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János evangéliumának nyitó fejezetében (1,19-51) hat nap (lásd 1,29. 
35.43; 2,1) előzi meg, készíti elő Jézus első nagy jelét, a kánai menyegző 
borcsodáját, ilyenformán az ezekre következő hetedik nap eseményeként 
mutatva be azt. A hat nap közül négynek a történéseiről be is számol az 
evangélista egymás utáni jelenetsorokban, kezdve a Keresztelő fellépésé
vel. E napok során szinte szabályszerű ismétlődéssel rendre az történik, 
hogy a különféle szereplők mindenáron szeretnék meghatározni előbb azt, 
kicsoda a Keresztelő (1,19-22), majd - és főképpen - azt, kicsoda Jézus. 
Hiába erősködik a Keresztelő: i t t áll köztetek, és ti nem ismeritek őt (1,26). 
Ezek az emberek mégis mindenképp szükségét érzik annak, hogy elhe
lyezzék vallásos ismereteik tárházában Jézust, beleillesszék azok rendjébe, 
mindenféle címkéket aggatva rá: rabbi, messiás, József fia, názáreti, Isten 
Fia (1,39.42.46.50). Sikertelenül. Neveket próbálnak adni neki, ám k i 
derül, hogy valójában ő az, aki nevet ad az embernek (1,43). Fülöp dia
dalmasan hirdeti: Megtaláltuk Jézust (1,46), holott már előzőleg nyilván
valóvá válhatott volna számára, hogy szó szerint megfordítva történt jézus 
találta meg őt (1,44). Jézus még Nátánáél hittanilag igazán mintaszerű 
definíciójára sem hajlandó rábólintani. A definícióra mint olyanra nem 
hajlandó igent mondani. A sok szereplő között mindössze két ember van, 
akik nem foglalkoznak ilyesmivel, nem definiálnak: az egyik a Keresztelő, 
a másik - már a menyegzői részben - Mária. Címkézés helyett ők mind
ketten, a maguk különböző módján, a Szóra, az őket megérintő isteni 
beszédre hivatkoznak. A Keresztelő, amikor Jézus fel- és megismerésének 
forrását kell megneveznie, Isten neki kijelentett szavára mutat rá nagyon 
hangsúlyosan: én nem ismertem..., aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, 
az mondta nekem... (1,33), és még a látásra, saját személyes látására: én 
láttam... (32-34). Mária pedig szintén Jézus szavára hivatkozik: Tegyétek 
meg mindazt, amit mond nektek! (2,5) 

A negyedik evangélium nem véletlenül állt annyira közel a nagy teoló
gushoz, nem véletlenül választotta éppen ezt a bibliai könyvet legjelen
tősebb exegetikai munkájának témájául: mintha a fenti jelenség valamilyen 
szinten az ő teológiája egyik sarkalatos pontjának bibliai illusztrációja 
volna. A Mi az értelme annak, hogy Istenről beszélünk? című írásban (42-51. o.), 



a jelen kötet 49. k. oldalán így ír erről: „Ha azonban Isten nem általános törvény, alap
elv vagy adottság, akkor nyilvánvalóan csak abban ragadhatjuk meg, amit nekünk mond, 
amit velünk cselekszik. Csak annyiban beszélhetünk róla, amennyiben hozzánk intézett 
igéjéről, ránk irányuló cselekvéséről beszélünk. »Istenrol csak azt mondhatjuk el, amit 
velünk cselekszik.« (W. Herrmann)" És vajon az 1. fejezetből imént felidézett evangé
l iumi jelenetsorban a Keresztelő és Jézus nem valami hasonló irányba kívánnák-e el
mozdítani a nevek, definíciók, címkék világából kirobbanthatatlannak tűnő hallgató
ságukat? Nem valami hasonlót mondanának-e ma ők is, mint amit a kötetben olvasunk: 
hogy Istennel kapcsolatban nem létezik külsődleges-objektiváló megismerés, csakis 
egzisztenciális megértés, a halló, a látó ember individuális megértése lehetséges? A 
Keresztelő és Mária egyfajta modelljei lehetnének a Bultmann-tanulmány megállapí
tásainak. Talán nem is elsősorban arról van szó, mintha az úgynevezett modern em
bernek, egy mai hívőnek okvetlenül különösebb problémái lennének aj elenetbeli sze
replők „ósdi" vallási fogalmaival. Aligha. Inkább a - mégoly igaz és magasztos - cím
kékről van szó általában. Az embernek arról a hajlamáról, hogy miután felismerte és 
kimondta, hogy Jézus ez meg ez, pontot is tegyen a dolog végére, lezárja, mint rendben 
lévőt és elintézettet, amivel nincs több dolga, hogy e művelet után nyugodtan tovább
lapozhasson és odébb mehessen. 

A rendszerváltás után Bultmann jó néhány munkája láthatott napvilágot magyar 
fordításban, köztük a legjelentősebbek időrendben: Történelem és eszkatológia (Atlantisz, 
1994), Jézus Krisztus és a mitológia (Teológiai Irodalmi Egyesület, 1996), valamint Az 
Újszövetség teológiája (Osiris, 1998). A mostani kötet tanulmányok gyűjteménye. Negy
ven esztendő alatt, 1924 és 1963 között keletkezett írásokat tartalmaz, nagy többsé
güket a Glaube und Verstehen négykötetes tübingeni kiadásából válogatta a szerkesztő, 
Szirtes András (innen a magyar gyűjtemény címe). Szirtes a fordítók között is szerepel, 
a Bevezetés ugyancsak őt dicséri. Kiemeli a válogatás kiadásának egyik fő célját: hogy 
segítsen eloszlatni a Bultmann nézeteivel, különösen úgynevezett „mitológiátlanítási 
programjával" kapcsolatban elterjedt előítéleteket (7. o.). A bevezető tanulmány igen 
informatív, alapos, sokoldalú munka, amellett nagyon világos, közérthető. Felvázolja 
Bultmann pályájának főbb állomásait és műveit, képet ad arról a szellemi közegről, 
amelyben dolgozott, amely hatott rá, és amelyre ő maga is igen erőteljes hatást gya
korolt; számot ad teológiájának kulcsmotívumairól, majd röviden utóéletéről, a nem
zetközi és magyarországi Bultmann-recepció néhány jellegzetességéről. 

A kötet első írása, „A liberális teológia és a legújabb teológiai irányzat" (23-41. o.) 
1924-ben keletkezett; egyfajta liberalizmuskritika. Bultmann ezen irányzat fő tévedé
sének azt látja, hogy az embert helyezi a teológia centrumába annak természetes tárgya, 
Isten helyett, aminek értelemszerű következménye az, hogy Istent hallgatólagosan 
valamiféle dologként tételezi, és mint ilyent tekinti a középpontba helyezett emberi 
megismerés tárgyának. Bultmann távolabbi célja azonban, vagyis hogy a dialektikus 
teológia felismeréseit egyesítse a liberális teológia örökségével, már i t t megmutat
kozik. 

Az említett Mi az értelme annak, hogy Istenről beszélünk? című 1925-ös tanulmány ha
sonló témákat vet fel. „Önmagunkról kell beszélnünk, ha Istenről akarunk beszélni" 



(44. o.), vallja Bultmann, minthogy az ember nincsen kívül és nem is helyezheti magát 
kívül Istenen, hogy eképpen mint tárgyról, „róla" disputáljon; a de Deo disputare, ez 
maga a bűn Ádámtól fogva. Az istenismeret értünk való (pro me) jellegét állítja elő
térbe, hangoztatva, hogy az „objektív" történelem nem lehet a teológia tárgya. Többek 
között azért sem, mert a történeti bemutatás úgy állítja be Isten cselekvését, mint va
lami e világban minden további nélkül láthatót. Bultmann teológiájának alapvető ele
mei jelennek meg már most; hasonló gondolatokat fogalmaz meg később a mitológi-
átlanítás koncepciójában, s majd az a körüli vitákban. Vagyis - ahogy maga a nagy 
vitapartner, Barth 1947-ben számos kifogása ellenére elismeri - Bultmann alapvető 
célja mit sem változott, s ez az ember és az őt megragadó isteni kinyilatkoztatás konf-
rontálódásának feltárása. 

Bultmann első jelentős hermeneutikai tanulmánya szintén 1925-ben látott napvilá
got: „Az Újszövetség teológiai egzegézisének problémája" (52-70. o.). A kiindulás az 
előzőhöz hasonló. A bibliai szöveg értelmezését nem lehetséges elválasztani az ön
értelmezéstől, amiből végül logikusan következik, hogy „a teológia és az egzegézis, 
illetve a rendszeres és a történeti teológia alapjában véve egybeesnek" (67. k.). Mind
eközben Bultmann a maga részéről erőteljesen ragaszkodik a történeti-kritikai mód
szerhez, csakúgy, mint a teológiai fogalmak precíz használatához és elemzéséhez. 
Szerinte csak a történeti-kritikai és vallástörténeti módszer alapozhatja meg a kutatást, 
ám ennek tétje egyáltalán nem a múlt valamiféle előbányászása, hanem a kérügma és 
az emberi önértelmezés viszonyának feltárása. 

Bultmann legfontosabb egzegetikai írását, a János-kommentárt 1941-ben, hosszú elő
készítő munka után adta ki . A magyar kötetben ennek az előkészületnek az időszaká
ból, 1928-ból kap kézhez az olvasó egy írást A János-evangélium eszkatológiája címmel 
(71-84. o.). Jól láthatók ebben azok az okok, amelyek miatt a negyedik evangélium 
annyira közel állt Bultmannhoz: mert Jézust Igeként mutatja be; mert számos ponton 
inkább spirituális, semmint történeti jellegű; mert az eszkatológiát jelen idejű és in
dividuális eseményként fogja fel; és mert szembeállítja, olykor radikálisan, az Istent 
objektiváló, tárgyiasító, a dolgok sorában elhelyező, illetve a kinyilatkoztatástól meg
érintett embert, e kétfajta vallási szemléletet. Amikor a negyedik evangélium 5,21 kk. 
versei Jézus megbízatását eszkatológiai megbízatásként írják le, akkor ez az eszkaton 
nem a „végidő", nem a parúzia és az utolsó ítélet, hanem olyan esemény, ami most 
történik, a jelenben megy végbe. A tanulmány ezzel összefüggésben arra a kérdésre 
keres választ, mit jelent Jánosnál az „élet" fogalma, amelyről az ő Jézusa mint máris 
megjelentről, mint most jelenvalóról beszél, valamint - még ezt megelőzően - azt a 
kérdést vizsgálja, miféle valóság az, amit az evangélista „világnak" nevez, szembeállít
va ezzel az élettel. 

Bultmann és Martin Heidegger 1923 és 1928 között tanított együtt a marburgi egye
temen. Ekkori mély szellemi kapcsolatuknak a részleteire nincs lehetőségünk it t k i 
térni, az olvasó rövid összegzést talál róla a bevezetés lapjain (12. kk.) . Nemcsak 
Heidegger korai főműve, a Lét és idő születik ekkoriban (1927), Bultmann-nak a Glau
be und Verstehen első, 1933-ban megjelentetett és Heideggernek ajánlott kötetében 
összegyűjtött tanulmányai szintén ezen időszak termékei. A kötetünkben is szereplő 



A jelenvalólét történelmisége és a hit című tanulmányában (1930; 110-128. o.) Bultmann 
elemzi a teológia és a heideggeri filozófia kapcsolatát. Mind a teológia, mind a filozó
fia tárgya a jelenvalólét (Dasein), állapítja meg, de más-más módon közelítenek tár
gyukhoz. A teológia azt vizsgálja, hogyan érinti a kinyilatkoztatás eseménye a jelen
való létet, magát a konkrét létezést, a hívő vagy nem hívő létezést, míg a filozófia 
ugyanezen jelenvaló lét formális struktúráját kutatja. 

A mitológiátlanítás (Entmythologisierung) kifejezés először Bultmann 1941-es Új
szövetség és mitológia című egyetemi előadásának alcímében szerepelt, és csakhamar 
nemcsak a tudós nevével kapcsolódott össze elválaszthatatlanul, hanem a fogalom 
változatos félreértéseivel is. A helyzetre mi sem jellemzőbb, mint az a tény, hogy a 
röviddel a I I . világháború után, 1947-től kibontakozó polémia anyaga hat kötetben 
látott napvilágot, az utolsó, 6. kötet 1963-ban (Kerygma und Mythos, 1-6. Hrsg. von 
Hans-Werner Bartsch. 1948-1963), és a vitához számos nem evangélikus felekezetű 
kutató is hozzászólt, sokféle szempontot vetve fel. A jelen gyűjteményben Bultmann 
egyik reflexiója olvasható az utolsó, 1963-as kötetből A mitológiátlanítás problémája cí
men (316-322. o.). 

Világosan látnunk kell, hogy Bultmann tézise természetesen nem magát az Újszö
vetséget vagy annak egyes részeit utasítja el, az evangélium, a kérügma mitologikus 
nyelven megfogalmazott kijelentéseit sem elvetni vagy kiiktatni és másokkal helyet
tesíteni szándékozik, hanem értelmezni. Ezt a szándékot közvetve igazolja, hogy az 
eredeti előadás kiadásához maga fűzte hozzá a jelen kötetben is olvasható, A természe
tes kinyilatkoztatás kérdése című írást (185-204. o.), amelyben az istenismeret egyedül
álló forrásának minősíti a krisztusi kinyilatkoztatást, elutasítva ez ügyben korának a 
természetre és a történelemre hivatkozó ideológiáit. A mitológiátlanítás programja pozi
tív megfogalmazásban tehát a kérügma értelmezését, egzisztenciális értelmezését jelenti. 

Bultmann abból a vitathatatlan tényből indul ki , hogy az újszövetségi kijelentéseket 
a kor mitologikus világszemléletének nyelvén fogalmazták meg - hogy is fogalmazhat
ták volna másképp? Márpedig a mítoszról, a mitológiáról tudjuk, hogy nem más, mint 
nyelv, egyfajta világértelmezés nyelve, a világ megértésének beszédmódja. A mítosz 
valóságosan nyelvként viselkedik. Megvannak a maga nyelvi jelei: szavai a mitologé-
mák; van jelentéstana: a jelentést a mitologémák metaforáinak fogalmivá alakításával 
kapjuk meg; van grammatikai szabályrendszere: a mitologémák összekapcsolásának 
véges számú módozatai. Ha máshonnan nem, már e nyelv-természetéből is világos 
kell legyen, hogy a mítosz, a mitikus nyelv par excellence a földi világról szól, az istenség 
megjelenését, megnyilvánulását, cselekvését mint e világban láthatót mutatja fel. (Akár
csak egyébként Bultmann szerint a magában vett történeti megközelítés; innen szem
lélve voltaképp nem új a koncepció, hanem korábbi antihistorikus szemléletének to
vábbgondolásából adódik.) Ez az egyik ok, amiért a mítosz beszédmódja megfelelő -
egzisztenciális - értelmezés nélkül nem alkalmas a Biblia Istenéről szóló beszéd 
eszközeként. 

A másik ok pedig a modern ember világképe, az ókori emberétől gyökeresen eltérő, 
természettudományos szemlélete. Bultmann a mitológiátlanítás programját párhu
zamba állítja a megigazulás páli és lutheri tanításával, a cselekedetek nélküli, hit álta-



Ii megigazulás tanával. A par excellence bibliai hitről van ugyanis szó, amely nem a 
láthatóra - a kérügma „történetileg megragadható valóságmagjára" - néz, hanem a 
láthatatlanra, arra, ami megragadhatatlan dologisága szerint; a nem látott dolgok valósá
gaként értett hitről van szó (Zsid 11,1). A mitológiátlanítás tehát a páli, lutheri tan 
logikus folytatása, alkalmazása a megismerés területére, az istenismeretre. A bibliai 
szerzők írásaikban a maguk egzisztenciális érintettségét, azaz hitüket fejezték ki , s 
tették ezt persze mitikus nyelven; csakhogy ezzel végérvényesen eltüntették, hozzá
férhetetlenné tették Jézus történetiségének tényeit. Nem Jézus történetiségét tehát, 
ahogy némelyek (félre) értették Bultmannt, hanem az ahhoz való hozzáférés lehetősé
gét, így aztán a mai ember, ha Istenről akar beszélni, szintén csak a maga egyéni érin
tettségéről beszélhet. 

A történetiség fontosságának, a történeti Jézus jelentőségének, valamint a kérüg-
mával való kapcsolatának kérdését maguk Bultmann tanítványai (Käsemann, Bornkamm, 
Ebeling, Fuchs) kritikailag vetették fel újra. Már az 1950-es években vitába szálltak a 
mesterrel, hivatkozva arra a vitathatatlan történeti érdeklődésre, amelyről - mint Kä
semann írta 1953-as vitaindító előadásában - az evangéliumok puszta megléte már 
önmagában vitathatatlanul tanúskodik: ez egyenesen kötelezi a teológiát, hogy komo
lyan vegye Jézus történetiségét. Természetesen nem visszatérés ez a régi, naiv, pozi
tivista Leben/esu-kutatás módszeréhez, amely az evangéliumok közléseit „egy az egyben" 
történeti faktumnak tekintette, és amelynek erőfeszítései így végül kudarcot vallottak 
- ilyen visszatérés, éppen Bultmann munkásságának jóvoltából, soha többé nem volt 
lehetséges. A Bultmann-tanítványok a különböző korúnak tekintett hagyományrétegek 
szétválasztásával igyekeztek eljutni a fennmaradt, Jézusra vonatkozó, illetve Jézus ál
tal mondott „eredeti szavakhoz" (ipsissima verba), feltárva az eredetiség összetett kr i 
tériumait. A magyar válogatásban is szereplő előadásában, illetve 1959-es, Az őskeresz-
tyén igehirdetés viszonya a történeti jézushoz című munkájában (297-315. o.) Bultmann 
lényegében visszautasítja tanítványai és a témához hozzászóló többi kritikusa kritiká
ját (ezek főbb munkáit lásd: 297. o. 1. jegyz.). Újból vázolja „a történeti Jézus és a 
Krisztus-kérügma között fennálló különbségeket" (298. o.), megismétli e kettő viszo
nyára vonatkozó nézetét, tisztázza a koncepciójával, kijelentéseivel kapcsolatos félre
értéseket, és végső soron, mindezek alapján, továbbra is lehetetlennek tartja a kérüg-
mának, a kérügma tárgyának „objektív" történeti igazolhatóságára irányuló próbálko
zásokat. 

A magyar teológiában a Bultmann-recepció sovány eredményeket mutathat fel. Kar-
ner Károly önállóan is megjelent igényes tanulmánya (1944!) nem válthatott ki érde
mi visszhangot s a kötet bibliográfiája szerint Pákozdy László Márton 1955-ös írása után 
legközelebb csak jó négy évtizeddel később, 1996-ból olvasható magyar nyelven egy 
tanulmány Bultmannról - egy katolikus szaklapban, a Vígíííában jelent meg -, és még 
ez is fordítás, a német Heidegger-tanítványtól, Otto Pöggelertől származik (mármint ha 
nem számítjuk ide Nagy Barna 1999-ben a Kálvin Kiadónál megjelent, ám jó hatvan 
évvel korábban, 1936-ban írott disszertációját, lásd a bibliográfiában, 22. o.). Teoló
gusaink alapvető fenntartásokkal, meg nem értéssel fogadták Bultmann nézeteit, ami
nek az ismert szellemi és politikai összetevők, valamint Barth magyarországi hatásának 



ereje mellett döntően lelkipásztori oka lehet. A magyar teológusok úgy érzékelték, a 
hívő fejében az a mondás, hogy „a hit tárgyának végső történeti magvát elvileg lehetet
len megtalálni", óhatatlanul úgy fordítódik le magyarra, hogy ilyen mag nincs, nem lé
tezik. Ez az aggály érthető. A hithirdetés aligha bírta volna, s ma sem bírná el azt a 
hittel szemben támasztott magas bultmanni (és, tegyük hozzá, bibliai) követelmény
szintet, hogy ne a láthatókra, az úgynevezett „történetileg megfogható valóságra" 
nézzen, hanem a láthatatlanokra, hogy érje be a „nem látott" és elvileg soha „nem 
látható dolgok valóságával" (Zsid 11,1). 

Dér Katalin 

Pápista szőrszálhasogatás, avagy a hit értelmi ismerete 
Ulrich G. Leinsle: A skolasztikus teológia története 
(Osiris kiadó, Budapest, 2000. 328 o.) 

Nem hálás és nem könnyű feladat összefoglaló és értékelő művet közreadni a skolasz
tikáról. Nem pusztán azért, mert számtalan szerző temérdek művével, a források és 
szövegkiadások napról napra bővülő körével és szinte áttekinthetetlen mennyiségű 
másodlagos irodalommal kell számot vetnie annak, aki erre a munkára adja a fejét, 
hanem azért is, mert szembesülnie kell a skolasztika kifejezést kísérő három évszáza
dos, a fogalom tartalmaként merő szellemi bornírtságot sejtő előítéletekkel és a régi 
keresztény tudományossággal szemben ma is eleven lenézéssel és bizonytalansággal. 
Ám legalább ekkora gondot jelenthet magának a skolasztika, skolasztikus kifejezések
nek a puszta értelmezése is. Már csak ezért sem meglepő, hogy Ulrich G. Leinsle pre
montrei szerzetes, a regensburgi egyetem professzora fogalomértelmezéssel kezdi a 
maga bevezetését. Némi leegyszerűsítéssel fogalmazhatunk úgy, hogy skolasztika k i 
fejezésünknek kétféle alapértelmezése létezik. Az egyik szerint a skolasztika történeti 
kategória, amely a 11. és a 15. század közötti nyugati keresztény teológiát-filozófiát 
vagy annak teoretikus-szisztematikus rendszereit jelenti, valójában tehát - a misztikát 
és a spirituális-heretikus mozgalmakat leszámítva - a keresztény középkor teológia- és 
bölcselettörténetét. A másik megközelítés viszont módszertani fogalomként, a keresz
tény gondolkodás korokat átívelő formájaként határozza meg tárgyát. Leinsle maga ez 
utóbbi értelmezés mellett foglal állást, amely a keresztény módon való gondolkodás 
sajátos, szigorú logikai és metodológiai szabályoknak engedelmeskedő, „iskolás" vagy 
„egyetemi" metódusát tekinti a skolasztikafogalom valódi, lényegében tudományel
méleti és tudománymódszertani tartalmának. Lényegében ebből az állásfoglalásból 
következik, hogy számára a skolasztika csupán egyik, bár meghatározó formája a kö
zépkori keresztény gondolkodásnak és szellemi életnek, ugyanakkor viszont nem kö
tött térhez és időhöz; ebből egyszerre adódik, hogy nem minden skolasztika, ami az 
európai középkor szellemi életében teológiai-vallási, viszont van egy második, a rene
szánsz és a reformáció utáni barokk skolasztika, bizánci, sőt protestáns skolasztika is, 
nem is beszélve a 19. század végének neoskolasztikus szellemiségéről. Ám ha elfogad-



juk Leinsle fogalomértelmezését, amely szerint a skolasztika olyan gondolkodásmód, 
amely a tekintély és az értelem pilléreire egyaránt hagyatkozva szemléli az égi és a földi 
valóságot, és megszívleljük azt a figyelmeztetését, hogy ez a szellemiség a biblikus 
szemléletet az antik tudományfilozófiával, főleg Platánnal, Arisztotelésszel igyekszik 
harmóniában értelmezni, de nem pusztán a teológia, hanem a bölcselet, sőt a jog- és 
az orvostudomány területén is egységes tudásrendszer megalkotására tör, gondolhat
juk azt is, hogy a mű címében és fejtegetései egészében talán pontosabb lett volna nem 
skolasztikus teológiáról, hanem skolasztikus gondolkodásról, egyfajta skolasztikus 
szellemiségről beszélnie. Az egész művön végigvonul az a törekvés, hogy szigorúan a 
teológia világában, témáiban érvényesülő skolasztikus szemléletről essen szó, ám a 
teológia és a filozófia közötti illetékességi határok megvonása szerzőnk számára sem 
sikerülhetett minden esetben, hiszen a skolasztikus mentalitás alapvető ismérve éppen 
a filozófia és a teológia, a hit és a tudás közötti határok viszonylagossá tétele volt. 
Anyaga tárgyalása során Leinsle döntésre kényszerült abban a tekintetben is, hogy 
milyen módon kísérli meg a rendelkezésre álló hatalmas irodalom rendszerezését és 
bemutatását. Az alternatívák i t t világosak: dönthetünk a kronologikus-doxográfiai 
tárgyalásmód mellett, vég és tanulság nélkül sorakoztatva fel évszázadok jelentős vagy 
kevéssé fontos gondolkodóinak és különféle iskoláinak, műhelyeinek szellemi telje
sítményét, ám tehetjük azt is, hogy néhány kulcsfogalmat kiemelve, azok logikai rend
jében próbáljuk rekonstruálni a skolasztikus gondolkodás útjait és alternatíváit. 

A pusztán történeti és a csupán logikai eljárás között kínálkozik közvetítő megoldás 
is, és Leinsle ennek alkalmazása mellett döntött. Ennek az a lényege, hogy a skolasz
tikus gondolkodás alapvető fogalmai genetikus és logikai rendben követik egymást, 
elemzésük azonban felbukkanásuk és fejlődésük történeti folyamatait követi. A sko
lasztika története ebben a felfogásban problémák és kérdések egymásutánjaként és 
egy folyamatosan fejlődő, új és új kérdésekre reflektáló tudományos módszerként áll 
előttünk, kérdései megoldásának lehetőségeit pedig egy-egy jellegzetes gondolkodói 
teljesítmény vizsgálata, egy-egy szellemi portré megrajzolása mutatja be. E módszer 
alkalmazásának ma legelterjedtebb, a modern analitikus bölcseletben gyökerező mód
ja a skolasztikus teológia alapjainak nyelvfilozófiai kategóriákra történő redukciója, a 
teológiai nyelvnek pusztán nyelvi-logikai problémaként való kezelése, a skolasztikus 
filozófia teológiai nyelvkritikaként, jel- és jelentéselméletként való vizsgálata. Leinsle 
alighanem tudatosan nem követte ezt az utat; elemzésének kötőanyagát így nem a 
nyelvlogikai, hanem a metafizikai és tudományelméleti megfontolások, a traditio és a 
ratio közötti feszültségek nyomonkövetése adja. 

Fogalomtörténeti bevezetőjében szerzőnk Augustinus auctoritas és ratio fogalmaiból, 
a hitnek az értelmet megelőző, de az értelemre rá is utalt természetéből bontakoztat
ja ki azt a szellemi keretet, amelyben a skolasztikus gondolkodás kiindulópontjait és 
alapjait meglelhetjük. Egyértelmű és világos az is, hogy a hit és a tekintély értelmi 
megerősítésének igényét az Istenről való beszéd módjait és lehetőségeit firtató Boe-
thius axiomatikus grammatikai rendszere öntötte formába, a korai középkor szenten
ciagyűjteményei pedig nem tettek mást, mint logikai építménnyé igyekeztek rendezni 
a keresztény hit biblikus, patrisztikus alapokon nyugvó argumentumait. M i sem ter-



mészetesebb, mint az, hogy a hit dolgairól való értő" és rendszerező gondolkodás ter
mészetes keretéül már a korai középkorban is az iskola, a falai között tantárggyá váló 
hit elemzése vált, amely természetes módon kívánta meg a biblikus szöveg értelem 
szerinti (exegetikai) és jelentés alapján történő (grammatikai) vizsgálatát. Valójában 
ott és akkor született meg a skolasztika mint gondolkodásmód és módszer, amikor 
különvált egymástól a szent szöveg közvetlen olvasásán és az auctoritas alapján való 
megértésen alapuló, valamint a szöveghez összehasonlító és mérlegelő magyarázatokat 
fűző, dialektikusnak vagy racionálisnak nevezhető értelmezési mód. Leinsle ezt a fo
lyamatot a 8. és a 11. század közötti kolostori iskolák világában, a divina pagina és a 
fides catholica elválásának folyamatában ábrázolja, világos határvonalat jelölve ki a kö
zépkori - lényegében spirituális - exegézis és a szentenciáskönyvekben, majd sum
mákban kibontakozó dialektikus-disputatív teológiai szemlélet között. A m Pierre Abé-
lard korától ez a kettéválás komoly következményeket hozott; a harmonizáló, pozitív 
patrisztikus argumentumokra hagyatkozó exegézis mellett teret nyert a sic et non mód
szerére támaszkodó disputáció módszere is, és valójában ez jelentette a skolasztikus 
gondolkodásmód kiteljesedésének fordulópontját. A vita és érvelés technikájának f i 
nomodása hozta meg a helyes teológiai nyelv keresésének, a hitről való pontos és 
egyértelmű beszéd szabályai meghatározásának igényét, amely a következő századok 
modalista és vokalista jelentéselméleti vitáiban vagy az általános fogalmak és az egye
di létezők viszonyáról szóló univerzáliavitában, a realista és nominalista ontológiák 
kiformálódásában alapvető keretéül szolgált a teológiai diskurzusoknak. Aligha két
séges, hogy a skolasztikus szemlélet megszilárdulásának fontos lépése volt a racioná
lis teológia önértelmezésének, öntudatának, az auctoritas kizárólagos bizonyító erejével 
való szembefordulásának a megszületése, amelyet a szerző Ioannes Scotus Eriugena és a 
skolasztika atyjának is nevezett Canterburyi Anselmus szellemi teljesítményének tekint. 
Ebben a folyamatban fedezi fel Leinsle a középkori gondolkodás módjainak, kultúrái
nak szétválását: míg a kibontakozó skolasztika az egyetemek világában lel otthonra, a 
kolostorok világában, később pedig a népi jámborság mozgalmaiban a 12. századtól 
kibontakozik a misztika. Mindezek ellentettjeként pedig megjelenik az, amit az egy
oldalú, exkluzív intellektualizmus vagy a vallási popularizmus jegyében színre lépve 
szerzőnk tudományos eretnekségnek, Gottschalk, Berengar, Gilbert de la Porrée vagy ép
pen David Dinant és Arnoldo Brescia szellemi platformjának tekint. 

A 13. század eleje döntő változásokat hozott a keresztény szellemi élet alakulásában. 
A biblikus-patrisztikus hagyomány mint szellemi muníció mellé ettől az időtől sora
kozott fel az arisztotelészi - arab, avicenniánus és averroista elemekkel átszőtt - filo
zófia ismerete, a szellemi élet új pódiumaként pedig megjelent a középkori egyetemek 
világa. Az egyetem Leinsle által alaposan elemzett intellektuális újdonsága és korábban 
elképzelhetetlen tudományos nyilvánossága a jámbor szellemi egyetértés és hagyo
mánytisztelet kora után vitákat szült, és olyan tudományos közéletet teremtett, amely
ben a következő két évszázad skolasztikája valójában irányzatok és iskolák vitájaként 
és küzdelmében fejlődött tovább. E kor igazi alapkérdése a teológia tudomány jellegé
nek igazolása és átfogó rendszerként való kiépítésének elvégzése volt, valamint annak 
eldöntése, hogy egy tudományként felfogott szisztematikus hitelmélet képes-e úgy 



(o^edc.2007/3-4_ _ _ _ _ _ ^,..^,.,^.,,,, 

értelmezni a ráció elvei szerint a valóságot, hogy ne kerüljön ellentétbe a hit és a ha
gyomány elveivel. Az erre a kérdésre adott felelet eszmetörténete jelenti azt a kort, 
amelyet nagyskolasztikának nevezünk: a summák ideje az, Bonaventura és Aquinói Tamás 
szintéziseinek, az averroista vitáknak az ideje, amikor a legélesebben rajzolódik ki a 
hittudomány két intellektuális alternatívája, az arisztoteliánus és a platonikus-augusz-
tiniánus szemlélet közötti eltérés, amelynek szellemi tartalmát és természetét Leinsle 
is alaposan elemzi. Ebben a folyamatban beláthatatlan jelentősége volt az arisztoteli
ánus rendszer egészével, főképpen pedig a teljes Organon, a Fizika és a Metafizika szö
vegével való alapos megismerkedésének, amely valahol a Summa Halensis létrejötte és 
Albertus Magnus szellemi próbálkozásai idején jutott fordulópontjához. 1270 körül már 
világosan kirajzolódtak a skolasztika mint rendszer alternatívái: az egyik oldalon Bo
naventura Augustinusra és Platónra hagyatkozó fideizmusában és voluntarizmusában, 
a másikon Aquinói Tamás arisztoteliánus intellektualizmusában. Leinsle véleménye 
szerint a tomista doktrína fő célja a teológia tudományként való legitimációjának meg-
lelése volt. Leinsle Szent Tamás tudománymódszertani megfontolásait elemezve arra 
a következtetésre jut, hogy a klasszikus tomizmusban valójában a teológia nem egy
szerűen tudománynak bizonyul, hanem az egyedüli tudománnyá válik, amely minden 
más tudásformát részlegesként, segédtudományként rendel maga alá, és kielégítő har
móniában képes szemlélni a hit intencionális és a racionális tudás metafizikai szem
lélete által egységben értelmezett teljes keresztény tanítást. Tamás rendszerének és az 
arra reagáló correctorium-vitának az áttekintése is Leinsle szellemi mértéktartását és 
következetességét igazolja, hiszen nem merül bele az arisztoteliánus ontológia és is
meretelmélet fogalmainak, a hülémorfista vagy a világ örökkévalóságának igazolható
ságáról szóló diskurzusoknak a részleteibe, hanem rövid, koncentrált előadásban szi
gorúan a tudományelméleti álláspontok alakulását veszi szemügyre. 

Ez az eljárás különösen termékenynek bizonyul azután a 14. és 15. századi skolasz
tika témáinak tárgyalása során, hiszen e kor iskoláinak és irányzatainak sokasága, a 
gyorsan gyarapodó európai egyetemek világának áttekintése alighanem meghaladná 
egy nem doxográfiai és lexikális teljességre törő fogalmi és módszertani skolasztika
elemzés kereteit. A kibontakozó tomista iskola mellett e kor szellemi habitusát Duns 
Scotus voluntarizmusa, Occam és a nominalista iskola grammatikai ismeretkritikája, 
az oxfordi Merton College mestereinek empirikus természetbölcseleti, sőt fizikai és 
matematikai iskolája határozta meg, a realista-nominalista vita késői szakasza pedig 
a via antiqua és a via moderna szellemi mozgalmai révén a teológiai tudás birtoklásának 
két, egymástól alapvetően különböző alternatíváját fogalmazta meg. A többnyire ké
sőinek vagy nominalistának nevezett skolasztika, a devotio moderna jámborsági szem
lélete és a reformáció korát előkészítő spirituális mozgalmak időszaka Leinsle tárgya
lásában gondolkodói portrék, szellemi habitusok bemutatásának sorozatává válik, 
amelynek lényege a skolasztika korábbi egységét biztosító divina pagina és fides catho-
lica harmóniájának megbomlása, amelynek szellemi történéseit Wyclif és Husz bibli-
cizmusa, Gerson gyakorlati teológiája vagy Biel kegyelemteológiája jellemzi. Talán 
egyetlen témát említhetünk, amely it t hiányzik a szerző elemzéséből: Geert de Groote 
vagy Hadewijch spiritualitása, a 15. századi németalföldi misztika antiskolaszticizmu-



sa említést érdemelt volna az első skolasztika szellemi és tudományos alkonyának 
jellemzése során. 

Közhely, ám ettől még nagyon igaz, hogy a reneszánsz új tudományos és oktatási 
paradigmát fogalmazott meg, amelyet a tradícióval szemben a Biblia jelentőségét hang
súlyozó szemléletével főként Erasmus képviselt. Az sem új felismerés, hogy a reformá
torok általában ellenségesen tekintettek a számukra túlságosan is filozófiai veretű, a 
hitet és a biblikus lelkületet kiüresítő skolasztikus hagyományra, ám az is lényeges, 
hogy elmarasztaló véleményük elsősorban a késői, nominalista skolasztikát, annak az 
isteni kegyelemre való hívő ráhagyatkozást teoretikus okoskodással helyettesítő véle
ményét érintette. Leinsle a hitújítás koráról szólva Luther, Melanchthon és Kálvin állás
pontját veszi szemügyre, akiknek nézeteiben a skolasztikával mint teológiai módszer
rel való elégedetlenséget és a bízó hittel szemben az okoskodó értelemre való túlzott 
ráhagyatkozás kárhoztatását találja közösnek. Ám igen fontos az is, amire Leinsle f i 
gyelmeztet: a reformátorok kritikájának megfogalmazása idején már magában a sko
lasztikus hagyományban is átrendeződés indult. Az 1500-as évek elejétől egy olyan új 
tomizmus van kibontakozóban, amelyet Cajetan, P. Crockaert képvisel, és amely F. de 
Vitoria révén hamarosan elvezet a második skolasztika, a barokk katolikus skolaszti
kája kibontakozásához. Ebbe a szellemi folyamatba illeszkednek a tridenti zsinat dog
matikai döntései csakúgy, mint a jezsuiták megjelenése a tudományos és egyetemi 
életben, olyan, a reneszánsz és a korai barokk szellemét egyaránt hordozó szellemi 
központokban, mint Salamanca vagy Alcalá, Ingolstadt vagy Diliingen és a második 
skolasztika szellemi központjának számító római Collegio Romano. Leinsle C. Giacon 
második skolasztikafogalmát továbbgondolva tekinti át a 16. és a 17. század katolikus 
bölcseleti törekvéseit; nézete szerint az i t t megszülető régi-új skolasztika dogmati
kus-diszciplináris fegyelme mellett kiemelkedő jelentősége van a katolikus teológiai 
gondolkodás legitim kettősségének: a teoretikus, skolasztikus filozófia (Suarez, Vas-
quez) mellett ott vannak a pozitív, biblikus-patrisztikus gondolkodás képviselői, a 
pasztorális és morális gyakorlatiság képviselői (Petavius, Busenbaum, La Croix) is. A 
második skolasztika szellemi teljesítményének csúcspontját a különféle Cursus Theolo-
gicus-sorozatok jelentették, amelyekből a katolikus dogmatika és bölcselet máig érvé
nyes rendszerezése született, szellemi izgalmait pedig döntően a kegyelemtani, a de 
auxilii, a probalilista és a janzenista viták jelentették. 

Korábbi írásai alapján úgy tűnik, Leinsle professzor igazi kutatási területe éppen ez, 
a második skolasztika szellemi világa, amelynek szellemi történései sorából a kegye
lemtani vitát, Suarez metafizikáját, a kartezianizmus és a skolasztikus racionalizmus 
találkozását tárgyalja. A szerző eljárása a mű ezen részében ismét a szellemi portré
sorozat megalkotására épít: Mastrius, Arriaga, Gonet, Babenstuber és más hittudósok 
szellemi teljesítménye egy-egy apró hozzájárulás a skolasztikus gondolkodásmód és 
az újkori szellemi élet közötti találkozáshoz. Önálló gondolati egységként ebben a 
kor- és szellemtörténeti környezetben tárgyalja Leinsle az úgynevezett protestáns sko
lasztika problémáját, történetét, amelyről bő két évtizede már önálló monográfiát is 
közzétett. Ha elfogadjuk szerzőnk azon véleményét, hogy a rendszeres, dogmatikus 
teológia nem létezhet szilárd bölcseleti, lét- és ismeretelméleti, logikai és tudomány-



filozófiai alapok nélkül, osztanunk kell azt a nézetét is, hogy a reformáció hittani kon
szolidációjának folyamatában el kellett érkeznie egy olyan pillanatnak, amikor hittudósai 
maguk is a skolasztika mint a hit tényeire való racionális reflexió útját választották. 
Leinsle értelmezésében a folyamat első lépése volt már Melanchthon arisztoteliánus 
tudománymodellt követő Lórija, a hittan szisztematikus tudományelméleti megalapo
zásának tudatossága pedig nyomatékosan bukkant fel Johann Gerhard rendszerében. A 
lutheránus ortodoxia fénykorában ezt a hagyományt a G. Calixt tudományelméleti ér
telemben improvizatív szinkretizmusa ellen fellépő A. Calov építette tovább, elfogadva 
azt az alapvetően skolasztikus elvet, hogy a hit tételeinek kifejtésében létezik egy olyan 
logikai rend, amely a hittani állítások racionális logika szerinti rendszerezésére és ki
fejtésére képes. A továbbiakban Leinsle tárgyalásában inkább csak ízelítőt kapunk a 
protestáns skolasztikából, mint szellemi folyamatai beható, történeti tárgyalását: / . A. 
Scherzer definitív módszere vagy a Gyulafehérváron is tanárkodé kálvinista/. H. Alsted 
dogmatikai enciklopédiája már-már a kortárs katolikus Cursus Theologiae műfaji pár
huzamának vélhető, Ch. Wittich személyében pedig a protestáns skolasztika is eljutott 
az újkori laikus racionalizmus valóságával, Descartes rendszerével való számvetésre. A 
felvilágosodás korával a skolasztikus gondolkodásmód ismételt válsága következett el, 
amelyet Leinsle egyetlen személy, £. Ámort eklektikus teológiájának bemutatásával 
jelez az olvasó számára, könyve utolsó néhány oldalán pedig mintegy csak jelzi azt, 
ami a 18. századtól, a második skolasztika lassú elmúlása idejétől következett. így 
említi a katolikus tübingenieket, a 19. század derekának néhány bátortalan, a skolasz
tika megújítására irányuló próbálkozását. A harmadik, 1891-ben az Aeterni petris kör
levéllel útjára induló skolasztika világának elemzése, a különféle formákban máig is 
eleven neotomizmus áttekintése azonban már nem fért, nem férhetett e mű szűkre 
szabott keretei közé. 

Mindent összevetve Leinsle professzor munkája kitűnő első bevezetés a skolasztikus 
gondolkodás fogalmainak, módszereinek és fejlődésének áttekintéséhez, amely világos 
magyarázataival, teológiai forrásai bőséges idézésével, az általa feldolgozott szakiro
dalom áttekinthető kezelésével a keresztény gondolkodás olyan korszakaiba vezeti az 
olvasót, amelyek ismerete nélkül a keresztény tanítás múltja és jelene, a teológia bel
ső világa érthetetlen marad. Hazai könyvkiadásunk az utóbbi évszázadban nagy adós
ságot halmozott fel a skolasztikus hagyomány megismerése tekintetében, amely adós
ság törlesztésének folyamatában a Görföl Tibor értő és pontos fordításában megjelent 
magyar kiadás biztató kezdetnek, a könyv olvasása izgalmas szellemi kalandnak ígér
kezik. 

Horváth Pál 



Ahonnan nem távoztak a tatárok 
(Dzsingisz kán és öröksége. Magyar Nemzeti Múzeum 2007. május 25. - szeptember 2.) 

Dzsingisz kán és öröksége? - ugyan miféle kiállítás tudná azt bemutatni, kérdezheti a 
tatárjárás egy szerencsés túlélőjének 21. századi leszármazottja. Üszkös romok, csont
halmok, templomok szerteszórt kincsei és elárvult használati tárgyak? Alighanem 
sokan álltak sorba a Nemzeti Múzeum kiállítására hasonló gondolatokon tűnődve, és 
a Tatárjárás című kiállítás első pillanatai nem cáfolták ezt a feltételezést. Még be sem 
lépett ugyanis a látogató, de a munkáját egykedvűen végző jegyszedő háta mögötti 
félhomályból máris lódobogás, csatakiáltás és menekülők sikolya ütötte meg a fülét. 
Noha az ilyesfajta zajos interaktivitás egy korszerű kiállítástól ma már szinte elvárás, 
e hangokra, amelyek betöltötték a hosszúkás kiállítótér egészét, a tárgyak megerősítő 
tartalommal feleltek: akár a mongol támadás előtt készült, akár a hadjárat során hasz
nált, akár annak következtében a föld alá került, akár a pusztítást követő újjáépítésből 
fennmaradt tárgyi emlékről legyen szó. Mert ez a kiállítás a hiányról vallott: a mű
tárgyak - csontok, fegyverek, éremleletek - annak a kora középkori magyarországi 
tárgyi kultúrának, jobban mondva e kultúra eltűnésének a hírmondói, amely 1241-
42-ben vált semmivé. És még a pozitív végkicsengés, Buda és Visegrád felemelke
dése, királyi székhellyé tétele is arra utalt, hogy a mongol kataklizma után új alapok
ról, tiszta lappal volt csak folytatás, nem maradt épen annyi a régiből, amire mód lett 
volna építeni. 

Ez azonban csak az egyik kiállítás: a Dzsingisz kán és öröksége címűhöz az alagsorból 
a díszlépcsőn felkapaszkodva juthattunk el. Ezen a kiállításon nem voltak hangeffek
tusok. Csend volt. Ellentétben az alagsori tárlat egyetlen termével, i t t újabb és újabb 
terek nyíltak, bennük temérdek műkincs a legváltozatosabb stílusokban, Berlintől 
Isztambulon át Ulánbátorig és Pécsig a világ sok-sok múzeumából. A képzeletbeli láto
gató ekkor meghökkent: mégiscsak van másfajta öröksége is a rettegett hódítónak? 

Az „örökség" szó nem fedi teljes pontossággal a kiállítás anyagát, amely nemcsak 
Dzsingisz kán (1162-1227) korát és utókorát, hanem évezredes előtörténetét is felvil
lantotta. Elöljáróban a mongol steppe premongol előzményeiből mutatott be szemel
vényeket: megismertette a Tagar-kultúrát - a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Múzeum Z i -
chy-gyűjteményének pompás bronzvereteivel -, a hsziung-nukat, a Köktürk Birodalmat 
- köztük Bilge kagán híres orhoni sztéléjének másolatát és ugyanennek a fejedelemnek 
ugyanitt nemrég előkerült fejékét - , azután a kitajokat: népeket, amelyeknek Dzsingisz 
kán az öröksége. Nagyrészt azonban valóban a világhódító birodalmában keletkezett 
alkotások vonultak fel a tárlaton. A főváros, Karakorum jelenleg is folyó ásatásaiba 
éppúgy betekintést kaptunk, mint a két leggazdagabb tartomány - ha ugyan tartomány
nak nevezhetünk megdöntött birodalmakat -, Kína és Perzsia művészetébe. Kevesebb 
súlyt kapott a két leghosszabb életű birodalomrész, az Aranyhorda kánsága és a Csa-
gatájok országa. Néhány, a mongolok által megdöntött állam, például a burmai Pagan 
egyáltalán nem bukkant fel, annál gazdagabban illusztrált egység képviselte a budd
hista Mongólia újkorba vezető útját. 

Nincs is olyan kiállítás, amely néhány teremben rálátást adhatna egy Burma és a 



Kárpátok között elterülő birodalomra: ma már a puszta létét is nehéz felfogni e törté
nelemben páratlan méretű politikai egységnek, nemhogy a működését megérteni. 
Közrejátszott ebben a hódítás viharos gyorsasága 1206 és - már az utódok által - kö
rülbelül 1280 között, amit aztán fokozatos, de gyors széttagolódás, majd széthullás 
követett, hogy végül az európai képzeletben ne maradjon belőle más, mint a tatárdúlás 
- egyfelől - és Kubla kán tündérpalotája - másfelől. 

A fő kérdés mármost az, hogy mennyire viselkedett egységes birodalomként a mon
gol kori Eurázsia, s volt e saját, önálló művészeti nyelve. Első ránézésre aligha: a kínai 
teremben buddhista tekercsképeket és sztúpákat, a perzsa részlegben csempéket, Ko
rán-kéziratokat és mecsetlámpásokat láthattunk. De it t fel kell tennünk azt a kérdést 
is, hogy mit értünk birodalmi művészet alatt, azaz lehet-e egységes művészete egy 
multikulturális politikai entitásnak. Kézenfekvő a Római Birodalomra hivatkozva igen
lően válaszolni, a probléma azonban távolról sem ilyen egyszerű. Maga a Római Biro
dalom - ahogy időben egyre távolabb kerülünk tőle, és furcsa módon mégis egyre 
alaposabban ismerjük - ma már nem ugyanaz a tiszta képlet, mint egy évszázada. Ak
kor úgy tűnt: a hellenisztikus kultúra és művészet Róma városában kialakult forma
nyelve a hódításokkal, majd a meghódított lakosság politikai jogainak megadásával 
fokozatosan elterjedt az egész birodalomban, amelynek polgárai azután engedelmesen 
romanizálódtak. Ma azonban Itália római kultúrája alól lassan előkerülnek az - önként 
vagy erőszakkal - eltemetett hellén, etruszk, szamnisz stb. gyökerek, és velük együtt 
egy sor konfliktus, sérelem és elfojtás, amelyekről az udvari történetírók finom, lite
rátus eszközökkel terelték el a figyelmet. A provinciákban pedig természetesen még 
tarkább a kép: Szíriában a római tóga ókori keleti istenszobrot fed, a Karthágó körüli 
sírépítészet pedig olyan hagyományokból merít, amelyek Cato óta állítólag sóval lettek 
felhintve. Mindez nem jelenti azonban azt, hogy ne alakult volna ki a sok területi sa
játosság mellett, vagy inkább felett egy jól látható, általános vizuális rendszer, amely-
lyel a politikai-gazdasági-szellemi centrum kifejezte a jelenlétét. Ez a felszíni, de nem 
elhanyagolható réteg jellemzi minden nagy birodalom külsőségeit, akár a Habsburg 
Birodalom templomépítészetét tekintjük Salzburgtól Lembergig, akár a szovjet stílusú 
operaházakat - például Ulánbátorban. 

A jelenség megtalálható a Mongol Birodalomban is, csak nem első kézből származó 
mongol ötletek révén, ilyeneknek ugyanis a mongolok - Kínával, Tibettel, Perzsiával 
összevetve - szűkében voltak. A korabeli eurázsiai arculat kialakulásának áttekintésé
hez főként a hódítás folyamatát és természetét célszerű ismertetni. 

Hosszú küzdelem után Dzsingisz kán (Temüdzsin) 1206-ra egyesítette a mongol 
törzsek addig laza szövetségét, és az új konföderáció élén teljhatalmat vezetett be, 
amelyet külső hódítások segítségével tudott fenntartani, sőt tovább erősíteni. K i 
sebb-nagyobb környező törzsek leigázása után a mongol hordák (ordu) 121 l-ben je
lentek meg Kínában, s 1234-re felszámolták a Csin-dinasztiát (1115-1234), aztán 
hódoltatták a Déli Szung-dinasztiát (1127-1279), végül megdöntötték azt is. Narathi-
hapate (1254-1287) burmai király ekkor meggondolatlanul támadást indított a mon
golok ellen, amivel saját ősi birodalmának, Pagannak (849-1287) a végét idézte elő. 
Dzsingisz seregét - amely pusztán számbelileg még nem lett volna elsöprő erejű - a 



mindig rendkívül gondos előzetes stratégia és a vasszigorral megszervezett katonai 
hierarchia tette páratlanul ütőképessé, a vezérkar parancsai ugyanis olyan kiváló lo
gisztikai hálózaton jutottak el valamennyi osztaghoz, hogy azok bármire azonnal rea
gálni tudtak, és mozgékonyságukkal lehetetlen volt lépést tartani. 

Mindeközben a mongol hadigépezet nyugat felé sem tétlenkedett: szempillantás 
alatt tűntek el a sztyeppe és Közép-Ázsia nagy államalakulatai, a kipcsakoké, az ujgu-
roké, a karakitajoké és a khvárizmiaké. Ez utóbbi felmorzsolásával Dzsingisz már a 
Közel-Keletig nyomult előre, hiszen Khvárizm a mai Üzbegisztán területéről 1200 
körűiig Afganisztán és Irán nagy részére kiterjesztette hatalmát, s ha a mongolok nem 
zavarják meg, tovább is terjeszkedett volna. A mongolok azonban nemcsak megzavar
ták, hanem eltüntették a hatalmas khvárizmi államot, és vele együtt egy sor kisebb-na
gyobb iráni fejedelemséget. És e hódítások nem csak egyszerű dinasztiaváltást jelen
tettek, amely mindig és mindenütt az idők változásának természetes velejárója volt. 
Nem, a mongolok úgy tevékenykedtek, mint Magyarországon is: hirtelen jelentek meg, 
ellenállhatatlan erővel nyomultak előre, és olyan szenvtelen hatékonysággal alkalmaz
ták a harcmodoruk szerves részét képező kegyetlenség sosem látott módozatait, hogy 
az ellenfelek megbénultak az iszonyattól. A legdrámaibb és következményeiben a leg
súlyosabb tett az Abbászida Kalifátus megdöntése és a bagdadi kalifa kivégzése volt 
(1258). Ezzel úgy tűnt, az iszlám sorsa is megpecsételődött, és csak az Egyiptomban 
frissen megalakult Mamlúk Birodalom (1250-1517) heroikus ellenállásán múlott, hogy 
ez nem következett be. 

A Mongol Birodalom tehát rettegést és pusztulást hozott a legtöbb országba, amely
re igényt tartott. Sok helyen - Magyarországon, Iránban és Burmában egyaránt - nem 
is igazán tudták, ki ez az ellenség, hiszen nem valamelyik szomszédos, „megszokott" 
rivális hatalom volt, hanem messziről, ismeretlen országból érkezett, és módszerei, 
irgalmatlansága is teljesen újszerű volt. Joggal állítható, hogy az akkori megrázkód
tatás bizonyos területeken - Afganisztán, Irán, Irak és Oroszország egyes részein - máig 
érezteti a hatását. És mégis, ebből a reménytelennek látszó alaphelyzetből született 
meg a budapesti kiállítás számos mesterműve. 

A hódítók a birtokukba került országokban katonai igazgatást vezettek be: ennek 
alapja a még Dzsingisz kán által rögzített és írásba foglalt jaszak. A mára elveszett és 
csak másodlagos forrásokból ismert jaszak-törvénykönyv rendkívül szigorú rendelke
zéseket tartalmazott (halálbüntetést szabott ki még a kisebb bűncselekményekre is), 
viszont mindenkire vonatkozott, hódítóra és meghódítottra egyaránt, és a törvényes 
állapotok visszaállása már önmagában egyfajta megkönnyebbülést jelentett a háborúk 
borzalmai után. A szigorú törvények ráadásul békeidőben az őslakosságnak kedveztek: 
a katonáknak megtiltották az öncélú fosztogatást, szabályozták az adózás rendjét. Sőt 
a mongolok törvényei bizonyos területeken odáig elképzelhetetlen lehetőségeket nyi
tottak meg. Kimondták például a vallásgyakorlás szabadságát, amely többek között 
Perzsiában számos üldözött vallási közösség évszázados álmát váltotta valóra. A zo-
roasztriánusok, zsidók és keresztények (elsősorban nesztoriánusok) most nemcsak 
fellélegezhettek, hanem rövidesen utak nyíltak előttük a hatalom felsőbb köreibe. A 
vallási közösségek mellett az egyéni mobilitás is hallatlanul megnövekedett. Rabban 



bar Szauma (1230 körül-1294) például pekingi születésű, ujgur nemzetiségű neszto-
riánus pap volt, akit a perzsa ilkán (a nagykán „alkirálya") 1280 körül Konstantinápolyt, 
Rómát és Párizst érintő diplomáciai küldetéssel bízott meg. Kínában eközben perzsa 
adószedők és más nyugati állami tisztségviselők kezdtek tevékenykedni. Kubiláj nagy
kán (1260-1294) állandó személyes megbízottat tartott fenn a perzsa udvarban, akivel 
az ilkán - a nagykán távolsága ellenére - nem szívesen húzott ujjat. A perzsa főváros, 
Tabríz bazárjaiban egyesek kasmíri, mások venetói kiejtéssel alkudoztak. A zsidó szár
mazású, de szunnita muszlim Rasíd ad-Dín Fazlulláh (1247-1318) az ilkán háziorvosá
ból 1300 körül Irán politikai és kulturális életének legfőbb formálójává vált. 

Perzsiában persze sokan sérelmezték ezt az új rendet, hiszen a muszlim többség 
saját jogainak csorbulásaként értékelte a történteket, és tény, hogy a mongol admi
nisztráció jobban megbízott az addig hátrányos helyzetű közösségekben, mint a le
győzött régi elitrétegben. Most kínai és tibeti buddhista kolostorok, keresztény temp
lomok épültek, konfuciánus tanítómesterek bukkantak fel Iránban, miközben a me
cseteket elhanyagolták. Hamarosan azonban nyilvánvalóvá vált, hogy a muszlimokkal 
ki kell egyezni, és amikor 1300 körül ez megtörtént, a perzsák számára is érzékelhe
tővé váltak a mongol világrend előnyei. 

Ezek közül a legfontosabb a belső határok megnyitása, pontosabban az addig szét
tagolt, egymással kevés kapcsolatot tartó országok egyetlen politikai és gazdasági rend
szerben történő egyesítése volt. A szigorú, egységes törvénykezés és a vallási türelem 
a partikuláris érdekellentétek feloldását szolgálta. A 13. század végén e politika mind
addig talán sosem látott eredményeket hozott. Kialakultak a biztonságos interkonti
nentális kereskedelem feltételei a szárazföldön. A réges-régi, híres Selyemút évszáza
dok óta először működött valódi közlekedési folyosóként Kína és a Nyugat között. 
Hatalmasra növekedett rajta a kereskedelmi forgalom, megváltoztatva a világgazdaság 
szerkezetét, bár a viszonylat jellegzetesen egyoldalú maradt: Kína luxuscikkei áramol
tak nyugat felé; az ellenkező irányba jóval kevesebb műkincs vándorolt. Mentek viszont 
arra perzsák, arabok, törökök és európaiak - például Marco Polo -, akik hamar felis
merték a távoli, titokzatos és fényűző civilizációban rejlő lehetőségeket. 

Maga a Mongol Birodalom is tudatában volt egyediségének, világtörténeti jelentő
ségének; különösen az ilkánátus, azaz a perzsa birodalomrész, amely az Európa és a 
Távol-Kelet közötti közvetítői szerepben sokkal jobban ismerte a Selyemút végpont
jait, mint azok egymást. Nem véletlen, hogy itt, Tabrízban készült el a korszak egyik 
kulturális csúcsteljesítménye, az első modern értelemben vett világtörténeti mű. A 
Világ története című munka Rasíd ad-Dín Fazlulláh vezír nevéhez fűződik. Gházán ilkán 
(1295-1304) megbízásából először családtörténetnek indult, Gházán utóda, Öldzsejtü 
Khodábande (1304-1316) azonban úgy döntött, hogy az összefoglalást ki kell terjesz
teni az egész világ történetére, különös tekintettel a vallásokra, amelyek iránt Gházán, 
de különösen Öldzsejtü szenvedélyesen érdeklődött. Rasíd ad-Dín és munkatársai 
ezért - részlegesen - tanulmányozhatták a Mongolok Titkos Történetét; összegyűjtöt
tek számos bizánci és keresztes krónikát, sőt néhány nyugat-európai, latin nyelvű 
szöveget is; kínai évkönyvekből és kasmíri buddhista traktátusokból kompiláltak rész
leteket; és mindezt a klasszikus perzsa történeti irodalom helyben is jól ismert ada-



taival, valamint a zsidó, a keresztény és a muszlim hagyomány történeti vonatkozá
saival egészítették ki . A mű pontos címe tehát nem véletlenül Dzsáme at-Tavárikh, azaz 
a „Krónikák gyűjteménye". Természetesen Európa vagy Nepál történetéhez nem ez a 
legmegfelelőbb szakirodalom, sok benne az esetlegesség és az aránytalanság, de mind
ezekkel együtt a mű alaposabb és tájékozottabb, mint a korabeli Európában vagy Kínában 
bármi, és csakis a mongol kori Tabríz széles látókörű közegében keletkezhetett. 

A perzsa művészetet is az új közeg formálta át alaposan. Számtalan város, műhely, 
mecset, ház és háztartás semmisült meg 1220 és 1260 között. Az újjáépítés igénye 
eleve megteremtette a szükséges felvevőpiacot, amit tovább növelt a kedvező világ
gazdasági helyzet. Irán arra eszmélt, hogy el van vágva addigi természetes környeze
tétől, a muszlim Közel-Kelettől, ám a Távol-Kelet nyugati előretolt bástyájaként kínai 
kincsekből válogathatott. Az ízlés, a tárgyak, a motívumok átértékelődtek. 

Az áruforgalom első számú tétele a selyem volt, amely olyan értéket képviselt, hogy 
a kalandvágyó talján és flamand kereskedőknek bőségesen megérte a kockázatos út. 
Az irániak persze hamarosan rájöttek, hogy a szükséges alapanyagokból kellő szak
értelemmel maguk is előállíthatnak jó minőségű kelméket. Valójában ez a felismerés 
nem volt új, hiszen a perzsa selyem maga is régóta jó hírnek örvendett, most azonban 
sokkal gazdaságosabban lehetett létrehozni. Ögödej nagykán (1229-1241) Belső-Azsi-
ában egész perzsa manufaktúrákat létesített, amelyekben iráni kézművesek dolgozták 
fel a kínai nyersselymet. így készültek például az aranyfonalat tartalmazó, méregdrága 
selyemszövetek (naszídzs), amelyekért Itália, Anglia és Ausztria uralkodói minden 
pénzt megadtak. 

Elsősorban a könnyen és gazdaságosan szállítható textíliák motívumain keresztül 
alakult át a művészet korábban megszokott nyelve Nyugat-Ázsiában. A kínai selyme
ken látható növényi (lótusz, pünkösdi rózsa, gomba), állati (sárkány, főnix) és kör
nyezeti (felhő, hegy) motívumok beépültek az iszlám művészet repertoárjába. Kezdet
ben csak a helyben készült jó minőségű textilutánzatokon vették ezeket igénybe, később 
aztán például festményeken is: az előkelők ezeken is a legdivatosabb kínai öltözetet 
viselik. A festészet nemcsak külsőségeiben alakult át. Az ekkor fejlődésnek induló, s 
majd 1400 körül kiteljesedő perzsa miniatúrafestészet szépségideálja az elegáns, át
szellemült, hófehér bőrű kínai ifjú. A táj, amelyben ezek az ifjak megjelennek, az őket 
körülvevő madarak és növényzet mind Kínából, a jó ízlés és a gazdagság kútforrásából 
származott. Itt-ott látszik, hogy némelyik kompozíción a felhő vagy a főnixmadár kis
sé görcsös igyekezettel lett átmásolva egy kínai szövetről vagy porcelánról. Igen, a 
kínai porcelán is egyike volt a Távol-Kelet csodáinak: Perzsiában a 13. században már 
rajongtak érte és másolták, Európába a porcelán kultusza csak valamivel később érke
zett el - e műfaj túlságosan kényes és nehezen szállítható. A porcelángyártás kedvéért 
ugyanakkor Kína is igényt tartott drága nyugat-ázsiai nyersanyagokra: ennek emlékét 
őrzi a kínai festett porcelán legjellegzetesebb színe, az úgynevezett mohamedánkék. 

A motívumok, mint látható, importból származtak, de a felhasználás már helyhez 
kötött. Rasíd ad-Dín világkrónikájában Mózes a bizánci, Buddha az indiai művészet 
ikonográfiájából származik, a vezír kiváló festői azonban mindent megtett.ek annak 
érdekében, hogy az eklektikus alapanyagot az iráni mongolok ízlésének közös neve-



zőjére hozzák. A festmények távol-keleti vonásai azért jöttek jól, mert amint a mongol 
uralkodó felfedezte magának az ősi perzsa irodalmi és történeti műveket, a számára 
készült új kéziratok perzsa hőseiben önmagát akarta viszontlátni. Alig két generáció
val a mindent elsöpörni kész hódítók után az ilkán már a legendás perzsa hősök örö
kösének tekintette magát, akit mély vallásossága mecsetek és más kegyes alapítványok 
pártolására ösztönzött. A kínaias motívumokat tartalmazó perzsa kerámiákra kezdet
ben a mongol uralkodó palotájának díszítéséhez, azután - az iszlám rehabilitálását 
követően - az újjáépülő mecsetek, medreszék és mauzóleumok dekorálásához volt 
szükség. Ezeket adományokkal, díszes berendezéssel kellett ellátni, amelynek köszön
hetően újjáéledt a 13. század közepén csaknem teljesen felszámolt iráni fémművesség. 
Korábban nem látott méretű bronz és sárgaréz gyertyatartók és dísztálak készültek, 
és most nem vörösrézberakás díszíti őket, mint a hódítás előtt, hanem gyakran arany 
és ezüst. A hagyományos iszlám feliratos és arabeszkdíszhez az ötvösségben is egyre 
gyakrabban járultak lótuszok, sárkányok, cseresznyevirágok. 

Kínában mindeközben lassan szintén oldódni kezdett az őslakosság és a mongolok 
közötti feszültség, bár a helyi ellenállás i t t mindvégig sokkal erősebb volt, mint Irán
ban. Kubiláj nagykán 1271-ben felvette a császári címet, és megalapította a Jüan-di
nasztiát (1271-1368), ezzel formálisan elismerte a kínai dinasztikus rendszert, mi 
közben eltávolodott a Karakorumban összpontosuló egységes mongol birodalom esz
méjétől. Kubiláj még ugyanúgy nem szívelte az államalkotó han-kínaiakat, mint az első 
iráni ilkánok a perzsákat, de már bőkezűen támogatta a buddhista kolostorokat, az 
államigazgatásban konfuciánus elveket vezetett be, és megalapozta Peking fényes jö
vőjét. Karakorum, amelyet Ogödej még behurcolt európai és muszlim mesterembe
rekkel igyekezett világvárossá tenni, hamarosan hanyatlani kezdett, csakúgy, mint 
Sangdu, Szaraj és Szughurluk, a kánok kínai, orosz és perzsa palotavárosai. Peking és 
Tabríz, a nomád életet teljesen sosem feladó uralkodók által támogatott valódi fővá
rosok azonban túlélték a mongol hatalom bukását; és mongol kori gyökereik lassanként 
elhomályosultak. A legyőzöttek meghódították a győzteseket. 

Szántó Iván 

Az apokalipszis virágai 
(Habán mítosz 1593-1738. Magyar magángyűjtemények kincsei 
Kiállítás az Iparművészeti Múzeumban, 2007. május 21. - november 25. 
Rendezte: ár. Réti László) 

Több mint 470 éve, hogy egy Jákob Hutter nevű dél-tiroli kalaposmestert Innsbruckban 
eretnekség vádjával megégettek. Követői, a reformáció radikális igához tartozó újra-
keresztelők, más néven hutteriták az üldözések elől évszázados vándorútra indultak. 
A közeli világvégét várván a nyugati kereszténység peremvidékeire sodródtak: Mor
vaország után a Felvidékre és Erdélybe is elvetődtek csoportjaik. Az ellenreformáció 
azonban - a Felvidéken már 1685 után, Erdélyben pedig a 18. században - nagyrészt 
felszámolta az újrakeresztelők közösségeit. Maradékuk Moldvába, Oroszországba, majd 



- az általános hadkötelezettség elől - az Egyesült Államokba és Kanadába vándorolt. 
Ma is ott él az észak-amerikai prérin: őrzi archaikus német nyelvét, és az individualista 
amerikai társadalomban is szívósan kitart az őskeresztény példa, a kommunisztikus 
közösségi életmód mellett. 

A korabeli források újkeresztényeknek is nevezik e szekta követőit. A nálunk el
terjedt „habán" elnevezés talán már 1621-től, bizonyosan azonban csak 1695-től ada
tolható. Etimológiája bizonytalan, többnyire a Haushaben kifejezésből magyarázzák, 
amely az újkeresztények jellegzetes házközösségi életmódjára utal. E házközösségek
be több család is tartozott, amelyek megosztották javaikat, közösen gazdálkodtak, és 
feltétlen engedelmességet mutattak elöljárójuk iránt. Több kézműves szakmának vol
tak mesterei: a források a késesek és könyvkötők mellett leggyakrabban a fazekasokra 
utalnak. Ez utóbbiak elsősorban árutermelésre dolgoztak, hiszen a habán csoportok 
- szabályzataik tanúsága szerint - csak egyszerű, díszítetlen edényeket, gyakran már 
csorba, de még használható darabokat használtak. Műhelyeik és lakóhelyeik régésze
t i feltárása pedig azt bizonyította, hogy az iparművészet-történet által jól ismert ón
mázas kerámia mellett hagyományos ólommázas edényeket is nagy számban állítottak 
elő. Ezenkívül a kályhacsempék készítése is fő profiljukba tartozott. Mintakincsük 
divatot teremtett: a 17. század második felében Magyarország északi, keleti részében, 
és Erdélyben alig volt olyan kastély és udvarház, amelyben nem állt habán - vagy leg
alább a habán mintákat imitáló - kályha. It t megjegyzem, hogy a „habán kerámia" a 
19. századtól főként a virágokkal díszített, fehér, kék és sárga alapú ónmázas edénye
ket jelenti a gyűjtők számára: ilyen darabokból rendezték azt a kiállítást is, amelyet az 
Iparművészeti Múzeumban láthattunk. 

Állandó habán kiállítás annak ellenére sincs Magyarországon, hogy közgyűjtemé
nyeink - elsősorban az Iparművészeti Múzeum, másodsorban a Magyar Nemzeti Mú
zeum - világviszonylatban is a legjelentősebb habán gyűjteményekkel rendelkeznek. 
A Nemzeti Múzeum anyagából néhány darab az állandó történeti kiállításon látható, 
a többi műtárgy pedig az úgynevezett látványraktárban 2007-től vezetéssel tekinthető 
meg. Az állandó kiállítást most időlegesen pótolta az Iparművészeti Múzeum gyűjte
ményéből és egyes magángyűjteményekből válogatott Habán mítosz című tárlat. A dr. 
Réti László által rendezett kiállítás alapját /. E. Horváth és Maria H. Krisztinkovich (Hor
váth Jenő és Krisztinkovich Mária) közelmúltban megjelent, A History of Habán Ceramics 
- A Private View című könyve képezte. Tárgyakat kölcsönzött Borda Lajos, a Kóka-gyűj-
temény, Lessner Ferenc, Nagyházi Csaba, a Réti-Horváth-, a Réti-Krisztinkovich- és a 
Réti-Kulcsár-gyűjtemény, Ruszinkó Barnabás, a Starowicz-Gyenes-gyűjtemény, valamint 
a Vörösváry-gyűjtemény. A magángyűjteményeknek az Iparművészeti Múzeumban 
való megjelenése egyrészt azt jelzi, hogy lassan helyreáll a köz- és magángyűjtemények 
közti bizalom, másrészt azt is példázza, hogy a magángyűjtemények kincsei méltók a 
nagy nemzeti intézményekben történő bemutatásra. 

A kiállítás az első emeleten, a Maksai teremben kapott helyet. Kissé eldugva hosszú, 
hideg folyosók végében, amelyeknek ablakain kitekintve a látogató arról is meggyő
ződhetett, hogy egyik legjelentősebb szecessziós építészeti emlékünk, a gyönyörű 
Iparművészeti Múzeum rekonstrukciós felújítása aligha várhat tovább. A kiállítás-



rendezők lassan kénytelenek lesznek drapériával fedni el a kilátást, fölidézve a I I . világ
háború alatti sötét korszakot, amikor a romokat elfüggönyözve tartották fenn a nor
mális helyzet látszatát. A teremre nyíló folyosót az edények díszítő motívumaival 
ékített színes tablók élénkítették. Ötletes és esztétikus volt a térbe fordított zászló
szerű molinók sora, amelyeken híres gyűjtők fényképeit és életútjuk összefoglalását 
ismerhettük meg. Valóban szívbe markoló, ahogy a 20. század két diktatúrája a mű
gyűjtőt - a polgári világ e jellegzetes és különös alakját - , valamint gyűjteményét ke
zelte. Másrészről az államosítások, bármily zsarnokiak voltak is, esetenként megóv
hatták a sérülékeny műtárgyakat a pusztulástól, a gyűjteményeket a széthullástól. 
Sajnálatos azonban, hogy a kétnyelvű (angol-magyar) életrajzi összefoglalók magyar 
változatának egyikén-másikán érezhető volt némi - a megértést ugyan nem akadályo
zó, egészében mégis zavaró - idegen „akcentus". Említettem, hogy a kiállítás alapját 
angol nyelvű könyv képezte: valószínű, hogy az abból átvett szövegek fordítását nem 
lektorálták. 

ízelítőként már a folyosón is megcsodálhattunk egy tárlónyi „klasszikus" habán 
kerámiát. Az Iparművészeti Múzeum gyűjteményéből válogatott tárló anyagát talán 
mintegy bevezetőnek szánták a rendezők. A folyosó végén pedig egy különleges mű
tárgy csillogása vonzotta a látogató szemét: a fazekas céhtáblán a mesterséget jelké
pező eszközök (a korong és a fakések) mellett az 1732-es évszám volt olvasható. E 
céhtábla már a habán korszak végéről származik. Több stílus is tanulmányozható raj
ta: a csillogóan fehér ónmázas alap, a sárga, zöld és lila virágok a klasszikus korszakot, 
a keretdísz a 17-18. század fordulójának kék-fehér stílusát, az alsó mező figurális áb
rázolásai pedig a kései habán kerámiákat idézik. A céhtábla nemcsak hívogat, hiszen 
a tárlat elhagyásakor ismét a látogató szemébe ötlik, s így mintegy összefoglalja a ha
bán kerámia fejlődési vonalát. 

A teremben a látogató maga dönthette el, hogy időrendben, azaz jobbra fordulva, 
vagy az információs táblát követve, időben visszafelé szemléli meg az elegánsan, szel
lősen kiállított tárlókat. Aki időrend szerint haladt, már az első tárlóban talán az egész 
kiállítás legkülönlegesebb és legértékesebb tárgyaival találkozott. A tárlat legrégebbi 
darabja egy 1593-as évszámmal ellátott korsó volt, amely a korai habán stílus jegyeit 
mutatta. E korszakra a reneszánsz ornamentika jellemző: körbefutó, paszományra 
emlékeztető zsinórdísz és futókutya-motívum, valamint karcsú, máskor antikizálóan 
stilizált növényi motívumok. Ugyancsak az első tárlóban láthattuk azt az 1649-re da
tált kézmosókészletet, amely korábban a Liechtenstein hercegek tulajdonában volt: 
füles, csappal ellátott víztartó edény és négyszögletes kézmosó medence tartozik hoz
zá. Hasonló rendeltetésű, együttesként fennmaradt más habán készítményt egyelőre 
nem ismerünk. Még az első tárlóban láthattunk egy igen ritka - s a kiállítottak között 
páratlan - korsócskát: fő különlegessége, hogy sárga, antimonoxiddal színezett. A 17. 
század negyedik és ötödik évtizedéből, azaz a klasszikus habán korszak első feléből 
származtak a második tárló tárgyai. Kiemelendőek a bravúros technikájú áttört talpas
tálak és az unikális hordó alakú edény. 

Továbblépve kék alapszínű edények válogatása ötlött a szemünkbe. A főként Erdély
ben (elsősorban Alvincon) készült kék kerámia ugyan nagyon tetszetős, de nem való-



di fajansz. A kobaltoxiddal színezett alapmázra ónmázas díszítés, majd átlátszó ólom
máz került. A kék habán edények rendszerint motívumaikat tekintve is eltérnek fehér 
ónmázas társaiktól: esetükben gyakori a nagyobb felületet beborító csipkeszerű, illet
ve pikkelyes dekor. Bár a kék és sárga alapú edények megjelenését a fehér színt adó 
ónoxid magas árával szokás magyarázni, de az ár mellett a megrendelői ízlés is szere
pet játszhatott. 

A terem sarkába rejtett negyedik tárló nem kecsegtetett ugyan a többiekéhez mér
hető szépségekkel, de annál több információhoz juthattunk belőle. Az újabb és régeb
bi szakirodalom bemutatása mellett a habán kódexek maradványait és a habán késesség 
emlékeit is szemügyre vehettük itt. A habán telepek régészeti feltárása során előbukkant 
néhány kerámia pedig rámutatott arra, hogy a régészet - bár ép tárgyakat aligha hoz 
felszínre, sőt a kiállítási szintre restaurálható leletek is a legnagyobb ritkaságnak szá
mítanak - egyre nagyobb mértékben követel majd részt a habán kerámia megismeré
sében. 

A terem túloldalán öt térbe fordított vitr in kilenc oldalán sorakoztak a szebbnél 
szebb habán edények. A tárlók között, az ablakok előtt függő drapériákon pedig 17-18. 
századi illusztrációk nagyításai röpítettek vissza az időben. A vállalkozóbb kedvű lá
togatók megpróbálhatták kibetűzni a „testvérek" egy német nyelvű körlevelének, va
lamint egy korabeli, latin nyelvű árszabásnak a részleteit. 

A tárgyakat lazán felfogott időrendben, stílusok és formák szerint csoportosították 
a rendezők. A 17. század második feléből - egy különleges tintatartón kívül - gerezdéit 
tálakat és sokszögletű, rendszerint csavaros ónkupakkal és ónfoglalattal ellátott palac
kokat láthattunk. A habán tárgyak díszítő szerepük mellett egykor elsősorban gyakor
lati célokat szolgáltak: a tálakban értékes gyümölcsöket, édességeket szolgálhattak fel, 
míg a palackokba nemesebb italok (s egyes korábbi leírásokkal szemben nem gyöm
bér!) kerülhettek. A sokszögletű alapú, hasáb alakú palackok fémedényeket utánoznak: 
a hasonló formák eredetileg főként ónból, ritkábban nemesebb fémekből készültek. A 
hasáb alakú üvegpalackot pincetokba való palacknak is mondták, a rekeszes ládákhoz 
ugyanis célszerűbb volt a szögletes forma. A tárló túloldalán a 17. század második 
felére olyannyira jellemző, gerezdek gömbtestű korsók kaptak helyet. E rendszerint 
tojásdad alakú edényeket korongon húzták fel, majd alkalmas segédeszközzel horpasz-
tották gerezdessé. Itt jegyzem meg, hogy a habán korsók többségét eredetileg ónfedéllel 
és óntalppal látták el. Valószínű, hogy a fenék és a talp pereménél ezért lehet gyakran 
hiányos a mázbevonat: az óntalp elfedte a pontatlanságot. Különleges a kettős falú 
„csali" korsó. Ez az edénytípus a reneszánsz főúri asztalokról indulva vált a népi faze
kasság ma már gyűjteményekben őrzött kincsévé. Lényege, hogy furfangos kialakítása 
miatt az avatatlan nem tudta kiönteni belőle a folyadékot, esetleg a nedű a nyakába 
zúdult, ami nem kevés tréfálkozásra adhatott okot. 

A következő tárló két oldalát a klasszikus habán tálaknak szentelték. Érdemes meg
jegyezni, hogy a később kizárólagossá lett tányérszerű, széles peremű forma a 17. 
század vége előtt a habán edényeken kívül alig jelenik meg a magyarországi kerámiá
ban. A fontosabb habán edényformák általában elütnek a magyarországiaktól, csupán 
néhány kivételes forma tűnik helyi átvételnek. Ezzel szemben a díszítés alakzatai (ter-
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mészetesen a csak ónmázzal elérhető színeik nélkül s gyakran erősen redukált válto
zatban) fel-feltűnnek a 17. századi, írókával díszített magyar mázas kerámiákon. A 
fehér alapmázú habán tálak egy részénél a dekoráció kifejezetten visszafogott. Az ilyen 
tálakon fedezhetők fel azonosítható címerek és főúri névjegyek. Jellegzetes megoldás 
a peremen koszorúba foglalt név vagy monogram. Eredetileg bizonyára nagyobb soro
zatban, készletként készültek e tálak, de csupán hírmondóként maradt fenn belőlük 
egy-egy, szerencsés esetben két-két példány. Feltűnő, hogy az ellenreformáció egyik 
vezéralakja, a későbbi prímás, Szelepcsényi György kalocsai érsek és nyitrai püspök 
1662-es évszámmal ellátott tálját is anabaptisták vagy legalábbis a leszármazottjaik 
készítették. Az üresen hagyott koszorúk pedig azt sejtetik, hogy alkalmanként az elő
re gyártott sorozatra utólagosan is felvihették a megrendelő tulajdonjelét. A tálak 
másik részén dúsabb díszítést láthattunk. A virágtövek néha csak a tál öblében, más
kor a tál peremén is megjelennek. A jelölés gyakran csupán az évszám, máskor azonban 
közrendű mesteremberek, német, szláv és magyar ajkú polgárok sejthetők a nevek és 
mesterségjelvények mögött. It t kell rámutatni arra a tényre, hogy - legalábbis az 1660-as 
évektől, de valószínűleg már korábban is - a habán kerámiát korántsem csak az arisz
tokrácia igényelte. Az edényeket bárki ugyan nem engedhette meg magának, de a 
nevek, valamint a mezővárosok és végvárak régészeti leletanyaga arra int, hogy ne tu
lajdonítsunk a habán kerámiának túlzott exkluzivitást. 

A sorközépen álló tárló a 17. és 18. század fordulóján divatos edényeket mutatta be. 
Ekkoriban terjedt el a márványos hatású díszítés, amelynek előállításakor a fehér mázt 
gyakrabban kék, ritkábban barna vagy zöld mázzal olvasztották, folyatták össze. Ha az 
alapmáz és a fedőmáz olvadáspontját nem sikerül kellően szétválasztani, a rosszul 
szabályozott égetési hőmérséklet következményeként a mázak összefutnak. E hibából 
kovácsoltak erényt a habán mesterek, s így érték el a barokk építészetben is olyannyi
ra kedvelt márványos felület hatását. A századforduló táján nem ritkák a kétszínű, 
fehér alapon kék dekorációval ellátott edények. A polikróm tárgyakon is hangsúlyo
sabbá válik a kék szín. További fejlemény, hogy feltűnnek az állat- (főként madár-) 
ábrázolások, valamint a tájképi elemek. Jellegzetesek a finom ecsetvonásokkal meg
rajzolt emeletes épületek, az aprólékosan kidolgozott növények. E stílus eredetileg az 
európaiak által csodált és utánozni vágyott kék-fehér Ming-kori porcelánokról szár
mazik. A habánokhoz valószínűleg németalföldi közvetítéssel jutott el; ugyanis első
sorban a protestáns Hollandiában, főként Delft manufaktúráiban készültek nagy szám
ban a Ming-kori porcelánokat követő művészi fajanszok. 

A delfti stílusú tálak között különleges, a habán kerámiától idegen formákra is rá
csodálkozhattunk: készültek hatágú csillagot és szívet formázó tálak is. A habán ke
rámia kései korszakának jellegzetes edényformája azonban a bokály. E finom vonalú, 
körte alakú, kisméretű, kiöntő nélküli kancsó alakja könnyen leszármaztatható a ko
rábbi gömbös testű kancsókéból. Neve a „száj" szóból képzett olasz boccale - serleg, 
kupa, (sörös)korsó - szóból ered. Megjegyzendő, hogy a 17-18. században a bokály 
szó több jelentéssel bírt: így nevezték az elsősorban török eredetű falicsempéket és 
bizonyos fajta kályhacsempéket is. A kancsótípus nevének eredete utal a használati 



módra: ezekből az edényekből, akárcsak a mai söröskriglikből, italt, vélhetően bort 
fogyasztottak. 

Az utolsó két tárlót a habán stílus végső, felbomló korszakának szentelték. A 18. 
században az ellenreformáció hatására az utolsó helyben maradt közösségek is fel
bomlottak. A diaszpórában élők fokozatosan beolvadtak az őket körülvevő etnikumba. 
Kerámiaművészetük a szlovák, magyar és szász népművészetben élt tovább. E kor
szakra a burjánzó díszítés, a hagyományos színekkel elért tarkaság, az egységes stílus
tól való eltávolodás, az egyéni megoldások keresése jellemző. Altalánossá válik a címer
tartó lények és egyéb állatok megfestése, s immár az Isten képére teremtett ember 
ábrázolásától sem riadnak vissza. Számos céhkorsó és - talán szintén a céhekhez köt
hető - mesterségjelvényekkel díszített tál készült ebben az időszakban. 

A habán fazekasság az edényeken kívül a kályhacsempe-készítésben is jeleskedett. 
A gyűjteményekben azonban nagyon kevés kályhacsempe található, hiszen a kályhák 
az idők folyamán csaknem mind elpusztultak, az egyes csempéket pedig nem óvták 
olyan gondosan, mint az edényeket. Ragyogó rendezői ötlet volt, hogy a besztercebá
nyai habán kályhát, amely a Maksai-terem állandó dísze, belekomponálták a kiállítás
ba. E kék-fehér kályha késő reneszánsz díszítése keleti eredetű motívumokat is tartalmaz. 
(Egy hasonló típusú, Liptónádasdról származó darab a Magyar Nemzeti Múzeum ál
landó kiállításán látható.) Megjegyzendő azonban, hogy a habánok korántsem csupán 
ezt az egy kályhatípust készítették. A régészeti kutatások számos habánnak tartható 
maradványt hoztak felszínre, amelyek közül a talán legszebb, színes ónmázas példá
nyok a sárospataki vár területéről származnak. A morvaországi habán lelőhelyek fel
tárásából ismert végtelenbe szőhető kályhacsempe-motívumok Közép-Európa-szerte 
elterjedtek. 

A kiállításhoz szorosan csatlakozott a szomszéd helyiségben kialakított gyereksarok, 
ahol a legkisebbek habán motívumokat rajzolgattak, míg a nagyobbak és a felnőttek 
végignézhették a huszonöt perces ismeretterjesztő filmet. A tárlatot tartalmas elő
adások is kísérték. 

Az Iparművészeti Múzeum kiállítása kétségkívül ráirányította a figyelmet a habán 
kerámiára, e Közép-Európa nemzeteit összekötő, különös történetű és különleges 
tárgycsoportra. Reményeink szerint e figyelem a későbbiekben sem lanyhul: a két leg
nagyobb közgyűjtemény kerámiaszakértői a közeljövőben a habán kerámiák korpuszá
nak összeállítását tervezik, míg a régészek a töredékes leletek közreadásával járulhat
nak hozzá e jelentős művészeti hagyatékunk alaposabb megismeréséhez. 

Tomka Gábor 


