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Mártonffy Marcell könyvét lapozgatva a példázatkutatás utóbbi évtizedek
ben végbement fejleményeihez az olvasó óhatatlanul azt a mélyértelmű 
irányváltást asszociálja, melynek során az Ige befogadásának a Héber Bib
liában uralkodó metaforáját, a .beírás, bevésés' monolit változatlanságra 
utaló képét az Újszövetségben a ,mag > meggyökerezhet)és > gyümölcs' 
képsor váltotta fel a növekedésnek, a megértés dinamikus folyamatának 
új hangsúlyaival. Jézus példázatainak anyaga igehirdetésének legsajá
tabb, leghitelesebb része, kutatástörténetének fordulatai a bibliai herme
neutika alakulásának is kitüntetett állomásai. Az értelmezést a 19. század 
végéig az allegorizmus uralta. Eszerint a példabeszédek sokszínű képi 
világa „mögött" valami megmagyarázhatatlan okból lényegében folyton-
folyvást ugyanazt a néhány invariábilis dolgot, eszmét, fogalmat találjuk: 
a két vak, két koldus, két testvér etc. a két népet, zsidóságot és pogánysá
got, a vészhelyzetben lévő ember a bűntől sebzett emberiséget jelentené, 
és így tovább; ez a felfogás a történetkritikai kutatások nyomán erőtelje
sen megkérdőjeleződött. Az anyag irodalmi, műfaji, poétikai jellegze
tességeinek feltárását először szintén a történetkritikai érdeklődés, majd 
a jézusi ipsissima verba elkülönítésének igénye motiválta. Ám világossá 
vált, hogy az ún. „eredeti" textus és útja a kanonizált formáig többnyire 
csak feltételesen, sok kérdőjellel reprodukálható, miközben a szövegek 
szétdarabolása, a rendelkezésre álló végső verzió másodlagos gyülekezeti 
képződménnyé degradálása kevéssé segítette az igehirdetés gyakorlatát. 
Az esztétikai sajátosságok vizsgálatát a teológiai mondanivaló keresésé
nek szolgálatába állító kutatás azután hamarosan a példázatok „örök ér
vényű tanulságáról" alkotott hagyományos elgondolás revideálására ve
zetett. Mártonffy Marcell eredeti célja az volt, hogy az utóbbi évtizedek 
példázatkutatásában nyomon kövesse azt a folyamatot, amelyben a szöveg 
nyitottságára fogékony irodalmi hermeneutika és az attól dogmatikailag 
rögzíthető tanulságokat váró teológiai hermeneutika, e két látszólag ellen
érdekelt disciplina mégis termékeny kapcsolatra lépett, és hogy e „kölcsö
nösség szempontjainak legalább részleges rendszerezésével" járuljon 
hozzá párbeszédükhöz (12). Ám a szisztematizálást maga az anyag „min
denkor szituatív hermeneutikája" tette feleslegessé, vagyis az a felisme-



rés, hogy a parabolikus kommunikáció lényege a megszólított, egyben kérdező hallga
tók, olvasók és a kérdésre történettel visszakérdező megszólító „kölcsönös szabadsá
gának méltánylása". Másként mondva, az új, poétikai szempontok bevezetésével nem 
az történt, hogy a korábbiaknál egyre jobb válaszok születtek a jelentés kérdésére, 
sokkal inkább a kérdezés előzetes feltevései változtak meg. A megértéshez elengedhe
tetlennek mutatkozott a műfaj dialogikus természetéből fakadó következmények mind 
mélyebb belátása; eszerint a megértés a párbeszéd közegében, alkalomhoz kötötten 
történik, s ebbe a közegbe lehetetlen eleve kész igazság birtoklásának tudatával vagy 
ilyesmit várva belépni. A példázat igazsága nem fixált diszciplináris tézis, hanem ese-
mény-jellegű, és mint ilyen ellenáll annak az igénynek, hogy eszköz gyanánt, egyszer 
s mindenkorra megkaparintott hatalmi fegyverként újabb szituációkban legyen bevet
hető. A „tárgy", Isten Országa, esemény és cselekvés; a példázat nem beszéd az igaz
ságról, hanem az igazság érvényre jutásának beszédeseménye, „a valóság újjáírásának érvé
nyes modelljét" felkínáló beszédtett (uo.), ezért tartalom és forma, példázó kép és példázott 
dolog szokásos elkülönítése lehetetlen. Személyesen a magunk számára a kötet kiin
duló princípiumát úgy összegeztük, hogy a dialógus-elv érvényesítése a példázatos 
beszédet a nyelv bűneset előtti, egyszerre hipotetikus és valóságos ősállapotának mo
delljeként mutatja fel, melyben a szó nem eszköze az igazságnak, hanem - maga az 
igazság. 

Mártonffy Marcell az Eíó'szóban ismerteti az i t t érintett meggondolásokat és saját 
céljait. Az /. fejezet az értelmezés alapkérdéseit és a műfajpoétikai kiindulópontokat 
rögzíti. A példázatok, mivel nem a máskor szokásos módon, emlékezetből idézve ha
gyományozták át, hanem adott helyzetre aktualizálva újraírták őket, olyan hasonlítha
tatlan egyedi alakzatok, amelyeknek a megértést segítő kontextusa körülhatárolha-
tatlan, organikusan növekszik és lezárhatatlan. Ahogy az értelmezés korról korra, ol
vasásról olvasásra megújul, az új értelmezések egyre újabb szövegeket vonnak be a 
textus látens hivatkozási mezőjébe, miközben a példázat (éppen megragadott jelenté
se) maga is módosítja, felülírja önnön kontextusának értelmét, egyszóval a jelentés 
végleges rögzítése lehetetlen. A példázatok közös jelentettje, Isten Országa, a basileia 
i t t releváns jelentésében nem nomen rei, nem dolog, hanem nomen actionis, cselekvés: 
Isten országlása, uralma. Következésképp a befogadó, kép és jelentett, azonosság és 
különbözés határmezsgyéjén állva, nem kapja meg „a jelentés tömör véglegességét" 
(41) - jutalmul, amiért megfejtette a „Hasonlít a Mennyek Országa..." kezdetű és 
egyéb similék egyszer s mindenkorra adott tertium comparationisít; az olvasónak az el
beszélést nem dekódolnia kell, hanem, olvasási konvencióit félretéve, beleállva folytat
nia, s ez mindenekelőtt a megértés töredékességének és a kérdezői státusnak a válla
lását jelenti. Aligha lehet másként, hiszen a példázatok nem az Ország mint valami 
radikálisan „máshol" és „máskor" lévő terrénum rejtjelezett leírásai; Isten szavának, 
cselekvésének szabadságáról és felszabadító erejéről, az Országba kerülés és a benne-
lét váratlanul sikeres stratégiáiról szóló történések. A különféle rendszerező törekvések, 
Bultmanné, Harnische és másoké szintén notóriusán problematikusnak bizonyultak, 
még akkor is, ha a korábbi formális kritériumok helyett Jézus élettörténetének állomá
sait próbálták megtenni vezérfonálnak, mivel kiderült, hogy a parabolaanyag nem 



egyszerűen példatár a háttérelbeszéléshez, Jézus tetteihez vagy tanításához, nem be
szélve arról, hogy a legtöbb e célra felvett szempont hallgatólagosan feltételezi a szö
vegek fixált jelentését. így vagy az a helyzet, hogy a rendszerezés rout court alkalmatlan 
módja e textusok megközelítésének, vagy az, hogy normái nem a témák, a hosszúság, 
a formák felszíni különbségéből, nem is Jézus életének kronológiájából adódnak, ha
nem mélyebb rétegben keresendők. Ám az áthagyományozás nem elsősorban megőrző, 
rögzítő, inkább újraíró módja, ami korábban az eredeti „lerontásának" minősült, mára 
éppen a példázatok életképességének jelévé lett. Aligha könyvelhető el üres véletlen
nek, hogy a megértés hagyományos módjához éppen az alapfeltételek nincsenek adva. 
Hiányuk termékeny hiánynak, mondhatni a sugalmazottság megnyilvánulásának bi
zonyul, a Feladó jelének vehető arra nézve, hogy, ebben az esetben legalábbis, más utat 
kell keresni. A továbbiakban (50. kk.) Mártonffy Marcell szelektálva ismerteti az ez 
irányú kezdeményezéseket és kérdésfelvetéseket. A II. fejezet Jülicher 19. század végén 
megjelent, a modern példázatkutatás kezdeteként számon tartott kétkötetes könyvé
ről, majd Bultmann elgondolásáról szól, a III. pedig az eszkatológikus példázatmodell-
ről, Dodd és Jeremias elméletéről. Ez után a nyelvteológiai és példázatteológiai megkö
zelítések kerülnek sorra, a középpontban Funk, Crossan és Harnisch olvasatával. Az V. 
fejezet a parabolát műegészként, közelebbről metaforikus elbeszélésként elemző irány
zat képviselőit (Wilder, Via, Güttgemans és ismét Crossan) veszi sorra Ricoeur szintézi
séig, végül a történeti-kritikai részt záró VI. a befogadásesztétikai megközelítés fő 
kérdéseit tárgyalja Weder, illetve Harnisch egymással is vitázó gondolatainak értékelé
sével. Fejezetenként egy-egy példázat elemzését olvashatjuk annak illusztrálására, mi
lyen sokféle irányban szabadítja fel a megértést az a kiinduló tézis, amely az értelmezés 
lezárhatatlan voltát mondja k i . 

Bármint van azonban, az a tény, hogy a végleges, az újraírások nyomán esetleg „el
lentmondásossá" is lett kánoni változat a szöveg kitüntetett, éppen-ilyenként kitün
tetett állapota, alapjában befolyásolta a kutatás útkeresését. Már régóta nem elég azt 
mondani, hogy a jelen szöveget azért kell vizsgálni, mert az eredetihez „amúgy sem le
het visszajutni", sem a változtatások mibenlétét és állomásait rekonstruálni, nem elég 
hangoztatni, hogy ez a munka a megértéshez „nem döntő fontosságú"; hibás művelet 
a textus textúrájában, konklúzióiban mutatkozó ellentmondásokat elsimítani, mond
ván, hogy azok igazából nem is ellentmondások. Ami ellentmondásnak vagy hiánynak 
látszik, az, bárhogyan jött létre egykor, ma a megértés döntő mozzanatának, a tovább-
írást, az elbeszélés folytatását provokáló erőnek bizonyul. Röviden, a hipotetikus „ere
deti" rekonstruálására irányuló törekvéseket a szöveg poétikai természetére vonatkozó 
kérdezés váltotta fel. 

Mártonffy Marcell „A cselekvő beszéd jelentése" című VII. fejezetben szerteágazó, 
mégis egységes gondolatmenettel jut el a példázatok eredeti provokatív erejét eltün
tető mechanizmusok felsorolásától addig a következtetésig, miszerint a sokszínű 
példázatanyag közös lényege a jövevény/idegen/más egzisztencia el- és befogadása, e 
gesztus következményeivel, az idegenség sajátként való megértésének, egyúttal más
léte megőrzésének dialektikájával együtt. A Példázatmondó eredeti intenciójának 
öntudatlan ártalmatlanná tétele sokféleképp mehet végbe, a jelentés univerzális igaz-



ságokra redukálásával, a filológiai-történeti rekonstrukció melléktermékeként a Bib
lián belül kimutatható újraírások valamelyikének kitüntetettként kezelésével, a textus 
öntükröző-önlegitimáló értelmezésével, dogmatikai, ideologikus kihasználásával. Ám 
a hagyománykritika, miközben levonja az egzegézis efféle történelmi kudarcaiból adó
dó tanulságokat, egyúttal maga is szerves része ugyanezen hagyománynak, mivel épp 
annak folyamatos mozgásban-léte termelte ki . Weder felismerése, hogy az a terep, amely 
úgy teszi kezelhetővé a felmerülő paradoxonokat, esztétikum és teologikum, másfelől 
várakozás és cselekvés, eszkatologikum és etika, illetve szabadság és szabály feszült
ségét, hogy egyszersmind meg is őrzi őket: a. játék (233 kk.) . A játék az a kitüntetett 
„hely", ahol az irodalmi aspektus, a mássá, jobbá válás lehetőségének katarzisélménye 
és a megtérés dogmatikai, etikai szempontja találkozhatnak. Egy lehetséges világot 
kínál fel ingyenes kegyelemből, olyat, amely már be van rendezve szabályokkal, de/és 
még egyre várakozik az ember szabad elfogadására, ugyanakkor berendező aktivitására; 
a példázat révén a hallgató egyrészt egy kész egzisztenciába, annak a Házigazda által 
rögzített szabályrendjébe helyezkedik bele, másrészt maga alkotja is ugyanezt. (Erre 
utalhat például az egyazon történetből levonható és, mint a szöveg- és értelmezés
történet bizonyítja, különböző korokban le is vont „tanulságok" pluralizmusa.) Elfo
gadás és szabad alakítás nem mondanak ellent egymásnak, mivel eme basileia, a való
ságos, fogalmának megfelelő uralom: célja a szabadság. A példabeszéd, Isten Országá
nak a hétköznapi valósághoz „hasonlító", ugyanakkor azt átformáló játéktere olyan 
önmegvalósítás alkalmát kínálja, amely nem az eddig élt egzisztencia tovább-növesz-
tése, hanem lehetőség arra, hogy az ember önmaga másikává váljon. A példázatokban 
és másutt adott isteni magatartásminta azonban ezen individuális érdekű megértés
mód mellé eltéveszthetetlen gesztusokkal helyezi oda a közösségi, etikai, szociál-
teológiai szempontokat is; teszi ezt az omnipotenciának az önkiüresítésig menő ön
korlátozásával, identitásváltásaival (Emberfia > pásztor/király > egy a betegek, éhe
zők, szomjazok etc. közül: Mt 25,31-46; lásd 247 kk.), az úr-szolga viszony aranykort 
idéző felforgatásával, vagy amikor a bölcsesség kommunikálását egy lélegzettel mond
ja egyirányú „átadásnak" és „társalgásnak", beszédközösségre lépésnek (Bár 3,36-38). 
Mindezek az azonosuló gesztusok legkevésbé sem szüntetik meg a Basileus radikális 
másságát; például az adósparabolák Isten cselekvési szempontjait illetően ellentmon
dásosnak, kiismerhetetlennek tűnő „tanulságokat" hordoznak ugyan, ám e „másféle" 
magatartás mindegyikben közös lényege az emberi dialóguspartnerben meglévő „más
féle", jobb én- és életlehetőség felmutatása és felkínálása, egyben megvalósításának, 
áldás, benedikció, jóvá-mondás általi megteremtésének „kommunikációs programja". 

A záró, VIII. fejezet számunkra legfontosabb megállapításait az alábbiakban összegez
zük. Mártonffy Marcell korábban meggyőzően mutatta be, hogy a poétikai és befoga
dásesztétikai megközelítés a szellemi lényeget illetően hitelesebben világítja meg a 
példázatanyag originális történeti középpontját, eredeti és maradandó intencióját, 
mint azok a kutatások, amelyek közvetlenül irányultak a történeti hitelességre. A „je
lek", a parabolák apró, köznapi eseményei és a „jelentett" Végtelen viszonya nem ad
ható meg a rejtett értelem / nyilvánvaló értelem, előtérben álló kép / mögöttes (fogal
mi) jelentés kettősségekkel; viszonyukat helyesebben írja le az ,azonosulás' szó. Az 



Ige testté létéből éppoly logikusan, mint amilyen titokzatosan következik az Ország 
inkarnálódása az egyszerű történetekként megjelenő emberi lét valóságába. E felaján
lott kommúnió, ama bizonyos éngikenben adott már-és-még következményeinek komo
lyan vétele a példázatértés kezdete: az Ország elközelgett, és egyre közeleg. E szituáció 
emberi problematikáját a Mk 4,10-12 versek értelmezése illusztrálja (256 kk.), ahol a 
fő nehézség Márk „belül lévőket" és „kívül lévőket" szembeállító „teológiai determi
nizmusa" (259). Az elemzés nyomán azonban kiderül, hogy a szerzőt rehabilitálni 
igyekvő megoldás görcsös keresésénél termékenyebb az az olvasat, mely ezen egzisz
tenciális, vallási állapotok változandóságában, véglegességük megkérdőjelezésében 
látja a lényeget. A mystérion, melynek ismerete a belül lévőknek „megadatik", maga a 
Messiás személye, akinek felkínált odaadása az el- és befogadó készség révén lesz tény
legessé; a „belül lévőket" éppen ez és csak ez a gesztus teszi belül lévőkké. Az elemzés, 
melynek röviden ki kellett térnie persze a teljes textusra, igen meggyőző, a kötet tár
gya szempontjából rendkívül lényeges 21-25. versek beépítését mégis hiányoljuk it t , 
javasolva a következő gondolatmenet-vázlatot. 

A „belül lévők", akikről Jézus azt mondja: „nektek megadatott a mystérion ismerete" 
(4,11-12: a görögben), másfelől egyáltalán „nem értik" a példázat szavait, jelentését 
(4,10.13): „a mystérion ismerete" tehát nem azonos az éppen elhangzó szöveg megérté
sével. A biztosan utólagosan beillesztett 14-20. magyarázata, melyet Mártonffy joggal 
tart „a fejezet középpontjának" (258), véleményünk szerint hiányával és többletével 
egyaránt túllép magán a példázaton. Hiányával, mert az azonosítások sorából kihagyja 
a Magvetőt, aki így lehet Isten, Jézus és a mindenkori igehirdetők; többletével, mert az 
elvetett magok nemcsak az igével azonosak, a nyitó közleménynek megfelelően (14: „a 
magvető az igét veti"), hanem, merőben váratlanul, embereket is „jelentenek" („ezek 
azok, akik ... vettettek" séma a 15-20-ban többször), ez új perspektívákat nyit az értel
mezés számára. A m i biztos: a magyarázat célja nem az eredeti kérdés megválaszolása, 
továbbá a példázat és magyarázata közötti diszkrepancia tudatos, nem Márk figyelmet
lensége az oka. Inkább mystérion, szöveg és interpretáció viszonyára utal, de csak az utána 
álló 21-25. ún. „enigmatikus mondásaival" együtt nézve, melyek a könyvben lénye
gében magyarázatlanul maradnak (lásd 258,262), holott a lehető legszorosabban kap
csolódnak alapkérdéséhez. 21-22: az, amit mystérionnak, rejtett dolognak mondunk, 
olyan valóság, mely provokálja önnön szemlélését, per definitionem önmaga valamilyen 
mérvű, modusú megvilágosodására, megértésére irányul; azért és arra adatik, hogy az 
ember feléje forduljon (1. Mózes szavait a csipkebokor előtt: „Odamegyek és megnézem 
ezt a különös jelenséget", Exod 3,3). Némelyek a lámpás-metafora e márki zárlatát 
„egyedülállónak" és „számunkra különösnek" mondják (Gnilka ad loc) , pedig nyilván
való, hogy másként a mystérion vagy a rejtett dolgok kifejezés nem paradoxon volna, ha
nem, quantum ad nos, nem létezne jelentettje. Lévén az odafordulás aktusa eo ipso a 
megértés mozzanata, immár nincs igazi ellentmondás abban, hogy a „belül lévők" 
„ismerik a mystériont", jóllehet egyelőre „nem értik" a példázatot. A „belül-lét" mint, 
mondjuk úgy, spirituális feltétel után jöhet a szöveg értésének kvázi technikai feltétele, 
bevezetve a 23-ban („akinek van füle a hallásra, az halljon"), majd pontosítva a 24a. 
versben. Itt az értelmetlen „Vigyázzatok, mit hallotok" (?) fordítás helyett a „Figyeljetek 



oda (mind) arra, amit (csak) hallotok" verziót javasoljuk, amely a szó szerinti olvasat el
sődlegességének elvét mondja ki (vö. Lk 10,26: „Mi van megírva? Hogyan olvasod?"). 
Logikusan következik erre a 24-25. versekben az így olvasottakhoz való helyes viszo
nyulás, a merron-téma. A megértés metronja, adekvát zsinórmértéke, szabálya, koordi
nátarendszere, közege a belül-lét, a megnyílás, a példázattal ingyenes kegyelemként 
felkínált új életlehetőség megfelelő, azaz szintén ingyenes t i . előzetes elfogadása, be
lépés közegébe. Ezt a metront alkalmazva van esély most már a példázat mint textus 
megértésére. Sőt aki így tesz, többet is talál, mint amit keresett („ráadást is adnak"): 
ezen ígéret pontosan megfelel példabeszéd és magyarázat itteni viszonyának (utóbbi 
többet ad, mint amire a kérdezők a szöveg alapján számíthattak), és maximálisan meg
felel a mindenkori Biblia-olvasói tapasztalatnak. Végül a 26-32. két további példázat 
az elsőrendű megértendőről, az Ország növekedésének automaté jellegéről. Az Ige magja 
önmaga eszközli tartalmának megértését is, és önnön megvalósulását is; megértés és 
megvalósulás/megcselekvés reálisan nem választható el, egyik a másikat mozgatva és 
attól mozgattatva egyfajta önmozgással mozog. A folyamat sematizálva így alakul: 

Belépés a tágabb közegbe (mystérion) > szoros olvasás > belépés a szöveg felkínálta 
szűkebb közegbe (metrón) > megértés (válasz az eredeti kérdésére + „ráadás"). 

így - visszatérve a szerző fejtegetéséhez - a példázat csakugyan maga bizonyul ön
nön „tárgyának", az elvetett magnak; önmagát teszi a megértés tárgyává, önmagát 
jelenti, nem valami rajta kívüli, értékesebb „mást". „Jel" és „jelentett" - azonos. így 
(is) értjük a szerzővel, hogy a parabola költészet, amelyet befogadva annak világegé
szére, ha tetszik, a szavaira, nem „mögöttes" mondanivalójára koncentrálunk. 

A fenti kitérőt az a kérdés és igény motiválta, vajon lehetne-e, és miként lehetne 
Mártonffy Marcell eredményeit az igehirdetésben szóhoz juttatni, annál inkább, mivel 
a tét nem pusztán egy szöveg vagy műfaj jobb megértése, hanem általában a befogadói 
magatartás nagyon is időszerű átalakulása. Nos, Kozma Zsolt Jézus Krisztus példázatai 
című művének nagy érdeme, hogy a Mártonffy írásában hiányolt gyakorlati szempont
ra teszi a hangsúlyt, célja bevallottan az igehirdetés közvetlen szolgálata (8). A két 
kötet együttes olvasása mégsem csak örömet okoz, a biblikus hermeneutika elméleté
nek és az igehirdetés gyakorlatának távolságáról is tanúskodik. Az előbbi eredményei 
nehezen, gyanúnk szerint igen kevés lelkipásztor számára alkalmazhatók a hitelesen 
szóló igehirdetésben, miközben ennek híján az igehirdetői gyakorlat kevéssé tud egyi
dejűleg szolgálni két eredendően összetartozó célt, a hit erősítését és a vallásos önhitt
ség kritikáját, holott e kettős törekvést a magunk részéről Mártonffy könyvében a tár
gyilagos hang és az olykor nem könnyen követhető tudományos diskurzus mögött is 
tisztán kivehető, mély személyes indítéknak érezzük. 

Kozma Zsolt munkájának első része elméleti bevezetés (9-135), a második pedig 
valamennyi, szám szerint 37 parabola egzegézise (136-529). Jelentős érdeme, hogy 
közérthető, világos leíró összegzést ad a téma megközelítéséhez szükséges alapvető 
tudnivalókról, a műfaj jellegzetességeiről és ószövetségi előzményeiről (9 kk.), a fon-
tosabb stilisztikai fogalmakról és itteni alkalmazásukról (szókép, metafora, hasonlat, 
szimbólum: 16 kk.), a példázatok formális csoportjairól (parabola, hiperbola, embola, 
allegória: 23 kk.) . A jelenlegi szövegösszefüggés törvényszerűségei mellett (40 kk.) 



bevezet a keletkezéssel és tradálással kapcsolatos fontosabb tudnivalókba (54 kk.) , 
felsorolja az átformálás típusait (bevezető formula, záró mondatok, képanyag stb.: 85 
kk.). A második rész példázatelemzéseinek nagy értéke a számszerű teljesség, valamint 
a tradicionális egzegézis egyfajta kulturált, igényes, sok szempontra figyelő képviselete; 
a kötet, a szerzői intenciónak megfelelően, bizonyára jól szolgálja majd az igehirdetést. 

Feltűnő azonban, hogy noha Kozma Zsolt láthatóan ismeri az újabb kutatások ered
ményeit (bár, érthető okból, nem mindig első kézből), s azokat, mint „A példázatok 
elmélete" című első részben hangsúlyozza, az „idő, hely [Kolozsvár, D. K ] és nyelvtu
dás" (8) korlátai között igyekszik figyelembe venni, ez alig befolyásolja saját elvi állás
pontját, és kevéssé hasznosul elemzéseiben. Nála is felbukkan Funk, Fusch, Jüngel és 
Weder és mások neve, továbbá olyan, mára közhellyé lett kijelentések, hogy „a tradálás 
újraírás, interpretáció", „a példázat beszédesemény", utal „a metaforikus megértés" 
fontosságára stb., az alapkérdésekben mégis a hagyományos nézetekhez kötődik. Ez a 
helyzet pl., amikor az anyagot „kép és üzenet viszonya" alapján osztja fel „tulajdonkép
peni" vagy „reális" és különböző mértékben „túlzó" fajokra (27 skk.), ami igencsak 
problematikus dolog. Nem meglepő, hogy több perikópa, egyebek között a Magvető 
ezen az alapon nem fér bele a szisztémába (32), hiszen a realitás-kritérium, nem lévén 
lényegi ismérv, alkalmatlan az anyag csoportosítására. A hagyományos nézetet osztja 
Kozma Zsolt akkor is, amikor a példázatok önmagukon túl lévő „üzenetét" keresi; a 
képek szerinte Jézus cselekvését, vagy valamely fogalmi nyelven nem közölhető mon
danivalót „magyaráznak", didaktikus, etikai etc. funkcióval bírnak, ráadásul fő- és 
„másodhangsúlyos" üzenetekre felosztva (70 kk.). 

így a két szerző azonos perikópákról szóló értelmezései is típusosán eltérő eredmény
re vezetnek. Példaként ismét a hamis sáfárra hivatkozunk (M. M. : 95 kk.; K. Zs.: 405 
kk.). Az egyetlen történetből levont nem kevesebb, mint négy tanulságot természete
sen mindketten a hagyományozástörténet különböző periódusaiban élő közösségek 
eltérő élethelyzetéből eredeztetik; de míg Kozma Zsolt megpróbálja az ellentmondá
sokat elsimítva összeegyeztetni, Mártonffy Marcell a szöveg egészét a kiválasztott ál
lapot önveszélyes voltának hangsúlyozásával, az éppen kialakult, megszilárdulni tö
rekvő Isten-kép destruálásának szükségessége jegyében értelmezi. Hasonló a helyzet 
minden összevethető esetben: Kozma Zsolt a biztonságra törekvő vallási igény nevé
ben biztos, megragadható tanulságokat keres, Mártonffy Marcell pedig e tanulságok 
relativitását, megkérdőjelezését, az ítélkezés felfüggesztésére szóló felhívást, a szem
pontok állandó váltakoztatását, a megszokott, otthonos (számonkérő Isten) és idegen 
effektusok játékát (oktalanul jóváhagyó Isten) emeli ki (lásd kül. 110). És vajon lehet
séges-e radikálisan másfajta intenciót várni attól a Jézustól, aki ismerős mivoltában is 
épp „eredendő másságával provokálta a róla szóló beszámolók különbségét" (20)? 

Újból elismerve és hangsúlyozva az erdélyi szerző óriási teljesítményét és hiánypótló 
könyve érdemeit - az örökös önlegitimációról lemondó prédikáció igénye nevében, egy 
olyan igehirdetés reménye nevében, amely nem ítélkezik a különféle másságok felett, 
s ha mégis bírálja azokat, csakis úgy teszi, hogy beszéde vállalható legyen e „mások" 
jelenlétében is - , megvalljuk, hozzánk Mártonffy írásának szellemisége áll közelebb 
hitelességével és időszerűségével. A probléma azonban az, ismételjük, hogy a tudós 
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szerző gondolatai a jelenlegi nehézkes formában, sajátos, beavatottakhoz szóló tolvaj
nyelvével aligha hasznosítható a prédikációs gyakorlatban. Pedig személyes tapaszta
latunk szerint e nehézség áthidalása nem lehetetlen. Kiindulásul sok esetben elég 
lenne pusztán rámutatni egy egyszerű szövegtényre, a szöveg egy problematikus pont
jára, pl. a következőképpen: Ugyan miért ismétli meg a sáfár gyors egymásutánban 
háromszor is „az én uram" kifejezést, s főleg miért mondja magában (en heautó) hang
súlyosan „az o urának" a gazdát még akkor is, miután az már elbocsátotta? Úgy véljük, 
nem alaptalan optimizmus azt várni, hogy ebből elindulva lépésről lépésre érthetően 
kifejthető Mártonffy Marcell-féle értelmezésnek legalábbis az egyik lényeges pontja, 
mely szerint itt nem annyira a sáfár hamissága és a gazda/Isten dicsérete közötti ellen
tét, nem is a kezdeti számonkérés és záró dicséret közötti ellentmondás mindenáron 
való feloldásán kell erőlködni; sokkal fontosabb a szövegben az Istenről alkotott ott
honos séma (Isten számon kér) lebontása és egy új megértésmód (Isten jóvá mond) 
felkínálása. Ezen egyetlen kifejezés, „az én uram" alapján rámutathatunk a másik ere
detinek (jézusinak) tűnő intencióra is: a levitézlett sáfár szívében jól tudja, hogy 
amikor ura vagyonából enged el adósságokat, formálisan ugyan nem „tisztességesen" 
jár el, tartalmilag mégis ugyanezen úr „legmélyebb intenciójával megegyezően cselek
szik" (110); nem hiába mondja tehát, amit mond, mert az urat paradox módon épp e 
cselekedete alkalmával nevezheti a szó teljes értelmében valóban „az ő urának". Ami
ként a mégoly hősies emberi megbocsátás sem a magáéból enged el, hanem a máséval, 
az isteni kegyelemmel sáfárkodik. 

A kereszt népe 
Örményország kincsei - Titkok az Ararátról 
(Kiállítás a Károlyi Palota Kulturális Központban, 2002. július-október.) 

Rendkívüli érdeklődés előzte meg és fogadta az Állami Örmény Történeti Múzeum ven
dégkiállítását, amelynek rendezői nem kevesebbre vállalkoztak, mint hogy közel két
száz műtárgy, számos igazán művészi fotográfia, szépen fogalmazott szöveges tábla, 
valamint rajz segítségével megízleltessék azt a „keserű mézet", amit úgy hívunk, hogy 
örmény történelem, kultúra, sors. 

A régészeti emlékek és a liturgikus tárgyak a neolitikumtól a 19. századig vezetik 
végig a megilletődött látogatót teremről teremre, hogy részese lehessen egy varázsla
tos időutazásnak, amelynek szuvenírjeit és anzikszait sokáig dédelgetve őrzi az emlé
kezet. A budapesti bemutató egy 1995-ben megkezdett, a világ kulturális fővárosait 
felkereső sorozat utolsó állomása, amely egyben az 1700 éves örmény kereszténységről 
megemlékező események legrangosabbja volt. Egy páratlanul nehéz múltú, egyház -
szervezetileg megosztott és diaszpórába kényszerített nép kulturális örökségét néhány 
száz négyzetméteren bemutatni reménytelennek tűnik, azonban a válogatás mégis 
sikerrel kísérelte meg a lehetetlent: az őskortól a 19. századig tartó roppant időszak 
legfontosabb tárgyi emlékeinek bemutatását. 

A két karakteresen elkülönülő tárgyegyüttes első nagy egysége a kései kőkortól a 
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Szevan-tó környékének hatalmas régészeti kalandjáig terjedő időintervallumot öleli 
fel. Valójában a történet az emberi civilizáció bölcsőjében, Mezopotámiában kezdődik 
- innen származnak a legarchaikusabb tárgyak: obszidián eszközök, agyagból formált 
férfi és női idolok. Kiemelkedő csoportot alkotnak a bronzkor valamennyi szakaszát 
magas színvonalon reprezentáló emlékek, amelyek az Örmény-fennsík gazdag érclelő
helyeinek köszönhetően a kaukázusi fémművesség virtuóz technikai megoldásait és 
esztétikai értékeit mutatják be. Ezek a bronzemlékek - illetve egy jeles csoportjuk - a 
Lcsasen közelében feltárt sírok szertartási szekereinek a szerelvényei, díszei voltak. 
Maga az i t t bemutatott kiváló állapotban lévő és rekonstruálásra csak részben szoruló 
nagy méretű kocsi egyben a mind ez idáig feltárt négykerekű járművek legrégebbike. 
A viaszveszejtéses technikával készült kocsidíszek meglepően modern hangvételű 
állatalakokat, vadász- és kocsihajtó jeleneteket formáznak. Ugyanezen kurgánok fel
tárásakor finoman és leleményesen megmunkált, nemesfémekből készült ékszerek, 
függők és díszedények nagy tömege került elő, amelyeknél gyakran alkalmaztak ne-
meskő-applikációkat és -berakásokat. Az urartui korszak legérdekesebb dokumentu
mai az ékírásos agyag- és kőtáblák, valamint az aranyozott bronzból készült sisakok, 
vértek és más harci eszközök. A kor szakrális emlékeit öntött bronz istenszobrocskák 
képviselik. 

Az örmény etnogenezis szempontjából meghatározó volt az Urartutól független 
Hajasza ország kialakulása, amelynek meglétéről a Kr. e. 2. évezredből fennmaradt 
hettita feliratok tanúskodnak. A folyamatos asszír nyomás elől szövetségbe tömörülő 
örmény törzsek folyamatosan észak felé vándoroltak, hogy közel hat évszázad egymás
rautaltsága okán kölcsönös asszimiláció folyamatában megszülessen a földművelő
állattenyésztő egységes örmény nemzet. Az államiság kialakulásának hosszú folyamatá
ban jelentős szerepet játszottak a perzsák. A perzsák bukása után Nagy Sándor hódí
tásai hagytak nyomot az örmény történelemben, mígnem Kr. e. 55 táján Nagy Tigran 
egységes birodalmat szervezett. Ebből az időből származik a kiállítás hellenisztikus 
emlékeinek jelentős része: márvány és terrakotta szobortöredékek, geometrikus díszít-
ményű használati és díszedények, ötvösművű luxustárgyak. Nehéz számba venni mind
azokat a kulturális hatásokat, téma- és motívumátvételeket, amelyeket a már örmény
nek nevezhető tárgyformáló művészet magába olvasztott. 

A tárlat második nagy egysége az örmény kereszténység gazdag tárgyi múltjából 
merít. Világosító Szent Gergely fáradhatatlan térítő tevékenységének köszönhetően 
megkezdődött az örmények evangelizációja, bár az új hittel már korábban is találkoz
hattak, elsősorban szír közvetítéssel. Gergely működése idején alapították Ecsmiadzin 
(Edzsmiacin) városát és nevezetes székesegyházát, amely napjainkban is az örménység 
lelki központja és a gregorián egyház katolikoszának székhelye. I t t kell megemlíte
nünk, hogy a tárlat gyönyörű fényképfelvételein sorra megcsodálhatjuk a középkor leg
szebb építészeti emlékeit: a csodálatos tömegalakítású, keresztházas, központi tam-
burral és kupolával ellátott templomokat. Az architektúrának ez a virágkora a 7-13. 
századra tehető. A templomok falain gyakran találkozunk gazdag plasztikai díszekkel, 
amelyek nemegyszer egész bibliai történeteket mesélnek el, vagy megjelenítik az épít
tetők templommakettet tartó ünnepélyes gesztusú alakját. Egy ilyen, az épülettől füg-
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getlenné vált, ún. „zvartnoc" típusú templommodell, amely egyébként az 5-7. század
ból származik, a kiállítás egyik legszebb, arányaiban az építészeti kánonokat hordozó 
darabja. 

A kereszt kultuszának legemblematikusabb hordozói a khacskarok, amelyek a falfe
lülettől fokozatosan elválva önálló votív emlékként jelennek meg a tágabb szakrális 
miliőben. Külön érdekesség az a 15. századi kőkereszt, amelynek homloklapján nem
csak a bonyolult fonatos, indákból komponált szent jelkép jelenik meg, hanem egy 
egészalakos korpusz is. A faragványok némelyike a bizánci ikonográfia miniatúrák 
által közvetített típusait idézi, de a Kaukázus-vidék térben és időben távolabbi motí
vumkincsét is magán viseli. Csodálatra méltó, hogy az ismert történelmi kataklizmák 
ellenére a pusztulékony fából készült emlékek is fennmaradtak, mint a két pompásan 
faragott olvasóállvány vagy az 1176-ból való ajtókeret és -szárny. Az aranykort Ani 
városából származó bronzedények is reprezentálják. 

Időben jelentőset ugorva, javarészt 17-18. századi textíliák és ötvösművek mutatják 
be az örmény liturgia legfontosabb paramentumait. Filigrán díszű, festett zománc és 
ékköves berakású oltárkeresztek, ripidionok (legyezők), jellegzetesen magas talapzatú, 
alacsony cuppájú kelyhek érzékeltetik az oltárékítmények gazdagságát. 

Miután az örmény templomokban ikonosztázion nincsen, az övmagasságig meg
emelt szentélypadlószint fölött díszes függöny takarja el az oltárteret. Ezek a változa
tos eljárással készült kárpitok gyakran provinciális vagy népi ízűek; az ábrázolt alako
kon és jeleneteken az applikált, szövött és hímzett eljárások egyaránt fellelhetőek. A 
függönyök másik csoportja fadúcokról nyomott. Az iszlám művészetből kölcsönzött 
ornamentális bordűrben jelennek meg újszövetségi és hagiografikus jelenetek, szen
tek, apostolok medalionjai. Az eljárás közeli rokonságot mutat a perzsiai diaszpóra, 
elsősorban Iszfahán manufaktúráinak napjainkig divatos, ún. khalamkhar techniká
jával. 

A püspökök, papok és diakónusok szertartási öltözete részben egyezik az orthodox 
előírásoknak megfelelő darabokkal (szticharion, epitrachilion, öv és kézelő), részben 
különbözik (palást, gallér /vakas/ és a papok által is viselt mitra, valamint a püspöki 
infula). Valamennyire jellemző a gyakori, többnyire fémszállal kombinált, reliefszerű 
magashímzés és a kalligrafikus feliratok sokasága. A 18. századi darabokra jellemző, 
hogy archaikus, gyakran bizantinizáló stílusjegyek barokkos nyugati elemekkel keve
rednek. A nyugati befolyást minden bizonnyal erősítette a Velencében és Amszterdam
ban nyomtatott könyvek illusztrációinak formanyelve. Az egyes darabok származási 
helyére utalhat a díszítmények hangsúlyozott csoportja, mint pl . az egyik epitrachi
lion, ahol a szenvedéstörténet teljes eszköztárát és a szentföldi topográfia legfonto
sabb helyszíneit is felsorakoztatták. Az előbb említett könyvek csoportjából kiemelke
dik az 1512-ben Velencében kiadott első nyomtatott örmény könyv, a Parzatomar. A 
kaukázusi és azon belül örményként számon tartott sárkányos díszítő stílust két 18. 
századi darab képviseli. Talán teljesebb lenne a kép, ha a kiállítás rendezői akár tárgyak
ban, akár illusztratív módon utaltak volna a már korábban említett, és a száműzetésbe 
kényszerített örmények szempontjából fontos helyek értékeire, és az ott fellelhető kul-
túrkincs megjelenítésére. 



Talán árnyaltabb képet kaptunk volna, ha látjuk a Közel-Kelet és ezen belül Jeruzsá
lem, Szíria és Irán, akár Lemberg vagy Suceava templomait, kultúrközpontjait, vagy a 
távoli nyugaton a velencei vagy bécsi mechitaristák monostorát, esetleg a Székelyföld 
magyar-örmény nyomait. 

Dicséret illeti az installáció tervezőit: a pompás műtárgyakat mindvégig igen vissza
fogott, de elegáns, diszkréten megvilágított tárlókban mutatták be a látogatóknak. 

Külön öröm kézbe venni a kiállítás gyönyörűen illusztrált katalógusát, amelynek 
bevezetőjében Gaál Ernő és Nagy Kornél átfogó és igényes archeológiai, művészeti, 
kultúr- és egyháztörténeti tanulmányaiból meríthetünk. 

Kárpáti László 

„A ló lába vágtat, a dalnok nyelve pereg" 
Dede Korkut Könyve. Török eredetmonda. Fordította: Adorján Imre és Puskás László. 
(L'Harmattan - Európai Folklór Intézet, Budapest, 2002.) 

Az emberi emlékezet, tudjuk, meglehetősen esetleges. Bár sok minden fennakad há
lóján, még annál is több kihullik belőle. Leginkább a nevek meg az események ideje 
szokott feledésbe merülni vagy éppen megváltozni. A megmaradt töredékek azután 
akár teljesen új rendben állnak össze - fordult egyet a történelmi kaleidoszkóp. Nem 
kell messzire mennünk, elég kinek-kinek magába néznie. Nincs ez másképp a népi 
emlékezet esetében sem. S hiába gondoljuk, hogy az írást alig-alig vagy egyáltalán nem 
használó népek jobban őrzik a múltjukat, náluk is éppúgy ködbe veszik az, ami meg
esett. Nincs mit tenni, az emberi elme már csak ilyen. 

Márpedig egy-egy nép írásos korszaka előtti múltjából éppen ezek a legendák őriznek 
meg valamit; sajnos többnyire kibogozhatatlanul összekuszált csomó formájában. Ha 
a mától közelítünk, ez a múlt Európában vagy Ázsia nagy részén időben igen messze 
esik, alig valamit foghatunk meg belőle. Az oguz törökségnek - anatóliaiaknak, aze-
riknek, türkméneknek - e szempontból óriási a szerencséje: a közösségi emlékezet 
megőrizte eseményeket valaki már régen, valószínűleg a 15. században papírra vetette. 
Nem azt írta le, amit tudós krónikákból kisilabizált, nem azt, amit mások gondoltak 
a törökökről, hanem azt, amit a népi emlékezet őrzői, az énekmondók adtak szájról 
szájra. 

Persze a bő ötszáz éve lejegyzett legendafüzér is a múlt jókora szeletét öleli fel, át-
meg átgyúrva, egymás mellé törve, koptatva az össze nem illő részeket. A tudományos 
kutatás mai állása szerint Dede Korkut könyvének is legalább három rétege különböz
tethető meg. Néhány töredék megőrződött benne a törökök régi, már a 8. században 
is létező eredetmondáiból, amelyek valahová Belső-Ázsiába kalauzolják az olvasót, 
hallgatót. A következő eseménysor a 9-10. századi vándorlásokat idézi a Kazak sztyep
pén, a Szir-darja alsó folyásánál. A legújabb s egyben legmeghatározóbb réteg pedig 
már Kelet-Anatóliához, s a 13-14. századi harcokhoz kötődik. Lepereg előttünk az 
oguz vándorlás, de ezt alig vesszük észre - a felszínt csupán egy idősík, a legutolsó 
uralja. 

A 12 történet Kám kán fia Bajindir kánnak és kíséretének kalandjait meséli el. Maga 



Bajindir azonban többnyire a háttérben marad, ő a megfellebbezhetetlen, megítélhe
tetlen, legfőbb hatalom. Isteni méltóság, elérhetetlenség: a régi, égtől született türk 
kagánok örököse ő. Udvara, birodalma, fénye biztosítja a történet hátterét, de nem ő 
az, akivel a kalandok megesnek. 

A történetek zöme valamiféle portya, rajtaütés, csata elbeszélése, melyek során ál
talában a szomszédos keresztény uralkodókkal - akiket jobbára tekürnek neveznek -
kerülnek összetűzésbe az oguzok. A harcnak többféle kiváltó oka is lehet, például a 
saját hírnév öregbítése, a férfiúi tekintély megszerzéséhez elengedhetetlen „fejvágás", 
vagyis egy ellenség legyőzése a harcmezőn. Legtöbbször azonban a cél mégis valami
lyen rokon - apa, fiú vagy testvér - kiszabadítása a hosszú rabságból. (Uruz bég fogsá
ga, 4.; Kazilik Kodzsa fia Jigenek története, 7.; Begil fia Emren története, 9.; Szegrek 
története, 10.; Szalur Kazán fogsága, 11.) Néhány esetben a feleség megszerzése a tét, 
mint például Kán Turali esetében, aki a trapezunti uralkodó lányát szerzi meg hatalmas 
testi ereje segítségével, egy bika, egy oroszlán és egy teve legyőzése árán. A csata persze 
i t t sem maradhat el, az apa már bánja, hogy férjhez adta lányát, s fegyverrel indul új
donsült veje nyomába. (6.) Bámszi Bejrek történetében is a házasság, Bánicsicsek 
megszerzése a tét, csakhogy az ifjú vőlegény tizenhat hosszú évre fogságba kerül, s 
éppen hajdani menyasszonya mással kötendő esküvőjére tér haza. (3.) Másik típust 
képviselnek a természetfeletti történetek. Ilyen például az Azráillal, a halál angyalával 
tengelyt akasztó Deli Dumrul meséje. (5.) Az emberevő Egyszemű pedig személyében 
emberfeletti, hiszen egy pásztor és egy tündér korántsem önkéntes nászából született. 
Az oguzokat már-már pusztulásba taszító szörnyeteget csak szemének izzó karóval 
való kitolása révén sikerült megfékezni, amely tettet persze birkabőrbe öltözött mene
külés követett az óriás szétterpesztett lábai között. A helyi Odüsszeuszt Bászatnak 
hívták. (8.) Az utolsó történetben megbomlik az oguzok addigi példás egysége, rokon 
harcol rokon ellen. A teljes pusztulás csak azért marad el, mert a vezérek egymás kö
zött elintézik a nézeteltéréseket. Egy halott árán helyreáll a béke. (12.) 

Dede Korkut nem fényes palotákról, tündöklő sahokról és háremhölgyekről mesél. 
Az ő világa a puszta, a kemény férfiak és kemény asszonyok világa. Olyan életet mutat 
be, amelynek ízét, valóságát a korabeli krónikákban hiába is keresnénk. Bár Dede Kor
kut a kötet névadója, nagy valószínűséggel nem ő a könyv szerzője. Még csak főszerep
lőnek sem nevezhetnénk, bár sokszor részese a történeteknek. Enekmondó ő, mesélő 
a mesében, bár olykor-olykor maga is tevékenyen alakítja az eseményeket. Személyében 
sem akárki. Szavára a legfőbb kán is hallgat, tanácsait országos és apró-cseprő dolgok
ban egyaránt kikérik. Kobzának szavával, torkának énekével varázsolni is tud - jobb 
vele vigyázni. Afféle törzsi sámánnak nevezhetnénk. 

A történeteket az oguz népek hagyományához illően versekkel gyakran megtört pró
zában olvashatjuk. Igaz, a prózai szöveg ritmikus, gondolati és hangzásbeli rímek 
teszik gördülékenyebbé. A versek pedig nem ismerik még a szótagszámok és a strófa
szerkezetek jármát, szabadon áradnak, csupán a belső ritmus törvényeinek engedel
meskedve. (A közép-ázsiai kazak és kirgiz énekmondók máig is így verselik meg éjsza
kákon átívelő meséiket.) E stílus fordítása nem könnyű feladat, szerencsére a fordítók, 
Adorján Imre és Puskás László fáradságot nem sajnálva keresték a megfelelő magyar 



formát. Nyugodtan mondhatom, teljes sikerrel. A fordítás éppen olyan szárnyaló ri t
musú, ha kell, éppen olyan veretes, ha kell, éppen olyan egyszerű szavú, mint a török 
eredeti. Nincsen benne felesleges szószaporítás, de túlzott óvatoskodás sem teszi 
nehézkessé: a fordítók rábízták magukat anyanyelvük természetes hullámzására, nem 
vetettek gátat a szavak hömpölygésének. Ahogy vagy ötszáz évvel ezelőtt török elődeik 
sem. 

Persze az sem árt, ha az eredeti szöveg nem áll ellen a fordításnak. Dede Korkut 
könyve bizony igencsak támogatta a vele dolgozókat. A török nyelv hangzásvilága nem 
idegen a magyar fülnek, a ritmikus prózában a magyar népmesék mondatfűzései, a 
versekben pedig a népszokások, népdalok sorai köszönnek vissza. Nagyon jól érezték 
meg ezt a fordítók. 

Nem érezzük idegennek a témát sem. Mintha legrégibb legendáink, Anonymus 
igriceinek csácsogó meséi elevenednének meg. Az a kevés, ami régi, még a keresztény
ség előtti költészetünkből, legendáinkból megmaradt, azt sejteti, hogy valami Dede 
Korkut-féle világ veszett el porladó igriceinkkel. Már csak ezért is fontos, hogy Dede 
Korkut könyve immár teljes egészében napvilágot látott magyarul. Szívet gyönyörköd
tető tolmácsolásáért köszönet a fordítóknak. 

Sudár Balázs 

„Szenvedem békével..." 
„Vitetnek ítéló'székre. .."Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve 
Forrásközlés bevezető tanulmánnyal, közzétette, fordította, a jegyzeteket 
és mutatókat készítette S. Varga Katalin. 
(Kalligram Kiadó, Pozsony, 2002.) 

Az 1671 és 1681 közötti időszakot a magyar protestáns egyháztörténet-írás gyászév
tizednek nevezi. A véres ellenreformáció ekkor hág tetőfokára, s a gályarabságban 
(vagyis az 1673. és főként az 1674. évi pozsonyi rendkívüli törvényszék tevékenységé
ben, ítéleteiben) csúcsosodik ki . Ez az eseménysorozat egy hosszabb folyamat része. 
Ez a korszak, folyamat - a különböző oldalról („kuruc", „labanc" vagy marxista szem
szögből) való megközelítésétől függetlenül - nemcsak a magyar protestantizmus, pro
testáns egyházak históriájának, de az egész magyar történelemnek (talán a legújabb 
időkig) a leggyászosabb időszaka, amelyet egységben és összefüggéseiben kell látnunk. 
A gyászévtized protestáns prédikátorai és tanítói ugyanis egyben a magyarság: hazánk 
és népünk hitvallói is voltak az 1671-1681 közötti évtizedben, amikor - túl a vallási 
vonatkozásokon - a Habsburg-vezetés a külön magyar államiság megsemmisítésével 
próbálkozott. Pozsonyban valójában egy népet ítéltek halálra, s azzal kezdték az ítélet 
végrehajtását (amint azóta is többször különböző idegen hatalmak tették), hogy meg
fosztották az akkor még nyolc-kilenctized részében protestáns országot szellemi veze
tőitől - amint ezt Esze Tamás az 1974. március 12-én, a dunamelléki református egy
házkerületi közgyűlésen elhangzott főgondnoki megnyitójában megállapította. 

Az 1673-ban Pozsonyban megrendezett kisebb, majd 1674-ben ugyanott tartott 
nagyobb prédikátorperről, annak előzményeiről, összefüggéseiről, lefolyásáról, áldó-



zatairól - különösen az évfordulók kapcsán - az évszázadok(l) alatt elég sokan, elég 
sokat írtak. Az 1674-es per anyagát, „jegyzőkönyvét" (amely nem egy mai értelemben 
felvett jegyzőkönyv!) már 1863-ban egy másolt példányról a Sárospataki Füzetekben 
Ladányi Gedeon közzétette. Azóta másik, szintén másolati példányról is tudomást 
szereztek a kutatók (pl. a betléri [Szlovákia] Andrássy-könyvtár is őriz egyet), az ere
detinek elfogadható példányra 1973-1975-ben folytatott kutatásaink során sem Po
zsonyban, sem Bécsben, de még Esztergomban sem bukkant rá egyikőnk sem. így az 
1976-os ünnepségek és kiadványok alkalmára is csak az egyetlen 1863-as nyomtatott 
példány maradt a leginkább elérhető forrás. S. Varga Katalin kitartó szisztematikus 
kutatását koronázta a megtalálás öröme és élménye, éspedig Esztergomban, a Prímási 
Levéltárban (ahol pedig korábban többen is kutattunk), ugyanakkor az ő tiszte és fel
adata lett a latin szöveg gondozása, annak magyar nyelvre fordítása, hozzá jegyzetek, 
mutatók készítése, s miután mindez együtt volt, a kötet szerkesztése és hozzá beveze
tő tanulmány készítése. Ezt az összetett, szerteágazó, nagy tudást, roppant energiát 
igénylő feladatot S. Varga Katalin kitűnően, igen magas szinten teljesítette. Ebben 
kezdettől fogva korrekt partnere volt a pozsonyi Kalligram Kiadó. Kettőjük együttes 
munkája nyomán egy ízléses, szép, igen hasznos kötettel gyarapodott a 17. század ezen 
sokat vitatott, szomorú, gyászos, véres évtizedének irodalma. 

A kötet S. Varga Katalin rövid, személyes hangú, mégis objektív bevezetésével indul, 
amelyben elmondja a mű „születését", létrejöttét. Ezt követően „Processus Pozsonyban" 
összefoglaló cím alatt, több kisebb alegységre tagoltan a perek történetét, annak iro
dalmát, a történeti hátteret röviden, de igen alaposan, tárgyilagosan, gazdagon jegy
zetelve és bőséges bibliográfiai adatokkal ellátva mutatja be. Ennek alfejezete A per és 
a történelmi emlékezet címet viseli, amelyben a történeti tényeket, fogalmakat, a körül
ményeket vizsgálja, megállapítva, hogy a későbbi emlékezet, irodalom főként a gályarab
ságot szenvedettekre koncentrálódott. A jegyzetanyagban itt is a teljességre törekszik, 
ha egyes, kisebb jelentőségű, inkább népszerűsítő munkák felsorolását el is hagyja. A 
per jogtörténeti és történeti háttere alfejezetben tisztázza, hogy „A prédikátorok elleni 
per(ek)ben a vád tárgyává tett cselekmények fogalmi értelemben súlyosabb bűntett
nek, felségárulásnak számítottak, az uralkodó elsődleges joghatósága szerint pedig, a 
honi szokásjog szabályaitól eltérően ezekben rendszerint a király által delegált bírósá
gok (delegatum iudicium) jártak el. E bíróságok összetételét a király határozta meg, 
mégpedig ad hoc jelleggel..." Ebben a részben az eseményeket beleállítja az ország 
történetének szélesebb folyamatába, összefüggéseibe. I t t is alaposan áttanulmányo
zott szakirodalomra támaszkodik. It t azért talán meg kell említenünk, hogy egy idevá
gó - véleményem szerint nem jelentéktelen - tanulmány: Némethy Sándor: A Delega
tum Iudicium Extraordinaria Posoniense anno 1674 története és jogászi kritikája (Theologiai 
Szemle 1980., 1981., 1982., 1983., 1984. évfolyamaiban, folyamatosan közölt) elkerül
te az egyébként nagyon körültekintő, alapos munkát végző szerző figyelmét (vagy az 
enyémet az arra való hivatkozása - többszöri átolvasásom ellenére is). (E tanulmány
sornak még az is az érdekessége, hogy szerzőjük, az azóta már elhunyt Némethy Sán
dor, római katolikus jogász volt, tehát még felekezeti elfogultsággal sem vádolható.) 
-A per előtörténete alfejezet az 1670-es évek elejétől napirenden lévő, a Wesselényi-féle 



szervezkedés megtorlására irányuló lépéseket is nagyon helyesen beilleszti e folyamat
ba. Az egykorú nyomtatott irodalom és a későbbi feldolgozások felhasználása mellett 
levéltári forrásokra is támaszkodik S. Varga Katalin. Az előzmények egy fontos kérdése, 
problémája a Vitnyédi-féle, állítólagos levelek többször felbukkanó kérdése. Mivel ere
deti példányokat a vád sem tudott felmutatni, az a nézet vált uralkodóvá, hogy hami
sítványokról van szó, vagyis az egész véres színjátéknak nagyon is koncepciós per „íze" 
van. - A per lefolyása alfejezetet nagy alapossággal, hatalmas forrásismeretre támasz
kodva készítette el szerzője. - A per jegyzőkönyve részben a „jegyzőkönyv" szerkezetét, 
vitáit vizsgálja a szerző, kitérve még máig sem tisztázott egyes kérdésekre, összefüg
gésekre, vagy vélt összefüggésekre, amelyeket perdöntő, hiteles bizonyítékok hiányá
ban - természetesen - nem is zár le. - A textusokról cím alatt az eddig közismert máso
lati példányokon kívül - korábban is meglévő, de szélesebb körben kevéssé ismert -
„újabb" példányok meglétét S. Varga Katalin viszi be a köztudatba. - Végül a Néhány 
megjegyzés a kötet használatához hasznos gyakorlati tanácsokat is ad, felhívja a figyelmet 
a jegyzőkönyv kétnyelvű (latin eredeti és magyar fordítás) szövegét követő, nagyon 
fontos, hasznos kiegészítésre, így A perbe fogott prédikátorok névjegyzéke részre, amely 
alfabetikus rendben közli a per anyagában fellelhető prédikátorokat, azok szolgálati 
helyét (ha az megállapítható), a helynevek mai változatát és a megyét, amelyben az 
illető helység található. - Ezt követően az Egy peregrinációs emlékkönyv képei Hodosi Sá
muel (1654-1740) református lelkész, dunántúli püspök - aki maga, ha gályarabságot 
nem is, de 1702-ben Völkra római katolikus püspöktől bő egyéves fogságot szenvedett 
- 1 7 . századi Album Amicorumát, peregrinációs albumát ismerteti (amelyet az Orszá
gos Széchényi Könyvtár Kézirattára őriz), illetőleg az abban található, ismeretlen raj
zoló tollrajzaiból közöl 15-öt. - A kötetet Személyi adattár, Névmutató, áttekintő térkép 
azokról a településekről, ahonnan a prédikátorokat beidézték, valamint angol, német 
és holland nyelvű összefoglalás egészíti k i . A Személyi adattár eddig a legteljesebb „gá-
lyarab-lexikon", amely az ismert adatokat összefoglalóan adja (az egyes személyeket, 
akiknek csupán neveiket ismerjük, a már említett, A perbe fogott prédikátorok névjegyzéke 
tartalmazza. A 17. századi névírásoknál igen sok a bizonytalanság, ebből eredően a 
névelírás-„néwariáció", névtévesztés is, amelyek korrigálására ez a kiadvány - termé
szetesen - nem vállalkozhatott). 

A kötet lapjának belső szélein, valamint a borítólapon facsimilében részletek talál
hatók az eredeti dokumentumból, amelyek alapján fogalmat nyerhet a laikus olvasó is 
a 17. századi írásformáról. 

A „Vitetnek ítélőszékre..." Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve című kötettel a 17. 
század szakirodalma jelentős mértékben gazdagodott. Köszönet il leti érte mind S. 
Varga Katalint, mind a pozsonyi Kalligram Kiadót. Szép kivitelű, ízléses formájú, tisz
ta tükrű, terjedelméhez képest könnyű (de nem könnyű fajsúlyú!) és nem utolsósor
ban a két nyelv (latin és magyar) egymás melletti közlése mellett szép, érthető, ol
vasmányos, élvezhető magyar nyelven fér hozzá most már mind a szakkutató, mind a 
„csupán" érdeklődő olvasó egy igen jelentős 17. századi dokumentumhoz. 

Ladányi Sándor 



„Menjetek el..." 
Keveházi László: „Tegyetek tanítvánnyá minden népet." Egyetemes missziótörténeti vázlat. 
(Evangélikus Sajtóosztály, Budapest, 2001.) 

Keveházi László: Kit küldjek el? Kunos Jenő élete és szolgálata. Külmissziói Kiskönyvtár 3. 
(Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület, Budapest, 2001.) 

„Krisztus népe Isten nagy csodája" - így énekelt Ronald Fangen norvég költő (Dóka 
Zoltán átköltésében Keresztyén Ék. 269,1) a Norvég Missziótársaság 100 éves jubile
umára írt kantátájában 1942-ben. A kezdettől eltelt közel 2000 év során Jézus Krisz
tus egyháza az emberiség egyötödét (szám szerint több mint egymilliárd embert) átfogó 
közösséggé nőtt. Istennek ezt a nagy csodáját festi meg az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem volt (most már emeritus) egyháztörténet-tanára két könyvében, egy misszió
történetben és, mintegy illusztrációként (azt mondhatnánk, mint case study), egy 
misszionárius életrajzában. 

Az elsőt Keveházi László szerényen missziótörténeti vázlatnak nevezi, de jóval többet 
ad, mint vázlatot. Kompendiumnak vagy kézikönyvnek is nevezhetné, mert átfogó 
képet ad benne mind földrajzilag, mind időben „a Jézusról szóló hír" terjedéséről a kez
dettől a 20. századig. 

Már a könyv címéből kiderül, hogy it t arról van szó, amit korábban feüi-misszió név
vel jelöltek meg. Ismeretes, hogy Jézus Krisztus egyházának ez az életmegnyilvánulása 
- sok más témával együtt - negyven éven át majdnem tabu volt Magyarországon. így 
több mint egy generáció keveset hallhatott vagy olvashatott külmisszióról akár a teo
lógiai fakultásokon, akár az egyházi sajtóban. Annál inkább elismerésre méltó, hogy 
Keveházi László ez idő alatt is figyelemmel kísérte a külmisszió szolgálatát és irodal
mát, és ilyen átfogó anyagot öntött végül könyvbe. 

Joggal tette az alcímbe az egyetemes szót. Magyar vonatkozású anyag ugyanis arány
lag kevés található itt . Viszont elvezet a szerző a világ legtávolabbi zugaiba is, bemu
tatva a gyakran szerény kezdetet és az erőteljes növekedést. Nem hallgat a kudarcokról 
sem, e tekintetben is teljességre törekszik. Magyar nyelven jelentek meg külmissziói 
könyvek, életrajzok, sőt egy hatalmas munka a missziói gondolatról Magyarországon, 
Anne Marie Kool disszertációja. De ilyen átfogó, széles ölelésű mű még nem jelent 
meg eddig magyarul. Keveházi könyve úttörő vállalkozás, megjelenése eseményszámba 
megy. Hézagpótló standardmunka. 

A könyv főrésze kronologikus sorrendben ad áttekintést a külmisszióról: kezdet, 
középkor, újkor. Érthető módon legnagyobb súlyt (45 oldal) a 19. századra helyez („the 
Great Century", mondta Latourette amerikai missziótörténész). Mikor rátér a 20. szá
zadra, akkor földrajzi egységenként halad a Távol-Kelettől Afrikán át Dél-Amerikáig. 

A misszíótörténész nem hallgatja el, hogy sok esetben inkább karddal, mint jó szóval 
vettek rá egyes uralkodók egész népcsoportokat, hogy felvegyék a keresztény hitet. 
Figyelmét azonban elsősorban azokra a tanúkra fordítja, akik készek voltak elmenni és 
így részesei, eszközei, sok esetben formálói is voltak személy szerint ennek a „terjedés
nek". A könyv tömör nyelve kísértés lehetne arra, hogy a nevek, helyek és évszámok 



mellett elsikkadjon az összefüggés. De a szerző nem mulasztja el a helyi viszonyok, 
korabeli gondolkodás, szociális háttér és helyi vallások rövid bemutatását sem. 

Keveházi László annyira elfogulatlan, hogy kevés helyen árulja el, van-e vagy volt-e 
a misszionáriusok és missziói társaságok/egyházak között evangélikus. Néhol ez ter
mészetes lett volna, pl. mikor a neuendettelsaui misszióról van szó, már csak azért is, 
mert Keveházi egyházának testvéregyházi szerződése van a bajor evangélikus egyházzal 
és szorosan együttműködik a neuendettelsaui misszióval. Ezenfelül a neuendettelsaui 
misszió alapítójának, Wilhelm Löhének (akinek csak egy idézet jutott, 169. o., a név
jegyzékből is kimaradt) fontos teológiai munkái is foglalkoztak a külmisszióval. Vala
mivel bővebb bemutatást érdemelt volna az etiópiai Mekane Jesus („Jézus lakhelye") 
egyház (156. o.), nem azért, mert evangélikus, hanem mert hihetetlen növekedést ért 
el, a marxista-leninista diktatúra alatt több mint egy évtizedig tartó kemény üldözte
tés ellenére is: alapításakor, 1959-ben húszezer tagja volt, negyven évvel később (2002) 
több mint hárommillió. De amit Keveházi i t t elmulaszt, azt pótolhatja még az egyházi 
sajtóban. 

A szerző nem tekinti feladatának, hogy teológiai kérdéseket tárgyaljon, missziológiát 
adjon (88. o.). De több helyen kitér az alapvető kérdésekre. Érdekes például az a meg
látása, hogy a herrnhuti testvérgyülekezet missziója kezdetét jelenti egy krisztocent-
rikus missziói korszaknak (87-88. o.). Miután pedig magát a történetet a 20. század 
közepéig viszi el, idekapcsol egy figyelemreméltó fejezetet Merre halad a misszió? címmel 
(161-169. o.). Ebben a külmisszió néhány aktuális kérdését boncolja, tekintetbe véve 
az utóbbi évtizedek nagy missziói világkonferenciáinak témáit is, és ezekben maga is 
állást foglal. 

Bevezetőjében Keveházi „megvallja", hogy sokat tanult Kenneth Scott Latourette és 
Stephen Neill missziótörténészektől. Ez inkább hasznára, mint kárára vált ennek a 
munkának. E sorok írója nem tud arról, hogy lenne valaki, aki részletesebben, ponto
sabban és megbízhatóbban mutatta volna be a külmisszió történetét, mint ez a két 
történész. Latourette-től és Neilltől tanulni nem bűn, hanem erény. 

Sajtóhibát csak egyet találtam: a neuendettelsaui misszió első küldöttjének neve 
nem Flierd volt (115. o.), hanem Flierl. De nem hallgathatom el a szerző egy megbo
csátható tévedését: Bengt G. M . Sundkler (sz. 1909) nem dél-afrikai bantu próféta volt 
(158. o.), hanem svéd teológiatanár (és közben dél-afrikai misszionárius, tanzániai 
püspök, Söderblom életrajzírója stb. stb. is), a múlt század második harmadában a 
skandináv missziótudomány nesztora. De írt egy fontos könyvet a bantu prófétákról 
(Bantu Prophets in South Africa, 1948, németül 1964) és ebben idéz egy afrikai szerző 
könyvéből, ennek címe / am black (Fekete vagyok). 

Keveházi másik könyve érdekes és szellemes kombinációja a missziói beszámoló
nak, a misszió körüli teológiai reflexiónak és az aktuális riportnak. Az első rész kivo
nat Kunos Jenő magyar evangélikus misszionárius (1914-1994) angolul megjelent 
önéletrajzából. (That I May Teli Of Your Marvelous Works. Our Life And Missionary 
Activity in War-Torn China 1939-1947. Related by: Rev. J. Eugene Kunos. Fairway 
Press, 1995.) A közel 400 oldalas önéletrajzból biztos kézzel vonta össze Keveházi 80 
oldalra a magára a Kínában végzett missziói munkára vonatkozó részeket és egészítet-



te ki emlékekkel Kunos Jenőnek az 1980-as és 90-es években tett magyarországi láto
gatásairól. A könyv második része Kunos Jenő önéletrajzából és egyéb cikkeiből vett 
idézetekkel világít meg népszerű módon néhány lényeges kérdést a külmisszióval kap
csolatban, mint pl. „a misszió: Isten munkája" (visszatükrözve a nemzetközi misz-
sziológiai vitában missio Dei néven ismeretes alapelveket); vagy a misszió kriszto-
centricitása; vagy „a másik ember megismerése" (a dialógus szükségességéről); vagy 
„a misszió: közösségi munka" stb. Végül a harmadik részben a Finn Evangélikus 
Missziótársaság egyik munkatársa számol be az 1980-as és 90-es években tett látoga
tásairól éppen abban a Hunan tartományban, ahol ötven évvel korábban a finn társa
ság és Kunos Jenő is végzett missziói munkát, s ahol akkor (1995-ben) kétszázezer 
kereszténnyel számoltak. Ez is része Isten nagy csodájának. 

Terray László 

Túróczy Zoltán életműve 
Isten embere. Túróczy Zoltán evangélikus püspök (1893-1971). I-II. 
Szerk.: Cserháti Péter, id. Fabiny Tibor, ifj. Fabiny Tibor etc. 
(MEVISZ, Budapest, 2002.) 

Több megemlékezés és két alapos tanulmány után lehet-e még erről a szép és tartalmas 
könyvről újat írni - kérdeztem a felkérés után. Isó Dorottya (Ker. Ig. 2002. 55. sz.) azt 
írta, hogy a könyv a közelmúlt őszinte feltárásának jelzése. Dr. Hafenscher Károly (LR 
77. évf. 2002/10. sz.) szerint pedig a „távoli" (Helsinkiben a díszdoktorrá avatásán 
nem lehetett jelen) Túróczy Zoltán most újra közel került hozzánk. A két fogalmazás 
minden recenzió alaphangját adta meg, hiszen annak a célja éppen ez a kettő: feltárás 
és közeihozás. Áttanulmányozva a két hatalmas kötetet, rájöttem, hogy kimeríthetet
len „kincsesbányát" kaptunk, amelyből még sokat lehet előhozni. így született meg ez 
a - talán szokatlan - hosszabb recenzió. 

A könyv módszeréről kell elsősorban szót ejteni. A történelem kutatásának eredeti 
módját vélem abban felfedezni. Beszéljenek a dokumentumok. Sőt: szólaljon meg a 
kutatott személy. A történelemtanítás: találkoztatni a hallgatót, olvasót a kutatott 
személlyel. Ezenfelül a könyv írói még az értékelést is az olvasóra bízzák: „A tisztázó 
beszélgetések nyomán alakult ki az elv, hogy tartózkodunk Túróczy Zoltán egyes lépé
seinek értékelésétől, az olvasóra bízva a véleményalkotást." Ez azért is fontos, mert a 
vélemények eltérhetnek, de még inkább azért, hogy a kutató maradjon a kutatott sze
mély „mögött". 

Ez persze nem jelenti, hogy az életút leírása nem szükséges, hozzátehetjük, hogy 
abban is fontos dokumentumok tárulnak fel. Ezután az olvasó már nincs légüres tér
ben. A könyv végén pedig: szólaljanak meg azok - egyre kevesebben! -, akiknek Tú
róczy Zoltánnal kapcsolatban még személyes emlékeik vannak. így az életút leírása és 
az emlékezések „keretbe foglalják" a lényeget. 

A könyv tartalmát a cím adja: Isten embere. „Mint pap legyek Isten embere, s mint Isten 
embere legyek pap." (L/538, kk.) Ezt nyomatékosítja a köztársasági elnökhöz írt ke
gyelmi kérvénye részlete: „Mindig is az volt az elvi álláspontom, hogy az egyház marad-



jon mindig egyház, és merjen csak egyház maradni. Azok az idők, amelyek egyrészt 
alkalmat adtak, másrészt rákényszerítettek arra, hogy életemet mérlegre helyezzem, 
megmutatták azt, hogy életemnek mennyi nehézsége származott abból, hogy ezt az elvi 
meggyőződésemet szolgálatomban nem érvényesítettem még határozottabban, s elkö
telező indítást adtak arra, hogy az egyház szolgája maradjon mindig teljes határozott
sággal csak Isten embere." (I./198. kk.) 

De hogyan lett azzá? „Én rajongásig szeretem evangélikus egyházamat. És mégis 
azt kell mondanom, hogy amivé lelkileg lettem, azzá nem egyházam által lettem. Pedig 
olyan családban nevelkedtem, mely emberemlékezet óta mindig papi generációkat 
adott. Pedig olyan iskolába jártam, mely az egyház emlőjén tartott bennünket. Pedig 
olyan teológiát végeztem, amelyből áldott, nagy emberek kerültek ki - és én mégis 
betöltöttem a huszadik évemet, de még nem olvastam a Bibliát. Emlékszem jól, hogy 
huszonegy éves, teológus koromban nem tudtam sehogysem megérteni, hogy mi a 
megtérés és mi a keresztyén tapasztalat. És ha akkor a Diákszövetség felekezetközi 
egyesületének képviselője meg nem találja az utat a pozsonyi teológiához és ott egy 
tejfeles arcú gyerekhez, és el nem csalogatja azt konferenciákra, honnan elszökik, meg 
megint visszatér, s ha aztán falusi csendes magányomban rám nem talál a Bethánia, s 
evangélizáló lendületével magával nem sodor, akkor aligha leszek az, ami vagyok. Nem 
könnyű ezt nekem elmondani, de el kell mondanom, ha igaz akarok lenni." (I./15. és 
II./958. (!) kk.) 

így lett Isten embere az ébredés embere is. Lehetetlen felsorolni mindazt az egyesületet, 
szövetséget, ahol dolgozott vagy amelyeknek tagja is volt. Az egyesületek akkori tüzét 
szerette volna egyházába átvinni. Érdekesen ír erről: „Az egyház lényegéhez tartozó 
missziói szolgálatot... évtizedeken keresztül a különböző egyesületek végezték. Lét
rejöttük és munkájuk egy ideig ítélet volt az egyház fölött... ma az egyesületek nem 
úgy néznek az egyházra, mint a hitetlen világ Sodomájára... és az egyház sem úgy te
kint az egyesületekre, mint szektás megmozdulásokra." (L/434.) Aztán a mozgalmi 
ébredésből egyházi ébredés támadt: „Felsorolom az ébredésnek egypár nyilvánvaló 
jelét. Itt vannak a gyülekezeti evangélizációk. Valamikor elképzelhetetlennek gondol
ták, hogy gyülekezeteinkben egy héten keresztül... jóformán... reggeltől estig az Isten 
igéjével foglalkozzanak... S az ébredés másik nyilvánvaló jelei a konferenciák, konferen
cia konferenciát követ, a konferenciázó helyeket pedig mind bővíteni kell... a magyar
országi evangélikus ébredés elsősorban papi ébredés... magával sodorja a laikusokat 
is... a lelkészek mellett az ifjúságot gyújtotta fel leginkább Istennek Szentlelke..." ( I . / 
551. kk.) 

Isten embere az ige és annak hirdetése emberévé lett. Életre szóló élményem, amikor meg
mutatta nekem Győrben, hogyan olvassa a Bibliát évente végig ( I I . / l 108.). Az igében 
egyre mélyebbre ásva tudta azt áldással közvetíteni is. Külön adottsága volt talán an
nak lelkészek közötti megszólaltatására. De konferenciákon, gyülekezetekben, szomo
rú és örömteli alkalmakon mindig volt üzenet. Néha bizony igen merész. Egy gyenesi 
konferencián voltunk 1948-ban. Egy héten át minden este az ézsaiási igéről hallot
tunk: „No jertek, törvénykezzünk, ha bűneitek skarlátpirosak is, fehérek lesznek, 
mint a hó." Első este ebből a „textus" ennyi volt: „No." Egy másik igehirdetést már 



teológusként hallgattam l T i m 4,16. alapján. Ennek témája ennyi volt: „És." Arról 
szólt, hogy a teológusok élete össze van kötve „és"-sel, mind a tudománnyal, mind a 
hallgatókkal (II./753. kk.) . 

Igaza van ifj. Fabiny Tibornak, aki ezt írja róla: „Túróczy Zoltán a klasszikus (és nem 
amai!) értelemben volt karizmatikus igehirdető" (II./627.). Igen, az igehirdetés kegyel
mi ajándékát kapta attól, akinek embere volt. - Ehhez csak egy mozzanat. Ismerjük 
lediktált vagy mások által leírt prédikációit is. Ezek is hatnak máig. Mégis egyszer, 
amikor írásra kérik, ezt írja: „készséget adott nekem az Isten beszédre, de nem rendel
kezem íráskészséggel". (I./230.) A „viva vox" embere volt valóban. 

Isten embereként az egyház emberévé is lett. Az egyház ügye, kérdése mindig témája volt. 
Talán még inkább az egyház szolgálata. Ezért beszélt sokszor - az akkor vitatott, fe
szültségteljes kérdésről - a „megnyílt" és „becsukódott" ajtókról. Szolgálata is olykor 
végzetesen leszűkülni látszott, máskor távlatosan kinyílt. Szinte sodródott a szolgá
latokba akár mint lelkész, akár mint evangélizátor, akár mint püspök. Ezen a téren 
nem, vagy alig tudott nemet mondani. Mindig és mindent az egyházért - ez volt veze
tőelve. Igen, még az Egyezmény aláírásánál is. „...aláírtuk az Egyezményt. Zoltán bá
csi meglehetősen elégedett volt, hogy sikerült engedményeket kicsikarnia az államtól. 
Megkérdeztem (Kovács Géza), megtartja-e ez a rendszer ígéreteit, tiszteletben tart
ja-e őket? Akkor felfortyant, ami nem voltjellemző rá. Szeme szikrát szórt és ingerül
ten ezt mondta: Ma meg kellett tenni! - általában nem beszélt indulatosan, de akkor 
öklével az asztalra csapott. A Rákosival való tárgyalásról ezt mondta: Tudom, hogy bele 
kell egyeznünk, de nem adtam ingyen. Az egyháznak valamit kapnia kell cserébe. A 
szolgálat a legfontosabb." ( I I . / l l 11.) 

Isten embere mégis az útját vállaló ember volt. „Isten nekem olyan természetet adott, 
amely mindig könnyebben mond igent, mint nemet" (L/205.). De ezt is olvashatjuk 
- még nyíregyházi korából: „Az utóbbi idők eseményei még nyilvánvalóbbá tették előt
tem azt, hogy nemigen lehet számítanom arra, hogy az államhatalommal való érintke
zésem az egyház érdekeinek megfelelően alakulhasson." Ezért akart „távolabb", hely
ben maradni. Később mégis átkerült Dunántúlra, aztán az Északi Egyházkerületbe. S 
amikor i t t is gyülekeztek a viharfelhők, akkor nagyon világosan ezt is ki tudta monda
ni: „A Népköztársaság Elnöki Tanácsának határozatát nem tekintem személyi sérelem
nek... egyházi sérelemnek tekintem. Erőszakos beavatkozás ez az egyház önkormány
zatába. Épp ezért bármennyire tisztelettel is hajlok meg a törvény előtt, kénytelen 
vagyok kijelenteni, hogy én magamat továbbra is az Északi Egyházkerületnek az állam 
előzetes jóváhagyásával, az egyház törvényei szerint szabadon megválasztott s állami 
asszisztenciával beiktatott püspökének tekintem" (L/391.). 

Isten embere így lett megfigyelt ember. Ide tartozik egy már 1947-ben (!) megírt „jelen
tés": „...nem nagy képességű ember, de törekvő, a volt rendszer hű kiszolgálója" ( I . / 
185.). S ilyen jelentésekre épült bizalom vagy bizalmatlanság! S indult a sor: „Túróczy 
Zoltán evangélikus püspök mellé sürgősen épüljön be" - olvasható a BM felszólítása, 
s a válaszok: „Túróczy intézkedéseit figyelemmel kísérjük" - „személyes dossziét nyi
tottunk" (L/282.). S talán a legszomorúbb mondat: „Közvetlenül vagyok beépülve" 



(L/289.). Érdekes az állami gyanú: „tömegmozgalmat szervez", sőt talán egy „Hitvalló 
Egyház" van születőben a „hivatalos" mellett? 

Végül: Isten embere puritán ember volt. Ezt a szót a legmélyebb és legnemesebb értel
mében kell érteni. A mélységeket és magasságokat megjáró ember nem szédült azokba 
bele. Életmódján mindez semmit nem változtatott. Egy újabb személyes emlék. Több
ször meglátogatta a nagytarcsai Missziói Intézetet, annak néhány növendékét. A Ke
leti pályaudvartól HÉV-vel utazott, ott pedig egy lovas stráfkocsival vártam, hogy Kis-
tarcsáról Nagytarcsára ne gyalog kelljen jönnie. Más volt a világ! De puritánságához 
tartozott, hogy jó darabig nem vette fel tiszteletdíját, és nem engedte nyugdíját sem 
felemeltetni. Mennyire jellemző egy Kapi Bélához írt levélrészlete: „...kérlek, hívd 
össze sürgősen a püspöki konferenciát... Van egy félárú jegy váltására jogosító igazol
ványom, amely január 24-én lejár. Ha eddig meg lehetne tartani a püspöki konferenci
át, az nekem 60 Ft megtakarítást jelentene..." - írja 1948-ban Nyíregyházáról. S ezt 
nem egyszerűen az anyagi nehézségekkel küzdő, hanem a jelleméből fakadó puritán 
ember írta. 

Isten embere lassan elcsendesedő emberré lett. „Fokozatos szótalanabbá válása élete utol
só három évében feltehetően az előbbiekből következő tudatos elcsendesedés. Közvet
len környezetébe tartozók emlékezése szerint gyakran imádkozott azért, hogy öreg 
korára ne legyen »mindent kifecsego« vénember" - írja Tekus Ottó az utószóban ( I I . / 
1138.). Míg végül is még egyszer imádságra nyílt ajka. 

Keveset írtam a kutatókról, írókról, emlékezőkről. Mentségem, hogy ők sem maguk
ról akartak írni. A két kötet erről győzött meg. 

Engem az „Isten embere" cím és tartalom ragadott meg. S örülök, hogy mások is így 
látták őt. „...Túróczy Zoltán püspököt az egész magyar protestáns, de továbbmenőleg 
az egész magyar közvélemény elsősorban és kizárólag apostoli lelkületű igehirdetőnek, 
Isten emberének tartja, függetlenül minden politikától vagy a politikai élet bármilyen 
változásától..." - írta 1945-ben az egyházkerület elnöksége (L/165.). Azt hiszem, ez a 
vélemény azóta sem változott. 

Ezen túl pedig a könyv ösztönzést is adhat: egyházunknak, de a világnak ma is és 
mindig „Isten embereire" van szüksége. 

Keveházi László 

Egy nagy ember portréjához 
Vigh Károly: Bajcsy-Zsilinszky Endre külpolitikája 
(Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2002.) 

Vigh Károlyt könyvének megjelentetésében több cél is vezérelte: amint arra a szerző is 
utal, 1971-es kandidátusi disszertációjának közzétételét nemcsak az indokolta, hogy 
1979-ben az eredeti munka harmada láthatott napvilágot, hanem mindenekelőtt az a 
tény is, hogy az 1990 óta megjelent kiadványok egyike sem foglalkozott a Horthy-rend
szer külpolitikájának alternatíváival, így a mű Bajcsy-Zsilinszky Endre külpolitikai 
nézeteinek bemutatásával hiánypótló szerepet is be kíván tölteni. 



Vigh arra a kérdésre keresi elsősorban a választ, voltak-e külpolitikai alternatívái a 
Horthy-korszaknak, ennek kapcsán foglalkozik Bajcsy-Zsilinszkyvel. Külpolitikai 
nézeteinek bemutatását a Horthy-rendszer uralomra kerülésétől a politikus 1944. évi 
kivégzéséig ismerteti. Bajcsy-Zsilinszky - aki egyébként evangélikus vallású volt és a 
békéscsabai evangélikus gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait - politika
ilag nagy utat járt be, a szegedi gondolattól fokozatosan eltávolodva, a fajvédőkkel 
szakítva végül a szélsőjobboldali eszmék visszaszorításáért is síkraszállt. Külpolitikai 
koncepciójának középpontjában a trianoni békeszerződés teremtette helyzet orvoslása 
áll. Bajcsy-Zsilinszky az integrális revízió, azaz a történelmi Magyarország visszaállí
tása mellett foglalt állást, de tisztában volt azzal, hogy ez csak akkor lehetséges, ha az 
érintett nemzeteket is érdekeltté teszik ebben. A siker kulcsa az i t t élő népek összefo
gása, mert csak ez biztosítja a pángermán és a szovjet részről propagált pánszláv törek
vésekkel szembeni küzdelem sikerességét. Ebben a Duna-völgyi összefogásban (amely
nek létrehozását korábban már Kossuth is felvetette) Magyarországnak szánta a vezető 
szerepet, a Szent István-i eszmén nyugvó alapokon. Ez távlati célként szerepelt nála, 
eleinte kompromisszumos megoldásként kisebb és etnikai alapokon nyugvó határmó
dosítást is javasolt, a stratégiai jelentőségű lengyel-magyar közös határt azonban el
engedhetetlennek tartotta. Tisztában volt azzal is, hogy tartós revízió csak a nyugati 
hatalmak beleegyezésével lehetséges, és óva intette a magyar külpolitikát, ne kösse 
magát teljesen Németországhoz, mert annak bukása Magyarország vesztét is fogja 
okozni, aminthogy ezek a váteszi szavak sajnos valóra is váltak. Ehelyett csehszlovák
osztrák-magyar közeledést javasolt, majd felvetette egy Varsó-Budapest-Belgrád-
Róma vertikális tengely létrehozását is, a háború kitörése után pedig magyar-délszláv 
konföderációt szorgalmazott. Franciaország, majd Anglia felé is erőteljesebb nyitást 
javasolt, és úgy vélte, a térségbeli német befolyás növekedésének leginkább Olaszor
szág vethet gátat. Próbált hatni a magyar külpolitika irányítóira, hogy addig térjenek 
le a német útról, amíg nem lesz túl késő: ellenezte a Háromhatalmi Egyezményhez 
való csatlakozást, a Szovjetunió elleni magyar hadbalépést és követelte a magyar csa
patok visszavonását. 4 évvel a háború vége előtt Bárdossyhoz írott egyik memorandu
mában közölte, Magyarország el fogja veszíteni a háborút. Bajcsy-Zsilinszky képes 
volt nemzeti önvizsgálatra is, ezt bizonyítja, hogy azonnal éles beszédben követelte a 
délvidéki „hideg napok" felelőseinek megbüntetését. Lankadatlanul próbálta meggyőz
ni Horthyékat, szánják rá végre magukat a háborúból való kilépésre, így tett 1943 nya
rán, az olasz kiugrás kapcsán is. 

Bajcsy-Zsilinszky a külpolitikát összekapcsolja egy belpolitikai fordulat szükséges
ségével és rámutat arra, nem lehet minden problémát Trianonra fogva a szőnyeg alá 
söpörni. A Horthy-rendszert szerinte súlyos felelősség terheli a szociális reformok, a 
földosztás elmaradásáért. Elmarasztalja a keresztény középosztályt is, mert megítélése 
szerint szociálisan érzéketlen, ezért ezen a téren is azonnali változtatást sürget. 

Bajcsy-Zsilinszky elképzelései jószándékúak voltak: lehetőség szerint az eredeti 

terület visszaállításával, baráti kezet nyújtva, tartós megbékélést szeretett volna a 

szomszédos országokkal angol, francia, olasz és német támogatással megerősítve. 

Ennek azonban semmilyen reális alapja nem volt. A kisantant tagjai még egy minimá
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Iis területi kompenzációt is elutasítottak, amíg pozíciójukat erősnek érezték, a magyar 
kisebbséggel szembeni politikájuk pedig súlyosan diszkriminatív volt. Bajcsy-Zsilinsz
ky szerint Magyarország érdekelt ugyan a status quo megváltoztatásában, de abban 
nem, hogy azt Németország borítsa fel. Csakhogy vállalható-e az, hogy az 1938-as fel
vidéki revízió lehetőségét az ország kihasználatlanul hagyja? Tragikus alternatíva, és 
az ezt megelőző müncheni konferenciáról ezért vélekedik úgy Vigh, hogy az „a fasiz
mus és a háború erőinek felülkerekedését jelentette Európában a haladás erőivel szem
ben" (163. o.). Vigh értékelésével szemben erős kétségek merülnek fel: a nyugati ha
talmakat a „haladás erőinek" legfeljebb a Hitler-féle berendezkedéssel szemben nevez
hetjük, hiszen ők azok, mindenekelőtt Franciaország, akik a status quo fenntartása 
mellett végsőkig kardoskodtak, s nem támogatták a magyar revíziós igényeket. Mün
chen nem ok volt, hanem következmény: ha erre, mondjuk jó egy évtizeddel korábban 
kerül sor, talán sok minden másképp is alakulhatott volna, de az eleve diktátum jellegű 
Párizs-környéki békék szinte lehetetlen életfeltételeket teremtettek a veszteseknek és 
ezeket a győztesek később sem voltak hajlandóak korrigálni. Azt se felejtsük el, hogy 
az abszolút német többségű Szudéta-vidék visszaadása teljesen megfelelt az etnikai 
elvnek, de addigra már olyan erők kerültek Németországban hatalomra, amelyek már 
nem elégedtek meg ilyen jóvátétellel, amire egyébként sem a nyugati hatalmak jóindu
lata révén került sor, hanem az alaposan megerősödött Németország nyomására. Ma
gyarországnak tehát nem volt, nem lehetett jó választása, csak rossz és kevésbé rossz 
megoldások között választhatott, azaz a közöny és elutasítás, i l l . a német segítség 
között. Az utóbbi azonban önző volt és korlátozott: Hitler csak a Csehszlovákiával 
szembeni revíziós követeléseket támogatta (azt is csak úgy, ha Magyarország eljátszot
ta volna az „agent provocateur" szerepét), az erdélyi és a kárpátaljai revíziót nem. Ezt 
a kettős harapófogót Teleki is felismerte és a „fegyveres semlegesség" politikáját tar
totta célravezetőnek, azaz Magyarország semlegességének és a honvédség erőinek meg
őrzését a háború végére, i l l . az elcsatolt magyar területek lehetőség szerint önerőből 
történő visszaszerzését. A miniszterelnök elképzelései azonban nem válhattak valóra. 
Bajcsy-Zsilinszky tehát hiába hangoztatta, hogy a magyar revíziót el kell választani a 
némettől, mert ez lehetetlen volt. Magyarország 1941 elejéig jelentős revíziós sikere
ket ért el, a játéktér azonban már nagyon kezdett beszűkülni. Bajcsy-Zsilinszky kény
telen megállapítani, hogy Teleki ugyan lelkiismeretes politikus volt, de a feladathoz 
már nem tudott felnőni. Ekkor lett volna szükség egy Mátyás király formátumú poli
tikusra. 

Vigh Károly munkája igen részletes betekintést nyújt Bajcsy-Zsilinszky Endre kül
politikai nézeteinek alakulásába. A források feltárása alapos, az egyes részek jól tagol
tak, a gondolatmenet is világosan követhető. Ugyanakkor felróható Vighnek, hogy a 
nyugati hatalmak iránt túlságosan elnéző, magatartásukat kritikusabban kellett volna 
szemlélnie. Bajcsy-Zsilinszkyt tekintve olyan ember képe tárul fel előttünk, aki, ha 
kellett, korábbi nézeteit is hajlandó volt kritikusan kezelni, felülvizsgálni, és bátor, ön
álló magyar külpolitikát kívánt minden külső nyomás ellenére. Nem csak szavakban 
volt ilyen, tetteiben is megmutatkozott elszántsága: Kállay emlékirataiban megemlíti, 
hogy a megkérdezett politikusok közül a német megszállás kapcsán egyedül Bajcsy-



2003/1-2 

Zsilinszky volt a fegyveres ellenállás mellett. S valóban, fegyverrel a kézben fogadta a 
megszálló német csapatokat. 

Bajcsy-Zsilinszky gondolatainak, kérdésfeltevéseinek nagy része ma is aktuális: a 
magyarság és a szomszédos népek összefogása még most sem valósult meg, pedig egy 
Duna-völgyi őszinte együttműködés igen kívánatos volna. Más kérdés, hogy erre je
lenleg a környező államok nagy részében kevéssé van a hajlandóság. Ideálisnak tűnik 
egy 1943-as tervezete: az 1920-ban Romániához csatolt terület (a tág értelemben vett 
Erdély) nagy részét a svájci modellhez hasonlóan négy bánságra osztotta, amely a 
nagyfokú autonómia által garantálta volna az akkor még három meghatározó etnikum 
(magyar, román, német) békés együttélését és fejlődését. Mivel megítélése szerint „Er
dély nélkül nincs magyar hatalom és hivatás", ezért azt csak Magyarország részeként 
vagy legrosszabb esetben annak társországaként tudta elképzelni. Megszívlelendő még 
a '48-as magyarokról szóló példázata, amely a magában és a jövőjében bízni tudó embert 
állítja elénk példaképül. 

Sullay Gergely 

Szűkösségeink és távlataink 
Ballá Bálint: Szűkösség. Kultúrszociológiai tanulmányok 
(Osiris Kiadó, Budapest, 2001.) 

Sírja üres akár a 
megváltóé 

de késik a húsvét 

hiába esdi minden 
áldott délben 
a harangszó 

Kányádi Sándor: Hunyadi 

Ez a vers - ajánlása szerint - Ballá Bálintéknak íródott 1974-ben. Kolozsvári üzenet egy 
olyan korban, amelyben a vasfüggönyön keresztül még alig lehet üzenetet váltani. Só
hajtás egy olyan korban, amikor még a hívők se nagyon hittek a magyar feltámadásban. 

Ekkoriban Ballá Bálint barátaival, a magyar emigráció tagjaival már évek óta összejár, 
hogy egy megtartó közösségben (Szépfalusi István, Cs. Szabó László, Tóth János és 
mások társaságában) magyar sorskérdésekről gondolkozzanak. Ekkor két éve annak, 
hogy életre hívták a berni bejegyzésű Európai Protestáns Magyar Szabadegyetemet. „A 
társaság célja a magyar kultúra és a magyarság szellemi kincseinek ápolása Európa 
különböző országaiban élő magyar vagy magyar származású értelmiségiek körében, a 
magyarságot érintő kérdések tanulmányozása, különös tekintettel a magyar protestan
tizmus szellemi értékeire és az ökumenikus gondolat fejlesztésére."1 A hetvenes évek 
elején alig tudtak vendégeket hívni az anyaországból, ezért keresték a kapcsolatokat a 
Magyarország trianoni határain túli magyar közösségekkel. Az akkor magát még sza
badelvűnek hirdető román nemzetiségi kirakatpolitika jóvoltából így kereshette fel a 



Protestáns Szabadegyetemet például Kányádi Sándor és Sütő András. Egy ilyen talál
kozás eredménye lett az a barátság Kányádi Sándorékkal, amelyről az Osiris Kiadónál 
megjelent tanulmánykötet egyik írásának ajánlása tanúskodik. 

Ballá Bálintot nemcsak az emigrációs közösség egyik szervezőjeként foglalkoztatták 
a magyarság kihívásai. 1965-ben éppen azért döntött a külföldre utazás mellett, mert 
társadalomtudománnyal akart foglalkozni. Úgy gondolta, hogy két év múlva szocioló
gus diplomával a kezében tér majd haza, hogy a magyar társadalom kutatásával foglal
kozhasson. Az élet azonban fordulatot hozott. Münsterben Helmut Schelsky profesz-
szor tanítványa lett, de a diploma megszerzése után hazatérni már nem tudott. Berlin
be kerül, megházasodik, és olyan szociológiai témák foglalkoztatják, mint a szovjet 
rendszerű bürokráciák, a káderrendszer monografikus elemzése, a gazdasági reform 
összefüggései. Amikor 1974-ben itthon éppen betiltják a szociológiát, Németország
ban négy kötetben összegzi a kortárs magyar szociológia eredményeit. Ezzel a háttérrel 
lett évekkel később a magyar emigráció egyik meghatározó szellemi alakjává. 

Ott, a szabad világban tudatosult benne, hogy milyen életre szóló élménnyel a tar
solyában indult útnak: az 1956-os forradalom sugárzása, közösségteremtőereje, erköl
csi tisztasága már-már transzcendens élményt jelent számára. „A forradalom felkavart, 
Isten az életemet, majd egzisztenciámat mentette meg, s én elkezdtem azon gondol
kodni, hogy mi az életem célja, értelme. Ez vezetett a hatalom, a társadalmi rend bírá
latának kísérleteihez, majd a szociológia műveléséhez"2 - hangzik a társadalomtu
dóstól szokatlan személyes vallomás. Ballá úgy érzi, hogy az utólag százszor elemzett 
események láncolatába valami megmagyarázhatatlan, valami isteni beavatkozás tör
tént: egy társadalom lerázta a totalitariánus hatalom kényszereit, a félelem láncait és 
leszámolt a kommunista diktatúra „talmi, áltranszcendens" ideológiájával és gyakor
latával, mert a valóban transzcendens távlatról az ember „egészen sohasem tud lemon
dani". Ez az istenkeresés végigkísérte a forradalom eseményeit. Ahogyan az Evangéli
kus Elet 1956. november 4-i számában Kéken András írta: „Budapest népe ezekben a 
napokban úgy viselkedett, ahogyan egy Istenben hívő és az ő akaratát tiszteletben 
tartó közösségnek viselkednie ke l l " 3 . 

Elemzésében Ballá logikusan számba vette a forradalom hosszú távú hatásait: az 
erkölcsi helytállással oldódik a magyarság kulturális és politikai elszigeteltsége, az 
emigrációval pedig olyan szellemi tényező jöhet létre, amely nélkül a magyarság iden
titásának megtartása sokkal nehezebb volna, „új értékeket teremthet egy új, nemes 
hagyományokra támaszkodó, toleráns, világra nyitott magyar nemzeteszme kimunká
lásával". Úgy vélte, hogy „kialakulhat a nemzeti értékeihez és nemzetközi kultúrájához 
egyaránt hű, Keleten és Nyugaton egyaránt elismert, művelt magyar típusa". A re
mény, hogy „a kivándorlásban elhulló erők és életek, a vándorlások és a hontalanság 
nyomában járó gyötrelmek nem egészen hiábavalók" adott erőt a jövőbe vetett hithez. 

Küldetésüknek érezte, hogy a Kádár-korszak évtizedeiben se engedjék feledni a Ma
gyar Október üzenetét. „Az idekinti magyarság legfőbb feladata most - írja 1982-ben 
- az utánunk jövő nemzedék bevezetése a munkába, hogy az tovább folyhasson addig, 
amíg arra szükség van, azaz egy szabadabb otthoni magyar élet intézményes biztosítá
sáig."4 Október szabadságairól szóló bizakodó elmélkedésében azt fejtegeti, hogy bár 
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a szabadság átmenetileg elveszett, az elnyomó hatalom „korábbi totalitását már nem 
volt képes és bátor visszaállítani". A kis „nyitások", a korábbi elszigeteltség oldása, a 
gazdasági reformok óvatos kísérlete, a szabadabb alkotóművészet élhetőbbé tette 
Magyarországot a szovjet blokk más országainál. Ötvenhat világtávlatai azonban ennél 
is jelentősebbek: egy nép fellázadt a jaltai békediktátummal szemben és egyértelműen 
tiltakozott „az országra kényszerített egyoldalú, kizárólagos és totális keleti megha
tározottság ellen". 

Nemzetünk számára, ahogyan akkor, úgy most is, a „Kelet" és a „Nyugat" nem csu
pán földrajzi fogalmak, hanem „világ-tájak, azaz a világban tájékozódás és helykeresés 
jelölői" 5 . Az 56-os forradalom egy elkeseredett tiltakozás volt a „világtáji kényszer
áttelepítésünk ellen". Akkor a Nyugathoz tartozás akaratnyilvánítását kibontani nem 
lehetett, de a szovjet megszállás elutasítása egyöntetű volt. „Hosszú idő után az első 
olyan esemény volt, amely a társadalom többsége számára jogos és igazságos ügyet 
képviselt és ezzel alkalmas volt - és az lesz a jövőben is - arra, hogy erőt merítsünk 
belőle a jövőhöz, iránytűnek tekintsük útkeresésünkben."6 

A 20. század második felének magyar társadalma persze bizonytalan jövőjű, kiegyen
súlyozatlan fejlődésű, súlyos válságokkal küzdő társadalom. A családok bomlása, az 
öngyilkosság, a társadalmi depresszió, a népességfogyás mind-mind jelei ennek a vál
ságnak. Honnan meríthetünk erőt, hogy - mint Münchausen báró - hajunknál fogva 
kiemeljük magunkat ebből a helyzetből? Ballá értelmezése szerint a kultúra a társada
lomnak az a jelensége, amely „hiányok és szűkösségek leküzdésének létszférája". Az 
ember ugyanis antropológiailag - Gehlen fogalmával élve - a „hiányok lénye" (Män
gelwesen), olyan lény, akinek céljai, vágyai mindig ellentmondásban vannak lehetősé
geivel és készleteivel. A társas lény segítséget kap ugyan a társadalomtól, a kultúrától, 
amelynek születésétől fogva ő maga is része: a munka, a szocializáció, a társadalmi in
tézmények támogatják a „szűkösségeivel" szembeni szüntelen küzdelmeiben. A „szű
kösség" (Knappheit) fogalmának társadalomelméleti értelmezése és elemzése Ballá Bá
lint munkásságának egyik legeredetibb, legérdekesebb területe. 

A szűkösségnek számos formája van. A társadalomfejlődés egyik legkézenfekvőbb 
mozgatórugója az anyagi értelemben vett hiány, az élelemért, hajlékért való folyamatos 
küzdelem. Ez a tradicionális társadalmak stagnáló szűkössége. A jóléti társadalmakban 
sikerült ugyan leküzdeni a nyomort és az éhezést, látványosan javul az életszínvonal, 
de i t t az expanzív dinamikájú szűkösséggel kell szembenézni: az energiaszűkösséggel, 
az élhető környezet, a víz, a levegő rohamos pusztításával vagy a ma használt nyers
anyagok és energiahordozók kimerülésével. Az egész emberiség kérdése a természet 
kizsarolásának megszüntetése és a jövőbeli élet lehetősége. 

Vannak olyan szűkösségek is, amelyek nem anyagi jellegűek, hanem a tudás, a mű
veltség, a kultúra hiányát jelentik. A társulásszűkösség a társas érintkezés hiányait, 
az elidegenedés, az elmagányosodás, érzelmi elszegényedés jelenségét írja le. De be
szélhetünk antropológiai szűkösségről is, amely az emberi létezés fizikai világát, a 
tér-idő koordinátarendszer átléphetetlen korlátait jelenti. Végül van egy egzisztenci
ális vagy transzcendens szűkösség, amely a Teremtőtől való eltávolodás örök élménye. 
Az ember tehát sokféle szűkösség szorongattatása között élhet. M i t lehet szembeái-



lítani a létszűkösséggel? - teszi fel a kérdést újra és újra Ballá. Hogyan küzdhetünk 
„fogyatékosságaink" ellen? 

Az anyagi létfeltételek megteremtésének folyamata a kultiválás, az életkörülmények 
megművelése, az anyagi bőség megteremtése. Ebben az értelemben az elért eredmé
nyek a kultúra, a technika és a tudomány világából fakadnak. Ennek mitológiai arche
típusa Prométheusz, aki elhozta az embereknek a tüzet, a technikai fejlődés lehetősé
gét. De hiába tökéletesedik a technika, ha megmaradnak az emberi hiányok, ha állan
dóan szomjúhozzuk a szeretetet, sóvárgunk a tökéletesség iránt, meg kell küzdenünk 
halálfélelmünkkel. „Hiába ad Prométheusz tüzet, ha Orpheusz és Euridiké elvesztik 
egymást, létük értelmét, üdvösségüket."7 Az anyagi bőségről való lemondás lehet etikai 
alapja a szűkösségek elleni küzdelemnek. Ez alapozza meg a segítségnyújtást, a társa
dalmi szolidaritást. „A segítő fél a bírás elégtelenségeit a lét értékeinek bőségével ellensú
lyozza."8 A dematerializálódás, az anyag uralma alóli felszabadulás nyit teret a maga
sabb rendű teljességélménynek, a művészet teremtő erejének, az ész által létrehozott 
szellemi alkotásnak és a hit létteljességének. 

I t t érünk el Ballá Bálint szűkösségre adott válaszához. Noha kultúrszociológiai 
tanulmányokat olvasunk, mégis egyre gyakrabban tűnnek fel a transzcendens hit fo
galmai. A szerző - szándéka szerint - a pozitivista szociológia meghaladásával birkó
zik. Az egzaktságra törekvő tudományos szemlélet elutasít minden bizonytalan és 
meghatározhatatlan fogalmat, magyarázatot. „Ez bizony nem kis feszültséget jelent 
annak, aki egyszerre hívő és szociológus"9 - vallja. Elméleti magyarázatai széles szel
lemtörténeti perspektívából keresik az egyetemességet, a távlatosság és a teljesség 
igényével lépnek fel. Mint keresztény társadalomtudós teszi fel a kérdést: „ad-e, s ha 
igen, milyen útmutatást ad a keresztény hit a modern világ emberének, aki a szűkösség 
okozta szorongattatások között él?" 1 0 A kérdés annál is jogosabb, hiszen a felvilágo
sodás, az ész mindenhatóságába és a tudományos fejlődésbe vetett hit vezetett a tár
sadalom mai válságához. Amikor az ember megpróbálja megszerezni a természet feletti 
uralmat, a korlátlan fejlődésbe vetett hit vezeti. Mára azonban kiderült, hogy ez az 
elképzelés egyre tarthatatlanabb. 

A modern kor válságjelenségeit elemezve sokan kongatnak vészharangot, az elem
zők általában pesszimisták. Ballá azonban bizakodással tekint a jövőbe. „A mai válság 
nem más, mint az ember állandó létformájából fakadó akut helyzet. A szűkösség elleni 
mai küzdelemből nem pesszimista, inkább optimista filozófiának kellene következnie 
- feltéve, ha ehhez a korlátok fogalmát is mindig hozzágondoljuk. ... Minden krízis
nek van megoldása... Az ilyen megoldásokhoz ad - miként mindig, úgy most is - bi
zodalmat és reményt a keresztény hi t ." 1 1 

„Az ezredvégi szűkösségválság" egyre lehetetlenebbé teszi az expanzív, a terjeszkedő 
életeszmény szerinti életvitel folytatását. Egyetlen esély, ha önkorlátozásokat alkal
mazunk, társadalmi méretekben is felismerjük a „jobb adni, mint kapni" elvét. Az alt-
ruisztikus cselekedetekben az ember képes magát a másik féllel azonosítani, képes el
lenszolgáltatás nélkül adni. Az embertársainkkal való azonosulás kiindulópontja a 
szűkösség, ez „érteti meg velünk, hogy mit is jelent a felebaráti szeretet parancsa, a 
versengés előnyeinek ötvözése a szolidaritásból fakadó jótéteményekkel", „mert egy-



másnak tagjai vagyunk". (Ef 4,25) 1 2 Ezzel a felismeréssel érhető el, hogy a társadalom 
megnemesedjen, hogy az egyének egyre több felelősséget és szolgálatot vállaljanak. Ez 
a korántsem könnyű feladat a „hatalom és a felelősség igazságos gyakorlásának és az 
odaadó szolgálatvállalásnak egybeötvözését kívánja"1 3. Az elkerülhetetlen szűkösség 
belátásán nyugodhat az az egyetemes szolidaritás, amelyre az új világ épülhet. 

Egyik példája a Szentlélek társadalomban betöltött szerepe. Az átlagember, de még 
a hívők is, keveset tudnak a Szentlélekről, talán annyit, hogy „Jézus fogantatása a 
Szentlélek műve, keresztelése a Szentlélek jegyében történik, s egyházát az Isten Szent
lelke alapozza meg" 1 4 . De mit kezd ezzel a tudással egy, a mai kort magyarázni akaró 
szociológus? A társadalomtudományban talán „nem merülnek föl a Szentlélek műkö
déséhez hasonlítható tézisek", amelyeket racionális érveléssel és tényanyaggal lehet 
bizonyítani - érvel a szerző. 

A példa mélyén két egyetemes emberi kérdés bontakozik ki . Hogyan válnak az esz
mék emberi-társadalmi mozgatóerőkké? Miképpen hoznak létre, mozgatnak és tarta
nak össze eszmék közösségeket? 1 5 Társadalomtudományi áttekintéssel bizonyítja, 
hogy a gondolkodókat mindig is foglalkoztatta az eszmeképződés folyamata, amely 
azonban többnyire homályban maradt. Nem kisebb homályban, mint a Szentlélek misz
tériuma. Valójában tehát ezzel a megközelítéssel hidat lehet létesíteni a kereszténység 
és a társadalomtudomány között. 

A gyönge és esendő ember közösségeket hoz létre gyengeségének ellensúlyozására. 
E közösségek válnak a társadalomszerveződés alapjává, a közös leszármazás, a nemzeti 
keretek formájában. Ebbe a világba lép be a békítő és egyesítő keresztény evangélium 
Istene, aki Jézusban megtestesülve hirdeti mindenkinek a bűntől való megváltás igé
jét, így jön létre a korlátokat nem ismerő egyetemes, emberi közösség, amely „nem 
ismer »diszkriminációt« származás, foglalkozás, vagyon és társadalmi státus szerint..., 
egyaránt szól ifjúhoz és öreghez, férfihoz és nőhöz". 1 6 

A modefn euro-amerikai társadalomszervezési korszak világnézete ezzel ellentétes: 
az ember nem bűnökkel terhelt fogyatékos teremtmény, hanem önmagát megvalósíta
ni képes autonóm személyiség, akinek szűkösségállapota megszüntethető. Kétféle 
társadalomszervező ideológiát dolgoz ki , a nemzeti-faji együvé tartozást és az anyagi 
helyzet hasonlóságaiból fakadó osztályközösséget. Végcélja egy materiális alapokon 
álló világközösség, „de az út ehhez a boldogságállapothoz, az eleve kiválasztott jók és 
az eleve elkárhozott gonoszak közti szakadatlan, ádáz harc útja. E fejlődésvonulatot 
nem az a szeretet hatja át és vezérli, amellyel Isten Szentlelke minden embert megkü
lönböztetés nélkül magához ölel, mert gyarlóságunkban mindnyájan egyek vagyunk, 
hanem a modern tudomány és technika vívmányai vezérlik. Korunk mindent tudni 
akaró Faustjának ... az emberiség szüntelenül növekvő anyagi jólétét és végül is min
den anyagi szűkösség végleges megszüntetését akarják garantálni."1 7 

A két történelmi fejlődéskoncepció párhuzamba állítása megvilágítja, hogy amíg 
társadalmi konfliktusok a „fejlődés" mozgatórugói, sem az egyének, sem a közösségek 
nem érhetik el a vágyott teljességet. Ennek alapja egy „az eddig uralkodottól gyökere
sen eltérő - keresztény ihletésű ember- és társadalomkép" lehet, amely a tudományos
technikai civilizáció erejét az új etika szolgálatába állítja. Ebben kell ellensúlyozni a 



mindent legyűrni akaró egoizmust és materializmust. „Nem annyira új felismerések
re, inkább környezeti és antropológiai korlátaink újra felismerésére ... kell töreked
nünk. ... A lélek és a test harmóniájának, a szolidaritás és az (ön)mérséklet, a feleba
ráti szeretet, a másokért érzett felelősség értékének helyreállítására."18 

Ballá Bálint felfogásában az ember - teremtettségénél fogva - vallásos lény, homo 
religiosus, „amennyiben gyarló és véges mivoltában is képes a végtelent elgondolni, 
keresni a korlátozott létezési módjának túlhaladását, transzcendálását a tökéletesben, 
mindenhatóban és örökkévalóban".19 Ez ad alapot a bizakodásra és a reményre. A 20. 
század katasztrófái és kijózanító kudarcai után most „megnyílik a lehetőség, hogy a 
bőség önáltatásából a maradandó szűkösség világába visszatért ember figyelmesebben 
hallgat a hit, a transzcendencia világából érkező üzenetekre és a keresztény életgya
korlatra..." 2 0 íme a távlat, amely értelmet ad a szűkösségnek, és amely „a határtalan 
bőség és teljesség, az egész és a tökéletesség megvalósítására"21 indítja az embert. 

Ahhoz, hogy ne csak az üres sírt lássuk magunk előtt, olyan állandó értékre van szük
ségünk, amelyre bizton alapozhatjuk életünket. Olyan értékre, amely nem „rész szerint 
igaz, /Olyan kell, mi egészben s mindig az."2 2 

Nagy Gábor Tamás 
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„Boldogság-bohózat" az ezredfordulón 
Határ Győző: Hamu a mamumondó 
(Sírónevető II. k., Aurora Könyvek, München, 1972.) 

A hatvanas évek végén írt Hamu a mamumondó című „fekete" bohózatában Határ Győző 
- negatív utópiaként - az ezredforduló viszonyait idézi meg tragikus-megrendítően, 
ugyanakkor meglepően hitelesen. „Jós-látomása" a kialakuló viszonyokról már-már 
valósággá vált. Az állam fokozatos elhalásának korszakában vagyunk egy ötvenmilliós 
óriásvárosban (se Nyugaton, se Keleten, hiszen képzeletében a két szuperhatalom el
lentéte már feloldódott!). Az öregeket a rokonság Aggfegyházban tárolja: a nagy-, déd-, 
ük- és szépszülők hosszú, polcszerű galériákon üldögélnek egy nagy pincehodályban, 
ahova az eleven napfény csak egy kis rácsos levilágítón szűrődik be. Három egyenruhás 
társalkodónő rendezi-fegyelmezi őket: Linda kezében tánciskolái ütemverő, Tündinél 
korbács, Gundinál riasztópisztoly, ha netán valamelyik öregbaba elbóbiskolna, avagy 
vétene a szabályok ellen. Az óriás terem közepén éjjel-nappal üzemelő hamvasztóke-
mence: ha egyik-másik öreg megszédül, alázuhan - el is ég rögtön, hamvait egy közös 
gyűjtőtartályba engedik. Mikor aztán a család érdeklődik, kis papírstanicliban viheti 
is a „mamát-papát". A kegyeletnek i t t már, természetesen, nyoma sincs: nemcsak a 
halál, maga az élet is személytelen, a sok-sok szereplő közül csupán egy-kettőnek van 
önálló arculata. A többiek „babák". 

A háromfelvonásos színművet a szerző könyvdrámának szánta (Utószó I I . k. 608. 
o.), mégis olyan pontos, részletes színpadi utasításokkal látja el, hogy bármely nagy
színházunk sikerrel előadhatná (felfigyelvén aktualitására). 

A darab középpontjában a Gonda család áll, a város egyik „nagymenő" családja. A 
málvölgyi kormánynegyed csodapalotájában csak kivételes „szeretet-ünnepeken" jut 
hely a nagyszülőknek. Gonda Frigyes, az Allamrovancsoló Főtanács helyi főnöke az 
édesanyját, Zsóka mamát, felesége, a „pazarszép" Mici (a „Parádéskurva"-mozgalom 
elindítója egy reklámcégnél) pedig édesapját, Boldi papát adta be egykoron az Agg
menházba, s ott a két öreg egymásra talált. Azóta is meghitt békességben üldögélnek 
a „szeretetüzem" boldogság-paradicsomában, s várják a ritka alkalmakat, mikor - há
rom-négy havonta! - gyermekeik s két szeleburdi unokájuk (Lidi, Ödi) megjelennek 
„boldogság-osztásra", netán hazaviszik őket „könyörlátogatásra". Persze a szülők ezt 
sem teljesen önzetlenül teszik: Frici sejtése szerint Boldi papa a szalmazsákjában 
egész vagyont őriz, így minden igyekezete arra irányul, hogy a szalmazsákot megsze
rezze. Ha kell, akár apósa megmérgezése árán. Mici látszólag felháborodik ezen: „Meg
mérgezni? Az Apámat? M i rendes család vagyunk! Amiben ilyesmi nem fordul elő!" 
Valójában azonban ő is a milliókra spekulál. 

Természetesen ez „örökzöld" vígjátéki téma Shakespeare, Moliére óta, de míg koráb
ban jókedvűen kacagtunk az ilyen darabokon, most inkább sírásra görbül a szánk. 
Ugyanis a klasszikus komédiákban szinte mindig „felsül" a cselszövő, s helyreáll az 
erkölcsi értékrend, a Határ-drámá/k/ban viszont már nem ilyen egyszerűen működik 
az „isteni igazságszolgáltatás"! It t a félreszorított-kifosztott öregek legalább olyan 
keservesen megbűnhődnek, mint kisemmizőik. Minden a látszat kedvéért történik: az 



„örömlátogatás" színjátéka, de még a karácsonyesti „szeretetvacsora" is, ahol a pom
pás ételek-italok után „boldogság-pirulákat" osztanak mindenkinek, a két öregnek is. 
Gál Illés „boldogság-ellenőr" és Tündi, a gondozónő szintén hivatalos a nagy bulira; 
épp az utóbbi hozza el a hőn áhított szalmazsákot. Mikor a hangulat felforrósodik, s 
rózsaeső hull alá a mennyezetről, a két öreg is táncra perdül, amúgy öregesen (bemu
tatván, hogyan járták egykoron a pálca-táncot!). 

De annál keservesebb a „kijózanodásuk": éjfél után, hálókamrácskájukba visszahú
zódva, egyszerre kilátástalannak érzik sorsukat („Visszatérni az Aggfegyházba? / . . . / 
Arra várjunk, hogy beleszédüljünk a lyukba?") Elszánják hát magukat a „szökésre": a 
„szeretetüzemben" gyógyszer címén kapott és összegyűjtött (placebo) tablettákat porrá 
törik, vízben feloldják, megölelkezve megisszák: „mondjunk istenhozzádot úgy, mint 
akik azért nem válnak el. . ." Megrendítően szép lírai jelenetben búcsúznak egymástól 
és az Élettől. 

Határ Győző kitűnő drámai arányérzékére vall, hogy ezt rögtön ellenpontozza is a 
„józanság" kiábrándító képével. Frici-Mici , rátalálván reggel a két (tetsz)halottra, 
azonnal értesíti a rendőrséget. Eközben Frici mohón feltépi a szalmazsákot, de csak 
egy pár katonacsizmát és egy hegedűt talál benne. Az utóbbit dühödten összetöri 
(„hátha a hegedűtestben őrizte az öreg a pénzt?"). A sietve érkező mentő-rendőrök 
elviszik a tetemeket (mérgezéses tünetek - „de a méregpoharak hiánya és az üvegek 
eltűnése gyanússá teszi az ügyet"). Gál Illés, aki most halottkémi minőségben jelent 
meg, a hegedűroncsot veszi szemügyre: „Stradivarius - 500 éves - , milliókat ér!" 

Ez aztán a sorscsapás Friciék számára! A Papa után csak ennyi maradt? S ez is kám
forrá vált? 

Az események ezután kettős síkon folynak. Kettéosztott színpadon zajlik egyrészt 
a „bűntárgyalás", másrészt a Kísérleti Kórház halottas műtőjében a boncolás, illetve 
később a „teljes zsigeri átültetés". A tárgyalást időközönként félbeszakítja a Halottké
mi Hivatal szakvéleményt adó referense. Határ Győző tárgyilagosan, minden drámai 
hevület nélkül, inkább ironikus távolságtartással jeleníti meg a párhuzamos történé
seket. 

A kihallgatáson egyértelműen nyilvánvalóvá válik: a Gonda család közvetlenül nem 
vétkes: az öregeket nem gyilkolták meg - a szeretet hiánya űzte őket a halálba. A Fő
sebész megállapítása szerint „májukban-lépükben a boldogság ingertükör-szintje 
süllyedt mélyre". Mintha a pantomim-műtét az Alvilágban játszódna (minden fekete!), 
így az újraélesztés mítoszi hátteret kap, s mintegy rájátszik a pokolraszállás-feltámadás 
képzetkörére. A Gonda szülők pedig mindazért megkapják büntetésüket, amit „gon
dolatban, szóban és cselekedetben" vétettek. Ugyanis a tárgyalás végén Gál Illés beje
lenti: „a nyomozók az egyik szalmazsák tüzetes átkutatásakor két összekötött újság
papírban nagy mennyiségű bankjegyet találtak". Egyelőre zárolták. „Annyira még nem 
halt el az állam, hogy engedélyezze az örökösödést." Majd megkéri Lidi kezét - aki így 
elnyeri „jutalmát" azért, mert kritikusan távol tartotta magát a szülők szerepjátszó 
életformájától. 

A quasi-happy enddel azonban nem ér véget a darab. 
Egy bő fél év múltán a Gonda család ismét az Aggmenházba megy a „megifjított", 



zsigerileg kicserélt, „életre ítélt" Boldi papa-Zsóka mama látogatására. A Múlt elmo
sódott, az öregek már nem emlékeznek a történtekre, viszont a két fiatalt - Lidit és 
Illést - azonnal szívükbe fogadják. 

Frici-Mici „bűnhődése" most válik teljessé. Egész életformájuk kudarcával kell 
szembenézniök. Egy rikkancs újságot hoz: „Az állam elhalása!... Rendkívüli k i 
adás!..." Ok egymásnak esnek: a vagyon immáron végleg kicsúszott a kezük közül! 
Oda a jólét, a málvölgyi villa! - elúszik alóluk jól megtervezett életük (megszűnik a 
hivatal; Boldi papa milliói pedig „állami zár alatt"; a zárlatot feloldani „államelhalás 
után"? - reménytelen!). Ok a viszály szellemében éltek; hétköznapi érdekeik foglyai 
voltak, testük-lelkük az enyészeté. 

Boldi-Zsóka, Illés-Lidi kapcsolata viszont az egymást segítő-áldó szeretetre épül, 
így ők glóriával lépik át a mélység csapdáit. Boldi papa „hagyatéka" a fiatalok fejére 
adott áldás: „Ha így összefogódzva maradtok, viharokat téptek ki tövestől, mert szere
titek egymást, ahogy a szeretni-mulasztók elmulasztják". Ok négyen hisznek a szere
tet erejében, szívük tiszta „az érdekek mocskától" - ezért valóban diadalt vesznek a 
halálon!... 

Hát mégis működik „az isteni igazságszolgáltatás" a modern drámában is? 
Az abszurd eszközeivel megjelenített világból is van kiút? Az „életre ítélt" öregek 

prolongált szenvedése árán az unokák nemzedéke „élet-elixírhez" jut: a megtartó sze
retet fontosságának felismeréséhez. 

G. Komoróczy Emőke 

„Mi haszna is, mi haszna?" 
Heinz Zahrnt: Mire jó a kereszténység? 
(Luther Kiadó, Budapest, 2002.) 

Alapmű, szokták mondani. Ha olvastuk, egyetértően bólogatunk. Ha nem, fogadalmat 
teszünk magunkban a szóban forgó mű mielőbbi elolvasására. Úgy gondolom, Zahrnt 
könyve méltán érdemli az említett jelzőt. Több szempontból is. Alapmű azért, mert 
közérthető nyelven, szemléletesen teologizál. Lehozza a teológiát az égből a földre, 
nemcsak nyelvezetében, de tartalmában is. A teológia részesévé teszi az olvasót, még
hozzá nagy tapintattal, finoman, szinte észrevétlenül. A dogmatika gyakran elvont
nak, száraznak, élettelennek bélyegzett tételei Istenről, Jézusról, a Bibliáról, egy izgal
mas regény cselekményévé válnak a szerző kezében. Zahrnt számára - és az olvasó szá
mára is, ha kész azonosulni - úgy hullámzik, lüktet, mozog és él Isten nemzedékeket 
és évszázadokat átfogó ügye, története az emberrel, mint egy soha véget nem érő csa
ládregény. Ami Isten ügyét az emberrel az ember számára ilyen elevenné, regényessé 
teszi, az Zahrntot idézve talán így fogalmazható meg: Isten nem változik, de változik 
a róla alkotott kép. 

Alapmű az előttünk fekvő könyv azért is, mert bár számtalan hivatkozással él és 
komoly gondolkodók egész sorát vonultatja fel, a személyeket és témába vágó gondo
lataikat nem tekinti mindenki által ismertnek. Nemcsak idéz - például a keresztyénség 
nagy bírálóitól vagy az ateista teológusoktól - , hanem megmutatja nekünk az adott 



idézet vagy gondolatmenet hátterét, kiváltó okát is. Szellemi ellenfeleinek szinte a bő
rébe bújik, velük szinte maradéktalanul azonosulni látszik, olyannyira, hogy az olvasó 
már-már a behódolás szélén áll, mikor a magára vett bőrből hirtelen előugrik Zahrnt, 
és nemes egyszerűséggel - ugyanakkor az éppen szóban forgó gondolkodó iránt tanú
sított maximális tisztelettel - a gondolatmenet hibájára bök. Amilyen szeretettel bá
nik az olvasóval, olyan szeretettel bánik szellemi ellenfeleivel. Megérti őket. Megérti 
amit gondoltak, és megérti - és megérteti! - miért gondolták úgy. Zahrnt szereti és 
szeretni tanítja az ellenfelet, a másként gondolkodót. Nem ellenfeleivel vívott párbaj
ban látjuk őt, hanem séta közben beléjük karolva, beszélgetve. Zahrnt tolmácsolásá
ban még Marx mogorva ateizmusa is mosolyogni látszik, de legalábbis barátságosabb 
arcot ölt, igaz, számunkra talán már az azóta eltelt idő is lágyítja zord vonásait. 

Alapmű azért is, mert a mai ember gondolkodásmódját, kérdésfeltevését alapul véve 
ismerteti a keresztyén hit tartalmát. Ugyanakkor amit és ahogyan ír, az messze több és 
mélyebb egyszerű ismertetésnél. Könyvének azon lapjai, ahol saját hitvallása szólal 
meg, egyenesen felmelegítik az olvasó lelkét. Nemcsak ismerteti a hitet, de ébreszti is. 
A könyv a nem keresztyén, nem hívő vagy egyenesen istentagadó felé nem a direkt 
misszió szándékával közelít, hanem azt igyekszik feltárni előtte, mi is az valójában, 
amiről a keresztyén hit tartalmát elutasító ember lemond. Ak i nemet mond a keresz-
tyénségre, az a legkevesebb, hogy tisztában legyen - tisztában lehessen - azzal, mitől 
is búcsúzik. Valóban, ennyivel mindenképpen tartozik a teológia Istennek, embernek 
egyaránt. Egy ilyen végső, mondhatni utolsó szembesítés még rádöbbentheti az em
bert: olyasmiről készül lemondani, amiről annak érdekében, hogy az ember valóban 
ember lehessen, lemondani nem szabad. Zahrnt vallja, hogy ha Isten megszűnik Is
tennek lenni, ha Isten nincs többé az ember számára, akkor az ember is megszűnik 
embernek lenni, mert ember voltát, emberségének karakterét teremtőjével és gondvi
selőjével való viszonylatából nyeri. Ahogy a mai fiatal lelkésznemzedék szolgálata leg
inkább abból fog állni az elkövetkező évtizedekben, hogy eltemesse gyülekezeteinket, 
úgy a teológia is egyfajta hospice-teológia kell, hogy legyen, amely a keresztyén hit tar
talmával kíséri az Istentől és önmagától egyre távolodó embert, ameddig csak az a te
ológia számára még kísérhető és megszólítható. Más magatartás nem lenne méltó a te
ológiához, nem lenne tisztességes az emberrel szemben, de - leginkább - nem lenne 
összhangban az emberhez a Biblia tanúsága alapján végsőkig ragaszkodó Isten szere
tetével. Nagy kísértése van most a hisztériának, a pánikba esésnek, a vészharangok 
kongatásának, a missziónak nevezett látványos pótcselekvéseknek, ítélettel és kárho
zattál való fenyegetőzésnek. Lehet, hogy a teológia, az egyház és egyáltalán a keresz
tyénség legnagyobb feladata most az, hogy a jelen körülmények között a szó legmé
lyebb és legnemesebb értelmében megőrizze a nyugalmát, azt a nyugalmat, amelyből 
hitelesen szólalhat meg egy egyre hisztérikusabbá váló világban a „jöjjetek énhozzám 
mindnyájan, és én megnyugvást adok néktek" jézusi üzenete. Ebben az önmaga, az 
ember és a teremtett világ számára őrzött nyugalomban azonban a teológiának, egyház
nak, keresztyénségnek tudnia kell, hogy a tékozló fiát hazaváró és a hazatérőnek elébe 
szaladó apai szeretet vélhetően kevés lesz a 21. században. Ha belső görcseitől szaba
dult nyugalommal is, az ügy komolyságához illő méltósággal is, de az apának fia, a 



teológiának az ember keresésére kell indulnia, és még akkor is súlyos kérdés marad, 
hogy mit tud kezdeni vele, ha megtalálta. 

Zahrnt könyvének azonban korántsem csak a keresztyénséget tagadók vagy annak 
hátat fordítók számára van megfontolásra méltó üzenete a keresztyén hitről, hanem 
maguknak a keresztyéneknek is. Mert keresztyénnek lenni, pontosabban fogalmazva 
Istennek azt a mondanivalóját, amit Jézusban és Jézus által mondott el nekünk, helye
sen érteni, egyáltalán nem könnyű és nem magától értetődő. A keresztyén teológia 
története során térben és időben szerteágazó tévutak nyíltak. Zahrnt bejárja velünk 
ezeket az utakat, és ezáltal segíti a keresztyén olvasót, hogy saját hitét, Istenről, Jézus
ról alkotott képét korrigálhassa, amennyiben az korrekcióra szorul. Ha az olvasó a 
szerzőnek köszönhetően kész szembesülni önmagával, kész levonni saját hitére nézve 
is a konzekvenciákat, akkor egyszerre lesz számára Zahrnt könyve megrázó és feleme
lő. Megrázó felismerés, hogy Jézus tanítása és személye sokkal inkább képezhetné 
korunk - és talán minden korok - keresztyénségével szemben egy elképzelt perben a 
vád alapját, mintsem az ártatlanságát bizonyító védőbeszéd érveit. Felemelő érzés 
ugyanakkor felfedezni, hogy az ehhez hasonló felismerésekből született mindig újjá, 
kapott új lendületet a hit, a keresztyénség, a teológia, az egyház. 

E sorok írójának gondolatai és érzései sajnos szétválaszthatatlanul és megkülön-
böztethetetlenül összefonódtak Zahrnt könyvének gondolataival, ráadásul könnyen 
meglehet, hogy tévesen. Hogy ez kiderüljön, illetve, hogy Zahrnt könyve hamisítatla
nul szóljon hozzánk, természetesen magát a könyvet kell kézbe venni. Az érvek sorá
ban azonban ez a legutolsó és legcsekélyebb érv, ami Zahrnt könyvének elolvasása 
mellett szól. 

Németh Zoltán 


