
KULTURÁLIS FIGYELŐ 

Egy újabb hazai Luther-reneszánsz felé 

Újrakezdés. Dokumentumok a Magyarországi 
Luther Szövetség életéből (1991-1993), a Ma
gyar Luther Füzetek 1. (1993); Luther Márton: 
Nyílt levél a fordításról. MLF 2. (1993); -
Nyolc böjti prédikáció Wittenberg népének. 
MLF 3. (1994); - Bűnbánat, keresztség, úrva
csora. Három sermo a szentségekről. MLF 4. 
(1994). 

Annak, aki a Magyarországi Luther Szö
vetség kiadói bizottságának feljegyzéseit ol
vasta (MLF 1. 50-51, 56-57), a tamáskodó 
fejcsóválás vagy a határtalan lelkesedés kö
zött kellett választania. Az ott felvázolt nagy
szabású program - belőlem - mindkét reakci
ót kiváltotta. Lelkesített az, hogy a MLSz 
régóta hiányzó művek igényes kiadását terve
zi, a munkába teológusok széles körét kívánja 
bevonni, s nem riad vissza a kihívásoktól (pl. 
a De servo arbitrio magyarításától). Kérdé
sesnek találtam viszont azt, hogy rendelke
zik-e az MLSz a program megvalósításához 
szükséges szellemi és anyagi tőkével, illetve 
számíthat-e (az erkölcsin túl) széles körű tá
mogatásra. Ezért is értékeltem kezdettől fog
va azt a józanságot, hogy a Szövetség nem egy 
új „Luther összes", hanem füzet- (és könyv-) 
sorozat kiadásán fáradozik. így nem kell attól 
félni, hogy a túl nagyra szabott keretek heve
nyészve készített, sebtében lektorált fordítá
sokkal telnek meg. 

A sorozat első zsengéi bizalomébresztóek. 
Mindhárom Luther-fordításnak ez az első' ki
adása (a nem kevésbé fontos reprint kiadá
sokkal való kezdés szerényebb háttérről és 
kevesebb energiáról tanúskodott volna), s a 
fordítók között egyaránt találunk jelenlegi és 

egykori egyetemi hallgatókat. Az előbbiek 
részvétele a hazai Luther-recepció folyama
tosságával bíztat, az utóbbiak munkája arra 
a reményre jogosít föl, hogy érdemes tovább 
kutatni íróasztalokban lappangó Luther-for
dítások után. 

A különböző füzetek más-más stílust, for
dítói elvet, érdeklődést és tudományos hátte
ret képviselnek, de mind olvasmányosak, s 
egyszersmind gondosan szerkesztettek. Kü
lön elismerés illeti az igen informatív előszó
kat (MLF 3. és 4.), melyek a Luther-írások 
aktuális üzenetét segítenek felismerni. 

Az első három megjelentetett fordításban 
érdekes módon tűnik fel az „ifjú" Luther (Há
rom sermo) és az érett reformátor (Nyílt le
vél), a híveit oktató prédikátor és a szenvedé
lyesen vitatkozó röpiratszerzó'. A MLSz terve
inek ismeretében a továbbiakban is hasonló 
változatosságra számíthatunk: Luther „nép
szerű", rövid írásmagyarázatai és „tudós" teo
lógiai traktátusai egyaránt helyet kapnak a 
két sorozatban (a terjedelmesebbek a Magyar 
Luther Könyvekben, melyek első köteteként 
Vájta Vilmos Luther-tanulmánya jelent meg). 
Ki tudja, nem nő-e ki a vállalkozásból mégis 
egy új Luther-összkiadés. 

Értelemzavaró sajtóhibákkal sajnos 
ugyanolyan gyakran találkozunk, mint a má
sutt megjelent kiadványokban, ez - úgy lát
szik - a közelmúlt nagy könyvkiadási döm
pingjének egyik árnyoldala. ANyílt levél jegy
zeteiben föllelhető hibák (MLF 2. 19-20) 
ugyanezen árnyoldallal hozhatók kapcsolat
ba: lektorálásukra valószínűleg nem jutott 
idő. 

Csepregi Zoltán 



Előszó-kincs 

Luther Márton: Előszók a Szentírás könyvei
hez. Magyar Luther Könyvek 2. Magyarorszá
gi Luther Szövetség, 1995. 

A protestáns bibliafordítások zöme a Sola 
Scriptura elv jegyében nélkülözi a hozzáfű
zött magyarázatokat. Az általa lefordított új
szövetséget is ezzel a bevezetővel bocsátja 
útjára Luther: „Méltó és illó' volna, hogy e 
könyv minden előszó és idegen név nélkül 
adassék k i , egyedül a maga nevét és szavait 
viselve." Ám rögtön hozzá is fűzi: „Hanem 
mert néhány elvetemült magyarázat és előszó 
ezt keresztyén értelmétől olyan messzire ra
gadta, hogy szinte már alig tudjuk, mit jelent 
az Evangélium és a törvény, mit az Új- vagy 
az Ótestamentum, így a szükség kívánja, 
hogy útmutatással vagy előszóval szolgál
junk, és ezáltal kanyargós tévútjainkról az 
együgyűeket is egyenes ösvényre vezessük" 
(121. lap). 

Ez a reformátori szándék vezette tehát 
Luthert, amikor a fordításhoz és a kiadáshoz 
kapcsolódóan előszóval látta el a bibliai köny
veket. A megjelenésüket tekintve mintegy 
húsz évet (1522-1541) átfogó kis tanul
mányokat gyűjtötte csokorba a német Ószö
vetség- és Luther-kutató, Heinrich Born
kamm. Köszönet illeti a példamutatóan sok 
füzetet és könyvet kiadó Luther Szövetséget, 
hogy Szita Szilvia ízes fordításában magyarul 
is megjelentette ezt a munkát. Nem véletle
nül került a kiadvány borítólapjára az a XVI. 
századi metszet, amely Luthert mint Jero
most ábrázolja. Ahogy Szent Jeromos (Hie
ronymus) latin fordítása, a Vulgata századok
ra meghatározta az egyház arculatát, úgy je
lentett fordulatot Luther német Bibliája és 
annak hatása. Ki szólal meg ebben a könyv
ben? 

A filológus Luther. Fordítóként mindenki
nél hitelesebben tolmácsolhatja a Szentírás 
üzenetét. Elemzéseivel, az összefüggések fel
tárásával valóságos „teológiai nyelvleckét" 
ad. Hangsúlyozza az eredeti szöveg árnyalt
ságát, utal az etimológia és/vagy a szójátékok 
jelentőségére. Zsoltárfordítását ezzel az önér
zetes megjegyzéssel zárja: „Ha okoskodni ta
lálna valaki, mondván, hogy a Zsoltárok 
könyvét erősen elferdítettük, okoskodjék ma
gában, de e könyvet, szidalmaival ne illesse. 
Ügy akartuk, amint cselekedtünk, minden 
szót elébb a mérleg arany serpenyőjébe he

lyezve nagy igyekezettel és állhatatossággal 
fordítottunk, s volt elegendő tudós ember is 
körünkben" (56. lap). 

A történész Luther. Az ószövetségi köny
vekhez írt előszók többsége esszéisztikus for
mába öntött kortörténet. A korabeli társadal
mak és események bemutatásával segíti az 
olvasó tájékozódását és helyes szövegértését. 
Nem fél a kritikai megjegyzésektói sem, 
amint az például a Jakab-levéllel vagy a Jele
nések könyvével kapcsolatban közismert. Az 
akkor még kanonikusnak tekintett ószövetsé
gi Báruk könyvét így jellemzi: „Igen hitvány 
könyvecske ez, akárki légyen is a jó Báruk" 
(117. lap). 

A költő Luther. Kiderül az Előszókból, 
hogy a szerző milyen nagy jelentőséget tulaj
donít a Biblia képeinek, hasonlatainak. Nem
csak a hagyományosan költőinek nevezett 
könyvekben érzi meg a poézis szellemét, ha
nem ennek jelentőségét újra és újra hangsú
lyozza. Fordításai is a teremtő képzelet jegyé
ben születtek, miközben megtalálta, sőt ha 
kellett, megteremtette a legmegfelelőbb né
met kifejezést. 

Az ironikus Luther. A reformátor egyik 
nyelvi és gondolati fegyvere a humor és az 
irónia. Az Előszókon is átüt a reformációi 
hevület, s folyamatosan érződik, hogy Luther 
polémiát folytat ellenfeleivel. így kapnak egy 
oldalvágást „a megszállott szentek és zöldfülű 
okostónik" (114. lap), vagy éppen a nyom
dászok, akik „restségükkel (szokás szerint) 
elrontják a német Bibliát", amely pedig jobb 
a latinnál (46. lap). Ebben a szellemben jel
lemzi Mózest is, aki „a törvényeket szertele
nül egymás után hajigálja" (38. lap), vagy 
állítja, hogy a Zsoltárokhoz nem mérhető 
imádságos könyveket „be kellene vonni és 
padlásra kellene hordani" (57. lap). Az erősen 
ironikus megfogalmazások mögött azonban 
nem a bántás, hanem a meggyőzés szándékát 
érzi az olvasó. 

A „Magyar Luther Könyvek" 2. kötetét 
mindazok figyelmébe ajánljuk, akik e teoló
giai miniatűrökön keresztül meg szeretnék 
ismerni a biblikus evangélikus tanítást. Ez az 
1996-os Luther-évet is a maga módján meg
alapozó kiadvány nem több és nem kevesebb, 
mint Előszó - a Könyvek Könyvéhez. 

Fabiny Tamás 
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Hogyan vezessek vasárnapi iskolát? 
E g y r é g i bestsel ler új k i a d á s a 

1948 végén jelent meg Tekus Ottó és Veöreös 
Imre fordításában és átdolgozásában Emánu
el Jung könyve a vasárnapi iskolák vezetői 
számára. Eredeti címe: „Sonntagsschule als 
Kinder-Gottesdienst - A vasárnapi iskola 
mint gyermekistentisztelet". Nem adták közre 
a svájci lelkész író (nem tévesztendő össze a 
neves pszichológussal, C. G. Junggal) teljes 
munkáját. Azt emelték ki , ami magyar viszo
nyok között közvetlenül használható volt. Tu
lajdonképpen a könyv legnagyobb részét. Az 
egyházi iskolák államosítása idején, félreér
tés elkerülése végett, ,gyermekbibliakör" el
nevezést kapott maga a munka. Tulajdonkép
pen mindmáig ezt a megjelölést használjuk. A 
lényeg azonban nem változott. 

A most második és a svájci eredetinek 3. 
kiadása nyomán jelentősen bővített hazai 
változatban megjelent könyv több fejezetben 
mélyreható többletet tartalmaz. Ezek az új 
fejezetek: A gyermek őfelsége, A gyermekkor 
lépcsőfokai, Más szemléltető eszközök, A leg
újabb eszközök, valamint a külmissziói mun
ka terén az utolsó évtizedekben végbement 
rendkívüli változásokat tartalmazó rész. A 
könyv egykori, 1948-as megjelenése csoda
számba ment. Engedélyeztetése szívós küz
delem eredménye volt. Az igazi csoda mégsem 
az, hogy hosszú huzavona után az állami saj
tófőnök ráütötte az engedélyezés pecsétjét a 
kéziratra. Az igazi csoda, hogy rendkívül gyor
san elfogyott. Hasznos voltára hamarosan fel
figyeltek a reformátusok és a szabadegyházak 
is. Az új kiadásból a baptista egyház máris -
még megjelenése előtt - 300 példányt rendelt. 

Miért vált bestsellerré? A vasárnapi iskolai 
munka és a vasárnapi iskolai vezetők képzése 
mozgalommá - ifjúsági mozgalommá! - vált a 
második világháborút követő években. Foton, 
Gyenesdiáson, Répcelakon, majd országszer
te évről évre nyolc—tíz egyhetes tanfolyam 
megrendezésére került sor. Lapja is volt a 
mozgalomnak: a Veöreös Imre, majd Benczúr 
László szerkesztésében havonta megjelenő 
„Gyermekbibliakör vezető". A hatóságok által 
történt beszüntetése után sokszorosításban 
jutottak el a tanítási vázlatok a gyermekbib
liakörök vezetőihez. Dezséry László püspök 
támogatásával a Déli Egyházkerület püspöki 
hivatalában Forrayné Erzsike titkárnő gépel

te, sokszorosította és postázta önzetlenül a 
küldeményeket. 

A lelki ébredés sok fiatal életét elevenítet
te meg. Krisztus szeretetétől szorongatva for
dult szívük a gyermekek felé. Egy nagyon 
egyszerű dologra jöttünk rá: a bibliai törté
netek mérhetetlen kincsére. A bibliai törté
neteket nemzedékről nemzedékre tovább kell 
mondanunk. Ha helyesen, élő szóval, a gyer
meki lelket figyelembevéve mondjuk el, nem
csak érdekes sztorit, nemcsak páratlan érté
kű kultúrkincset közvetítünk, hanem jó hírt, 
evangéliumot mondunk. Hitet ébresztünk, 
mert „a hit hallásból van, a hallás pedig a 
Krisztus beszéde által" (Rm. 10,17).,Ä vasár
napi iskolának nem iskola-szaga, templomil
lata van" - mondta Szabó József püspök. 

Hogyan válik a vasárnapi iskola gyermek
istentiszteletté? Miként válhat a gyülekezet 
szívügyévé? Miként végezhetik ezt a szolgála
tot nemcsak lelkészek, sőt éppen fiatalok is? 
A lelkesedéshez felkészülés, bibliaismeret
ben, gyermeklélektanban, fogalmazási kész
ségben, éneklésben és imádkozó életben való 
elmélyülés is szükséges. Ebben a szüksé
günkben nyújtott segítséget könyvével a kitű
nő svájci gyermekmunkás, református lel
kész. Valóban feleletet adott a kérdésre: „Ho
gyan vezessek vasárnapi iskolát?" Ez akkor 
nálunk sokak kérdése volt. Az iskolai hitokta
tás leépülése idején kétségtelenül hézagpótló 
volt a vasárnapi iskola szolgálata, azonban 
nem a megváltozott helyzet, hanem egy égi 
láng hevítette és éltette szolgálatát. 

A mozgalom eredetileg laikus kezdemé
nyezésre, az egyházi élet peremén vagy annak 
inkább gondozatlanul maradt bozótos terüle
tén indult el. Kezdeményezője 1781-ben egy 
angol nyomdász, lapkiadó: Robert Raikes. 
Munkatársaival analfabéta gyermekek kö
zött az olvasás, betűvetés tanítását egybekap
csolta a bibliai történetek megismertetésével 
és a vasárnap megszentelésével. Kezdemé
nyezése hamarosan elterjedt és különböző or
szágokban, különböző időkben módosult szol
gálata. Egyházunkban az első világháború 
után egyesületi (Fébé) és magán kezdemé
nyezésből fokozatosan vált a gyülekezetek ko
molyan vett munkaágává. Kezdetben sokan 
lebecsülték. Kegyes, idős hölgyek buzgólko-



dásának, szektás jelenségnek tekintették, a 
hitoktatás riválisának. Vegyenek részt a gyer
mekek a templomi istentiszteleten - hangoz
tatták. 

Kisiskolás koromban kerültem kapcsolat
ba testvéremmel együtt a vasárnapi iskolá
val. Édesapánk megpróbált felvinni bennün
ket a budavári templomba. Messze volt. Fél 
órát kellett gyalogolni az Alkotás utca végé
ről. Ezenkívül annyira unatkoztunk és olyan 
lehetetlenül viselkedtünk az istentiszteleten, 
hogy édesapánk hitoktatónkhoz, Hüttl Ár
minhoz fordult tanácsért. 0 a Krisztina téri 
iskolába irányított bennünket. I t t egy kedves 
néni (sajnos nevére már nem emlékszem, de 
Gyóni Gézához rokoni szálak fűzték) tartott 
az egyik vasárnap üres iskolai tanteremben 
rendszeresen vasárnpi iskolát. Szívesen jár
tunk ide. Kórusban mondtuk, könnyen tanul
tuk meg az „aranymondást". Ezt kellett kike
resnünk a Bibliából és beírni egy füzetbe. A 
vasárnapi iskola hatására kezdtem el olvasni 
- saját elhatározásból - az Újszövetséget. 
Ajándékba kaptam. Tíz éves koromban kór
házba kerültem. Oda is magammal vittem. 
Lejártunk gyakran a kórház katolikus kápol
nájába. Amíg a mise folyt, fent a karzaton, az 
orgona mellett egy padon olvasgattam az 
evangéliumokat. Ekkor, a hosszúra nyúlt kór
házi ápolás és az otthon utáni vágyakozás 
idején vált imádságommá Jézus nagycsütör
töki kérése: „Ha lehetséges ... De ne úgy le
gyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te." -
Később, felnőtt koromban szülőként, majd 
nagyszülőként ízleltem, milyen gyönyörűsé
ges átgondoltan, gyermekekhez alkalmaz
kodva bibliai történetet elbeszélni. Indítást 
adott ehhez Járosi Andor is. Amikor megtud
ta, hogy bázeli tanulmányutam alkalmával a 
Hebel-Strasseban lakom, megküldte Kolozs
várról a nálunk kevéssé ismert német író -
Johan, Peter Hebel - családi és gyülekezeti 
használatra szánt bibliai történeteket hűsé
gesen és irodalmi szinten elbeszélő könyvét. 
Elgondolkodtatott, amikor a bázeli Münster 
neves lelkészét - Eduard Thurneysent - hal
lottam, miként „meséli" el a gyermekeknek a 
bibliai történeteket. 

Miért tartom jelentősnek Jung könyve új 
kiadását? Mindenekelőtt azért, mert a bibliai 

történetekre, azok szóbeli továbbadására hív
ja fel figyelmünket. Hittankönyv, képeskönyv, 
videokazetta nem szoríthatja háttérbe a belső 
céllal, átgondoltan, saját szavunkkal elmon
dott bibliai történetet, amely nemcsak a hall
gatót, hanem az elbeszélőt is Isten színe elé 
állítja - amint ezt Jung is hangsúlyozza. A 
krétát vagy ceruzát természetesen nem kell 
eldobnunk. A szemléltető eszközökkel azon
ban mértékletesen kell élnünk. Walt Disney 
commerciális profizmusát nem tudjuk utolér
ni. Nem baj! Más hatalom szolgálatában ál
lunk. 1939-1942 között jó szolgálatot nyújtott 
a flanellográf Sátory Tilda (Bánffy Györgyné) 
gyermek-evangelizációs szolgálatához, de 
nem az eszköz, hanem a cél által hordozott, 
karizmatikus elbeszélő készsége tette ered
ményessé szolgálatát. A sok látvány lenyűgö
zi, összekuszálja, nyugtalanná teszi a gyer
mekeket. Felkarolásra van szükségük. Jézus 
is karjába vette, ölébe ültette, s úgy tanította 
őket. A tátott szájjal, nyitott szívvel hallott 
bibliai történet gyógyító erővel hat rájuk. 

Jelentősnek tartom, hogy az Ordass Lajos 
Baráti Kör vállalta a könyv bővített kiadását. 
Jelentősnek azért is, mert arra késztet, hogy 
megbecsüljük a múlt értékeit. Ne csak sopán
kodva és szörnyülködve emlékezzünk egyhá
zunk negyvenéves pusztai vándorlására, ha
nem több hálával is. Isten nem némult meg, 
nem süketült meg, szemét se hunyta be azok
ban az időkben (Hafenscher). Ránk tekintett 
és nem engedte, hogy átadjuk magunkat a 
hiábavalóság bénító érzésének. 

Kiknek ajánlom tehát a könyvet? Minden
kinek, aki Krisztus szeretetétől szorongatva 
a gyermekek felé fordul és kész arra, hogy 
okosan, hozzáértéssel szeresse a gyermeke
ket. Kész a tanulásra is. - Ajánlom mindenki
nek, aki a gyermekeket szereti, de csalódásai 
miatt elkedvetlenedett, megfáradt. Ajánlom, 
mert a könyv tanulmányozása közben meg
hallja Jézus hívó szavát, amely egyaránt szól 
a „rossz" gyermekekhez és a kedvüket vesz
tett, megfáradt nevelőkhöz, felnőttekhez: 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan..." (Mt. 1. 1, 
28). „Aki énhozzám jön, azt én nem küldöm 
el" (Jn. 6, 37). 

Benczúr László 



Northrop Frye: A Biblia igézetében 
(Esszé, prédikáció, interjú. 
Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 1995.) 

A Hermeneutikai Füzetek 4. számaként je
lent meg 1995 nyarán a világhírű kanadai 
irodalomtudós, Northrop Frye munkásságát 
bemutató válogatás. Fabiny Tibor, a sorozat
szerkesztő' egy esszét, három prédikációt, öt 
interjút és Frye könyveinek annotált bibliog
ráfiáját teszi közzé, mintegy előkészítve a ta
lajt Frye legjelentősebb könyveinek (The Gre-
at Code: The Bible and the Literature, Words 
with Power, Anatomy of Criticism) a közeljö
vőben várható magyar kiadásához, illetve be
fogadásához. Ez az aüg 120 oldalnyi, ámbár 
nagy töménységű „előzetes" igazán sikeresen 
oldotta meg feladatát: egy nem mindennapi 
tudós egyéniséget hoz közel az olvasóhoz, oly 
módon, hogy kritikai módszerét, türelmes, s 
ugyanakkor mégis radikális gondolkodás
módját, s a Bibliához való sajátos kötődését is 
föltárja. 

A kötet elolvasása után az első gondola
tom az volt: milyen kár, hogy Frye nem előbb 
került bele a magyar szellemi élet szélesebb 
áramlásába, a második pedig az: milyen jó, 
hogy végül mégis eljut hozzánk éppen most, a 
legkülönfélébb kritikai módszerek, iskolák és 
elméleti irányzatok gyakran kizárólagosság
ra törekvő vetélkedése idején, hogy „az értel
mi gondolkodás rejtett agresszivitásával" (16. 
old.) szemben a szimbólumok, azaz, a szeretet 
nyelvét képviselje. AKettős tükör című esszé
ben a Biblia és a világi irodalom értelmezésé
nek problémáit járja körül a szerző. Nagy 
gondolkodói bátorságra és elfogulatlanságra 
vall, hogy a Szentírás erejét, lényegét, Isten 
igéjének megidézését a kánoni könyveket 
egyesítő látomás- és képanyagban fedezi föl: 
nem a racionális érvelés, nem a történelmi 
hitelesség s nem is valami önmagán túlmuta
tó jelentés teszi valósággá a Bibliát, hanem a 
meghirdetés (a bultmanni kérügma) retoriká
jával elénk táruló mítosz (tehát a müthosz = 
történet) fölrázó, mozgósító ereje. Éppen e tu
lajdonsága által hasonlít a világi iroda
lomhoz, bár nem irodalom. Frye így fogalmaz
za meg a klasszikus művek és a Biblia közös 
hatóerejét: „...itt marad és szembesül velünk, 
amíg nem teszünk vele valamit, ami azt is 
jelenti, hogy magunkkal is teszünk valamit" 
(11. old.) 

A három prédikáció {Jelzések, Imé, min
dén újjá lészen, Nincsen semmi oly elrejtett 
dolog, párhuzamosan az angol eredetit is köz
l i a szerkesztő) a hit és a cselekedet összefüg
géseit, az életet, mint az újrakezdések soroza
tát, a mindig új teremtés csodáját és kínját, 
valamint a jó és a rossz tudásának napjaink
ban aktuális lehetőségeit és veszélyeit állítja 
mondanivalója középpontjába. A bibliai tex
tusok szimbolikájában a szó és a cselekedet 
dinamikus kapcsolata, a tetteinket, „eredmé
nyeinket" bátran magunk mögött hagyó, min
dig újat kezdő, a halált is születéssé változta
tó hit, s a szorongással, gyűlölködéssel teljes 
emberi világban működő egyetlen reményteli 
erő, a szeretet lelke nyilatkozik meg a lelkész
irodalmár számára. E szemléletmód egyik 
legszebb, talán felszabadítónak is nevezhető 
vonása éppen az, hogy az azonos „nyers
anyaggal" (= költői nyelv) dolgozó világi iro
dalomban és a bibliai irodalomban képes 
meglátni és megláttatni a közös szent gyöke
ret, az átváltozásra, új életre hívó energiát, 
mely bennünk működik, de nem a sajátunk, 
nem mi „termeljük". 

Az öt interjúban a személyes jelenlét in
tenzitása ragadja meg az olvasót. Frye gon
dolkodása, vallásossága rokonszenvesen 
rendhagyó, mindig a legmélyebb rétegekig 
hatol, bár nem elsősorban a teológia, hanem 
egyik legkedvesebb szerzője, a romantikus 
Blake képeinek, látomásainak segítségével. 
Ugyancsak jellemző, hogy századunk nagy 
teológus-filozófusai közül Martin Buberhez 
fűzi komoly szellemi rokonság (nem véletle
nül, hiszen a chaszid irodalmat gyűjtő-feldol
gozó német-zsidó szerző is ismerte a szimbó
lumok nyelvét); a David Cayley-vei folytatott 
beszélgetésben Buber Én és Te című művét 
említi, melyet azért érez nagyon közelinek, 
mert Istent nem „dologként", „főnévként" 
gondolja el, hanem folyamatként, „mely ön
magát teljesíti be" (73. old.) Frye is a folyama
tok és energiák örvénylésében, nem pedig a 
„dolgok és szilárd tömbök világában" él. 

Az interjúk sok időszerű kérdést villanta
nak föl bibliai összefüggésekben. Ilyen A hit
ről, melyben a keleti vallások divatja és ezzel 
párhuzamosan a Biblia - s vele együtt kultu-



ralis örökségünk - feledése is szóba kerül. A 
Jóbról és a Genezisről szóló beszélgetésben 
pedig a manapság ugyancsak divatos „mélyö
kológia", „bioközpontúság" hamis természet
isten azonosításáról s az ebből eredő újkeletű 
bálványimádás veszélyeiről esik szó. Frye ál
láspontja: „A visszakanyarodás útja tehát az 
lenne, hogy helyreállítjuk az eredeti szere
teten alapuló kapcsolatot az ember és a fizikai 
környezet között." 

A Robert D. Denham professzorral, Frye 
bibliográfusával, életművének kiváló ismerő
jével folytatott beszélgetés (Frye hite) lezárá
sa és egy kicsit összefoglalása is a közreadott 
anyagnak: egy olyan ember hitéről, vallásos
ságáról szól, aki egész életét a Biblia és az 
irodalom tanulmányozásával és tanításával 
töltötte - az isteni és az emberi princípium 
titokzatos kapcsolatának igézetében. 

Dukkon Ágnes 

Boldogasszony ága 
Tanulmányok a népi vallásosság köréből 
(Szent István Társulat) 

A vallások a természetközeiben élő népek kö
rében születnek; az egyház, mint intézmény 
a városoké - állítja O. Spengler A nyugat 
alkonya című művében, és ezzel a gondolattal 
mintha belevilágítana abba az ellentétbe (jó 
esetben „megtűrésbe"), amely a népi vallásos
ság és az egyházak viszonyát jellemzi. 

A jelen tanulmánykötet szerkesztője, Er
délyi Zsuzsanna alaposan megtapasztalhatta 
ezt az ambivalens viszonyt, amikor felbecsül
hetetlen értékű gyűjtőmunkáját végezte; a 
legeslegutolsó pillanatban összeszedvén öreg 
parasztasszonyok ajkáról az archaikus népi 
imádságokat. Volt úgy, hogy a községháza 
pincéjébe záratta őt a helyi párttitkár, amiért 
imádkoztatja a falusiakat, de az is előfordult, 
hogy a plébános záratta k i a parókiáról, mert 
eretnek, pogány szövegeket mondat. Nem
egyszer a Tudományos Akadémiának és Lé-
kai bíborosnak együtt kellett közbelépniük a 
gyűjtés érdekében ... Ám, ami előkerült, káp
ráztató: ezredévnél idősebb ó-magyar szöveg
motívumok keverednek a Szent Ferenc moz
galmához fűződő kegyességgel, a mély érzel
meken alapuló vallásossággal a legszebb nép
költészetben. 

A népi vallásosság valamennyi formájá
ban érzelmesebb az egyházinál, ez azonban 
nem lehet oka annak, hogy a római egyház ne 
kedvelje ezeket a gyönyörű imákat. Ebből a 
tanulmánykötetből derül k i az igazi ok: az 
imádságok záradéka volt a botránykő. Az 
imák végén levő záradék ugyanis beígéri: „aki 
ezt az imádságot elmondja..." annak bűnei 

bocsánatot nyernek, bűnhődése a purgatóri-
umban megrövidül, hozzátartozói is kegyel
met kapnak. E záradékok miatt tekintette a 
római katolikus egyház „önfeloldozást" hirde
tő, mágikus szövegeknek az imákat, és tiltot
ta használatukat. Nemcsak minálunk, ha
nem Európaszerte virágzott a késő középkor
tól kezdve a népköltészet ezen ága. Szerencsé
sebb országokban az írásbeliség is megőrizte, 
míg nálunk csak a mindjobban halkuló szó, 
vagy ahogy a kutatójuk jellemzi e műfajt: 
„verbális ikonográfia", mert egyszerre „szó
hang-kép—szín-ritmus" sajátos keveréke. 

Erdélyi Zsuzsanna térben és időben kiter
jedő kutatásokról számol be. Térben egész 
Európa népköltésére tekint, időben a régi ma
gyar krónikák lapjain vizsgálja az ima-zára
dékokat. Megrendítő olvasmány levélváltása 
is, a Rómában élt magyar teológussal, Al-
szeghy Zoltánnal, akinek tudós szöveg
elemzéseire, tanácsaira mindig számíthatott. 
Megbecsülte és bölcs türelemmel értékelte a 
népi vallásosságot, és aki meghalt, mielőtt ez 
a kötet - amelyben helyet kapott az ő tanul
mánya is - elkészülhetett volna. 

,Az ünnep a szeretet örvendezése" - ez a 
címe és alapgondolata Babos István esszéjé
nek. Az ünnep kérdésköre különösen időszerű 
ma, amikor a hivatalos materializmus évtize
deinek hatására az ünnepek sokaknál üressé 
váltak; pihenés vagy eszem-iszom alkalmaivá 
süllyedtek; a magány, a hiányérzés felkeltőivé 
(nem véletlen, hogy ünnepkor történik a leg-



több öngyilkosság); ideje szembenézni végre a 
kérdéssel: mi hát az ünnep?! 

Babos István a szimbólumból indul ki . Az 
ünnepek szimbólumok - mondja - , amelyek 
minket „több emberré tesznek". Istennel és 
egymással való kapcsolatteremtésünk jelké
pei. És csak akkor ünnepek valóban, ha ez a 
kapcsolat létrejön. Már a rómaiak úgy tekin
tettek ünnepeikre, mint „a hasznos tevékeny
ségre fordítható idő felajánlására az istenek
nek". Az ünnep tehát többnyire vallásos indít
tatású és mindig hozzátartozik a „kontemplá-
ció, a hangtalan elmélyülés" (Nyíri Tamás). 

Rendkívül érdekes ismereteket közöl Stir-
ling János Boldogasszony ága, Szent György 
virága című, a növényszimbólumokról szóló 
dolgozata. A Biblia növényeiből és a görög-la
tin virág és gyümölcs szimbolikából kiindulva 
jut el a bencések Monte Cassino-i kertkultú
rájához, majd a reneszánsz kertekhez, végül 
a nép körében élő mai jelkép-hagyományhoz. 
Megkülönbözteti a jelképet az attribútumtól, 
előbbi önmagában is jelentéssel bír, utóbbi 
mindig kísér valakit, és különösen a festői 
ábrázolásokon honos. 

A pátriárkákról szóló ószövetségi törté
neteket olvasva óhatatlanul átvillan agyun
kon: de hiszen ez valóságos népköltészet! A 
lejegyzésükig k i tudja hány nemzedék köré
ben szájról szájra járó történetek (és nemcsak 
a Genezis könyvében) valóban magukon 
hordják a népköltés ismérveit, s ez nem mond 
ellent kinyilatkoztatást hordozó mivoltuk
nak. (Ahogy Luther mondotta volt: „a Szent
írás az a pólya, amelybe Jézust bepólyálták.") 
Mindezt Szigeti Jenő teológiai professzor fejti 
ki , hangsúlyozva, hogy Isten igéje „folklorizá-
lódott", mégpedig duplán is. Először míg le
jegyzésre került, másodszor (és sokadszor) pe
dig, amikor az igehirdető értelmezi, alkal
mazza, vagyis megkeresi és továbbítja a szá
mára adott kor emberéhez szóló üzenetet. 

A továbbiakban a magyar nép és a Biblia 
csaknem évezredes kapcsolatáról szól, majd 
példákat mutat be arra, hogy a folklorizáló-
dás néha nem a szövegben, hanem a köztu
datban hagyta nyomát. A Genezis például 
nem mondja, milyen gyümölcs termett a t i l 
tott fán, mégis mindenki almának véli; Máté 
evangéliuma napkeleti bölcsekről beszél, a 
nép mégis „háromkirályokat" emleget, sőt 
még a nevüket is tudja; a néphagyomány Ábel 

áldozatának felfelé szálló, Káinénak lefelé 
szálló füstjét említi, holott a Biblia csak azt 
mondja, hogy Ábel áldozatára letekintett az 
Úr, ám Káinéra nem. Aligha közismert az 
„Ábrahám kebele" kifejezésről szóló magyará
zata. A héber „chék" szó jelent ölet, kebelt, 
bensőséges környezetet, de jelenti a lakomán 
fekvő helyzetben, félkönyökre támaszkodó 
szomszédok egymáshoz fordulását is. Az Utol
só Vacsorán ez lehetett János helye a Mester 
mellett - véli Szigeti Jenő. 

Az ökumenikus nyitottsága kötetben — 
kár, hogy a szerkesztő sehol sem jelzi a szerző 
felekezeti hovatartozását - , a szabad
egyházakat képviselő Szigeti Jenő mellett 
evangélikus szerző is található, mégpedig 
Grynaeus Tamás doktor személyében, aki el
me- és ideggyógyászként a látomásokkal fog
lalkozik. (Tévedés ne essék: látomás nemcsak 
betegeknél fordul elő, és nem kötődik feleke
zeti határokhoz sem. A szerző református vi-
zionálókat is említ, egyházuk bizonyára nem 
lelkesedik túlzottan ezért a jelenségért.) A 
látomáshoz különös adottság kell, ez van meg 
sokszor a halottlátókban is. Bemutat egy 
asszonyt, aki orvosi szempontból teljesen 
egészséges, intellektusa fejlett, rendszeres ol
vasó. Grynaeus az asszony látomásait rész
ben a falusi közösségből való kiszakadásából 
eredezteti: odahaza talán halottlátó lett vol
na, de erre nem lévén módja, saját életébe 
köszöntöttek be a látomások. Különös, mo
dern, „apokrif' elemek is előfordulnak a mai 
látomásokban: például a purgatórium gyári 
futószalag, a munkában bűnhődők csengőszó
ra szabadulnak. 

A művészettörténetet, egyháztörténetet, 
néprajzot egyesítő kötet megint igazolja: a 
folklór szakrális eredetű, hit nélkül nincs nép
művészet. Felmerülhet, hogy napjainkban, a 
fogyó nép és az eltűnő parasztság korában 
esztétikai értékén túl marad-e jelentősége? 
De bárhogy alakul is a XXI. század életformá
ja, mégis megmarad a néplélek, és megmarad 
az Istenhez vágyakozó, keresztjét nehezen 
hordozó ember. Bármilyen módon fejezi is k i 
hitét, érzésvilágát, befogadja és megérti majd 
az ősök ráhagyományozott imádságát, művé
szetét. 

Bozóky Éva 



Száz éves lenne Uray Tivadar, 

ha 1963-ban el nem távozik pályatársai és 
tisztelói köréből. A színész előtt lehullott a 
függöny, ám a Deák-téri gyülekezet presbite-
re hazatért Urához, aki őt vigaszul és ajándé
kul adta a sokat szenvedett, XX. századi ma
gyar színházlátogatóknak. Színpadra küldte 
őt Teremtője, a színpad pedig szebb, fénye
sebb világ volt akkortájt a valódinál. 

Uray Tivadar vidékről jött: Munkácson 
született, 1895. november 9-én. Aradon jár t 
iskolába, majd medikus lett - édesanyja kí
vánságára - , de 1915-ben már színiiskolás, 
1923-tól pedig a Nemzeti Színház tagja. 

A mai idősebb nemzedék még jól emlék
szik finom iróniájára, elegáns, dekoratív lé
nyére, intellektuális kifejezőerejére, tiszta, 
szép szövegmondására, lenyűgöző jellemáb
rázolására. Ahhoz a színésztípushoz tarto
zott, amelyikről Jászai Mari így nyilatkozott: 
a jó színész úgy suttog a színpadon, hogy a 
kakasülőn is megértik! (Igazolhatom: diákko
r i bérletem a kakasülőre szólt!) 

Bár színészi életét jórészt a Nemzeti és a 
Madách színpadán töltötte, vendégként sok
szor játszott szinte valamennyi fővárosi szín-

Száz éves a film 

Száz esztendeje, pontosan egy évszázada van 
film. Ujabban ugyan sokan inkább így mond
ják: ennyi idős a mozi. A szavak arra valók, 
hogy gondolatokat ébresszenek: akár filmről 
beszélünk, akár moziról, mindenképpen moz
gó képek nyilvános bemutatására, vetítésére 
gondolunk. 

Persze, mint efféle datálás estében szinte 
mindig, ez az évforduló is önkényes választás. 
Arra emlékeztet, hogy 1895. december 28-án 
a párizsi Boulevard des Capucines egyik ká
véházában, a Grand Café-ban közönségnek 
filmet vetítettek. Ezt akkor és ott továbbiak 
követték, vagyis valóban létrejött az első mozi 
- ha ugyan csakugyan ez volt az első. Maguk 
a Lumiére fivérek, ennek az első filmnek, első 
mozinak a létrehozói, hónapokon át fölvevő
vetítőgépeket fabrikáltak, és velük mozgó ké
peket vettek föl és vetítettek le. Valójában 

házban. Főbb szerepei közül kimagaslanak a 
klasszikus alkotások: Caesart két drámában 
is alakította, mint Shakespeare Julius Cae
sar-ját, és mint G. B. Shaw öregedő szerel
mesét a Caesar és Kleopátrában. Volt Prospe-
ro Shakespeare Vihar-ában; Biberach a Bánk 
bán-ban; volt Faust és Hamlet is; Krisztyán 
Tódor Jókai Aranyemberében; Bolingbroke 
Seribe Egy pohár víz-ében; narrátor A. Miller 
Pillantás a hídról című drámájában. 

Szerette - a tragikus hősök mellett - a 
tragikomikus figurákat is, amelyeknél szaba
don engedhette kissé fanyar humorát, és szí
vesen játszott ördögi, ravasz cselszövőket is. 

1955-ben, az akkori "enyhülés" idején ka
pott Kossuth-díjat. Emlékét néhány régi ma
gyar film is őrzi, ám igazi nagysága a színpa
don mutatkozott meg. A színpad művészete 
pedig olyan, mint Leonardo da Vinci híres 
jégszobra: eltűnik a múló időben a legnagy
szerűbb alkotás is. Emlékszünk rá, de vissza
varázsolni nem tudjuk. 

Bozóky Éva 

aligha voltak ők az elsők: főleg Franciaország
ban és az Egyesült Államokban, de több más 
országban is már régóta kísérleteztek mozgó 
képek fölvételével és nyilvános bemutatásá
val. Eleinte persze inkább rajzolt képeket 
vagy fotókat mozgattak meg, s legelébb nem 
történt sokkal több, mint hogy valaki megfor
dult, fölállt, egy ló ügetett, és így tovább. 
Lényeges fejlődést indított meg maga a film, 
vagyis a fényérzékeny anyag tekercse, a föl-
vevő-vetítőgépek tekintetében pedig az, hogy 
a mozgó képet egy pillanatra meg tudták állí
tani. A szem „lustasága" folytán éppen így 
keletkezett a folyamatos mozgó kép, anélkül, 
hogy elmozdult, ugrált volna. 

Talán a történészek sem tudják pontosan, 
melyik volt a legeslegelső film. Leggyakrab
ban mégis kettőt emlegetnek: A vonat érkezé
sét és A megöntözött öntözőt. Az előbbi helyszí-



ne egy állomás. Előbb üres, majd a távolban, 
kicsiny pontként, feltűnik egy vonat, s bejön 
az állomásra, vagyis a fólvevőgép elé. Azt 
mondják, ez első vetítéseken pánik tört ki a 
nézőtéren: azt hitték, hogy elgázolja a nézőket 
- bámészkodókat - a mozdony. Aztán a vonat 
megállt, utasok szálltak le és mentek el a 
kamera előtt. Közöttük Mme Lumiére, két 
unokájával. Egy fehérruhás leányka, aki 
megtorpan a fölvevőgép láttán. 

Akár játékfilmnek is nevezhetnénk A 
megöntözött öntözőt. Úgy hírlik, hogy az 
egyik, akkor tíz esztendős Lumiére gyermek 
adta az ötletet, amelyből bátyja írta meg a 
jelenetet. Ágyásokat öntöz egy kertész, gumi
csővel (azaz slaggal). Háta mögött egy huncut 
kisfiú rálép a csőre, mire eláll a víz. A kertész 
hitetlenkedve és értetlenkedve forgatja a csö
vet, s amikor vízszóró végét maga felé fordítja 
(nincs-e benne hiba, dugulás), a kisfiú lelép a 
csőről és a víz szembespricceli a kertészt. 

Abban az elsőnek tartott évben még ké
szült néhány film. így A munkaidő vége, 
amely Lumiére-ék gyára előtt készült, és tá
vozó munkásnőket, munkásokat mutat, míg 
végül lovaskocsin maguk a gyártulajdonosok 
indulnak haza az üzemből. Az első filmek 
természetesen munka-jeleneteket örökítet
tek meg, másik csoportjuk pedig a családi, az 
otthoni élet apró jeleneteit, mint például A 
kisbaba reggelije, vagy A kártyajátszma. Ha
marosan a mindennapi élet különféle esemé
nyeit vették filmre, városképeket, falusi jele
neteket, látványosságokat, országos ünnep
ségeket, koronázást, uralkodó vonulását (Bu

dapesten Ferenc Józsefét a milléniumi ese
mények alkalmával). Azután eljött az ideje 
annak is, hogy megtervezett, megírt, elját
szott történeteket: játékfilmeket forgattak. 

így indult hódító útra egy sor találmány -
s hová jutott? Említhetnénk azt a fordulatot, 
amelyet a hangosfilm hozott, vagy amint ak
koriban sokan mondták: a beszélőfilm. Való
ban, s gunyorosan hozzátehetjük, nem sok 
időbe telt, és a beszélő film fecsegő filmmé lett. 
Émelygős, vacak mesék öntötték el a mozikat, 
sokáig ezeket szívesen nevezték hollywoodi 
vagy hollywoodias filmeknek. Nem kerülhet
te el a film, hogy eszmevilágok és diktatúrák 
elé, alá teregesse önmagát. Különféle techni
kák jöttek és mentek. Térhatású vetítéseket 
rendeztek, mintha a néző tudatában amúgyis 
nem jött volna létre a térképzet. A hang is 
térben hangzott. Módomban állt gombmozit 
is látni (valójában félgömb volt az), meredek 
nézőtéren majdhogynem fekve néztük a teljes 
látótérre kiterjedő-terjengő képet. Világűrt 
láttunk, csillagokat. Egy ifjút, függőleges 
sziklafalat megmászni. Balerinát táncra ké
szülni, próbálni. Érdekes volt valamennyi, de 
művészet is? 

Jött a tévé, jött a szélesvászon, ma már a 
„szélesvásznú tévé"? Meg a k i tudná felsorol
ni, hány technikai újdonság. Eltelt egy évszá
zad, de ma is az a kérdés, megérint-e embere
ket, mélyen érint-e, magunkkal szembesít-e, 
elmélyülésre késztet-e a mozgó kép. Értékét 
igazán az adja, ha embereket mozdít meg. Jó 
irányba. 

Zay László 

Hang - Országos evangélikus ifjúsági lap 
Szubjektív recenzió 

Néhány nappal lapzártánk előtt vettem kéz
hez a Hang legújabb számát. Erről a lapról 
írnunk kell - véltem a szerkesztési megbeszé
lésen. Szívesen vállaltam. Egyik lányom a 
Hangot indulásától kezdve megrendelte uno
kámnak, keresztlányának. Azóta olvasója va
gyok. 

írói között elég sok ismeretlen név. Az 
ismeretlen nevek között ismerős vezetékne
vek. Közöttük nem egy személynév előtt az 
Ittzés családnév. Néhai Ittzés Mihály vallás

tanító lelkészt, győri gimnazista koromban 
hitoktatómat abban az időben szokatlan mó
don „Miska bátyám"-nak szólíthattuk. Ott ül
tünk többen magánszorgalomból és lelki éh
ségből legényszobájának lócáján — annyi szék 
nem lett volna - , és beszélgettünk. A lelkészi 
pályára ő indított el, anélkül, hogy bármikor 
említette volna. Akkoriban olyan nagy igehir
detői voltak a győri öregtemplom szószéké
nek, mint Túróczy Zoltán, Szabó József. (Ké
sőbb együtt küzdöttem velük a „harmadik 



egyházi úton", az utóbbi bensőséges barátom 
lett.) Ám a lökést a Jézus Krisztusban való 
hitre és egész életem feladatára nem a „na
gyok", hanem ő adta. 

A Hang fiatalos lap. Pályám során mindig 
a fiatalokhoz vonzódtam. Ilyen szerkesztést 
és szövegeket csak fiatalok készíthetnek. 
Ezért szerettem meg. A szabadság és függet
lenség levegője árad belőle. E kettőé, melyet 
még nem tört meg az érettebb kor óvatossága. 
Ugyanakkor a lap erénye a tárgyilagosság. A 
Diakonia megszüntetése után fél évvel meg
jelent számukban két ellentétes véleményt 
állítottak egymás mellé. Egyúttal „formai 
mintájául" annak, hogy az érdekeltek egymás 
mellett mondhatják el véleményüket. Az 
egyik a volt Diakonia helyettes szerkesztője, 
a másik egyházkerületi felügyelő. A Hang füg
getlen gondolkodását mutatja, hogy az előző
nek szövegében megjelenhettek ilyen szabad 
hangok: „A hetvenes évek püspöke még le
nyelte, hogy a DIAKONIA nem volt szócsöve, 
a kilencvenes éveké azonban nem tolerálja a 
lap függetlenségét, és azt, hogy szerzői, szer
kesztőbizottsága és szerkesztői véleménye 
(mily helytelen) eltér véleményétől és hatal
mat birtokló ízlésétől." 

A Hang a múltból is merít, éspedig nem 
akármit. Ismételten megszólaltatja Luthert, 
Szabó József fordításában. „Jövevény vagyok 
a földön" címen Bonhoeffer a 119. zsoltár 19. 
verséről tesz tanúságot. Nemcsak szóval, ha
nem életével. Mártírhalálának, két számban 
50 év múltán tanítványa, Lehel Ferenc fordí
tása áldoz. A közelmúltból Szentágothai Já
nos professzor elevenedik meg. A legújabb 
számban Martin Buber, a haszidista kegyes
ség 20. századi életre keltője mondja el Noah 
rabbi magyarázatát: Hiszek=Szeretnék hin
ni! 

Részbeni témás számok ilyen gondolatok 
köré csoportosulnak: öröm, boldogság; ének, 
zene; imádság; hitvallás - és így tovább. Ér
dekes riporteri ötletei vannak: Tabutémák a 

tábori lelkészi szolgálatban. A fővárosi önkor
mányzat Könyves Kálmán körúti éjszakai 
menhelye és hajléktalanszállója evangélikus 
lelkészi vezetéssel. Körkérdés a sikerről. 
Vagy: Hány éves vagy? Ki t tartasz öregnek? 
Milyen az öregség: jó vagy rossz? K i a fiatal? 
Milyen korú lennél szívesen? A megkérdezet
tek öt éves kortól 91 éves korig. Interjú kér
dések: Kerültél-e már olyan helyzetbe az éle
tedben, amikor kedved lett volna lelkészhez 
fordulni segítségért? A megkérdezett: 20 éves 
evangélikus egyetemista, 28 éves katolikus 
mérnök. 

Elgondolkodtató részletek: Karácsonyi 
kérdések (pl. Miért éppen a Karácsony hozza 
felszínre sok családban a konfliktusokat?). 
Kérdések december 31. délutánjára (pl. Mi
ben változtam az elmúlt év során? Jó vagy 
rossz irányban vitt-e a változás?). A válaszo
kat az olvasó maga adja meg önmagának. 

Jó címek. Például múltra vonatkozó ese
ményhez: Múltszilánkok. 

A lap minőségi mércéje magas. Ez jó. A 
kérdésem inkább az, hogy a tizenévesek átla
ga számára nem túl magas-e az érdeklődési 
mércéje. E tekintetben telitalálat Seattle in
dián törzsfőnök 1854-ben tartott híres beszé
de, amelyet az amerikai elnökhöz intézett. 
„Megjósolja, hogy kihalnak az indiánok, látja, 
hogy a fehérek betegségei, az égetett szesz és 
a fegyvergolyó megöli őket" - írja a fordító. 

Versei nem hoznak szégyent a mai fiata
lokra. Találó, hogy József Attila 17-18 éves 
korából jelentetnek meg költői termékeket. 
Azután könyvismertetések, többek között He
inrich Böll: Biliárd fél tízkor, Konrád György: 
A látogató. És művészettörténeti fotók, meg 
skiccek. Legutóbb 1978-ban Dubrovnikről ké
szült rajzok. Személyes emlékezéssel zárom: 
1973-ban végigjártam legfiatalabb lányom
mal a dalmát tengerpartot. Még minden szép 
volt és gyönyörű. Mi lehet ma? 

Veöreös Imre 



Gryllus-Sumonyi: Hegyi Beszéd 

Egy új hangversenysorozat (Bécsi kapu téri 
esték) első előadása volt az a lemezbemutató, 
amely minden túlzás nélkül mérföldkőnek ne
vezhető a bibliai dalok műfajban. 

A Gryllus testvérpár - Dániel és Vilmos -
állt a budavári templom („hegyen épült vá
ros") szentélyében, hogy hangjukkal s zene
szerszámaik hangjával ismét hallhatóvá te
gyék Jézus szavát, a Hegyi Beszéd mondatait. 
Sumonyi Zoltán egyszerűségükben frappáns 
versei ritmusukkal, s a prózában is fülbemá
szó rímekkel ragyogó lehetőséget kínáltak a 
hangjegyeket a sorok fölé halló Gryllus Dáni
elnek. S míg az üdvösségtörténet nagy Jézus-
előfutára a pusztában prédikáló Keresztelő 
János, addig a Gryllus dalok sorában Pál 
apostol bizonyult úttörőnek. Evek óta ízlel
getjük, s meditáljuk együtt a citerás éneke
ket, amelyben megszólalnak a levelek: hol 
egy-egy gondolatot kiragadva, hol pedig az 
egész tematikát egyszerű versbe foglalva. Ott 
a mediterrán dallamvilágot idéző hangsorok 
kapják szárnyra a törvényt és az evangéliu
mot, hogy azután a nagy, himnikus páli imád
ságban felcsendül: Dicsérjétek az Urat, min
den népek! 

I t t már egy másik zenei anyag, a magyar 
népzene világa a háttér. 

Néha a gyermekversek, gyermekdalok 
egyszerűsége fejezi k i az alapvető igazságok 
egyszerű voltát, gyermeki tisztaságát. Más
kor pedig a monoton ismétlődés szemlélteti a 
megmásíthatatlan igazság keménységét. 

Hallunk pergő ritmusú, magával ragadó 
hangsorokat, de találkozunk lágy dallamot 
formáló motívumokkal is. Egyszerrecitáló ré

szek, máskor pedig himnusz-szerű megfor
málások vonják magukra figyelmünket. Szí
nes, gazdag anyag, amelynek (ez szubjektív 
megjegyzés!) két különösen is jól sikerült ré
sze „A vakmerő ítélkezéséről" szóló (Szálkát 
akarsz más szemében látni, hisz tiedből egy 
gerenda áll k i ; hogy mondhatnád: „atyámfia 
hadd vessem k i szemedből a szálkát, s nem 
vagy képes meglátni a magadéból meredező 
szálfát...") és a bensőséges hangú „Úr imája". 
(MENJ, AZ AJTÓT ZÁRD MAGADRA I 
MERT ATYÁD IS REJTEZIK I 
ÚGY IMÁDKOZZ REJTEKEDBEN I 
ISTEN SZEME LÁTJA, S HIDD EL I 
HOGY HITEDÉRT MEGFIZET...). 

Minden egyes darab - humorral vagy bel
ső melegséggel, pergő hangokkal, vagy szolid 
lüktetéssel, könnyed megfogalmazásban, 
vagy mély gondolattal azt a „több igazság"-ot 
mondja el, amit Jézus a Hegyi Beszédben 
követőinek tarnt, s amit tanítványaitól elvár: 
a szeretet igazságát. 

A szokatlan hangszerpáros (citera-gitár) 
ragyogóan kiegészítik egymást akár szóló
hangszerként, akár continuóként jelennek 
meg. A jó anyag, a jó előadás gondolkodást, 
netán életet formáló felismeréseket indít el 
bennünk - akár élőben, akár kazettáról, vagy 
CD-ről halljuk. 

A sokak számára az Újszövetség levelei
nek tartalmát és értelmét közelhozó Pál apos
tol után most újabb ajándék a Hegyi beszéd 
feldolgozása. Hiszem, hogy ez a zenei kísérlet 
igehirdetéssé vált - az „egy szükséges dolog" 
személyekhez való eljuttatásává. 

ifj. Hafenscher Károly 


