
KULTURÁLIS FIGYELŐ 

Tükör 
Emlékkönyv Prőhle Károly tiszteletére 
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A gyűjteményes kötet címe és alcíme telitalá
lat a fedéltervvel együtt. Ezt Borsos Miklós 
rajza díszíti: négy férfi balatoni kerítóhálót 
tar t kezében. Prőhle Károly Lukács Evangé
liumának magyarázata előszavában írta 
1965-ben (nemrégiben megjelent reprint k i 
adásban): „Igyekeztem minél egyszerűbben 
és szemléletesebben megmutatni annak ere
deti értelmét, amit Jézus mondott és tet t [...] 
Jézus a Mester és a világot megtartó Üdvözí
tő." Egyik tanártársa méltán írja a Lelkipász
torban most megjelent köszöntésében: „Azt 
hiszem, az e/só', amit mondanunk kell , az, ami 
minden előadásából kitűnik: őt Jézus ismere
te és szeretete vezette és tartja meg most is 
ebben a hivatalban." Az ünnepi kötet elősza
vában Reuss András rektor vallja: „Közelében 
sok nemzedék találkozott azzal az élménnyel, 
hogy tanítványok vagyunk. Nem egyszerűen 
a teológiai tanár Prőhle Károlyé, hanem azé, 
akinek ő maga mindig tanítványa akart lenni 
és tanítványa volt, Jézusé." 

Ennek a recenziónak ezt a címet adtam: 
Tükör. A kötet ugyanis többszörös tükör. Tük
röződik benne Prőhle Károly életművén kívül 
a hazai evangélikus teológia jelen helyzete, a 
teológiát művelők egy részének érdeklődési 
iránya, kútforrásai és szakírói teljesítőképes
sége, sőt negatívan az elmúlt évtizedek teoló
giai apálya. 

A tanulmányokat a kötet három fejezetbe 
sorolja: gyakorlati , b ib l ia i és rendszeres teo
lógia. Ahogyan Prőhle Károly is e három tan
széket váltotta előadói munkájában. 

„Meglepő az az önkritikus hang-olvassuk 
az egyik gyakorlati teológiai tanulmányban - , 
amelyet Romano Guardini fogalmazott meg: 
'Lehet, hogy a liturgiái aktus, s vele együtt az, 
amit liturgiának nevezünk, annyira történel
mi kötöttségű — ant ik vagy középkori vagy 
barokk - , hogy azt tisztesség okán teljesen fel 
kellene adnunk?"'(27.) A lehetséges megoldá
sokkal zárul ez a dolgozat. Ugyancsak a gya
kor la t i teológia köréből idézünk: „Statisztika
ilag k imuta to t t tény, hogy egy rádiós beszédre 
hat-hét percen túl csak nagyon kevesen ké
pesek igazán odafigyelni [...] Ha tetszik, ha 
nem, az emberek többsége az újságok főcíme
in tájékozódik, villámhíreket hallgat, pár má
sodperces reklámoknak 'hisz"'(53.) 

Az újszerű felismerések sorából kiemelem 
Jézus szóképeinek iróniáját, paradox igazsá
gait: például: szálka és gerenda, M t 7, 3; L k 
6,41 (91.). Megint az újszövetségi teológia kö
réből: „Bultmann, min t vérbeli exegéta, nem 
tagadja, hogy Jézus igehirdetésének, esetleg 
a palesztinai hagyományból származó nyo
mai megtalálhatók Pál leveleiben, és igyek
szik is lelkiismeretesen számba venni ezeket. 
De mindezt elhanyagolhatónak t ek in t i " 
(101-102). Egy másik bibl ia i tanulmány rá
mutat az idehaza kevésbé ismert újszövetsé-
ges teológus, Leonhard Goppelt időálló érde
meire (127.). 

A legtöbb tanulmány a kötetben a rend
szeres teológiát gazdagítja. Ma már hazánk-



ban 56 egyház, felekezet, vallási közösség kér
te bírósági nyilvántartását. Ebben a vallási 
pluralizmusban az egyház és a teológia sajá
tos öröksége, rábízott kincse a Krisztusról 
szóló evangélium, a mindenkihez szóló igaz
ság - hangsúlyozza a „minden vallásnak iga
za van" felfogással vitatkozó dolgozatíró. Két 
tanulmány is foglalkozik Luthernek Eras-
mus-szal vitatkozó, legnagyobb teológiai 
mélységekbe ereszkedő művével. A szolga 
akarat-ról szólóval. Ez a nem könnyű olvas
mány dialektikus, de magas hőfokú feszültsé
gében eggyé váló igazságot hirdet. Luther rá
mutat: Isten munkálja a bűnös megtérését és 
megmentését éppúgy, min t megkeményíté
sét. Hogy kiben melyik művét valósítja meg e 
kettő közül, az az ő kiválasztásán múlik. „Is
ten ébreszti az emberekben a rosszat" -
mondja k i merészen a reformátor. De nekünk 
bele kell kapaszkodnunk hi t te l irgalmas ke
gyelmének az evangéliumába, örömhírébe. 
„Huszadik századi hasonlattal élve - fejezi be 
a tanulmányíró - Luther számára a h i t az az 
egyetlen lehetséges képernyő vagy vetítővá
szon, amin az Isten hiteles képe, igazi arca 
kirajzolódhat" (185.). 

A kiragadott szemelvényekből is tükröző
dik, amit az egész könyv árnyaltabban láttat, 
hogy a mai teológiai helyzet egyházunkban 
jobb, min t amit a közelmúlt évtizedeinek 
alagútja után gondolhattunk. Az egyes dolgo
zatok értéke különböző, az összkép azonban 
pozitív. A lelkészi kar többsége a „csendesek" 
táborába tartozott a pártállam idején. (Schu-
lek Tibor fordította így az egyik héber kifeje
zést az ószövetségi zsoltárokból: „a föld csen
desen élői". Lásd Veöreös Imre: A harmadik 
egyházi út. Bp. 1990. 74-75.) Többen foglal
kozhattak akkor teológiával, min t akik ön
cenzúrával publikáltak. Sokan a teológiai ku 
tatást dolgozószobájukba temetkezve végez
ték, még a külföldről postán érkező irodalmat 
is megszűrték vagy elkobozták a határon. 

A könyv tükre megmutatja, milyen teoló
giai témákkal foglalkozott az utóbbi években 
a 28 szerző. A dolgozatok tárgya változatos 
képet nyújt. A felhasznált irodalom lajstroma 
is sokat elárul, főképpen ott, ahol a tájékozott 
olvasó észreveszi, nemcsak felsorolt, hanem 
fel is dolgozott teológiai művekről van szó. 
Örvendetes, hogy néhai Groó Gyula gyakorla

t i teológiai tanárt több jegyzet is említi. Saj
nálatos, de az elmúlt évtizedek hazai egyházi 
légköréből érthető, hogy a 20. század legna
gyobb protestáns teológusa, Paul Ti l l ich , alig 
szerepel kútforrásként. Ugyanígy az evangé
likus Észak, a lundi teológia sem. 

A tükörképet vizsgálva azt is nyomban 
láthatjuk, hogy - egy bekezdést kivéve (154.) 
— az egyházunkban hivatalossá és kötelezővé 
tet t úgynevezett diakóniai teológia a hata
lomváltozással egyidőben, észrevétlenül meg
szűnt. Míg létezett, színből sokan, szívből va
lószínűleg igen kevesen vallották. Felette k r i 
tikát gyakorolni idehaza nem lehetett. Jó tá
jékozódási pontnak sem vol t számítható. 
Teológiai elemzését és abszurd voltának fel
mutatását Vájta Vilmos elvégezte az emigrá
cióban. Egyesek által nyilván az egyház téve
sen felfogott poli t ikai érdekéből művelt, lát
szólag biblikus alapokra helyezett teológia 
immár lehet teológia- és egyháztörténeti ku
tatás tárgya. Megmaradt nyomában a mély 
újszövetségi fogalom: diakónia, szolgálat. En
nek jegyében szerkesztettem a Diakónia ér
telmiségi folyóiratot. Az egyház vezető püspö
kének saját írásain kívül nem kapott hangot 
ez a szinte tévtanításnak mondható gondolati 
rendszer. 

A mai fiatalok korlátok nélkül írhatnak. A 
kötet legfiatalabb lelkészszerzője korunk 
szellemi áramlatai közepette vizsgálja a ke
reszténységet: hol állunk? A teológiai önvizs
gálat leleplezi számos előítéletünket. „Egy 
előítéletünket azonban feltétlenül vállalnunk 
kel l . M i még hiszünk abban, hogy létezik igaz
ság, amely [...] a valóságra utal . [...] maga ez 
a megtartó valóság akarja közölni magát, 
akar találkozni velünk. Meg kel l hát jelöl
nünk azt az igazságminimumot, amely kifeje
zi munkánk tar ta lmi kiindulópontját. Ezt leg
szívesebben így fogalmaznám meg: Hisszük, 
hogy a Názáreti története értünk történt" (199-
200.). Prőhle Károly 38 éves aktív tanári ide
jén és nyugdíjasán folytatódó előadói munká
jával megszámlálhatatlan szellemi, le lk i 
ajándékot adott tanítványainak. Mindebből 
valami visszasugárzik rá e kötetből. Megren
dülten vette át az emlékkönyvet 85. szüle
tésnapján a Teológiai Akadémia rektorától. 

Veöreös Imre 



Communio 

Vájta Vilmos: Communio. Krisztus és a szen
tek közössége Luther teológiájában. Magyar 
Luther Könyvek 1. Magyarországi Luther Szö
vetség, Budapest, 1993. 102 l. 

Vájta profeszor könyvének bevezetőjéből k i 
derül, hogy az újabbkori ökumenikus teológi
ában állandó párbeszéd tárgya let t az egyház 
természetének kérdése. Thomas F. Torrance 
skót református teológus még az ötvenes évek 
végén jegyezte meg, hogy az igazi ökumeni
kus teológia nagy feladata éppen az egyházról 
szóló hitelvi-teológiai kérdések tisztázása 
lesz - még akár dogmatörténeti szempontból 
is - , mert szerinte az óegyházi zsinatok teoló
giai, krisztológiai és szentháromságtani mun
kálkodásai nem értek el az ekkléziológiai 
részhez. Ez a feladat az újkor ökumenizmu-
sára maradt. Az egyháztani vizsgálódásokat 
azonban nemcsak ez a tisztán teológiai meg
fontolás mozgatja napjainkban, hanem, má
sodik szinten, egyházias érdek is. Az ökume
nikus mozgalomnak folyamatosan szembe
sülnie kel l azzal a ténnyel, hogy a különböző 
felekezetek különböző és jórészt rögzített egy
háztanokkal, hagyományokkal csatlakoztak 
a mozgalomhoz. Emiatt aztán az ökumenikus 
szempont érvényesítésével sokszor szembe
kerül a saját felekezeti identitás megőrzése. 

Ebben a problematikában úgy tűnt, hogy 
k iu ta t kínál a nem-teológiai, elsősorban szo
ciológiai szempontok előtérbe helyezése. így, 
most már Vájta Vilmos könyvének konkrét 
témájánál maradva, a communio, a koinonia 
tárgyalásakor - különösen is a hatvanas 
évektől - szinte meghatározóvá let t a Ferdi
nand Tónnies-tol átvett szociológiai megkü
lönböztetés a Gemeinschaft és a Gesellschaft: 
(az organikus közösség és az organizált közös
ség) közti megkülönböztetés, illetve ezek köl-
csönviszonyának vizsgálata és összevetése az 
ekkléziológiával (jegyezzük meg, hogy Tönni-
es ezt a megkülönböztetését nem terjesztette 
k i az egyházra!). Avery Dulles amerikai jezsu
i ta teológus, kiváló könyvében, Az egyház mo-
delljei-ben (The Models ofthe Church, 1976), 
szintén e szociológiai megkülönböztetés men
tén mutatja be az egyháznak azt a modelljét, 
amit ő közösségnek nevez. 

Anagy kérdés azonban az, hogy vajon nem 
lett-e i l y módon, Jaques Ellul kifejezésével 
élve, „szociológiai obszesszió" áldozata az öku
menikus teológia, mint ahogy - sajnos - nem

régiben ezt Konrad Raiser EVT főtitkár leg
utóbbi budapesti megnyilatkozásában is hall
hat tuk, aki szerint az egyház jövőjének kér
dése tisztán szociológiai trendek függvénye. 

Vájta professzor úr könyve az előbb felve
tet t három problémára remekül megfelel. 
Mindenekelőtt az ekkléziológia kérdésének 
oly módon való felvetésére, hogy annak - úgy
mond - elsőbbséggel kel l bírnia korunk öku
menikus teológiájában. A lu ther i teológiához 
viszonyuló vizsgálódások alapján, határozott 
nem a válasz. A válasz talán meglepő, mert él 
bennünk egy kép a reformációról, miszerint 
az elsősorban egyházreform volt. Ez a kép 
azonban felemás, és önmagában torz is. Nyu
godtan mondhatjuk, hogy a hangsúlybeli elté
rések ellenére, valamennyi reformátor hatá
rozottan azon a meggyőződésen volt , az egy
háztan csak a keresztény alapigazságok, az 
axiomatikus sola-k után következhet. Az öku
menikus teológia eme fent említett törekvésé
nek korrekciója - éppen egy ökumenikusán 
elkötelezett hittudós részéről - rendkívül fon
tos és tanulságos. 

Vizsgálódásai megerősítenek bennünket 
abban, hogy az ökumenikus elkötelezettség 
(nyitottság) és a felekezeti identitás (kon-
fesszionalitás) feszültsége teremtő feszültség 
is lehet, ahelyett, hogy olcsó egyházdiplomá
ciává süllyedne. Luther egyháztana a kifej
tésben sajátosan lu ther i , de megalapozásá
ban feltétlenül biblikus és kitekintésében 
egyetemes. Még a polémikus vonatkozásokat 
sem kell eltüntetnünk, hogy ezt belássuk, ha
nem egyszerűen érzékelnünk kel l Luther 
mondanivalójának valódi hangsúlyait. A lel
ki-benső és testi-külső kereszténység megkü
lönböztetése (de nem szétválasztása!) olyan 
hermeneutikai kulcs, amely a Krisztussal és 
az egymással való közösségünk valamennyi 
tematizálható kérdését felnyitja (egyháztag
ság, szolidáris közösség, egyházfegyelem, úr-
vacsorai közösség, keresztség, eszkatológia, a 
szentek tisztelete és az et ikai kitekintés). Váj
ta professzor nagy érdeme, hogy resndkívül 
jól tagoltan vezet végig ezeken a kérdéseken. 

A m i a szociológiai obszessziót i l l e t i , gon
dolom, a fentiekkel már válaszoltam is erre a 
problémára. Luther, klasszikusan és teológia-
ilag, a keresztény közösséget a Krisztus éle
tében a h i t által, a Szentlélek valóságában 
való részesedésnek tartja, amelynek elsőren
dű vonatkozásai eszerint a hitben és nem a 



szociológiai alakzatban vannak. Ugyanakkor 
Vájta professzor eloszlatja azt az egészen Me-
lanchthonig visszamenő' ellenvetést is, hogy 
Luther platonica societas-t csinált volna az 
egyházból, és ezzel - szándéka ellenére - k i 
szolgáltatta a világi hatalomnak. Ez a tanul
mány arról győz meg minket, hogy - mégha 
Kálvinétól elütó', és következményeiben való
ban máshova vezető' hangsúlyokkal is! -
Luther nem mellőzte a testi-külső keresz
ténységet - csak nem adott neki primátust! Jó 
lenne erre figyelni ma is. 

Végül szeretném felhívni a figyelmet arra, 
hogy klasszikus teológiai könyvet t a r tunk a 
kezünkben. Megírásának módja, temat ikai 
fegyelmezettsége, tiszta és világos stílusa pél
damutató. Meg kell tanulnunk így teológizál-
ni . Rendkívül fontosnak tar tom továbbá, hogy 
Vájta Vilmos könyve nem polémikus - örök 
kísértés ez ha Lutherről (vagy Kálvinról, vagy 

Knoxról stb.) írnak. Kétségtelen, ők maguk, a 
reformátorok, polémikus korban éltek és po-
lémisták is voltak. Vájta professzor azonban 
nem a polémiát kettőzi meg (vagy mondja fel), 
hanem határozottan fogalmaz, és felmutatja 
Luther integratív értékeit. Ezt is megtanul
hatjuk tőle. 

S végül, a könyv puszta fényéről. Hazai 
protestantizmusunkat immár öt évtizede a 
teológiai irodalom apálya jellemzi. Csak saj
nálhatjuk az elvesztegetett évtizedeket, mert 
nagyszerű párbeszédekből, komoly gondola
tokból maradtunk k i . Most visszaad valamit 
ebből ez a könyv. Illesse köszönet a Luther 
Szövetséget, hogy vállalkozott a kiadásra, és 
illesse köszönet Vájta professzor urat . Talán 
a legjobban úgy köszönhetjük meg, hogy elol
vassuk a könyvet. 

Szabó István 

Hermeneut ika az úton levő egyház számára 

Ulrich Luz: Evangélium és hatástörténet: A 
Máté-evangélium értelmezése a történelem
ben. Hermeneutikai Füzetek, 8. Budapest, 
1996. 

A Berni Egyetem Újszövetség-professzora, 
Ul r i ch Luz nemrég megjelent hermeneutikai 
gondolatait máris olvashatjuk magyar fordí
tásban. Az E K K Máté-kommentárjának szer
zője eredetileg angolul jelentette meg sok éve 
folyó Máté-kutatásainak - az írásmagyarázat 
alapelveihez kapcsolódó - összegzését. 
(Matthew in History: Interpretation, 
Influence, and Effects. 1994). 

Ul r ich Luz - tanítói és kutatói munkássá
ga alapján (ld. Bevezetés, 5-8. 1.) - (önkriti
kával i l l e t i a német történetkritikai bibliaku
tatás jelenét. A történetkritikai módszer kor
látai című 1. fejezetben (9-24.1.) összefoglalja, 
hogy mi e módszer célja: a szöveg múltbeli 
jelentésének lehető legobjektívebb meghatá
rozása (pl.: 12. 1.). Luz professzor szerint a 
módszer legfőbb korlátja abban áll, hogy „nem 
járulhatott hozzá az igazság alapvető teoló
giai kérdésének meghatározásához" (14.1.). A 
jelenben élő olvasót pedig nem csak az érdek
l i , hogy a bibliai szöveg a megírójának és az 
első olvasóinak m i t jelen tett, hanem, hogy mi t 
jelent most nekünk. 

Luz professzor kihívó tétele szerint a bib
l i a i szövegek „a történelem során újra és újra 
jelentést, új jelentéseket teremnek" (19.1.). A 
fő probléma, amit ez a tétel felvet, hogy „vajon 
lehetséges-e különbséget tenni egy bibliai 
szöveg igaz és helytelen értelmezése között" 
(24.1.). 

Tételéből fakadóan - az E K K kommentár
sorozat profiljának is megfelelően - Luz nagy 
jelentőséget tulajdonít a szövegek hatástörté
netének. Gadamer és mások munkásságára 
építve ő is vallja, hogy a „hatástörténet leírja 
azt az árkot, amely a múlt és a jelen között 
húzódik meg, és világossá teszi, hogy minden 
interpretáció magán viseli az értelmező törté
nelmi helyzetének jegyeit" (27. 1., 2. fejezet: 
Hatástörténet: a megértés új dimenziója, 25 -
38.1.). 

M t 10 alapján Luz professzor remekül be
mutatja, hogy egyes - az ekkléziológia számá
ra eredendően fontos - szövegek hogyan ha
tottak, illetőleg nem hatottak az egyház tör
ténelme során (3. fejezet: Vándorló radikáli
sok, letelepedett közösségek és a ma egyháza, 
39-53.1). A hatástörténet kutatásának jelen
tőségét így foglalja össze: „Sokkal lényegre-
mutatóbb feladat rákérdezni a szöveg irány
adó jelentésére, m i n t rámutatni erre vagy 
arra az alkalmazásra" (48. 1.). Máté egyház-



felfogását ébresztőén állítja szembe az egyhá
zak mai ekkléziológiáival. 

A 4 , fejezet egy konkrét egzegetikai, illetve 
hatástörténeti példán keresztül veti fel a fő 
kérdést: milyen kritériumok alapján dönthe
tünk a különböző értelmezési lehetőségek kö
zött. M t 16, 18 értelmezéstörténete (Ki volt 
Péter: igaz keresztény vagy az első pápa?, 
54-68.1.) alapján Luz azt vallja, hogy fontos 
az eredeti jelentésnek való megfelelés (66.1.), 
de ezt a kritériumot k i ke l l egészíteni azzal a 
kérdéssel, hogy egy adott értelmezés megfe
lel-e a Bibl ia egészének üzenetével. Ezt a k r i 
tériumot pedig - Ágostonnal is egyetértve -
Luz így fogalmazza meg: „közelebb visz-e az 
adott értelmezés vagy aktualizálás a szere
tethez?" (67.1.). 

Luz fejtegetéseinek summáját az 5. feje
zetben találjuk meg: A hatástörténet és az 
igazság kérdése (69-89.1.). A szerző középutat 
keres a relativitás és az abszolút igazság kö
zött. Szerinte Jézus története párbeszédre hív 
fel, s az erre az alapra építő teológia „nem 
lehet normatív, előíró jellegű" (83. 1.). Ulr ich 
Luz professzor azonban nem is a mindent 
relativizáló toleranciára akarja építeni her-
meneutikáját (93. 1, Epilógus: A bibliaértel
mezés változásai Európában és Amerikában, 
90-94.1.). Szerinte is „létezik személyi identi-

Életutak bizonyságtétele 

tásunk mögött és felett álló igazság. Az Isten 
szó i lyen igazságot jelöl" (93.1.). 

U l r i ch Luz provesszor felelős gondolkodó, 
aki az egyház közösségében, s annak javára 
keresi azt az utat, ami „az abszolút igazság
nak a kontextuális helyzetekben való megtes
tesülése" (94.1.). Könyve olyan kérdéseket vet 
fel, amelyekkel minden mai, igényes bibliaol
vasónak előbb-utóbb birkóznia kel l . Luz pro
fesszor egyes téziseivel lehet vi tatkozni , de 
senki sem kerülheti meg azt a feladatot, hogy 
az i t t található kérdésekre válaszokat kell 
keresni. Minden kereszténynek van „herme-
neutikája", akkor is, ha nem gondolna erre. 
Jó, ha tudatosítjuk, hogy milyen nézeteket 
val lunk a Szentírásról. Ebben sokat segíthet 
ez a könyv - éppen gondolatébresztő, helyen
ként provokatív jellegével. 

A Hermeneutikai Füzetek sorozatának 
eddigi tagjai mellé illő odatennie e legújabb 
kötetet is minden lelkipásztornak, presbiter
nek, vallástanárnak, diáknak - mindenkinek, 
ak i t éget a kérdés: hogyan magyarázhatom a 
Szentírást a X X I . század emberének. Köszö
net a sorozatszerkesztőnek, dr. Fabiny Tibor
nak a kötet igényes kiviteléért és Lukács Ta
másnak a világos, magyaros fordításért. 

Ballá Péter-

Nem voltam egyedül. Beszélgetések az evangé
likus közelmúltról. Szerk.: Mirák Katalin, 
Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövet
ség, Budapest, 1995. 302 l. 

Vallomással kell kezdenem ezt a recenziót. A 
MEVISZ-re hosszú éveken keresztül úgy te
kintet tem, min t evangélikus fiatalok lelkes 
csapatára, akik olyannyira tudatosan ragasz
kodnak ifjúságukhoz, hogy talán sohasem 
akarnak felnőtté válni. Sok imponáló kezde
ményezésüknek örültem, de fogyatékossá
gukként könyveltem el a gyökerek ismereté
nek, a „történeti tudat"-nak a hiányát. Most 
azonban tiszteletteljelenthetem, hogy a ME-
VISZ „nagykorú" lett, s az én egykori vélemé
nyem pedig elavult. A Nem voltam egyedül 
kötet arra késztet, hogy egykori bizalmatlan
ságomért megkövessem őket, és ünnepélye
sen bejelentsem: döntő (alulról felfelé irányu
ló) áttörés történt hazai egyháztörténetírá

sunk történetében. Tabuk, tekintélyek, frázi
sok és „panelek" dőltek meg. Dávidok győztek 
a góliátok felett. E győzelmi kiáltás, m i n t 
Luther is írja, az evangélium hangja. Végre, 
valahára a múlt hiteles hangja(i) szól(nak) 
hozzánk, még akkor is, ha csak részlegesen és 
töredékesen. És ami a leginkább nagyszerű: e 
hang nemcsak az egyes emberek hangja, ha
nem az evangéliumé. Egybeolvad az életútról 
szóló történelmi vallomás és az evangélium 
hangja. 

A vállalkozás olyan hiányt pótol, s olyan 
méretű feladatra vállalkozik, hogy a megva
lósítás szükségszerűen csak részleges és töre
dékes lehet. A „tudományosság", az „objekti
vitás" nevében azonnal számos kérdést zúdít
hatnánk (és zúdítottak is) a kezdeményezők
re, a szerkesztőkre: miért éppen (csak) „ezek" 
vannak i t t a névsorban, miért maradtak k i 
mások? K i k lesznek még a beígért további 
kötetekben? Nem önkényes-e a szelekció? És 



nem szelektív-e az emlékezet? Nincs-e valami 
„érdemteológia" a szerkesztők koncepciójá
ban? Nem túlságosan fiatalok-e a kérdezők 
ahhoz, hogy elkerüljék a hamis kép kialakítá
sát? Nincs-e valami „hübrisz" a kérdezőkben, 
vagy akár néha a válaszolókban is? Egyálta
lán: nem kerültek-e kötetbe nem odavaló sze
mélyek? Azután az összeállítás formáját (mű
faját) is illethetnénk (és illeték is) kérdések 
záporával: „interjúkötet?", „monográfia?", 
„mártirológia?", „szentek galériája?" 

Ne keressünk feltétlenül rosszindulatot 
i l y értetlenkedések, bizalmatlanságok és ta
pogatózások mögött. A kötet megjelenése ese
mény és történés. Szelet és port kavar. És 
mindenek felett nyugtalanít. Tehát jó. Mer t 
talán az evangélium nem arra való, hogy 
„nyugtalanítson" bennünket? Hogy kizök
kentsen minket az önmagunk által kialakí
tott, kényelmes, megszokott képből, hitecs-
kénkből, vallásoskodásunkból? M i állandóan 
bezárjuk magunkat, Istenünket, Jézusunkat 
egy képbe és aztán abban hiszünk: Isten azért 
tör be újra és újra világunkba, hogy figyelmez
tessen, ne önmagunkban, ne a saját hitünk
ben, hanem csak őbenne higgyünk! 

Azoktól, akik a könyv műfajával, formájá
val „labdázgatnak" csak annyit kérnék, hogy 
figyeljünk a formától elválaszthatatlan tarta
lomra! És ezt a formától elválaszthatatlan 
tar ta lmat úgy hívják - bár a szót elkoptatták, 
de ne féljünk kimondani - , bizonyságtétel. Ha 
az előszót, az interjúkat figyelmesen (újra) 
olvassuk, vagy elbeszélgetünk a szerkesztők
kel, megtudhatjuk, hogy a megkérdezettek 
többsége milyen tartózkodó, szemérmes vagy 
bizonytalan volt: vállalja-e az interjút. (Hol 
van i t t a „hübrisz"? Meggyőződésem, hogy a 
megkérdezettek azért és csak azért álltak kö
télnek, mert úgy ítélték meg, i ly módon is 
tanúságot tehetnek Urukról. „Hollók útján 
etetett minket a m i mennyei Atyánk" vallja 
Kendeh György (161.1.). Böröcz Sándor pedig 
így szól: „nemcsak az árulás, hanem az isteni 
kegyelem természetébe is mélyen pil lanthat
tunk bele." (110. 1). Ezek az emberek nyílt 
Istenközeiben, az „éles" valóságban jártak, mi 
pedig kipárnázott kényelemben és „bizton
ságban" zárjuk el magunktól ezt a valóságot. 

A cím Ordass Lajos püspöknek arra a pré
dikációjára utal, ami t akkor mondott el, ami
kor nyolc éves elhallgattatás után 1956 őszén 
újra hirdethette Isten igéjét. A megkérdezet
tek egy része: Boleratzky Lóránd, Bottá Ist
ván, Kendeh György, Scholz László Ordass 
Lajos közvetlen munkatársa volt, s az elmúlt 

hét-nyolc évben immáron szervezett keretek 
között is azon fáradoznak, hogy átadhassák 
egyházunknak ennek az örökségnek az erejét. 
Néha talán már nem is voltunk messze attól, 
hogy áttörjön ez az erő, hogy az ordassi „meg
állás" egy valódi megújulás forrása legyen, de 
aztán a felülről vagy oldalról jövő nivelláló 
manőverek meghiúsították ezt. Az örökség 
persze sokaknak kellene, de csak homlokzat i 
díszként, ornamentumként. Annak ereje, kö
vetkezménye - a kereszt - nem kell , me r t az 
„idejétmúlt" és kényelmetlen. Ennek i l luszt
rálására álljon i t t egy megállapítás: „Az úgy
nevezett hitvalló vagy szenvedő egyházi ma
gatartás 1995 végén anakronisztikus" (Evan
gélikus Elet, 1996. január 21. országos fel
ügyelői jelentés). 

A szerkesztők szemmel láthatóan arra is 
ügyeltek, hogy ne csak egy zárt kör szócsövei 
legyenek, hiszen kötetben elmondja életútját 
az egyéni passiójáról a közelmúltban ismertté 
vált Böröcz Sándor, de elmondja az evangeli
zációs vagy missziós irányhoz tartozó Józsa 
Márton, Laborczi Zoltán vagy Tekus Ottó is. 
És nemcsak a magasságokat és mélységeket 
megjáró, vagy az evangéliumot széltében és 
hosszában szóró életpályákról hal lunk, h i 
szen vallanak a kevésbé látványos és drámai 
életutak is, m in t például: Bencze Imréé, 
Nagybocskai Vilmosé vagy Sulyok Imréé. 
Nemcsak a nagy passiók, hanem a csendes 
hűség és helytállás is „ábrázolhatja nekünk a 
Krisztust." Az összkép tehát nem homogén, de 
nem is kell annak lennie. 

A kérdezők (Cserháti Péter, Fabiny Ta
más, Hegedűs At t i l a , Ittzés András, Mirák 
Kata l in , i f j . Zászkaliczky Pál) szándéka, indí
téka vi ta thata t lanul indokolt és tiszta. A kö
zelmúlt, az elmúlt negyven év történetét 
akarják a számukra hiteles, személyes beszá
molók alapján megismerni. Ha hazánk és egy
házunk is erkölcsi válságban él, ne csodálkoz
zunk azon, hogy fiataljaink etikai példaképre 
vágynak. Ez nem „érdem-teológia". Cserháti 
Péter kiérlelt keresztény hitről tanúskodó 
előszava szerint a könyv és folytatása egyút
tal mindennapos hitküzdelmeinkben, az egy
házunkban való megmaradásunkért folyta
tot t harcunkban is segítség kíván lenni. Két
ségtelenül Krisztus az, aki megváltott és meg
ta r t bennünket, de hogy ebben az egyházban 
maradunk meg, az annak köszönhető, hogy e 
Krisztust kirajzoló életutak meggyőztek ben
nünket, hogy minden látszat: képmutatás, 
hitetlenség, elvilágiasodás, karrierizmus, bü
rokratizmus, demagógia, amyagiasság kicsi-



nyesség ellenére, ha rejtetten is, de él az egy
ház a magyarországi evangélikusok között is. 
Luthertől megtanultuk: ecclesia abscondita, 
sancti absconditi (elrejtett egyház, elrejtett 
szentek). Önmaga ellentétének látszatában. 
Van tehát egyház, van hol megmaradnunk, i t t 
kell maradnunk! Ne csüggedj hát, kicsiny sereg! 

A kötet egyik értékes és kiemelendő szem
pontja a keretre és az egyes részletekre vonat
kozó tudományos igényesség. Erről tanúsko
d ik a szerkesztő Mirák Kata l in bevezetője, az 
informatív függelék és az egyes állításokra 
vonatkozó gazdag - levéltári kutatásokon ala
puló - dokumentáció is. Azok is haszonnal 
forgathatják a könyvet, akik „csak" történeti 
érdeklődésből forgatják azt. 

A Nem voltam egyedül tehát mintegy 
egyensúlyozni kíván az egyházi-hitvallásos és 
a tudományos-történeti szempont között. Ha 
folytatás is következik, min t erre minden re
ményünk megvan, akkor a szerkesztőknek e 
két szempont közül valamelyik felé inkább el 
ke l l mozdulnia. Sokan (egyházunkon belül is, 
de főleg kívül) a történetiség, il letve a tudo

mányosság szempontjait részesítenék előny
ben, mondván: „hallgattassák meg a másik fél 
is", így lesz teljes a kép, „kerek" az igazság. E 
szemléletben racionálisan nézve sok igazság
mozzanat van. Talán tényleg sok „érdekeset" 
tanulhatnánk a másik tábor képviselőitől is. 
Mindazonáltal - mindannak fényében, ami t 
mind ez idáig elmondtam, azt hiszem világos 
- , én a hitvallásos-egyházi teológiai szempon
tot, az életúttal (és nem csupán a könnyedén 
elszálló szavakkal!) valló bizonyságtétel-jelle
get szeretném továbbra is jobban kidomborí
tani . Miért? M e r t egyházi kiadó adja k i a 
könyvet, s így az missziós üzenetet közvetít
het a világnak is. Mer t ma leginkább hitépí
tésre van szükség. Mer t ma - egyházunkban 
is! — min tha va lami „hitfogyatkozás korában" 
élnénk, ami sokkal ijesztőbb, min t bármiféle 
napfogyatkozás, vagy holdfogyatkozás! Mer t 
a tudásunkat kel l a hitünk alá rendelni, és 
nem fordítva. Ebben mutatot t példát a Nem 
voltam egyedül első kötete. Köszönet érte! 

ifj. Fabiny Tibor 

Kalandozások a kánonon kívül 

Az apostolok csodálatos cselekedetei. Apokrif 
iratok 1. Szerk. Dörömbözi János, Telosz Ki
adó. Budapest, 1996. 230 l. 

A kötetről hallva már fel is készültem a csaló
dásra. Tudom, milyen izgalommal fogadta a 
közönség Raffay Sándor úttörő apokrif-fordí
tásait (1905), emlékszem, milyen várakozás
sal vettem magam is kézbe az Ókeresztény 
írók sorozat 2. kötetét (Apokrifek, 1980), majd 
a Jézus rejtett szavait (1990), hogy valami 
újat olvashatok a Názáretiről vagy a Názáre-
titől, ám a kiábrándulás soha nem váratott 
sokáig magára. Az Újszövetség könyveihez 
képest ezek az i ratok semmitmondóak voltak 
(vagy ugyanazt mondták, vagy kevesebbet). 
Titokzatosság ide vagy oda, az igazán izgal
mas kérdések még mindig a kánonon belül 
merülnek föl. 

Az ismertetendő kötet ezt tisztességesen 
be is vallja: Adamik Tamás az utószóban nem 
teológiailag, hanem irodalomtörténeti szem
pontból értékeli az apokrif apostolaktákat. 
Jelentőségük egyrészt abban áll, hogy min t 
epikus művek kiegészítik az ant ik regényről 
alkotott képünket, másrészt bepil lanthatunk 

raj tuk keresztül az ókori „ponyvairodalomba" 
(bár a művek folklór, illetve lektűr jellegét 
egyesek vitatják). Az sem tagadható továbbá, 
hogy a műfaj jelentősen befolyásolta a későbbi 
keresztény irodalmat, így fontos láncszemet 
képez az Újszövetség és a középkori hagiog-
ráfia között. 

A gyűjtemény azonban teológiai- és ke
gyességtörténeti szempontból sem érdekte
len. Az aszkézis hangsúlyozása ezekben az 
apostoltörténetekben már a kereszténység 
hellenizálódásáról tanúskodik. Jellemző vo
násai továbbá a műfajnak (és a kornak) a 
lenyűgöző személyiség középpontba állítása 
(ebben a mártíraktákkal muta t rokonságot), 
és a minél meghökkentőbb csodák iránti csil
lapíthatatlan igény. Mindez teljesen elüt a 
lukácsi Apostolok Cselekedetei szemléletétől, 
s eredetét valószínűleg a népi vallásosságban 
kel l keresnünk. (Nem tagadhatjuk: ugyanez 
az igény ma is gyárt „csodákat" és „szenteket", 
ebben sem vagyunk jobbak eleinknél.) 

A m i az olvasmányosságot i l l e t i , - az eddi
giekből már bizonyára kiderült - ez a könyv 
legfőbb erénye. A fordítások nyelvileg színvo
nalasak (hűségüket nem vizsgáltam). Sajna-



lom, hogy az összeállítás sehol nem tünteti föl, 
hogy a hat fordító közül (Adamik Tamás, 
Boly k i János, Kapitánffy István, Pesthy Mó
nika, Szepessy Tibor, Tóth Klára) k i melyik 
szöveget fordította (ha már nem a Septuagin-

ta vagy a Magyar Bibliatanács fordítási mód
szere volt a példakép). A kötet ízléses kiállítá
sa is olvasásra csábít: ne álljunk ellen! 

Csepregi Zoltán 

Kiállítások 

Möns sacer 

Gyönyörű plakát tűnt föl Budapest-szerte a 
fenti felirattal, mely magyarul „szent hegyet" 
jelent. Pannonhalma ezer évét események so
ra ünnepli késő őszig, ezeknek megnyitását 
hirdeti a plakát. 

A szent hegy elnevezés is régi és jelképes. 
Isten és a hegy kapcsolata többször előfordul 
a Bibliában: a Sinai hegyen kapja Mózes a 
kőtáblákat, hegyoldalon hangzik el Jézus he
gyi beszéde, hegyen történik az Úr színevál
tozása, dombtető volt a Golgota, Máté evan
géliumában a mennybemenetel színhelye is 
hegy. A „Pannonhalma" elnevezés a nyelvújí
tók találó terméke, addig Márton hegyének 
nevezték, a későbbi Tours-i püspök ugyanis a 
közelben született. 

Erre a hegyre települtek Európa védő
szentjének, nursiai Benedeknek szerzetesei 
Géza fejedelem korában, hogy rendalapítójuk 
jelszavát - „ora et labora!" - beteljesítsék, és 
hozzálássanak egy messziről jött nép tanítá
sához. Mer t ez a nép nemcsak hazát váltott 
(sőt hazákat Magna Hungáriától a Kárpát 
medencéig), de vallást, életmódot, gazdasági 
berendezkedést, mindent. Megviselt állapot
ban lehetett. M i n t ahogy abban lehettek Eu
rópa többi népei is, akiknél a nomád harcosok 
rátelepedtek a már korábban honos földmű
velőkre. De azok a népek már túlestek az első 
megrázkódtatásokon. Mindegyiknek szüksé
ge volt iskolára (még a birodalomalapító 

„Őseinket felhozád..." 
A honfoglaló magyarság 

A Nemzeti Múzeum kiállítása méltó az ezer
százéves évfordulóhoz. Miközben a honfogla
lás előzményeiről, lefolyásáról és következ
ményeiről tájékoztat, úgy mutatja be az ősö
ket, hogy tárgyaikat látva, szinte személyes 
ismerősöknek érezzük őket. 

frank király, Nagy Károly sem tudot t írni-ol
vasni!). Fontos volt, hogy va lak ik mentsék a 
menthetőt, másolják a Bibliát, az egyház
atyák műveit, a görög és l a t i n auctorokat, a 
mártírok legendáit; miközben az erkölcsöket 
is szelídíteni kellett a kereszténység érték
rendje szerint. Lat in kódexeket másolni, ará
nyos, formás betűkkel; miniaturákat, iniciá
lékat festeni nem lehetett másként, min t az 
alkotó egész lényének átadásával. Nurs ia i 
Benedek tehát rendet alapított. Meg kel let t 
hirdetnie a munka parancsát, hogy az európai 
középkor kultúráját - iskolával, könyvtárral, 
példaadással - megalapozhassák, akik erre 
szánták az életüket. 

Pannonhalma azonban nemcsak Európa 
előretolt bástyája volt évszázadokon át, de a 
magyarság hegyen álló őrszeme is. Ezért tu 
dott minden megpróbáltatás után újra meg 
újra felemelkedni. Bárki támadt is a szent 
hegyre, Isten mindig erősebbnek bizonyult az 
ellenségnél. 

Az ezeréves jubi leum alkalmából ünnepi 
kiállítás nyílt a kívül-belül megújult szent 
hegyen, s ez nemcsak a kolostor, de a magyar 
oktatás folytonosságát is h i rde t i . 900 négyzet
méter terjedelmű termeiben mutatja be a 
minden vészen át megőrzött, megmentett em
lékeket. 

Bozóky Eua 

A kivilágított, óriási térképek az őshazá
kat mutatják, s a Kárpátok hágóihoz vezető 
úttalan utakat. Óhatatlanul Illyés Gyula Ár
pád című verse j u t eszembe: miként menekül
tek Etelközből az „özvegy harcosok", akiknek 



- távollétükben - asszonyait, gyerekeit, öre
geit elpusztította a besenyő-bolgár támadás. 

Al ig volt nő. A l i g egy csacsogó száj. 
A bosszúállás nem kegyelmezett. 
Vének se voltak. Minden elveszett. 

Árpád ment i a megmaradtakat, rohan elő
re az ismeretlen zord hegyekbe, ködtakarta 
szakadékok felé; l a t in , szláv, germán asszo
nyokkal új népet teremteni és betódulni vele 
Európába. Mi lyen időszerű is ez a vers - ízlel
getem emlékezetemben fölzengő sorait, pedig 
a költő 1956-ban megjelent kötetéből való. 
Megcsodálom közben a jur ta mellett porosz
káló kitömött lovacskát, tán a Szarmata sík
ságról való, de származhat máshonnan is, a 
magyarok sokat kereskedtek, ám (mint Illyés 
írja) olyan lovat kedveltek, amelyről földig ért 
a lábuk. 

Másik hatalmas térkép mutatja, merre 
találtak a régészek magyar sírokat a honfog
lalás korából, és az ott jelölt tájegységek sze
r in t rendezték be a tárlókat is: egy-egy táj 
sírjainak leletei sorakoznak előttünk. Legsű
rűbben találhatók a sírok az Alföldön. Erdély
ben és a Dunántúlon többnyire a folyóvöl
gyekben nyugszanak a holtak. 

László Gyula szerint „a temető halott fa
lu . " Ezek a holt falvak adják a tárlók mérhe
tetlen gazdagságát: ékszerek (karkötők, 
nyakékek, gyűrűk, hajkarikák, ingnyakdí
szek, hajfonat-korongok) sorakoznak, szinte 
több van belőlük, min t a használati tárgyak
ból, s a fegyverekből. Még a csizma keretét is 
aranyráma szegélyezte, nem szólva a nyereg
ről, kantárról, szablyáról. Volt ízlésük, szeret
ték a szépet. Nem kell szégyelnünk őseinket, 
m i n t holmi szegény rokont! Tudták, m i t tesz
nek öltözékükre. Míves mesterek formálhat
ták k i azt a rengeteg apró, inggombnál nem 
nagyobb aranydíszecskét, ami nemcsak a 
nők, de a férfiak ruháit is díszítette. És hogy 
a kereszténységgel már Géza fejedelem idején 
is találkoztak, mutatja az a pár kicsi arany

kereszt, amit asszonyok hordhat tak a nya
kukban, mert női sírban találták őket. 

- Ez mind igazi? N e m másolat? - kérdezi 
egy gyanakvó kisdiák (szerencsére sok tanár 
hozza el tanítványait), és nehezen hiszi el, 
hogy a nemesfém ezredévnél is tovább őrzi 
fényét. Hasonló kétellyel szemlélik Lehel 
kürtjét is: - Ez volt az? Vagy csak hasonló?! 

A j u r t a lakályos sok puha szőnyegével, 
nemes falával, heverőivel. Nyáron kelleme
sen hűvös lehetett. Télen? Fűtésrendszere (a 
középen levő tűzhely fölött nyi to t t a tető) még 
e század elején is használatos volt régi falusi 
házak füstös konyháiban. Akad i t t földműves 
kunyhó is, alja földbeásva, ablakán bőr teteje 
zsup. Roppant érdekes a falu makettje: a la
zán sorakozó házak között mindenütt fák vé
dik a kertet, a vetést, és gyümölcsöt is adnak. 
(Állítólag a középkori nagy járványok azért 
nem pusztítottak nálunk oly mértében, m i n t 
Nyugaton, mert a magyarság egész
ségesebben táplálkozott.) 

A kiállítás mutatja: szüntelenül fejlődő 
nép volt ez a 3—400 ezer főt számláló, nomád
harcos nép (de ha hosszabb időre megállt va
lahol, már kapáltak, ástak, ültettek is az 
asszonyok), mozgékonysága gyakran sodorta 
más népek közelébe, s akár kereskedett, akár 
harcolt velük, mindenképpen tanu l t tőlük. 

Fürge volt, mozgékony, kíváncsi és me
rész. M i n d i g „újakra" kész. Ahogy a költő 
mondta Árpádról: 

Akárhogyan is - még most sem beszél -
„szabadok leszünk!" - ez suhant talán a 
szívébe inkább, mintsem az agyába, 
miközben megsarkantyúzta a mént, 
s a menetből egy sziklára kiállva 
j e l t adott: gyorsan! S nézte fürge szemmel, 
m i n t juhász, aki minden ürüt ösmer, 
hogy tódul népe át - Európába. 

Bozóky Eua 

Magyar írónők a Petőfi Múzeumban 

Bizonyára szebb az örömötök 
S harc nélkül jobban mertek sírni, 
Oh áldott az az asszonyok között, 
A k i verset t u d írni. (Ady) 
A kiállítás ismét felszínre hozta a régi vitát: 
Fontos-e, hogy nő vagy férfi az alkotó? Csak a 
mű fontos. Akkor pedig miért választják szét 
nemek szerint a kiállítandókat? Mer t mind
két nem más-más szempontból tükrözi a vilá

got. Ezt az eltérő látószöget érzékelteti kitű
nően ez a kiállítás, amikor írószerszámok, 
képek, első kiadású könyvek mellet t legyező
ket, ruhákat, gyöngyöket, bölcsőket, varró
szerszámokat, kesztyűket, főkötőket, tükrö
ket sorakoztat fel. A k i gyűszűvel az ujján fogja 
a tollat , az mást is sejt a világból, m in t az, aki 
nem ismeri a gyűszűt meg a gyúródeszkát. A 
nők a mikrovilágot, a gyakorlat i élet jellemző 



apróságait ismerik jobban. Ahogy Illyés Gyu
la felejthetetlen szépen írja az emberi hala
dásról: „Nem a viharok, a mének, a diadalzen-
gések, hanem a szitaszél veregetések, ha a 
liszt megtömörül; hanem a néma kitekintések 
a téli ablak függönye mögül; nem a havasok, 
a jeges meredélyek, hanem a kézimunkázó 
vetések..." (Ditirambus a nőkhöz). 

De azért e szitaszél veregető verselő asz-
szonyokat millió szál köti a férfiakhoz, nem
csak a szeretettekhez, hanem másokhoz is. A 
kiállítást nézegetve nem ment k i a fejemből 
egy i t t nem szereplő francia hölgy, akinek 
lénye, hatása oly elevenen példázza, mi lyen 
kicsi a világ. A X V I I . század végén Madame 
de Sévigné azzal enyhítette távolbaszakadt 
lánya miat t i bánatát, hogy hosszú leveleket 
írt neki, melyek nemcsak a kor fényes doku
mentumai, de a francia próza remekművei 
lettek. Epistoláival példát adott egy bujdosó, 
árva magyarnak, Mikes Kelemennek. 

Sévigné asszonyt még más kapcsolat is 
fűzte Erdélyhez, de arról ő nem tehetett. Sze
retett unokaöccse, akiért folyvást aggódik 
epistoláiban, ez idő tájt ot t képviselte Lipót 
császár főhatalmát, és - míg a kurucok k i nem 
szabadították - ő tar tot ta tömlöcben gyer
mekeivel együtt Petrőczy Kata Szidóniát, az 
első jelentős magyar költőnőt. Ezt az unoka-
öccsöt Rabutin generálisnak hívták; az általa 
keltett érzelmeket m i sem jellemzi jobban, 

min t a lakosoktól kapott gúnynév: „Rabbá
tőn" generális. 

I t t sorakoznak hát a kiállításon az első 
magyar írónők fellelhető tárgyai. Jellemző, 
hogy e protestáns nagyasszonyok felszerelé
sében sokkal kevesebb a cicoma-eszköz, m i n t 
a későbbieknél. (Vagy nem maradt meg, mer t 
jobban rejtegették?!) 

A következő századok író-asszonyainak 
változatos a hagyatéka: imádságos-, énekes-, 
kéziratos könyvek, kufsteini emlékek (Teleki 
Blanka), kulcsok, órák, váltakoznak kevéssé 
ismert i rodalmi munkákkal. (Ugyan k i tudta, 
hogy Kazinczyné grammatikát írt, s hogy U j -
falussy Jud i t cseh nyelvről fordított 1712-
ben?) 

A X I X . - X X . század fordulóján megsoka
sodnak az írónők, sőt századunk első felében 
ők lesznek a legolvasottabbak: Kaffka Margi t , 
Gulácsy Irén, Kosáryné Réz Lola, Tormay Ce
cil, Tutsek Anna, Berde Mária, Várnai Zseni, 
Lesznai Anna - például. Rajtuk kívül még 
jónéhányan voltak, akiket az akkori diáklá
nyok óra alat t is olvastak...Egyed ül a kiváló 
tehetségű, szép erdélyi nyelven író Ignácz Ró
zsát nem találtam, bármerre kerestem. Pedig 
a rendezők a már eltávozottakat illetően tel
jességre törekedtek. (Akiállítás szeptemberig 
látogatható.) 

Bozóky Eva 

Evangé l ikus közép i sko lák a tö r t éne lmi M a g y a r o r s z á g o n 

A millecentenárium tiszteletére az Evangéli
kus Teológia épületében készült kiállítás a 
teljesség igénye nélkül kívánja felidézni azt a 
máig ható szellemi örökséget, amelyet a Kár
pát-medencében működő mintegy 25 evangé
likus középiskola képviselt és képvisel a tudo
mány, művészet és haladás iránt elkötelezett 
melanchthoni elvek alapján. Nem véletlen, 
hogy a lutheránus, vagy lutheránus iskolák
ban nevelkedett értelmiség számarányánál 
jóval nagyobb mértékben vette k i részét nem
zetünk társadalmi és kulturális életéből. 

A 16. században Európa-szerte jelentőssé 
vált evangélikus iskolaügy egyik sajátossága 
a világi műveltségért való felelősség. Már 
1520-ban , A német nemzet keresztény ne
mességéhez" címzett, majd az 1524-ben „Né
metország összes városainak polgármesterei
hez és tanácsosaihoz keresztény iskolák felál
lítása és fenntartása végett" írt munkáiban 
Luther egyenesen felszólította a vezető társa

dalmi rétegeket egy új, világi műveltség szor
galmazására. E cél érdekében sürgette a 
könyvtárak és iskolák létesítését. 

A kiállítás rendezői, dr. Fabiny Tibor, az 
Evangélikus Országos Múzeum igazgatója és 
Benkő Andrea, a Petőfi I rodalmi Múzeum fő
munkatársa megpróbálták a lehetetlent: gaz
dag irodalmi és képzőművészeti anyaggal i l 
lusztrálva kis alapterületen áttekintést adni 
az evangélikus középiskolák mintegy fél évez
redes történetéről. 

Méltatlanul elfeledett, vagy csak a tanít
ványok, család emlékezetében őrzött tanárok, 
közismert nagyhírű tudósok, művészek arca 
néz újra ránk a tablókról, vitrinekből. Óhatat
lanul az j u t eszünkbe, hogy a névtelenség 
homályába veszett kitűnő, nagy tudású pro
fesszorok mindennapi áldozatos munkája 
nélkül hány nagy nevet nem ismernénk a 
magyar kultúrtörténetből. Reformátoraink 
munkásságának középpontjában ugyanis sa-



játos felismerés rejlett: nincs szentebb emberi 
tevékenység a nevelésnél. Semmivel sem „ér
demelhetik k i " szerintük jobban az örök üd
vösséget, min t azzal, hogy istenfélő', becsü
letes és munkaszerető gyermeket nevelnek. 

A m a gyermekek, a tanítványok sem há
látlanok. Élvezetes és megható olvasmány, 
miként emlékezik vissza Kiss József és M i k 
száth Kálmán a Hét hasábjain szeretett r ima
szombati tanárukra, Baksay Istvánra. A ka
tolikus és nem eminens nyíregyházi diák, 
Krúdy Gyula a legnagyobb szeretettel szól 
tanárairól, köztük Porubszky tanár úrról: „... 
rajtakapom magam, hogy néha csak azért 
szeretném kivágni a rezet írásaimban, hogy 
az öreg Porubszky ott Nyíregyházán meg le
gyen velem elégedve". Érdekes szülői olvas
mány Berzsenyi Dániel levele fiainak soproni 
tanárához. Kedves meglepetés a kiállítás lá
togatója számára a rozsnyói paravánon a ke

veset emlegetett kitűnő festő, Tichy Kálmán 
önarcképe, az aszódi v i t r inben Petőfi somfa
botja, a pesti gimnázium tárlójában Arany 
János névjegykártyája, melyen Piroska uno
kája hiányzását igazolja 1877-ben. A figyel
mes néző még sok böngésznivalót, nemcsak 
kultúr-, de kultusztörténeti különlegességet 
fedezhet fel, Gyóni Géza, volt szarvasi diák 
utolsó ceruzája, sírjáról való virágok megrá
zóan vetítik elénk a költő tragikus sorsát. 

A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap 
anyagi támogatásával, múzeumok, gyűjtemé
nyek, iskolák munkatársainak szellemi és fi
zikai segítségével jött létre. 

(Evangélikus Teológiai Akadémia, 1147 
Budapest, Rózsavölgyi köz 3. Megtekinthető 
július 10-ig, szombatos vasárnap kivételével.) 

Ratzky Rita 

Márai Sándor: Kassai polgárok 
A z E v a n g é l i u m Sz ínház e lőadása 

Az Evangélium Színház immár hatodik éve 
működik. Jóllehet a művészeti vezető-rende
ző, Udvaros Béla és a színészek nagy többsége 
korábban már rangot vívott k i magának, a 
szakmai közvélemény és főleg a világi sajtó 
kevésbé vette észre a rendre színvonalas elő
adásokat. A jelek szerint talán az egyházak 
körében támogatásra talál ez a nemes kezde
ményezés. Jóllehet a darabok nem közvetle
nül hitépítő jellegűek, hanem az igazi művé
szet segítségével közvetítenek egyetemes em
beri és keresztény értékeket. Márai Sándor 
veretes darabjának színpadra állítása nagy 
kihívást jelentett a társulatnak, tekintettel a 
dráma erős gondolati tartalmára és nehéz 
nyelvezetére. A csekély anyagi támogatás kö
vetkeztében a díszleteket is egyszerűen és 
leleményesen kellett megoldaniuk. A Duna
palota közönsége mégis nagyszerű élmény
ben részesülhetett. Az előadások híre szinte 
szájról szájra járt, aminek következtében 
szinte mindig tel t ház előtt ment a darab. 

A Kassai polgárok a helytállás drámája. 
Egy város lakossága, igazi vészhelyzetben kö
zösséggé formálódik. Amikor 1311-ben Omo-
dé nádor hadai, Róbert Károly hallgatólagos 
beleegyezésével, megtámadják Kassát, több 
polgárát felkoncolják, a közösség az ellenállás 

útját választja. János mester, a kőfaragó 
(Bitskey Tibor remek alakításában) képes k i 
lépni a művészi lét védettségéből, és a felke
lők vezetője lesz. Egyéni élete tele van küzde
lemmel, viszonozatlan vággyal és töprengés
sel, de a városért mindent megtesz. Pedig 
nem akar hős lenni . „A művész dolga, hogy 
veszély és válság pillanatában az ember le lk i 
ismerete legyen" - hangzik a darabban Márai 
ars poeticája. Ez a le lk i érzékenység és igaz
ságérzet vezérli a kőfaragó szobrászt, vala
min t az a tudat, hogy háza egy évszázada áll 
már Kassa főterén, ő otthon van abban a 
városban. Művészi eszközével, a vésővel, had
ba is indu l Kassa függetlenségéért, és nyíltsi
sakos küzdelemben megöli a betolakodót. Já
nos mester és társai hősiessége megvédi a 
város jogát és függetlenségét. A személyes 
példaadás nyomán a közösség is magára talál: 
nemcsak felsorakozik János mester mögé, de 
a peres eljárás során egy emberként k i is áll 
mellette. 

Ezért egy művész személyes vállalása 
mellett a közösség helytállásának drámája is 
ez. Ez a közösség pedig a történelem színpa
dán ekkor megjelenő és mindinkább izmosodó 
rend: a polgárság. Amelynek hivatástudata, 
nemzeti kötődése és önfeláldozása jól megfér 



egymás mellett. Ebben a lelkületben egymás
ra találhatnak azok is, akik korábban talán 
ellenfelek voltak, s a vezetők tartása termé
szetes példává lesz mindenki számára. „A 
névtelen ember megszólalt, s azt mondta: 
jog!" - mondja a dráma egyik szereplője. A 
néző pedig saját korára gondol: talpra tud-e 
állni ma egy létében, nyelvében és hitében 
veszélyeztetett közösség? Vezetők és vezetet
tek egymásra találnak-e? Létezik-e, szervező
dik-e ma az a polgárság, amely a nemzet 
intellektuális tartópillére lehet? Vannak-e 
mai János mesterek? 

A harcokban az ellenség sok házat fel
gyújt, a templom is rombadől. De Kassa lakos
sága elhatározza: újra felépíti Isten házát. A 
harang már szól. Hívja az élőket, temeti a 
holtakat és szétzúzza a villámokat. Az Evan
gélium Színház léte és előadása: maga is i lyen 
harang. Hívja azokat, akik tiszta beszédre, 
nemes szándékra és követhető példára vár
nak; temeti azokat a holtakat, akiket sokáig 
sem eltemetni, sem elsiratni nem volt szabad; 
szétzúzza a féltékenység, gyűlölet és megfé
lemlítés villámait. 

Fabiny Tamás 

Gondolatok az új Szokolay-operáról 

Hadd kezdjem egy személyes vallomással: Is
ten jótéteményének tar tom, hogy Szokolay 
Sándor immár csaknem három évtizede a csa
ládunkhoz tartozik. Ezen idő alatt - a családi 
kapcsolatokon túl - kettőnk között „barátság" 
is szövődött, amely egyfajta szellemi-lelki ro
konságból jött létre. Talán azért történt így, 
mert fiatal korában ő is pap szeretett volna 
lenni, én pedig teljes életemben nagy vonzó
dást éreztem a zene iránt. Elfogultan szeret
jük egymást. O prédikációim elsőszámú (na
gyon szigorú!) „kritikusa", én pedig - termé
szetesen szerényebben - zenéjéé. Rengeteget 
tanul tam tőle, s remélem is, hogy még fogok. 
A Lövérekben tet t sok közös séta közben — 
peripatetikusok módján - vi tat juk meg az 
egyes kérdéseket, amelyekről érdemes be
szélni. Ezeknek a szellemi-lelki kirándulá
soknak köszönhető, hogy hetedik (első ma
gyar témájú és első Sopronban írt) operájáról 
a „hű tanú" elkötelezettségével és hitelességé
vel szólhatok. 
Miért esett Margitra a választás? 

A magyar-ügy, ha tetszik a „Magyarok cse
lekedete" nehéz téma. Szélsőségektől mente
sen csak kellő történelmi távlatból lehet be-
széni róla. Még 1848-tól sem vagyunk olyan 
messze, hogy március tüze, illetőleg a tűz 
márciusa, min t téma szóba jöhetett volna. 

A téma kiválasztásánál a legfőbb szem
pontok a következők voltak: 
1. Legyen meg a kellő történelmi távlat! 
2. A magyarság egységét kifejező korban ját
szódjék a történet! 
3. Mondanivalója időszerű legyen! 

4. Az üzenet vigasztaló jellegű és ne sokkoló 
legyen! 
5. Ébressze föl a keresztények felelősségét a 
haza sorsa iránt! 
6. Az egyetemes európai kultúrkör számára is 
érthető, érdeklődésére számot tartó legyen! 

I lyen témánk nem sok van. Az első pont 
mia t t például 1956, de még 1848 sem jöhetett 
szóba. Mivel a reformáció nemcsak Európát, 
hanem hazánkat is megosztotta, a második 
pont értelmében csak a X V I . század előtti 
időkből lehetett megzenésítésre alkalmas tör
ténetet keresni. Min t már oly sok esetben, a 
naprakész zeneszerzőt az időszerűség problé
májának megoldása vezette Margi thoz. Ma
gyarságunkat alapjaiban megrendítő XX. 
századi történelmünk traumája a tatárjárás 
körüli időkre terelte a zeneszerző figyelmét, 
így született meg az új nemzeti opera: Magit, 
a hazának szentelt áldozat. 

Miért hozott hatalmas sikert a bemutató? 
Az 1995 december 21-i ősbemutatót de

cember 25-én és 30-án két újabb előadás kö
vette. A siker talán 30-án volt a legnagyobb. A 
harmadik előadásra ugyanis már plakátok 
nélkül is elterjedt a híre az új operának, úgy
hogy ezen a napon telt ház előtt adták elő a 
darabot, amely nagy közönségsikert aratott. 
(Szilveszter előtti szombaton, délelőtt 11 óra
kor 2500 ember az Erkelben!) Miért tolongtak 
az ajtók előtt több százan jegyhez jutás remé
nyében, s miért jöttek el sokan azok közül is, 
akik az első két előadás egyikén vagy mind
egyikén részt vettek? 

A nagy siker magyarázatául első helyen a 
mű csodálatos dallamosságát kel l megemlíte-



nünk. Ennek az operának olyan egyszerű és 
tiszta a dallamvilága, hogy első hallásra érte
n i , sőt szeretni lehet. A gregorián és pentaton 
dallamok szinte azonnal megérintenek. Az 
előadás közben többször is felcsattanó viharos 
taps jelezte, hogy ennek a zenei világnak szel
lemisége és lelkisége elevenen él a szívünkben. 

A siker másik oka az opera mondanivaló
jában rej l ik. A művet akár szeretethimnusz
nak is nevezhetnénk. „Nincs senkiben na
gyobb szeretet, mintha valaki az életét adja..." 
- tanítja Jézus. IV. Béla király leánya pedig 
ezt cselekedte egykor: életét szentelte a hazá
ért. Ebből az operából Margi t személyén ke
resztül a szeretet valóban nagy erővel árad. 
Az igazi szeretet, amely a szeretet-nélküliség
től szenved és még sem szűnik meg szeretni. 
Ahazát az emberekben, az embereket a hazá
ban szereti! Kinek nem indul meg erre a szíve, 
amikor szegény hazánknak és még szegé
nyebb önmagunknak is „úgy kel l a boldogság, 
min t egy falat kenyér"?! 

Miért késik a „szakma" elismerése? 
A Muzsika című szaklap még márciusi 

számában sem közölt a bemutatóról egyetlen 
sort sem. Szakmai féltékenység - mondhatná 
erre va laki —, megszoktuk már. De szabad-e 

megszoknunk ezt a legkiválóbbjainkat joggal 
sértő magatartást? Hogyan akarjuk behozni 
történelmi lemaradásainkat, ha változatla
n u l mindenről lekésünk? Előttem vannak 
1995 első felének lázas munkában eltöltött 
napjai. Emeleti szobájából csak étkezni jött le 
hozzánk. Szinte éjjel-nappal alkotnia kellett , 
hogy a bemutatóra elkészüljön. Aztán jött a 
hidegzuhany: az opera tervezett nyári bemu
tatója, anyagiak hiánya miat t , elmarad. Ne 
akarja senki e lhi te tni velem, még ebben a 
nehéz anyagi körülmények közéjutott ország
ban sem, hogy ne j u t o t t volna pénz a bemuta
tóra! A k i k ebben a kérdésben döntöttek, vajon 
gondoltak-e arra, hogy elcsigázott népünknek 
milyen lelki vigaszt nyújthat egy nagy nyilvá
nosság előtt zajló bemutató, mely által a kiadott 
milliók kamatostól megtérülnek, amennyiben a 
kért támogatást időben megadják?! 

A családdal együtt én is átéltem azokat a 
nem kevés feszültséggel járó heteket és hóna
pokat, amelyekben a szerző - vállalva a meg
aláztatást - a három, szerényebb körülmé
nyek között megrendezendő decemberi előa
dáshoz szükséges pénzt összegyűjtötte. 

Weltler Sándor 

A C R E D O szervezésében kerül sor 
a b u d a p e s t i evangélikus értelmiségi körök találkozójára 

1996. június 1-én, szombaton 9-13 óráig 
a Deák téri Evangélikus Gimnázium dísztermében. 

Téma: 
„Mi dolgunk a világon? 

Az egyház szerepe, mondanivalója ma" 
M i n d e n érdeklődőt szeretettel várnak. 
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