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„Érted is, amit olvasol?"
Ulrich Luz: A viszály könyve? Egy biblia - sokféle
értelmezés.
Hermeneutikai Füzek,
10. Soro
zatszerkesztő: Fabiny Tibor: Budapest, 1996.
Az időgéppel gondolatban visszaszállunk fél év
századdal a gyenesi kertbe egy széles lombkoronájú fa alá. Nyári értelmiségi konferencián
vagyunk. A bibliakör-vezetők ülnek a füvön. A
másnap reggeli alapigét beszéljük meg. Ez a kép
jut szembe a 113 oldalas könyvet olvasva, amely
Márk 6,30-44-et, az ötezer ember megvendégelését tárgyaló mai, magas szintű teológiai beszélge
téseket tartalmazza. A bibliaértelmezés hat válfaja
szerepel: a történetkritikai, a fundamentalista, az
evangélikál, a feminista, a materialista, a mélylé
lektani megközelítési mód. Nem volt ismertetője
az irodalomtudományi és a narratív teológiai
iránynak. A könyv segítséget nyújt bibliamagyará
zóknak és bibliaolvasóknak abban a kérdésben,
amelyet Fülöp görög anyanyelvű diakónus tett fel
a gázai országúton a Jeruzsálemből hazafelé tartó,
hintájában bibliai könyvtekercset olvasó etióp
(abesszin) kincstárnoknak. Ezt a kérdést válasz
tottam a recenzióm címének. A hat előadást a kri
tikai hozzászólásokkal együtt Ulrich Luz berni
professzor foglalta össze.
Mivel nálunk Magyarországon inkább csak a
történetkritikai és fundamentalista értelmezés
ismert, e kettőt ismertetem. Ugyanakkor a többi
négyre is fényt vetnek a kritikus megjegyzések.
1. A történetkritikai magyarázati mód. Nem
kétséges, hogy nem mi vagyunk a bibliai iratok
eredeti címzettjei. „Másodrangú" olvasóknak szá
mítunk. A szóban forgó értelmezés belehelyezi a
szöveget eredeti környezetébe és helyreállítja azt
az üzenetet, amelyet az első nemzedék számára
közvetített. Az így magyarázott szöveg a mai olva
sók számára az igazság szavává lesz.
A megvendégelés elbeszélésének történetkri
tikai magyarázatából néhány mozzanatot kiemelek.

Az ajándékozási csodák olyan férfiaknak és
nőknek szólnak, akiknek a mindennapos túléléssel
kell szembenézniük. Abból a kevésből, amijük a
tanítványoknak van (öt kenyér és két hal), az Úr
bőségeset, sőt felesleget is képes teremteni. Az itt
megjelenő kifejezések összecsengenek azokkal,
amelyeket az evangélista Jézus utolsó vacsorái
kenyértörésének leírására használ (Mk 6,41 vö.
14,22). Az első keresztényeket a megvendégelés
hagyományának továbbadásában az a meggyőző
dés vezette, hogy Isten szeretetének e csodája az
úrvacsora mélyebb megértését segíti, mely szerint
Krisztus azért lesz jelenvaló, hogy elhozza övéinek
az életet.
Kritikai kérdések. Az evangélikál
irányzat
képviselője a következőket mondta. A történetkri
tikai módszer szerint Isten nem ismerhető fel a
történetben, ha csak nem a hit által értjük és ér
telmezzük azt úgy, hogy itt valóban Isten cselek
szik. A hit tehát nem Isten beszédének gyümölcse,
hanem írásmagyarázati kulcs, melynek segítségé
vel egy történést Isten működéseként értelmezünk.
A materialista írásmagyarázó: a történetkri
tikai munkát főleg egyetemeken, akadémiákon stb.
művelik.
Mennyiben tette magáévá ennek
kényszerűségeit és mennyire hagyta, hogy ez a tu
dományos munka meghatározó feltételévé váljék?
A feminista értelmező kifejti, hogy az ő egzegézisük a történetkritikai tudomány eredményeire
épül, de Isten elsősorban a szívünkhöz szól. Ezért
bizalmatlanok a történetkritikával szemben, mert
az a szöveg intellektuális megközelítését részesíti
előnyben.
A mélylélektan képviselője: a történetkritikai
fejlesztés az ő számára világos és kényszerítő ere
jű, annyira, hogy csak egy kérdése van: „Hogyan
hathat ez a régi történet mai hétköznapjainkban?"
Ulrich Luz: A történetkritikai módszer nem
tudja megállapítani Isten cselekvését a történetben.
Mindig csak arról szólhat, amit emberek Istenről

mondtak, gondoltak és hittek. Ez nem ateizmus? tette fel a provokáló kérdést, amelyre különben
legjobban ő tudna felelni, mint a történetkritika
művelője.
2. A fundamentalista magyarázati mód. A
textusunkról azt mondják, hogy minden élelem
Isten ajándéka, amelyért hálát kell adnunk. Az
üdvtörténet jellegzetes pontjain, így a kenyércso
dánál is, Isten átlépi a természeti törvények
határait. Isten jóságáról beszél ez az örömüzenet.
Jézus megelőző prédikációja és a kenyércsoda
5000 tanúja megtalálta a Messiást, azonban a kor
hoz kötött elvárásaikat és elképzeléseiket korri
gálni kellett, hogy arra a Krisztusban való hitre
jussanak, amelyről Jézus prédikált. - Különben is
a fundamentalisták a gondolkodási módjukhoz
inkább illő „bibliahü" kifejezést használják. Ki
egészíthetik-e egymást a különböző értelmezési
módszerek? - erre a kérdésre Pál szavával felel
nek: „mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok
meg" (Thessz 5,21). És: „ami nem hitből szárma
zik, az bűn!" (Róm 14,23).
Kritikai kérdések a fundamentalisták képvise
lőjéhez: hogyan tudom hit nélkül felismerni törté
neti eseményekben Isten cselekedeteit, ha nem
hittel fogok hozzá az olvasásukhoz? - kérdezi az
evangélikál teológus. A feminista kérdése: valóban
azon áll vagy bukik egy textus igazsága, hogy
minden apró részletében megfelel a történelmi va
lóságnak, vagy azon, hogy az elnyomottakat fel
emeli és ma is életet adó erővel hat? Ulrich Luz: A
Biblia számára a csoda többek között ezt jelenti:
Az emberi nyomorúságok és betegségek ördögi
körének áttörése. Hogy ez a természeti törvények
segítségével vagy azok ellen történik, az én véle
ményem szerint magában a Bibliában is másod
rangú kérdés.

A többi magyarázati módszert nem ismertetem
helyhiány miatt, de azért is, mert azok kevésbé
ismertek egyházunkban. Az ismertetett hozzá
szólásokban ez a másik négy magyarázati mód
valamelyest felvillan.
3. A beszélgetés konklúzióját maga Luz pro
fesszor vonta le „Egyesíthetők-e a Biblia külön
böző megközelítési módjai?" cím alatt. A történet
kritikai egzegézis az ő számára egy lépés a meg
értés folyamatában. A mai egzegéta kibetűzi az
egykori mondanivalót. A „második lépés" ered
ménye az, hogy a helyesen magyarázott ige az ol
vasók számára az igazság igéje lesz. A régi szö
vegeket a lélektani, feminista vagy materialista
értelmezések életre keltik, „úgy, hogy az hirtelen a
ma emberének hétköznapjaiban beszélni kezd". Ez
a három értelmezés kölcsönösen kiegészíti egy
mást. Ugyanez vonatkozik a történetkritikai egzcgézisre is, ha nem lesz egyoldalúvá és nyitott
marad a többi megközelítés felé. A történetkritikai
egzegézis pedig megóvhatja a másik hármat,
nehogy csak saját szemléletükkel törődjenek. Vé
gül az evangélikál és fundamentalista irányzat
kapcsolását keresi a többi megközelítési móddal.
Majd néhány produktív kérdést vet fél, melyet
mind a hat bibliamagyarázati mód egymást kiegé
szítve felvethet egymásnak. A könyv közös nyilat
kozattal zárul, melyet a tanácskozás összes részt
vevője aláírt.
Saját véleményemet egy mondatban foglalom
össze: A történetkritikai egzegézis alapvetésével és
irányításával valamennyi megközelítési módtól
tanulhatunk a Biblia kimeríthetetlen gazdagságá
nak számbavételére.
Veöreös Imre

Tyconius: Szabályok könyve
Hermeneutikai Füzetek, 1997.
Bizonyára nem maradok magamra azzal a megál
lapítással, hogy az óegyházi atyák tanulmányozá
sának általában kevés figyelmet szentelünk a hazai
protestáns teológiában. Ebből az adósságból
törlesztett mindnyájunk helyett a Hermeneutikai
Kutatóközpont, amikor ez év elején megjelentette
Tyconius bibliai hermeneutikáját, a Szabályok
könyvét. A Hermeneutikai Füzetek sorozat nem
csupán egy újabb kötettel gazdagodott: első hírnöke

ez a könyv a zöld borítóval megjelenő klasszikus
hermeneutikai szövegeknek.
Tyconius neve talán még a patrisztika iránt ér
deklődő teológus számára sem mond sokat. Az első
latin nyelvű hermeneutika szerzője, a különleges
írásmagyarázói vénával megáldott teológus a
negyedik század végének valóban titokzatos alakja.
Abban az időben élt és működött Észak-Afrikában,
amikor az üldözések korának lezárulása után nagy
vitát kavart a hitüket megtagadó (lapsi) és a szent
iratokat kiszolgáltató (traditores) keresztyének
sorsa.

A Donatus püspök nevével fémjelzett mozgalom,
a donatizmus követői azt vallották, hogy a bukott
vezetők nem szolgáltathatják ki a szentségeket, sőt ki
kell őket zárni az egyházból. Követelték az
ereklyekultusz megszüntetését, és általában az egyház
megtisztítását. Nagy Konstantinusz katonai erővel
lépett fel a donatizmus ellen, amelyet az észak-afrikai
bennszülött parasztság is támogatott.
Tyconius maga a donatisták pártjához tartozott, de
valójában egyik állásponttal sem tudott teljes
mértékben azonosulni. Saját véleményét olyan
következetesen képviselte, hogy végül 380-ban
kizárták a donatista közösségből. Magányosságát jól
mutatja, hogy Tyconius nem említ vagy idéz egyetlen
szerzőt, egyetlen szöveget sem a Biblián kívül.
Talán fényt deríthet a Tyconius-rejtélyre az az
újabb, elmélet, amely szerint Tyconius az észak
afrikai görög etnikumhoz tartozott. Ennek egyik
legfontosabb bizonyítéka az lenne, hogy nevében a
görög tyché (sors, végzet, jó vagy rossz szerencse) szó
rejtőzik. Művei - az elmélet szerint - görög retorikai
képzettségről, és a görög teológiai hagyomány
ismeretéről árulkodnak. Tyconiust így éppen
kulturális háttere akadályozta meg abban, hogy akár a
donatistákkal, akár a hivatalos egyházzal azonosulni
tudjon. A donatizmus ugyanis a vidék mozgalma volt,
és félnomád berber lakosság körében terjedt el a
leginkább, míg a katolikus egyház sajátosan római és
nyugati jelenség volt, amely a part menti városokat és
kereskedelmi központokat uralta. A görög származású
müveit teológus számára túlságosan idegen volt
mindkét tábor.
Míg Tyconiusnak a Jelenések könyvéhez írott
kommentárjából csupán töredékek maradtak fenn
(amelyeknek egyikét éppen Budapesten őrzik), addig
a Szabályok könyvét teljes terjedelmében ismerjük.
Augustinus egyházatya kritikával idézi Tyconius
művét (De doctrina christiana III.30-37), és az
egyház gyakran mind a mai napig ezen a szemüvegen
keresztül tekint a nevezetes hét szabályra. Lássuk
tehát, milyen „kulcsokat és lámpásokat" kínál a Sza
bályok könyve „a törvény titkainak megértéséhez":
(1) Az Úr és az ő teste
(2) Az Úr kettős teste
(3) Az ígéretek és a törvény
(4) Az egyes és az általános
(5) Az idők
(6) Az összefoglalás
(7) Az ördög teste
Mint látjuk, Tyconius számára a legfontosabb az
egyház mint test képe. Ebben a „kettős" egyház

testben egyaránt megtalálhatók a bukottak és a tiszták,
akiket majd csak a végső időkben fog Isten egymástól
elválasztani (második szabály). Ahogyan pedig a
valódi egyház feje Krisztus (első szabály), úgy a
gonoszok az ördög testét alkotják (hetedik szabály amely egyelőre különválaszthatatlanul elkeveredett a
jó résszel. Ez a gondolatmenet a többi szabályban is
búvópatakként bukkan fel újra meg újra. Tyconius a
bibliai helyek magyarázata során végül is rámutat arra,
hogy egyaránt helytelen mind a donatisták idealizált
egyházképe, mind pedig a hivatalos egyház romlott és
erőszakos magatartása.
Tyconius írásmagyarázatának alapja a tipológiai
szemlélet: az egyháztörténet eseményeiben a bibliai
előképek teljesednek be. Ezt az alapvető igazságot egy
filozófiai-retorikai eszköztár segít felmutatni, amelyet
azonban Tyconius nagyon finoman alkalmaz, hiszen,
mint mondja, Pál apostol sem élt az emberi bölcsesség
eszközeivel (lKor 1,17; 2,6). A könyvben használt
retorikai alapelvek közül a legfontosabbak „az egyes
és az általános" (avagy: a nem és a faji) megkü
lönböztetése, a rész megértése az egészből és viszont
(syecdoché vagy intellectio), valamint az összefoglalás
(recapitulatio) eszköze. A Szabályok könyve vég
eredményben nem annyira szabálygyűjtemény, mint
példatár, ahol a latin regula (szabály) inkább a görög
analógia megfelelője (mint „a hit szabálya" esetében,
Róm 12,6).
Ejtsünk még néhány szót Tyconius nyelvéről és
bibliai idézeteiről. A szöveg számos görög kifejezést
(grécizmust) tartalmaz, amiért nem utolsósorban a
Szentírásnak a nyugati kereszténységben a második
századtól elterjedő latin fordítása, az úgynevezett régi
latin szöveg (Vetus Latina) a felelős. A Ve tus Latina
nem egységes fordítás, hanem a körülbelül Kr. u. 175től megjelenő, kezdetben liturgikus célra használt latin
nyelvű bibliai szövegek gyűjtőneve. Mivel Tyconius
magyarázatait erre a fordításra építi, gyakran hoz fel
olyan érveket, amelyek az eredeti héber vagy görög
szöveg alapján nem állnának meg.
Az eredeti, nagyszabású és képzett óegyházi
szerző könyve érdekes és hasznos olvasmány az
egyháztörténet és a teológia klasszikus problémái iránt
érdeklődőknek ugyanúgy, mint a Szentírás mai
üzenetét kereső és az egyház életéről felelősen
gondolkodó
egyháztagoknak,
lelkészeknek
és
teológusoknak.
Czachesz István

A Diakonia repertóriuma
Credo folyóiratunk elődjének, az Evangélikus
Szemle alcímű Diakoniának régi hiányt pótló bib
liográfiáját veheti kézbe az olvasó. A repertórium
közreadja a Diakonia 15 évfolyamában megjelent
valamennyi publikáció adatait 1979-től 1993-ig.
A katolikus Vigília és a református Confessio
priodikái mellé Veöreös Imre magas színvonalú
szerkesztésében méltó társként sorakozhatott fel a
magyar evangélikus értelmiség rangos folyóirata.
A pártállami idők nem könnyű légkörében lát
tak napvilágot e másfél évtized tanulmányai. Bra
vúros szerkesztői bölcsességre volt szükség ahhoz,
hogy az írások csaknem kivétel nélkül a hivatalos
egyházpolitika sugalmazásait elkerülhették. Erős
ellenszélben dolgozott a mintegy húsz tagú szer
kesztőbizottság. Ennek létszámát felerészben lel
készek, teológiai tanárok és püspökök alkották, ám jelentős erőt képviseltek a világi értelmiség
tagjai: művészettörténészek, régészek, szociológu
sok, zeneszerzők, orvosok, költők és műfordítók.
Nagyobbrészt nekik volt köszönhető, hogy állás
foglalásuk szilárd falán megtört az Állami Egy

házügyi Hivatal cenzúratörekvése, és tisztán érvé
nyesülhettek a kulturális és tudományos szempon
tok. Helytállásuk nagy támaszt jelentett a szer
kesztői elképzelések zavartalan végrehajtásában.
A több éven keresztül évi két szám helyett
1992-ben már évente négy alkalommal jelentkezett
a Diakonia, ekkor már Bizik László helyettes
szerkesztő segítségével. Több tematikus szám
megjelenése vált így valóra, többek között a ki
sebbségek, a szegénység, az abortusz, az agapé,
majd az egyházi rendszerváltás témaköréből. Kü
lön ki kell emelnünk, hogy számos nemzetközileg
elismert tudós, köztük több katolikus teológus is
küldött tanulmányt a folyóirat számára.
Azt a szellemi és lelki gazdagságot, amelyet a
Diakonia 15 évfolyama magába rejt, a Kendeh K.
Tünde által összeállított Repertórium most sokak
örömére és hasznára megmenti az utókor számára.
id. Fabiny Tibor

Luther
Gerhard Ebeling: Luther. Bevezetés a reformátor
gondolkodásába.
(Magyar Luther Könyvek 6.)
Magyarországi Luther Szövetség, 1997.
Gerhard Ebeling (született: 1912) zürichi teológus
neve nem ismeretlen a magyar olvasók számára.
Az elmúlt három évben két kiadvány is megjelent
tőle a Hermeneutikai Füzetek című sorozatban:
Egyháztörténet és értelmezéstörténet
(HF 2) és
Isten és Szó (HF 7). Méltó, hogy a most megjelent
harmadik, s terjedelmében leghosszabb Ebelingmíí: a számos világnyelvre lefordított Lutherkönyv a „Magyar Luther Könyvek'" sorozatban ka
pott helyet. A könyv fordítója Szita Szilvia, aki
már a lutheri Előszókat (MLK 2) is ízes magyar
nyelven adta vissza. A nyelvi és teológiai lektorá
lás Csepregi Zoltán munkája. Ebelingnek ez a
műve azonban távolról sem csupán egy a sok
Lutherről szóló könyv közül. Ebeling nem kiszíne
zett, legendás életrajzot, de nem is száraz tudomá
nyos értekezést írt, hanem Luther gondolkodásába
kívánja bevezetni az olvasót. Eredetileg a könyv

anyaga egy olyan előadássorozat volt, amelyet
Ebeling egy nem teológiára specializálódott egye
temi hallgatóságnak tartott, s Wittenbergre utalva
rámutatott, hogy az „egyetemek történetében nem
volt arra példa, hogy ... előadótermek ... ekkora
erővel mozgatták volna meg a világot" (10. old.).
Ebeling már doktori disszertációját is Luther
hermeneutikájáról írta (1942). Számára Luther
annak az „Új hermeneutikának" az útegyengetője,
amelyet Ernst Fuchs-szal együtt az ö nevével
jegyzi a legújabb idők hermeneutika története.
Nem véletlen ezért, hogy könyve első fejezetének
ezt a címet adja: „Luther mint neves esemény".
Tehát nem hagyományos-tudományos módszerrel
vizsgálja Luther személyét vagy tanítását, hanem
kimondottan célja, hogy hermeneutikai módszerrel
„megnyissa" Luther gondolkodását a mai emberek
számára. Ezért elsősorban Luther gondolkodására
sajátosan jellemző feszültségeket, antitéziseket
kutatja. Ezek a következők: filozófia és teológia,
betű és lélek, törvény és evangélium, személy és

cselekedet, hit és szerkezet, Krisztus országa és a
világ
birodalom,
szabadság
és
kötöttség,
rejtőzködő és megnyilatkozó Isten...
Lássunk néhányat e feszültségek közül! A filo
zófia és a teológia Luther által észlelt ellentételéről
Ebeling rávilágít, hogy Luther Arisztotelészellenességére az a magyarázat, hogy Erfurtban
Luther az okkhami Vilmost követő via moderna
módszerét követte, amelyeik az emberi értelem és
az
isteni
kegyelem
összeegyezhetetlenségét
vallotta. Ebeling szerint ha Luther a via antiqua-ra
épülő lipcsei egyetemre kerül, akkor valószínűleg
tomista lett volna belőle.
A könyv egyik legjobb, leginkább meggyőző
fejezete az, ami a „Betű és lélek'" címet viseli.
Luther számára a teológia nemcsak szakma, hanem
egzisztenciális elkötelezettség volt, s ezért írta,
hogy „A Szentírásban az a legfontosabb, hogy a
betűt a lélektől meg tudjuk különböztetni, mivel ez
teszi a teológust teológussá". Amit a hang
vocaliter megjelenít, a Szentlélek által vitaliter
kell megértenie. A lélek a betűben van elrejtve.
Minden kor olvasóját és hívő keresztényét figyel
mezteti Luther, hogy a megértés nem lehet egy
szeri, s nem merevedhet meg. „Ha ugyanis valamit
egyszer megértettünk, fennáll a veszélye annak,
hogy az lélekből ismét betűvé lesz, ha nem értjük
meg és nem sajátítjuk el. Ha a lélek betűvé lesz, a
betűnek újra lélekké kell válnia". (73. old.) A 119.
zsoltárhoz fűzött magyarázatában mondja: „ami
valaha elég volt a megértéshez, az most betű
csupán..." „Ami birtokunkban van, az a betű
ahhoz képest, amit még meg kell szereznünk!"
(73-74. old.) A Bibliában található nehéz helyek
ről padig az alábbi szellemes képpel nyilatkozik:
„valahányszor olyan szöveget találok, amely túl
kemény héjú dió, mindjárt a kősziklához (Krisz
tushoz) vetem, hogy kipattanjon a belseje." (77.
old.)
A törvény és az evangélium kérdéséről határo
zottan vallja Luther „az egész teológia azon múlik,
hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy mi a törvény
és mi az evangélium." (82. old.) Meg kell őket
különböztetni, mert ha összekeverjük őket, akkor
mind a kettőt elveszítjük. Ez a megkülönböztetés a
teológiai lelke, s a megkülönböztetést az igehir
detésen keresztül kell elvégezni.
Egy másik nevezetes feszültség „Krisztus" or
szága és a világ birodalma" között fedezhető fel.
Ebeling helyesen rámutat, hogy a „kettős biroda

lomról" szóló tanítást Luther nem a római egyház
zal, hanem a rajongókkal szemben alkotta meg.
Mivel a világi kormányzást Isten az értelemnek
rendelte alá, ezért „nem kell a császárnak szentnek
lennie, sem keresztény módon kormányozni, elég,
ha esze van" - mondotta Luther. (142. old.) Saját
népét viszont az evangéliummal táplálja és
irányítja. A két birodalom egybeolvasztása a Sátán
műve. (145. old.)
A „Keresztény személy és világi személy"
című fejezetben Ebeling az Isten és az emberek
előtti viszonyról, a oram deo, illetve a coram
himinibus feszültségről szól. A teremtett emberi
világ és rend (felsőbbség, apa, tanár stb.) csupán
Isten álarca, maszkja, amire a jó rend érdekében
szükség van, de nem szabad isteninek tartanunk
őket - mondja Luther (151. old.). Isten előtti sze
mélyek vagyunk, amennyiben eljut hozzánk az
evangélium, világ előtti személyek vagyunk,
amennyiben Istentől feladatot, szolgálatot kaptunk.
A „szabadság és a kötöttség", illetve „A rej
tőzködő és a megnyilatkozó Isten" Luther által
észlelt belső feszültségéről szól az utolsó két feje
zet. Ezek a kérdések talán ismerősebbek szá
munkra, hiszen a közelmúltban többször is hall
hattunk a de servo arbitrio (a szolgai akaratról),
valamint a deus abseonditus (a rejtőzködő Isten)
és a theologia crucis (a kereszt teológiájának)
lutheri kifejtéséről.
Megpróbáltuk a könyv tartalmát röviden fel
villantani, azzal a bevallott céllal, hogy kedvet
adjunk az olvasáshoz. Gerhard Ebeling olyan
Luther-kutató, aki a szinte kimeríthetetlen lutheri
életmüvet rendkívül alaposan ismeri: szakemberek
számára számos vaskos monográfiát írt Lutherről,
s a Luther müvek kiadásán is több mint fél
évszázada fáradozik. Mégis képes volt hatalmas
tudását egy kis könyvecskében sűríteni, sikerült
neki a laikus olvasóközönséget a sok Luthertól
származó találó idézet segítségével az evan
géliummal megszólítani. A lutheri gondolkodás
specifikumát megragadó módszer nemcsak rele
váns, hanem revelál. Ebeling könyve után nemcsak
másképpen fogunk Lutherról beszélni, hanem
Lutherral együtt fogunk gondolkodni, mert c
könyv olvasása közben mindnyájan igazi lutheri
teológusok leszünk.
ifj. Fabiny Tibor

„Ti, kikben nagy magyar Hazánk újraszületik..."
„Eltökéllettem magamban, hogy én szegény ma
gyar nemes ifjú... akár mint katona, akár mint
egyszerű polgár szívem véréből, hazafiúi érzel
memből, mint a selyembogár gyomrából egy fona
lat fonok, melynél fogva veszni indult magyar
nemzetiségünket magyar nyelv, érzés és írás által
ha csak kevés idővel is, tovább életben tartsam." foglalja össze az alig húsz éves Kisfaludy Sándor a
18. századvég nemesi ifjúságának célkitűzéseit.
A század hetvenes éveiben kibontakozó bécsi
magyar irodalom, azaz Bessenyei és a köré csopor
tosult testőrírók nyelvtudásukkal, európai mű
veltségükkel a modern magyar irodalom lehető
ségét teremtették meg, eszméik, a nyelv csiszolása,
a kevésbé ismert műfajok meghonosítása, a Tudós
Magyar Társaság felállításának terve átívelnek a
polgári Magyarország létrehozását célul maga elé
tűző reformkorba.
E gondolat jegyében avatták a bécsi magyarok
március 15-én a 250 éve született Bessenyei
György szobrát a Trautson-palota melletti parkban.
A szobor a Művelődési és Közoktatási Mi
nisztérium ajándéka, alkotója pedig Fekete Tamás
szobrászművész. Az oszlopon magasodó mellszo
bor az innsbrucki vár freskóján található egyetlen
hiteles Bessenyei ábrázolás alapján készült, írónk
tekintete az egykor Bécsben szolgáló magyar ne
mes ifjak lakhelye, majd az első világháború után
a Klebeisberg Kunó alapította Collegium Hungaricumnak helyet adó testőrpalota felé fordul. Az
avatóbeszédre Erdődy Gábort, az ezer éves állam
alapítás miniszteri biztosát kérték fel, a műsorban
kitűnő magyar és német kiejtéssel idézték Besse
nyei szellemét a Fasori Gimnázium növendékei.
Ugyancsak ez alkalomból a Petőfi Irodalmi
Múzeum és a Collegium Hungaricum közös ren
dezésében Bessenyei György és a magyar testőr
írók címmel kiállítás nyílt, amely 1760 és 1800
között mutatja be a Mária Terézia által már jóval
korábban kezdeményezett, de csak 1760-ban
felállított Magyar Nemesi Testőrgárda és a vár

megyék által javasolt és kiválasztott testőr nemes
ifjak életét. „Bécsnek kellett vállalnia a nagy kohó
szerepét, melyben mindenkiről leolvadnak az
állam szolgálatában hasznosíthatatlan partikuláris
nézetek és kultúrák salakjai, s amely egy felsőbbséges, egyszínű nyugati kultúra szellemében egy
beolvasztja a vezetésre hivatott rétegeket" (K.
László József). Hogy e kohó salakjából miként
építettek a nyugati szellem által megtermékenyítve
mélyen nemzeti irodalmat Bessenyei és Báróczi
vezetésével testöríróink, erre a kérdésre igyekszik
választ adni a kiállítás, amely emléket állít nem
csupán az ismert önálló alkotóknak, a két
vezéregyéniség mellett Barcsay Ábrahámnak és
Kisfaludy Sándornak, hanem felidézi a kevésbé
ismert, a francia, angol és német felvilágosodás
közvetítőinek alakját is, Czirjék Mihályt, Naláczy
Józsefet, Bessenyei Sándort és az inkább politikai
szerepéről nevezetes Laczkovics Jánost.
A gárda mindennapjairól Báróczi naplórészle
tei adnak hiteles tudósítást, a Budapesti Hadtör
téneti Levéltár és Múzeum, valamint a Magyar
Nemzeti Múzeum Történelmi Arcképcsarnokának
portréi, metszetmásolatai, dokumentumai képet
nyújtanak a testőrség történetéről, kapitányairól,
napi feladatairól és azokról a kiemelkedő történel
mi eseményekről, amelyeken a magyar gárdisták
teljesítettek szolgálatot. A tárlók az Országos
Széchenyi Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum
gazdag kézirat- és könyvanyagából készített má
solatokat, testőríróink Bécsben megjelent munkáit,
azok illusztrációit, személyes tárgyait, sorakoz
tatják fel, megjelenítve azt a kettős létformát,
amelyet a testőri kötelesség és az írói elkötele
zettségjelentett. (A kiállítás április 15-től a Petőfi
Irodalmi Múzeumban is látható. 1053 Budapest,
Károlyi Mihály utca 16.)
Benkő Andrea

„.. .én ezt a nagy rejtélyt szeretném tanulmányozni,
amelynek ember a neve"
150 éve született Mikszáth Kálmán, aki a korfor
gató eszmék eredményeit összegző madáchi sugal
latot egyszerű ténymegállapítással, a realitás tisz
tességével így fogalmazza meg: „Nem okos világ
ez a mai. De hát, iszen a tegnapi sem volt okos. És
bizonyára nem lesz az a holnaputáni sem. Ebben
van valami vigasztaló." Mikszáth előtt - minden
ellenkező, kompromisszum-gyanús látszat ellenére
- a legcsekélyebb megalkuvás nélkül csak a
szívbéli nemesség tekintélye számít, „abban találja
az ambícióját, hogy ő jó", ezért éles, néha
kegyetlennek tűnő tekintettel néz keresztül minden
felszínen sikeren, hírnéven, anyagiakon,
esztétikai és vallási dogmán - , és tűzi azokat vi
gasztaló iróniával, vagyis mélységes emberszere
tettel tolla hegyére.
Az anyai ágon evangélikus lelkészcsaládból
származó író a 48-as szelleméről nevezetes rima
szombati egyesült protestáns algimnázium, majd a
Selmecbányái evangélikus gimnázium növendéke.
Az itteni önképzőkörökben születnek a közepes
tanuló első, történelmi tárgyú zsengéi, amelyekből
még senki nem következtetne, ha csak különös, a
köznapi logikától eltérő gondolattársításaiból nem.
a későbbi talentumra.
A másfélszázados jubileum alkalmából Mik
száth Emlékbizottság alakult, amely egész éven át
tartó programsorozat összeállításával igyekszik
Mikszáthot aktuális közelségbe emelni, és a Mikszáth-kultusz hiányosságait pótolni. Olyan régóta
várt tudományos munkák látnak napvilágot ebben
az évben, mint a Mikszáth-bibliográíia, -kézirat
katalógus és -ikonográiia. Az író szelleméhez hí
ven, aki Hcrczeg Ferenc szavai szerint Pesten csak
„tartózkodott", a megemlékezések többségének

helyszíne a szülőföld, Nógrád, valamint a „kiseb
bik szülőföld", Szeged lesz. Május 28-án három
napos országos tudományos konferencia kezdődik
Balassagyarmaton, amelynek témája a magyar
polgárosodás a századfordulón. Októberben regio
nális tanácskozásra gyűlnek össze a Petőfi Irodal
mi Múzeumba a magyarországi, szlovákiai, erdélyi
Mikszáth-emlékhelyek képviselői, Rimaszombaton
pedig Mikszáth és a szlovák-magyar irodalmi
kapcsolatokat feltáró konferenciát rendeznek
október 25-én. A program szerint az év utolsó
harmadától a felújított horpácsi kúria újra állandó
Mikszáth-emlékhelyként fogadja a látogatókat, a
salgótarjáni Balassi Könyvtárban Mikszáth és a
Palócföld címmel, Mikszáth ábrázolásokból Buda
pesten, Mikszáth és Jókai kapcsolatáról pedig
Komarnóban nyílik időszaki kiállítás. Számos
ifjúsági eseményre kerül sor, vers- és prózamondó,
valamint műveltségi
versenyre,
olvasónapló
pályázatra, országos Mikszáth-emléktúrára.
E néhány program csupán ízelítőt ad a Mikszáth-év eseményeiből, bővebb és pontos informá
ciót a Petőfi Irodalmi Múzeum titkársága ad (1053
Budapest, Károlyi Mihály utca 16.; telefon: 11734-50).
Igyekszünk az írót felidézni, de az emlékév el
múlik. Ne feledkezzünk el Mikszáth szavairól,
melyeket 40 éves írói jubileuma alkalmából mon
dott: „Egy írót kitüntetni nem lehet sem diadalka
puval, sem koszorúkkal, úgy mint azzal, ha őt mü
veiben megismerik: ez a legnagyobb jutalma."
Sánta Anikó

Csillagos ég, merre van a magyar hazám?
Rédey Pál saját kiadása, 1977. 2571, 880 Ft.
A szerző a Magyar Nemzetben 1990 óta megjelent
írásaiból válogatott egy kötetre valót. így, együtt
gazdagabb a publicisztikai cikkek, esszék akuszti
kája, összecsengenek és egymásnak felelgetnek.
Óhatatlanul felidézik felejthetetlen teológiai pro

fesszorunk, Groó Gyula sokszor hallott szavait: a
publicisztika és a prédikáció édes testvérek. Egye
bek közt abban is hasonlítanak egymásra, hogy ha
rátermett ember alkotásai, nem évülnek el. - Groó
Gyula igazát az is bizonyítja, hogy Pázmány, Bor
nemissza, Ravasz László prédikációit épp olyan
gyönyörűséggel olvashatjuk ma is, mint Mikszáth,

Ady és mások régi lapokból vett írásait. Megtörté
nik olykor, hogy lelkészből újságíró lesz vagy for
dítva, de az alkotó az áttünések során is megőrzi
önmagát: ő az, aki szól, és azért teszi, hogy az égi
üzenet továbbítója legyen, akár hitbeli, akár világi
dolgokról legyen is szó.
Rédey Pál is ezek közé a tollal-szóval küzdő
lelkészek közé tartozik. írásai közül - gyakorlati
szempontból - a legfontosabbaknak azokat érzem,
amelyekben „hittant tanít" iskolázott, felnőtt lai
kusoknak. Hiszen hihetetlenül nagy a sötétség még
a műveltnek látszó fejekben is! Félszázadon át
nemzedékek nőttek föl anélkül, hogy az európai
kultúra alapját, a zsidó-keresztény tanítást megis
merték volna, s ha hallottak is „valamit haran
gozni" róla, az legfeljebb arra volt elég, hogy
szívükben vágyat ébresszen, hogy vonzódásukban
elmenjenek hittanra küldött gyermekükkel a
templomba. Ez sem kevés, és az ilyen családok
számára igen fontos a homály oszlatása, a világos
és rendszerezett ismeretek terjesztése.
A kis egyháztörténet, amely bemutatja a cso
dát: hogyan világítja be a kereszténység parányi
gyertája a népvándorlás kori Európa ős-rengete
geit, megszelídítve a vadul száguldozó nomád har
cosokat; hogyan áldozzák életüket apostoli lelkű
emberek seregei - épp úgy, mint az apostolok első
nemzedéke - , mígnem megszületik a keresztény
Európa, az egynyelvű latin kultúra. Vagy a protes
tantizmus hatásáról szóló, terjedelmében kicsi, de
tartalmában gazdag esszé, amely joggal hirdeti: a
nemzetállamok kialakulása, a modern gazdaság, de
főként a hívő ember felnőtté válása szempontjából
mit jelentett a reformáció. És mit jelentett a földre
tiport, három részre szaggatott magyar hazában,
amelyben nélküle talán már el is némult volna a
magyar szó.
De nemcsak a történelem - amelynek a szerző
doktora - , hanem az ünnepek kapcsán az Új
szövetség is megszólal ezekben a cikkekben, és függetlenül az olvasó korábbi ismereteitől - úgy
tanít, hogy mindenki megértheti. A szerző a meg
jelenés időrendjében közli írásait, pedig talán - az
olvasó érdeklődését segítendő - jobb lett volna a
tematikus beosztás. (Bár a tartalomjegyzék záró

jelben közölt ünnepei így is megkönnyítik az eli
gazodást.)
A magyar sorskérdésekkel, napi gondjainkkal
és azok történelmi hátterével foglalkozó írások
legtöbbünk egyetértésére számíthatnak. Ahogy Ady
mondja: „esett, szép, szomorú fejekkel / négy-öt
magyar összehajol" - s az a négy-öt ugyanazt
gondolja, ha nem is tudja így összefoglalni. Azt,
hogy a doberdói sziklák visszhangozta ágyúdörgés
bennünk is dörög, hiszen apáink küzdöttek ott (de
miért? Teremtőm, miért?!); hogy a második világ
háború és következményei ráomlottak életünkre,
hogy a hegyomlás alól még mindig nem jutunk ki
a fényre, amit pedig a homályban meglátunk, nem
más, mint idegen nyelvű felirat az üzletek fölött,
kiirtott erdőrészek a budai hegyvidéken és az új
gazdagok palotáinak sora.
Merre van a magyar hazám? - kérdezi az első
világháborús népdallal Rédey, és valóban, ezt kér
dezné tízmillió magyar, ha a többség még egyál
talán énekelne népdalt. (Abban már vitatkoznék a
szerzővel, miszerint csak a nyelv élteti a nemzetet.
Éppen a zsidóság sorsa mutatja - hány nyelvet be
szélt Mózes óta? - , hogy nyelv nélkül is megma
radhat egy nép, ha hite megtartja; de modern vál
tozatban ott az írek példája: ki beszél ma „írül"?
És hány kis nép őrzi önazonosságát Közép-Ázsi
ában nyelvének legfeljebb maradékát mentve...)
Mindazonáltal a nyelv, a beszéd, az Ige emberlé
tünk és magyarságunk egyik legfontosabb jellem
zője, s hogy veszély fenyegeti, látjuk. És olvassuk
szerzőnknél: Tiborc egyre több van, de hiányzik
Bánk, akinek panaszkodni lehetne; ki törődik ma
gyermekeink beszédkultúrájával; és hány szóból
áll - legalább a felelős állásban lévő - felnőttek
szókincse?
Meditációk, töprengések sora követi egymást,
kimunkált, szép formában. Élvezettel, bár gyakran
szomorúan olvassuk, mert tudjuk, rólunk van szó.
Mindannyiunkról. E század magyarjairól, e század
Európájában.
Bozóky Éva

Mitológiátlanítás
Rudolf Bultmann: Jézus Krisztus és a mitológia Az
Újszövetség a biliakritika fényében.
Kiad. A
Teológiai Irodalmi Egyesület, Budapest, 1996.
Teológiai Gondolkodók sorozat 1. Ford. Takácsné
Kovácsházi Zelma.
A közelmúltban megalakult Teológiai Irodalmi
Egyesület első kiadványa egy eddig csak felülete
sen ismert teológiai kérdést mutat be. Takácsné
Kovácsházi Zelma fordításában végre magyarul is
olvasható Bultmannak a mitológiátlanításról szóló
alapműve!
Ez a kis könyv, amely egyetemen elhangzott
előadásokat tartalmaz 1958-ból, a német teológus
bibliakutató munkásságának a végeredménye.
„Entmythologisierung-programja" ugyanis eredeti
formájában sokkal radikálisabb volt. Az 194l-es
„Offenbarung und Heilgeschehen" című füzete
után azonban Bultmann gondolkodása sokat szelí
dült. A „Jézus Krisztus és a mitológia'" című köte
tében a szerző sokat vitatott és félreismert törek
vése már jóval elfogadhatóbb. Meglátásai és szán
dékai a X X . század egyik lekiemelkedőbb teoló
gusává tették.
Mi az, amit Bultmann akart?
Mindenképpen egy új feladatot adni a teoló
giának, hogy meg tudja különböztetni a jelen kor
számára is fontos és örökérvényű igazságot a saját
korához kötött, sokszor idejétmúlt kifejezési for
máktól. Meg kell szabadítani az üzenetet a mito
lógiától, de úgy, hogy „a mosdóvízzel a gyereket
ki ne öntsük". Lássunk az ókori világértelmezés és
képek mögé, hiszen azok eltérnek a tudomá
nyosságtól. Jöjjön felszínre a Biblia igazi mélysé
ge az akkori elképzelések mögül!
Bultmann szándéka rendkívül tiszteletreméltó.
A mai természettudományos gondolkodású embert
megbotránkoztatja a Szentírásban fellelhető „mitológikusság", és emiatt nem tud felfigyelni az
igazi lényegre. Elsiklik az üzenet felett, így az
igazi „botrány", a „kereszt-botránya" nem érinti

meg, noha igazából ez az Újszövetség célja. Ennek
alapján érthető meg a szerző logikája: a mellékes,
régi korhoz kötött, elavult réteg háttérbe helyezé
sével az örök ige a mai kor embere számára mind
járt érthetőbb, kézzelfoghatóbb és elfogadhatóbb
lesz.
A német professzor különös tekintettel irá
nyítja a figyelmünket a végső időkről szóló taní
tásra, az eszkatológiára. Igyekszik magyarázatot
adni az ezen a területen minduntalan feltűnő mitológikusságra, enyhíteni a keresztény üzenet és a
modern világnézet között feszülő ellentétet.
Gyakorta vált át apologetikus hangvételre, így
védi meg a mitológiátlanítást a különféle vádaktól.
Többek között akkor is, amikor az ellen tiltakozik,
hogy az általa felhozott program a keresz
ténységet filozófiává alakítja. Az ő véleménye sze
rint az Entmythosierung egy egzistencialista inter
pretáció, bennünk létező előfeltételekkel történő
írásmagyarázat. Ma ezzel a módszerrel lehet meg
ragadni a bennünk és köztünk cselekvő Istent.
Komoly hangsúlyt helyez Bultmann a hitre,
illetve az ezt helyesen kifejező formákra. Le kell
tudnunk mondani mindenről, amivel eddig pró
bálkoztunk az Istenhez kötődő kapcsolatunkban,
ami nem a hit talaján állott. Istent igazán csak hit
tel lehet megközelíteni, csak ez lehet egyedül
eredményes a megismerés szempontjából.
Noha Bultmann véleményét századunkban
sokan félre- és átértelmezték; noha találunk mun
kásságában és következtetéseiben néhány túlhala
dott és másképpen is értelmezhető eszmét, e könyv
akkor sem vesztette el aktualitását. Olyan
problémát hoz felszínre, amelynek megoldása
valamennyi kor emberének örökérvényű feladatot
jelent. Nekünk is. 1997-ben járó mai kereszté
nyeknek.
Gabnai Sándor

Menni vagy maradni?
Szépfalusi István: Ahogyan Bécsben megindul
tam... I. kötet. 1983-1995-1983, II. kötet 19551956.
Kevesen vannak, akik Szépfalusi Istvánt nem is
merik. Mégis néhány adatot ideírok róla. 1950-ben
Budapesten a fasori gimnáziumban érettségizett.
1950-től 1955-ig az Evangélikus Teológiai
Akadémia hallgatója. 1955. október 16-án lel
késszé avatták. Október 19-én érvényes kivándorló
útlevéllel édesanyjával együtt, egyébként mint
osztrák állampolgárokkal, átgördült velük a gyors
vonat Hegyeshalomnál, a magyar határon. Egy év
vel később, 1956. november 5-én a bécsi püspöki
hivataltól levelet kap, hogy azonnali hatállyal
megbízzák az osztrák szövetségi kormány létesí
tette menekülttáborokban élő magyar hívek lelki
gondozásával. Ezzel véget ért ideiglenes munka
helyeken végzett segédlelkészi szolgálata.
A két kötet, melyeket kezemben tartok, for
mailag napló. A napló irodalomtörténeti meghatá
rozása: az íróját érintő események (naponkénti)
föl jegyzései bői keletkező írásmű. Ezért lehetnek
benne egészen apró, személyes események is. Mint
például cicájuk kiszállításának
bonyodalmas
folyamata. A két kötet azonban nemcsak napló:
egyháztörténeti dokumentumsorozat. Sőt hazai
történet is, világtörténeti eseményekre tekintettel.
Újságcikkek vannak a szövegbe beleszőve s egy
házi hetilap közleményei. Ezeket a naplóíró nap
ról-napra gondosan megőrizte saját feljegyzéseivel
együtt. Úgy is mondhatnám: a közelmúlt egyházi
és hazai, meg világtörténete bekúszik személyes
sorsába.
Személyes sorsa 1955-ben drámai fordulatot
vesz. Tulajdonképpen ezt figyelhetjük meg a két
kötetet elválasztó határon. Hazájából elmegy a
szomszédos országba, édesanyja hazájába, amely
hez családi körülmények is fűzik. így érkezik
Bécsbe. Méghozzá belső tusák árán. Ennek a ben
ső drámának lejátszódása ismételten elénk tárul a
napló lapjain. És ennek végigkísérése az olvasó
központi, nagy élménye. Németh László történeti
drámáiban jelentkező feszültség tanúi lehetünk.
Most ennek szentelek több sort.
Szépfalusi István a menni vagy maradni kér
dése elé került. Maradni - az akkori magyar sors
vállalását hozza magával. Nem hiszem, hogy
Szépfalusi István akkor reménykedett volna politi

kai fordulatban Magyarországon. A világpolitikai
helyzet tartósan más irányt mutatott. (Az 56-os
magyar forradalom kiváltotta a világ csodálatát, de
azután minden, kissé változva ugyan, visszaállt az
előző állapotba.) Menni - az ismeretlen jövő elé
állította. Kiindulása előtt hat nappal ennek
tudatában írja naplójába: „... a holnap, a nagy
ismeretlen súlya szakad rám". Azokban a napok
ban járt nálam Kecskeméten. 1996. novemberében
írja nekem a köteten kívüli visszaemlékezésében:
„Indultam és te a visszatérés lehetőségére adtál
egyháztörténeti példát. Nem bíztattál, nem
marasztaltál, de úgy emlékszem: esélyt láttál az
egyház számára. Ez nekem egyszerre volt bíztatás
és tehertétel, amikor délelőtt megkaptam a határ
átlépési engedélyt". Még 1987. július 29-én kelt
levelében írja nekem: „Belényesi Gergely szavai,
tudod, végigkísértek eddig is utamon".
Az „egyháztörténeti példa", amelyet Szépfalusi
István volt kedves tanítványom elé tártam.
Belényesi Gergely, Kálvin magyar tanítványa,
akinek 16. századi megragadó történetét, részlete
sen megírja naplójában a kiindulása előtti napok
hoz kapcsolódva. „Belényesi Gergely külföldi ta
nulmányútja hosszú ideig minden zökkenő vagy
letérés nélkül haladt a kitűzött cél felé... Ta
nulmányútja - kevéssel a cél elérése előtt - mégis
hirtelen félbeszakadt. Az a levél törte ketté,
amelyet magyarországi hozzátartozóitól kapott.
Otthon halálveszedelemmel jár az evangélium hir
detése és barátai mégis hirdetik, háború, pestis,
éhínség közepette is az ezer csapás által sújtott
magyar népnek... (Váratlanul) elindul hazafelé...
Most már csakis ott akar szolgálni..., ahol sok az
Isten igéjére éhező, bünbocsánatra és vigasztalásra
szomjas lélek: a török hódoltság területén."
Ennek a történelmi levélnek olvasása „váltó
állítást jelentett" Szépfalusi István életében ahogyan írja 1955. október 13-i naplójában. A II.
kötet mottója, a Lelkésznevelő Intézet éléről poli
tikai okból való eltávolításomkor, 1953 májusában
az V. évesek búcsúestjén tartott igehirdetésein
alapigéje (a régebbi Károlyi-bibliánk ódon
szövege szerint): „Hit által engedelmeskedett Áb
rahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a
helyre, amelyet örökölendő vala, és kiméne, nem
tudván, hová megy" (Zsid 11,8). Ábrahám a vak
ismeretlennek vágott neki...

Szépfalusi István a Magyarországról való elin
dulása előtti napon írja a naplóba: „Belényesi
Gergely sorai jutottak eszembe. De hiszen neki
feladatai voltak külföldön. Akkor talán nekem is
lesznek. A szükség idején ő kintről jött haza - a
nagy nyomorúságba, én bentről megyek 'haza'. Ez
a 'haza' számomra ma ismeretlen haza..."
Igaza lett. Erről szól a II. kötet, a napló az
1955-1956. évekről.
Most ugorjuk itt át az 1955. október 20-tól
1956. november 3-ig terjedő időszakot. Csak a
napló végéről, a magyar forradalom hősi 12 napjá
ról írt feljegyzésekről fogok beszámolni. Hagyom
az olvasóra a közbeeső 340 oldalt.
1956. október 23. „Bonn. Spalettás ablakok.
Beethoven szülőháza. A belvárosban a Német
Távirati Iroda legújabb hírei kifüggesztve. [...]
Kitört a forradalom Budapesten. Fegyveres össze
tűzések a Rádiónál, a pártházaknál és a sajtóköz
pontokban..."
Október 25. „Németújváron a járási tanács el
nökét keresem... Éppen indulóban volt a szent
gotthárdi határátkelőhöz. Bekéredzkedtem kocsijá
ba. A magyar határőrök kedvesen fogadtak." Ok
tóber 28. (vasárnap) Kukmér. (Itt teljesített segédlelkészi szolgálatot Szépfalusi Dél-Burgen
landban.) „Holnap a határon lehetek... csak máig
kaptam szolgálati szabadságot." Október 30. Bécs.
„Délután telefonhívás a segélyszolgálattól. Viszszaérkeztek a mieink Kismartonból, hoztak vörös
keresztes igazolványokat. Az enyémet holnap
megkapom. Reggel nyolckor indulunk Győrbe.
Útlevél kell." Október 31. Bécs. „Fél nyolcra a
Protestáns Segélyszolgálat irodájában voltam. A
két teherautót útrakész állapotban találtam. E l 
sőnek kaptam meg a vöröskeresztes karszalagot és
a tegnap Kismartonban kiállított igazolványt...
Túróczy megköszönte jövetelünket. Elmondja
még, hogy a napokban visszahívták püspöki szol
gálatba." 1956. november 2. Bécs, Sopron, Győr,
Budapest... „Már sötétben érkezem a Márvány u.

23-ba... Ordass püspök úr a vacsora végeztével
megkér, kísérjem el szokásos esti sétájára, közben
beszélgethetünk... Aztán, számomra hirtelen for
dulattal, azt kérdezte: - Visszajössz-e Magyar
országra: - Püspök úr, ez nem rajtam múlik, ha
nem egyházamon, válaszoltam. Megköszönte,
hogy így gondolkodom, de láthatóan nem elégí
tette ki válaszom." November 3. Budapest, Győr,
Kelénpatak, Bécs... „Telefonon jött az értesítés,
hogy Budapest körül az oroszok bezárták a gyű
rűt... az azonnali indulást tartottuk a legbölcsebb
cselekedetnek. Hátha mégsem zár teljesen a gyű
rű... Nagycenkig nyugodtan hajthattunk. Itt orosz
páncélos állta utunkat. (Mogorva orosz alezredes
megkérdezte, mi a szándékunk az elkövetkező na
pokban.) - ...gyógyszereket és élelmiszert viszünk
hétfőn Budapestre. - Nem kell a rakodással úgy
sietniük... Elköszöntem tőle. Egyszerre világossá
vált előttem, ő tud valamit. Esetleg mindent."
A naplóíró fáradtan érkezett haza Bécsbe.
Édesanyja kérdésére azt válaszolta, hogy holnap
majd minden elmond. Ez a mondat már éjféltáj
ban, november 4-én hangzott el „A holnap" szá
mára új és végleges munkahelyet hozott. A bécsi
püspöki hivataltól levelet kapott: „Segédlelkész
Úr! Azonnali hatállyal megbízzuk az osztrák szö
vetségi kormány létesítette menekülttáborokban
élő magyar híveink lelkigondozásával."
Ez a „holnap" az egész jövőt jelentette Szépfa
lusi Istvánnak. A menekültek lelkigondozása után
az ausztriai protestáns magyarság lelkipásztori
szolgálatát, majd a magyarországi és a hazánk kö
rüli magyar kisebbségekben az írók támogatását, a
határon túli magyarság erősítését.
A menni vagy maradni kérdésére az egykori
döntés később, lám, Isten nyilvánvaló akaratának
bizonyult.
Veöreös Imre

A Watergate - ahogyan még senki sem látta
Charles W. Colson: Újonnan születtem. Magyar
Börtön társaság Alapítvány kiadása. 1993.
A mai pangó, álproblémákkal teli, a médiák által
felhabosított irodalom unalmát az olyan mű képes
eloszlatni, melyben hiteles személyek valós
problémákat feszegetnek. Ilyen jellegű önéletrajzi
írás a fenti könyv. Címe és alcíme fedi a témát. A

történetben egyidejűleg zajlik a szerző lelki,
szellemi forradalma, Krisztusban való újjászüle
tése és politikai botrányban való meghurcoltatása.
Ch. W. Colson kiváló szellemi képességek,
rendkívüli akaraterő és jó politikai érzék bir
tokában fiatalsága óta sikerrel tört előre a politikai
élet legmagasabb csúcsai felé. Becsvágya valódi

idealizmussal, hazaszeretettel párosult. Tettvágya
kielégült Nixon elnök mellett, akinek nagystílű
politikai
elképzeléseiben
szívvel,
lélekkel
osztozott. Az „amerikai zászló felemelése", egy
házi iskolák támogatása, a hidegháború helyett
nyitás a Szovjetunió, Kína felé stb. - csupa olyan
szent célnak tűnt, melyek megvalósításáért az el
nök jobb kezeként minden ellenállást fölmorzsolt.
Akadály pedig bőven volt. Jelentős erőt képviselt
az a hatalmi csoport, amely keményen ellenezte
Nixon politikáját. Az 1968-72-ig tartó ciklus a
támadások pergőtüzében telt el. Egy kommunista
kémgyűrű tagja, D. E. megszerezte a legbizalma
sabb iratokat, azokat kiszivárogtatta, erősen ve
szélyeztetve a zseniális külügyminiszter, Kissinger
békeoffenzíváját.
Szabályos aknamunka folyt a kormányzat
ellen. D. E. nyílt kihívására következett a brutális
válasz, nem sokkal a választások előtt. A Nixon
csoport ifjú fanatikusai saját felelősségükre
betörtek a Demokrata Párt Watergate néven ismert
irodaépületébe s ott lehallgatókat szereltek fel. Ez
volt a szikra, mely közel két éven át lassan
sisteregve föllobbantotta a botrányt. Közben az új
választásokra beért az elnök vetése.
Sikerei jutalmául újraválasztották. Colson
azonban, miután megcsömörlött a politikától,
visszatért ügyvédi hivatásához. A kétes értékű po
litikai céloknál maradandóbb értékre lelt. Krisztus
követésében találta meg élete további célját. A
Hegyi beszéd, az abszolút erkölcs fényében meg
tagadta előbbi önigazoló politikus erkölcsét, a „cél
szentesíti az eszközt" alkalmazó mentalitást. A
bíróság előtt bűnösnek vallotta magát az egyetlen
vádpontban: D. E.-re nézve ártalmas információt
terjesztett a sajtóban. E beismerő vallomás alapján

ítélték 1-3 évig terjedő börtönbüntetésre. (D. E.-t
felmentették.)
Colsont a hite megmentette az elkeseredéstől.
Egyre inkább bizonyossá vált abban, hogy Krisz
tus börtönmisszióra hívta el. Bajtársias egyszerű
séggel szenvedte el sorstársaival együtt a börtön
élet minden borzalmát: a svábbogártól, patkánytól
bűzlő, közös hálóterem megpróbáltatását. Szomo
rúan látta a lelkek leépülését, a személyiség lassú
pusztulását. Hamarosan imaközösséget szervezett
néhány hívő rab közreműködésével. Bibliát olvas
tak és rendszeresen imádkoztak mindenkiért, főleg
a betegekért, lelki sérültekért. A meghallgatott,
teljesített imák futótűzként terjedtek szét. Az
eldurvult, cinikus lelkek csodálkoztak, a dep
ressziósok fólvillanyozódtak. Egyre többen hall
gatták szomjazva a Szabadítóról szóló örömhírt.
A rabtársaknak nyújtott testvéri szolgálat is
megerősítette bizonyságtételének hitelét. Kiderült
ugyanis, hogy számos fogoly felületes, igaztalan
ítélet alapján került börtönbe. Ezeknek, mint ügy
véd, hathatós segítséget nyújtott. Az elviselhe
tetlen börtönlégkör lassan javulni kezdett. A dur
vaság, az agresszív rosszindulat szellemét fölvál
totta a bajtársiasság, jóindulat légköre. Mikor
Colson elnöki amnesztiával szabadult, megszer
vezte a rab evangélizátorok országos hálózatát.
Kéthetes rendkívüli szabadságot eszközölt ki azon
rabok számára, akiket a missziói bizottság kivá
lasztott, hogy tanfolyamon kiképzést nyerjenek
társaik szolgálatára. Azóta egyre több rab élete
javult attól, hogy életébe befogadta Jézust, mint
Barátot, Testvért, Megváltót.
Fasang Éva

Tőkei Ferenc: Spira doktor hitehagyása
Szigeti győzedelem, Sajtó alá rendezte és a beve
zető tanulmányt írta: Tőkei Ferenc, Budapest,
Eötvös József Kiadó, 1996. 63 l.
Mindig öröm, ha egyház- és irodalomtörténetünk
egy rég elfeledett alakjának a munkássága eleve
nedik meg és jut el a mai olvasóhoz. A Luther-év
tiszteletére, az Eötvös Klasszikusok 9. köteteként
jelentek meg a 16. századi protestáns prédikátor,
Tőke Ferenc históriás énekei. Tőkei Ferenc
bevezető tanulmányában bemutatja a szerző élet
rajzát, részletesen elemzi a verseket és a szakiro
dalmukat. Mi irányította a sinológusként és
1
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filozófusként közismert tudós figyelmét a régi ma
gyar irodalom felé? Tőke Ferenc költészetének
újrafelfedezésén kívül személyes, családi okok is
vezették Tőkei Ferenc kutatásait. Tanulmányának
záró mondataiban így ír erről: a 16. századi pré
dikátor, Tőke Ferenc „fennmaradt müvei és a csa
ládunk eredetének kutatása közben nyert informá
ciók együttesen számomra éppen elegendők ahhoz,
hogy ezt a végre föllelt s vállalt hitét erősen
megtartó régi magyar prédikátort és költőt távoli
ősömnek tekintsem, vagy inkább mondjuk így,
ősömnek fogadjam." Hiszen az Alsólindván mű-

ködő 16. századi énekszerző, Tőke Ferenc talán
kapcsolatba hozható a szintén Zala megyéből (és
Vas megyéből) származó Tőke-család tagjaival.
Ki volt ez a 16. századi énekszerző prédikátor?
Alsólindván,
Bánffy
István zalai birtokán
protestáns lelkész az 1550-es években. Tőkei Fe
renc meggyőzően vázolja fel azt a protestáns kört,
amellyel Tőke Ferenc kapcsolatban állhatott: az
énekét kiadó evangélikus superintendens Bor
nemisza Péter, a széphistória-író Istvánfí Pál , a
históriásének-író irodalmi előd, Tinódi Sebestyén.
Tőke Ferenc fennmaradt versein keresztül hű képet
kaphatunk arról, hogy mi foglalkoztatta a magyar
protestáns lelkészt a reformáció századában. 1553ban írta első tudósító históriás énekét. Az
egyháztörténeti tárgyú vers a korabeli köz
véleményt erősen érdeklő esetet ír le: Francesco
Spira olasz jogtudós történetét, aki 1542 körül lett
protestáns, majd Velencében rekatolizált, nyilvá
nosan megtagadva hitét. Isten megbüntette hiteha
gyásáért. Hosszú betegség kínozta, majd 1549-ben
Padovában hitehagyása miatt érzett kétségbeesés
től hajtva öngyilkos lett. Sok embert érdekelt Spira
sorsa, látogatói közül ismert a Padovában 154649-ben járó magyar Gyulai Torda Zsigmond is.
.Már 1550-ben kiadtak egy latin nyelvű művet,
amelyben a Spirát meglátogatók elmondják a lá
tottakat. Tőke Ferenc az est megéneklésével taní
tani akart és protestáns hitükben megerősíteni
híveit: „ím lássad az Isten mint int nagy sok mó
don, / Prédikációval, mind hegedő szóval, / És az
énekléssel, Isten mondásával, / Csodával, harag
gal, jó tanáccsal." (449-452. sor) Az ének nép
szerűségét jelzi, hogy nemcsak a Bornemisza
énekeskönyvben és a Lugossy-kódexben maradt
fenn (ezeket említi is a tanulmány), hanem az
1697-es Mihály deák-kódexben és kéziratos be
jegyzésként a debreceni református nagykönyvtár
H 820-as jelzetű nyomtatványában is.
3

4

Műfaját tekintve nemcsak egyháztörténeti tár
gyú tudósító ének, hanem úgynevezett prédikációs
ének is. Bornemisza Péter énekeskönyvének elő
szava szerint ezekkel az énekekkel „házunknál és
házon kívül, mennyegzőben és mértékletes, nem
zabáló lakodalomban és minden helyeken ha
élünk, szabadon, prédikáció gyanánt lehetnek."
Mint a tanulmány is említi, Bornemisza a foliopostillájában Tőke énekét „délesti mulatság" gya
nánt ajánlja. Az Isten tiszteletére rendelt vasár
napokon délután családjuk körében ezeket a pré
dikációs énekeket énekelték a protestánsok, példát,
tanulságot merítve belőlük. Az evangélikus
postilla-író Kulcsár György lelkészként valószí

nűleg nem sokkal Tőke Ferenc után került Alsólindvára. Szellemi hatás is kimutatható kettejük
között. Kulcsár a halálról szóló elmélkedéséhez
felhasználta a Spira-históriát.
Tőke másik tudósító históriája az 1556-os szi
getvári győzelmet énekli meg. Az Ali Khadim bu
dai pasa vezette ostromot a magyar védők Horváth
Márk kapitány vezetésével hősiesen visszaverték.
Tőke Ferenc joggal állapítja meg, hogy Zrínyi
Miklós 1566-os hősies szigetvári csatavesztése
mellett méltánytalanul kis hangsúlyt kapott a tíz
évvel korábbi hősies győzelem. Megemlítjük, hogy
Klaniczay Tibor a költő Zrínyi Miklósról szóló
monográfiájában kimutatta Tőke históriájában a
protestáns történelemszemlélet egyik lényeges
elemét.
Bűneiért büntette
Isten
a török
megszállással a magyar népet: „Mert nem hiszszük, hogy az Isten hatalmas, / és hogy az ő híve
ihez irgalmas." (535-536. sor) Tőke Ferenc példá
ul állítja a magyarok elé a szigetvári győzelmet.
Horváth Márk vezetésével, a Krisztusba vetett igaz
hittel, a széthúzás nélküli összetartással győzhettek
a magyarok az ellenség felett: „Mind parasztok
nemesek szolgálának,... / Országokért, magokért
fáradának."
(390-392.
sor)
Tőkei
Ferenc
részletesen foglalkozik a szigetvári história
hatásával. Megállapítja, hogy Zsámboki János fel
használta az 1598-ban kiadott latin nyelvű Obsidio
Zigethiensis című műve megírásához, továbbá,
hogy Forgách Ferenc emlékiratának (1572-1576)
is ez volt egyik forrása. A sort kiegészíthetnénk
még Istvánfí Pál fiának Istvánffy Miklósnak a
történeti művével (1598-1614), aki Bartoniek
Emma szerint szintén felhasználta a szigetvári
sikeres várvédelem leírásánál Tőke Históriáját.
Tőke Ferenc históriás énekei nemcsak a kora
beli hallgatók és olvasók számára jelentettek
újságot, Tőkei Ferenc kiadása nyomán a mai olva
sóhoz is közel kerülhet a protestáns hitet védő, azt
verseivel is szolgáló Tőke Ferenc alakja és mun
kássága. Históriáinak drámai részletei (a test és
lélek párbeszéde, a hősies harca, a győzelem feletti
öröm leírása) minden irodalmat szerető olvasó
érdeklődésére bízvást számot tarthat.
H. Hubert

Gabriella

Jegyzet
1. A két históriás ének szövege a Szilády Áron
féle Régi Magyar Költők Tára 6. kötetének ki
adásán (Bp., 1896) és a Varjas Béla-féle javí
tásokon alapul (Balassi Bálint és a 16. század

2.

költői, Bp., 1979). A szövegek jegyzetei a
Szilády-féle kiadásban utolérhetőek, de talán
szerencsés lett volna a jelen kiadáshoz is né
hány magyarázatot mellékelni.
A tanulmány egy változata megjelent a Magyar
Irodalomismeret című folyóirat 1996. évi
szeptemberi számában.

3. A tanulmány-szerző Tőkei családneve elírás
ból származik, eredetileg Tőke volt.
4. Tőke Ferenc három latin nyelvű verse is ol
vasható a kötetben Szepes Erika fordításában.
Egy közülük Istvánfí Pál halálára készült epitaphium, kettő pedig Istvánfí leányának, Er
zsébetnek korai halálára készült sírfelirat, il
letve halotti vers.

„El ne feledd az ősöket"
Kötcse monográfiája, szerkesztette: Stirling
(Kötcse, 1996)8701.

János

„El ne feledd az ősöket, kik erdők, mocsarak he
lyén mezőket, utat, szőlőket neveltek s falvakat."
Ezzel a Keresztury Dezsőtől vett idézettel kezdő
dik ez a 870 oldalas monográfia, mely 1996
augusztusában jelent meg Kötcse Község Önkor
mányzatának kiadásában. A könyv nem csak a ter
jedelmében, de minőségében is jelzi: a kötcseiek
és a községhez közel állók komolyan vették a köl
tő intését, és az utókor számára is maradandóvá,
mindig hozzáférhetővé szerették volna tenni a
múltat, az ősök életét ebben a Balatonszárszótól 8
km-re délre fekvő ősi településen. A könyv meg
jelenésének időzítése mutatja, hogy Kötcse törté
nete is szerves része a magyarság 1100 éves tör
ténelmének, sőt megtudhatjuk azt is, hogy már a
római koriban is éltek ezen a helyen emberek.
Kötcse helyén egy jelentős római település állt
egykor. Több régebbi helyi gyűjtés felhasználásá
val, a könyv 28 szerzőjének komoly és precíz
kutatómunkájának gyümölcseként született meg
Kötcse helytörténetének az az igazán széleskörű
feldolgozása. A könyvben teljes történelmi átte
kintést kaphatunk a település múltjáról, egészen
napjainkig. Külön részekben tájékozódhatunk a
község gazdaságtörténetéről, a mezőgazdaság ala
kulásáról. Az egyháztörténeti részben mindhárom
történelmi felekezet történetéhez kaphatunk hasz
nos információkat. A legbővebben persze az
evangélikusság története került feldolgozásra
(Fabiny Tamás, a gyülekezet egykori segédlel
késze által), hiszen az 1700-as években betelepített

németek mind evangélikusok voltak, így a te
lepülés lakói sokáig őrizték meg vallásukat egye
dül evangélikusokként az egész környéken. (A
község címerébe is bekerült a Luther-rózsa, mely
jelzi az evangélikusság máig is meghatározó,
irányító szerepét Kötcse történetében.) A művelő
déstörténeti adalékok nagyon jó kiegészítésül
szolgálnak az általános történelmi adatokhoz. Kü
lön foglalkozik a könyv a kötcsei nemesi családok
történetével és a nemesi kúriák építészetével. Egy
helytörténeti monográfiából természetesen nem
maradhat ki a néprajzi megközelítés sem. A köt
csei népszokások bemutatásából megtudhatjuk,
hogy hogyan ünnepel(t) a kötcsei ember. Külön
fejezet szól a talán legnagyobb kötcsei ünnepről, a
„kerbajt"-ról (Kirchweith), vagyis a templom
szentelési emlékünnepről. A kötet különböző
visszaemlékezésekkel, vallomásokkal, valamint a
község „nagyjainak" arcképvázlatával zárul.
Hadd idézzek végül a kötcsei Antali-család az
olvasó számára legismertebb sarjának Antall
Józsefnek leveléből, melyet egy, a községben tett
látogatása után írt Trimmel Henriknek, az evangé
likus gyülekezet felügyelőjéhez: „Hiányoznak bi
zony a szolgálatot vállalók, a hivatásért élők, a
községben, népben, nemzetben gondolkodó em
berfők az újabb nemzedékben, megtört a folyto
nosság, hát ne hagyjuk, amennyire lehet, mert múlt
nélkül nincs jövő." Erre a múltra kívánja felhívni a
figyelmet ez a könyv úgy, hogy közben bízik a
jövőben. Példaértékű lehet ez a mű, amely ennek a
kicsiny, de nagy múltú somogyi községnek a
helytörténetével ismerteti meg az olvasót.
Baranyay Csaba

