
FIGYELŐ 

Új Jézus-regények 

Norman Malier: A Fiú evangéliuma, (Európa, 
1998. 206. old. 850 Ft.) 
Eliette Abecassis: Kumrán, avagy ki ölte meg 
Jézust? (Európa, 1998. 455 old. 300 Ft) 

Milyen volt Jézus, az Istenember, az Emberfia 
földi valóságában, halandó emberként? A k i 
betérhet a házunkba, akivel találkozhatunk 
az úton, ak i t hallgathatunk a hegyoldalon? A 
régiek beérték az Evangéliumok válaszával, 
noha tudták, hogy azok nem életrajzok, ha
nem az Örömhír igehirdetései. Az elvilágiaso-
dó 19-20.^században kezdtek az írók életrajz 
vagy éppen regényteremtó' szándékkal Jézus 
felé fordulni . Talán, mert akkor mertek a ma
gasztos témára gondolni, talán mert hi te t 
akar tak ébreszteni, talán mert maguk is hi tre 
áhítoztak. Utóbbira a pozitivista francia tör
ténész Renan a példa, akinek racionalista áb
rázolásmódja mögül annyiszor elővillan a h i t 
heves vágya. A hívő írók (Papini, Mauriac, 
Lagerlöf, Kodolányi, Ijjas Anta l , Eördögh Szil
veszter) és az újak: Norman Mailer, Eliette 
Abecassis, csak abban hasonlítanak egymás
ra, hogy k i - k i a saját Jézusáról, a maga képére 
és hasonlatosságára formált Megváltójáról 
szól, eszünkbe idézve Bonhoeffer szavait: szub
jektíven kel l Jézust elfogadnunk, ahogyan sze
mélyesen hozzánk fordul, „pro me' r, vagyis aki 
értem, hozzám, miattam jött el a világba. 

Norman Mailer műve: A Fiú evangéliuma 
mintha az egykori, eretnek „adaptációs" el
méletet követné, azt a tanítást, miszerint Is
ten fiává fogadott egy földi embert. Mailer 
Jézusa merőben földi, ám ellentmondásban 
van önmagával, mert miközben „kiválasztott
nak" nevezi magát (adoptáltnak), kételkedés 
nélkül elfogadja isteni származását is. A tör
ténet nagyjából követi a szinoptikus evangé
listák közléseit (miközben az egyes szám első 
személyben szóló Jézus időnként túlzással, 
ferdítéssel, nagyotmondással vádolja őket). 
Az alapkoncepció vitatható: Jézus folyton a 

farizeusokkal küzd (pedig voltak farizeus hí
vei is, főapostola Pál is az volt!) s emögött a 
„reformátori", eretnek szembenállás mögött 
elhalványul a hatalmasokkal, a szadduceu-
sokkal való élet-halál ellentét. Úgy tűnik, 
mintha tanításai mia t t szánták volna őt ha
lálra, pedig ak ik életére törtek, azok hatalmu
kat, nyugalmukat, kollaboráns békéjüket fél
tették, miközben a farizeusokat sem kedvelték. 

Tévedések is akadnak a könyvben (ma
napság, amikor a h i t t an i , történelmi ismere
tek nem éppen kifogástalanok, figyelmeztet
nünk kell rájuk): Heródiás nem Fülöp halála 
után lett Antipász felesége - ebben ugyanis 
senki sem találhatott volna k ive tn i valót, h i 
szen a mózesi törvény előírta, hogy az özve
gyet sógora köteles elvenni! - , hanem Fülöp 
életében, házasságtörő módon. Mária Mag
dolna nem lehet azonos a megkövezésre szánt 
házasságtörő asszonnyal, mert sosem volt fér
je. Lehetett bűnös, lehetett beteg (hét ördög 
ment k i belőle), csak éppen tettenért hűtlen 
nem. A Jeruzsálem végromlását és a végíté
letet összeolvasztó evangéliumi szövegek 
(amelyek ma is sok hívőnek gondot okoznak) 
könnyebben elfogadhatók a régi fordításban, 
amely szerint „nem múlik el ez a nemzetség" 
- vagyis a nép - , m in t a „nemzedék" fogalmá
val, mely időhatárt jelent. 

Ám leginkább a könyv fülszövege döbben
tet t meg. Eszerint az író „Jézus bőrébe igyek
szik belebújni". M i n t h a az ismeretlen fülszö
veg-fogalmazó teljesen botfülű lenne a téma 
megérzéséhez... A m i t az is bizonyít, hogy 
Mailer „kiemelkedő teljesítményének" tartja a 
korszak „újrateremtését". Pedig Josephus Fla-
viustól napjainkig igen sokan felélesztették ezt 
a korszakot, csak ismerni kell a forrásokat... 

Mindazonáltal Mailer műve kétségkívül 
az irodalom kategóriájába tartozik. Ezzel 
szemben a fiatal francia írónő, Eliet te Abecas
sis: Kumrán, avagy ki ölte meg Jézust? - c. 
regénye valami egészen új műfajt képvisel, 



amit nem az irodalomhoz, inkább a koktélhoz 
érzek hasonlónak... Végy valamennyi tudo
mányt, hozzá izgalmas bűnügyi történetet, sok 
borzalmat, nyomozást, kevés szerelmet, renge
teg bibliai idézetet, rázd jól össze, csak lesz 
belőle valami... 

Hát lesz. Olvasását nehéz elkezdeni, ab
bahagyni még nehezebb. Mer t az író — kevés 
lélektani érzékkel! - a tudománnyal ny i t a 
regénybe. A Holt-tengeri tekercsekről, az 
esszénusokról, a kumráni kolostorvárosról 
szóló alapos ismereteket bizonyító fejezet 
után kezdődik a történet, mely egy jeruzsále
mi régész és haszid-iskolás fia nyomozó mun
kájáról szól. A kezdetben ateista régész tudo
mánya megszállottja, a fiú hitének fanatiku
sa, és mindketten egy pergamentekercs nyo
mába erednek, amely különös módon hol 
eltűnik, hol előkerül, de akiknek a kezén meg
fordul, azokat titokzatos tettesek m i n d ke
resztrefeszítik a XX. sz. kellős közepén. 

A tekercs azért oly fontos, mert állítólag 
bizonyítaná (semmit sem bizonyít, mer t előbb 
eltűnik), hogy Jézus esszénus volt, s a kumrá-
niakkal együtt fegyveres harcra készült, ám 
a „szent inkvizíció" utódszervezete dogmati
kai okból meg akarja semmisíteni a tekercset, 

mielőtt az meghazudtolhatná az evangéliu
mokat (melyek a szerző szerint „sok évtized
del" Jézus után íródtak!). Akegyetlen gyilkos
ságokat egyébként nem az inkvizítorok, ha
nem a ma is élő esszénusok követik el, ak ik 
kétezer év óta lappanganak a barlangok mé
lyén - a megmaradás érdekében nőket is en
gednek maguk közé - , hogy létezésük k i ne 
derüljön. 

Olvasás közben elkerülhetetlenül azon 
töprengünk, miként lehet valaki tudós isme
rője a Bibliának, a judaisztikának, a régészet
nek, a ma i Izrael néprajzának, társadalmá
nak - és közben k r i m i , sőt thriller-szerző?! 
Csak úgy képzelhetem el, hogy talán különfé
le szakemberek dolgoztak a szerző „keze alá". 

A m i létrejött, kétségkívül izgalmas, csak 
felettébb hamis. Semmi köze az igazsághoz. 
Ha Pilátussal szólva azt kérdezzük, m i az 
igazság? - A Hol t tengeri tekercsek ügyében 
a kérdés bőséges tudományos irodalmában 
kell keresnünk a választ. K r i m i nélkül. Dicsé
retet érdemel azonban a könyv fordítása (N . 
Kiss Zsuzsa munkája) és az idézetek szép 
veretes nyelve. 

Bozóky Éva 

Új egyetemi tankönyv az írásmagyarázatról 

Fabiny Tibor: A keresztény hermeneutika kér
dései és története. I . A prekritikai korszak: az 
első századtól a reformáció koráig. (Hermene-
utikai Kutatóközpont, 1998) 

Talán két alapvető dolgot nem kel l bizonygat
nom. Az egyik a Szentírás-magyarázat elvei
nek és módszereinek, tehát a hermeneutiká-
nak fontossága az egyház életében. Nem 
mindegy ugyanis, hogy a protestáns egyhá
zakban fundamentalista, kar izmatikus, libe
rális, feminista vagy reformátori írásmagya
rázat folyik. A másik dolog, amit nem kell 
bizonygatnom, az a szerző, Fabiny Tibor szak
értelme. Amikor 1993-ban a Lelkipásztor c. 
folyóiratban „Irodalomtudomány és teológia" 
c. írásomban hozzászóltam cikksorozatához, 
már széleskörű munkásságra tekinthetet t 
vissza. Arra alapozva javasoltam akkor, hogy 
„Kellene egy Hermeneutikai Intézet". Most 
örömmel látom, hogy a javasolt intézet, Her
meneutikai Kutatóközpont néven, Fabiny T i 
bor vezetésével nemcsak megalakult, de nap
ja inkra már kb. a 25. kiadványát jelentette 

meg. Az intézet a teológiai mellett az i roda lmi 
és filozófiai hermeneutikával is foglalkozik. 
Munkakapcsolatban áll a Zürichi Egyetem 
Hermeneutikai Intézetével, konferenciákat 
rendez, előadássorozatokat tart , speciális 
képzést indított. Most pedig vezetője a Tan
könyvpályázat egyik nyerteseként egyetemi 
tankönyvet adott k i a témáról. 

Ennek az értékes tankönyvnek a címe már 
sokat elárul tartalmából: nemcsak az írásma
gyarázati elvek történetét mutatja be min t 
egy hosszmetszetben a kezdetektől a 16. szá
zad végéig, hanem ennek a tudománynak leg
újabb eredményeit is, amikor századunk k u 
tatástörténetének kérdésfelvetéseit, vitáit és 
irodalmát veszi sorra. A mű négy nagyobb 
részből és számos, jól tagolt egységből áll. 
Minden fejezet elején értékes bibliográfiát ta
lálunk, amelyik különös tekintettel van a ma
gyar nyelvű irodalomra. Ez utóbbi gazdagabb, 
sokoldalúbb, min t gondolnánk. 

Az első rész „Hermeneutikai kérdések a 
Biblia keresztény értelmezésében" címet visel i . 
A képes beszéd („képi nyelv") mind a funda-



mentalizmustól, m i n d a historikus szemlélet
től elhatárolódást kínál. Szerző, Ricoeur nyo
mán „a második naivitás" állapotát vallja, túl 
a kritikátlan naivitáson és a történetkritikai 
módszeren, sőt világnézeten. A képes beszéd
re jogosultságára a Bibliában előforduló „ru-
ha"-motívumok bemutatásával ad érdekes 
példákat. Az inspiráció sokat v i ta to t t témájá
hoz nyelvészeti megközelítést ajánl. Az olva
sás-központú szemlélet bizonyítja, hogy hatá
sában mennyire ihletet t a szent szöveg. A 
Lélek nemcsak alkotója, de alkalmazója is a 
Szentírásnak, m i n d egyének, m i n d közössé
gek életében. A paradigmák változásának 
„posztmodern" gondolatvilágát rendkívül 
szemléletesen és közérthetően mutatja be a 
tankönyv, s azt is, ami ebből a hermeneutika 
művelésére nézve következik. Ha a keresz
tény írásmagyarázat első paradigma-váltása 
a tipológiától a dogmatikáig terjedt, a máso
d ik váltást pedig a dogmatikától a törté
netkritikáig vezető út jellemezte, akkor a har
madik váltás napjainkban a történetkritiká
tól az irodalmi-nyelvi megközelítésig tar t . Ez
után az ún. „kánonkritika" bemutatása 
következik, Brevard S. Childs munkássága 
alapján. Ez valójában annak a régi reformá
to r i elvnek a felújítása, hogy „a Szentírás 
önmagát magyarázza". Az egyes idézeteket a 
szöveg összefüggésébe, az egyes könyveket az 
üdvtörténet, a kánon keretébe kel l helyezni a 
megérték érdekében. A következő fejezetet a 
sensus literalis, a betű vagy szó szerinti értel
mezés kérdésének szenteli a szerző. Ez a 
szemléletmód kezdettől fogva jótékonyan ér
vényesült az írásmagyarázatban, csak a 17. 
században torzult el egyfelől a merev betű
tisztelet,' másfelől a mindent relativizáló his
torizmus irányába. Rendkívül érdekes négy 
modern elméletet muta t be Fabiny Tibor, me
lyek a literalizmus korszerű visszaállítására 
törekszenek. Exkurzusként B. Childs a Yale-i 
Egyetem és J. Barr, az Oxfordi Egyetem ószö
vetség kutatóinak vitáját ismerteti , értékeli 
és bírálja. Ezután a sensus typicus, a tipoló
giai értelmezés következik. Szerzőnek erről 
1992-ben angol nyelvű könyve jelent meg 
Londonban. The Lion and the Lamb („Az 
oroszlán és a bárány"). Az exegetáknak külö
nösen a Szentíráson belüli tipologizálásról írt 

fejtegetés szolgálhat tanulságul. Szó esik még 
a sensusplenior-ról (a szöveg „teljesebb" értel
me), G. Ebeling „új hermeneutika" irányzatá
ról, a látás és hallás viszonyáról a szövegmeg
értés során, végül az értelmezés- és hatástör
ténetről. A szerző szakavatottan és napraké
szen vezeti be olvasóit az irodalmi- és a teológiai 
hermeneutika világába. 

A történeti rész három periódust tárgyal: 
a kezdetektől az egyházatyákkal záródó kort, 
a középkort, végül a reformáció korszakát. 
Nagyszerű szövegválogatások, jó fordítások 
emelik a tankönyv értékét. Az ókori fejezet
ben hálás téma az alexandriai és az antochiai 
teológiai iskolák különbségének bemutatása. 
Fabiny szakértője az első l a t in nyelvű herme
neutikai értekezés szerzője: Tyconius mun
kásságának, a Kutatóközpont nemrégiben 
adta k i Tyconius hermeneutikáját, Czachesz 
István méltó fordításában. T y c o m u s még 
Ágoston egyházatyának is mintául szolgált, 
ezenkívül érdekes olvasni arról a „kétfrontos" 
küzdelemről, amit egyháza érdekében vég
zett. A középkori írásmagyarázat először a 
Catena-k (értelmezési láncok összefüggő té
mákról), majd a glosszák (a szöveg mellet t i 
jegyzetek) formájában jelentkezett. Erre a 
korszakra a „négyes értelem" (betű szerinti, 
allegorikus, morális és anagogikus-szimboli-
kus) volt jellemző. A mai olvasó felfedezheti, 
hogy napjaink igehirdetői gyakran alkalmaz
zák - talán nem tudatosan - ezeket a régi 
megközelítéseket. A reformáció írásértelme
zésének szentelt részben Luther hermeneuti-
kájáról írt műveit a Hermeneutikai Füzetek 
sorában már i t thon is megjelentette. Minden 
Lutherról szóló elméletnél érdekesebb azon
ban a reformátor méltán híres Magnificat-
kommentárja. Oserővel megszólaló evangéli
umhirdetést t a r t u n k a kezünkben, miközben 
olvassuk. 

Fabiny Tibor egyetemi tankönyve teológu
soknak, irodalmároknak, filozófusoknak, a 
Bibl ia tudományos és hívő interpretációja 
iránt érdeklődőknek lesz hasznos segítség a 
tájékozódásban és a további kutatásokhoz 
szükséges ismeretek megszerzésében. (Buda
pest, Hermeneutikai Kutatóközpont, 1998) 

Bolyki János 



U r a i E r i k a kiállításáról 

Urai Erika grafikusművész gyűjteményes kiállítása ez év áprilisában nyílt meg „Eletműtöredék" 
címmel, a Várszínház Galériában. Egyházunk sok kiadványa jelent meg a - hazánkban oly 
méltatlanul agyonhallgatott, mellőzött alkotó grafikáival. Már gimnazistaként ő illusztrálta 
gyermekimakönyvünket (Kezedre bízom lelkemet. Szerk. Jávor Pál. Magyar Luther Társaság, 
1947), az utóbbi években pedig ő készítette el lapunk, a Credo borítótervét. Köszönjük szépen sok 
munkáját és gratulálunk a hangulatos, gazdag kiállításhoz! 

az olvasószerkesztő 

Tisztelt Vendégek! 

Olyan művész munkáinak bemutatására jöt
tünk ma össze, akinek több évtizedes pályája 
során még nem volt lehetősége gyűjteményes 
kiállításra. Azt hiszem, nem szükséges hang
súlyoznom, hogy milyen jelentós esemény min
den művész számára, hogy így találkozzon a 
műveit csak könyvekből ismerő emberekkel. 

A művészet, a művészi alkotás az emberi 
elme különleges tevékenysége, ami a tudo
mányokkal ellentétben nem szorítható a min
dennapi élet logikai kereteibe. A művészi al
kotás igénye a Föld minden népének körében 
megtalálható, tehát egyetemleges, például az 
eszkimóknál, vagy a sivatagi törzseknél is 
létezik. Sokféle adottság mellett azonban egy
valami feltétlenül szükséges a művészi alko
táshoz, és ez a tehetség. 

Ura i Er ika rajzkészségére szerencsére 
már nagyon korán felfigyelt édesapja, aki hét
éves korától kezdve taníttatta őt i lyen irány
ban. További fejlődéséhez jó alapot nyújtott 
számára a Deák téri Evangélikus Gimnázi
um, később pedig Jaschik Almos színpadi ter
vező művész magániskolája, ahol többek kö
zött Kovács Marg i t és Németh A n t a l is tanult 
egykor. Döntő volt még életében az, hogy az 
ELTE bölcsészkarán művészettörténeti, ré
gészeti és muzeológiai tanulmányokat folyta
tott, s így alapos áttekintést szerzett a művé
szetekről és műemlékekről. 

Tehetsége és talán szerénysége miat t egy 
olyan művészi pályát, a könyvillusztrálást vá
lasztotta, amely jórészt a különféle könyvek 
adott tartalmához csatlakozik. Ez egyrészt 
tehát kötött témákat jelentett számára, más
részt azonban mindig új felfedezésekkel gaz
dagította őt, hiszen minden könyv témájához 
újabb és újabb ismereteket szerzett. Elete és 
munkája így felfedezések hosszú sorozata lett. 

Tanulmányai befejezése és a család
alapítás után máris sikeresen indu l t grafiku
si tevékenysége. Egyik jelentós munkája volt 
a „Medvefiú", vagyis a finnugor meseilluszt
ráció-sorozat, amely a nyugatnémet Dausien 
Kiadónál, majd magyar kiadásban is megje

lent, és nívódíjat kapott. Már i t t is felfedez
hetjük azokat a vonásokat, amelyek későbbi 
munkáira is jellemzők maradtak: a hiteles 
viseleteket, a miniatúrákhoz közelálló képi 
feldolgozást. Több képe álomszerű, víziójelle-
gű, s így ténylegesen összeolvad a mesék tör
ténetével, hangulatával. 

Egy kenyai kongresszuson egy helybeli 
építész azt mondta a külföldi résztvevőknek, 
hogy nem szükséges a nyugati építészet kész 
elemeit odavinni számukra, hanem támogas
sák az afrikai népeket inkább az alapanya
gokkal, amelyekkel azután ők a saját hagyo
mányaik és igényük szerint tudják majd meg
alkotni a saját épületeiket. Ebből a gondolat
menetből k i indulva adták k i a „Hogyan 
laknak" című kötetet, amelyhez U r a i E r i k a 24 
lapos képsorozatot rajzolt és festett, amelyek 
ugyanennyi e tnikai és kultúrkört fognak át. 
E műnek az volt a célja, hogy megismertesse 
a gyerekekkel hogyan és milyen házakban 
laknak az emberek a Föld különböző országa
iban. A téma széleskörű feldolgozását je l lem
zi, hogy szerepelnek benne afrikai házak, dél
kelet-ázsiai cölöpházak és japán lakóházak is. 
De láthatunk i t t ausztráliai faházakban ülő 
gyerekeket vagy a brazil őserdők lakóit is. 

Ezután egyre több hasonló jellegű, átfogó 
témájú könyvben jelentek meg illusztrációi. 
Kiemelhetjük a „Hogyan közlekednek" című kö
tet képeit, amelyek között lakószekérrel ván
dorló kézművesek, baktriai tevéken ülő alakok 
és belsőázsiai gyerekek képei is szerepelnek. 

Az angol Pergamon Kiadónál je lent meg a 
„Hogyan játszanak" című könyv, amelyre ed
dig sajnos még nem akadt magyar kiadó. E 
képekhez a művésznő alaposan tanulmá
nyozta a rajzokon bemutatott játékokat, így 
ezek is hitelesek. 

Kiemelkedő munkái láthatók a „Hogyan 
öltözködnek" című, szintén 24 kultúrkört, 40 
országot, illetve népet bemutató könyvben, 
amely Weöres Sándor és Karolyi A m y verseit 
is tartalmazza. Csak ez a könyve — legalább 
hat országban - mintegy 160 ezer példányban 
jelent meg. 



Tbbb munkája jelent meg a magyar nép
rajz köréből is. Ezek közül talán a „Jeles na
pok és népszokások" című képsorozatát kel l 
k iemeln i , melyben a 12 hónap ünnepeit dol
gozta fel, továbbá a Kresz Mária által gyűjtött 
„Mondókák"-hoz tartozó képeket, amelyek 
Kodály Zoltán egy-egy témájához csatlakoz
nak. Boglár Lajos neves Amerika-kutatóval 
közösen készült munkája a „Hogyan esznek?" 
címet viselhetné, ha kiadó akadna rá. Ennek 
rajzain olyan ritkaságok is szerepelnek, m i n t 
például az indiai levesfőzés, a manióka mé
regtelenítése, vagy a lappföldi halfüstölés. 

Különféle képsorozatai általában magyar 
nyelvű könyvekben jelentek meg, de többnek 
6-7 idegennyelvű kiadása is volt. A népmesék 
világa mindig érdekelte, s így készített i l 
lusztrációkat a Biernatzky Szilárd által gyűj
tött, mintegy 800 oldalas afrikai mesékhez, 
melyek még nem jelentek meg. 

M i k o r a Föld legkülönbözőbb tájait-népeit 
bemutató sorozatainak a lapjait nézegetjük, 
egy-egy álomszerű világ bontakozik k i előt
tünk. A néző számára azonban felmerülhet a 
kérdés, hogy miként tudta a művész il luszt
rálni i lyen távoli országok, népek életét és 
szokásait. A magyarázat az, hogy U r a i E r ika 
mind ig a legnagyobb körültekintéssel és lel
kiismeretességgel kezdett a témák feldolgo
zásához. Több keleti, vagyis ázsiai vonatkozá
sú képének előkészítése során volt a lkalmam 
találkozni Vele, és jól emlékszem arra, hogy 
mindegyikhez széleskörű szakiroldalmat és 
művészeti kiadványokat tanulmányozott át. 
Ezért hitelesek mindig képei a legapróbb 
részletekig. Nem az egzotikumot kereste, ha
nem reális, de egyben egyéni művészi megol
dású képeket tervezett. Rendkívül széleskö
rű, művészeti és kultúrtörténeti műveltsége 
megóvta őt a több grafikus esetében fellelhető 
tévedésektől. 

A nagy távlatokat átfogó képsorozatai 
mel le t t szerepelnek i t t portréi is: így pl . Kós 
Károlyról, az esőerdő-kutató dr. Balogh János 
akadémikus professzorról, Németh Lászlóról 
és rokonairól. 

Az „Antik-kultúra" címet viselő, megkapó 
képét — a nőalak testéből kinyúló ágakkal - a 
saját örömére festette. Ez a kép engem egy 
modern japán textilfestő művész hasonló i h 
letésű képére emlékeztet, amelyben a Kelet 
egyik fő vallásának, a buddhizmusnak az 
Ázsiát átfogó szerepét érzékeltette a művész 
egy csodálatos fa ágain levő emberekkel. 

Rendszeresen készített képeket különbö
ző graf ikai és gyermekkönyv biennálékra is, 
így a brnói, barcelonai, bolognai, pozsonyi b i 

ennálékra. Rendszeresen szerepeltek képei a 
frankfurti könyvvásáron is. 

Kutatási területem a keleti művészet, és 
így meg kel l említenem i t t néhány ázsiai iro
dalmi műfordításhoz csatlakozó munkáját is, 
így például a monumentális indiai eposz, a 
Mahabharata illusztrációit, Kálidasza „Fel-
hőhírnök"-ét, és a „Párnakönyv"-et..Készített 
illusztrációkat szibériai mondákhoz és indo
néziai mesékhez is. Alakja i fiziognómiailag is 
hitelesek. Ind ia i nőalakjainál például nem or
mótlan hústornyokat találunk, min t néhány 
más műfordítás illusztrációin, hanem termé
szetes arányokat és jellemző kifejezéseket. 

Külön ke l l szólni a címlaptervező és mű
vészi betűíró, vagyis kalligráfus erényeiről és 
munkájáról. Negyven év alat t több min t 1200 
könyv és más kiadvány címlapját és kötés
mintáját tervezte. Ez valami elképesztő 
szám, amelyben lexikonok, drámairodalom, 
Shakespeare, Goethe, Weöres Sándor kötetei, 
és keleti műfordítások is szerepelnek, s mind 
rendkívül igényes munkák. 

„Alegszebb könyv" díját kapta a Klaniczay 
Tibor „Francia Irodalom" című kötetért. Díjat 
nyert könyvei között meg kel l említeni a „Ja
pán iparművészet" című könyvemet is, ame
lyet szintén ő tervezett és amelyet a Kiadói 
Főigazgatóság nívódíjjal jutalmazott . 

A művészi betűírással és tervezéssel szin
tén igen korán kezdett foglalkozni. Nem elé
gedett meg azonban a nyomdászatban hasz
nált írástípusokkal és betűkkel, hanem több
féle egyéni betűtípust is kidolgozott bizonyos 
könyvekhez, és így le t t hazánkban az egyik 
legkiválóbb betűtervező művész. 

Minden generáció késznek, termé
szetesnek veszi a saját kora által adott formá
kat és lehetőségeket. Úgy vagyunk m i is a 
nyomtatott és írott betűkkel, amelyek azon
ban mégiscsak többévszázados európai fejlő
dés eredményei. Amiko r Ura i Er ika betűit 
látjuk, akkor ébredünk rá, hogy a történelmi 
hagyomány mellet t mennyi egyéni intuíció és 
megoldás tárul a szemünk elé. A szép könyv, 
művészi tervezésével, grafikáival és betűivel 
mindig az öröm forrása marad számunkra 
még az internet korszakában is, mert sokkal 
közelebbi, a személyhez kapcsolódó élményt 
nyújt számunkra. Kézbe vehetjük, belelapoz
hatunk, emlékeink, asszociációink tapadnak 
hozzá, s így közelebb kerül érzelmeinkhez és 
a művészet világához. 

Amikor U r a i E r ika művészi alkotásainak 
szépségét sommáznunk kel l , akkor a finom 
vonalkultúra mellet t sajátos színeit kel l talán 
leginkább kiemelnünk: ezek nemcsak külön
leges árnyalatúak és tiszták, hanem köze-



lebbről megnézve rendkívül gazdag textúrát, 
aprólékos kidolgozást rejtenek, amely a 
nyomdai reprodukálás során már nem is f i 
gyelhető meg olyan jól, min t az i t t látható 
eredetieken. E megoldásoknál elmondása 
szerint többnyire még a Jaschik Álmosnál 
tanul t technikákat alkalmazta, de teljesen 
eredeti grafikai és festési módszerei is van
nak. 

E kiállítás címe: „Eletműtöredék". Valójá
ban azonban úgy érzem, hogy e képek össze
függő, teljes képet nyújtanak U r a i E r i k a mű
vészi fejlődéséről, derűs, kedves egyéniségé
ről, amit az elmúlt 40-50 év minden zűrzavara 
között is sikerült megőriznie. Mindebben a 
munkáját támogató és részben folytató csa
ládtagjainak is jelentós szerepe vol t . 

Tisztelt vendégek! Az i t t látható képek egy 
tiszta lélek és érzékeny, érző szív művészi 
megnyilvánulásai. Kérem, fogadják őket sze
retettel. 

A magam részéről i t t is köszönetemet fe
jezem k i Ura i Erikának három könyvem mű
vészi grafikai tervezéséért. További munkájá
hoz jó egészséget és sok sikert kívánok. 

Á kiállítás bemutatásának lehetőségéért 
Ablonczy László igazgató úrnak kell köszöne
tet mondani, va lamint Györffy Mariannák a 
rendezésében nyújtott segítségéért. 

Befejezésül engedjék meg, hogy köszönt
sem a körünkben jelenlévő Hubay Miklós író 
urat , aki 80 éves születésnapját ünnepli. Nek i 
is jó egészséget és további szép írói munkát 
kívánok. Köszönöm figyelmüket. 

Ferenczy László 

A sziklaszilárd el i t 

Részlet C. G. Jung Lélekgyógyászat című fordí
táskötetének kísérő tanulmányából. Vallás és 
pszichoterápia. Európa Kiadó, Mérleg sorozat. 

Az emberi jelenségek többé-kevésbé összetet
tek, a ,jó" is rosszá fajulhat, ha mértéktelenül 
élnek vele, s ami igen keserves, abból is lehet 
idővel például edzettség, ön- és életismeret, 
ami későbbi megpróbáltatásokban nélkülöz
hetetlen. Az agyonkíméltek sorsa nem irigy
lésreméltó: még közepes nehézségektől is ros
kadoznak, kudarctűrő képességük félelmete
sen csekély. Meddig jó a jó, s m i áldást hozhat 
idővel a „rossz", érdemes erről elolvasni C. G. 
Jung vagy a L i n n fivérek gondolatait. Még az 
ördög sem olyan fekete, min t amilyennek fes
t i k , hanem sokkal bonyolultabban az. Téves 
alkalmazástól a legjobb gyógyszer is lehet 
méreg, s a tegnap igazsága holnap már kevés
bé érvényes. 

Több min t 2100 évvel ezelőtt - ha ugyan 
nem hamarabb - s vészes történelmi viharok 
közepette alakult az önálló létéért küzdő Iz
raelben a farizeusok (elkülönültek, szentek, 
önmegtartóztatók) társasága. Dehogyis vol
tak ők eleve képmutatók! Kisebb, zárt csopor
tokban a mózesi törvény és az ebből adódó 
vallási rend rigorózus, kínos pontosságú meg
tartását szorgalmazták, sőt követelték társa
dalmi szinten is. „Bibliaspecialistáik" az ún. 
írástudók voltak, de ők maguk is betéve tud
ták szinte az egész mózesi, prófétai és egyéb 
hagyományt, atyáik törvénymagyarázataival 

együtt. Közmegbecsülésnek örvendtek, pol i t i 
kai-közéleti befolyásuk akkor is nagy volt , ha 
„ellenzékbe" szorultak; anyagiakban sem szű
kölködtek. A Kr. u . 1. században hatezren 
lehettek. Legfőbb erősségükből, a vallási sza
bályok betű szerinti, i rgalmatlan meg-
tart(at)ásából lett idővel a legkirívóbb hibá
juk-bűnük: a kegyetlen kegyesség. Embertele
nül, „halálos-pontos" kimértséggel alkalmaz
ták az imádott Törvényt, holott - Jézus 
Krisztus szerint - az le t t az emberért, és nem 
megfordítva. Még rá is licitáltak a t i la lmakra 
- hogy még különbeknek tarthassák magu
kat? Áz ő „egyenletük" kb. így festett: vallás = 
szigor a négyzeten. Az ilyen „komolyságból" 
könnyen következik, hogy a h i t egyik ismer
tetőjele a homlokráncolás; a spontán derű va
lahogy gyanús, az öröm bennragad a szótár
ban, annyira rangos a komorság. 

Ok a Názáreti Jézust amolyan laza rabbi
nak tarthatták, mer t m i lesz a vallásból meg 
az erkölcsből, ha az efféle liberálisok elkezde
nek csak úgy összevissza megbocsátani?! A m i 
persze jellemző félremagyarázás volt, de az 
i lyen büntető formalizmus lesz keserű és „sze-
retetlenítő" még vallásilag is, mai hitbe bur
kolózva súlyos pszichikus rendellenességeket 
is okozhat. A kőágyas prokrusztészek maguk 
is megkövülnek. (Attól függő mértékben, hogy 
mennyire élték bele magukat emberkovács
szerepükbe.) Amiképp egy hajó is térhet el 
apránként, de katasztrofálisan a helyes 
iránytól, ha nem ügyelnek a tájolóra, úgy az 



eredetileg jó szándékú, de magasztos eli t vol
tába beleszédülő' farizeus is csak fokozatosan 
- s nem is mindig végletesen - lesz kegyetlen 
kegyes. 

Nagy átlagban az emberek negyede hajla
mos a rend becsülendő', sőt nélkülözhetetlen 
elvének íúZértékelésére. Ennek bizonyos nagy 
pontosságot kívánó foglalkozásokban hasz
nát is veszik, ám ha a merev szabálykövetés
ből emberi viszonylatainkban „rendburján
zás" lesz, annak a következményei a családtól 
a társadalomig pusztítóak. Ahogy a kő nem 
rugalmas, és kénytelen keménynek lenni , a 
megkövült lelkű ember is kényszeres (mikor 
mi lyen fokon) - aminek kifejlett formája már 
egyértelműen neurotikus. A jó és szükséges 
dolgoknak is megvan a karikatúrájuk, kedve
zőtlenebb esetben a beteges torzképük. Ez 
korántsem feltétlenül vallási színezet és ere
det, amiképp dogmatizmus is többféle akad, 
főként ott, ahol rideg tanokat erőltetetten s 
egyoldalúan alkalmaznak. (Valláspótlék jelle
ge viszont lehet, elsősorban akkor, ha az em
beri lélek mélyéből az elfojtott vallási igény 
másképp nem tud feltörni. A m ez inkább dest
ruktív, netalán antikrisztusi jelenség, amint 
az a nácizmus és bolsevizmus esetében po
rondra lépett: i lyen az, amikor istent játszik 
egy faj, vagy egy társadalmi osztály, élén egy 
démoni félőrülttel.) Freud ugyan a vallást ele
inte mindenestől a kényszeres neurózis kate
góriájába utalta, ezt azonban később tanítvá
nyai korrigálták. Az mindenesetre igaz, hogy 
bármilyen r igid, erőszakosan rendszerező és 
mesterkélt eszmevilág, illetve gyakorlat haj
lamos kegyetlen-merevvé tenni, elembertele-
níteni az életet. (Nem mintha az ellenkező 
véglet különb volna.) 

„Erényrák" lehet abból, ha egyéni vagy 
hivatalos kiválóságok úgyszólván látványos 
sportot csinálnak valamilyenje és helyes elv
ből, szabályból, parancsolatból, életellenesen 
túlozva. (Ez főként társadalmiasítva kész ve
szedelem.) Úgy lehet a fegyelemből ember-
gyötrés, a takarékosságból zsugoriság, a sza
badságból káosz, a valláserkölcsből pedig t i -
lalomfaerdő, sok önkéntes csősszel. Elsősorban 
ami e két utóbbit i l l e t i , akár katasztrofális is 
lehet minden végletes gondolkozás, reagálás. 
M i n t h a feltétlenül választani kellene a tűzha
lál és a megfagyás között. Mert a szex-őrület 
kétféle: érte, vagy ellene. Hogy a zabolátlan
ság hová vezet, azt egyre több „szélesvásznú" 
illusztráció je lz i , más kollektív válságtüne
tekkel együtt: szenvedélybetegségek, k r i m i 
nalitás, önzés minden mennyiségben, környe
zetrombolás stb. Végső soron nem volt dicső 
hadi te t t a „régi erkölcsök" lerombolása azok 

bizonyos hibáira hivatkozván, de értékeiket 
(Nyugaton is) kiakolbólítva, nálunk pedig 
megtoldva a 40 évi „pusztai vándorlással", 
rengeteg hazugsággal, nyílt vagy leplezett 
megfélemlítéssel, manipulációkkal. Oly soká
ig vol t jövedelmező divat a görbe gerinc, hogy 
utána nem mindenki képes (vagy hajlandó) 
fölegyenesedve járni. Ám a személyes és kö
zösségi „testegyenészet" kollektív létfeltétel. 
Ebben pedig a vallási megújulásnak kulcs
szerepe van: mennyire t u d „a föld sója" lenni . 

Választott témánknak megfelelően éppen 
ezért úgyszólván „vallásgyógyászattal" foglal
kozunk, éspedig kettős értelemben. Egyrészt 
segíteni igyekszünk a személyes és intézmé
nyesen gyakorolt vallásos h i t megóvásában 
minden számbajöhető pszichikai károsodás
tól: megelőzéssel. Másrészt „szemlénk" tárgya 
a h i t igen sokszor észrevétlen, mintegy t i tkon 
belopakodó (tudattalan!) elszíneződése, majd 
egyoldalúvá, szorongóvá, túlbuzgóvá, kizáró
lagossá, önmagát le- vagy túlbecsülővé (stb.) 
torzulása m i n t gyógyítandó kórkép. Ebbe 
döntő változást vagy akár csak enyhülést hoz
n i rendkívül bonyolult és „hálátlan" feladat, 
mert a vallási deformációk ravaszul Isten mö
gé bújnak, s min tha a h i t szükségszerű vele
járói volnának, a szentség integráns része
inek adják k i magukat - akkor pedig eltávo
lításuk az élő Isten kiiktatását jelentené. 
Szinte kísérteties ez: min tha a megtévesztés 
(jóindulatúan"!) púpot növesztene áldozatai
ra, ám ezt, szentnek tekintve, még terjeszteni 
is kellene. Úgy aztán aki nem púpos, az gya
nús! Nála istentelenebb már csak az, aki más 
szabvány szerint púpos. Vagyis: a vallás, em
beri „használatban", közvetítőinek s igénybe 
vevőinek le lk i ficamait, gyarló indulata i t is 
tükröztetheti. Igen különböző lehet például, 
hogy k i milyen „szemüveggel" olvassa a Bib
liát, abból m i t emel k i s m i n s ik l ik át, netalán 
m i n akad meg - ebben a lélektani, típusán 
kívül úgyszólván egész élettörténete benne 
lehet. A tévedési hányadost jótékonyan csök
kenthet i , ha tud pápaszeméről s annak ter
mészetéről. Ez azonban már számottevő k r i 
t i k a i önismeretet föltételez. 

Mindezek után indokolt az a sejtelem, 
hogy a kevélységre mindig is hajlamos ember
nek fölöttébb kényelmetlen lehet komolyan 
szembenéznie önmagával. Ezért az adott kör
nyezet és/vagy a saját értékvilága szerint leg
többre ta r to t t elemekből még önmagára is 
meggyőzően ható elit-imágót, eszményi masz
kot fejleszt k i . Ennek maradéktalan ragyogá
sa érdekében, s hogy önérzete is osztályon 
felüli legyen, iparkodik kiszorítani tudatából 
mindent, ami e tekintetben kétséget kelthet-



ne. Eme dicsfényalkotó buzgólkodásban k i 
emelt szerepet kaphat a vallás, hiszen segít
ségével - ezt értékelő közegben - a legszebb 
képet mutathatja a becsvágyó személy. De ez 
nem puszta látszat! Igen komoly, kétségbe
vonhatatlan áldozatokat és erényeket is vo
nul ta that fel a glória-aspiráns: drágán veszi 
meg a belépőjegyet a dicsők társaságába, pél
dául önmagához is szigorú, s ezt követeli meg 
másoktól is. A m i t produkál, azt el ke l l ismer
n i , még ha túloz is egyben-másban, mondjuk, 
hiúságával és erőszakosságával. De puritán 
törvénytisztelő, bőkezű adakozó, példamuta
tó polgár stb. Akkor miért bírálta a farizeuso
kat olyan kíméletlen éllel Jézus? Aligha voltak 
ők olyan tudatos hipokraták, min t Moliére 
Tartuffe-je, aki hidegvérrel fölmérte, hogy az 
adott társadalomban vallásos szereppel érvé
nyesülhet a legjobban. 

A mindenkori farizeus (a vérbeli) általá
ban apránként csúszik bele a lelketlen forma
lizmusba s elbűvölő maszkjának gondos, na
ponkénti fényesítésébe. Cselekvésének, lel
kületének a voltaképpeni forrása válik tisztá

talanná, hiszen első renden valláserkölcsi 
eszköztárral szerez elismerést, látszik má
soknál sokkal különbnek, hiszi el magának 
önnön dicsőségét,^ és szerelmesedik bele ke
gyes önmagába. Ám annyira azonosul ál-ar
cával, hogy az mintegy ránő emberi ábrázatá-
ra, s lassan felszívja azt. S aztán mára szerep 
játssza az embert, mégpedig szigorúan. Tudja 
a dolgát, m i n t Prokrusztész. S ez a mo
dell/mentalitás mai neurózisokban is felfedez
hető, különféle változatokban. 

A mi t ikus Prokrusztész és a történeti-bib
l i a i farizeus egy-egy olyan kép, amelyek egy
másnak közeli rokonaiként ott lapulnak 
mindegyikünk lelke mélyén (kollektív tudat
talanunkban), és képesek megvalósultan 
színre lépni, mihelyst erre tápot kapnak kül
ső-belső adottságainkból. Vagy oly megbabo-
názóan tudnak hatni ránk, hogy áldozatukká 
eshetünk — mikor mi lyen mértékben. Igen 
fontos, hogy idejekorán felismerjük őket meg
ejtő álruhájukban is. Nagyon szívesen ölte
nek vallási köntöst. 

Bodrog Miklós 

Nyolc éves a Máriaremete-
Hidegkúti Ökumenikus Altalános Iskola 

Ha valaki előzetes tájékozottság nélkül ellá
togatna az iskolába, hamarosan észrevenné, 
hogy valamiféle egyházi iskolába ju to t t : pél
dául tanítás előtt ima, kereszt (korpusz nél
kül) és bibliai idézetek az osztályokban, hi t 
tan az órarendben, étkezés előtti ima az ebéd
lőben. Talán tanácstalanul nézné, hogy ima 
előtt sokan keresztet vetnek, sokan nem. Ta
nácstalanságát fokozná, ha eszébe vil lanna, 
hogy a bejáratnál az állami címert látta a 
szokásos ovális táblán, tehát önkormányzati 
iskolában jár. 

Az intézményt 1990. augusztus 1-i ha
tállyal alakította polgári kezdeményezésre és 
nyomásra a Budapest I I . kerületi Önkor
mányzat. A kezdeményező szülők úgy gondol
ták, hogy mint adófizető állampolgárnak és 
min t nem elhanyagolható kisebbségnek joguk 
van saját elképzelésük, világnézetük szerint 
nevelő, állami fenntartású, tehát elvileg i n 
gyenes iskolába járatni gyerekeiket, ha ez 
megvalósítható. Azon a véleményen voltak, 
hogy az oktatási hatóságok eléggé nagykorú
aknak kell hogy tekintsék az oktatásban-ne-
velésben leginkább érdekelteknek, a szülők
nek felelős közösséget (az Iskolaszék Egyesü

letet) ahhoz, hogy iskolájuk felügyeletét ellás
sák. 

Bár csaknem kizárólag katolikusok vol
tak, nagytöbbségű szavazással úgy döntöttek, 
hogy az iskola ökumenikus keresztény le
gyen, abból a meggyőződésből kiindulva, hogy 
biztosan van annyi közös az egyes keresztény 
felekezetekben, ami elegendő egy iskola saját 
jellegzetes arculatának kialakításához. Úgy 
gondolták, hogy az egyházi vezetők is eléggé 
nagykorúnak kel l , hogy tekintsék egyházunk
nak a keresztény egységtörekvéseket komo
lyan vevő tagjait ahhoz, hogy egy keresz
ténynek nevezett iskola keresztény arculata 
kialakításának és megőrzésének feladatát el
lássák. 

Az Önkormányzat egy kis, csaknem romos 
iskolaépületet jelölt k i az iskola céljaira, ami 
két első és egy második osztállyal indult , és 
minden évben két első osztállyal bővült. Eh
hez az épületet is évenként bővíteni kel le t t 
egészen 1995-ig. Ekkorra építette fel a Buda
pest I I . kerületi Önkormányzat az iskola új 
épületét. Két, párhuzamos 8 osztály számára. 

Az építkezést megelőző kemény önkor
mányzati pol i t ikai csatározások után öröm-



mel láttuk, hogy 1998 elején a képviselő-tes
tület csaknem egyhangúan elfogadta az isko
la pedagógiai programját. (Ebben szerepe le
hetett az iskola jó hírének, a másfél-kétszeres 
túljelentkezésnek is.) Ez kifejezetten egy ke
resztény iskola programja. Néhány részlet: 
„Az intézmény létrehozásakor az iskolai ne
veléssel szemben megfogalmazott elvárások 
időtállónak bizonyultak.. ." (Ezeket „Az Isko
láról" című írás foglalja össze.) „Az ökumeni
kus keresztény erkölcsiség talaján a nevelés 
az értékek elfogadását és megvalósításra tö
rekvést kívánja az egyénbe ültetni. Ugyanak
kor tudott, hogy a nevelés nem csupán a csa
ládi otthon falai között történik, hanem abban 
a társadalmi környezet is részt vesz. A szű
kebb környezet nemcsak a közvetlen nevelő 
célzatú hatásával nevel, hanem egyéb hatása
iva l is, hiszen maga a nevelés a magatartási 
példákkal is történik. Úgy fokozott követel
mények fogalmazódnak meg a pedagógusok
ka l szemben is." „Az Iskoláról"-ból: „Kiválasz
tásuknál a főbb irányelvek: jó szakmai felké
szültség, rendezett családi élet, vegyék komo
lyan kereszténységüket és az ökumenizmust 
fogadják el az iskola koncepcióját, legyenek 
készségesek beilleszkedni a tantestület kö
zösségébe. Felekezeti szempontok nem érvé
nyesülnek, nincs kapcsolat a gyerekek feleke
zeti megoszlása és a pedagógusok vallási ho
vatartozása között még a hittanoktatók vo
natkozásában sem" Ismét a programból: „A 
bibliaismeret - etika tantárgy iskolai oktatá
sa talán a legmarkánsabb sajátossága az in
tézményünknek. Ez nem felekezeti hi t tan, 
hanem olyan tantárgy, melynek célja a három 
történelmi keresztény-keresztyén egyház ál
t a l elfogadható közös hit tananyagra épülő er
kölcsi rendszer megismertetése..." 

Ökumenikus iskolákkal szemben gyakori 
az a vád, hogy összemossák a felekezeti kü
lönbségeket, a vallási közömbösséget segítik 
elő. Egységre törekedni csak különbözők tud
nak. Nem akarjuk összemosni a felekezeti 
különbségeket. A r r a törekszünk, hogy a kato
l ikus, az evangélikus, a református stb. egy
házához hű, annak értékeit tisztelő, sőt arra 
büszke katolikus, evangélikus, református 
stb. legyen (pedagógust és szülőt is beleértve), 
ugyanakkor ismerje meg és el a másik értéke
i t , hagyományait és szokásait, azokból gazda
godva. (A szentségekhez is i ly módon juthat .) 
Ez is indokolja, hogy nem felekezeti hittanok 

kerültek az órarendbe, amit először néhány 
helyi lelkész nehezen tudott elfogadni. 

Volt olyan gyanú is, hogy az iskola alapí
tását kezdeményezők saját egyházi vezetésük 
kritikájaként, de legalábbis a felügyeletét el
kerülendő akartak ökumenikus iskolát. A 
tény azonban az, hogy egyszerűen értéke
sebbnek tartották az ökumenikus vállalko
zást, vállalva az ezzel járó várható többlet 
nehézségeket. Világos vol t az is, hogy az öku
menizmus jelenlegi magyarországi szintjén 
ezt csak i lyen alulról jövő kezdeményezéssel 
lehet megvalósítani. 

Az egyházak részéről ellenszenvet nem 
tapasztaltunk. Olyan megjegyzést azonban 
hal lot tunk, hogy ő ugyan kedveli iskolánkat, 
de nem szeretné, hogy sok ilyen lenne az 
országban: a tiszta ügy a felekezeti iskola. A 
törvényhozást is hasonló felfogás befolyásol
hatta; nem kedvez az ökumenikus iskolák
nak. Ugyanakkor vannak tekintélyes egyházi 
személyek, akik bíztatják és segítik az iskolát. 

Fontos kérdés még az iskola szellemisé
gének - az egyházi iskolákéhoz hasonló -
stabilitása, hogy idővel ne alakuljon például 
egyszerű semleges iskolává, vagy ne sérüljön 
keresztény, illetve ökumenikus jellege, hogy a 
szülők hosszú távon tudják, m i t várhatnak az 
iskolától. Ennek eszközei az iskola célját, tö
rekvéseit rögzítő i ra tok (Az Iskoláról. Pedagó
giai Program). Meghatározó az e törekvéseket 
magáévá tevő igazgató és a vezetése alatt 
dolgozó pedagógus közösség. Az előzőek össz
hangjára elsőrendű feladatként ügyel az Isko
laszék Egyesület (és amint az alapszabály 
előírja, az Iskolaszék is), amely feladat telje
sítése a világnézetileg szükségszerűen semle
ges önkormányzattól nem várható el. 

Kezdetben csak remény volt, ma már bi
zonyosság, hogy az Iskolaszék Egyesület nem 
néhány „lelkes aktivista" gyülekezete, akik 
ha kifáradnak, elkopik az iskola keresztény, 
ökumenikus jellege. Mind ig csatlakoznak az 
iskolát értő és nem kevésbé aktív tagok. 

Nem régen egy ökumenikus konferencián 
hangzott el, hogy „el kéne határoznunk, hogy 
ami t együtt tudunk csinálni, azt csak együtt 
tesszük." Az iskola i lyen terület. Termé
szetesen nem kérdőjelezzük meg az egyházak 
saját iskoláinak létjogosultságát, de jóval 
több ökumenikus iskolát szeretnénk hazánk
ban. Erre igyekszünk egy jól működő példát 
felmutatni . 

Elek Károly 



Szerkesztői margójegyzetek 

Gyülekezeti memoár-irodalom 

Korunkra jellemző, hogy a memoár iroda
lomnak újra megbecsült szerepe van, ezért 
ragadnak oly sokan tollat , és ezért övezi figye
lem az olvasók részéről „a szubjektív történel
met" vagy „a történelmet alulnézetből" bemu
tató írásokat. Századunk végén van mire em
lékezni Egyházunkban is megjelent a memo
ár irodalom egyéni és gyülekezeti szinten 
egyaránt. Több oka is van: — a költői vágy 
„szeretném magam megmutatni"; - vannak 
helyi értékek, amiket mások nem ismerhet
nek; - az olvasókat szűkebb környezetük job
ban érdekli, m i n t országos vagy globális 
összefüggések. Ez az amerikanizmus egyik 
fajtája (az átlag amerikai nem olvas országos 
lapokat). Úgy érzik többen, hamis informáci
ókhoz lehetett csak j u t n i évtizedeken keresz
tül és most korrigálni kel l azokat. 

Ebben a keretben csak néhány jellemző 
publikációra v i l lan tha tunk fényt, a sort bárki 
folytathatja. 

A pécsi evangélikus egyház története. Pécs 
1995. Noha a címlapon csak 1917-ig ígérik a 
gyülekezet történetét (a 17. századtól) 1944-
ig kapunk információt Dél-Dunántúl e jeles 
gyülekezetének életéről, ahol a kis mustár
magból valóban nagy fa növekedett, Jézus 
ígérete szerint. 

Tamásy Tamás A Reménység Gyülekezete 
címen a zuglói gyülekezet történetét írta meg 
1933-től 1998-ig. Alapozás, templomépítés, 
megtartás, omlás, újjáépítés, ráépítés fejeze
tek mutatják be egy fiatal önálló gyülekezet 
sorsát a I I . világháború előtt, a la t t és után. 
Hullámhegy és hullámvölgy váltogatta egy
mást. Ma él és izmosodik a sok próbát megélt 
gyülekezet az Evangélikus Egyház Teológiai 
Egyetemét is magába ölelve. Különösen ked
vemre való, hogy Reménység címen rend
szeresen kiadják szép formában, gondos elő
készítéssel gyülekezeti lapjukat, mintegy a 
könyv folytatása ez. 

Levél Kőbányára az evangélikus gyüleke
zetnek 1997. 

27 esztendő dokumentuma. Veöreös Imre 
lelkészjelentései. Jól tükrözik ezek a „levelek" 
egész egyházunk helyzetét is az utolsó évtize
dekben. Hangulatos beszámoló jelent meg er
ről a kis könyvről a Theololgiai Szemle 
1998/4. számában. 

Soprontól Nyíregyházáig, Kecskeméttől 
Békéscsabáig, Aszódtól Orosházáig kaptunk 
gyülekezeti, iskolai, múzeumi memoárokat. 

Kívánatos lenne valamennyi t közkinccsé 
t enn i . . . 

Lényegében ugyanez a műfaja a Würtem-
bergi Magyar Protestáns Gyülekezet 50 éves 
történetének is (1947-97) kétnyelvű, 30 olda
las, nagyon jól szerkesztett, ízlésesen il luszt
rált füzete is. Isten ígéretét igazolja: „El nem 
hagylak téged, sem el nem maradok tőled" 
(Józs 1,5). Gémes István, Gémes Pál és Varga 
Pál lelkész testvéreink szerkesztették. 

Már a 6. évfolyamához érkezett az Angliai 
Magyar Tükör kiadványa (Journal of the Na
tional Federation of Hungarians i n England). 
Mive l a lap főszerkesztője Pátkai Róbert, nem 
csodálkozunk azon, hogy rendszeresen jele
n i k meg egyházi tárgyú anyag is, olykor kife
jezetten evangélikus. A Magyar Világhíradó 
Rovata és a Hazai Tükör írásai néha nagyon 
hasznos, máshol nem-publikált híreket is el
j u t t a tnak hozzánk. 

Bár nincs magyar vonatkozása, nem 
hal lga tha tok arról az élményről, a m i t a 
Lutherischer Dienst idei különkiadása 
( M L B ) nyújt. Olykor szívfacsaró adatokat 
és képeket kapunk az oroszországi németek 
evangélikus gyülekezeteiről, az elmúlt évti
zedekben más tudósításokból is (f inn, svéd, 
német sajtóorgánumból), ebben a számban 
azonban annyi jó és örvendetes hír is van, ami 
reménytkeltő. Nem volt hiábavaló Dr. Georg 
Kretschmar (a FK-ban található német gyü
lekezetek püspöke) és Siegfried Springer, az 
európai Orosz területek püspökének hal lat
l an szervező munkája. 

* 

Életre kelt egy félévszázada elhangzott ige
hirdetés-sorozat: Scholz László, egykori 
zuglói lelkész a Római levélről t a r t o t t gyü
lekezeti igehirdetései. Principálisom (1949-
50-ben) kitűnő teológus is volt , nemcsak 
jeles igehirdető. Szükségesnek érezte, hogy 
a Reformáció egyik legkedveltebb leveléről 
ő is hirdesse az evangéliumot. A m i n t az új 
reformátori teológia kitűnő képviselői 
B a r t h , Brunner, Nygren ugyanezt tették. A 
m i nemzedékünk bizonyára örömmel veszi 
kézbe a szépen gondozott Római levél-ma
gyarázatot, a veretes mondatokat, cizellált 
kifejezéseket. Érdekelne, hogy a m a i f ia ta l 
nemzedék mennyire tudja megbecsülni ezt 
a kincsünket? Kétségtelenül több ez a 
könyv, m i n t muzeális érték! Köszönet jár 
mindazoknak, a k i k nem engedték, hogy 



fele-désbe merüljön. A Római levél sohasem 
hiányzott protestáns teológusok asztaláról! 

* 

60 éve halt meg Karinthy Frigyes 

Evangélikus volt, Kemény Lajos fasori evan
gélikus lelkész esperes temette. 1938. augusz
tus 29-én halt meg Siófokon, és szeptember 
1-én temették el a budapesti kerepesi temető-
ben. Egyházunk gyászszertartása közben 
Móricz Zsigmond is beszélt. Ötvenegy éves 
volt , koporsóján csak 50 év áll. Összetett, bo
nyolul t egyéniség volt. Humoristának ismer
jük, agyműtéte után „tumoristának" is nevez
ték morbid tréfájú barátai. Zseni volt. Ha jó 
barátja Kosztolányi Lángelmék című könyvé
be nem is került be, ö is lángelme volt. Kosz
tolányi benne a „felgyulladót, a sziporkázót, 
tündöklőt", szóvicceket gyártót, az eszperente 
nyelven is fogalmazót, az utolérhetetlen fan
táziájú írót látta. Tudta, hogy örökké pénzza
var ra l küzd és mindenkinek adósa (halálakor 
öt pengőt találtak a zsebében és 45.000 pengő 
kiegyenlítetlen tartozása volt), de soha nem 
esett kétségbe. Mégsem volt kávéházi bohém, 
vagy cinikus, mindent kifigurázó pesti humo
rista csupán... 

Meggyőződtem: roppant műveltségű, szé
les olvasottságú, gondolkodó ember volt , sőt 
kereső ember. Jól ismerte a Bibliát is, nem
csak Thomas Mann Józseféből (amit híres 
agyoperációja előtt és után olvasott). Elete 
k r i t i kus pontjain bibl ia i kifejezéseket hasz
nál, sőt a Názáretire is hivatkozik, amikor a 
koponyája körül utazik, a Koponyák helyére, 
a Golgotára is gondol, Isten nevében indu l 
Északra, oda ahol barátját, Kosztolányit száj
daganattal műtik, s amikor meglékelt kopo
nyájáról leveszik a kötést a Lázár sírjánál 
hangzó jézusi szót használja: „oldjátok meg 
kötelékeit". A Noé féle szövetség szivárványá
ra u ta l , amikor újra lát. Olivecronában azt 
látja, a k i 2000 éve is gyógyított: „Kelj fel és 
járj!" - „olyan volt ez min t egy álom - a B i b l i 
ából" - írja. 

A kereső, Istent-kereső Kar in thy egyetlen 
versére utalok, amit számomra váratlanul a 
Magyar Rádióban is beolvastak halálára em
lékezve: Az Ige így Született... Assziszi Ferenc 
módján az állatokat testvéreinek nevezi, 
majd szinte kora darwinizmusával csak egy
nek tudja magát a természet világával, még
sem így fejezi be: Van valami más, Valaki más, 
aki több m i n t a természet és makogó ajakkal, 
előrebukó torokkal hörgi: „az új jeladást: is
ten, Is-ten... Istenem, könyörülj!" Csak annyi 
ez, m i n t Kosztolányi, az agnosztikus költő 

váratlan hajnali részegségében a hódolat, a 
beismerés: „egy nagy U r vendége volt" i t t e 
világban? - Kar in thy néven nevezi, sőt vallo
másként mondja: Istenem. Amegszokott álarc 
mögött érdemes felfedezni ezt a másik Ka
r in thy t is. . . 

* 

Századunk egyetlen magyar nyelvű evangéli
kus Dogmatikája 50 évvel ezelőtt jelent meg. 
Prőhle Károly: A Hit Világa. 
Bevezetés a Keresztyén Hit tanba, Győr, 1948. 

M i a könyvet egyetemi jegyzetben ismer
tük, de szigorlaton már ebből a könyvből kér
deztek. Soha sem felejtjük el sem a könyvet, 
sem a szerzőjét. A 360 oldalas könyvet szeré
nyen csak bevezetésnek nevezi az alázatos 
„éretteszű Bölcs", ahogyan m i hívtuk a nagy 
tiszteletben álló professzort, valójában kerek 
egész dogmatika, sőt egy fejezet etika is olvas
ható benne és, ami akkor még természetes 
volt, külön fejezet foglalkozik az Apologetika 
alapvonalaival, mintegy 30 oldalon. - Abban 
a korban Európában csaknem mindenki a 
teológiai professzorok között barthiánus volt. 
Prőhle tisztelte, de nem követte Barthot. Fél
tette tőle az első hitágazat tanítását. „A te
remtéshitet és a gondviselés hi te t az a bázeli 
Bar th hanyagolja, a vallásokat meg semmibe
veszi". M i nem mertünk vitatkozni vele, de 
azóta Bar thnak éppen ezt a két deficitjét már 
sokan észrevették. „Kant tanítványa, Schlei
ermacher követője" - mondta véleményként 
Prőhléról egy évtizedekkel fiatalabb teológus 
nekem. - Az t hiszem nem szabad sablonokba 
szorítani egyetlen tudóst sem. Prőhle Károlyt 
csak a saját nevével illessük! 

A m i t pedig könyve mottójának választott 
Augustinus idézetként, azt minden keresz
tény tanító alázatosan vezérigéjévé tehetné: 
Deo gratias, quia quod non potest competen-
ter dici, potest fideliter eredi. (Hála legyen 
Istennek, hogy amit nem volt lehetséges 
megfelelően elmondanom, azt még lehetsé
ges hűségesen hinni . ) 

* 

Elmennek a nagy öregek is... 

Az elmúlt évben elment a minden halandók 
útján három, hozzám lélekben közelálló bölcs 
öreg: egy skót presbiteriánus, egy svéd evan
gélikus és egy magyar római katolikus Tanító. 
Számomra mindhárom az egyházatyák kate
góriájába sorolható, modell-értékű idős kor
társ. Lesslie Newbigin januárban, 90 éves ko
rában Bo Giertz júniusban 92 éves korában és 
Gál Ferenc júliusban, 84 éves korában hunyt el. 



Három felekezetileg is, a lka t i l ag is na
gyon különböző ember, ami összeköti e há
rom eltávozottat az a feltétlen Krisztushit, 
őszinte egyház-szeretet és a tolmácsolás-kész
ség, hogy a krisztusi mondanivaló releváns 
legyen nyugtalan korunk értelmiségi embe
reinek is. Ez a három név talán még sohasem 
került így egymás mellé. Bennem mégis 
együtt él, mindháromtól sokat t anu l tam, s 
nem tehetem, hogy ne szóljak róluk... 

Még az elmúlt év elején január 22-én hunyt 
el a Dél-Indiai Egyház (CSI) egykori püspöke, a 
bri t Egyesült Református Egyház lelkésze, k i 
tűnő teológus, odaszántéletű misszionárius és 
nagyszerű gondolkodó. Tőle a 21 . század küszö
bén egyre többet tanulhatnak az európai ke
resztények. Ha lehet valakiről azt mondani, 
hogy egyházi szolgálata példamutató volt, őróla 
bizonyosan! Gyakorlati lelkészi munkája és teo
lógiai jártassága elválaszthatatlan volt. Ami t 
tőle tanulhattam, így fogalmazható: tudnunk és 
képviselnünk kell, hogy az evangélium ma is 
releváns a vallásilag is pluralista társada
lomban. A kulturális és morális relatívizmus 
idején sziklaszilárd talaj állhat lábunk alatt. A 
legkülönbözőbb klímában a keresztény ember 
ugyanaz maradhat és egy br i t ember csak tudja 
mi t jelent a változó időjárás... 

Lesslie Newbigin nemcsak analizálta a 
kereszténység helyzetét és adott őszinte 
diagnózist, hanem briliáns stílusban, popu
lárisán is érthetően, élvezetesen, szelleme
sen muta to t t k iu t aka t . A teológiailag laikus 
értelmiséget éppenúgy megcélozta monda
nivalójával, m i n t a szakteológusokat. Az an
gol teológusokra jellemző filozófiai felké
szültséggel, mégis nagyon biblikusán, a mai 
kultúrával és civilizációval kontextuálisan 
fogalmazódott, angolszász gyakorlati érzék
kel nem maradt a könyvtárszobában, de 
nem is búcsúzott el a könyvektől. Eletem 
egyik legizgalmasabb teológiai olvasmánya 
volt a The Other Side ofl984 (reflexió O r w i l 
könyvére). Előbb olvastam, m i n t a már ma
gyaru l is kapható 1948-ban írt híres, ször
nyű víziót, s csak ez után a The Gospel in a 
Pluralist Society-t, ezt az előadás-gyűjte
ményt. Newbigin komolyan vette a szekula
rizációt, de nem hódolt be neki. Bízott az 
evangéliumban. Számolt az európai keresz
ténység csökkenő létszámával, de nem esett 
pánikba, Indiában megszokta a minoritás 
pozícióját. N e m élt a számok bűvöletében, 
h i t t Jézus Krisztus Atyjában, a k i marad t jó 
„kertész" a m i időnkben is, gondozásában 
sok gyümölcsöt teremhetünk, amint Newbi
gin egyik kedves igeverse erre bíztat (Jn 15). 

Bo Giertz svéd püspök, hosszú, tartalmas földi 
élete befejeződött az elmúlt júliusban. 92 évet 
élt. Az utóbbi időben már-már saját egyházá
ban is elfeledték. A polgári sajtó néhány sor
ban közölte halálhírét, s a jelenkori aktív lel
kész-nemzedék már csak inkább a női papság 
ellen kiálló konzervatív egyházi vonal vezérét 
látta benne, m i n t az egykor országhatárain 
túl is híres-neves püspököt. 

Hosszú ideig vol t Göteborg püspöke: 1949 
és 1970 között, de nyugdíjbavonulása után is 
aktív szellemi életet élt, rendszeresen prédi
kált, könyvet írt, Újszövetséget fordított... A 
tradicionális evangélikus lelkész típusának 
megtestesítőjét látja majd benne a svéd egy
háztörténetírás. Külföldön elsősorban az egy
házi szépírót ismerik személyében. Magyar
országon is A házát kősziklára építette és a 
Hitből élünk egyháztörténeti és lelkipásztori 
szempontból földolgozott lelkiébredési regé
nyei révén vált ismertté. Hazájában talán 
legtöbben kitűnő igehirdetői szolgálatát is
merték, határozott evangéliumhirdetését és 
biblikusságát becsülték. 

Publikációi 1930-tól haláláig szinte hihe
tetlen mennyiségben és ékesen szép, veretes 
nyelven jelentek meg. Már 12 évvel ezelőtt 
megírta végrendeletét, Jelkv 3,11 vezérigével, 
amiben az egyháztörténet három nagy kor
szakára utalva: korai kereszténység, refor
máció, svéd lelkiébredés kora úgy ír hogy, 
ezeknek drága örökségét kell megőrizni és 
továbbfejleszteni a ma i egyházban is. Kifejezi 
nyugtalanságát a jelenlegi egyházi helyzetet 
látva, de reménységét is, hogy az egyház Ura 
adhat még újulást a svéd evangélikus népegy
házban, és elsősorban a laikusok (nem lelké
szek) lelki ébredését várja, hiszen élő egyházról, 
szent népéről nem mond le az élő Krisztus! 

Nekünk - egy távoli ország kisebbségi 
evangélikus egyházában — nem szabad elme
rülni a svéd egyház ma i problémáiban és ál
lást foglalnunk Bo Giertz személyét illetően. 
Vallanunk lehet azt is, ami püspöki címeré
ben a felirat: Verbum crucis - Dei virtus. A 
keresztről szóló beszéd Istennek ereje. Köszöne
tet mondunk Istennek azért, amit m i is ismer
hettünk Bo Giertzben adott ajándékaiért... 

* 

Gál Ferenc életének 84. évében, július 25-én 
hunyt el. A szerény, de nagy tekintélyű tudóst 
nemcsak római katolikus testvéreink gyá
szolják. M i , protestánsok is, akik szerettük, 
tiszteltük őt. Ebben a keretben csak néhány 
mondatot írhatok róla. Talán nem sértő, ha 
először munkájáról szólok és csak azután ked-



ves, csendes egyéniségéről, a kettő termé
szetesen elválaszthatatlan. 

Először írásait ismertetem meg s aztán őt 
személyesen a nyolcvanas évek második felé
ben, amikor kezdett kibontakozni egy közös 
teológiai bizottság munkája. 

N e m időbeli sorrendben, de fontosság sze
r i n t számomra a két kötetes Dogmatikája je
lentett sokat (Sz. István Társulat, 1990), nem
csak azért mert így dedikálta nekem könyvét: 
„Sok örömöt kívánok Károly barátomnak a 
könyv olvasásához: Gál Ferenc", hanem azért 
is, mer t ez az első és ismereteim szerint egyet
len magyarnyelvű rk. dogmatika, ami üdvtör
téneti módszert alkalmaz, a I I . Vatikáni Zsi
nat tanácsát komolyan véve. Ezért rk . új dog
matikának szoktuk nevezni: Számunkra pro
testánsok számára ez a nyelv és gondolkodási 
forma érthetőbb, m i n t a régi skolasztikus j e l 
legű és főleg Aquinói Tamásra alapozó dogma
tikák. A m i filozófiai ismeretünk gyöngébb, 
min t Szentírás ismeretünk, ezért Gál Feren
cet könnyen olvassuk. Ez nemcsak azt je lent i , 
hogy több bibl ia i hely idézetét, vagy utalását 
láthatjuk a szerző művében, min t előző ma
gyar, vagy fordításban elérhető rk. dogmati
kákban (Előd István, Schütz Antal , Ratzinger 
vagy Rahner könyveiben), hanem e gondolko
dásmódja is közelebb áll hozzánk. Ezzel nem 
becsülöm le a Summa óriás szerzőjét, a skolasz
tikus tanrendszer legalaposabb teológusát. 

Gál Ferenc egyháza zsinatának intézke
dését követte, amikor az üdvösség történetére 
épített. Művében az apostoli szándék érvé
nyesül: „Ami kezdettől fogva volt, amit hallot
tunk, láttunk tap in to t tunk az élet igéjét h i r 
detjük!" ( I Jn 1,1) Gál az élő Isten közelébe 
vonza olvasóját, aki nemcsak távolról üzen, 
hanem aki Jézus Krisztusban belépett emberi 
létünkbe, történelmünkbe. Az üdvösség útjá-
vá tette a m i földi életünket. 

Számomra szimbolikus jelentőségű, hogy 
ez a csaknem 600 oldalas hittankönyv puha 
fedelű s a legegyszerűbb papírra nyomtatott 
két kötetes könyv. N e m a külseje, a tar talma 
fontos. Sokat forgattam. Ezt a művét ismerve 
legjobban egyáltalán nem csodálom, hogy az 
M T V 1 adásában augusztus végén (26-án) 
olyan méltatás hangzott el Fila Béla, Erdő 
Péter és Jeleníts István ajkáról, min t amit 
ha l lha t tunk az emlékműsorban. 

Emberként egyszerű közvetlen testvérem
nek ismertem meg, kevésszavú és kevés étkű 
ember volt: többször ült asztalunknál, de i n 
kább csak nézett és hallgatott bennünket, alig 
evett és a l ig szólt. Magányos ember benyomá
sát keltette, de nem boldogtalannak. Istennek 
ez a drága szolgája a helyén volt: diákjai, 

paptársai között nagy családjában az Egyház
ban. Ez a nagy tudós, sok-sok könyv ismerője, 
egyszerű és alázatos tudott lenni. Szépen fe
jezte ezt k i Jeleníts István: „Gál Ferenc gya
logos, szolgáló ember tisztességével tanított 
és írta magas színvonalú műveit. Ez pedig 
roppant fontos i t t Magyarországon, ahol vé
kony szálakkal kapcsolódunk a teológiai fejlő
déshez és az egyház zsinat utáni életéhez." 

Gál Ferencben m i is egy hűséges tolmá
csot kaptunk az Egyház Urától... 

* 

Gyurkovics Tibor istenes versei: Isten homlo
kán. (Kairosz Kiadó, 1998) Nem mindennapi 
esemény irodalmunkban, ha megjelenik egy 
egész kötet istenes versekből. Nagy örömmel 
vettük hát kézbe Gyurkovics írónk könyvét a 
Könyvhéten. - Balassi Bálint és Ady Endre 
után a magyar irodalomban merészség iste
nes verseket írni és kiadni . Nem lehet rende
lésre - belülről kel l fakadnia az Isten ölelésé
re vágyó ember küzdelmeiről, kétkedéseiről 
és megbékéléséről tudósító vallomásnak. 
I lyen történések sorozatának vagyunk tanúi 
a kötet olvasásakor. Felekezetének nagyjai
hoz is méltó Gyurkovics költészete: Sík Sán
dor, Pilinszky János, Radnóti Miklós sorába 
állt. Érzi a t i tko t : csak az tud Istenről beszélni 
hitelesen, aki szólni is tud Hozzá. Gyurkovics 
nem a filozófusok istenéről elmélkedik, ha
nem az élő Istennel van dolga. Ót szólítja meg. 
Nem teológus, amit megélt azt írja le, de min
dig Jézus Krisztuson tájékozódva és ezért 
nem téved el, ezért tisztázott a pozíciója. -
Nem gügyög, nem gyermeteg, nem szenti
mentálisan érzelgős, felnőttként beszél, férfias 
bátorsággal viaskodik Istennel, töpreng és 
val l . Átéli a valóságot: ha hisz az ember, az 
csak Isten kitüntető szeretetének jele lehet. 

Tetszik, hétköznapi, normális nyelvezete, 
semmi egyházi zsargon A kötet nem összefüg
gő lánc, vagy crescendáló sorozat, hanem 
olyan vonulat, aminek csúcsai és völgyei 
egyaránt vannak. Időrendben az első Rorate 
1958 és az utolsó Jézus Krisztus 1997. A szer
ző azonos a Vigiliában már kétszer bemutat
kozott önmagával (a Ki nekem Jézus? körkér
désre gondolok). 

Bib l ia i alakok, történetek és példázatok 
elevenednek meg új színben. Élethelyzetek, 
ismerős emberi feladatok és kísértések. Filo
zófiai tépelődés a K i vagyok? és a K i vagy? 
kérdéséről. Nemcsak olvasóinak jelent dialó
gus lehetőséget: trialógust folytat. (Trialogi-
zál.) Vagyis Isten is együtt van az író és hal l 
gató párbeszédében. 



Emberek iránti szeretete legyőzi az em
berkerülést, sokszor embertelen korunkban. 
- Gyakran vesszük még elő ezt az istenes-em
berséges könyvet! 

* 

Jó ha tudjuk: 

A budapesti Ökumenikus Tanulmányi Köz
pont időszerű témákról több egyszerű és köz
érthető nyelven jelentet meg írásokat. A kö
vetkezők még kaphatók: 
- A jelenlegi római katolikus egyházat, I I . Já

nos Pál pápa személyét és ökumenizmusát 
mutatja be az első füzet: „77. János Pál pápa 
magyarországi látogatása" (ára: 40,- Ft). 

- Zsidóság és kereszténység kérdését tár
gyalja a „Zsinagóga és egyház" elnevezés 
kiadvány (ára: 40,- Ft ) . 

- A protestáns egyházak, a kis egyházak és 
a szekták meghatározásával foglalkozik a 
„Senki titeket meg ne tévesszen" című tanul
mány (ára: 60,- Ft). 

- A szekta-kérdésben több írást is közzé tet
tek & „Minden vallás egyház?" tudományos 
kötetben (ára: 250,- Ft) . 

- A családról és házasságról is készült füzet: „A 
család; ökumenikus feladat" (ára: 70,- Ft). 

- A tömegtájékoztatási eszközökről ad idő
szerű ismertetést a „Média és etika" című 
kiadvány (ára: 85,- Ft) . 

- A nagy évfordulóra, Jézus Krisztus szüle
tése óta eltelt kétezer évre emlékeztet a 
„Világvége vagy jubileum?" (ára: 75,- Ft). 

- Ar ra az izgalmas kérdésre ad világos, ke
resztény választ egy kiadvány, hogy m i a 
közös és mi az eltérő a három nagy világ
vallás: a zsidóság, a kereszténység és az 
iszlám között? (1977, ára: 95,- Ft ) . 

- „A vallásszabadság a mai demokráciák
ban" címet viseli az a könyvecske, amely 
megjelent ezévben, németül és angolul is 
(ára: 180,- Ft ) . 

- A rendszerváltozás okairól, következmé
nyeiről és a piacgazdaságról, valamint az 
érvényes evangéliumi értékekről szóló ta
nulmány (ára: 70,- Ft) . 

- Az ismertetetteken kívül a Magyarországi 
Egyházak Ökumenikus Tanácsa megbízá
sából a Központ megjelentetett még egy 
füzetet, a.„Tartsd magadnál" címűt, amely 
a keresztény, zsidó és iszlám vallásokban 
előforduló alapvető fogalmak pontos ma
gyar jegyzékét tartalmazza (ára: 250,- Ft) . 

- Olyan, már kifogyott tanulmányoknak, 
m i n t >yAz egyház és a nacionalizmus" újra 
kiadása elegendő érdeklődés eletén lehet
séges. Fentiekről további tájékoztatást ad 
és rendeléseket felvesz: az Ökumenikus 
Tanulmányi Központ, Budapest, Bocskai 
út 15., 1114; Telefon/fax: 466-47-90). 

* 

Milyen szerepet töltenek be a folyóiratok az 
értelmiségi gondokodásban? - címen a Ma
gyarországi Francia Nagykövetség Kulturá
lis Osztálya a Nemzeti Kulturális alappal és 
a magyar folyóiratokkal együtt konferenciát 
szervez 1998. október 29-31-én. Erre lapunk 
szerkesztője is meghívást kapott. Ebből az 
alkalomból egy kétnyelvű összefoglaló doku
mentumot adtak k i a magyar folyóiratokról. 

A folyóiratokat „az alkotás és szel lemi
ség műhelyeinek t ek in t ik" . A Credo számá
ra ez a kapcsolat jelentős lehet abban az 
irányban, hogy a német, angol, skandináv 
érdeklődési területünket kiegészíthetjük a 
számunkra kevésbé ismert francia kulturá
lis élet ismeretével, aminek az én tapasz
t a l a t a im szerint (Strasbourg, Párizs, Brüsz-
szel) jelentős szerepe lesz az Egyesült Euró
pában. A szekularizált Európában hátha 
éppen a franciák szomjaznak „az Európai 
Unió lelkének" várt kereszténységre, hogy 
ne legyen csak le lket len, embertelen, gépi
es, üzletre és piacra orientált ez a kont inens 
a következő évszázadban!? 

Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet 

Célunk: Segítségnyújtás a gyülekezeteknek: 
hogyan tegyünk tanúságot a mai világban Jé
zus Krisztusról. 

Több éves előkészítési munka után 1995. áp
r i l i s 1-én nyitot ta meg kapuját a Protestáns 
Missziói Tanulmányi Intézet. Alapítói a Ma

gyarországi Református Egyház és az Orszá
gos Evangélikus Egyház, valamint a Károli 
Gáspár Református Egyetem. Az intézet igaz
gatója Dr. Anne-Marie Kool holland reformá
tus teológus. A Missziói Intézet alapítványi 
keretek között működik, kuratóriumának el
nöke Dr. Bütösi János, a Debreceni Reformá-



tus Teológiai Akadémia Missziológiai Tanszé
kének vezetője. 

A Missziói Intézet - mely tevékenysége 
során magáénak vallja a keresztyénségnek a 
Szentírásban kijelentett igazságait - célul 
tűzte k i , hogy a teológiai intézményekkel, a 
protestáns egyházakkal és missziói szerveze
tekkel szoros együttműködésben misszioló
giai képzést és oktatást nyújtson. 

Az intézet célja, hogy tudományos hátte
ret biztosítson, és összefogja a már létező 
missziói csoportosulásokat. Részt vesz a teo
lógusok missziológiai képzésében a teológiá
kon indexbe jegyezhető szeminárium keretei 
között. 

A világ különböző országaiból meghívott 
előadókkal, gyakorlati jellegű tanfolyamok 
szervezésével gazdagítja az oktatási és segít
ségnyújtási programot. 

A távlati célok között szerepel a misszio
náriusképzés elindítása. Az intézet napra
kész tájékoztatást igyekszik nyújtani a helyi 
és világméretű misszió aktuális kérdéseiről, a 
hazai missziói kihívásokról. 

A tudományos célok megvalósítása érde
kében nélkülözhetetlen a megfelelő felszerelt-
ségű könyvtár kialakítása. Ezért hoztunk lét
re egy korszerű missziói könyvtárat és olva
sótermet. Az alakuló könyvtárban jelenleg 
mintegy kétezer kötet található, köztük r i tka 
és értékes magyar kül- és belmissziói kiadvá
nyok. Körülbelül 25 missziói szaklapra fize
tünk elő, melyek szintén hozzáférhetőek az 

olvasóteremben magyar, angol, német és hol
land nyelven. 

Az intézet a Harma t Kiadóval együttmű
ködve Missziológiai Tanulmányok címen so
rozatot indított. A sorozat első kötete 1995. 
szeptemberében jelent meg, a második kötete 
1997. szeptemberében: Dr. Anne-Marie Kool 
doktori disszertációjának első kötete, mely
nek címe: Az Úr csodásan működik. A magyar 
protestáns külmissziói mozgalom 1756-1951. 
A könyvek a magyar protestáns külmisszió 
mozgalom történetét dolgozzák fel a második 
világháború végéig. Az utplsó kötet megjele
nése jövőre várható. 

Kulcsfontosságúnak tartják céljaik meg
valósítása érdekében, hogy belföldön és kül
földön egyaránt együttműködjenek azokkal, 
akik hasonló alapon hasonló célokért munkál
kodnak. 

Örvendetes, hogy széleskörű kapcsolataik 
alakultak k i nemcsak holland, hanem angol, 
német és amerikai missziói intézményekkel is. 

Az elmúlt évben sok új taggal gazdagodott 
a Baráti Kör. 

Az intézetet az alapítók tartják fenn, de 
költségvetésükhöz adományozók hozzájáru
lására is szükség van. Tudjuk: a jókedvű ada
kozót megáldja az Úr! 

Alka lmaikra , tanfolyamaikra mindenki t 
szeretettel várnak! Protestáns Missziói Ta
nulmányi Intézet: Kálvin tér 7. I I . em. (1461 
Budapest, Pf : 150.) 

Corrigenda 

Az előző szám 89. lapján a 2. bekezdés első 
mondata helyesen így hangzik: „Ez persze 
felmentést, feloldozást soha nem ad." Afe lo l -
dozás szó helyett a nyomtatásban „feldolgozás" 
szerepel, ami a mondatot értelmetlenné teszi. 

A második hiba sajnos több, mint értelem
zavaró. A 90. lap 25. sorában az általam írt 
„vallották meg" helyett a „váltották meg" sze
repel. I t t a meggyilkolt betlehemi gyerme
kekről írtam, akik „a római katolikus egyház 
aprószentjei, az egyház kezdettől tisztelt kis 
vértanúi, akik nem szóval, hanem halálukkal 
vallották meg Krisztust". Ez a meghatározás 
a Magyar Katolikus Lexikon ide vonatkozó 

címszavában szerepel, tehát a katolikus egy
ház hivatalos tanítását tükrözi. Ebből lett a 
megjelent szövegben az a teológiai képtelen
ség, hogy ezek a kis vértanúk „halálukkal 
váltották meg Krisztust". Sajnos a szöveg az 
elírással együtt gördülékeny maradt, a képte
lenségen túl semmi sem u ta l sajtóhibára. S ha 
csak néhányan lesznek is, akik akár rólam, 
akár egyházunkról (hiszen a Credo a Magyar
országi Evangélikus Egyház folyóirata) ezt a 
képtelen tanítást feltételezik, indokoltnak tű
nik számomra a helyreigazítás. 

Zászkaliczky Péter 


