
FIGYELŐ 

Polgár Rózsa 
Gondolatok a vizuális kul túráról 
a kárpi tművészet kapcsán 

„Mit akar a művész kifejezni? Honnan a 
forrás? Műértő-e az értelmiség? A nem-ver
bális kommunikáció egyik eszköze a képző
művészet?" - néhány kérdés azokból, amiket 
a Credo szerkesztője feltett nekem. Fontos 
kérdések, személy szerint örömmel vettem, 
hogy valakinek eszébe jutott a vizuális kul
túra indíttatásának mozgatórugója, megér
tésének lehetőségei. 

Kárpitművészként a képzőművészet szű
kebb területével: gobelinszövéssel foglalko
zom. Kéziszövéssel, két henger között kife
szített vertikális fonalakat szövök át gyapjú-, 
selyem- vagy pamutszálakkal horizontális 
irányban. 

A munkát megelőzően rajzolt, majd fes
tett színes karton készül. A szövésre kivá
lasztott terv, a gondolat anyaggá formálása 
mindig a legnehezebb periódus. Szinte leír
hatatlan, mi minden kell az alkotómunká
hoz. Szakmai felkészültség mellett az intuí
ció, az élmények anyaghoz, formához kap
csolódó szubsztanciája, a tudatos választás 
és a csoda, ami megmagyarázhatatlanul, de 
segít megteremteni a formát. Könnyen, erő
feszítés nélkül jó művek nem keletkeznek! 

A visszajelzés nagyon fontos. A művész
nek is tudnia kell, hogy a kommunikációnak 
ez a formája megértésre talált, még akkor is, 
ha az üzenet felfogására csak kevesen képe
sek. A művek és a néző közötti kapcsolatnál 
nagyon fontos a nyitottság és a befogadó
készség. 

Visszatérve a feltett kérdésekre, biztos, 
hogy a válaszok több kötetnyi elemzést igé
nyelnének, szakemberek bevonásával. A tel
jesség igénye nélkül mégis érdemes és szük
séges is foglalkoznom a képzőművészet meg
közelítésével. 

A vizuális kultúra csak kevesek számára 
érthető terület. Meg merem kockáztatni, 
hogy az értelmiség soraiból is csupán azok 
tudnak itt tájékozódni, akik foglalkozásának 
tárgya a képzőművészet. A nehéz eligazodás 
okát a 19. század szellemi változásai idézték 
elő, amely változások folyamatot indítottak 

el és a 20. század végére szinte követhetet
lenné váltak. De a korai korszakok művé
szettörténetből jól ismert folyamatainak 
megítélése is gyakran meglepő tájékozatlan
ságot árul el, holott iskolai tanulmányaik
ban erről bizonyára szó esett. 

Tisztázni kell, hogy a történelmi korok 
művészettörténeti tagozódása az adott kor vi
lágnézetének tükröződése. A vizuális művé
szet egyidős az emberrel. Az ősember gondol
kodását a természethez, élethez, emberhez 
való viszonyát barlangrajzaiból, szerszámai
ból ismertük meg. Rajzaik formája jelentést 
hordozó, de ez nem külsőség a tartalomhoz, 
hanem lényege, ami elválaszthatatlan tőle. 
Tartalmát pedig a világnézet teszi értelmessé. 

Egy későbbi példa teszi világossá, meny
nyire így van ez. Giotto, a reneszánsz egyik 
nagy mestere portréfestészetét korábban 
mint a legtökéletesebb természethűséget ér
tékelték, a mi korunk, a mi szemünk ezt már 
viszont stilizáltnak látja. Ugyanaz a forma 
mást jelent a mi számunkra, mint régebbi ko
rok embereinek jelentett. „A világnézet for
mává lényegül" - írta Fülep Lajos művészet
történész, református lelkész. A művészi 
portrénak nem hasonlósága révén van köze 
az eredetihez - mint hű másolat - , hanem a 
szellem ugyanaz, amellyel az eredetit felfo
gom, mint amellyel a portré formáját terem
tem. A művészet tartalma és a forma össze
tartoznak, vagyis a művészet tartalma a for
ma. A formának foka pedig azonos a tartalo
méval. Ahol elválnak, ott lehet világnézet, de 
nincs művészet. 

A 19. század szellemi változásai gyökeres 
átalakulást hoztak a képzőművészetben is. A 
szabadságot kereső, Ent-felszabadító vál
tozása e kornak ma is jelen van, néha anar
chikus formában. A19. század nagy változást 
hozó korszaka az impresszionizmus. Ezt a 
művészeti irányzatot a ,,1'art pour l'art" (mű
vészet a művészetért) mozgalmának is ne
vezték. A szellem lázadásának korszaka volt 
ez, amely sok más mellett a kor dogmatizmu-
sa, akadémizmusa ellen irányult. A magukat 





impresszionista művésznek vallók szem
beszegültek minden hagyományos értelem
ben vett formai megoldással. Azt hirdették, 
hogy az ideák, fogaknak és az „Én" formáló 
és komponáló tevékenysége ártalmára van a 
művészetnek. A természetet rögzítették, úgy, 
ahogy látták, és nem számított, amit róla 
tudnak, éreznek vagy gondolnak. Fontos volt 
a pillanat, a pillanat optikai igazsága. 

A természet az én benyomásom, ezt fes
tem vászonra, mondták. Az impresszionis
ták a l'art pour l'art hirdetése dacára hason
lóan gondolkodtak, nűnt elődeik, ők is vüág-
nézetet építettek, egy új világnézetet. „Az 
előfeltétel-nélküliségnek is megvannak az 
előfeltételei, mert bár nem szabad a művek
nek személyesnek lenni, ideálisnak, szellemi
nek, testinek, lelkinek, szubsztanciálisnak 
stb. Csak egy lehet fontos: benyomás, imp
resszió, ez pedig az a természet, amelyik az én 
benyomásomról szól, az én impressziómról -
s ez már világnézet." (Fülep Lajos) 

Az impresszionizmust követő posztimp
resszionizmus képviselői (futurizmus, kubiz
mus, expresszionizmus stb.), hasonlóan az 
előző periódushoz, szintén mindent el akar
tak hagyni a benyomáson kívül. Amíg azon
ban az impresszionisták a világnézettől is 
szabadulni akartak, a posztimpresszionisták 
mesterséges módszerekkel keresték azt. 
Mesterségesen akarták megkonstruálni vi
lágnézetüket. A szabadság óriási. Szabadon 
tehetné a művész, amit akar, de anyaga a ré
gi (festészet, szobrászat anyagai). Ami ren
delkezésre áll, az javarészt az előző koroké. 
A kérdés az, mit és miből? Majd ebből fakad
hat az anarchia is, amely már a művészet lé
tét is megkérdőjelezi. 

Korunk szellemi mozgásairól nehéz írni, 
túlságosan közeliek, kevés az idői rálátás, 
ezért szinte lehetetlen. Az elmúlt évtizedek 
mindegyike újabb irányzatokat hozott, ezek 
a tudományok és a technika fejlődésével is 
összefüggésben vannak. 

A szabadság ellenére az eredmény egyre 
pesszimistább, dekadensebb. Ezt tapasztal
juk, ha csak a nagy nemzetközi bemutatko
zásokat figyeljük, mint például a Velencei 
Biennálé vagy a Kasseli Documenta. Termé
szetesen ezek a nagy nemzetközi kiállítások 
egy-egy rendező koncepciója szerinti váloga
tást jelentenek, azaz minden mást kizáró, 
ami létezik ugyan, de az ő vüágnézetükön kí
vülre kerül. Ez újabb fontos jelenség száza
dunkban, nevezetesen a rendező irányító-be-
folyásoló szerepe. 

Munkámról szólva - kézzel szövött fali
kárpitokat, gobelineket készítek. A techniká
ról röviden annyit, hogy igényes, műves, na
gyon lassan haladó. Egyiptomban az óke
resztény korban vált népszerűvé a finom, sű
rű szövésű kopt gobelin és került át Európá
ba, ahol a középkorban Németalföldön és 

Franciaország területén virágzott k i különö
sen. Hatalmas manufaktúrákban készültek 
a nagyméretű falikárpitok kastélyok díszíté
sére, melegítésére. Anyaguk főleg gyapjú, 
fémszál és selyemszál. A kivitelezést megfe
lelő előre elkészített festett, rajzolt kartonok 
alapján, erős férfikezek valósították meg, 
szőtték fahkárpittá. Ma még Franciaország
ban és Belgiumban léteznek ilyen manufak
túrák néhány helyen. 

A szövésnek ez a fejlett, sokat tudó, min
dent megidézni képes formája ma is sok mű
vészt foglalkoztat világszerte. Csak most 
már saját erővel, esetleg segítséggel kivite
lezve, kisebb, megújult formával. 

Környezetéből kiemelt textiltárgyakat szö
vök leginkább, elhagyva a négyzetes kompozí
ciót. A kiválasztott tárgyat mozgása egy-egy 
fontos pillanatában rögzítem. 

A textil anyagával együtt élünk, magunk
ra öltjük, takarózunk vele, fájdalmunkban 
belegyűrünk. Mozgása rögzítésével, kiemelé
sével jelentése kibővül, újraértelmezhető. 
Ezeknél a munkáknál leginkább az érdekel, 
foglalkoztat, hogy a textilnek, a legember-
közelibb matériának mint témának és esz
köznek közvetítésével mi mindent lehet és 
miként lehet közölni magáról az emberről, 
legyen a közlendő személyes vagy közösségi 
élmény és gondolat. A közlést hordozó hét
köznapi tárgyak a gobelin luxusműfajával 
készülnek, és ez a paradoxon önmagában is 
feszültségteremtő lehetőség. A környeze
tünkből kiemelt textiltárgyak néha erős va
lószerűséggel készülnek és éppen emiatt el
távolodnak a reális környezettől, mindez a 
közlés tömörsége érdekében történik. 

Munkáimról részletesen nehéz bármit is 
mondani, de azért remélem, beszél maga a 
szövött kép, a forma. 

Péter Márta művészettörténészt idézem: 
„Polgár Rózsa a mélység-dimenzió meghódí
tására indult el - konkrét és átvitt értelemben 
egyaránt. Munkáinak vizuális tömörsége az 
élmények és gondolatok tágasságát és mély
ségét sűríti egy-egy metaforává emelt, s éppen 
testközelisége miatt kiválasztott tárgyban." 

Ha a közlés felől közelítek, a személyes és 
egyben egyetemes élmény leginkább meghatá
rozója munkáimnak. A golyó lyukasztotta 
Katonatakaró részben saját élmény, egyben 
egyetemes, szembesít a háborúk retteneté
vel. A védettség jó érzését sugárzó gyerekarc 
látható a Babatakaró polgári otthonok han
gulatát érzékeltető csipkéi mögül. A hazát 
elhagyni kénytelen emberek diaszpóra-lété
re utaló Vándortarisznya, „Fontos kis zseb
kendő", Ködmön stb. az otthonhoz-hazához 
kötődés eltéphetetlenségének megtapaszta
lása. Az anyai hivatásra utaló Anyaság című 
munka kitárt karokkal ábrázolt kismamaru
ha, az öröm, a várakozás, az odaadás és a 
szenvedés is egyben. 



S még egy példa, a Himnusz című munka, 
amelynek alapgondolata, amire a mű felépül, 
a Kölcsey Ferenctől származó „aggódó haza
szeretet". Tág asszociációs tartománya van a 
Kenyér című munkának. Három elemi szük
ségletet kifejező jelentés kapcsolódik ebben 

az ábrázolás tárgyához: „a mindennapi ke
nyér", azután „a kenyér megtörése", mint l i 
turgikus mozzanat és a művész kenyere, 
rnint mesterség. „Polgár Rózsa kenyere a 
textil. Ez a tárgy maga az abszolút metafora". 
(Péter Márta) 

Több fényt! 
Goethe végső kívánságának tartott, halálos 
ágyán elsóhajtott kérése ma is időszerű óhaj: 
Több fényt! A szellem emberei és a lélek 
munkásai gyakran fejezik k i ugyanezt száza
dunk végén és egy új évszázad küszöbén. 
Mesterséges fényforrások használatában bi
zonyára jobban állunk, mint Goethe idejé
ben. Talán a természetes fényt, a napfényt is 
jobban szeretjük, mint az egykori Weimar-
ban, de sem az erkölcs világában, sem az em
beriség békéjét ületően nem valószínű, hogy 
a mögöttünk levő évszázadot a világosság 
korának nevezik majd bármikor is. 

Nem kényeztettek el Magyarországon 
bennünket az idei Goethe-évforduló kapcsán. 
A magyar kulturális média csak érintőlege
sen foglalkozott vele. Nálunk Goethe legfel
jebb margójegyzeteket kapott. Bemutatta 
ugyan az egyik TV-csatorna Tasso-ról szóló 
darabját (másfél évtizede felvett anyagból), 
világirodalmi folyóiratunk is ígért egy külön
számot róla, de ez a szám nem került piacra. 
Míg Európában valóságos Goethe-kultusz 
alakult ki , még az utazási irodák is foglalkoz
tak vele, addig nálunk a napi politikai hírek 
és a természeti katasztrófákról szóló tudósí
tások elhallgattatták az egykori költő-óriás
ról való megemlékezést 250. születésnapján 
is. Németországban "Goetherummel"-ről ír
tak egyházi lapok is, sőt Észak-Amerikában 
is akadémikus körökben Goethe-láz volt, a 
skandináv kulturális sajtó pedig egy új aspek
tust mutatott be: a Mefisztofelészt teremtő 
Goethét, aki nemcsak a Faustot formálta 
meg az ős-Faustból végleges alakjában, ha
nem az ördögi kísértőt is, sőt azt rokonszen
vessé is tette. Goethe maga volt Faust is és 
Mefisztofelész is - írták róla, sőt mindkét f i
guráját érdemes átmenteni a 21. századba a 
kultúra Noé-bárkájában. Megszólaltak teoló
gusok is a divinum és a démoni vüág titokza
tos kapcsolatáról. Goethe ma is új hangokat 
hívott elő, provokált a szó eredeti értelmé
ben. Nálunk csaknem néma csend honolt. 
Valamikor nagyszerű költőinket és irodal
munk jeleseit erősen foglalkoztatta Goethe. 
Babits, Kosztolányi és nem utolsó sorban 
Szerb Antal egyéni hangvételű véleményt 
nyilvánítottak róla. Protestáns iskolákban is 
tanították. Ma nem foglalkozunk vele. 

Félre ne értsük! Most sem akarjuk kisa
játítani Goethét, nem is vesszük át vagy má

soljuk axiómaként a régi megállapításokat: 
„Goethe az igazi európai ember modellje, az 
európai gondolkodás legjobb képviselője, a 
nyugati fausti ember megtestesítője." Csu
pán azt akarom érzékeltetni, hogy elhallgat
ni sem szabad, és némán elmenni mellette 
ostobaság egy ilyen kerek évforduló alkalmá
val. Nagy hiba kihagyni ezt az alkalmat a 
magyar értelmiségnek, és benne nekünk, 
evangélikusoknak. Jelentős mulasztás. Hi
szen sok-sok égető kérdést vet fel ez a zseni
ális ember ma is. Ez a sokoldalú, nyugtalan, 
nehezen meghatározható lángelme gyújthat 
ma is. Egykor Illyés Gyula gyűjtötte össze 
Kosztolányi újságcikkeiből a fontos világiro
dalmi alakok arcképét Lángelmék címen. A 
szó maga is Kosztolányié volt. A lángelmék 
között angolok, északiak, oroszok, franciák, 
olaszok társaságában szerepel öt német is, 
talán kevesebb, mint várnánk, de Schillert, 
Rilkét és Thomas Mannt is megelőzve első 
helyen Goethe. Kosztolányi szinte hódolattal 
ír róla, és ez nemcsak újságírói manír, tud
juk, hogy például Frankfurtot azért látogat
ta meg neves.költőnk, mert az Goethe szülő
városa volt. Őseire és családi körülményeire 
volt kíváncsi, azt akarta, hogy jobban meg
értse, megfejtse Goethe ti tkát a háttér isme
retében. A klasszikusokat tartalmazó könyv
tár a Goethe-házban, a spinét és a hárfa, a 
polgári jómódról árulkodó berendezés ter
mészetesen nem magyarázta meg, miként 
lett Goethéből az, aki volt, legfeljebb élete
sebbé tette mindez a gyermekkori hátteret. 

Közhely, de igaz azt mondani Goethéről, 
hogy nem hegy vagy hegycsúcs ő az európai 
irodalomban, hanem hegység (nem Berg, 
hanem Gebirge), akiben bolyongani, vándo
rolni lehet, mindig új és új tájakat fedezve 
fel. A 83 évet megélt költőfejedelem hosszú 
életében sokfélét alkotott, és újra meg újra 
meglepetésekkel szolgál, ha "tájait" bejár
juk. Benne fény és árnyék, világosság és ho
mály, szikár logika és rejtélyes misztika, pol
gári és démoni elemek, nyugalom és nyugta
lanság, ókori és újkori érzések, gondolatok 
egyaránt megtalálhatók. Költő és drámaíró, 
nyelvész és államférfi, közgazdász, utazó, 
természettudós. Növényekről és állatokról 
értekezik, és fejtörést okozó fénytani véle
ményt nyilvánít. Az első és utolsó igazi poli
hisztor saját korában. Nem szakember, egy-



szerűen ember. Sokat olvasó és még többet 
író ember, akitől semmi sem idegen, ami em
beri, hiszen vérbeli humanista. Fennkölt 
eszméket hirdet, és ugyanakkor telve van 
emberi gyarlósággal. Poéta doctus, de az ér
zelmekkel is játszik. Irodalmi alkotásait nem 
magyarázza, hanem éli és igényli, hogy éle
tét ismerjék. Saját élete a legnagyobb alkotá
sa. Volt már, aki arról írt, hogy ő az egészsé
ges ember mintaképe, mások meg arról, 
hogy rengeteget szenvedett, sokat beteges
kedett is élete során. A fegyelmezett, külse
jére is sokat adó, jó megjelenésű férfi, köte
lességtudó hivatalnok tudott féktelen, és a 
szabadosságig menő, tréfás kedvű egyén is 
lenni. Sokat dolgozott és sokat szórakozott. 
Tudjuk, hogy legalább hat-hét nagy szerel
me volt életében. Nem hajhászta a népszerű
séget, mégsem volt számára mindegy, mit ír
nak vagy mondanak róla az emberek, az egy
szerű nép vagy a szellemi és társadalmi elit. 

Ebben a keretben nem analizálhatjuk 
tovább Goethét, még azt sem tehetjük meg, 
hogy a fent említett Babits - Kosztolányi -
Szerb véleménycsokorban megmutassuk az 
azonos és ellentétes színeket, sőt azt sem, 
hogy a Faustot elemezve összevessük Ma
dách: Az ember tragédiája hasonló, és mégis 
egészen más művével. Érdekes lehetne pár
huzamot vonni Dante, Milton vagy éppen 
Shakespeare gondolataival is. Különösen az 
utóbbi volt Goethe állandó csodálatának tár
gya. Külön tanulmányt igényelne, ha a róla 
szóló véleményeket mutatnánk be: Napóleon 
ismert hódolatától - íme az ember, mutatta 
be őt - a természettudósok fanyalgó kijelen
téséig, miszerint Goethe amatőr maradt a fi
zikában, csak műkedvelő, de nem szaktudós. 

Egyetlen aspektus van csupán, amiről te
ológusként szólnom kell: mi volt a viszonya a 
kereszténységhez? Ez a probléma nem csak 
engem érdekel. Helmuth Thielicke-nék 
1982-ben jelent meg ilyen tárgyú könyve: 
Goethe und das Christentum. Izgalmas írás. 
A kitűnő hamburgi lelkész és teológiai pro
fesszor általában is feltette a kérdést Goethe 
vallásosságával kapcsolatban: agnosztikus, 
újpogány, felekezeten kívüli protestáns, 
vagy individuálisan hívő volt-e Goethe? A 
maga módján vallásos, kérdezhetnénk ma 
divatos terminológiában. Ellentmondásos ki
jelentései miatt őt nem lehet véglegesen be
sorolni egy-egy megszokott kategóriába. 
Egyaránt voltak panteista, politeista, 
monoteista kijelentései. Hite és hitetlensége 
is sokszínű volt. Fekete-fehérben ábrázolni 
úgysem lehet őt. Thielicke azt ajánlja, hogy 
folytassunk vele állandó párbeszédet, mert 
provokálni nagyszerűen tud, gondolatai bú
vópatakként újra meg újra előtörnek Euró
pában, kortársainknál is. Óva int, nehogy 
valami véglegest mondjunk, statikust, példá
ul, hogy egészen idegen test a kereszténység

ben, vagy hogy a költő-humanista kizárja a 
divinumot minden formában. Mondták róla, 
hogy kozmoszértékelése inkább buddhista, 
mint keresztény, tettrekészsége és ihletése 
inkább voluntarista, mint a keresztény ke
gyelem hirdetőinek álláspontja. Figyelemre
méltó, amit kora merev ortodoxiájáról vall, 
és megszívlelendő, amit ez a racionálisnak 
kikiáltott ember a történelemben megmu
tatkozó démoni elemről szól. Messze előre
mutatott kortársai gondolkodásánál, Faust 
kiszolgáltatottsága az ókori Sziszifosz mon
da modern változata, és ezzel már mai eg
zisztencialistáknál vagyunk, Sartre vagy Ca
mus Sziszifosz-szindrómájánál. Talán éppen 
ez az a pont, ahol valamit megsejtett a ke
resztény ember szabadságából, amikor a töp
rengő Faustot a húsvéti harangszó menti 
meg az öngyükosságtól, mert egy új dimen
zió jeleink meg: „és mégis érdemes élni". 

Közeledhetünk Goethéhez bárhonnan, 
csak egyet nem szabad: elfelejteni és elhall
gatni, hogy ő i t t volt, élt és alkotott Európá
ban, és ez minket is érdekel. Nem is csupán 
egy kerek évforduló kapcsán. A vallások mai 
újraértékelésénél segíthet valamit, amit 
Kosztolányi idéz Goethe-tanulmányában egy 
ismeretlen középkori misztikustól: „Sze
münk, mivelhogy nap-szerű - meglátja a 
fényt, érzi i t t lent - s lelkünk, mivelhogy 
nagyszerű - mindenbe vágyva sejti Istent". 
Goethe erről így ír: „A szem a fénynek kö
szönheti, hogy van. Közönyös állati segéd
szervekből a fény olyan szervet teremtett, 
mely hozzá hasonlatos, s így alakul át a szem 
a fényen, a fényért, hogy a belső fény a kül
ső fénnyel nézhessen szembe." Goethe sze
me érzékeny volt a fényre, s vágyta a fényt. 
Mehr Licht! - kívánta. 

Kosztolányi szerint „ő maga is fény volt, 
aki nézi a fényt, napszerű és nagyszerű". Jé
zus pedig, aki a szem és világosság kapcsola
táról beszél, a Hegyi beszédben (Mt 6,22) a 
test lámpásának neyezi a szemet, magáról 
pedig ezt mondja: „Én vagyok a világ vilá
gossága". A több fényre vágyó Goethe kíván
sága csak Nála teljesülhet: több fényt! 

I r o d a l o m 
1. A Nagyvilág, világirodalmi folyóirat idei 7-8. 

nyári száma „Goethe-számnak" készült. Rejté
lyes módon nem került árusításra. Ezért ennek 
cikkeit nem ismertethetem. 

2. A Lutherische Monatshefte 1999. 7. száma szin
te teljes terjedelmében Goethével foglalkozik. 
Németországon kívül Goethe amerikai értékelé
sét is hozza. Kitűnő körképet nyújt, természet
tudományi, vallástörténeti, irodalmi vonatkozá
sokat is közöl. 

3. Goethe magyar értékeléseit többek között 
Wildner Ödön Goethe breviáriumá-ból vettem 
(714 pl., a II. világháború előtti é.n. kiadás tel-



jes magyar bibliográfiával!) A Faust tragédia 
Kozma Andor-féle fordítását használom. Fel
használtam még Babits: Európai irodalomtörté
netét, Budapest, é.n., Illyés Gyula - Kosztolányi 
Dezső Lángelmék című gyűjteményét (201 kk), 
és Szerb Antal: A világirodalom története című 
könyvét (Budapest, 1962., 452 kk). 

4. A hivatkozott Helmuth Thielicke könyv adatai: 
Goethe und das Christentum München-Zürich 
1982. Ez a publikáció Magyarországon még nem 
került ismertetésre, ismereteim szerint. 

5. Az említett skandináv érdeklődés valóban feltű
nő és széleskörű. Svéd, dán és finnországi svéd 
forrásokat ismerek. A tekintélyes Dagens Nyhe
ter Henriette Zorn írónő tollából több írást is 
közöl Goethe Mefisztofelész alakjával kapcso
latban, akit „a következő évezred követésre 

Még egyszer Jánosy Istvánról 
az e v a n g é l i k u s p o é t a d o c t u s r ó l 

Mottó: „Van egy erős ős Uram, 
már gyermekül vermébe ejtett 

s mint bölcs vadász gyenge vadat 
elbocsátott, de nem felejtett-

szabadon sem vagyok szabad" 
Babits Mihály 

Sokan versengtek érte az elmúlt évben - ne
künk nem kell, mert a miénk. Több folyó
iratban is jelent meg méltatás róla, sőt volt 
olyan is (a soproni Várhely), amely egész 
számot szentelt neki. Azon a jogon írok róla, 
hogy könyveiben régi fasori barátjának, há
rom közül az egyik lelkipásztorának neve
zett. Édesapja történelemtanárom volt, k i 
sebbik öccse nyolc évig osztálytársam. 

Kisajátítani őt úgysem lehet, hiszen Ist
ván a különleges tehetségű Jánosy fiúk leg-
idősebbike úgyis szétfeszít minden keretet, 
szabad ember, csak Istenhez kötött, ahogy 
Babits írta a fent idézett mottóban. 

Csak több ellentét-párral fejezhető ki egyé
nisége. Dialektikus mondataim rá egyszerre 
igazak: Tágölelésű lélek, szellemisége átöleli 
az ókort és legújabb kort, a családot és az 
emberiséget. - Lutheránus, de Melanch-
thont és Erasmust jobban szereti Luthernél. 
Protestáns, de Szent Ferencről énekel, test
vérként üdvözli Poverello testvért, kinek 
„bátyja volt a nap és húgai a madarak, s a 
leprásokat emberszámba vette, sőt az Ember 
Fiát látta bennük. Benne kifordult a vüág, 
valami új rend sejlett fel: ami szép volt, az 
förtelem lett, s amitől irtózott, az gyönyörű
ség." - Krisztus-hívő, de igazi barátja és pél
daképe Gandhi, akit keresztény szentként 
emleget, noha a Mahatma nem is volt egyet
len keresztény felekezet tagja sem. - Nyolc 
nyelvből fordít, de ő maga is versel. - Dunán
túli magyar, derűje pannon, de érti és szere
t i a jó „tót atyafiakat" is. - Kedveli a muzsi-

vonzó alakjának" nevez „a gyökértelenné vált, 
szekularizált emberek számára (utcanyelven 
jegyzi meg: „egy valóban klassz ördög ez a 
Mefisztofelész.") Hasonló gondolat, ha kritiku
sabban is fogalmazott, Per0hgaard dán író meg
állapítása: Goethe et essay című írásában. A 
koppenhágai dán germanista professzor is lelke
sen és csodálattal ír a sokoldalú Goethéről. Is
meretes, hogy Finnországban az elmúlt nyáron 
új feldolgozásban mutatták be Gounod: Faust 
című operáját, és ezzel kapcsolatban több cikk 
jelent meg egyházi újságokban is Goethe gondo
latairól, erkölcsi felfogásáról, démon-ábrázolá
sáról, és a költő szerepéről az európai szellemi 
életben máig érezhető hatásáról. 
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kát, sőt maga is játszik Bachot, Beethovent, 
Mozartot is. - Rembrandtot nemcsak csodál
ja, de megkísérli megmagyarázni is szemet 
nyitogató módon. - Nem látnók, mint a kis 
Teréz, akit nagyra becsül, de álmai vannak, 
és ezekről naplót vezet már gimnazista kora 
óta. - Ismeri a bűn feneketlen mélyét, egy
két bugyrát maga is megjárta, de az irgalmas 
Isten újra meg újra újat tudott kezdeni vele 
is. - Toleráns, de a Hegyi beszéd nyomán ra-
dikáüs kereszténységet kíván. - Kínlódva éli 
át napjaink szörnyűségeit, ezeken hol meg
rendül, hol felháborodik, de hisz a végső har
móniában, a megbékélt találkozásbari. - Ott
hon van rnindenütt Európában, de Ázsiában 
is honos, Dantét idézi, Miltonnal és 
Hölderlinnel beszélget, de modern amerikai 
lírát is fordít értő módon. 

Mit akar Jánosy István immár nyolc évti
zede? 

Békét akar - a „nem ölést", a „nem ár-
tást" akarja és benne az élet szeretete és tisz
telete kiterjed a növény- és állatvilágra is. 

Erkölcsöt akar egy olyan világban, ahol 
az erkölcsi alapok rendültek meg és a legál
talánosabb járvány mindenhol a morál 
insanity. 

Életre irányított kultúrát akar halálra 
orientált korunkban is. 

Humanizmust akar, de a divinumból fa
kadót, mert Isten számára evidencia, Róla 
nem vitázik, tudja, hogy őt is számon tartja 
és O ad néki szellemi impulzusokat is. 

Számomra Jánosy István protestáns 
Dosztojevszkij, „az én lelkem a Dosztojevszkij 
lelke" írta, aki Raszkolnyikowal leborul az 
emberi szenvedés előtt. - Jánosy Istvánban 
van valami a Jánosi kereszténységből", az or
todoxia kegyességéből, „mégis szeret az Isten, 
noha mindent tud rólam" - írja az 1 János le
vél szerzője. Erről beszél István is. - Protes-



táns Assisi ő, aki azért beszél teremtett vilá
gunk minden testvéréhez, mert hallotta az is
teni szót, érti a teremtett világ Teremtőjének 
nyelvét is. - Protestáns Beethoven-rajongó, 
aki egy Beethoven ciklusból bibliai történetre 
asszociál és egy Schumann futamból a golgo
tai eseményre. - Protestáns Mária-tisztelő, 
nem imádja ugyan Jézus anyját, de kevesli a 
megszokott protestáns Mária-értékelést és fi
gyel Jungra is, meg a római katolikus, az or
todox testvérek Mária-képére. 

Ki tehát Jánosy István? Tegyük fel újra 
ezt a kérdést. Modern Jób? Sokat kínlódó, 
szenvedő ember, aki már bölcsen szájára te
szi kezét, nem pöröl a Teremtővel, hallgatja 
Őt, hadd tanítsa. Magyar Hölderlin, akinek 
különös érzéke van az emberi élet titkaira 
is? - Szabadon szárnyaló lélek, aki előtt 
nincs semmi korlát: sem idő, sem tér, sem 
nyelv? Az ókor, középkor, újkor átjárható 
kategóriák számára. Sokoldalú tudós, Faust
szerű: filológia, história, filozófia, muzsika, 
teológia, verstan, retorika, krónika, kultúra 
ismerője. Sokat tudó bölcs. Nagyhatású ál
modó. Kontinenseken száguld át, az ameri
kai tempót éppúgy felveszi, mint az ázsiai 
mozdulatlanságot és a kontemplativ életstí
lust. Élő és holt nyelvekben egyaránt otthon 
van, olvas, tanul, fordít, szinte mindegy, 
hogy szanszkritból, görögből, latinból, né
metből, angolból, franciából és még k i tudja, 
hány nyelvből. Aki ennyi nyelvet ismer, az 
valószínűleg nagyon szereti az embereket, 
hiszen szimpátia nélkül nincs eredményes 
nyelvtanulás. 

Kicsoda Jánosy István1? Megrongált sorsú 
kortársunk? Szenvedélyek krátere szélén 
tántorgó és veszélyeztetett ember? Olykor 
úgy érzem, szánalmasan védtelen, mai dör
zsölt világunkban tájékozatlan, gyermekien 
naiv, aki csodálkozva járkál a 20. század vé
gének nagy vásárában, világkiállításán, 
ugyanakkor szellemében erős, határozott, 
felnőtt egyéniség. Magyar, de nem kirekesz
tő, hanem befogadó típus, aki a magyarul 
nem tudó Liszt Ferencet is dicséri és magyar
nak tartja, igazi hungarus-nak, s az egykor 
Petrovics Petőfit magyarként becsüli, ma
gyar zseninek tartja, pedig tudja, hogy az 
anyjával „tótul beszélt, mert az gyengén tu
dott magyarul". Jánosynak gyakran jár eszé
ben a kiváló szlovák költő, Emil Boleslav 
Lukac. Igazi európainak tartja. Rajong Ady
ért, az istenes költőért is, aki nem beszélt gü
gyögve Istenéhez, „hanem nekigyürkőzött, 
mint vándor a szélnek". - Szívesen fordul 
Kodályhoz, erőt kér tőle, aki tiszta forrásból 
merített muzsikát és szép magyar beszédet. 
„Azt még add meg nekem, hogy szívós aka
rattal, mint te, szeressem, szolgáljam népe
met" - ezt kéri a már előrement mestertől. 

Jánosyt igazán csak széleskörű baráti tár
saságában ismerhetjük meg. Velük állandóan 

társalog, élőkkel s már elmentekkel beszél
get. Hol Kodolányihoz szól, hol Sinka István
hoz, megérti József Attilát, aki hiába kereste 
apját, és ezért nehezen találta meg Atyját is. 
Keresztúry Dezsőt Goethéhez hasonlítja, 
mert neki is élete az igazi műalkotás. Az öre
gedő. Keresztúryt érzi igazán barátjának, aki 
az Őszikék Arany Jánosát szerette. Tatay 
Sándort pannon módra kedveli, Pilinszky Já
nost páratlanul tömör szavaiban becsüli, Ne
mes Nagy Ágnest őszintén megsiratja. Beszél 
Bergyajewel is, a francia szellembe beoltott 
orosszal, Jung tanítványának tartja magát, 
noha igazából Gyökössy-tanítvány ő. 

Hol helyezzük el Jánosy Istvánt teológiai-
lag? Gnosztikus, aki kevesli a keresztény te
ológia dogmatikáját? Többet akar tudni. Ke
let vallásaival kacérkodik és valamiféle 
szinkretista vallásról álmodik, amiben medi
tativ és morális értékek közösek lehetnek. 
Nem fér bele előre gyártott teológiai kere
tekbe. Ahogy nem fér bele a filoszemita kate
góriába sem, pedig mélyen szégyenli 
Áuschwitzot, vagy a fiihellén keretbe sem, 
pedig nem tud nagyobb tanítóról, mint az 
idealista Platonról. Filozófiai területeken 
mozogva sem feledi teológus voltát és teoló
gusként sem veti meg a filozófiát. 

Szereti őseit és testvéreit (a Jánosyakat 
és a Skultétyeket). Mindenekelőtt édesapját, 
az öreg tanárt, aki engem is tanított, s akiről 
István fia így vall: „Á leckét jól megtanul
tam, belőle élek, amíg szívem ver." Megható
an egyszerűen szól az édesapjáról, a különö
sen rontott sorsú Frinciről s a nemrég el
hunyt Gyurkáról. Szereti lelkipásztorait, ki
emelkedően Gyökössy „Bandi bácsit". Szere
t i volt évfolyamtársait, akik közül a legtöbb 
már elment, s van, aki még köszönthette őt 
80 évesen. Emlékeiben különösen elevenen 
él az egyik: „Isten hozott és Isten veled", ír
ja szellemesen, „Fater ave atque vale". Bo
hém volt, ennek ellenére, vagy éppen ezért 
szerette igazán. Egy mondatban üdvözli és 
búcsúzik tőle. 

Ki tehát Jánosy István? A szellemi elit 
költője vagy az egyszerű nép szószólója? Ez 
is, az is. Elég gazdag ahhoz, hogy mindkét 
rétegnek adni tudjon. Nem belőlük, hanem 
nekik él. Az értelmiségnek ír, de nem felejti 
az egyszerű embereket sem. 

Túlzsúfolt a leírásom? Mindez pedig még 
ízelítőnek is kevés egy ilyen valóban gazdag 
élet méltatásához, a Szofosz-nak hívott 
bölcs, a polihisztor Jánosy István szellemi 
arculatának megrajzolásához. 

Az egykor szenvedések és szenvedélyek 
között hányódó Jánosy István már egy évti
zede egyre többet gondolkodik, tépelődik, 
meditál az élet és halál értelmén. Nem kell 
vele egyetérteni mindenben, ezt ő a toleráns 
erasmista nem is igényli. De gondolatait vé
giggondolni, tudásából gazdagodni szabad, 



lehet, sőt kell. „A bölcs vadász szabadon bo
csátotta, de szabadon is kezében tartotta". 
Istennek ez a szabadon bocsátott gyenge va
da Istenhez kötő szeretetében egyaránt sza
badságra és kötődésre bátorít bennünket. A 

nagykorú keresztény poéta doctust, Jánosy 
Istvánt olvasni újra meg újra érdemes, sőt 
olvasgatni kell őt rendszeresen. 
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A válság újabb bizonyítéka 

Bolyki János: „Teremtésvédelem". Ökológiai 
krízisünk teológiai megközelítésé. A Magyar
országi Református Egyház Kálvin János 
Kiadója, Budapest, 1999. 

„Végre egy izgalmas téma! Jó, hogy vissza
térhetek a teológiai olvasmányokhoz." Ezzel 
az érzéssel kezdtem olvasni Bolyki János re
formátus teológiai tanár könyvét. 

Mit mond a Biblia az ökológiai válság
ról'? Természetesen nem foglalkozik vele, 
hisz ez akkoriban nem volt kérdés. Ez a vá
lasz csak első hallásra lehet meghökkentő, 
hiszen nagyon sok más kérdésben is érzékel
jük, hogy szakadék van a bibliai kor és a mi
énk között. Az írásmagyarázatok éppen ezt a 
szakadékot igyekeznek áthidalni. 

Természetvédő vagyok, a teológiához nem 
sokat értek. Természetes, hogy érdekelnek az 
ismert magyar protestáns exegéta gondola
tai. Lássuk hát a könyvet! Lelkesedésem a 
második oldal közepéig töretlen maradt. Ek
kor figyeltem fel az első pontatlanságokra. A 
szerző „melegház-hatás"-t emleget, és nem 
egészen szakszerűen írja le következménye
it . Türelemre intem magam. A mai gyerekek 
szerencsére megtanulják az iskolában, hogy 
a greenhouse effect-et üvegházhatás-nak 
fordítják. Nem ez a lényeg. A mondanivaló 
számít. Elolvasok még egy oldalt, és úgy tű
nik, nem csak nekem volna szükségem na
gyobb türelemre: 

„Sorra előállnak a különféle vallásos 
vagy éppen keresztény »ökoteologiai« irány
zatok, »ökocentristak« és »melyzöldek«, egyik 
extrémebb, mint a másik, nem győzik felül
múlni egymást a legkézenfekvőbb bibliai 
igazságok és keresztény értékek eldobálásá-
ban. Valláspatológiai szempontból érdekesek 
ezek a szélhámosok és bomlott agyúak ..." 

No nem, ez azért nem ilyen egyszerű! Mi
előtt lenézzük ezeket az embereket, nézzük 
meg, hogy mit jelentenek a felsorolt fogal
mak. A mélyökológia olyan filozófiai irány
zat, amely a földi életet önmagában tartja ér
téknek, függetlenül attól, hogy hasznos-e az 
embereknek vagy sem. Az ember csupán 
egyetlen faj a földi élet sokféleségében -
mondják képviselői. Gandhista elvek alapján 
az önkéntes önkorlátozás hirdetői. Tagadják 
a tudomány illetékességét az élet lényegének 
megismerésében. A mélyökológusokon kívül 

az ökofeministák, ökomarxisták és ökoanar-
chisták is a radikális környezetvédők közé 
tartoznak. Határozottan megkülönböztetik 
magukat a sekélyes (reformista) ökofilozófia 
képviselőitől. Azt hiszem, ha Kaliforniában -
ahol a mozgalmuk a legerősebb - néhány he
tet közöttük tölthetnék, bizonyos dolgokban 
egyetértenék Bolyki professzor úrral. Am az 
ökocentrikus értékrend legfőbb mestere nem 
nevezhető meggondolatlan embernek. Arne 
Naess norvég filozófus (akit a „Teremtésvé
delem" hibásan A. Naass néven említ) már 
27 évesen, 1939-ben az Oslói Egyetem Filozó
fia Tanszékének tanára volt. Harminc éven 
át rendkívül átfogó filozófiai munkásságot 
fejtett ki . Aztán a 70-es években elkezdte fel
vázolni a mélyökológia alapgondolatait. 
Egyébként nyelvészként és hegymászóként 
is ismert, hazájában legendássá vált spártai 
életmódja miatt. Következetesen próbálta bi
zonyítani, hogy elméleti munkákban kifejtett 
életfelfogása megvalósítható, megélhető. 

Érthető a teológiai tanár indulata a 
mélyökológia képviselőivel szemben, hiszen 
témánk szempontjából az egyik leglényege
sebb kérdésnél járunk. Az ember különleges 
szereppel felruházott isteni munkatárs, vagy 
egy faj a többi tízmillió között? Uralkodnunk 
kell, sáfárkodnunk, vagy szelíden beillesz
kednünk az élővilág nagy hálózatába? Ebben 
a témában helyénvalók az éles kijelentések, 
de aligha célravezető a kérdés alapos felveté
se előtt lesöpörni azt. 

Még egy gondolat a kiemelt mondatok
hoz. Az idézet elején szereplő ökoteológia 
szerintem nem szitokszó, hanem „ökológiai 
krízisünk teológiai megközelítése". Vagyis 
az a fontos tudományág, amit a szerző maga 
is gyakorol. 

A könyvben az ökofilozóftai szakiroda
lomra épített rövid fejezetektől élesen elvál
nak a kultúrtörténeti ismertetések és terje
delmes bibliai szövegelemzések. Az előbbiek 
bőven kínálnak lehetőséget a tévedések iro
nikus elemzésére, de ennél sokkal fontosabb, 
hogy az alapkérdéssel foglalkozzunk: Mi a 
Biblia mondanivalója az ökológiai válsággal 
szembesülő keresztyéneknek? Számomra az 
jelenti az igazi problémát, hogy a könyvben 
erre nem találok érdemi választ. Becsülettel 
próbáltam megküzdeni az ógörög szóelemzé
sekkel, de bevallom, nem lettem sokkal oko-



sabb. Hermeneutikai szempontból - vagyis 
az írásmagyarázat elvét vizsgálva - bizonyá
ra korszerű mű a „Teremtésvédelem", hiszen 
helyt kapnak benne a narratív-intertex-
tuális, a funkcionális és a tematikus megkö
zelítések is. Am ezek a laikus számára nehe
zen követhetőek, és attól tartok, nem azokra 
a kérdésekre válaszolnak, amik a természet
védők és az érdeklődő nagyközönség számá
ra valóban kérdések. 

Az etikai összefoglaló sok szép gondolatot 
tartalmaz. Azt hittem, ezekre a szerző az elő
ző fejezetek írásmagyarázatai alapján jutott. 
Am a kapcsolópontokat nem találom. Talán 
a következetesség hiányával magyarázható, 
hogy amikor végre előkerül egy súlyos kér
dés: a népességrobbanásé, végiggondolt állás
pont helyett szétszabdalt gondolatfoszlányo
kat kapunk. Csak egyetlen példa: 

„ . . . egyházi eszközökkel oda kell hatni, 
hogy megállítsuk hazánkban az ijesztő és a 
jövendő nemzedékek számára is nagyon ká
ros demográfiai hullámvölgyet, sőt azt ellen
kező irányba fordítsuk." 

Egy ilyen mondattöredék is számos kér
dést vet fel: Miért ijesztő és miért káros a 
magyarországi demográfiai hullámvölgy? 
Milyen hátrányai és milyen előnyei vannak? 
Hogyan hat a társadalomra és a természet
re? Biztos-e, hogy ellenkező irányba kell for
dítani? Milyen egyházi eszközökkel lehet 
odahatni? Tudom jól, hogy ezek kényes kér
dések. Éppen ezért kell pontosan feltenni és 
- ha lehet - meg is válaszolni. 

Szerencsére a kereszténység nem most 
kezd el foglalkozni az ember-természet kap
csolattal. A „Teremtésvédelem" történeti át
tekintésében nem mindig a leglényegesebb 
eseményeket és személyeket emeli k i . Ennél 
nagyobb baj, hogy kevéssé támaszkodik rá
juk. A rendszeres áttekintést i t t nem pótol
hatom, csupán néhány példát az utóbbi évti
zedekből szívesen veszek elő. Rachel Carson 
amerikai biológusnő Néma tavasz című köny
ve történelemformáló erővé vált. Óriási sze
repe volt a modern környezetvédelmi mozga
lom elindulásában. Talán nem véletlen, hogy 
könyvét az evangélikus teológusnak, Albert 

Schweitzernek ajánlotta. A katolikus egyház
ban zajló változásokat jelzi, hogy Assisi Fe
renc, akit már 1228-ban szentté avattak, 
1979-ben az egyház és az ökológia védőszent
je lett. 1986 szeptemberében a WWF (Világ 
Természetvédelmi Alap) megalakulásának 
25. évfordulóján Assisi városában hívő termé
szetvédők kezdeményezésére öt világvallás 
képviselői nyilatkozatot adtak ki vallásuk és a 
természet kapcsolatáról. A párbeszéd azóta is 
tart. Természetesen ekkor már számos fele
kezeti és ökumenikus világszervezetben fog
lalkoztak az ökológiai válság kérdéseivel. 

Végül egy jelentős hazai eseményről. 
1994 februárjában dr. Gyurkó János környe
zetvédelmi miniszter és Szebik Imre evangéli
kus püspök kezdeményezésére ökumenikus
tudományos szimpóziumot rendeztek, ame
lyen a történelmi egyházak képviselőin kívül 
szaktudósok is részt vettek. Az előadásokat 
és hozzászólásokat összegyűjtő kötet ma is 
tanulságokkal szolgál.* 

A reprezentatív találkozóknál nem kevés
bé fontosak az egyházi közösségekben zajló 
beszélgetések. Hiszen nem pusztán elméleti 
kérdések tisztázásáról van szó. Az egyik leg
lényegesebb környezetvédelmi kérdés: boly
gónk különböző részein milyen termékeket 
fogyasztunk és rmlyen mennyiségben? Haj
landók vagyunk-e változtatni életstílusun
kon, ha tudjuk, hogy mi a másik 6 milliárd 
ember és a többi tízmillió faj érdeke? Talán 
ebben a kérdésben nem is olyan nehéz fellel
ni a Biblia (és különösen Jézus) tanítását. 

„Úgy állunk, hogy a tudományos-techni
kai civilizáció, benne a természeti környezet 
krízisére a krízisben lévő teológiától várunk 
választ." 

Bolyki János könyvét olvasva, ezt a kije
lentését nincs okunk megkérdőjelezni. Ör
vendetes, hogy teológusok mégis újra és újra 
nekigyürkőznek a témának. Reményked
jünk a folytatásban. 

Gadó György Pál 

Jegyzet 
* A szerző a könyvet ismerteti. 

A fizika kulturál is kontextusban 

Simonyi Károly: A fizika kultúrtörténete a 
kezdetektől 1990-ig című könyvének ismerte
tése alapján. (Akadémiai Kiadó, 4. átdolgo
zott kiadás, 1998.) 

Az ismertetést rendhagyó módon vallomás
sal kezdem. Egyetemi hallgatóként műszaki 
pályára nyílt az érdeklődésem, elszakadva 
családunk jogászi hagyományaitól. Vegyész
mérnöki oklevelet szereztem, de nem akar

tam „szakbarbár" lenni; a legtöbb évfolyam
társammal együtt vonzódtam a klasszikus 
zene és irodalom, a népi-nemzeti művelődés 
iránt. A háborús évek viharai között élénk 
vitában voltunk egymással hagyomány és 
ébredés kérdéseiben, de elzárkóztam a ke
resztyén hitbe kapaszkodás elől mindaddig, 
míg le nem győzött az evangélium üzenete a 
háború utáni hadifogság „bilincsei" között. 
A kaukázusi lágerélet „vadregényeit" Jézus 



Krisztus szerelmében élhettem át, csaknem 
hat évig „edződve" odakint. 1950 végétől itt
hon vészeltem át a négy, úgyszintén nem 
könnyű évtizedet. Isten kegyelme megen
gedte azt is, hogy az elvesztegetettnek látszó 
évek-évtizedek hitben, családban, emberség
ben, sőt szakmai pályán is az 0 ajándékaival 
teljenek meg. 

A legutóbbi években a tudomány és a hit 
kapcsolatával foglalkozó több, magyar nyel
vű könyv jelent meg egyházi kiadóknál. 
Ezek újból megerősítettek abban, hogy a tu
domány éppúgy egésze az emberiség 
kultúrkincsének, mint a művészet vagy a 
bölcselet (filozófia) és az istenhit világa. 
Örömmel vettem kézbe Simonyi Károlynak 
ezt a nagyszerű, enciklopédikus kéziköny
vét, amely igazi polihisztor műveként hite
lesen mutatja be az emberi szellem sokágú 
fejlődéstörténetét. A könyv szerkezete a 
szerző sokoldalú kultúrafelfogását szolgálja: 
a széles olvasóközönségnek szóló főszöveg
hez apró betűs (kívánság szerint átléphető) 
anyag mélyebbre nyúló magyarázatokat ad 
meg; különösen értékesek a raszter-alátét
tel kiemelt gazdag idézetek a tudománytör
ténet tárházából. Meg kell azonban jegyez
nem, hogy esetenként túl mélyre nyúlt a 
szerző az igen nehéz szakmai - matematikai 
és fizikai - magyarázatokban. 

A Bevezetés a fizika mai értékelését tár
gyalja, elutasítva a kétféle műveltség nézetét; 
a görög bölcselőktől Heisenbergig terjedő di
agram szerint a fizikai ismeretek és a filozó
fia művelésének intenzitásviszonyai nagyjá
ból együtt futnak. A tudomány a valóság 
megismerésére egyaránt alkalmazza az in
dukció és a dedukció módszerét, a kísérlete
zést a következtetésekkel összekapcsolva, az 
axiómákat és paradoxonokat vizsgálva. A 
szerző rámutat a fizika fejlődésének lehetősé
geire és határaira, valamint az etikai határok 
átlépésének veszélyeire. A fizika korszakait 
jól megválasztott sémák szerint osztotta fel, 
az antik örökségtől kezdve (Kr. e. 600, cent
rális egyéniség: Arisztotelész), a hit vezérle
tén (Aquinói Tamás), az empíria uralmán át 
(Galilei, Descartes), a klasszikus mechanika 
és elektrodinamika kiteljesedéséig (Newton, 
Maxwell), végül a 20. század fizikáját jellem
ző relativitás és kvantummechanika fogal
mai révén (Planck, Einstein, Heisenberg). 

Az 1. rész megismerteti az olvasókat a tu
domány kezdeteivel a nagy folyamok menti 
kultúrákban. Egyiptom tízes számrendsze
rét megőrizték a fennmaradt papiruszte
kercsek, ezekről számolási példákat is bemu
tat a szerző. Fejlett geometriai ismereteikről 
a piramisok pontosan szerkesztett építmé
nyei tanúskodnak. Mezopotámia ékírásos 
táblái a hatvanas számrendszert írták le, és 
a babilóniaiaktól ered a helyi érték használa
ta (ez később áttételeken át jutot t el Európá

ba). Köztudott, hogy a matematika mellett 
mind a két kultúra fejlett csülagászati (aszt
rológiai) ismeretekkel rendelkezett. 

A görögök már ezeknek a fejlett kultú
ráknak az eredményeire építhettek. „A gö
rög filozófia és természettudomány a kis
ázsiai és itáliai gyarmatokon indult meg." 
Az 1.2-1. szemléletes ábrán jól ismert nevek 
sora helyezkedik el, Püthagorasztól Dé-
mokritoszon, Platonon, Arisztotelészen, 
Thalészen, Arkhimédészen és másokon át 
az alexandriai iskoláig. „A görög tudomány 
dicsőségét hirdeti az a tény, hogy néhány 
eredményük mind a mai napig fennáll, és is
koláinkban, a középfokú oktatásban, de né
ha az egyetemi szintű oktatásban is tanítjuk 
őket." ('Már a görögök is - így kezdte 
gimnáziumi fizika-tankönyvünk is!) A 
pitagoraszi „számmisztika" érdekességeit is 
felvonultatja a könyv. 

„A görög tudomány, rögtön indulásakor, 
a legnehezebb kérdésre kereste a választ: 
miből áll a világ, mi az őselv, a világot össze
tartó princípium." (Lásd Démokritosz atom
elméletét.) Részletesen taglalja a könyv az 
arisztotelészi világkép jellegzetességeit a 
kozmosz, a mozgás és az anyag tekintetében, 
hosszan idézve Arisztotelész Metafizikájá
ból. A hellenizmus szaktudósai sorában ki
tűnt Arkhimédész mint matematikus, fizi
kus és mérnök; Eukleidészt geometriája tet
te híressé; Ptolemaiosz viszont az égitestek 
fizikáját kísérelte megalkotni, és másokkal 
együtt számításokat végzett a Hold, a Nap és 
a Föld átmérőjére és egymástól való távolsá
gára vonatkozólag. 

A hellén mérnöki tudomány szellemes 
eszközöket is kitalált geometriai és asztroló
giai célokra. A rómaiak a geometria fejlődé
séhez semmivel sem járultak hozzá, viszont 
közművek (épített utak, vízvezetékek, für
dők stb.) létesítésével a birodalom működte
tését szolgálták. 

Nagy Sándor birodalmának széthullásá
val a görög városállamok is szétestek. A ha
nyatló hellén vüágot a pesszimizmusból, az 
asztrológia képtelenségeiből Augusztinusz 
hitvilága szabadította ki . (Hosszú idézetek 
Szent Ágoston vallomásaiból.) 

A 2. rész az ókori társadalom átalakulásá
nak bonyolult folyamatait vizsgálja. A Római 
Birodalom hatalma, gazdasága a rabszolga
sággal nem volt fejleszthető vagy fenntartha
tó. Az ókor tudományát viszont Róma nem 
tudta gyakorlattá tenni, így Európát a nép
vándorlás viharai után az arab expanzió fe
nyegette. Az antik örökséget az arabok vitték 
tovább a középkorba, a hindu matematikával 
együttesen (algoritmusok, algebra, egyenlet
rendszerek). A Kelet-Római Birodalom (Bi
zánc) hatalmával szemben a Német-Római 
Birodalom körében szerveződött meg hosszú 
vajúdás u tán a nyugati kereszténység, amely-



ben az egységes latin nyelvű kultúra, termé
szetfilozófia és tudomány (egyetemek), hit 
(szerzetesek, kolostorok munkaközösségei), 
művészetek (reneszánsz, Leonardo), könyv
nyomtatás, a fizika a mechanikában és az 
asztronómiában felvirágzott. 

A 3. rész az Újkor világának megszületé
sét taglalja. A számmisztika és valóság ösz-
szefüggésében visszanyúlnak Platónhoz és a 
pitagoreusokhoz. Az égi és a földi fizika 
egyesítésében Arisztotelész nyomán a nagy 
tudósok szerepelnek műveikkel: Koperni
kusz, Giordano Bruno, Kepler, Galilei, 
Descartes (kozmogóniai), Huygens, Newton. 
A fénytörés jelenségét leírja a Descartes-
Snell törvény és a Fermat-elv. Igen érdeke
sek a tudósok közötti vitákra vonatkozó idé
zetek, Torricelli kísérlete és Pascal tisztázá
sa. Pascal Hidrosztatikai törvénye, geomet
riai tétele és matematikai háromszöge mel
lett jelentős vallásfilozófiai műve is (Gondo
latok). Newton után a század legfegyelme-
zettebbnek, legkritikusabb szelleműnek és a 
legtöbb konkrét eredményt felmutató fiziku
sának tartott Huygens munkáiból részletes 
anyagot közöl a könyv a lejtőn mozgásról, 
ütközésekről és az ingák lengéseiről. New
ton világképéről, filozófiájáról és Princi-
piájából vett részletes idézetekkel méltón 
emlékezik meg a szerző. 

A 4. rész a klasszikus fizika kiteljesedésé
ről szól. Newton és Huygens hosszú vitáját a 
fény részecske- vagy hullám-természetéről 
végül a két felfogás egyesítése oldotta meg. 
Nagyon tanulságosak a fény kettős termé
szetét kerülgető, óvatos megfogalmazásokról 
szóló részletes idézetek. Ezután nagy mate
matikusok soráról olvashatunk az újkori 
matematika legjelentősebb lépéseivel, a dif
ferenciál- és integrálszámítás bevezetésével 
kapcsolatban. Függvényeket írtak fel a vál
tozó sebességű mozgások vizsgálatára, ha
tárértékek meghatározására. Newton után 
Euler, Lagrange és mások a mechanika to
vábbfejlesztésén munkálkodtak. Az új esz
mék a felvilágosodott gondolkodás filozófiá
ját is létrehozták (az ész százada: 18. sz.). A 
következő század tudósai már az elektro
mágneses jelenség felfedezésével az áram és 
a mágnesség összefüggéseit, az elektromág
neses tér sajátságait is felderítették (Cou
lomb, Volta, Ampere, Ohm, Faraday, 
Maxwell, Hertz stb.). Maxwell egyenletei 
alapján Young felismerte a fény elektromág
neses hullám természetét, Fresnel pedig a je
lenségek teljes matematikai leírását adta. 
Fontos lépést jelentett a hő és az anyag moz
gása közti kapcsolat révén az energia meg
maradásának és a kinetikus gázelméletnek a 
felfedezése, majd a termodinamika második 
főtételének megfogalmazása. Ehhez kapcso
lódott az entrópia mint állapotjelző, a sta
tisztikus folyamatokban pedig a valószínű

ség fogalmának bevezetése. Az anyagszerke
zet kémiai megfogalmazása során megszüle
tett a Rutherford-Bohr-féle atommodell. 

Az 5. rész a 20. század fizikáját foglalja 
össze. A tudományos előzmények a század 
legelején zárt, abszolút rendszernek látszot
tak, de számos ponton megválaszolatlan kér
dések jelentek meg - amint a szerző idézi 
Lord Kelvin 1900-ban tartott előadásából. 
Ebben a közegben jelent meg 1905-ben 
Einstein relativitáselmélete - természetesen 
nem minden előzmény nélkül (Lorentz, 
Einstein, Poincaré), amely szerint nincs a vi
lágegyetemben egyetlen kitüntetett, abszo
lút inerciarendszer sem. Tömeg-energia
ekvivalencia; téridő relativitása; kvantumel
mélet, Planck-féle hatáskvantum; Bohr 
„klasszikus" atomi kvantumelmélete; 
Heisenberg mátrixmechanikája, Schrödin-
ger-féle hullámmechanika; kvantum-elekt
rodinamika, operátorok; kauzalitás és rejtett 
paraméterek, Neumann János; a klasszikus 
fizika érvényességi tartománya; magszerke
zet, neutronok, radioaktivitás (Rutherford); 
maghasadás, láncreakció, fúziós energia 
(csillagok fűtőanyaga) - mindezek új szemlé
letet hoztak a fizika, az egész tudomány vilá
gába. Tudomásul kell vennünk, hogy a szél
sőséges feltételek között, a nagy energiák 
tartományában (atomreaktorok, atombom
ba, elemi részekre bontás, gyorsítók, kvar-
kok stb.) már nem boldogulhatunk a klasszi
kus fizika determinisztikus ismereteivel, 
ugyanakkor a mindennapi élet technikájá
ban érvényesen használhatjuk a klasszikus 
tudomány eredményeit, fogalmait és eszkö
zeit. 

A könyv utolsó fejezeteiben a szerző a 
modern fizika legfontosabb témáival foglal
kozik: az elemi részek tulajdonságaival, a 
szimmetriaviszonyok jelentőségével, a négy 
alapvető kölcsönhatás szerepével - a leggyen
gébb gravitációs, a gyenge, az intenzívebb 
elektromágneses és az erős kölcsönhatással. 
Fontosnak tartja ez utóbbiak egyesítését cél
zó Standard elmélet kidolgozását. A csillagá
szat óriási fejlődése révén (a csülagkeletkezés 
reális módozatai, a Hubble teleszkóp teljesí
tőképessége, rádiócsillagászat, Holdra szál
lás, neutrinócsillagászat, a világűr háttérsu
gárzása, pulzárok, kvazárok, fekete lyukak 
felfedezése) egyre nagyobb tér nyílik a jövő 
tudományának alkalmazására a világegye
tem keletkezéséről alkotott elgondolásokban 
(ősrobbanás, inflációelmélet és mások). 

A Fizika kultúrtörténetében a szerző szé
dítően gazdag anyagot nyújt az olvasónak a 
természettudomány és a szellemtudomány, a 
filozófia, valamint általánosságban az emberi 
kultúra fejlődéséről, a történelem, irodalom 
és a művészetek vonulataiba ágyazva. Igen 
nagy számú, jól szerkesztett ábra teszi vilá
gossá a tudnivalókat. Az anyag szemlélteté-



sét segíti a könyv közepébe illesztett 32 egész 
oldalas színes tábla. A forrásmunkák közül 
általános összefoglaló műre 48 hivatkozás, az 
első részhez 19, a másodikhoz 20, a harma
dikhoz 24, a negyedikhez 22, az ötödikhez pe
dig 76 forrásadat található. 14 oldalnyi Név
lexikon, 14 oldalnyi Tárgymutató segíti a tá
jékozódást az ismeretekben. Mellékletként 
csatlakozik az elemek periódusos rendszere, 

az elemek és részecskék neveinek eredete, 
végül a fizika alapállandóinak felsorolása. 

Ezt a hatalmas kulturális értékű művet 
ne regényként olvassuk végig, de álljon a 
Biblia mellett íróasztalunkon, hogy bármi
kor felüthessük lexikonként gondolataink 
tisztázására, szellemi életünk eligazítására. 

Gegus Ernő 

Egy új vallási jelenségről -szubjektíven 
- A s z e r z ő k i l é p e t t a b e l s ő k ö r b ő l -

Bartus László: Fesz van című könyve az el
múlt hetek szenzációja. Igen sokat foglalko
zott vele a sajtó, a rádió és a televízió. Ennek 
politikai okai is lehetnek. Sokan úgy vélik, a 
könyv megjelenésének hátterében azok a l i 
berális körök állnak, akik szeretnék levá
lasztani az SZDSZ-ről a Hit Gyülekezetét. 
De igazán azok kíváncsiságát keltette fel ez 
a könyv, akik évek óta figyelemmel kísérik 
ennek a közösségnek a ténykedését, vagy 
családtagjaik, ismerőseik révén személyesen 
is érintettek. 

Bartus László ugyan nem volt a gyüleke
zet vezetőségének a tagja, de éveken át ahhoz 
a belső körhöz tartozott, akinek jogában és 
módjában állt bármikor telefonon felhívni a 
vezető lekészt, Németh Sándort. 

Miről és kiről szól a 274 oldalas könyv? 
Németh Sándorról, a vezető lelkészről, aki
nek portréját egy-egy eset kapcsán rajzolja 
meg. A szerző ragyogó, szellemes stílusban, 
elemző módon mutatja be azt a lelki vezetőt, 
aki önhitt magabiztossággal manipulál ezre
ket. Bartusnak van egy találó jelzője rá: ka
rizmatikus Cippola. Aki látta Latinovits ala
kításában Cippola figuráját, nem tud szaba
dulni a párhuzamtól. A jelző: telitalálat! 

Olyan emberről ír, aki gyülekezetében 
kizárólagos vezetésre tör, akinek a Bibliájá
ból úgy látszik, hiányzik Pál megszívlelendő 
vallomása: „Nem akarunk uralkodni a t i hi
teteken" (2Kor 1,21). Olyan személyt mutat 
be, aki befolyásolni akarja politikailag is a 
társadalmat. 

Bartus egy fejezetet szentel a gyülekezet 
és az SZDSZ kapcsolatának is. Olyan valaki
ről ír, aki nagyzási hóbortban szenved, mert 
mindenáron „tényező" szeretne lenni. Gyüle
kezetének 2500 tagját a Szentföldre viszi és 
ott rendez nekik konferenciát, vagy oktatás 
céljából 600 férfit a Club Tihanyba hív meg. 

A Népszabadság egyik riportjában Né
meth Sándor tiltakozik a könyv állításai el
len: „Nem vagyok diktatórikus egyéniség, a 
gondom éppen az, hogy közel engedek ma
gamhoz embereket." - „A leghatározottab
ban visszautasítom a könyv állításait." 

Ez a tiltakozás azonban nem győzi meg 
az olvasót. Sokkal inkább ad hitelt Bartus 

elemző rajzának. A különböző TV-csatornák 
filmbejátszásai, vagy a Hit Gyülekezete által 
kiadott videokazetták megtekintése is azt 
érleli meg bennünk, hogy i t t bizony tudatos 
manipulálásról van szó. - Egy 1989-es felvé
telen a mikrofonba „fújja", majd tekegolyó 
módján „gurítja" a Szentlelket hallgatói felé, 
akik kiáltozva zuhannak hanyatt, amint ez a 
lelkész szavaiból is kitűnik. Majd váratlanul 
az órájára néz és felkiált: „Oh, milyen soká 
működik ma a Szentlélek!" - Ezek a „pro
dukciók" úgy látszik, többször is megismét
lődhettek, mert Bartus is ír erről: „Németh 
Sándor belefújt a mikrofonba és dőlt a nép. 
Megvallom, i t t nem éreztem már erőt sem. 
Csak tömegpszichózist és hisztériát ..." -
„Amikor kell, a Szentlelket előkapja a far
zsebéből, és közvetíti. O osztja ki : akinek ad, 
az kap, akinek nem ad, annak nincs. Ha nem 
csalódom, Simon mágus akarta még így 
használni a Szentlelket." - írja. 

Uzoni Péternek - aki később a Hit Gyüle
kezete elnöke lett - említettem ezt az 1989-es 
kazettát. Megkérdeztem, hogyan lehet komo
lyan venni ezt a „gurigázást", amikor már 
nem a Szentlélek birtokolja a szolgáját, ha
nem fordítva. Megdöbbent. Jól emlékezem 
zavarára. Kérdésemre nem adott választ, ha
nem azt firtatta, miként jutott hozzám a ka
zetta, kitől kaptam ... Szégyellte ő is Németh 
Sándor attrakcióját? Az akkor már kritiku
san fogadott jelenségeket, amik később a ki 
lépés gondolatát érlelték meg benne? Lehet. 
Bartus szerint kilépését csak korai és várat
lan halála hiúsította meg. 

A könyv megrázó hitelességgel és erővel 
mutatja be, hogy miként kerülnek a hívek 
függőségbe a lelkészüktől, és miként uralko
dik el rajtuk a félelem, ami esetenként szin
te már nevetséges módon nyilvánul meg. Ezt 
a címadó fejezet, a „Fesz van" tárja fel való
ban, szinte mosolyogni való módon. 

Bennünket, kívülálló olvasókat egyre in
kább elkeserít, hogy a „hitesek" többsége ész
re sem veszi, mi is történik vele. Hallelujáz-
nak és lelkesen tombolnak. Közben áldoza
taivá, megtévesztettjeivé és eszközeivé vál
nak vezetőjüknek. Bábokká, marionett-figu
rákká lesznek. Ez akkor lepleződik le megrá-



zó módon, amikor Uzoni Péter fiáról ír 
Bartus László. 

Milyen eszközökkel éri el Németh Sándor 
a célját? Mindenekelőtt azzal, hogy „kimun
kálta a szolgálati ajándékról és a tekintélyről 
szóló tanítást, mely a feltétel nélküli engedel
messég alapja volt. Ennek lényege, hogy Is
ten »a szolgálati ajándék« (Németh Sándor) 
mellett - tegyen bármit - mindig kiáll. Min
denkivel szemben megvédi. Isten lesújt »a 
szolgálati ajandek« ellenségeire, amikor az 
ajándék ezt akarja. Aki a »szolgalati ajandek« 
ellen lázad, Isten ellen lázad... Elhitette ve
lünk, hogy a sorsunk tőle függ." - A másik 
ilyen hatásos módszer a megfélemlítésre az 
úgynevezett „szellemi harc". Ez elsősorban 
olyan „imahadjáratot" jelent, amely az úgy
nevezett pozitív gondolkodás pszichológiájá
ra épül. Ennek egyik megfogalmazott tézise: 
a kimondott szónak teremtő ereje van. Ezen a 
mágikus alapon azután a szellemi harc során 
szinte „átokhadjáratba" kezdenek. Nem is a 
személyek, hanem szerintük a személyeket 
megkötöző démonok ellen. 

Ezzel máris érintettünk egy újabb terüle
tet - a démonűzést. A vezető lelkész azt is el
hitette közösségének tagjaival, hogy látja a 
démonokat. Van olyan ismerősöm, akit az 
„ajtónállók" nem engedtek be az istentiszte
letükre. Németh Sándor személyesen mérte 
végig tekintetével, majd fejével nemet intve 
megakadályozta ismerősöm részvételét az 
összejövetelen. Nyilván látta a vállán ücsör
gő démonokat. 

A manipulálás hatásos eszköze a „prófé
tálás" is. Ezt ismerte fel a könyv írója: „A 
prófécia néha tudatos manipuláció. A hamis 
jövendölés a megfélemlítés és az uralkodás 
legdurvább formája, a lelki terror eszköze." 
Könyvében kifejti és megindokolja, miért. 

Hozzátartozik ehhez a kelléktárhoz az 
újabb és újabb látványos „megtapasztalások 
és élmények" szorgalmazása és felkeltése is. 

A kenet jelenlétének „bizonysága": a 
hanyattesés, remegés, vagy az „új hullám" 
révén gyakorlattá vált „szent nevetés", ami
kor fetrengő nevetőgörcsbe rándul az, akit 
magával ragad a Szentlélek. De üyen „bizo
nyossága" a lélek jelenlétének az istentiszte
leten a rohangálás, a makogás, a négykézláb
ra ereszkedés is. Mindezt láthatjuk a 
videokazettákon is. Ezzel kapcsolatban írja 
Bartus László: „A legnagyobb feltűnést az 
úgynevezett »új huttam« keltette, amely 
megosztotta még a karizmatikus mozgalmat 
is. Az »új hullam« képviselői azt állították, 
hogy irányzatuk a Szentlélek nagyobb kiára-
dása az utolsó időben... Az »új hullam« olyan 
erőt hozott, amelynek hatására a hívők nem 
tudták már kontrollálni magukat. Rázkód
tak, vonaglottak, rángatóztak, nevettek, ro
hantak és üvöltöttek. Sokan a földön mász
káltak, és volt egy hölgy, aki órákon át üte
mesen kakukkolt. Legjellemzőbb a tömeges 

rángatózás és ordítás volt. A karizmatikusok 
között viták zajlottak arról, hogy például a 
hívők kutyaugatása az Úrtól van-e. Németh 
Sándor azon az állásponton volt, hogy igen, 
és azt mondta, aki az »új hullamnak« ellen
áll, az a Szentléleknek áll ellen... Aki kritizál
ta az »új hullam« kenetét, arról a vezető lel
kész azt áhította: »a Szentlelket karomolja«." 

E mögött az eltorzult keresztyén gondolko
dás és gyakorlat mögött egy alapvetően hamis 
teológiára bukkanunk. Ez jó táptalaja annak, 
hogy ambiciózus lelki vezetők visszaéljenek 
helyzetükkel és elkábult emberek azt hallják 
a gyülekezetben is, amit hallani szeretnének. 
Mintha ismét arról volna szó, amiről már Pál 
apostol is írt Timótheusnak: az emberek „sa
ját kívánságuk szerint gyűjtenek maguknak 
tanítókat, mert viszket a fülük" (2Tim 4,3). 
Nem ebben kell keresnünk ennek a mozga
lomnak látványos sikerét? 

Kívülről, a vüágból jövő hatásokat, esz
méket és elvárásokat igyekeznek a Szent
írásból igazolni és kielégíteni. A korszellem 
úgynevezett krisztianizálásáról van szó? 

Ilyen a már említett „pozitív gondolko
dás" hirdetése. Ezt elsősorban az úgyneve
zett „megvallások" során gyakorolják. Ezt 
úgy tűntetik fel, mint az igaz hit ismérvét. 
Ez azonban mágia. 

Ilyen kívülről importált gondolat és ezzel 
társuló vágy - a siker, vagy ahogy Bartus fo
galmaz - a prosperitás. Ezt szolgálja ki ez a 
teológia. Egy 1994-es kazettámon látom-hal-
lom, amint Németh Sándor azt hirdeti: „Is
ten azt akarja, hogy gazdag légy. Ne 50 ezer, 
hanem 500 ezer forint legyen a havi fizeté
sed." A hallgatóság részéről hatalmas ováció 
a válasz. - Ha az igehirdetőre gondolok, ak
kor ez nem is olyan elképzelhetetlen, hiszen 
ennek a gondolatnak, teológiának ő maga a 
reklámja. Bartus László könyvében ír a kö
zel 50 rnülió forintért felépített balatoni vi l
láról, Camp Dávidról, és a háromnapos ige
szolgálatért kapott 600 ezer forintról is. Ha 
mindez igaz, úgy valóban érdemes behatóan 
foglalkozni a prosperitás teológiájával, még 
utóbb az is kiderülhet, hogy csakugyan a 
Szentírás alapvető tanítása, amit hogy-hogy-
nem, 2000 év óta nem vettünk észre... 

Ehhez a teológiához tartozik az a felis
merés is, hogy bizonyos körökben divattá és 
igénnyé lett az élmény keresése és átélése. 
Hatalmas tömegrendezvényekben vélik ezt 
sokan megtalálni. Ezt az igényt is k i kell 
szolgálni. Külső szemlélő, aki járatlan a val
lások világában, alig tudna különbséget ten
ni egy monstre karizmatikus összejövetel és 
egy ma divatos koncert hangulata között. 
Mindkét helyen a tömegpszichózis megjele
nési formáival találkozna és azt élné át. Az 
lehetne a benyomása, hogy most egy úgyne
vezett vallásos show-műsort lát, ahol a „cso
dák" és más extrém jelenségek jelentik a lát
nivalót. S aki mindezt konferálja, az a „ka-



rizmatikus Hofi Géza", hogy ismét egy újabb 
jelzőjét idézzem Bartus Lászlónak. 

Amennyire lehet, tárgyilagos akarok ma
radni, ezért idéznem kell a könyv íróját: „Sok 
embert foglalkoztatnak a Hit Gyülekezete 
extrémnek tartott jellegzetességei. A különfé
le megnyilvánulások, a kézrátétel, a Szentlé
lektől való elesés. Nem vagyok teológus, ezért 
csak szubjektív élményeimről tudok beszá
molni. Csalódást kell okoznom azoknak, akik 
azt várják: mindez csalás vagy trükk volt, de 
azoknak is, akik azt hiszik, minden igaz volt, 
ami ezekben az esetekben történt. - I t t jöttem 
rá, hogy az ember bármit képes imitálni, ha 
meg akar felelni valakinek... Kizártnak tar
tom, hogy a Szentlélek adta a nevetést (az 
»öröm szellemet«) azoknak a testvéreknek, 
akik az istentiszteleten gurultak a röhögéstől, 
amikor a holocaustról volt szó. Németh Sán
dor nem szólt rájuk, mert félt, hogy később is 
elmaradnak e megnyilvánulások." 

Végül a könyv elolvasása után néhány 
kérdést fel kell vetnem és keresnem kell rá a 
választ. 

Kérdés: nem túloz-e Bartus László ? Nem 
személyes keserűsége, csalódottsága láttat 
vele mindent ilyen sötéten? Kétségtelen, 
könyvét olvasva nem csak elemző megfigye
léseivel, gondolataival ismerkedünk meg, 
hanem a mondatain esetenként átsütő indu
latával is. Alig lehetne erről a témáról más
ként írni... Ami az én számomra egyértelmű
en az írót igazolja, az az a tény, hogy Né
meth Sándor korábbi barátai, szellemi tár
sai, a koreai Paul Yonggi Cho és az amerikai 
Benny Hinn - aki a közelmúltban tartott 
úgynevezett gyógyító szolgálatot a Fradi-pá
lyán - már nem tartanak vele semmilyen 
kapcsolatot, egyenesen elzárkóznak előle. 
Korábban mindkettőnek a könyveit a Hit 

Gyülekezete jelentette meg. Bartus írja, De
rek Prince - a Hi t Mozgalom teológusa - így 
kegyvesztett lett, mert egy alkalommal, ami
kor Budapesten járt , meg merte inteni Né
meth Sándort. - Ezek a tények egyértelmű
en választ adnak arra a kérdésre, hogy 
Bartus László túloz-e vagy sem, amikor be
mutatja a vezető lelkész portréját. 

Régóta keressük arra is a választ, hogy mi 
a magyarázata annak, hogy sok értelmiségi és 
sok fiatal köt ki a Hit Gyülekezeténél. Nem 
értjük, Bartushoz hasonlóan miért nem ve
szik észre, hogy manipulálják őket? Nem ért
jük, miként veszítik el a józanságukat? 

Erre egyértelmű és vüágos választ ka
punk a könyvből: „Sokszor kérdezték tőlem: 
»Mit keresel te ott?« - Hát ezt: Istent. Nem 
voltunk hülyék. Nem lehetett volna ott tar
tani bennünket a zenével, tömegpszichózis
sal... Megtaláltuk Istent... Számunkra Isten 
nem fogalom, teológia, mítosz volt, hanem 
valóság." - „A megtértek legnagyobb élmé
nye az volt, hogy Isten változtatta meg őket. 
Csak el kellett fogadniuk Jpzust, a Messiást. 
Aki megtért, és olvasta az írást, más ember
ré lett. A radikalizmus volt a gyülekezet 
egyik vonzereje." 

Ezzel az idézettel kapcsolatban kell fel
vetnünk egy önkritikára késztető kérdést is: 
a történelmi egyházakban, például nálunk, 
evangélikusoknál a „bartuslászlók", az Isten 
után vágyó keresők - megtalálják-e Őt? Át
élik-e szent jelenlétét? Hirdetjük-e mi azzal 
az erővel az evangéliumot, hogy abból meg
térések és életújulások születnek? - Miköz
ben a könyv olvasása kapcsán levonjuk a ta
nulságokat, ezt az önmagunknak feltett kér
dést sem hagyhatjuk megválaszolatlanul! 

Pintér Károly 

Gémes István publikációi 

Magam részéről egyházunk népének pazar
lásai közé sorolom, hogy a külföldön élő, de 
hazánktól elszakadni nem akaró tudós evan
gélikus lelkésztársunk írásait kevesen isme
rik, még kevesebben olvassák és^az elvárha
tó visszhangot sem hallom. Az Útitárs szer
kesztője és néhány éve már a Külföldön Elő 
Magyar Evangélikus Lelkigondozók Munka
közösségének teológiai folyóiratát (KOINO-
NIA) is szerkeszti, rendszeresen könyveket 
is publikál. A teljesség igénye nélkül most 
csak négy könyvére utalok: a Hiszek és az 
Igen két igehirdetés-gyűjteménye (1993., 
1994.), határainkon túl elmondott igehirde
téseinek és kátéprédikációinak csokra. Egy 
szokatlan könyve, a Színlátás, a szemlélődés 
újrafelfedezése, beleillik abba az európai vo
nulatba, amely felfedezi az „agyonintellektu-

alizált" protestantizmuson belül a meditáció 
szerepét, mint az elmélyülés lehetőségét. A 
színek nyelvén nyújt segítséget ez a könyv az 
olvasóinak. Ez a két és fél évtizede kipróbált, 
hallgatóság előtt kikísérletezett anyag sok 
áldást jelenthetne gyakran „fantáziamen
tes" gyülekezeti rutinmunkánkban... Leg
többet Jézus és Pál (1998.) című könyvét for
gatom. Benne tanulmányokat olvasok az Új
szövetség jobb megértéséhez. I t t Gémes Ist
ván „Tudományos szinten a legmagasabb 
akadémiai képzettségről tesz tanúságot" -
írta ajánlásában Vájta Vilmos 1998-ban. En
gem legjobban a Pál apostol és Péter apostol 
között fennállt feszültség kibontása érdekelt, 
úgy, ahogyan az az Apostolok Cselekedetei 
könyvében leírt első egyházi zsinat idején 
megnyüvánult, és a Galatákhoz írt levélben 



is tükröződik. Tudom, hogy a I I . Vatikáni 
Zsinat idején sokan figyeltek erre a szakasz
ra, és jelentős lett a dialógusok megkezdése 
idején. Iránymutató szerepet játszott annak 
a terminusnak a kialakításában, amit a Ró
mai Katolikus Egyház - Lutheránus Világ
szövetség párbeszédének második fázisában 
használtunk, s azóta polgárjogot szerzett 
szinte az Ökumené minden területén: recon-
ciled diuersity = megbékélt különbségek. 
Minden uniformizáló, vagy abszorciós törek

vés helyett az egyedüli járható út az Öku-
menében, ha nem akarjuk feladni identitá
sunkat, és mégis nyitottak akarunk lenni a 
más felekezetben élő testvérek felé. Gémes 
István „szómagyarázatai" sokat segítenek a 
hozzám hasonló „nem szakembereknek", 
hogy a teológia más ágában dolgozva el ne 
szakadjunk az alapoktól... Hálás köszönet a 
műhelymunkája titkait felfedő Szerzőnek. 
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Elfelejtett közösség az asztal körül 
- B o l y k i J á n o s : J é z u s a s z t a l k ö z ö s s é g e i -

A 20. század végi egyházi megújulás nagy
mértékben függ attól, hogy megérti-e Jézus 
asztalközösségei időszerűségét. Fő tételként 
kimondjuk olyan közösséggé válás szüksé
gességét, melyben az egyház belső életében 
csökken az eucharisztiának, mint istentisz
teleti rítusnak és az agapénak, mint egyház-
társadalmi érintkezési formának a különbsé
ge és mindkettő közeledik a „világi", azaz az 
általános pohtikai-társadalmi kérdésekhez. 
- vonja le a konklúzió t Bolyki János (refor
mátus újszövetségi teológiai professzor) 
könyve végén. Valóban, mondhat-e újat szá
munkra Jézus asztalközösségeinek tanulmá
nyozása1? Van-e még ma is ennek a különös 
asztaltársaságnak provokáló ereje? 

Az Újszövetség tudományos kutatása 
iránt érdeklődő minden embernek ajánlom 
elolvasásra ezt a könyvet, mindazoknak, 
akik az ott leírtak hátteréről többet szeret
nének tudni. Nem könnyű olvasmány, igazi 
teológiai művet tartunk a kezünkben. 

A Jézus-kutatásban eddig az asztalközös
ségek témáját elhanyagolták, vagy csak az 
úrvacsora szereztetésére korlátozták. Holott 
az asztalközösségek Jézus működésének lé
nyeges részét alkották. A szerző bevezetőjé
ben statisztikai adatokkal támasztja alá 
mindezt: az evangéliumokban 12 vendégség
történet van, míg ugyanott körülbelül 30 cso
dát találunk. Lukács evangéliuma egyötöd 
része Jézus asztalközösségeivel foglalkozik. 
Tehát a téma nélkülözhetetlen a történeti 
Jézus megismerése szempontjából. 

A szerző monográfiát ír, alaposan körbe
járja a kérdést. Tárgyalja Jézus asztalközössé
geit a bűnösökkel, a tömeggel, a témával kap
csolatos rövid mondásokat, tanításokat, vala
mint az idevágó példázatokat. Nem hagyja ki 
az utolsó vacsora sokat boncolgatott textusait 
sem, hiszen az a tanítványokkal való közös
ségről szól. Ez a sokféle műfajhoz tartozó té
ma speciális módszert igényel. Nem elegendő 
a klasszikus történet-kritikai megközelítések 
alkalmazása, szükséges a modern nyelvtudo
mányi módszerek szinkronisztikus értelmezé
se. Ezen kívül a szerző fontosnak tartja még a 
szakaszok irodalom-szociológiai vizsgálatát 
is. E három eljárás együtt adhat igazi ered
ményt. Mindazoknak, akik szívesen ismer
kednek meg ezekkel a módszerekkel, nagy él
ményt jelent az alapos feldolgozás, amely lé
pésről-lépésre haladva aprólékos műgonddal 
tárja fel Jézus asztalközösségeinek vüágát. 

1. A szinkronisztikus (egyidejű) megkö
zelítésben a strukturális módszer használa
tát figyelhetjük meg. Először az asztalközös
ségekben szereplő személyek és szerepük 

számbavétele történik. Majd a téma szem
pontjából lényeges motívumok feltárása (17 
db) és 6 nagyobb csoportba történő beosztá
sa ad új szempontokat a feldolgozáshoz. 
Ezek a csoportok: 1. szituáció, 2. invitáció, 3. 
szocializáció (polarizáció), 4. participáció, 5. 
kommunikáció, 6. transzformáció. A motívu
mok közül kiemelendő a 12. ételek-italok és 
étel-ital mennyiségek. I t t megtudjuk, hogy 
az asztalközösség-történetekben 15 fajta 
étel, illetve ital fordul elő. A kenyér és a bor 
az úrvacsorával kapcsolatosan együtt soha
sem szerepel. Helyette a kenyér és a kehely 
összetétel használatos. 16. motívum: a jelen
levők megváltozása. Mindenki leülhetett Jé
zus asztalához, de senki sem állhatott fel on
nan úgy, ahogyan leült. Az úrvacsorában va
ló részesedés az abban részesedők élet-di
menzióit változtatja meg. 

A szinkronisztikus vizsgálatokat lezárja a 
téma kompozíciós szempontból való áttekin
tése. I t t a különféle műfaji kategóriák alap
ján veszi számba a szerző az asztalközösség 
eseményeket, majd - igaz, hogy csak lábjegy
zetben - fontos megállapítást tesz: az asztal
közösség-téma visszamegy az eltérő műfajok 
közös hagyomány-anyagáig, történeti értéke 
igen nagy, közel visz Jézus élete, életútja jobb 
megismeréséhez. Sajnálhatjuk, hogy ennek a 
következtetésnek a részletesebb kibontása 
elmarad, de az a benyomásunk, hogy a feldol
gozott anyag teológiai értékelése máshol is 
röviden történik. Ugyanakkor a nyelvtudo
mányi módszerek többletét hozza az olvasó 
számára a táblázatok megjelenése, a szerep
lők közti kapcsolatok rajzos bemutatása. 
Ezek áttanulmányozása új oldalról mutatja 
be a jól ismert történeteket. 

2. A I I . részben találjuk a hagyományos 
diakronikus, történeti megközelítését a té
mának. A szerző két nagy csoportban tár
gyalja a textusokat: 1. a beszédanyag, 2. az 
elbeszélésanyag. Minden esetben vizsgálja 
az eredetet: mennyiben vezethető vissza Jé
zusra a logion, példázat, vagy lehet-e törté
neti magva az eseménynek. Kiemeli a jézusi 
korban meghökkentő, szokatlan, új vonáso
kat, ezek szoteriológiai jellegét. Többször is 
arra az eredményre jut , hogy Jézus különös 
asztalközösség-gyakorlása nem az ősegyház
ban felmerülő problémák visszavetítése hús
vét előttre, hanem faktum jellegű tudósítás. 
A példázatok esetében felteszi a kérdést, 
hogy lehet-e visszakövetkeztetni belőlük Jé
zus asztalközösségeire. Úgy látja, hogy igen, 
mégpedig a kezdeti időkre, amikor még a bű
nösök előtt Jézus Izrael hivatalosainak is fel
kínálta a messiási lakoma előízét. 



Az elbeszélésanyag kutatásából kiemel
kedik a sokaság megvendégeléseinek (5000, 
4000 ember) vizsgálata. Az eddigi kutatási 
eredményeket összegezve arra a véleményre 
jut, hogy az ötezrek és a négyezrek megven
dégelése két külön hagyomány-anyagból táp
lálkozik, s nem ugyanannak a szóbeli hagyo
mánynak a variációi. A görög szavak értel
mezései új ismeretekkel gazdagítanak min
ket i t t is. Végül megállapítja, hogy Márk 
evangéliuma szerint Jézus 3 búcsúbankettet 
adott. Az elsőt galileai követőinek (Mk 6,30-
44), a másodikat a Dekapolisból érkezett 
tisztelőinek (Mk 8,1-10), végül pedig tanítvá
nyainak (Mk 14,22-25), az utolsó vacsorán. 

Ebből következik az a felvetés, hogy 
ezeknek a csodás megvendégeléseknek van-e 
szoros kapcsolata az eucharisztiához? Bolyki 
E. Lohmeyerhez csatlakozik ebben a kérdés
ben, aki szerint ezeket nem párhuzamba, 
hanem egy láncolat egymásutániságába kell 
állítani. Egyikből következik a másik. Ez
után külön egység foglalkozik az utolsó va
csora textusaival János evangéliumát is be
levonva. Először i t t is a közös motívumokat 
kutatja a kompozíciós módszer segítségével. 
Kitér a vallástörténeti összefüggésekre is, el
ismerve, hogy a Jn 6,51-58-ban található 
tendencia a zsidó páskavacsorától a hellenis
ta misztérium-kultuszok felé vezet. A sze-
reztetési igék tárgyalásakor felmerül a kér
dés: az úrvacsora sz éreztetés története beil
leszthető-e a páska liturgia keretébe? Erről a 
könyv igen részletes, érdekes információkat 
közöl. Jó az, hogy értesülünk a különböző ál
láspontokról az úrvacsora szavait illetően. A 
szerző úgy alakítja k i véleményét, hogy köz
ben bepillantást enged az olvasónak saját 
gondolatmenetébe. A történeti megközelítés 
utolsó módszereként redakciós szempontból, 
az evangélisták szerkesztői elveinek figye
lembevételével veszi sorra az asztalközös
séggel kapcsolatos igehelyeket. 

3. A könyv 3. része belehelyezi a témát az 
ókori vallások kontextusába. Az asztalközös
ségnek - együtt étkezésnek - már nagyon ko
rán voltak kultikus vonásai. A leírtakból igen 
sok érdekes dolgot tudhatunk meg a görög

római világ étkezési szokásairól, például az 
asztal körüli elhelyezkedésről, az ételek sor
rendjéről, a résztvevők viselkedéséről stb. Az 
ókori Izraelben meglévő kultikus étkezések, 
valamint egy zsidó lakoma részletes leírása 
szinte elénk festi Jézus világát, az ott élők 
szociológiai helyzetét. Ezek ismerete nélkü
lözhetetlen az Újszövetség jobb megértésé
hez. A szerző megállapítja, hogy a zsidóságon 
belül az asztalközösség többnyire elkülönü
lést és elhatárolódást jelentett bizonyos kö
rök, csoportok között. Jézus asztalközösségei 
viszont integrációt teremtettek, mert nem 
csak az arra méltókat foglalták magukba. 
Ezek inkluzív jellegűek voltak, és Isten irgal
mán alapuló szociális-politikai következmé
nyekkel jártak a résztvevők számára. 

Egy újabb fejezet vizsgálja az evangéliu
mokon kívüli újszövetségi iratokban az asz
talközösségek funkcióit, szociológiai jellem
zőit. Rövid ismertetés szól a kánonon kívüli 
őskeresztény irodalomban a témánk előfor
dulásáról. Érdekes ezekben megfigyelni a ko
rábban a jézusi asztalközösségekkel kapcso
latosan leírtak továbbfejlődését, változását. 

Az utolsó rész összegzi a kutatás eredmé
nyeit. Az asztalközösség jellemzői közül k i 
emeli az inkluzivitást, a tiszta szívből jövő 
örömöt, a bűnbocsánat megtapasztalását, a 
döntés helyzetét. Jézus a Közösségteremtő, 
aki egyben Szolgáló Úr is, aki vére által új 
szövetséget köt velünk. O mindenki meghí
vását elfogadta és mindenkit elfogadott saját 
asztalánál. A vele együtt ülőket Isten országa 
asztalához hívja és előremutat a Bárány 
menyegzőjére. 

Végül a szerző néhány provokatív tételt 
állít fel az eucharisztia mai formáját illetően: 
„Legyen sokkal örömtelibb, ünnepibb, csalá
diasabb, az agapé-szeretetvendégség pedig 
legyen sokkal szentebb, az egyéni, szociális, 
politikai vagy etnikai ellentétekre figye-
lőbb". Elgondolkodtató olvasmány, minket 
is Jézus asztalához invitál vele a szerző, 
hogy onnan mi is megváltozva induljunk to
vább embertársaink felé. 

Gerőfi Gyuláné 

Olyanok, mint a kisgyermekek... 
Egy gyermek i m á d s á g o s k ö n y v m e g j e l e n é s e u t á n 

(A t a n í t ó t a n u l - a n e v e l ő t is nevelik?) 

Gyerekes, gyermeteg. Felnőtteket szoktak 
minősíteni ezekkel a jelzőkkel. Töltésük fél
reérthetetlenül negatív, elmarasztaló. Hi
szen azt sugallják, hogy a felnőtt - illetve a 
korát tekintve e kategóriába tartozó személy 
- valójában nem nőtt fel. Hiányzik belőle va

lami. Nem úgy gondolkodik, nem úgy visel
kedik, nem úgy nyilatkozik meg, mint azt a 
felnőttektől általában elvárnánk. Nem szá
mol például tette következményével, nem 
akar tudomást venni felelősségéről. Nem ve
szi figyelembe a körülmények diktálta reali-



tásokat, szabad teret ad érzelmeinek a ráció
val szemben, vagy éppen a maga kis álomvi
lágába menekül a környezet megterhelő pró
bái elől. „Ne légy már ilyen gyerekes!..." -
hangzik ilyenkor a teljességük és igazuk tu
datára felnövekedett társak figyelmeztetése, 
így képez a felnőttek világa a gyermek szóból 
tökéletlenséget, valamilyen téren elégtelen
séget kifejező jelzőt. 

Érdekes! Jézusban a gyermekek világa 
másféle gondolatokat ébreszt. Nem a ki
csinységükben és tapasztalatlanságukban 
rejlő töredékesség az, aminek kapcsán beke
rül a gyermek szó a Názáreti „szókészleté
be". Éppen ellenkezőleg! Tanításában pozi
tív példává válik a gyermeki... A felnőtt ta
nítványokat is minden bizonnyal meghök
kentette a figyelmeztetés: „Bizony, mondom 
néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem 
lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be 
a mennyek országába." 

A gyermek ezek szerint rendelkezik vala
mivel, amivel a felnőtt már nem? Lehet, 
hogy miközben felnőtté növekedve az ember 
egyre többnek, életrevalóbbnak, bölcsebb
nek, teljesebbnek érzi magát, valójában elve
szít, elfelejt kulcsfontosságú dolgokat? 

Olyanok, mint a kisgyermekek... Ez a 
mondatrész élmények, asszociációk sorát in
dítja el bennem azzal kapcsolatban, milye
nek is tudnak lenni ezek a kisgyermekek. 

Keresztfiammal készültünk egy ismerős 
születésnapi partijára. Előre eldöntöttük, 
hogy ajándékba jégkrémet viszünk az ünne
peltnek. Keresztfiam teljesen belelkesedett 
az ajándék - egyébként tőle származó - ötle
tétől. Egész délelőtt alig bírt magával, a dél
utáni alkalom öröme már előre annyira fe
szítette. Egyszer csak az utcán szembetalál
koztunk az ünnepelttel. „Délután megyünk! 
Jégkrémet is viszünk!" - kiáltotta kipirult 
arccal keresztfiam. Az ismerős mosolyogva 
továbbment, de jött a felnőtt keresztapa dor
gáló fejmosása: ami meglepetés, azt titokban 
szokás tartani. Nem kell mindig mindenki
vel őszintének lenni. A „kinek, mit, mikor, 
hogyan mondunk el" taktikáját mindenki
nek meg kell tanulnia. A fiú megértette... 
Aznap újabb lépést tett a felnőtté válás felé. 
Csak az öröm ragyogott kicsit halványabban 
az arcán, amikor délután átadta ajándékát 
az ünnepeltnek. 

Olyanok, mint a kisgyermekek... Fárad
tan díszítettük a karácsonyfát. Kicsit bosz-
szankodtunk is, hogy ennyi pénzért már iga
zán lehetnének sűrűbbek az ágai. A díszek 
közt is sok eltörött a tárolás során. Az izom
láz is jelentkezett, ami nem is csoda ennyi 
bevásárlás, ennyi cipekedés után. K i tudja, 
inkább fárasztó vagy pihentető-e egy ilyen 
ünnep ? A gyerekek a szomszéd szobában mit 

sem sejtve játszottak. Amikor elkészültünk a 
díszítéssel, megráztuk a csengőt. Kinyílt az 
ajtó, és berohantak a kicsinyek. A szoba kö
zepén megtorpantak. .Szemük tágra nyílt, 
szájuk tátva maradt. Önfeledt csodálat áhí
tata sugárzott mozdulataikból. A megaján
dékozottak boldog öröme. Látva őket, még 
bennünket, felnőtteket is megérintett ez a 
csodák előtt tiszta szívből ámuló, lábujjhe
gyen járó figyelem. 

Talán nem véletlen, hogy az utóbbi idők
ben egyre inkább megszaporodtak a köny
vesboltok polcain az olyan kötetek, amelyek 
gyermekverseket, gyermekimádságokat 
gyűjtenek csokorba. A siker szinte garantált. 
Néhány évvel ezelőtt, a Teológián lelkesen 
adtuk kézről kézre az akkor megjelent „Ami 
a szívedet nyomja" című svéd könyvecskét. 
Azóta jó néhány hasonló mű látott napvilá
got, fordítások és magyar szerzők munkái 
egyaránt. Elgondolkodtató, hogy ezek a ver
sek, ezek az imádságok nem ritkán felnőttek 
tollából származnak. Olyan felnőttek tollá
ból, akik megpróbálnak újra gyermekké vál
ni, gyermekien érezni és gyermekien gondol
kodni. Akik megkísérlik felfedezni és újból 
visszaszerezni azt, amit a felnőtté válás ke
serű harcaiban elveszítettek, de legalább is 
hagytak háttérbe szorulni. A gyermekkor el
süllyedt Atlantiszában rekedt kincseket, me
lyekről kiderült, elhagyásuk nemhogy szol
gálta volna a növekedést, de megszegényítet-
te az életet. 

Bizony szegényebb az a világ, ahol gyak
ran naivitásnak nevezik a bizalmat, óvatlan
ságnak az őszinteséget, butaságnak az egy
szerűséget; de tapasztaltsággá „nemesül" a 
cinizmus, megfontoltsággá a fásultság, ko
molysággá a fantázia hiánya... 

Olyanná válni, mint a kisgyermekek... 
Olyan valakivé, aki tudja őszinte nyitottság
gal fogadni az újat. Aki tudja leplezetlenül és 
színlelés nélkül megélni és kifejezésre juttat
ni érzéseit. Olyanná, akinek még van szeme 
meglátni a csodát. De legfőképpen olyanná, 
aki növekedésben van, aki nem gondolja, 
hogy már kész, tökéletes, nagy, felnőtt; de 
képes odaadóan annak a „karjaiba simulni", 
arra hagyatkozni, akit mint Atyát ismer, és 
akit így is szólíthat meg. 

Felnőtt fejjel talán ma is érthetetlen, 
hogy Betlehemben a Végtelenség hagyja ma
gát bepólyálni, amikor a „világunkat mentő 
indulat" is egy kisgyermekben lesz testté. 
Ma, a „nagykorúvá" vált világ számára elen
gedhetetlenül fontos lenne felfigyelni, miben 
nevelnek, hogyan növelnek minket, felnőtte
ket azok a gyermekek, akiknek nevelése és 
növelése miránk bízatott. 

Lehet, nem könnyű lerúgni a cipőt, meg
lazítani a nyakkendőt, és odahasalni mellé-



jük a földre. (Gyanakodva nézünk talán kö- gattathatja el senki, aki tanítványa szeretne 
rül, felnőttek, értelmiségiek, köztiszteletben lenni: „...bizony, ha olyanok nem lesztek, 
állók, komoly dolgokkal foglalkozók, vajon mint a kisgyermekek...!" 
nem lát-e meg valaki ebben a gyermeteg- iß. Cselouszky Ferenc 
gyerekes pózban.) De Jézus szavát nem hall-

A jobb tájékoztatás érdekében 

Új kiadvánnyal gazdagodott egyházi lapki
adásunk. A zsinati törvény előírása szerint a 
Sajtóosztály feladata egy hivatalos közlöny 
kiadása, melyben a hivatalos dokumentumo
kat, törvények szövegeit, szabályrendelete
ket kell megjelentetni. 

1999 januárjában ezért jelent meg az 
Evangélikus Közlöny 1. száma, melyet szep
temberig még három követett. A lap nem ha
vi rendszerességgel, hanem szükség szerint 
jelenik meg. 

Az eddig megjelent négy szám tartalma 
eligazítást ad arra nézve, mit kell, vagy lehet 
keresnünk benne, és érdeklődési terület sze
rint tudjuk ajánlani mindazoknak, akik egy
házunk belső életét, annak törvényes folyá
sát szeretnék figyelemmel kísérni. Általában 
az egyház önkormányzati testületeinek 
rendszeres ülésén elhangzott jelentések és 
határozatok, rendkívüü határozatok, zsinati 
törvények vagy törvénymódosítások, vala
mint az egyházunknak állami vagy más kül
ső tényezőkkel kötött megállapodásai, egyez
ményei töltik meg a lap hasábjait. 

Az Evangélikus Közlöny 1. számában ta
láljuk az 1998. évi országos és egyházkerüle
t i presbiteri közgyűléseken elhangzott fel
ügyelői és püspöki jelentéseket, melyek az 
előző időszak egyházi életéről, eseményeiről, 
a felvetődött kérdésekről és azok megoldásá
ról adnak beszámolót. Szükséges volt már 
régen, hogy ezek a jelentések valahol teljes 
terjedelemben ismertetésre kerüljenek, mert 
hetüapunk, az Evangélikus Elet terjedelmi 
korlátok miatt csak részleteket közölhetett 
ezekből. Ebben a számban még két fontos 
közlést is találhatunk: az 1998. december 7-
én a Magyar Köztársaság kormánya és a Ma
gyarországi Evangélikus Egyház között 
megkötött megállapodás teljes, hivatalos 
szövegét. Ez többek között az egyházak fi
nanszírozásáról szóló állami törvény egyhá
zunkra való kiterjesztéséről intézkedik. A 

másik az 1999. január 14-én aláírt, az Okta
tási Minisztérium és egyházunk közötti 
megállapodás: „pedagógiai szakmai szolgál
tatások országos megszervezéséről" szól, és 
egyre szaporodó iskoláink szakmai, elméleti 
szintjének, oktatói és nevelői munkájának 
emelését szolgálja. 

A 2. számban az év elején szokásos Püs
pöki körlevél jelent meg teljes terjedelmé
ben. A Magyarországi Evangélikus Egyház 
egyházközségei, intézményei és tisztségvise
lői részére kiadott körlevél közegyházi ren
delkezéseket, egész évre szóló programokat, 
felhívásokat tartalmaz. Ebben találhatók az 
év folyamán rendezendő, különböző rétegek
nek szóló konferenciák és missziói alkalmak 
időpontjai és témái is. 

A 3. szám a Zsinat 1999. I . és I I . törvé
nyének hatályba léptetését, a március 13-án 
hozott határozatokat tartalmazza. 

Végül a 4. számban az egyházkerületek 
és az országos egyház 1999. évi tavaszi ülése
inek felügyelői és püspöki jelentései olvasha
tók. Fontos határozatok is születtek, különö
sen az országos presbitérium döntésében. 
Ebben a számban is olvasható zsinati tör
vénymódosítás. 

1999. július 1-től meghatározatlan időre 
biztosítási keretszerződést kötött egyházunk 
az AB-AEGON általános biztosítóval, az 
„egyházunk és intézményei tulajdonában lé
vő vagyontárgyak egységes, áttekinthető, or
szágos kiterjesztésű teljes körű biztosítási 
fedezete" tárgyában. Ennek teljes szövege 
olvasható a lap végén. 

Ez a rövid áttekintés képet ad arról, hogy 
a jobb tájékoztatás érdekében született új la
punk, melyet a törvény szerint az Országos 
Elnökség gondoz, ezért felelős szerkesztője 
dr. Frenkl Róbert országos felügyelő, kiadó
ja pedig a Sajtóosztály, e sorok írója. 

Tóth-Szöllős Mihály 



106 CORRIGENDA 

Corrigenda 

Tisztelt Szerkesztő Úr! 

A CREDO 1999. évi 1-2. számának 8-9. olda
lain szerepel Fabiny Tamás: A szeretet him
nuszának mai tolmácsolása című írása. 

Mint bizonyára ismeretes szerkesztő úr 
előtt, a fenti cikk a Tükörkép című, egyesü
letünk által 1998-ban kiadott könyv egyik 
igehirdetésének részlete. A hatályos kiadói 
jog értelmében egy könyv szövegét, illetve an
nak bármely részét csak a kiadó előzetes, írá
sos engedélyével lehet más könyvben, folyó
iratban stb. közzétenni. Erre nézve engedélyt 
az adott részlet szerzője sem adhat, hiszen a 
szöveg a kiadó tulajdonát képezi (szerződés
től függően a szerzőét is). 

Sajnáljuk, hogy a szövegrészletnek a fo
lyóiratban való közlése előtt nem kérték ki 
egyesületünk hozzájárulását, illetve forrását 
sem jelölték meg. Tisztelettel kérjük, hogy a 
CREDO következő számában adjanak helyet 
a cikk utólagos forrásmegjelölésének (Tü
körkép, Teológiai Irodalmi Egyesület, Buda
pest, 1998, 83-85. old.). 

Remélem, megérti szerkesztő úr, hogy 
nem az akadékoskodás, hanem a jó rend 
megtartásának vagy - az egyházi sajtó és 
könyvkiadás területén tapasztaltak alapján 
inkább - meghonosításának szándéka áll e 
levél mögött. 

Budapest, 1999. április 7. 

Tisztelettel: 
Kendek K. Péter 

elnök 

A szerkesztő válasza: 

Elnök Úr! 

Amint már telefonon jeleztem áprilisban, IV. 
hó 7-én kelt levelét megkaptam. Tudomásul 
szolgál. Sorait felolvastuk, Fabiny Tamás -
az írás szerzője jelenlétében. Levelét közöl
jük teljes terjedelmében októberi számunk
ban, így a forrás megjelölése tárgyában kéré
se teljesül (Szerkesztő Bizottsági ülés, 1999. 
szeptember 3.). 

Mivel a Szeretet himnuszának mai fel
dolgozása már az elmúlt esztendőben el
hangzott a Magyar Rádióban és a televízió
ban is, valamint mi a FEBÉ körleveléből vet
tük, a Szerző tudtával és kifogása nélkül, 
nem látom szükségét annak, hogy a TIE en
gedélyét külön is kérjük, hiszen ez a kitűnő 
írás már egyházunk közkincse lett. A szerző 
neveit természetesen jelöltük. 

Őszintén kívánom én is, hogy az egyházi 
jó rendet Elnök úr is mindig tiszteletben 
tartsa, és ha kell „honosítsa meg" újra. 

Budapest, 1999. szeptember 12. 

Tisztelettel: 
dr. Hafenscher Károly 

szerkesztő 

„Az értelmesek értik" - 1999/1-2. 
A 20. lábjegyzet első mondata helyesen így 
hangzik: Nehéz belátni, miért használja az új 
protestáns fordítás a dianoia fordítására a 
képesség szót. 



Elköszön a szerkesztő 
A Szerkesztő Bizottság minden tagjának 
köszönetemet fejezem k i ! 

Igen tisztelt Olvasóim! 
Nem váltottak le, nem bocsátottak el, nem 
küldtek el ebből a szolgálatból: a magam el
határozása alapján köszönök el, a Szerkesztő 
Bizottság egyhangú bizalomnyilvánítása el
lenére. Lelkiismeretem azt diktálja, hogy ne 
végezzem azt tovább, amit már 73 évesen 
nem tudok tökéletesen ellátni. 

Szívesen olvasok és írok ezentúl is mások 
szolgálatára is, nem csupán saját gyönyörű
ségemre. Úgy érzem azonban, nincs már 
igazán antennám a fiatalabb nemzedék (hu
szonévesek, harminc évesek) gondolatainak 
vételére és nincs erkölcsi alapom, hogy én ta
nácsoljak valamit jövőjüket illetően. - Idegen 
tőlem az, amit juridizmusnak nevezek, az 
egyházi struktúrának és egyházjognak a teo
lógiával szembeni túlhangsúlyozása. Nincs 
egészséges kapcsolatom az evangélikus Hit
tudományi Egyetemmel 5 év óta. A Károli 
Gáspár Egyetemen tanítok, vendégelőadó
ként a római katolikus egyházat mutatom be 
református teológus hallgatóknak, és többet 
mozgok római katolikus körökben, mint sa
ját egyházam egyetemén. Isten tágas térre 
állított, külföldön és itthon igen sok konfe
rencián vettem részt, nem panaszkodhatok, 
de nem érzem hitelesnek szavamat Teológi
ánkkal való kapcsolatom hiányában. 

Noha csak kétszer jelenhettünk meg 
évenként a Credo lapjain, egész évben lekö
tött ez a munka: olvastam, figyeltem, tervez
tem, írókat kértem fel széles körben, mind
ezt sajtos infrastruktúra nélkül. Ezt a stá
tus-nélküli megbízatást tovább nem vállal
hatom. 

Bocsássák meg Olvasóim, ha túlzsúfolt
nak érezték ezt az Evangélikus Műhelyt. Va
lóban nem az esztétikum határozta meg a la
pot, hanem a tartalom. Sokat akartam adni, 
mert állandóan gyötört az a tapasztalat, 
hogy értelmiségünk, és benne lelkészi ka
runk mennyire tájékozatlan saját szakterü
letén túl. Ez nem vád, csupán megállapítás. 
Értékeinket és múltunkat ismerve kínzott le
maradásunk érzése. 

Szíves megértésüket kérve, abban a re
ménységben búcsúzom, hogy mégsem volt 
teljesen hiábavaló a két év munkája. Urunk 
áldását kívánom a Credo további, fontos híd
építő, utat mutató szolgálatára. 

Budapest, 1999. szeptember 

Felelős szeretettel: 

dr. Hafenscher Károly 
szerkesztő 

J E L E N SZAMUNK SZERZŐI: 
Bánhegyi B. Miksa bencés 
Boleratzky Lóránd jogász, magántanár 
Cselovszky Ferenc lelkész 
Fasang Árpád zongoraművész 
Frenkl Róbert egyetemi tanár 
Gadó György természetvédő 
Gadó Pál fizikus, szeretetotthon-gondnok 
Gegus Ernő fizikus 
Gerőfi Gyuláné lelkész 
Gémes István lelkész (Németország) 
Hafenscher Károly lelkész, tanár 

Harmati Gergely filozófus 
Horváth József ügyvéd 
Kiss Miklós lelkész 
Lánszki Réka egyetemi hallgató 
Pintér Károly lelkész 
Polgár Rózsa textilművész 
Reuss András teológiai tanár 
Szabó Vilmos lelkész 
Szénási Sándor ref. lelkipásztor 
Szita István ny. lelkész 
Tomka Miklós szociológus 
Tóth-Szöllős Mihály sajtólelkész 


