Minden
megy tovább, az üzletnek mennie kell, és ott van a bizonyíték, az
imaház mellett ez a hatalmas szálloda. Ha eljutnak Ostiába, nézzék
meg, elképesztő látvány, főleg, ha tudja az ember, hogy mi a háttere
annak a négy oszlopnak.

Cs. A. Még egyszer nekifutva ennek a „könnyű vallás” kérdésnek:
Van-e neked leíró alternatívád arra, hogy mi a nem könnyű vallás?
Ilyen értelemben, ha egyszer Urin keresztül felmutattad a negatívot,
esetleg elfogadható-e az a fogalmazás, amivel az előbb úgy próbálkoztam, hogy a kereszténység karikatúrájának a kritikája?

S. Gy.

Nem hiszem, hogy karikatúra. Egyszerűen annyi, hogy
könnyű vallás. Pál mondja: nem kell más, csak az, higgyünk abban, hogy Jézus Krisztus eljött, meghalt értünk, és föltámadt. Ez
a hit alapja, semmi más nem kell hozzá. Hogy úgy mondjam, ez az
„egyparancsolat”. Még a Tízparancsolat se kell hozzá. Ez megint
nagyon forradalmi, hihetetlen gondolat. Ami nem könnyű vallás, az
a korabeli zsidó vallás. Elképesztően bonyolult. Sok száz előírást kell
betartani hozzá. Roppant mennyiségű ima kellett hozzá naponta, a
lábmosás meg a merítkezés, borzasztó bonyolult, alig követhető, és
irtózatos adóterhekkel jár. Ebben a teokráciában a nép eltart vagy
húszezer papot és legalább annyi papi segédet, akik ott lebzselnek
Jeruzsálemben, és abból élnek, hogy a nép beszolgáltatja nekik a
terményt. Ennyire túladóztatott nép még egy nem volt. Ez a vallás,
hogy úgy mondjam, halálra van ítélve. És halálra is volt ítélve, mert
a rabbinikus judaizmus később, a kereszténységtől nem egészen
függetlenül nagyon sokat egyszerűsített. Még később, az évszázadok
során újabb és újabb egyszerűsítések következtek a zsidó vallásban.
A legutolsó jelentős egyszerűsítés a haszidizmus volt az 1700-as évek
közepe táján, amikor azt mondták, hogy a vallás lényege az öröm.
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Örüljünk mindennek, mert mindennek lehet örülni, ami teremtve
van. Az más kérdés, hogy a haszidizmus is ugyancsak nagyon bonyolult és társadalmilag igazságtalan lett az évtizedek, évszázadok során.
De az egyszerűsítések nem úszhatók meg. Egy vallásba általában
sokféle hit, babona, hiedelem bekerül. Utalhatunk a görögök sokszínű
vallására is, amelyen belül mindenféle furcsa töredékvallások, millió
féle pogány hiedelmek léteztek, ennek elemei keringtek, és bekerültek
a különféle újabb és újabb szekták vallásába. Minden nagy vallás
integrálja magába az előző vallásokból mindazt, ami vonzó és felhasználható. Így járt a kereszténység is, így járt a mohamedanizmus
is. A nagy, egyistenhitre épülő vallások is magukba integráltak sok
mindent, ami az egyistenhitnek ellentmond. Az iszlám például a
zsidóságot is, a kereszténységet is adoptálta: a „normális” iszlámban
szinte minden benne van, csak leegyszerűsített megközelítésben.
Nekem az volt a fontos, hogy jelezzem, ahogyan ezek a hiedelmek
megjelennek. A regényben nem János Jelenéseit olvastatom, mert az
még nem létezik akkor, de az előzményt, az Énók könyvét olvassák, és
az nagyon fontos előzménye a János Jelenéseinek (János tulajdonképpen egyszerűsít). Az ő Apokalipszise is csodálatos, fantasztikus látomás, de Énók könyvében is őrületes dolgok vannak, és nem véletlen,
hogy rendkívül népszerű volt abban a korban, ahogy az sem, hogy még
a Talmudba se kerülhetett bele, pedig abban igazából minden benne
van. Talán azt lehet mondani, hogy egy annyira szépirodalmi művet
vallásos alapvetésben már nem lehet vállalni, mint Énók könyve.

Cs. A. Ez a dolog számomra azért nagyon izgalmas, mert egyszer-
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re érzem azt, hogy amit Urin keresztül talán tudatos, talán kevésbé
tudatos – hiszen író vagy, aki ilyen szempontból nem annyira tudatos
szándékot érvényesítesz – kritikaként megfogalmazol a számunkra,
keresztények számára, az lehet egy nagyon konstruktív provokáció,
még akkor is, ha nem provokálni akarsz, de ezt én vehetem provokációnak az olvasó jogán. Az a világ, amit megmutatsz, sok szempontból állítható párhuzamba a mi világunkkal, nyilván nem véletlenül,
hiszen kortárs író ül mellettem, nem egy kétezer évvel ezelőtt alkotó
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valaki. Ahogy jöttem ide ma, mielőtt metróra szálltam, a Nyugati
pályaudvar aluljárójában egy hatalmas molinó volt kiterítve a földre,
rajta Károli-fordítás szerint a Jelenések könyvéből egy mondat az új
égről és az új földről. Mögötte egy koreai hölgy, aki szintetizátoron
játszott. Ez a jelenet, ami mindennapos ma a budapesti utcákon, beilleszthető volna a könyvedbe annak minden konnotációjával együtt.
Ami ennél komolyabb, az az, hogy én egy olyan provokációt hallok ki
vagy fogadok el a ﬁkcióból, hogy újra és újra megkérdezem magamtól,
magunktól, hogy vajon az a kereszténység, vagy ha zsidó vagyok,
akkor zsidóság, vagy ha mohamedán vagyok, akkor iszlám, amit
élünk, bárkik vagyunk is, az vajon nem könnyű vallás-e? Nekünk,
protestánsoknak, talán könnyebb feltennünk ezt a kérdést, mert a
mi tradíciónkba jobban bele van kódolva az a ﬁgyelmeztetés, mint
a katolicizmusba, hogy ha nem ﬁgyelünk oda, akkor a vallásunk nagyon könnyűvé lehet. Nagyon könnyűvé válhat, és teljesen eltűnhet
belőle az a dimenzió, hogy ahhoz – hadd fogalmazzam most egészen
egyszerűen –, hogy megálljam a helyemet ebben a világban, a szó
vagy a kifejezés primitívségét is vállalva ezzel, ahhoz nekem nagyon
sokat kell dolgoznom, elsősorban saját magamon, és ezen keresztül a
környezetemen is. Ott pedig, ahol a vallási tradíció minden döntést
az isteni szférába utal, és felmondja a gondolati, az érzelmi és az
egzisztenciális kapcsolatot az isteni döntések vagy lehetőségek és az
emberi élet lehetőségei között, ott azonnal megnyílik az arra irányuló
ősi kísértés, hogy a vallás legyen nagyon könnyű, annyira könnyű,
hogy igazából semmi valódi hatása ne legyen arra, akik vagyunk,
amit csinálunk, akik holnap lenni szeretnénk. Ez a provokáció, ha
nem is volt szándékos – felteszem, nem –, befér a lehetőségek közé?

S. Gy. Persze, biztosan belefér. Egy műnek nagyon sokféle olvasata van, az olvasó fantáziája és lelke bele van kalkulálva. Az olvasó
olvassa a művet olyanná, hogy be tudja fogadni. Ha elég érdekes a
mű, akkor nyilvánvaló, hogy sokféle olvasata van. Minél rosszabb
egy mű, annál primitívebb és didaktikusabb. Egy didaktikus műről
semmit nem lehet gondolni, mert szájba rágja, amit akar mondani a
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szerző, és ezzel a fantáziát megöli. Egyébként azon tűnődtem sokáig, amíg készültem a regényre, hogy bár nyilvánvalóan sok minden
nem lesz benne, de az, hogy a kereszténység kétezer éven át ennyire
eleven tudott maradni, nekem garancia volt arra nézvést, hogy a mi
világunk alapvetően nem különbözik attól a világtól, amelyikben
a kereszténység kialakult. Nem véletlenül alakult ki, mondom én,
aki nem vagyok hívő, és ha ma is él és eleven, akkor ez azt jelenti,
hogy a paradigma nem változott. Ez valószínűleg új paradigma az
előzőkhöz képest, és felteszem, hogy még mindig ugyanebben az új
paradigmában élünk.
Az ember óhatatlanul érzékennyé válik, ha ennyit foglalkozik vallásos tudatú emberekkel, mint én tettem, és azzal, hogy mi zajlik
vallási téren a világban. Például érdekel, hogy mi történik Dél-Amerikában, és hogy a dél-amerikai, majdnem marxista kereszténység
vagy katolicizmus meg a dél-amerikai protestáns hit hogyan hatol be
Észak-Amerikába. Ami ugyanis Észak-Amerikában zajlik, az előbbutóbb Európára is óriási hatással lesz. Ezen a téren nagyon nagy
vallási változások várhatók, én már nem fogom, mi már nem fogjuk
megélni, de azért pár évtizeden belül elképesztő dolgok fognak történni a vallással, és valószínűleg erre a Vatikánnak is válaszolnia kell.
Sőt már biztos kellett is volna, csak hát nehéz. A Vatikán hatalmas
szervezet, és lassan mozdul, de nyilván fog. Ezzel kapcsolatban egyszer azt mondtam, hogy el tudom magam képzelni, mint aki külső
szövetségese egy baloldali, marxizáló katolicizmusnak a világban.
Nagyon könnyen el tudom képzelni, hogy az lennék, és drukkolnék,
hogy egy ilyen kezdeményezés sikerüljön.
Számomra a hívő és a nem hívő mentalitás között egyre kisebb
a különbség. Már a ’80-as években sejtettem, hogy ez a különbség
tulajdonképpen nyelvi kérdés. Nyelvileg különbözik az ateista a hívőtől. Volt erről sok személyes tapasztalatom. A Corvina Kiadóban,
ahol dolgoztam, volt egy nagyon hívő ember, akivel remekül lehetett
hülyéskedni és vitatkozni. Mindenben egyetértettünk, egészen addig
az utolsó pillanatig, hogy Isten vagy nem Isten; de addig mindenben
egyetértettünk. Ez bizony eleve gyanús: hogy lehet, hogy egyetértünk
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mindenben, kivéve azt az egy témát? Ugyanolyan emberi lelkünk,
agyunk van, mint mindenkinek, akár hívők vagyunk, akár nem.
Persze vannak olyan szélsőségei mind a vallástalanságnak, mind a
hitnek, amelyekbe az ember ép ésszel nem megy bele. Még az ábrázolásába sem. Megvannak a korlátaim nekem is, meg a mai vallásos
irodalomnak is, mert azt a fajta vallásosságot, ami meggyőződésem
szerint a Jézus-szektában főleg a nők részéről kialakult, mai lélekkel
nem lehet követni. Úgy kell hagyni, ahogy az Evangéliumok megörökítették, ahhoz nem kell hozzátenni semmit, mert úgyis hiába.
A középkori vallásossághoz sincs kulcsom, nem is próbáltam ábrázolni. Egy kissé modernebbet viszont megpróbáltam ábrázolni a
Messiásokban. Lényegüket tekintve nagyon egyformák az emberek:
lelkileg nem különbözünk mi számottevően egymástól. Akár hívők
vagyunk, akár nem. Ez régi és fontos tapasztalatom.

Cs. A. Amit most mondtál, az akár olyan zárszó is lehetne, ami alkalmat adhatna nekünk most ahhoz, hogy átadjuk a mikrofont, hogy
másoknak is lehetősége legyen ehhez a bensőséges beszélgetéshez
hozzászólni, de még mielőtt átadnám Ádámnak, hogy adja tovább,
néhány gondolatot mondanék arról, amit Dél-Amerikával kapcsolatban említettél. Nem tudom, hogy mennyire ﬁgyeled a fejleményeket,
hogy mi történik ott a vallás terén mostanában, de ezek bizonyos
értelemben hátborzongatók. Csak röviden érintve az előzményeket: a ’60-as, ’70-es évek fordulóján megszületett a felszabadításteológia munkanevű irányzat, amely a – magyarországi szemmel nézve
– mérhetetlen dél-amerikai nyomorra adott reﬂexió volt. Ebben,
különösen kezdetben, valóban voltak marxizáló irányzatok is. A
felszabadításteológiát utána felkarolta az észak-amerikai teológusok
jelentős része, és ott komoly akadémiai témává vált. Ezen keresztül
elterjedt az akadémiai szférán belül Európában is. Ugyanakkor viszont Dél-Amerikában majdnem kihalt. Ugyanis az történt, hogy
szintén Észak-Amerikából pünkösdi és evangelikál misszionáriusok
szállták meg Brazíliát, Argentínát és a többi dél-amerikai országot,
akik a szociális szférától elforduló, sokkal inkább a lelki élményre és a
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túlvilágra koncentráló kereszténységet honosítottak meg, aminek ma
Dél-Amerikában tömegei vannak. Alig-alig van már valaki helyben,
aki követi a felszabadításteológia eredeti irányzatát, illetve aki még
követi, teljesen el van szigetelve, például Brazíliában, vidéken, ahol
a földfoglaló maﬃákkal szemben vívnak sokszor halálos kimenetelű
harcot ezek a marginalizált paraszt emberek. És ennek a reﬂexiója,
mivel az portugálul zajlik, gyakorlatilag már nem jut el sehová a
világban. Tehát valójában ez a történet is, ha akarom, arról szólhat,
hogy a könnyű vallás tömegeket hódít, és azok a kérdések, amelyek
– fogalmazzunk így – egy nehéz vallásban megjelennek, nem biztos,
hogy kitartanak a következő generációig. De mi kitartunk, és akkor
én most át is adom a mikrofont.

1. hozzászóló

Két dolog fogott meg engem, mint emberekkel foglalkozó pedagógust, és amely kérdést diákok is fölvetették
a számomra. Bódi Emese, az Evangélikus Hittudományi Egyetem
történelem–latin szakos tanára vagyok. Egyrészt az értelmiségnek
a szerepe foglalkoztat két részlet kapcsán. Az értelmiségnek a megalkuvására és elsekélyesedésére gondolok, valamint az úgynevezett
„bizniszírás”, illetve a „bizniszelőadások” jelenségére. Konkrétan
Makedóniosz ﬁ lozófusra gondolok most, akit Uri kétszer is meghallgat, és iszonyatosan csalódik benne. Azt gondolom, hogy manapság szép számmal láthatunk ilyesmit. A másik dolog pedig, ami
igazából kérdésként fogalmazódik meg bennem, a közösségnek mint
olyannak a kérdése, hogy egyáltalán hogyan létezik egy közösség,
milyen lehet egy közösség? Arra a delegációra gondolok konkrétan,
amelyikkel Uri utazik, akiket igazából az kapcsol össze hogy oda
kell menniük, igazából ennyi, oda kell érniük, és igazából mindenki
a maga kis bizniszét akarja megcsinálni. Hogyan tudjuk értelmezni
a közösséget, vagy egyáltalán létezik-e, vagy hogyan kellene látni a
közösséget mint olyat?

S. Gy.
126

Erről a római zsidó közösségről, amelyikről azt mondják,
hogy akkoriban körülbelül negyvenezer ember tartozott hozzá, valójá-
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ban szinte semmit nem lehet tudni. Van egy Leon nevű kiváló amerikai
régész, aki 1960-ban kiadott egy nagyon érdekes könyvet. Ez a könyv
az egyetlen igazi ásatási eredmény, ami ezzel a római zsidó közösséggel
összefüggésbe hozható. Leon a ’20-as, ’30-as években ásta ki a római
zsidó katakombákat, és ezeknek az ásatásoknak az eredményeit tette
közzé ebben a könyvben. Rengeteg fénykép és egy csomó következtetés van benne. Ezeket a katakombákat aztán jórészt betemették, és
lakótelepet húztak föléjük, ez ugyebár Mussolini idején történt, hogy
soha többé ne lehessen őket kiásni. Azok tehát odavesztek. A többi
katakomba a Vatikán tulajdonába ment át valamiképpen, és nem lehet
látogatni őket. Nem tudom, hogyan mentek át olasz területről a Vatikán tulajdonába, mindenesetre nem lehet kutatni. Egy van közülük
privát tulajdonban. Megpróbáltunk ott forgatni két évvel ezelőtt, de
homályos pénzügyi okokból nem jött létre a dolog. Amit Leon kiásott,
az borzasztóan érdekes, ugyanis a megtalált sírlapok sírfeliratain nevek
voltak. A nevek kilencven százaléka görög. Körülbelül nyolc százaléka latin, és két százaléka sémi eredetű. Pontosan úgy, mint ahogy a
keresztény katakombákban, ugyanabban az arányban. Az is érdekes,
hogy hol volt lulav és egyéb zsidó szimbólum a fedlapokon, hol nem,
hol volt hal, hol nem. Ugyanaz a fajta temetkezés, ugyanazzal a módszerrel a mésztufába vájták a sírokat, ugyanolyan fedlapokkal, minden
azonos. Roppant érdekesek a fényképek, és mindezt máshonnan nem is
lehet dokumentálni. Van néhány római múzeum, ahol egy-két fedlap
megvan, meg lehet nézni. Egyébként pedig ki tudja, mi minden van
a Vatikán raktáraiban? Vannak olyan tudósok, akik arra tippelnek,
hogy az a menóra, amely Titusz diadalívén látható faragványként, az
az eredeti menóra a második templomból ma is megvan a Vatikán raktáraiban. Többen is állítják. Nem látták, de állítják. Ki tudja? Semmit
nem tudunk ezenkívül erről a római negyvenezres közösségről, ami
azért feltűnő, mert mégiscsak ők voltak azok, akik révén a kereszténység Rómában elterjedt. A zsidóknak nem érdekük kutatni, miképpen
lettek ezek a zsidók keresztények. A keresztényeknek nem érdekük,
hogy látva lássuk, zsidókból lettek a keresztények. Nagyon kínos a
dolog mindenkinek. Biztos persze, hogy előbb-utóbb azért ez téma
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lesz. Olyan nincs, hogy Leon könyve legyen az egyetlen bizonyíték.
Szegény Leonnak különben pechje volt, mert ’60-ban jelent meg a
könyve, és ő azon gondolkodott a könyvében, vajon mivel foglalkoztak
ezek a zsidók Rómában? Arra a következtetésre jutott, hogy biztosan
nem kereskedtek, hanem minden egyébbel foglalkoztak, földművesek
voltak, kertet műveltek, iparosok voltak satöbbi, ugyanis ha kereskedtek volna, akkor Ostiában előkerült volna valamilyen imahely, de nem
került elő, mondta ’60-ban Leon. Erre aztán ’62-ben kezdték el kiásni a
már említett hatalmas imaházat Ostiában. Kiderült, hogy kereskedtek.
Eléggé biztosra vehető, hogy előbb-utóbb valamiket újra ki fognak ásni.
Amit a regényben írok erről a római közösségről, az én kitalációm. A
nevektől kezdve az egész úgy, ahogy van, az én ﬁkcióm. Ezt őszintén
be kell vallanom. De hát regényt írtam, és nem tudományos művet.

2. hozzászóló
Az egyik elhangzott gondolathoz egy ellenvetést szeretnék hozzáfűzni. Én úgy érzem, az, hogy a hit és ateizmus
közöt ti „csak nyelvi különbség” azért elég jelentős, mivel az ember
a nyelvében él. Még az evangélikus társaimtól is, akikkel felnőttem,
nagyon sokban különbözöm, s egy pár éve kapcsolatban vagyok
katolikus közösségekkel is. Ha azt mondom, hogy minden közeledés ellenére fényévek választanak el bennünket, akkor azt hiszem,
nem túlzok. Két kérdésem is lenne, anélkül, hogy aktuálpolitikára
szeretnék rátérni. Vasárnap hallottam egy beszélgetésüket a Kossuth
rádióban arról, hogyan jelenik meg a szegénység a színházban vagy
a mai magyar drámában. És ott többek egybehangzó véleménye az
volt, hogy ennek ábrázolása nem feladata a színháznak. Úgy gondolom, hogy ebben az iszonyú megosztottságban – és most nem a
két politikai oldalról beszélek, hanem főleg a kulturális megosztottságról, pontosabban polarizáltságról – ez talán egy túl elegáns és
kitérő válasz volt.
S. Gy.
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Nem lenne jó, hogy ha valaki azt mondaná központilag,
hogy: Elvtársak, márpedig most tessék a szegénységet ábrázolni! Ez
nem szokott sikerülni. Ilyen feladatot nem lehet az írókra róni. Ha
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valakinek van normális emberi lelkiismerete, akkor úgyis ábrázolja.
Én például szoktam, amikor úgy látom, hogy muszáj és elkerülhetetlen. Más magyar írók is szokták, említettem szerzőket, és Tarján
Tamás is mondott erről példákat. De így kiadni az ukázt, hogy tessék
a szegénységről írni, meg tessék a cigányságot ábrázolni, ezt nem
lehet, ennek nincs értelme. Ebben a vitaműsorban azt is mondtam,
hogy ne ábrázoljon szegény embereket, ne ábrázoljon cigányokat
olyan, aki a polgári rétegben él, és semmiféle tudása nincs róluk,
mert annál rosszabb nem lehet. Általában sajnos ez szokott történni. A polgárságba tartozó írók Magyarországon gyakorta, már a 19.
század eleje óta hajlamosak arra, hogy az alsóbb néposztályokat úgy
ábrázolják, ahogy az nagyon nem helyes: romantikusan, idillikusan,
vadromantikusan, közhelyesen. Ettől óvom az írókat és a jövendő
íróit. Az én megjegyzésem erre vonatkozott: nem jó, ha ez feladatként
ki van adva. Egyébként természetesen illene, és szokták is csinálni.

3. hozzászóló

Szeretetném megköszönni azt a gondolatát, amit
említett az evangéliumok, illetve a kereszténység keletkezésének körülményeiről. Maguk az evangéliumok, ahogyan nevezte, tanúk. Úgy
gondolom én is, hogy magukat az evangéliumokat megérteni egyszerűen nem elégséges a történelemszemlélet vagy a tudományos kutatás
számára, mert ott valami más is jelen volt, amit ezen a módon nem
lehet megtudni és mélyen megérteni. Nekem az egy új gondolat Jézus keresztre feszítésével kapcsolatban, hogy ő azért halt meg olyan
gyorsan, mert elhízott lett volna. Arra gondolok itt, hogy talán egy
más megvilágításba kerülhetne ennek a végiggondolása mind az ő
tanítása, mind az életmódja alapján. Erről ő sokat beszélt, nem aszkézisről, hanem önmegtartóztatásról, szerénységről, egyszerűségről.
Mindemellett – és hangsúlyozom, hogy nem aszkézisről van szó – az
első keresztényeknek sem ez volt a céljuk. Nem az ostorozás, nem
az éhezés, hanem egy egyszerű élet. Egy tiszta élet. Mindemellett őt
megfeszítették, nagyon súlyosan megkorbácsolták, ezért azt gondolom,
hogy ezt is ﬁgyelembe kell venni, azt az éjszakát, azt a tortúrát, amíg
gyalogolt, és vitték és verték, és ami szerintem inkább lehet magyará-
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zata a gyors halálnak. (Orvosokkal nem vitatkoznék, mert ez csak egy
kiegészítő gondolat lett volna.)
A másik gondolathoz is szeretnék kapcsolódni, amit Csepregi András említett Jézus halálának, feltámadásának a körülményeivel kapcsolatosan. Azt gondolom, hogy engem ateistaként az elgondolkoztatott,
hogy amikor én azt mondom, hogy nincs Isten, és az, hogy Jézus nem
támadt föl, ez csak egy legenda, akkor szembe kell néznem olyan
emberekkel, akik egyszerű zsidó emberek voltak, nem teológusok,
nem tudományos képzettségű emberek, hanem egyszerű emberek,
akik mégis készek voltak meghalni azért, mert ők azt mondták, hogy
ők szemtanúi voltak egy eseménynek. És ezt hangsúlyoznám: szemtanúkról van szó, nem illúziókban hívőkről, akik maguk sem hitték
el először, amit később a szemeikkel láttak. Ez engem elgondolkoztatott, hogy hogyan mondhatom ilyen emberekre, hogy hazudnak
vagy hallucinálnak, csak mert én azt gondolom, hogy nincs igazuk.
Amit Pál apostol úgy fejezett ki, hogy ha Jézus nem támadt fel, akkor
hiábavaló, amit hiszünk, akkor hazugok vagyunk, mert egyszerűen
hazudunk arról, amiért mások az életüket adták, vagy amiért meggyőződésünk szerint ma is ugyanúgy meg lehet halni. Ekkora súlya
van annak, hogy ezt most csak egy misztikus történetnek vagy pedig
valóságnak tekintjük.
Utolsó gondolatként az első keresztények életéről szólnék, mert
az is szóba került a mai helyzet kapcsán, hogy nagyon egyszerűen
ír róluk a Szentírás, nem kell őket sem bűntelennek és tökéletesnek
elképzelni. Nem voltak azok, de egyvalamit még a kívülállók is el
mertek mondani róluk: azt, hogy szeretik egymást. És olyan módon
szerették egymást, hogy az életüket, a vagyonukat és mindenüket
megosztották egymással, ami még kívülállóknak is, az ellenségeseknek is elgondolkoztató bizonyság volt, és sokan jutottak éppen
ez által, az életüket látva arra a meggyőződésre, hogy ők valójában
nem ellenségei senkinek.
Jézus keresztre feszítésének időpontjaként 32-t és 35-öt említett.
Itt elég sok történelmi adat van, és nyilván sok teológus is gondolkodik rajta, de azért említem csak a 30-as évet, mert több érv is szól
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e mellett – különösen az, hogy niszán 14-e, az újhold, az 30. április
7-én esett péntekre, amire azt mondja János evangéliuma, hogy ezek
után egy nagy nap, egy ünnep következett.

S. Gy.

A zsidó időszámítás nagyon bonyolult volt. A szökőévekben
egész hónapot ismételtek meg. Nem tudjuk, hogy mely évek voltak
ebben az időszakban szökőévek. De azt tudjuk, hogy volt egy csomó,
minden hét évben három. Volt olyan, hogy két-három év is szökőév
volt egymás után, ezt nagyon nehéz átszámolni, és erről nincsenek
megbízható források. Amikor azt mondtam, hogy „elhízott”, ez nem
azt jelenti, hogy a jóléttől van elhízva, hanem éppen ellenkezőleg. Föl
van puﬀadva a nem kielégítő táplálkozástól.

Cs. A. A szegénységtől.
S. Gy.

Ők természetesen nem voltak gazdagok, sőt. Nagyon roszszul táplálkoztak. Azt ették, amit a hívek vagy a meggyógyított emberek adtak nekik, ők nem földművesek voltak, a gyógyítással foglalkozó Jézus-szektának a tagjai nem táplálkoztak rendszeresen. Ma
is látunk fölpuﬀadt embereket, gyerekeket, akik ez éhségtől vannak
fölpuﬀadva. Azt nem állítottam, hogy jólétben éltek.
A többi részben teológiai kérdés, részben hit kérdése, de a különböző evangéliumok meg az Apostolok cselekedetei is nagyon érdekesek,
hiszen nagyon sok ellentmondó adatot tartalmaznak, ezek pedig
tág teret adnak a fantáziának. Jézus föltámadása nagyon érdekesen
szerepel bennük, ezt itt nem kell külön hangsúlyoznom, hogy hány
helyen és hogyan van leírva. Először a két nő látja, Mária Magdaléna és a másik Mária, és nem ismerik fel, mert más alakban jön. Ez
rendkívül érdekes. Ezt helyesen értelmezni – hát teológus, ﬁlozófus
meg író legyen a talpán, aki erre képes. Én ezt a dolgot kihagytam,
szándékosan nem mentem bele a regényben, mert nem ezt akartam
ábrázolni. Olvastam egy csomó ilyen témájú regényt, ezek között
kelet-európai regények tömegei is voltak, csehek meg lengyelek, amelyeket nem fordítottak le magyarra, amelyek ebbe a témába belemen-
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nek, és borzasztó butaságokat írtak, rettenetesen eltévedtek. Ezt ki
akartam kerülni. Amit nem tudok, arról igyekeztem nem beszélni,
megfogadva Wittgenstein tanácsát. Én csak azt akartam ábrázolni,
amire képesnek éreztem magam, és azon túl nem akartam menni.

Cs. A. Jézus feltámadásával kapcsolatban szeretnék egy pontosító
gondolatot mondani. Ez egy evangéliumi tény, amit legjobb tényleg
úgy hagyni, ahogy van. És úgy reagálni rá, ahogy az Írásban előttünk
áll. Amit én Bibó nyomán mondani próbáltam, az egy picit más.
Nevezetesen az, hogy számunkra a felvilágosodás után a feltámadás
tűnik különlegesnek. Az akkori emberek számára, az akkori mitológiai világkép számára azonban ez természetes volt. Ma már nagyon
nehéz ezt visszanyomozni, de némi olvasással, forráskritikával és
forráskutatással az ember megtalálhat egy csomó párhuzamot, ami
azt mutatja, hogy maga a feltámadás ténye nem volt sem extra, sem
hihetetlen. Sokkal fontosabb az akkori keresztények számára – már
a feltámadás utáni, erre reﬂektáló keresztények számára –, hogy
az ember Jézus támadt fel, és nem pedig az, hogy egy mitologikus
ﬁgura feltámad. Tehát pont az a személy, akit ismertek, aki azokat
a mondatokat mondta, és azokat a tetteket cselekedte meg, amiket
számon tartottak, hogy ő támadt fel. Kulcsfontosságú erre nézve
Péter apostol pünkösdi mondata: Isten úrrá és Krisztussá tette azt a
Jézust, akit ti megfeszítettetek, azaz őt, és nem mást igazolta Isten,
annak révén, hogy feltámasztotta.
Amit a könnyű és a nehéz kereszténységgel kapcsolatban erre rávetítve is mondani szeretnék: ha mi csak a mítoszra koncentrálunk,
amelyből elvész a hús-vér történelmi alak, akkor válik a kereszténység könnyűvé. Azzal nyeri el a szubsztanciáját, ha arra a valakire
koncentrálunk, akit az evangéliumok mégis elég megfogható módon
visszaadnak a számunkra.

4. hozzászóló

132

Réthelyi Orsolya vagyok. Szeretnék belekötni
egy témába, amibe gondolom, már sokan belekötöttek előttem: ez
a nők témája. Én is letehetetlennek tartottam a könyvet, illetve úgy
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olvastam, hogy nagyon nagy hatással volt rám. Ahogy olvastam,
egyre nyomasztóbban hatott rám a nők témája, és most már értem
a beszélgetés kapcsán, hogy ez a nyomasztás előre be volt kalkulálva
a történetbe. Mégis ahogy ezt megfogalmazta most a beszélgetés
során, hogy a nők szörnyű helyzetben voltak, és ezért mind szipirtyókká váltak, ez engem bánt. És ugyanazért bánt, amiért én a
végén már annyira elkedvetlenedtem, hogy majdnem letettem, azt
gondoltam, nem akarom befejezni ezt a könyvet. Én középkorász
vagyok, és tudom, hogy milyen nehéz a korabeli nőkre adatokat
találni, úgyhogy részben értem ezt az írói döntést, hiszen ez egy
nagyon adatgazdag könyv. De mégis úgy érzem, hogy amíg minden
más kérdést alaposan, nagyon bátran és sok oldalról megvilágított,
addig ezt a női kérdést túlságosan leegyszerűsítette. Azt mondta,
azok mind szipirtyók voltak, és kész, ez csak így lehetett. Kérem,
cáfoljon meg, ha nem így van, de én úgy érzem, hogy a regénynek ez
a vonulata – akár tudatos volt, akár nem – vagy nem sikerült, vagy
talán nem volt érdekes a számára. Ebben az esetben viszont én azt
szeretném hangsúlyozni, hogy számomra is és sok olvasó számára is
érdekes lenne ez a kérdés, szóval a nők hitelesebb ábrázolása nekem
hiányzik.

S. Gy.

Nos, ez döntés kérdése. Az is döntés kérdése volt, hogy
mit kezdek a prostituáltak tömegével. Tudjuk, hogy a zsidó társadalom tele volt prostituálttal Palesztinában. Felmerül a kérdés, vajon
ábrázoljam vagy ne ábrázoljam ezt a jelenséget. Végül is egyetlen
helyen villantom föl, amikor mennek Caesareából Jeruzsálembe, és
ott állnak bizonyos távolságra egymástól a hölgyek, és ennyi meg
ennyi van belőlük. A zsidóknál roppant könnyű volt a válás. Annyira
könnyű volt, hogy bőven elég volt az egyik jogászi irányzat hozzájárulása. Kétféle iskola volt, a Hillél- és a Sammaj-féle iskola. Az egyik
szerint elég volt a váláshoz annyi is, ha egy férﬁ azt mondta, hogy
már nem tetszik neki eléggé a felesége. És vehetett magának egy újat,
és elküldte a régi feleséget, akiből prostituált lett, tudniillik a feleség
a férﬁ családjához tartozott, és ha a férﬁ elküldte, akkor teljesen
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magára maradt, és senki nem törődött vele. A nők szempontjából
borzalmasan kegyetlen társadalom volt a zsidó. A nők ráadásul nem
örököltek semmit. Az elsőszülött férﬁ örökölt, aztán a többi gyerek
már nem, a nők pedig végképp semmit. A nők nem tanultak meg
írni-olvasni. Amúgy a római társadalom is rettenetesen kegyetlenül
kezelte a nőket. Íróként mit kezdjek ezekkel? Ábrázoljam vagy ne?
Úgy döntöttem, hogy nem nagyon ábrázolom. Nem nagyon, mert az
aztán annyira eltávolította volna ezt a világot tőlünk, hogy végképp
olvashatatlanná lett volna a regény. Annyit tettem meg, hogy három
rettenetes nőt és egy „szupernőt” ábrázoltam a regényben. A szupernő egyébként tényleg létezett, nem én találtam ki. Azóta kiásták a
palotáját is. Azért nem látogatható az a rész, mert a belügyminisztérium épülete van fölötte. Kainisz valóban létezett, és nőként ő
volt Róma tényleges ura Vespasianus idején. Tényleg csodalény volt,
a történetírók megírták. Aztán ott van pozitív példának a kisebbik
Antónia, akiről szobrok maradtak fönn, szóval néhányan meg vannak
említve, akik magasabb szintre kerültek, mint a nők átlagosan. Nem
tehettem meg, hogy ne borzasztó női sorsokat ábrázoljak. Ez volt a
becsületes megoldás, annak ellenére, hogy tudatában voltam, hogy
az olvasó nehezen fogja elviselni. Annak ellenére, hogy az olvasóim
nyolcvan százaléka nő. Magyarországon a nőknek írjuk a regényeinket. Mégis így kellett döntenem, ez volt a becsületes eljárás. Sajnálom,
hogy szörnyen bántak a nőkkel, de jobb bevallani.

134

5. hozzászóló
Tudjuk azt, hogy éppen Jézusnak az egyik legforradalmibb megnyilvánulása az volt, hogy ő valósította meg a női
emancipációt legelőször a világtörténelem során. És ha megnézzük
az evangéliumokat, akkor láthatjuk, hogy számszerűen is sokkal több
nővel beszélget négyszemközt, igen bensőségesen. Most nem akarom felsorolni ezeket a nőalakokat, de aki egy picit járatos az evangéliumokban, az tudja jól, hogy kikről beszélek. Az elnyomás a mi
társadalmunkban is megﬁgyelhető, és nem egyértelmű reakciókat
vált ki a nőkből. Valamelyik összeroppan, valamelyik harcossá válik,
valamelyik elválik a férﬁtől, aki alkoholista, és üti-veri. És el lehet azt
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képzelni, hogy akkoriban, Jézus korában ez másképp működött? Biztos, hogy kevésbé felvilágosultak voltak, kevésbé öntudatosak, meg a
körülmények is nehezebbek voltak Jézus korában, de az is biztos, hogy
óriási értékek is keletkezhettek az elnyomásból. Van egy olyan mondás,
hogy teher alatt nő a pálma, és ez érvényes a nőkre is. Semmiképpen
nem tudom azt elfogadni, hogy az elnyomás hatására csakis ennyire
negatív személyiségjegyek alakultak volna ki minden nőnél.
A másik kérdés, amit itt szeretnék fölvetni, az, hogy itt valami
olyasmi hangzott el, hogy az önmagunkkal való szembenézést megússzuk, hogyha kereszténnyé válunk. Nem tudom, lehet, hogy én
rosszul hallottam, de mintha erről lett volna szó, nem?

S. Gy. Nem egészen. A tragikus szemléletről beszéltem. Amikor
van egy extrapolált, a földön kívüli tartományba helyezett üdvözülési lehetőség, akkor a tragikum mint olyan ki van zárva. Ez nem a
szembenézés, mert magunkkal mindenféleképpen lehet és kell is
szembesülni, hanem ez a tragikus szemlélet, amelyhez az kell, hogy
ilyen pozitív utópiánk ne legyen.
5. hozzászóló

Alapvetően teljesen más a hozzáállás a valósághoz ma, a 21. században, és más a hozzáállása annak az embernek,
aki mélyen, meggyőződésesen keresztény, mint annak, aki bizonytalan keresőként él a társadalomban. Elhangzott, hogy nincs lényeges
különbség az ateista és a nem ateista között. Erre azért mondanék
nemet, mert a végesség és a végtelenség hite egészen más perspektívába helyezi az ember életét. Teljesen másképp él egy olyan ember,
aki tudja azt, hogy van folytatás, és egy ilyen életnek mások lesznek
a gyümölcsei is. Ha megnézzük a társadalmat, akkor azt látjuk, hogy
keresztény emberek általában nem lesznek öngyilkosok, nem süllyednek bele az alkoholizmusba, nem kábítószereznek satöbbi, satöbbi,
sorolhatnánk ezeket a dolgokat. De az ateistákat sem lehet elítélni,
hiszen kilátástalan helyzetükből valamilyen kiutat, megoldást, kapaszkodót keresnek ezek az emberek. Vitába szállnék tehát azzal az
állítással, hogy nincs alapvető különbség. Nagyon nagy különbség
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van. Az íróknak pedig nagy a felelősségük ezen a téren, mert ha egy
ilyen témához nyúlnak, ami bármilyen módon kapcsolatban van a
kereszténység alapvető gondolatvilágával, akkor nem mindegy, hogy
azt hogyan ábrázolják. Az alapokról beszélek, nem a katolikus vagy
a protestáns vallásról, amelyek később alakultak ki; az alapkoncepcióról, a forrásról beszélek. Tehát ami még teljesen tiszta, őszinte,
minden logikai bukfencet nélkülöző, komolyan átélt vallásosság.
Ennek a művészi ábrázolása óriási nagy felelősség.

6. hozzászóló

136

Nagyon füleltem, amikor a női papságról és a
felszabadításteológiáról volt szó. Hiányoltam, hogy nem hangzott
el, a felszabadítás teológiájának része az úgynevezett női vagy feminista teológia. Tagja vagyok az európai teológusnők társaságának,
és elmondhatom, hogy nagyon komoly kutatás zajlik a női vagy a
feminista teológia keretében a női papság témakörében. Többek
között szóba került Mária Magdaléna, az a bizonyos első női szemtanú a feltámadás során, akiről a teológusnők kikutatták, hogy neki
valójában hallatlan nagy tekintélye volt az ősgyülekezetben mint első
szemtanúnak, és abszolút módon tanítói, apostoli rangja volt. Ezt a
nőalakot idővel összemosták három Mária Magdalénával, vagyis a
„bűnös nő” alakjával, és ebből az apostolból az egyháztörténet egyszerűen egy prostituáltat csinált. Így lett ő a bűnös nő. A Jézus által
megvalósított egyik legnagyobb forradalom éppen az, amit épp a női
tanítói ranggal hozott be, hiszen valójában egy vallástól sem kaptak
annyit a nők, mint a kereszténységtől, Jézus tanításától. Igaz, hogy
később az egyháztörténet során az egyház ezeket a kiváltságokat
sorra visszavette. De a legnagyobb dolog az ókorban éppen ez a nők
által viselt tanítványi, apostoli rang. A kereszténységben akkor keresztelkedhetett meg valaki, ha a tanításban részesült. Az ókorban
viszont pontosan ez a lehetőség volt elzárva a nőktől, a zsidó vallás
nem engedte meg a nők tanítását. Jézus meg a kereszténység viszont
elkezdte tanítani a nőket. A tanítás a családokban hagyományosan
a férﬁ feladata volt, hiszen nem voltak iskolák, és a derék asszony
dicsérete arról szól, hogy lám, milyen nagyszerű a férﬁ, hogy ki tud-
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ta ezt az asszonyt így tanítani. Azt mondják, hogy az okos asszony
mindig a férjét dicséri, merthogy az jó tanítója volt. A férﬁ feladata
volt a nő tanítása. Ezek után képzeljük el ezt a forradalmat, hogy
egy családban hirtelen a nő lép föl ebben a tanítói, papi és prófétai
szerepben. Kicsit sajnálom azt, hogy ennek az új kutatásnak az eredményei kimaradtak, és ily módon ez a fajta női spiritualitás vagy női
papság nem szólalhatott meg a regényben.

S. Gy.

A regényben benne van a női papság, Priszcilla személyében ábrázoltam, Uri is találkozik vele, bár igaz, hogy csak a vége felé.

G. A.

Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Spiró Györgynek
és Csepregi Andrásnak. Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy izgalmas gondolatmenetek és új megvilágítások kerültek
elő ma este. Ez alapján csak ajánlani tudom, hogy aki még nem olvasta el a Spiró György-összest, az pótolja, és készüljön a következő
beszélgetésre. (És meg kell tanulni héberül is, hogy ha kiadják úgy,
akkor azt is megismerhessük.) Köszönöm szépen, hogy itt voltak.
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TÖRVÉNY ÉS EVANGÉLIUM

Gáncs Péter
Solt Pál
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Galambos Ádám

Sok szeretettel köszöntöm önöket az Asztali
Beszélgetések Kulturális Alapítvány és a Pilinszky János irodalmi
kávéház nevében. Külön köszöntöm Solt Pált, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét, a Bíróképző Akadémia igazgatóját, és Gáncs Péter
püspököt, a Déli Evangélikus Egyházkerület lelkészi vezetőjét. Mai
témánk a törvény és az evangélium viszonya. Felmerül a kérdés,
hogy hol kapcsolódik ehhez egy püspök, és hol kapcsolódik ehhez
egy jogász? Ebből a szempontból szeretném első kérdésemet feltenni
beszélgetőpartnereinknek, hogy egy püspök honnan jött, és hogyan
kapcsolódik ehhez, és ugyancsak: egy jogász honnan jött, és hogyan
viszonyul a törvény és evangélium értelmezéséhez? Mi ennek a háttere, mi ennek a múltja?

Gáncs Péter

Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm
a meghívást és a lehetőséget. Már korábbról ismerjük egymást, és
öröm számomra, hogy ilyen formában is találkozhatunk. Egy katolikus és egy evangélikus beszélget a mai témáról. A katolikus fél azzal
a kérdéssel érkezett, hogy tudom-e, Luther mit mondott a juristákról,
a jogászokról az Asztali beszélgetésekben? Szégyenkezve kellett megvallanom, hogy nem tudom. Erre ő megmutatta, Luther kissé sarkos
véleményét: „A jurista gerendákat, a teológus pedig szálkát hordoz.
A jognak tudója a gerendák tudója, míg a hitnek tudója a szálkák
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tudója. A vargát, a szabót, a juristát és az eﬀéléket békén hagyom, de
ha valamelyikük a szószéket akarja tőlem elvitatni, visszavágok neki,
hogy arról koldul. A jurista nem több, mint a varga vagy a szabó…”
Eddig Luther, de én azért nagyon tisztelem a jogászokat. Talán azért
is, mert viszonylag kevés jogtudomány szorult belém. Fontos ez a ma
esti találkozás, amikor egy törvénytudó és egy evangélikus lelkész
beszélget egymással. Kiderülhet majd, hogy ennek a mai estének a
legfontosabb szava az és. A törvény és az evangélium. Remélem, a
beszélgetés végére kitűnik majd, hogy a törvény képviselői nem állnak
feltétlenül szemben az evangélium képviselőivel, hanem valahol ez
a kettő nagyon is összetartozik.

Solt Pál
Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ebben a körben. A jogászra jellemző
a készülési kényszer, ezért megnéztem az alapítványnak a kitűnő és
naprakész honlapját. Megijedtem, olyan „nagy” nevek szerepeltek a
beszélgetésekben már előttem. Örülök, hogy a beszélgetés felütéséhez
egy ötletet tudtam adni a lutheri Asztali beszélgetésekből. Nyugodtan
olvassák majd tovább, mert öt-hat oldalon keresztül szó van a juristákról, egyre rosszabb változatban. Megfogadva Luther szavát, a szószékre
természetesen nem török, de azt nem ígérhetem meg, hogy maradok a
kaptafánál. Nem azért, mert már nem szeretem ötven év után, hanem
azért, mert úgy gondolom, hogy a törvény és evangélium, ahogy püspök úr mondta az és hangsúlyozásával, nem azt jelenti, hogy nekem
az evangéliumról, neki pedig a törvényről, már a világi törvényről
nem szabad szólnia. Én úgy gondolom, hogy egymás szavába fogunk
kapcsolódni, mert nem készültünk előre, és majd Ádám megmondja,
hogy miről folyjon a disputa. Megígérem, hogy őszintén fogok beszélni. Amit mondok, azt tényleg gondolom, és amire azt mondom, hogy
hiszem, azt hiszem. Nem azért, mert már elértem volna az igen – igen,
nem – nem krisztusi tanítását, de törekszem rá.
G. Á.
142

Miért van szükség törvényekre? Sok szempontból szokták
alátámasztani, hogy a törvény miért szükséges, de ha egyrészt a Tíz-
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parancsolatra, másrészt a világi törvényekre gondolunk, felmerül a
kérdés, hogy ezek nélkül lehet-e élni?

S. P.

Már olyan régen vannak törvények, hogy az emberiség
történetének homályába vesznek, valójában meg is előzik azt, mert
a törvényeknek az igazi forrása az isteni akarat. Lényegük szívünk
mélyére van helyezve. Amikor törvényről általában beszélünk, a természet és a társadalom „mozgását”, működését írjuk le. Törvényekből
és szabályokból persze sokféle van, van jogi törvény, természeti törvény, matematikai törvények és egyéb törvényszerűségek. Tanultunk
társadalmi, gazdasági törvényekről. A törvény igazából valahonnan
eredő olyan norma, amit be kell tartani, s ha igazi törvény, akkor be
is tartatják velünk. Az a jogi norma jelentősége, hogy betartatják.
Tehát ha nem akarom betartani, akkor annak következménye, esetleg
szankciója van.
A jog valójában norma, magatartási szabály. Olyan írott vagy íratlan előírás – és ez a történelem során mindig is így volt –, amelyik
arra irányul, hogy egymással együtt tudjunk élni. A legtöbb törvényre
azért „nincs szükség”, mert az ember megtartja őket. A modern
korban, amikor nemcsak törvény van, hanem jogrend és jogszabályrendszer (és jogszabály ezrével), ott egy kicsit nehéz eligazodni. Csak
egy minapi példát mondok. Felszólítást kaptunk arra, hogy páros
számra végződő rendszámú gépkocsikkal ne közlekedjünk, akkor
sokan – ideértve azokat, akik az újságban meg tudnak szólalni –, nem
arra gondoltak, hogy itt arról van szó, hogy a szmog nagyon rossz.
Mindannyiunk számára és pártállásra való tekintet nélkül rossz, tehát jobb, ha valahogyan megpróbálunk segíteni rajta. Mi volt az első
reakció? Nincs hozzá jogszabály. Kerestük a törvényt, holott a szmog
valóság volt, és a gépkocsit ilyenkor használaton kívül lehet helyezni.
De mi kerestük a törvényt, persze találkoztunk olyanokkal, akik
minden szankciómentesség ellenére sem használták az autójukat.
A már említett Tízparancsolatban úgynevezett – ha szabad ilyen
szakkifejezést mondanom – apodiktikus kijelentések vannak, tehát olyan kijelentések, amelyek okszerűen, magukból eredő módon
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magyarázatlanok és megmagyarázhatatlanok, és nem is szorulnak
magyarázatra. Tehát: „Ne lopj!” – ezt nem kell magyarázni. Ezeknek nem voltak a mai értelemben vett szankciói akkor, most pedig
ugyanez le van fordítva, úgynevezett kazuisztikus módra. „Ha valaki…” – A Szentírás, a Biblia tele van „ha”-val kezdődő kázusokkal,
ügyekkel, esetekkel. Egy pár ilyet talán majd még fogok említeni,
mert azért az igen érdekes, hogy milyen eseteket szabályoztak. A mai
törvénynek jelentősége tehát, hogy az állam bocsátja ki, nem bárki, és
végrehajtatja, ha nem akarjuk önként követni. Persze van itt egy kikerülhetetlen kérdés: a törvény igazságossága. A Tízparancsolat nem
kérdőjelezhető meg, de mi a helyzet például az adózási törvényekkel.
Mindenki elfogadja, hogy a közterhek viselésében részt kell vennünk,
de az adó mértéke bizony sokszor ellenkezhet igazságérzetünkkel. Ha
a törvény és az igazságosság divergál, csökken az erkölcsi késztetés
a szabály betartására.

G. P.

Kinézve az üvegfalon, látom a közlekedést, és kapcsolódom
a szmogos illusztrációhoz. Az Astoriáig áll a kocsisor, mert van egy
közlekedési lámpa. Vajon segítene, ha nem lenne piros lámpa? Valószínű, még rosszabb lenne a helyzet. Akik autóznak, tudják, hogy
rettenetes bemenni egy olyan kereszteződésbe, ahol nem működnek
a lámpák, mert ott az őserdő törvényei érvényesülnek… Biztos,
hogy még veszélyesebbé válna a világunk, ha nem lennének ezek a
törvénytáblák. A másik viszont, amit tapasztalunk, hogy ha minden
KRESZ-szabályt úgy tartanánk be, ahogyan elő van írva, akkor
megint csak nem lehetne közlekedni… A szmogos példa azért is
nagyon jó, mert ha nincs egyfajta önkéntes jogkövetés, akkor megint
csőd fenyeget. De ugyanakkor a törvények önmagukban mégsem
tudják az életünket megnyugtatóan elrendezni, tehát valamire szükség van a törvény mellett. És akkor majd nemsokára jön az és…

S. P.
144

Ez a példa már akkor is nagyon élő volt, amikor még nem
voltak közlekedési lámpák, és autó sem volt. Mert a latin kifejezés:
ﬁat iustitia, pereat mundus, azt jelenti, hogy ha a jog megvalósul,
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inkább valósuljon meg, és vesszen a világ. Kant a kategorikus imperatívusz kapcsán egy olyan példát mond – az ember háta borsódzik
–, hogy egy apagyilkost akkor is halálra kell ítélni, ha az ő halálával
kipusztul az emberiség. Ezzel szemben a rómaiak sokkal bölcsebbek
voltak, mert azt mondják, hogy a jog a jónak és a méltányosságnak
a művészete, jus est ars boni et aequi. A jog méltányosság nélkül,
szó szerint behatárolva vagy betartva alkalmatlan rendeltetésének
betöltésére.

G. Á.

Hankiss Elemérnek A Tízparancsolat ma című beszélgető
könyvében olvasható az a gondolat, hogy bár a Tízparancsolat a mai
ember életében a világi törvényekkel ellentétben nem úgy hat, hogy
annak kimondott és azonnali következményei lennének, a parancsolatoktól teljesen megszabadulni és elhatárolódni mégsem tudunk,
mert a lelkiismeretünk közbeszól és büntet. A Tízparancsolat és a jog
kapcsolata tekintetében felmerülhet az a kérdés, hogy mennyire határozza meg a Tízparancsolat a jogot vagy a jog fejlődését? Másrészt
az európai identitásunknak mennyire vált részévé ez a kapcsolat?
Hogyan látja ezt egy jogász és egy evangélikus püspök?

S. P.

Én úgy gondolom, hogy a Tízparancsolatból mindazt,
amelyik valóban lefordítható a jog nyelvére, az lefordítódott a jog
nyelvére, sőt a Tízparancsolat keletkezési idejét történetileg szemlélve még korábbról is vannak jogi szabályaink. Ha a „Ne ölj!” parancsára gondolunk, akkor teljesen világos, hogy minden létező jogrend
átvette ezt, de soha nem a maga kategorikus voltában. Még a „Ne
ölj!”-re is mondható az, hogy ez nem kategorikus, mert a jogrendszerek általában mindig elismerték például az önvédelem jogát még
az ölésig menően is, nagyon régóta. Azok szerint a jogrendszerek
szerint, amelyek szabályozottak voltak – és ez mindmáig így van
–, nem vagyunk kötelesek eltűrni a személyünk vagy a szeretteink
ellen irányuló olyan támadást, amely az ő vagy a mi életünket veszélyezteti. Tehát a „Ne ölj!”, „Ne lopj!” és egyéb jogilag lefordítható
parancsok bekerültek a jogrendszerbe. De ennél sokkal fontosabb,

Asztali_beszelgetesek3.indd 145

145

2009.11.11. 14:24:12

hogy a Tízparancsolat az emberiségnek olyan közös kincse, amely
nem függ a vallásoktól, és nem csak azokhoz kötődik. Még a hithez
sem kötődik olyan mértékben, mint az európai társadalomfejlődés
esetében, de ebben a tekintetben nem egyedül Európáról van szó,
mert ezek a parancsolatok be vannak írva az ember szívének a
mélyébe. Akkor is, ha nem olvasta, vagy nem tudja felmondani a
tízet. Amelyek persze nagyon különbözőek egymástól, és sokféle
felosztásuk lehetséges. Mindenesetre a lényegük azért van beleíródva az emberi lélek mélyébe, mert ezek lényege az emberség igazi
sajátságából következik: számára ezekkel a parancsokkal együtt
adatott ez a föld. Tehát amikor azt mondtam, hogy a jog az együttélést szolgálja, akkor a Tízparancsolat is a mi életünket szolgálja,
az együttes életünket. Nagyon könnyen ki lehet mutatni egy-egy
szavából, hogy igen nagy hatással van a mi életünkre. És igazából
nagyon kevesen vannak, akik, hogy úgy mondjam, egyenesen megtagadják, és azt mondják, hogy érvénytelen. Azt, hogy mi a saját
életünkben, vagy hogy ne mások életéről beszéljünk, én a saját
életemben mennyire vagyok bűnös azért, mert nem tartom vagy
nem tartottam be, az egy más dolog. De hát miután az ellenkezés
is mutatja, hogy létezik, ez nagyon is közkincs.

G. P.

146

A Tízparancsolatnál nagyon fontos, hogy együtt lássuk
azt a bizonyos két kőtáblát: az első hármat vagy négyet és mindazt,
ami utána jön. Amiben talán manapság, többé-kevésbé konszenzus
van, az a második kőtábla tartalma. De mi van az első hárommal,
illetve néggyel? Luther „fejnek”, főparancsolatnak nevezte az elsőt.
Ha levágják a fejünket, lehet, hogy csak alig tíz százalék hiányzik, de
a többi nem nagyon fog működni. A Tízparancsolatra is érvényes: ha
az elejét levágjuk, komoly gondok lesznek a többivel. De én még egy
kicsit visszább mennék. A Tízparancsolat nem azzal kezdődik, hogy
„Ne legyen más istened!”, hanem azzal, hogy „Én vagyok az Úr, a te
Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről”. Ez az, amit a teológusok
úgy szoktak megfogalmazni, hogy az evangélium indikatívusza megelőzi a törvény imperatívuszát. Mielőtt Isten bármit elvárna, kérne,
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parancsolna, először ad. A jó pedagógus is először leadja az anyagot,
és csak utána kérdez vissza, vagy kér számon valamit. Ez döntően
fontos tény, amire sokszor nem ﬁgyelünk oda. A Tízparancsolat
sem csupán tilalomfák erdeje. Sokan csak ennek látják, s azért nem
szívesen mennek templomba, mert minden tilos, mert azzal indul
az egész, hogy mit nem szabad. Csakhogy Isten törvénye nem ezzel
kezdődik! Hanem azzal, hogy valaki bemutatkozik, és elmondja,
hogy ő kicsoda, és mit tett értem, mivel ő a szabadító Isten. Ez az
„Én vagyok” – „Ani hú” (héberül) – „Ego eimi” (görögül) – később
Jézusnál megszólal. Ez Isten bemutatkozása, névjegye. A törvény
és evangélium megkülönböztetése hatalmas teológiai téma, amelyet Luther nagyon fontosnak tartott. A kettőnek az összemosásáig
menő összeegyeztetési kísérlete Karl Barth nevéhez fűződik, hogy
egy református teológust is behozzunk a beszélgetésbe. Neki van
egy talányos mondata: „A törvény az evangélium formája, az evangélium a törvény tartalma.” Érdemes többször végiggondolni, hogy
megsejtsük az értelmét. Barth nagyon mélyen összetartozónak vélte
a kettőt, melynek összekeveréséből nyilvánvalóan komoly problémák
adódhatnak.

G. Á.

Visszatérnék még ahhoz a gondolathoz, amivel Gáncs Péter
megelőzött engem. Az „Én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgaság házából” kijelentés a Tízparancsolatnál talán úgy is értelmezhető, hogy ezt követően, ha akarod – és azt hiszem, hogy ez inkább
rabbinikus felfogás –, akkor tartsd be a következőket, illetve éljél
eszerint. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy ha feltételezzük, hogy
ez a „ha akarod” megjelenik itt, akkor fennáll-e a lehetősége a szabad
akaratra való utalásnak?

G. P.
Igen, ez egy nagyon vonzó megközelítés. Ismerünk olyan
parafrázisokat, melyek szerint a Tízparancsolat valójában tíz nagy
szabadság. Ezt többen megfogalmazták már. Ez alapján nem azt
mondjuk, hogy „Ne lopj!”, hanem hogy szabad becsülni a másik tulajdonát. Nem azt mondjuk, hogy „Ne ölj!”, hanem hogy védd az éle-
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tet. Meg lehet próbálni pozitívvá tenni a Tízparancsolatot, de akkor
ahhoz a veszélyes ponthoz érkezünk, amikor a törvényt elkenjük, és
próbálunk belőle evangéliumot csinálni. Éppen ez az, ami ellen Luther mindig tiltakozott. Szerinte Istennek kétféle igéje van. Ez olyan,
mint a jobb keze meg a bal keze. Tapasztalatból tudjuk, hogy nem
jó, ha összekeverjük a kezünket, nemcsak a zongorajátéknál, de más
helyzetekben is. Legyünk tisztában azzal, hogy van egy jobb kéz, és
van egy bal kéz.
A törvénnyel kapcsolatban háromféle funkcióról szoktunk beszélni. Az első az usus politicus, a politikai használat. Ez arról szól,
hogy a társadalomban bizonyos korlátokat, védőkorlátokat állítunk,
és egy konszenzusos jó rendet próbálunk fönntartani. A második
az usus theologicus, a teológiai használat, amely lényegében arra
döbbent rá, hogy a törvényt nem tudjuk maradéktalanul betartani.
Így, a Tízparancsolat – legalábbis evangélikus gyakorlatban – olyan
gyónótükörré lett a számunkra, amelynek a szövegét felolvassuk,
hogy önvizsgálatra, bűnismeretre és bűnbánatra segítsen. S erre
válaszként vallhatjuk meg a bűneinket, mert kizárt dolog, hogy a
parancsolatokat egytől egyig, egytől tízig be tudtuk volna tartani. Ez
az a pillanat, amikor belép a képbe a klasszikus páli ige, mely szerint a
törvény valójában Krisztushoz segítő, hozzá vezető, vezérlő tanítónk.
Ráébredünk arra, hogy szükségünk van valakire, aki megbocsát.
Aki fölszabadít, hogy ezek után igyekezzünk Isten akarata szerint
élni. Nem azt mondjuk, hogy ez így is fog történni, de igyekszünk és
törekszünk rá. Mindezeken túl létezik még a törvénynek az úgynevezett harmadik használata, a tertius usus legis, ami arról szól, hogy
ha valaki a kegyelem által eljutott egy megváltott, újjászületett állapotba, akkor Isten bűnbocsátó evangéliumának az ereje fölszabadítja
őt, hogy immár valóban a törvény szerint próbáljon élni. Itt nagyon
fontos a hangsúly: Isten nem azért fogad el és szeret engem, mert én
betartottam a törvényét. Hanem, mivel ő engem elfogad, szeret, és
megbocsát nekem, ezért szabadulok fel arra, hogy esetenként még
a Tízparancsolatból is sok mindent meg tudok tartani úgy, ahogy
azt Isten elvárja.
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S. P.

Nem mernék közvetlenül hozzászólni ehhez a fejtegetéshez.
A lényeget illetően egyetértek püspök úrral. Talán nem pontosan
azonos a hitlátásom Lutheréval, talán inkább csak a kifejezésmód
az, amely az én fülemben nem cseng annyira természetesnek. Azt
mindenesetre látni kell, hogy a törvény szó használata az evangéliumban nem ismeretlen. Máté 5,17-ben Jézus azt mondja, ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy visszavonjam vagy megszüntessem
a törvényt, hanem hogy beteljesítsem. És a törvény beteljesítésével
kezdődő rész után Jézus fellép mint a legfőbb törvényhozó, és jönnek
az ismert kijelentések: hallottátok, hogy megmondatott, hogy ne ölj,
én pedig azt mondom…! Mert ezt megelőzi az a mondat, hogy ha a ti
igazságotok nem múlja felül az írástudók, a farizeusok igazságát, akkor
nem mentek be a mennyek országába. Ez tehát azt jelenti, hogy még
többről is szó van, mint a törvények megtartása. Jézusnak a törvénynyel kapcsolatos radikalizmusa világosan kiderül ebből a kissé ijesztő
fejezetből, és nagyon nehéz kimagyaráznunk, hogy mit is jelent, mert
ez a tanítás eljut addig a szintig, amely már túlmegy minden kisszerű
ésszerűségen. Túlmegy azon a szinten, ahová az ember kompetenciája
tartozik, aki törvényeket alkot. Itt én egy olyan összefüggést találok,
amely szerint az evangélium természetesen nem fenyegetés, hanem
az egyetlen igazi örömhír, amelyet nem tanítani kell, hanem közölni.
Az örömhíreket az ember ugyanis közli vagy hirdeti vagy híreszteli.
Talán a szószéki használatban a hirdetés szó a legjobb, de az ember a jó
híreket híreszteli. Az előbb mondtam el kedves barátaimnak itt, hogy
unokám született. Ez nem evangélium, de egy nagyon jó hír, az ember
a jó hírt nem tartja meg magának, ezért én úgy gondolom, számunkra az evangéliummal kapcsolatban is az a helyes felfogás, hogy nem
tarthatjuk magunkban és magunknak. Nem szabad magunkban úgy
gondolkozni, hogy mi majd csöndben otthon megtartjuk magunknak
az evangéliumi felismeréseket, egy kicsit dolgozgatunk rajtuk, a világ
odakinn pedig közlekedjen a piros lámpák között.

G. Á. A Tízparancsolatot még szokták tíz igének is nevezni, és
ezzel kapcsolatban két idézetet hoztam. Az egyikben Heller Ágnes
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azt írja: „a tíz ige arról szól, hogy ne korlátozd a másik embert a
szabadságában”, a másik pedig Csepregi András evangélikus teológustól származik: „Ami a törvényben korlátnak tűnik, az nem korlát,
hanem kapaszkodó.” Ide kapcsolnám azt az értelmezést is, amely egy
bibliaismereti kislexikonban szerepel a törvény kifejezésről, ahol azt
olvashatjuk, hogy „az ószövetségi törvény értelme és rendeltetése,
hogy utat készítsen az eljövendő Jézusnak”.

G. P.

150

Úgy gondolom, hogy a kapaszkodó vagy védőkorlát hasonlata nagyon sokat mond. Maradjunk ismét a közlekedés jól ismert
képeinél. Félelmetes úgy haladni egy szerpentinen, hogy nincs korlát.
Noha az ember biztos kézzel fogja a kormányt, a fék is működik, de
rettenetes az a tudat, hogy elég egy rossz mozdulat és zuhanok…
Roppant jelentőségű, amikor van védőkorlát. A törvénynek nyilvánvalóan van egy ilyen védő és terelő funkciója is, ami segít, hogy
előbb-utóbb odajutok ahhoz, akihez az életem útja vezet.
Utaltál arra, hogy kicsit megijeszt, ahogyan Jézus a törvényt értelmezi. Amikor elhangzik, hogy azért jöttem, hogy betöltsem a
törvényt, ehhez azért érdemes egy másik igét is idézni a Római levélből: „A törvény betöltése a szeretet.” A törvény betöltése a testté
lett Jézus Krisztus szeretete. Ez a „betöltés” szó ugyanaz a görög
szó, amit Jézus a kereszten mond. János szerint ez az utolsó szava:
„elvégeztetett”. A beteljesedés, görögül teteleszthai, szó szerint azt
jelenti: „célba ért”, azaz beteljesedett. A törvény tehát tulajdonképpen
Krisztusban teljesedik be, mert benne jött el a szeretet. Ő maga az
a testté lett szeretet, aki engem is fel tud szabadítani arra, hogy ne
kényszerből, ne félelemből, hanem a szívemből próbáljak valóban
az Atya gyermekeként élni. De eközben újra meg újra szükségem
van ezekre a védő- és terelőkorlátokra. Amikor a kisgyermek kitépi
a kezét a szülő kezéből, mert úgy érzi, hogy ő már megáll a saját
lábán, akkor gyakran nagyot zuhan. Nekünk is újra meg újra meg
kell éreznünk, hogy szükségünk van ezekre a terelő-, védőkorlátokra.
De végső soron azt is tisztán kell látni, hogy nem a korlát tart meg
bennünket az úton.
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S. P.

Ha arról beszélünk, hogy a végső szó a szereteté, mert minden elmúlik, de a szeretet nem múlik el soha, ahogy olvassuk, akkor
természetes, hogy a törvényt nem szabad önmagában és szeretetlenül nézni – és ez nemcsak a Szentírásra, a bibliai vagy evangéliumi
törvényre, hanem általában a törvényekre érvényes. A törvények
abban az értelemben is korlátokat adnak, hogy megmutatják, melyik
irányba tudok jobban szeretni. Mi az, amit túllépve már nem lehet
szeretetről beszélni. Természetesen én is elfogadom, hogy nincs szó
sem félelemkeltésről, sem megfélemlítésről, hiszen nekünk – ahogy
Pál mondja, ismét mondom, örüljetek! – van okunk az örömre. Nyilván nem a jog, a törvény előírásainak, hanem annak kell örülni, hogy
aki a törvényt alkotta számunkra, megtart bennünket. Ez az öröm
sokszor hiányzik az életünkből, nem merünk örülni, a fejünk és a
szívünk „jogászi” módon gondolkodik, hogy mit szabad, mit nem
szabad. Milyen szabályokat szabad kijátszani – hogy kicsit aktuális
legyek –, és melyeket nem szabad… Ez az, ami nagyon messzire vezet
a szeretettől. Az evangéliumban soha senkinek sem lenne szabad
szigorú törvényt látnia.

G. Á.

Gáncs Péter említette, hogy a két kőtábla között jelentős
különbség fedezhető fel. Solt Pál is mondta, hogy a törvény szelleme
be van íródva az ember szívének a mélyébe. Hadd kérdezzek rá: mi
van az első kőtáblával? Ez az első kőtábla lenne az, amelynek lényege
beíródott a ma emberének a szívébe?

G. P.
Úgy gondolom, hogy az első kőtábla három parancsolata
olyan akadály, amelyen nagyon sokan nap mint nap elbukunk. Nyilvánvaló, hogy nemcsak a régi kor embere táncolta körül az aranyborjút, és készített magának bálványokat, hanem ez ma is így van. Hogy
mennyire nem tudunk mit kezdeni az Isten nevével, mennyire nem
tudunk vele kommunikálni, azt megint csak nem kell illusztrálnom.
Egyszerűen már az a csönd is hiányzik az életünkből, amelyben
egyáltalán megszülethetne az Istennel való párbeszéd. Az ünnepnap
kérdése, amely révén az életünk ritmusát helyre tudnánk állítani,
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szintén óriási probléma. Európa néhány országában a keresztények
komolyan összefogtak, hogy valahogy megpróbálják visszaadni a
vasárnap eredeti tartalmát, értelmét, rangját. Meggyőződésem, hogy
az első három parancsolatnál veszítjük el azt az energiaforrást, ami
esélyt adhatna a folytatásra. Olyanok vagyunk, mint egy őrült autós,
aki se tankolni, se szervizbe menni nem hajlandó, mert neki nyomni
kell a gázt. De egy idő után kénytelen szembesülni, hogy üres a tank,
nincs tovább. Úgy vélem, az első három parancsolat negligálása az
igazi beteg pont a mai társadalomban.

S. P.

Ha valaki magát kereszténynek tartja, nem azért utasítja
el a bálványokat, nem azért tartózkodik az Úr nevét hiába venni a
szájára, nem azért tartja meg a szombatot vagy a vasárnapot, mert
ez a törvény, hanem azért, mert ezekkel szívében egyetért, és képes a
megtartásukra. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy amit megtenni
képes vagyok, de nem teszem, annak felelősségét nem kenhetem
másokra. Kétségtelen, hogy ma nagy a társadalmi „ellennyomás”,
vannak kényszerhelyzetek. Lelkiismeretünk szavára hallgatva kellene
élnünk és – még egyszer mondom – képesek is vagyunk (lennénk)
rá. Az első három parancs a kőtáblán ﬁgyelmeztetően szembesít az
életünk valóságával. Nem ismeretterjesztésről van szó, hanem a saját
életünkről. Ha a törvénnyel és az evangéliummal nem személyes a
kapcsolatunk, akkor az legfeljebb valamiféle ismeretterjesztés lehet,
aminek lehet némi kis előnye, de az életünk szempontjából nem sok.

G. Á.

Míg a Tízparancsolat örök érvényű, addig egy alkotmány és
az egyes törvények szinte évről évre változnak. Ezek az időről időre
változó törvénynek azonban sok esetben sokkal nagyobb hatással
vannak ránk a gyakorlati életünkben, mint az örök törvények.

S. P.
152

A jogszabályok változékonyak, de azért bizonyos alapokról
tudnunk kell, hogy évezredek óta a jogban sem változtak. Az európai
jogrendszerekben két ilyen nagy jogrendszer van, a kontinentális és
az angolszász jogrendszer. A kontinentális jogrendszereknek a máig
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ható alapjuk a római jogban van, amely immár majdnem kétezer évvel ezelőtt, de legalábbis ezerötszáz évvel ezelőtt befejeződött, mert
Justinianus, a Római Birodalom vége felé élő császár kodiﬁkált, összegyűjtötte az összes jogszabályt, aztán elfelejtették pár száz évre, és a
középkorban újra rátaláltak. Ezt nevezzük a római jog recepciójának,
befogadása majdnem minden országban megtörtént. A magyar jog
fejlődése kissé sajátos, nálunk az 1848-as forradalmat követő évtizedekben történt meg a német jog hatására a recepció, addig jogunk
inkább a kevésbé írott törvényeken, inkább a precedensek során
fejlődő angolszász jogrendszerhez állt közelebb. Ennek taglalására itt
most nincs idő. A ma ismert „közönséges”, mintegy magától értetődő
jogi megoldás közül sok a részleteibe menően is megtalálható volt
már kétezer évvel ezelőtt. Tehát a jognak nemcsak változékony része
van. Hogy a kölcsönt vissza kell ﬁzetni, nem újdonság. Hogy hány
százalék a kamat, az koronként, ha tetszik, akár évenként változhat.
Mintegy zárójelben jegyzem meg, hogy mennyivel szebb a bibliai
törvény (2Móz 22,24): ne követelj kamatot a szegénytől.
A jogszabályok gyakorta változtak történelmileg, és változnak egy
adott történelmi koron belül is, és ez nem feltétlenül káros. Minél
kazuisztikusabb egy-egy szabályozás – vagyis hogy szinte minden
egyes különálló esetről hoznak egy szabályt –, annál biztosabb, hogy
azt hamarosan meg kell változtatni, mert kiderül, hogy az adott
törvény csak arra az egy esetre volt alkalmazható. Ebben a nagy
változékonyságban világosan meg kell különböztetni azokat, amelyek technikai jellegű szabályok és nem igazán jogi szabályok. Hogy
mennyi az áfa százaléka a következő évben, és mennyi százalékos adót
kell ﬁzetni, vagy az úttesten hány tonnás autóval szabad menni, hány
méteres párkánymagasságig építhetem a házamat, és még ezer más,
mind jogi előírás, és minden szakmának, az élet minden területének
a jogi kifejezésmódja szerint vannak bizonyos előírásai. Ez alól alig
van kivétel. Nyolcvan évvel ezelőtt a 130 km/óra sebességkorlátozásnak – hogy én is a közlekedésnél maradjak – nem volt értelmezhető
tartománya, mert nem lehetett gépkocsival ilyen gyorsan haladni.
Fontos, hogy ezek a jogszabályi változások kövessék, és jól kövessék
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a valóság, a hétköznapi élet változásait. A jogalkotásnak is van művészete, az úgynevezett kodiﬁkáció. Sajnos ez ma nálunk nagyon
alacsony színvonalon áll szakmailag.
Sokkal nagyobb bajt jelent az erkölcsi relativizmus, az olyan jogi
szabályoknak a semmibevétele, változása, változékonysága vagy változtatása, amelyek igazán súlyos bibliai értéktartalmat hordoznak.
Nem példákat mondok, csak megvilágítom, hogy a család, a nő és
a férﬁ házassági kapcsolatában a teljes relativizmus uralkodik és
próbál előtörni sok országban. Vannak tehát olyan jogi változások,
melyek, azt hiszem, ellene mondanak annak a törvénynek, amiről
mi a beszélgetésünk elején szóltunk.

G. Á.

2006-ban Muhammad Yunus azért kapott Nobel-békedíjat,
mert egy olyan banki konstrukciót hozott létre, amely kimondottan
a szegényeket segíti, és ezért nem kér kamatot, hanem csak a kölcsön
visszaﬁzetését, valamint azt, hogy a kérelmező egy működő beruházást hozzon létre a szegényebb térségekben. Ez a Nobel-díjas mintha
újra felfedezte volna a törvényt.

G. P.

154

Igen, a törvénynek az a lényege, hogy az embert védje.
Érdemes a klasszikus jézusi mondatot felidézni: nem az ember van
a szombat törvényért, hanem az van az emberért. Talán éppen ez
az, ami ma sokszor elfelejtődik. Természetes, hogy a törvények egy
bizonyos részét hozzá kell igazítani az élethez. De laikusként azt
látom ebben az országban, hogy a törvényváltoztatások nagyon
sok esetben egyszerűen politikai érdekeket szolgálnak. Nem lepődnék meg, ha egy kormányváltás után mondjuk a zöldnél kellene
megállni, mert úgy döntenének az éppen hatalomra kerülők. Ezt a
szinte kétségbeesett kötélhúzást valamelyest kordában tartja, hogy
bizonyos dolgokat nem lehet megváltoztatni, mert nincs meg hozzá
a kétharmados többség. Egyszerűen nem tudunk kimozdulni a holtpontról, illetve a törvények változtatása is sok esetben csak kicsinyes
csoportérdekeket szolgál. Valóban oda kellene visszatalálni, hogy a
törvény igazi értelme nem az, hogy azt valaki öncélúan megtartsa,
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hanem hogy segítse megőrizni emberségünket, megvédeni a gyengéket, a családot, a közösséget, a jövőt.

G. Á.

Szeretném felidézni Solt Pál egy korábbi mondatát, amely
arra irányult, hogy ez a beszélgetés ne egy törvényről szóló előadás
legyen, hanem az embernek saját magából, a bensőjéből fakadó és saját
magáról szóló gondolatmenet. Ehhez kapcsolódva azt kérdezném meg,
hogy az eddig elhangzottakkal összefüggésben mi az evangélium?

G. P.

Ha nagyon röviden akarom megfogalmazni, akkor az evangélium: maga Jézus Krisztus, az ő szava, az ő tanítása és az ő jelenléte.
Valójában nem csupán egy üzenetet adunk át, amikor evangéliumot
hirdetünk, hanem Jézus Krisztus jelenlétében, erőterében lehetünk.
Azt gondolom, hogy bár mindez testi szemünkkel nem látható, de ő
mégis jelen lévő, és megtapasztalható az Úr.

S. P.

Ugyanez más megfogalmazásban úgy hangzik, hogy az
evangélium Isten országának az örömhíre. Krisztus király, és királysága nem e világból való királyság. Ez az Isten országának az örömhíre, amelyik egyedül képes békét teremteni. Ez Krisztus üzenete,
az ő ittlétében velünk való együttlétében. „Veletek leszek minden
napon” – ez azt jelenti, hogy ez az állandó jelenvalóság lehetséges.
Tehát amikor a kicsiny vagy a szűkülő nyáj néha fél, akkor világossá
kell tenni, hogy Krisztus jelenléte nem rajtunk múlik. Nem azon
múlik, hogy még kettővel vagy kétezerrel többen legyünk (bár ez
is nagyon fontos), hanem azon, hogy az evangélium közöttünk van.
Hogy hogyan jelenítjük meg magunk körül, az egy külön beszélgetés
témája lehetne, mindenkinek a saját magával való beszélgetése, hogy
az ő életében észre lehet-e venni azt, akinek hisz, akit követ, aki őt
megtartja. Észre lehet-e venni? Az evangéliumot valamilyen mértékig – csekély képességeink szerint és rosszra hajló tulajdonságaink
mellett – valahogyan meg kellene élnünk. Az evangélium számomra
az, amit és amennyit én meg tudok mindebből jeleníteni. Nem ez a
teljes evangélium, de annak kell, hogy látsszon. Néha csüggedtek és
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kiszáradtak vagyunk, persze vannak ilyen lelki sivatagi szakaszok az
ember életében, amikor a szíve kiszárad, de akkor vissza kell menni a
forráshoz, amelyből ingyen lehet inni. A mai világban, ahol minden
pénzért van, azt mondja a Biblia: gyertek, bőséges, zsíros falatokat
kaptok, és jó bort, ingyen a forrásnál. Ez az evangélium és Jézus a
forrás.

G. Á.

Amíg a Tízparancsolat az európai identitás egyik meghatározó szegletköve és pillére, addig beszélhetünk-e arról, hogy
az evangélium is ugyancsak a mai európai identitás meghatározó
alapjának tekinthető, és ha igen, akkor mennyire?

G. P.

156

A kettő csak együtt lehet az európai identitás tartópillére.
Amennyiben azt gondoljuk, hogy már túl vagyunk a zsidó-keresztény
kultúrán, ezeket a gyökereket hagyhatjuk elszáradni, és ezt követően
jöhet egy csak evangéliumot hirdető vonal, akkor elég nagy a baj. Ez
komoly kísértés a kereszténység bizonyos köreiben. Az egyik szélsőség, a törvényeskedés, manapság leginkább néhány kisebb szektát
jellemez. A másik véglet, amikor csak a Jóistenről és csak a szeretetről beszélünk. Elfelejtve, hogy Isten adta mind a kettőt: a törvényt
is és az evangéliumot is. Tőle van az ajándék (Gabe), de a feladat is
(Aufgabe). Isten először ad, és azután elvár valamit. Úgy gondolom,
ha Európa tényleg szeretne a keresztény forrásokhoz visszatalálni,
akkor egyszerre és együtt kellene a törvény és az evangélium erejét
felfedezni. Én nagyon óvnék a kettő bármilyen fajta szétválasztásától,
szembeállításától.
Találtam egy érdekes adalékot, amiről eddig nem tudtam. Az a
bizonyos Közös nyilatkozat, amelyet katolikusok és evangélikusok
együtt írtak alá a megigazulásról, külön szakaszt szentel a törvénynek és az evangéliumnak. Kiemeli, hogy a törvény és az evangélium
megkülönböztetése és helyes egymáshoz rendelése mennyire fontos.
Azt hiszem, nekünk nagyon vigyáznunk kell erre. Veszély például,
hogy egyesek ma azt mondják: nem kell az Ószövetség, túl vagyunk
rajta, elavult. Ha az Újszövetséget és az Ószövetséget együtt olvas-
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suk, rájövünk, hogy mennyi evangélium van az Ószövetségben. Én
azért szeretem a bibliaolvasó Útmutató nevű kis evangélikus kiadványt, mert abban minden napra kapunk egy ó- és egy újszövetségi
mondatot. Az ember néha megdöbben, hogy milyen sugárzó erejű
evangélium szerepel mondjuk Ézsaiásnál, de sok más helyen is az
Ótestamentumban. Ugyanakkor az Újszövetségben is megszólalnak
komoly elvárások és parancsok. A Biblia használatában életveszélyes,
amikor átugorjuk az Ószövetséget, mondván, hogy az csak törvény, és
nekünk kizárólag a kegyelmes Istennel van dolgunk. Ez szélsőséges
és eltorzult szemlélet.

S. P.

Mindenesetre az Ószövetségben csak a Mózes öt könyve
tartalmaz kimondottan törvényt és jogi előírást. Utalásszerűen természetesen még sok helyen szerepel a törvényre való hivatkozás, de
törvény, előírás, jog, sehol máshol, csak az első öt könyvben szerepel.
Európával és az evangéliummal kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy az evangélium normális emberek reális életére készült. Valóságos embereknek, nemcsak elmélkedésre, hanem életre, mert élet
van benne. A realitás azt követeli, hogy lássuk meg, milyen ma Európa. Világos, hogy ragaszkodnunk kell a keresztény gyökereinkhez, és
nem azért, mert az a mi múltunk, hanem mert az a jelenünk. Mert az
evangélium jelen van, és Jézus Krisztus jelen van. Nem történetileg
van jelen, hanem most van jelen. Azonban én azt gondolom, hogy
tudnunk kell megkülönböztetéseket tenni bizonyos esetekben, hogy
vajon például ezt mi szeretnénk-e ráerőszakolni akár Európára vagy
azokra, akiknek a hitük nem keresztény gyökerű, vagy éppen nincsen.
Az örömhírről mondtam, hogy azt nem tanítani és különösen nem
tűzzel-vassal terjeszteni kell. Jézus azt mondta, hogy úgy küldelek
benneteket, mint bárányokat a farkasok közé. Csakhogy a keresztény
történelem azt mutatja, hogy néha a keresztények mentek úgy, mint
farkasok a bárányok közé. Ma már lehetőség sincs erre, most arról
van szó, hogy szeretettel és szeretetből kell megmutatnunk, hogy ki
az, akiben mi hiszünk. És akkor megmarad Európa, attól függetlenül,
hogy sokszínűségén nem lehet már változtatni. Most nem a politikai
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ellenállásról beszélek, hogy nem akarják bevenni az európai alkotmányba a keresztény gyökereket. A kereszténységet nem lehet csak
úgy „kiírni” Európából. A szeretet ugyanakkor tapintatot is jelent.
Jézus Krisztus az igazság. De mi személyesen nem birtokoljuk azt,
és nem vagyunk másoknál különbek. Ez fontos szempont.

G. P.

158

Európa keresztény gyökereivel kapcsolatban nekem gondjaim vannak. Elnézést, ha ezzel valakit megbántok, de nem látom
igazán indokoltnak azt a sértődöttséget, ami az európai alkotmány
kapcsán is előjött. A kereszténységnek nincsenek európai gyökerei, mert a kereszténység Kis-Ázsiából indult. A kereszténységre
inkább veszélyt hozott mindaz, amit Európában fölszedett a hellenizmus hatására, a Római Birodalom keretein belül. A kereszténység történetének legnagyobb, számomra kétséges fordulata a
Nagy Konstantinusz-i fordulat. Ott indul meg a kereszténység megromlása, a trón és az oltár szövetsége, az egyház világi hatalomra
törekvése. Mindaz, ami az egyházat tulajdonképpen deformálta,
eltávolította az evangéliumtól. Hitem szerint ez tette szükségessé
a reformáció folyamatát, amely mind a mai napig tart. Úgy gondolom, hogy nekünk nem azon kellene duzzogni, hogy benne van-e
egy szó az alkotmány előszavában, vagy nincs. Nem tudom, hányan
olvassák naponta az EU-alkotmány előszavát, de nem hiszem, hogy
ez szorosan hozzátartozna a mindennapos olvasmányokhoz. Az
viszont valóban fontos, hogy az evangélium fénye átsüt-e rajtunk?
Vannak-e jó gyümölcseink? Engem egy fa esetében nem a gyökerei
foglalkoztatnak. Ha a kereszténységnek jó ízű gyümölcsei lennének
Európában – és hiszem, hogy vannak –, akkor függetlenül attól, ami
az előszóban benne van, vagy nincs, nem lennének bezárt templomok, és feleslegessé váló gyülekezeti helyiségek. Világos lenne, hogy
élő közösség vagyunk, aminek jó íze és jó gyümölcse van. Ezért nem
szerencsés ez a visszamutogatás a gyökereinkre. Számomra kétséges,
hogy volt-e valaha is krisztusi értelemben keresztény Európa. Volt-e
valaha krisztusi értelemben keresztény Magyarország? Nem hiszem.
Voltak keresztények Európában is és Magyarországon is. Tudjuk,
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hogy ma is vannak, és reméljük, holnap is lesznek. De nem tartom
szerencsésnek a sértődött hozzáállást, hogy már megint „nem szeretnek minket”, pedig mi milyen sokat tettünk ezért a kontinensért…

S. P.

Ezzel mélységesen egyetértek. A kereszténységnek valóban
nincsenek európai gyökerei, de annak, amit ma Európának nevezünk,
vannak keresztény gyökerei (is).

G. Á. Beszélgetésünk lassan a vége felé közeledik, ezért akinek
esetleg kérdése vagy hozzáfűznivalója van, az, kérem, jelentkezzen,
és akkor elmondhatja, felteheti a kérdését. Addig is hadd utaljak arra,
hogy 2017-re, a reformáció ötszáz éves évfordulójára az evangélikus
egyház elkezdett készülődni a megújulás jegyében. Merre felé halad
az egyház hajója?
G. P.

Azt nem tudjuk fölírni a naptárba, hogy mikor lesz a megújulás. A klasszikus képpel élve: annyit tehetünk, hogy legjobb tudásunk szerint a vitorláinkat foltozgatjuk, felhúzzuk, hogy ha feltámad a
szél, akkor induljon a hajó, ha nem, akkor pedig kitartóan imádkozva
várunk. Most leginkább azt érezzük, hogy szélcsend van. Az ellenszél
nem lenne baj, mert ellenszélben lehet vitorlázni. De a szélcsend, vagyis
a közöny, amivel ma oly sokszor szembesülünk, tragikus az egyház
jövője szempontjából. Örömmel látom azokat a jeleket, amelyek azt
mutatják, hogy a megújulás mégiscsak sok tekintetben átjárja egyházainkat. Úgy vélem, sok helyen a katolikus egyházban is vannak olyan
kezdeményezések, amelyek egyre közelebb hozzák egymáshoz azokat,
akik valóban szeretnének Krisztusról nemcsak hallani, hanem belőle
élni. S ha őhozzá közelítünk, az a megújulás legbiztosabb forrása.

S. P.

Mint több más nyelvben, a magyar jog szóban, érdemes
meggondolni, benne van a „jó” mint szógyök. Nyelvünk olyan gyönyörű, hogy az igazságra és az igazságosságra két külön szava van,
egyforma gyökérrel, az „igaz” szógyökkel. A jóra és igazságosságra
alapuló jogi törvény utat talál az emberekhez.
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Azt gondolom, hogy a 21. századi ember – és ezt sok jel mutatja –
éhes, ki van éhezve valamire, ami meghaladja őt, ami meghaladja a
matériát, ami meghaladja a mai korunknak a bálványait, amelyeket
pénzzel lehet megvenni, amelyek csak a vagyonban vagy valamiféle
birtoklásban élvezhetők. Ezek a jelek sokszor tévutakra mutatnak, a
leglehetetlenebb ezotérikumok felé. Ez önmagában semmiféle örömmel nem tölt el engem, de látom benne az embernek a szomjúságát,
éhségét a transzcendensre, az e világit meghaladóra, valamire, amit
– a Biblia szavával – nem rág meg a moly, és amit nem lehet elveszíteni. Az egyházak vajon nyitottak-e ebben a helyzetben? Kitárják-e
a karjukat? A kar kinyújtása invitálást jelent, és azt a lehetőséget,
hogy megöleljem azt, aki közelebb jön. Ha ilyen az egyház a maga
szegénységében, most nem csak anyagi értelemben, hanem abban,
hogy tudja magáról, hogy szegény és szolga, akinek szolgálnia kell,
akkor sok jóhiszemű, kereső emberre vonzó hatással lesz. Én hiszek
abban, hogy a hit él, és sokkal többre képes, mint gondolnánk. Nem
veszítettem el az optimizmusomat, még a kongóan üres templom
láttán sem.
Én két utat látok, ami az emberiség számára a jövőt jelenti, bármilyen furcsán fog hangzani. Az egyik az egyszerűség, az élet egyszerűsítése. Ma már olyan bonyolult az életünk, hogy bizonyos dolgok
hiányában nem tudunk szinte megmoccanni sem. Ha egy villanykapcsoló kiég, akkor megállt az életünk egy városi lakásban. Mindig
szerettem volna fúrt kút mellett és krumplitermesztéssel élni, mert
akkor tudom, hogy nem halok meg, ha kikapcsolják a villanyt. Tehát
az élet radikális egyszerűsítése szükséges, ez persze utópisztikusnak
tűnik, mégis bízom benne. A másik a megbocsátás. A megbocsátás
pedig evangéliumi parancs. Hányszor kell megbocsátanom annak a
testvéremnek, aki vétkezett ellenem, aki rosszat akart? Nem a barátomnak, az ellenségemnek! Mit teszek, hogy ha csak azokat szeretem,
akik engem szeretnek? Ezt tudják a farizeusok is. Ha nincs megbocsátás, nincs jövője az emberiségnek. Ezt társadalmi értelemben is
mondom. Ha csak a sanyarú múltunk visszaidézésével foglalkozunk,
és ebben ki is merülünk, mert sérelmeink fölhánytorgatásában ki is
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merül a mi életünk, akkor nincs megújulás. Megújulás akkor van, ha
egy generáció, amelyik utánunk jön, le tudja ereszteni a sorompót,
és azt mondja, hogy nagyon szeretlek benneteket, szüleim, de nem
szeretném hordozni, folytatni és felhánytorgatni azokat az ítéleteket,
előítéleteket, történelmi sérelmeket, amelyeket ti hordoztok magatokban. Nem szeretném hordozni, mert én szeretnék előre menni.
Ehhez megbocsátás kell. Nehéz út, de evangéliumi út.

G. P.

Mindez teljes mértékben helyeselhető. Csak annyit fűznék
hozzá, hogy erre igazán akkor van esély, ha az a nyitás, amiről beszéltél, nem csak horizontálisan történik. Manapság gyakori szlogen,
hogy nyissanak az egyházak. Nyissuk ki a templomokat, menjünk
ki az utcára. De azt gondolom, hogy ez csak az egyik irány. A fölfelé
való, vertikális nyitás lenne még fontosabb. Hogy valami, Valaki jöjjön
fölülről, ami, Aki rajtunk keresztül ezt az éhséget és szomjúságot
csillapítani tudja. Hiába nyitjuk ki a templomot, ha ott csak mi beszélünk. Ha csak mi erőlködünk, akkor abból nem lesz semmi. Nekem
sokat jelentett, amikor a Szentföldön járhattam, és meglátogattuk azt
a furcsa emlékkápolnát, amelyet a mennybemenetel helyére emeltek.
Nem az az érdekes, hogy ott van Jézus állítólagos lábnyoma a kőben,
azt csak a hiszékeny turisták fotózzák… Ami igazán szenzációs, hogy
úgy építették meg, hogy az épületnek nincs teteje. Ebben benne van
az a hit, hogy aki elment, az visszajön. Az a Lélek, aki egyszer kiáradt,
az újra kiáradhat, és akkor lesz élet és jövő.

1. hozzászóló

Én azt szeretném kérdezni, hogy az egyházjognak, legyen akár római katolikus, akár evangélikus, van e valamilyen többlete, valamilyen „többletevangélium-tartalma” ahhoz
képest, amit eddig a közjogról, a polgári jogról hallhattunk?

G. P.

Nekem nagyon nehéz ebben a kérdésben megszólalnom,
mert az úgynevezett három nagy történelmi egyház között mi jó
esetben bronzérmesek vagyunk. A katolikus egyházjog lenyűgöző
építmény. Kálvin is jogász volt, református testvéreinknél az egy-
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házjog szintén nagyon fontos. Nálunk kevésbé, de nem azért, mert
Luther nem rajongott a jogászokért. Mi úgy tekintjük, hogy az egyházjog szükséges segítség ahhoz, hogy az evangélium szóljon, és
megfelelő keretek között működjön a szolgálat. Nincs jól kidolgozott
egyházjogi rendszerünk és törvénykönyvünk. Még mindig hiányos
az evangélikus törvénykönyv, pedig már húsz éve dolgozunk rajta.
Nálunk valójában csak az önkéntes jogkövetésre lehet számítani.
Nem működik evangélikus csendőrség és ítéletvégrehajtó szerv. Létezik ugyan egyházi ügyész meg bíróság. Hozunk is ítéleteket. Ha az
érintett lelkész testvérnek van lelkiismerete és istenfélelme, akkor
betartja. Ha nincs, akkor Isten irgalmazzon neki is meg nekünk is…

S. P.

162

Érdekes, hogy bár egész életem a jog világában telt el, nagyon kevés kapcsolatom volt a kánoni joggal. Ennek az elsődleges
oka az, hogy az én egyetemi éveimben természetesen nem tanították,
és nem is nagyon tudtunk róla. A katolikus egyházi törvénykönyv,
a Corpus Iuris Canonici valóban impozáns kódex, nem túl régen
megújult. Megfogalmazza egyrészt az egyháznak a szervezetére, a
papságra és a hívek vallási életének számos aspektusára vonatkozó elképesztően részletes szabályokat. Mindenesetre azért nagyon
jó dolog, hogy az ezerhétszáz vagy nem tudom, hány kánonnak a
legvégső szava az, hogy úgynevezett kánoni méltányosságot kell
gyakorolni, amikor például a plébánost az egyik helyről a másikra
helyezik. Hogy miért ez az utolsó szakasza a törvénykönyvnek, azt
nem lehet pontosan tudni, de hogy a méltányossággal végződik, az
biztos. Bizony, létezik komoly egyházi büntetőjog, van egyházi családi
jog, mindenféle egyházi bíróságok működnek, bizonyos szankciók is
vannak. Ismeretesek azok a szankciók, amelyeket az utóbbi évtizedekben már nemigen gyakoroltak, például a kiközösítés szankciója,
ami a legsúlyosabb, mert ez olyan, mint egy halálra ítélés, amikor
valakit a közösség nem tart már magához tartozónak. Ez a végleges
kiközösítés például megszűnt. Ez valóban olyan, mint a tényleges
életfogytig tartó büntetés, ami a társadalomra biztos kedvező, de
nagyon kevés gondolkodás után rá lehet jönni arra, hogy mindennel
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ellenkezik, ami az ember sajátja. Valakit a végső reménytelenségbe taszítani, a megoldhatatlan reménytelenségben hagyni emberi szinten,
ez egy nagyon kérdéses dolog. Nagyon sok hasonlóság is van a világi
törvényekkel. A mi főpásztorunk, Erdő Péter az egyik leghíresebb,
nemzetközileg elismert egyházjogász. Csak zárójelben jegyzem meg,
hogy a túlzásba vitt jogászkodás inkább ártalmas, mint üdvös. Ezt a
kánonjogra is értem.

G. P.
Senki se higgye, hogy annyira jó, ami az evangélikus egyházban van, ahol időnként az az érzésem támad, hogy „evangéliumian” akarunk kormányozni, ami nem mindig működik. Itt is igaz,
hogy kellene a törvény. Nincs értelme úgy egyházi törvénykönyvet
hozni, hogy gyakorlatilag minimális a végrehajtásnak az esélye, illetve
csak önkéntes jogkövetés létezik. Tehát mi sem akarunk dicsekedni
a sajátunkkal.
2. hozzászóló

Harmati Béla vagyok. Három olyan szót szeretnék mondani, ami a beszélgetésre jellemző volt. Az egyik a textus.
Tudniillik a törvény is és az evangélium is úgy jelenik meg, mint egy
bizonyos szöveg, egy bizonyos szakasz, egy bizonyos megfogalmazás.
És mint textus lehet foglalkozni vele. Azután ez megjelenik a kontextusban, a környezetben. Szó volt európai jogról, alkotmányról és
a mai helyzetről, életről. Azt gondolom, hogy ide még valamit hozzá
kell tenni, az pedig az, hogy a textus és kontextus viszonyában, amit
több oldalról közelítettünk meg, ﬁgyelni kell arra, hogy van még egy
harmadik meghatározó fogalom, ez pedig a testté létel vagy inkarnáció. Nem elég az, hogy az üzenet mint textus a rendelkezésünkre
áll. Nem elég, hiszen a kontextust is ﬁgyelnünk kell, azt, hogy milyen
a világ, amelyben megjelenik, és ezáltal a textusnak inkarnálódnia
kell, meg kell valósulnia abban a környezetben. Ez a környezet, ami itt
nagyon érdekes, és erről is volt szó, bizonyos értelemben szó és utalás.
Ez ma sokkal vallásosabbnak néz ki, mint gondolnánk. Hadd kíséreljem meg úgy fogalmazni, hogy rengeteg kvázi vallás van, „majdnem”
vallás. Minden sportesemény és minden rockkoncert rendelkezik egy
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bizonyos valláspótlékkal, sőt liturgiával. Egy olimpiai megnyitó maga
a nagy liturgia, akár Athénban, akár Kínában. És abban benne van
sok olyan motívum, ami a vallásos múltra, jelenre, jövőre, a végső
kérdésekre mutat. Ebben a világban a törvénynek és az az evangéliumnak meg kell testesülnie. Fontosnak tartom, hogy erről szó essék,
és ez tua res agitur, kinek-kinek a maga dolga, hogy megvalósítsa a
saját környezetében.

G. Á.

Nagyon szépen köszönöm Solt Pálnak és Gáncs Péternek,
hogy itt voltak velünk, és természetesen önöknek is, hogy eljöttek, és
meghallgatták ezt a mindannyiunk számára építő és egyre mélyebb
rétegeket érintő beszélgetést. Köszönöm, hogy itt voltak, további szép
estét kívánok, és jöjjenek el legközelebb is!

164
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UTÓSZÓ

„Jaj azoknak, akik azt mondják, hogy a rossz jó, és a jó rossz, és
akik azt állítják, hogy a sötétség világosság, és a világosság sötétség…”
Ézsaiás 5,20
„Iszonytató megrázkódtatások közepette élünk,
s talán még nagyobbaknak nézünk elébe.”
Nádas Péter

Auschwitz utáni korban élünk, vagy – Kertész Imrével szólva – az
auschwitzi kort éljük? Amíg nem épül be a gondolkodásunkba – ma
élőkébe és a minket követő generációkéba –, amíg nem tudjuk Jeremiás prófétával együtt megvallani: „Uram, eléd tártam ügyemet”,
amíg nem lesz a kulturális identitásunk része az, hogy a másik emberre önmagunkkal egyenrangú félként tudjunk tekinteni, függetlenül nemzeti és felekezeti hovatartozástól, bőrszíntől, világnézeti
különbségektől, addig az auschwitzi bűn hordozói vagyunk. Éltetői
a 20. század legsötétebb fejezetének, mely bár megmutatta, hogy a
bűn korlátlan és feneketlen a mélysége, mi nem tanultunk belőle.
Ám így nemcsak embertársunkat fosztjuk meg emberségétől, hanem
önmagunkat is.
A holokausztot tehát hordoznunk kell a szembenézés és a feldolgozhatatlanság minden fájdalmával együtt. Ahogy Pilinszky János
írja, „a holokauszt a 20. század botránya”. Mi, akik a 21. század elején
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élünk, és látjuk az előző század bűnét, nem feledkezhetünk el erről
a bűnről, hanem helyére egy, az emberségről, a másik elfogadásáról
szóló belső törvényt kell helyeznünk.
A kötetben szereplő disputák ehhez próbálnak utat mutatni. Köszönettel tartozom beszélgetőtársainknak és a közreműködő képzőművészeknek, amiért vállalták, hogy őszintén beszélgessünk. Megmutatva azt, hogy az egymással való közös gondolkodás, a másik
világszemléletének elfogadása és tiszteletben tartása nem torkollik
erőszakba, hanem egymást kiegészítő, építő párbeszéddé tud válni.
Képessé kellene válnunk arra, hogy olyan kultúrát teremtsünk,
amely nem az erőszakon, a diktatúrán, a megkülönböztetésen alapul,
hanem ezek helyébe egymás elfogadását, a szeretetet helyezi. Olyan
világot, amelyben a Pál apostol által mondott „ne győzzön le téged a
rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval” (Róm 12,21) paradigmája
nem üres beszéd marad, hanem saját meggyőződéssé válik. Amikor
a Tízparancsolat nem elfelejtett vagy a teológia számára kisajátított
szöveg lesz, hanem olyan útmutatásként jelenik meg, melyből kiviláglik, hogy „az igazságosság felmagasztalja a népet, a bűn pedig
gyalázatukra van a nemzeteknek” (Péld 14,34).
21. századunk legnagyobb kihívása talán ez…
Kedves Olvasó! Remélem, a kezében tartott kötetet úgy olvasta,
hogy Ön is résztvevője volt ezeknek a beszélgetéseknek. Vitatkozott
vagy egyetértett a felmerült kérdésekkel – mindenesetre kérem, ne
feledje, hogy Öntől is függ: a kaini kort éljük-e, vagy Kain utáni
korban élünk.
Galambos Ádám,
az Asztali Beszélgetések
Kulturális Alapítvány
kuratóriumának elnöke

www.asztali.hu
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KÖZREMŰKÖDŐK
Böröcz András szobrászművész
1978–1982: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mestere: Sarkantyú
Simon.
1982–1983: Magyar Képzőművészeti Főiskola mesterképző, murális
szak, mestere: Klimó Károly, ezenkívül mesterének vallja Erdély
Miklóst.
1983–1986: Derkovits-ösztöndíj.
1984: Visiting Artist Grant, Canada Council.
1988: The Banﬀ Center of Fine Arts (CA) ösztöndíja.
1990: Aim Program at the Bronx Museum, New York.
1995: Civitella Ranieri Center, Umbertide (OL) ösztöndíja.
Az Indigó csoport (1978–1983) tagja. 1986-tól New Yorkban él, 1997ben Johannesburgban vendégtanár. 1977–1991 között Révész Lászlóval közösen számos konceptuális jellegű performansz szereplője.
New Yorkba költözése után részben ezeket a sorozatokat folytatja,
emellett 1989–1990-ben megfaragja nagyméretű, sokﬁgurás, dobként
is szóló szoborcsoportját, az Akasztottakat. 2002-ben a philadelphiai
Temple Judea Museum felkérésére készítette el, majd ebben az évben be is mutatta Purim című kiállításának anyagát. Bár külföldön
él, kiállításai révén a magyar művészeti élet rendszeres szereplője.
http://www.pipacs.hu/2b/
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Csepregi András evangélikus lelkész, teológus
1987-ben szerzett diplomát az Evangélikus Teológiai Akadémián,
ahol 1992–1996 között rendszeres teológiai szemináriumokat tartott.
Svájcban és Nagy-Britanniában is folytatott egyetemi tanulmányokat.
Doktori disszertációját a Durhami Egyetemen (Nagy-Britannia) védte
meg. Lelkészi szolgálatot 1987-től 1992-ig Györkönyben, majd 1992–
1999 között Budapest-Kelenföldön végzett. 1999 szeptemberében
főiskolai adjunktusi kinevezést kapott az Evangélikus Hittudományi
Egyetem Nyíregyházi Hittanárképző Tagozatán. A következő évben
megbízták a tagozat vezetésével, majd 2005-ben ugyanott docens lett.
2003 májusától tagja a Bibó István Szellemi Műhelynek.
2004–2005-ben a közép- és kelet-európai régiót képviselte a Lutheránus Világszövetség egyik tanulmányi munkacsoportjában.
Tagja annak a tényfeltáró bizottságnak, amelyet a Magyarországi
Evangélikus Egyház hozott létre az ügynökmúlttal kapcsolatos kérdések vizsgálatára.
2004 júniusában megosztott Sólyom Jenő-díjat kapott.
Jelenleg az Oktatási és Kulturális Minisztérium Egyházi Kapcsolatok
Titkárságának vezetője. Több tucat önálló könyv, cikk, tanulmány
és fordítás szerzője.
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Csikai Márta szobrászművész
1957–1963: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterei: Somogyi
József, Pátzay Pál, Mikus Sándor.
1967–1970: Derkovits-ösztöndíj.
1979: a Művelődésügyi Minisztérium nívódíja.
1984, 1986, 1992: A Nemzetközi Éremművészeti és Kisplasztikai
Alkotótelep fődíja, Nyíregyháza-Sóstó.
1987: A Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének
kiállítása, Budapest, Műcsarnok, szobrászati díj.
1992: Munkácsy-díj.
1984–1993 között a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolában
tanított. Kisplasztikák, portrék, érmek mellett megbízásra számos monumentális kompozíciót alkotott. Körplasztikáinak anyaga elsősorban
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bronz és kő. Témaválasztásában, szemléletében az alföldi, realista ábrázolási hagyományhoz kötődik. Munkásságában a tájszobrok mellett
kiemelkedő jelentőségűek a bibliai ihletésű, expresszív kisplasztikák.
Fabiny Tamás evangélikus püspök, teológus
1982-ben végzett az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológuslelkész szakán. Erlangenben és Chicagóban folytatott ösztöndíjas
tanulmányokat. 1996-tól 2006-ig a Duna Televízió külső munkatársa. Lelkészi szolgálatot Siófokon, Kötcsén, Balatonszárszón, majd
Kőbányán végzett. 1999-tól 2006-ig az Evangélikus Hittudományi
Egyetem Újszövetségi Tanszékének főállású oktatója (előbb adjunktusként, végül tanszékvezető egyetemi tanárként). Teológiai doktorátust és habilitációt is szerzett. 2006-tól a Magyarországi Evangélikus
Egyház Északi Egyházkerületének püspöke. A Keresztény–Zsidó
Társaság ügyvezető elnöke.
http://eszak.lutheran.hu/
Fehér László Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész
1971–1976: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterei: Szentiványi
Lajos és Kokas Ignác.
1978–1981: Derkovits-ösztöndíj.
1982: A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületének díja.
1986: A Római Magyar Akadémia ösztöndíja.
1987: A nemzetközi festészeti fesztivál, Cagnes-sur-Mer díja.
1990: A ﬁatal kelet-európai festők fesztiváljának második díja, Rotterdam.
1993: Munkácsy-díj.
1995: A 28. szegedi nyári tárlat Szegedért Alapítvány díja.
1996: A millecentenáriumi művészeti pályázat különdíja. 1990-ben
a velencei biennálén bemutatott és komoly nemzetközi sikert aratott
sárga-fekete anyaga. Művei a magyar és nemzetközi közgyűjteményekben és kiállításokon egyaránt megtalálhatóak. 2007-ben a Magyar Kultúra Követe a Magyar Zsidó Kultúráért díjjal tüntetették ki.
www.feherlaszlo.hu
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Galambos Ádám teológushallgató
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus-lelkész szakos hallgatója. A gödöllői Tessedik Sámuel Családok Átmeneti Otthonában
dolgozik mint családgondozó. Az Asztali beszélgetések disputasorozat ötletgazdája és szervezője. A Péterfy Sándor Evangélikus
Öregdiák-egyesület elnöke. 2009-től a Protestáns Újságírók Szövetségének tagja. Az Asztali Beszélgetések Kulturális Alapítvány
kuratóriumának elnöke.
www.asztali.hu
Gáncs Péter evangélikus püspök
1969 és 1974 között az Evangélikus Teológiai Akadémián szerzett
lelkészi diplomát. 1974-ben Ottlyk Ernő püspök avatta lelkésszé.
1976-ig budavári segédlelkészként szolgált, ezt követően egy évig a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) irodájában
dolgozott, majd 1977 és 1980 között a rákoscsaba–pécel–isaszegi
társgyülekezet lelkésze volt. 1980-ban egy félévet Wuppertalban
tanult. 1992–2003 között az Evangélikus Rádiómisszió programszerkesztője. 1996-ig a nagytarcsai gyülekezet lelkészeként szolgált, ahol ugyanebben az évben megalapította a Missziói Magazint.
1997 és 2003 között a Magyarországi Evangélikus Egyház országos
evangélizációs és missziói lelkésze volt. D. dr. Harmati Béla püspök
nyugdíjba vonulása után, 2003 júniusában a Déli Evangélikus Egyházkerület gyülekezetei megválasztották püspöküknek.
http://del.lutheran.hu/
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Incze Mózes festőművész
1990–1994: Képző- és Zeneművészeti Líceum, Marosvásárhely.
1995–2000: Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest.
Az 1996-ban Pannoncolor-díjjal, míg 1997-ben Székely Bertalandíjjal kitüntetett művész tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, az Élesdi Művésztelep Egyesületnek és az Art9
Egyesületnek.
www.inczemozes.hu
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Jutta Hausmann evangélikus lelkész, teológiai professzor
1970–1975 között teológiai tanulmányokat folytat Göttingenben,
Erlangenben és Neuendettelsauban. 1971–1973 között romanisztikai
tanulmányokat folytat Göttingenben és Erlangenben. 1986-ban doktorál az erlangen–nürnbergi Friedrich-Alexander-Universität teológiai fakultásán. 1992-ben habilitál a neuendettelsaui AugustanaHochschulén. 1994 óta az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének professzora, 2000-től tanszékvezetője. 1999 óta
az Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájának vezetője.
2002 óta a Goldziher Intézet szervezőigazgatója. Főbb kutatási területei: ószövetségi exegézis és teológia, bölcsességirodalom, „Isten
népének” teológiája, zsoltárok és a zsidó–keresztény párbeszéd.
http://teol.luteheran.hu/
Kertész Imre Nobel-díjas író
1944. június 30-án a Budapest környéki csendőrpuccs következményeképpen tizennégy évesen Auschwitzba deportálták. Több koncentrációs táborban is fogva tartották, majd a lágerek felszabadítása
után, 1945-ben hazatért Magyarországra. Ezt követően újságírással
és ﬁzikai munkával tartotta el magát. A sikert és azt, hogy írói, műfordítói munkájából megélhet, a nyolcvanas évek második fele, majd
a magyarországi rendszerváltás hozta meg számára. Sorstalanság
című regényéből maga írt forgatókönyvet, s Koltai Lajos rendezett
vegyes kritikai fogadtatásnak örvendő, rendkívül népszerű ﬁ lmet.
Nagy sikere van német nyelvterületen, összegyűjtött művei a Rowohlt
Kiadó gondozásában jelennek meg, angol nyelven a Random House
adja ki műveit, s mára a világ minden jelentősebb világnyelvére lefordították legalább egy könyvét. Kertész Imre jelentős műfordítói
tevékenysége során Elias Canetti, Sigmund Freud, Hugo von Hoﬀmannstahl, Friedrich Nietzsche, Joseph Roth, Arthur Schnitzler,
Ludwig Wittgenstein, valamint modern német és osztrák szerzők
írásait ültette át magyarra.
1998 óta a darmstadti Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung,
2001-től a német Becsületrend (Pour le Mérite) tagja. 2000 májusában
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Herder-díjjal, novemberben a Die Welt irodalmi díjával tüntették ki.
2002. október 10-én első magyarként vehette át Stockholmban az
irodalmi Nobel-díjat. 2002-től Budapest díszpolgára. 2005. március
10-én a Sorbonne díszdoktorává avatták. 2007-ben a Magyar Kultúra
Nagykövete lett. 2009-ben Jean Améry-díjjal tüntették ki. 2009ben a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia rendes tagjává
választotta.
http://kertesz.uw.hu/
Lugossy Mária ötvös-, szobrász-, üvegtervező-, éremművész
Lugossy Mária eredetileg ötvösnek készült. 1969–1973 között a Magyar Iparművészeti Főiskola ötvös tanszékén, majd 1973–1975 között
a Főiskolai Továbbképző Intézetben folytatta tanulmányait. Már
pályája kezdetén is a köztéri alkotások érdekelték leginkább, amit
diplomamunkájának témája is tükröz: egy négyméteres elektronikus óra a Győri Közlekedési és Távközlési Főiskola aulájában. Munkája mellett folyamatosan képezte magát, illetőleg oktatta művész
szakmáját, módszereit. 1977–1978-ban a győri acélszobrász-szimpóziumon (Rába művek), 1982-ben a Frauenauban és Nový Borban
rendezett nemzetközi üvegszimpóziumokon vett részt. 1984-ben
Sars-Poteries-ben és a londoni Royal College of Art Üveg és építészet
című nemzetközi üvegszimpóziumain, valamint az Üveg, szobrászat és építészet című nemzetközi szimpóziumon Hergiswilben és
Immenhausenben folytatott eszmecserét. 1991-ben a sars-poteries-i
nyári egyetemen és Château Beychevelle-ben vendégtanárként adott
elő. 1994-ben ugyancsak Sars-Poteries-ben, majd 1998-ban Pilchuckban tartott előadás-sorozatot a nyári egyetem vendégtanáraként.
Pályafutása során hazánkon kívül is számos díjban részesült, többek
között Japánban, Angliában és az Amerikai Egyesült Államokban.
www.lugossymaria.com
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Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke
1972-ben kezdte meg tanulmányait a szegedi József Attila Tudományegyetemen ﬁzikus szakán, ahol 1977-ben szerzett diplomát.
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Ezt követően a Magyar Tudományos Akadémia debreceni Atommagkutató Intézetének munkatársa, 1990 és 1991 között igazgatóhelyettese, majd 1996-ig igazgatója lett, azóta kutatóprofesszora. A
’80-as években Texasban és Stockholmban volt vendégkutató. 1994ben a Debreceni Egyetem Kísérleti Fizika Tanszékének egyetemi
tanára, később tanszékvezetője lett. Fő kutatási területe az atomi
ütközések ﬁzikája. 1994 és 2000 között az Országos, illetve a Magyar Akkreditációs Bizottság tagja. 1997 és 1998 között Széchenyi
professzori ösztöndíjban részesült. 1995-től az MTA levelező, majd
2004-től rendes tagja. 2008. május 6-án a tudományos testület elnökévé választották. 1986-ban Akadémiai díjjal, míg 1997-ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével tüntették ki.
www.mta.hu
Schweitzer József nyugalmazott országos főrabbi
A vészkorszak idején munkaszolgálatra hívták be, majd Budapesten
bujkált. 1946-ban szerzett bölcsészdoktori diplomát az akkori Pázmány Péter, a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 1947-ben avatták rabbivá. 1948 és 1981 között
Pécsett volt főrabbi. 1981-ben a Budapesti Izraelita Hitközség főrabbijává hívták meg, e tisztséget 1985-ig töltötte be. Ekkor az Országos
Rabbiképző Intézet igazgatói tisztségére nyert kinevezést, e minőségében teljesített szolgálatot 1997-ig. Felekezete a neológ hitközségek
országos főrabbijává választotta. A jelenleg nyugalmazott országos
főrabbi a New York-i Jewish Theological Seminary díszdoktora. Munkásságát többek között a Magyar Köztársaság tisztikeresztjével és
érdemérmével, Széchenyi-díjjal és a Francia Köztársaság Becsületrendjével is elismerték.
Solt Pál, a Magyar Bíróképző Akadémia vezetője, a Legfelsőbb Bíróság volt elnöke
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán
végzett 1960-ban summa cum laude minősítéssel. A jogi szakvizsgát
1963-ban tette le. Bírónak 1964-ben nevezték ki a Pesti Központi
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Kerületi Bíróságra polgári ügyszakba. 1966-tól 1971-ig a Legfelsőbb
Bíróság Titkárságának vezetője. 1972-től 1980-ig a Pénzügyminisztérium Jogi Osztályának munkatársa. 1980-tól a Legfelsőbb Bíróság
Polgári Kollégiumának bírája, majd 1987-től tanácselnöke. A Legfelsőbb Bíróság iparjogvédelmi tanácsát 1989-ig vezette. Az Országgyűlés 1989. november 23-án megválasztotta az Alkotmánybíróság
első öt tagja egyikének. Az Országgyűlés 1990-ben először, majd
1996-ban másodszor megválasztotta a Legfelsőbb Bíróság elnökének.
1997-től az akkor megalakult Országos Igazságszolgáltatási Tanács
elnöke. 2002-től a Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke, majd 2005-től
a Polgári Kollégium Elvi Csoportjának vezetője. 2006. június 1-jétől
a Magyar Bíróképző Akadémia vezetője. 1992-ben az ENSZ Emberi
Jogok Bizottságának elnöki tisztségét töltötte be. 2004–2005-ben a
Köztársasági Etikai Tanács elnöke. Több éven át meghívott előadóként oktatott az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Szakcikkei
jelentek meg különböző folyóiratokban. Több szakkiadvány szerkesztőbizottságának elnöke, illetve szerkesztője.
http://mba.birosag.hu/
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Spiró György író
Magyar–orosz–szerb-horvát szakon diplomázott az ELTE Bölcsészettudományi Karán 1970-ben, illetve 1972-ben. Az Újságíró Főiskolán szociológusdiplomát szerzett 1972-ben.
1970–1971-ben a Magyar Rádióban volt újságíró gyakornok. 1971
és 1975 között a Corvina Kiadó szerkesztőjeként dolgozott. 1975-től
három évig ösztöndíjas aspiráns. Az MTA kelet-európai kutatócsoportjának, majd az ELTE Bölcsészettudományi Karának tudományos
munkatársa. 1978-tól a világirodalmi tanszéken, 1991-től az esztétika
tanszéken tanított. 1981-ben kandidátus, 1997-ben habilitált profeszszor lett. Az ELTE Esztétika és Kommunikáció Tanszékének egyetemi
docense. 2008-tól nyugdíjas. 1975-től 1977-ig, majd 1978-ban ösztöndíjas drámaíró és dramaturg a budapesti Nemzeti Színházban, 1981
és 1992 között dramaturg a kaposvári Csiky Gergely Színházban.
1992–1995 között a szolnoki Szigligeti Színház igazgatója. 1990–1997
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között a Színház- és Filmművészeti Főiskola tanára. 1975 és 1998
között tagja volt a Magyar Írószövetségnek, melyből kilépett. A Magyar P. E. N. Club tagja. A többek között Kossuth-, József Attila-,
Visegrádi és Füst Milán-díjjal is kitüntetett író 2005-ben a Magyar
Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) kitüntetést
vehette át nemzetközileg is nagyra becsült regényírói, drámaírói és
esszéírói munkásságáért.
Szabó Lajos evangélikus lelkész, teológiai professzor
1977-ben szerzett lelkészi végzettséget az Evangélikus Teológiai Akadémián. 1980–1981-ben az erlangen-nürnbergi Friedrich-Alexander
Universitäten folytat tanulmányokat. 1992-ben PhD hittudományi
fokozatot szerez. 1977-től 1983-ig a Pécsi és Pécs-Vasasi Evangélikus
Egyházközség lelkésze. 1983–1996 között gyülekezeti lelkész a Budapest-Zuglói Evangélikus Egyházközségben. 1989-től 1993-ig tanársegéd, majd adjunktus az Evangélikus Teológiai Akadémián. 1993-tól
az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) Gyakorlati Teológiai
Tanszékének vezetője. 1992–1995 között a Magyarországi Evangélikus
Egyház (MEE) Oktatási Bizottságának elnöke. 1992-től tagja, 2001-től
elnökségi tagja az ICCS (Intereuropean Commission on Church and
School), 1993-tól pedig tagja az EAWRE (European Association for
World Religions in Education) nemzetközi szakmai szervezeteknek.
1998-ban létrehozta és azóta vezeti a Gyakorlati Teológiai Műhelyt.
1998–2006 között az EHE rektora, 2007-től rektorhelyettese. 2007-től
az EHE hatodéves gyakorlati képzésének vezetője. 2008-tól az MEE
Diakóniai Bizottságának tagja.
http://teol.lutheran.hu/
Varga Imre Kossuth-díjas szobrászművész
Pátzay Pál és Mikus Sándor tanítványaként diplomázott a budapesti Képzőművészeti Főiskolán 1956-ban. 1972-ben a Tihanyi Múzeumban nyílt gyűjteményes tárlata, ettől kezdve Európa majdnem
minden rangos képzőművészeti eseményén részt vett munkáival.
1973-ban Kossuth-díjat, 1975-ben Érdemes Művész díjat kapott, 1982-
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ben Herder-díjjal tüntették ki. Az Európai Akadémia tagja. 1983 óta
állandó kiállítása működik Óbudán. A francia kormány 1989-ben
a Művészetek és Bölcsészettudományok Érdemrendjének parancsnoki jelvénye kitüntetést, az olasz köztársasági elnök 1996-ban az
Olasz Köztársasági Érdemrend lovagi keresztjét adományozta neki.
Hazai és külföldi tereken, templomokban, középületekben mintegy
háromszáz alkotását helyezték el. Szobrai állnak Belgiumban, Franciaországban, Lengyelországban, Németországban, Norvégiában és
Izraelben. 1989-ben a Francia Köztársaság Ordre des Arts et des
Lettres érdemrendjének parancsnoki jelvényével tüntetették ki, és
megkapta az Olasz Köztársaság érdemrendjének (Ordine al Merito)
tisztikeresztjét, valamint a Lengyel Kultúráért kitüntetést. 1991 óta
az Európai Akadémia tagja.
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