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Egy kálvinista szentképfestő 
az ezredfordulón

Szent Jánosnak mennyei jelenésekről szóló könyve Karátson 
Gábor akvarelljeivel. Open-Art Kiadó, Budapest, 2009.

Bakancsos turistaként fi atal koromban megfor-
dultam jó néhány középkori falusi templomunk-
ban. Megilletődve próbáltam kisilabizálni a fala-
kon málladozó freskómaradványokat, vajon mit 
ábrázolhattak. E templomok egyikébe-másikába 
visszatérve újabban azon kapom magam, hogy az 
időközben helyreállított falfestmények láttán az 
örömön túl valami alig bevallható csalódásfélét is 
érzek. Az én szemem már a megromlott képekhez 
szokott, és ahhoz, hogy alig felismerhető részletekből követ-
keztessen az eredetire. A templom falán én „a sorok között” 
olvastam, és talán éppen a jóvátehetetlen veszteség ösztökélt, 
ami a félig levakart vagy a ráfestett rétegek alól épp csak hogy 
kitetsző eredetit idővel láthatatlanná tette, hogy fi gyelmemet 
a töredék homályos értelmére összpontosítsam. A restauráció 
mintha titokzatosságától fosztaná meg e képeket: eltűnt róluk 
egy hajszálvékony, értékes réteg, mellyel a mulandóság vonta 
be az eredetit. Az ép most túlságosan csináltnak, késznek 
tűnt. Transzcendens mondanivalóra kevéssé fogékony kor 
gyermekeiként hozzánk illik a töredék.

A kép sebezhetőségének, az értelem veszendőségének meg-
rendítően ismerős tapasztalatát idézik fel Karátson Gábor 
bibliaillusztrációi is. Az Írás értelmezésében ellentmondást 
nem tűrő, magabiztos századok után ő alázatos igyekezettel 
szegődik az Írás elfedett vagy elfeledett értelmének nyomába. 
Hiszen ha valaki szentképfestésre adja a fejét, csak tökéle-
tes tudatlanságának a tudatában láthat a dologhoz, remélve, 
hogy akad majd, aki vagy ami vezesse a kezét. Ez a belátás 
azonban éppen a hitében meghasonlott korok festőiből hi-
ányzott. Gyanítom, ezért kellett a barokk templom meny-
nyezetére fölfesteni a mennyországot az ő összes szentjeivel. 

A végtelenség illúziójának a felkeltése volt a célja évszázadokon 
át minden perspektivikus mesterkedésnek. Hiteles eközben 
mégis csak az útszéli pléhkrisztus volt, meg a szegények fohá-
sza, a lelki szegényeké. Angyalt festeni pedig utoljára talán Fra 
Angelico tudott, és legközelebb majd Paul Klee.

Karátsontól mi sem áll távolabb, mint hogy a maga mód-
ján értelmezze a bibliai jeleneteket. Tanulmányozza, ízlelgeti 
Károli Gáspár szavait, s hogy értelmükre rátaláljon, nem az 

ábrázolás ilyen vagy olyan fortélyaihoz folyamodik, 
hanem meditál, meditációs gyakorlatokat végez 
a ceruza és az ecset segítségével, Szent Jánosnak 
mennyei jelentésekről való könyve felett.1 Mert 
ha az Ige az eredendő, akkor igazságát a dolgok 
alapszerkezetükben kell hogy hordozzák valami-
képpen. Abban, ahogyan a vízfesték megfolyik a 
papíron, ahogyan a ceruza szinte céltalanul útnak 
ered. Próbálja tehát kibontani, kiszabadítani a je-

lentéseket a ceruzavonalak hálózatából, a színek színességéből.
Semmi köze ennek a szürrealisták és expresszionisták 

spontán vagy automatikus festészetéhez, a szubjektum túl-
áradásához. Ennek éppen az ellenkezője jellemzi Karátson 
módszerét: ő mintegy kiüresíti magát, hogy fi gyelmét a ki-
csinységekre összpontosítsa, mint aki elmosódott írást sila-
bizál. Mert ezeknek az apróságoknak az ő keresztény hite, 
festői hitvallása szerint Krisztus-természetük van. És mert 
az Írást szó szerint kell érteni.

Igen, de mi a szó, mi az a szó szerinti értelem? „Bocsásd a 
te éles sarlódat, és szedd meg a földnek szőleinek gerezdit.” ( Jel 
14,18) Ez az egyetlen jelenet, amelyet Karátson kétszer is be-
mutat könyvében: először „szó szerint” – az angyalt a sarlóval, 
szemközt a tőkék sokaságán sárgálló érett terméssel, szinte 
idilli kép – miről is? Az öldöklő angyal művéről. Azután még 
egyszer: ekkor már bomlott vonalak, sötét tusfoltok, szinte 
halljuk a végítélet harsonáit, s minden, ami a bizonytalan kör-
vonalakkal odavetett ceruzarajzon látható, valami feneketlen 
nagy mélység felé zuhan.

1 A Vizsolyi Bibliában a Jelenések könyve kezdőlapján a szó így 
szerepelt. – A szerk.
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„Ímé eljő felhőkkel, és minden szem meglátja őket” – ígéri 
másutt az Írás (1,7). De vajon a felhőkben látja meg őket 
a szem? Vagy a felhők mögött? Esetleg felhő képében? 
A festőnek nincs könnyű dolga: óhatatlanul választania kell a 
lehetséges értelmezések között, vagy kísérletezni velük. És mit 
gondoljunk magáról a jelentéstevőről? Aki az angyal szavának 
hallatán a földre zuhan, mint holt, magyarán elájul, majd pedig 
elragadtatásba esik? Álom volna csupán, egzaltált látomás, 
vagy jövendőmondás, amiről könyvében beszámol?

Azt hiszem – és Karátson Gábor képei ebben a hitemben 
erősítenek meg –, hogy a Jelentések nem a történelmi időben 
eljövendőt hirdetik, hanem valamit, ami inkább arra merőle-
gesen van jelen a világban. Az Ítélet ideje ugyanis az örökkön-
örökké. S nem azért végítélet, mert a darab végén következik 
majd, mint utolsó felvonás, hanem az igazsága végső: benne 
mondatik ki a világ érvényes rendje. A látnoknak, Jánosnak 
egyszerűen csak megmutatkozott, ami egyszer s mindenkorra 
van. Nem egy hajdanvolt próféta mond jóslatot a jövőről, a 
történelem majdani, újra és újra beharangozott, de egyre csak 
késlekedő végéről. Jelentéseiről legalább annyira állítható, 
hogy ez már mind megtörtént, mint az, hogy majd történni 
fog. Vagy az, hogy itt áll előttünk, éppen csak ki nem veri a 
szemünket. A művészet dolga felkutatni abban, ami van, a 
történő igazság nyomait.

Hogyan is kezdődnek maguk a Jelentések? A könyv negye-
dik részének elején, amikor véget ér a gyülekezeteknek szóló, 
gyanúsan egyházpolitikai célokat szolgáló dorgatórium, és 
János végre a lényegre tér, így kezdi annak az elbeszélését, 
amit elragadtatásában látott: „Ímé egy királi szék tétetett vala 
le mennyben, és ül vala az székben egy valaki.” (4,2) Éppen ez 
az. Egy valaki. A megnevezhetetlen lényegét tekintve ábrázol-
hatatlan. Mit kezdjünk akkor a trónus vagy a szivárvány leírá-
sával önmagában? Mégis, a szivárvány ígéretes íve megjelenik 
Karátson képén, mintegy ellenpontjaként a túlvilági fénnyel 
megvilágított, szanaszét szivárgó éjsötét festékpacának, amely 
kísérteties hátteret varázsol egy bíbor és veres ornátusba öltö-
zött istenalaknak – akit talán csak én képzelek a kompozíció 
középpontjába. Tudniillik ott van, és mégsincs ott. Barokk 
oltárképekről ismerős testtartását csak egy véletlenszerűen 
odavetett ceruzavonás segít felismerni. Karátson elképesztő 

módszerének éppen az a lényege, hogy sohasem tudhatom 
biztosan, mi van tényleg a képen, s mi az, amit csak belelátok. 
S mi az, amit ő lát bele? Erről kezd nézőjével bizalmas párbe-
szédet, hogy mi az, amit látnunk adatott. Jánosnak, Karátson 
Gábornak, a nézőnek.

János Jelentéseit a szó szorosabb értelmében illusztrálni nem 
lehet, vagyis nem volna helyénvaló. Mert létállapotokról van itt 
szó, nem egyes létezők fi zikai állapotáról, és még kevésbé úgy-
nevezett lelkiállapotokról. Amikor például azt olvassuk, „hogy 
mondatol élni, holott megholt légy” (3,1), mi lehetne az ábrázolás 
tárgya, ami a kegyelemtől elrugaszkodott gyülekezet állapotát 
formázná? Az illusztrátor feladata az egymásnak ellentmondó 
minőségeknek, a tévelygés létállapotának megjelenítése lesz. 
Mint ahogy akkor sem fi zikai, hanem metafi zikai eseményről 
van szó, amikor azt olvassuk, hogy „egy csillag esett le a földre” 
(9,1). Látjuk ugyan Karátson ecsetje nyomán az elharapózó 
lángot és füstöt, de nem a képen látjuk, hanem a kép által látjuk, 
ahogyan Maurice Merleau-Ponty írja valahol. Igen, a kulcsot 
a látás fenomenológusának szavai adják meg, ugyan nem a 
szakrális festészethez, de a festészet szakralitásához.

A tűz, a füst, menny és föld, izzó üvegtenger és szivárvány, 
ragyogás és homály, lebegés és zuhanás – ezek azok a dol-
gok, amelyeket Karátson képmágiája felidéz, jelenvalóvá 
tesz, akár ott vannak a képen, akár a kép által vannak jelen. 
És megtanít áhítattal és humorral látni sorsunkat a maga 
végtelen fenségességében és végtelen kicsinységében.

Módszerét alapjában véve homeopatikusnak nevezhetném. 
Mert ő is úgy éri el a kívánt hatást, hogy a képzőművészet esz-
közeit és hatóanyagát a végtelenségig csökkenti, leheletfi nom-
ságú kompozíciókban oldja föl, végül a közönséges értelemben 
vett ábrázolás hiánya okoz feszültséget, s ez lesz az, ami a néző 
érzékenységét stimulálja, végül a kép társalkotójává teszi. Így 
képes olyasmit megragadni, amit megmutatni nem lehet, hi-
szen a maga valóságában az ember elől örökre rejtve van.

A rejtélyt a maga elrejtettségében tenni el nem rejtetté, azaz 
ábrázolhatóvá: éppen ebben áll a műalkotás eredetéről érteke-
ző Heidegger szerint a művészet fölénye a köznapi, valamint 
a tudományos gondolkodással szemben. Hogy itt minden 
kimondatik, s minden titok titok marad.

Lányi András
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A szenvedés emlékezete

Johann Baptist Metz: Memoria passionis. 
Veszélyes emlékezet a pluralista társadalomban. 
Vigília Kiadó, Budapest, 2008.

Johann Baptist Metz könyvének magyar fordítása 
2008-ban, a 80 éves katolikus teológusprofesszor bu-
dapesti látogatásához kapcsolódva jelent meg. Az Eu-
rópa-szerte ismert vendég a Sapientia Szerzetesi Hit-
tudományi Főiskolán tartott előadást. Könyvében, 
amely német nyelven már 2006-ban napvilágot látott, 
a szerző Jézus Krisztus földi életére és tevékenységére alapozva a 
mások szenvedéséről való meg nem szűnő emlékezést, a másokkal 
közösséget vállaló részvétteli szenvedélyt helyezte a középpontba. 
A Compassiónak elnevezett és a könyvben meghirdetett program 
az emberek, különösen az ártatlanul szenvedők, a kisebbségi 
helyzetben lévők felé fordul. A Compassio Európa bibliai örök-
sége – azt jelenti, hogy fokozott érzékenységgel észleljük, vesszük 
fi gyelembe mások szenvedését, vagyis a mások szenvedésére való 
cselekvő emlékezésre késztet.

Ajánlott gyakorlati példák a Compassio meg-
valósítására:

1. A békepolitikában, a kibékülést elősegítő be-
szélgetések során nemcsak a saját szenvedéseinket, 
hanem ellenségeink szenvedéseit sem akarjuk elfe-
lejteni. Ez a javaslat a múltra vonatkozik.

2. Az elismerési politika újragondolása. A szim-
metrikus elismerési viszonyok nem lépnek túl a 
piaci, cserealapú, versengés jellemezte kapcsolatok 
logikáján. Aszimmetrikus elismerési viszonyokra van szükség, 
amelyekben a jövőre vonatkozóan önként vállalom a számom-
ra előnytelen egyenlőtlenség következményeit.

3. Az emberi egyenlőség kiemelése. A Compassiót gyakor-
lók elfogadják, hogy nincs olyan szenvedés a világon, amely 
valamilyen módon ne érintene bennünket.

4. A válogató emlékezet elítélése. A szerző tiltakozik az 
ellen, hogy a boldogság feltétele a felejtés legyen.

A szerző ugyan álomképnek tekinti, de a kereszténység 

világmértékű elterjedésére hivatkozva felteszi a kérdést: „Mi 
lenne, ha ily módon végül kialakulna a keresztények között 
a Compassio ökuménéje?”

A könyv olvasása és megértése alapos teológiai 
ismereteket kíván. A Jézus Krisztus példája által 
meghirdetett részvétteli szenvedély hátterében a II. 
világháború borzalmai állnak, amelyet Metz ugyan 
gimnazistaként, de már egyenruhában élt át. Teoló-
giai levezetései mindenkihez szólnak, „…mert Isten 
vagy az egész emberiséget érintő téma, vagy egyálta-
lán nem is téma” – vallja könyvében.

Réthelyi Miklós

Álmokba zárva
Szakács Eszter: Vízre írt. 
Jelenkor, Pécs, 2009.

Varázslatos világba kerül, aki lapozni kezdi Sza-
kács Eszter közelmúltban megjelent kötetét, amely 
a költő 1987-től 2006-ig írt verseinek válogatása.

Lassan-lassan az olvasó is belering az álmokba, 
amit a versekben oly sokszor a vízmotívum tesz 
érzékelhetővé. A kötet címe a mulandóság csendes 
elfogadását sugallja, ám a víz a születés, az alkotás, 
a kezdet szimbóluma is. Szakács Eszter versei a ter-
mészet gyönyörű törvényei szerint változó költői 
világot teremtenek, amelyben a valóság álomsze-

rűvé foszlik („De ezt is csak elképzelem” – Másik hely, másik 
idő), az álom pedig valósággá inkarnálódik (Álomidő):

„…s illatát ontani kezdte, ahogy szemem kinyílt,
újra a ma reggel vásárolt kakukkfű és rozmaring.”

A folyton változó világ azonban riadalmat is kelthet: félő, 
hogy életünket „mindig valami helyett” éljük; hogy „Min-
dennap másvalaki néz rám a tükörből”, s „Annyi arc között 
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nem ismerhetek magamra” (Visszautasított ősanyaság). Az 
identitáskeresés másik nehéz feladata az írói hivatás defi niálá-
sa: a Kosztolányi-vers kesernyés parafrázisa (Boldog, szomorú 
dal) a legnagyobb szorongást fogalmazza meg: „Nem érdekel 
senkit, mit írok.”

A versek gondolati-formai sokszínűsége azonban rácáfol 
erre a félelemre: elámulva fi gyeljük a rondó játékosságát (Őszi 
rondó), a szinte haikuszerű kétsoros leheletfi nom portréját (Is-
ten), a Saudade (’honvágy, szomorúság, vágyódás’) fájdalmas 
sirató-szonettjeit, a Séta Pilinszky-aszketikus fegyelmét vagy 
a majdnem-szabadvers dinamizmusát (Th éra).

Az álmokba zárt világból mégis aranykapu nyílik: on-
nan látni talán Isten felé, aki „életem fogasa” (Egy hangya 
is erősebb), innen pedig beláthatunk egy olyan költészetbe, 
amelynek alaphangja a portugál fadóé: elmélkedésre késztet, 
megrendít, megindít, s végül meglepődve halljuk meg a ma-
gunk hangját is benne.

K. Sebestyén Nóra 

Színes könyv 
egy színes korszakról

Fábri Anna: Hétköznapi élet Széchenyi István korában. 
Corvina, Budapest, 2009. /Mindennapi történelem./ 

Valószínűleg minden gyerek akart királylány vagy 
királyfi  lenni. Sok felnőttben is megmarad a vágy, 
hogy a társadalom csúcsán lévőkkel azonosuljon – 
erre utal az, hogy a „sztárokról”, sőt „celebekről” szó-
ló hírek magazinokat és tévéadókat is kiváló üzleti 
vállalkozássá tudnak tenni. Ez az érdeklődés törté-
nelemszemléletünket is meghatározza: uralkodók, 
hadvezérek, hősök, politikusok és neves tudósok tet-
teinek leírása tölti meg a hagyományos történelemkönyvek lapjait.

A szokásos, politikatörténetre koncentráló szemléletet a 
’30-as évektől Franciaországban jelentkező társadalomtu-
dományi irányzat, az úgynevezett Annales-iskola kezdte 

el módosítani. Ezt a megváltozott történelemszemléletet 
igyekszik közel hozni az érdeklődő, nem szakmai közönség 
számára a francia Larousse Kiadó Mindennapi történelem 
címmel indított sorozata, amely a „kis történetek” felvillan-
tásával árnyalja a múltunkról alkotott képünket. A magyar 
kiadást gondozó Corvina Kiadó nem elégedett meg azzal, 
hogy a világtörténelem ismert korszakaival foglalkozó fran-
cia könyveket kiadja, hanem a sorozat terjedelmét, történe-
lemfelfogását tükröző, a magyar történelem fontos korsza-
kait feldolgozó köteteket elkészíttette az adott kor magyar 
szakértőivel. A Hétköznapi élet Széchenyi István korában 
című könyv a reformkor (1825–1848) idejét mutatja be. 
A kötet címe is az anyasorozathoz igazodik. Ebben az esetben 
kicsit zavaró, hogy egy személyiség nevével jelez olyan kor-
szakot, amelyet mindannyian a reformkor néven ismerünk. 
A kötetet Fábri Anna művelődéstörténész írta, aki kiváló 
ismerője a korszak társadalom- és művelődéstörténetének, 
legfontosabb „hétköznapi” forrásainak: naplóinak, levelezé-
sének, sajtójának, szépirodalmi műveinek.

A kötet egyes fejezetei a sorozat egészéhez igazodnak, a 
többit a korszak sajátosságai határozták meg. A korszakot 
általánosan bemutató rövid bevezetés után a családról, az 
öltözködésről és az egészségről, a lakásról, az étkezésről, a 
szórakozásról, a vallásról, a munkáról, az országról és népeiről, 
a kormányzásról, a társadalmi rendről, végül a főváros szüle-
téséről szólnak az egyes fejezetek. Ezzel a tematikus felosz-
tással együtt jár, hogy az egyes fejezetek át-átfedik egymást, 

jó néhány témáról több fejezetben is olvashatunk. 
(Például Pest felemelkedése több fejezetben is 
visszatérő téma.) A tematikus szerkesztésmódból 
adódó esetleges nehézségeket a könyv függeléke 
segít áthidalni: időrendi táblázat, bőséges iroda-
lomjegyzék és tárgymutató segíti az eligazodást. 
Dicséretes, hogy a szerző és a szerkesztők nem fe-
ledkeztek meg ezekről a fontos, a könyv minden-
napi használatát sokban segítő kiegészítésekről.

Ha a kötetet kezünkbe vesszük, nagy a kísértés, hogy ne 
olvasói, hanem nézői legyünk a könyvnek. A kevesebb mint 
kétszáz oldalon látható több mint kétszázötven színes, kiváló 
minőségű illusztráció művészeti albumhoz teszi hasonló-
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vá a könyvet. Kár volna azonban csak a képaláírásokra és 
a külön keretben közölt, kiváló idézetekre szorítkoznunk. 
Fábri Anna olvasmányos, de szakszerű írása, a jól megvá-
logatott, kevéssé ismert műtárgyakat, grafi kákat és festmé-
nyeket, hétköznapi tárgyakat is bemutató képek, valamint 
a forrásszemelvények egymást erősítve érik el a kötet célját: 
a 21. század elejéről visszautazunk a 19. század első felébe.

Nem teljesen ismeretlen helyre érkezünk. Ez a szűk negyed 
század történelmünk és még inkább történelmi tudatunk 
egyik legmeghatározóbb korszaka. Főszereplőit ma is szá-
mon tartjuk, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Petőfi  Sándor, 
Deák Ferenc vagy Wesselényi Miklós neve mindnyájunk-
nak ismerős. Napjainkban is meghatározó jelentőségűek a 
korszak nagyszabású alkotásai, mint a Nemzeti Múzeum, 
a Magyar Tudományos Akadémia épülete vagy a Lánchíd. 
A kötet elolvasásával mindezeken túl azonban arra is rájö-
hetünk, hogy a reformkor néhány alapvető problémája ma 
is ismerős mindennapi életünk számára.

A legmeglepőbb hasonlóság talán az, hogy a reformkor-
ban is mindent áthatott a politika, hiszen a mindennapi élet 
számos vonatkozásban összefüggött a kor Kölcsey által meg-
fogalmazott jelszavával, a „haza és haladás” ügyével. Könyvek 
és folyóiratok olvasása, iparcikkek vásárlása, báli táncrend 
összeállítása, hangverseny meghallgatása, színházi előadás 
megtekintése, a kaszinó látogatása, de még az öltözködés is 
politikai állásfoglalásnak számíthatott. Ezért a sorozat szer-
kesztői hiába tartózkodnak attól, hogy köteteikben a korszak 
politikai, hatalmi problémáiról szót ejtsenek, ebben a könyv-
ben mégsem sikerült ezt a célt megvalósítani. Ez azonban a re-
formkor sajátossága, nem pedig a szerző hibája. A hétköznapi 
élet bemutatása közben az is kiderül, hogy a legjobb szándékú, 
de felülről vezényelt reformok száznyolcvan évvel ezelőtt sem 
mindig érték el azt a hatást, amelyet kiötlőik elgondoltak. 
Tény azonban, hogy az ekkor megindult folyamatok örökre 
megváltoztatták Magyarország arculatát.

Színes korszak volt a reformkor. Politikai eszmék és szemé-
lyiségek feszültek egymásnak, a társadalom is nagymértékben 
tagozódott volt. Az egyik választóvonalat éppen a felekezeti 
különbségek határozták meg. Voltak ugyan törekvések az 
egyházak vagy legalább a protestáns felekezetek egyesítésére, 

a mindennapi helyzetet azonban sokkal inkább tükrözte egy 
kálvinista nemesúr 1831-ben írt levele: „…furcsa ellentéteket 
lehete mármost látni. A bíbor s bársony aranygyűrűkkel díszlő 
római áldozárokat (kanonokokat) gazdagságok s nagy tekin-
télyük elhittségibe, másokat lenézve gőgösen mozogni a kút 
körül. Köztök s mellettök egy falka eretnek lelkészt elnyűtt, 
lyukatos kalappal, fésületlen, bozontos hajjal, sáros, kérges 
lábbelikkel, színehagyott avatég öltönyben, mezei munka mi-
att napégett arccal, karján vezetve hasonmását, beborult arcú 
hitvesét. De magason felemelt fővel, kihívó tekintettel, hetyke 
léptekkel s Kant bölcsészete bírhatásának elhittségiben, mint 
megannyi jakobinust pajkosan sétálgatni.” Hasonlóan fontos 
különbségek adódtak a nemzetiségi eltérésekből is, hiszen ek-
kor Magyarország vármegyéinek csak kevesebb mint felében 
voltak többségben a magyar nemzetiségűek. A könyvből azt is 
megtudjuk, hogy a nemzeti eszme felvirágzása, a magyar nyelv 
előtérbe kerülése a mindennapi életben is okozott feszültsé-
geket. Az új idők jele, az 1848 után bekövetkező változások 
előszele volt az, hogy a származás, a rendi helyzet, a nemze-
tiség és a felekezet mellett egyre inkább a vagyon határozta 
meg az emberek társadalmi helyzetét. Különösen így volt ez 
a fővárossá és néhány vonásában világvárossá is váló Pesten. 
A reformkor új eszméihez való viszony megosztotta az em-
bereket, kiélesedtek a nemzedéki ellentétek is.

A könyvből a kor evangélikus egyházáról és evangélikusairól 
is sokat megtudunk. Szó esik az evangélikus egyház nemzeti-
ségi viszonyairól és kiemelkedő kulturális szerepéről. Képet 
találunk Mária Dorottyáról és Székács Józsefről, idézeteket a 
korszak legfontosabb evangélikus emlékíróitól, Pulszky Ferenc-
től, Podmaniczky Frigyestől és Kánya Emíliától.

Miért kell olyan emberek hétköznapi életét megismerni, 
akik a nagy történelmi változásoknak nem mozgatói és irá-
nyítói, csupán hozzánk hasonlóan passzív részesei, esetleg 
elszenvedői voltak? Egyrészt azért, mert érdekes és – bármily 
megbotránkoztatónak is hathat ez a szó – szórakoztató ez a 
történet. Fontos ez a könyv másrészt azért is, mert a magunk-
hoz hasonló emberek hétköznapi gondjait, tetteit, érzéseit, a 
„saját történelmünket” ismerhetjük meg. Ha tudjuk, honnan 
indultunk, talán könnyebb lesz továbbhaladnunk.

Kertész Botond
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A püspök visszaemlékezései

Kertész Botond (szerk.): Székács József püspök vissza-
emlékezései. 

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008.

Nem illik könyvismertetéshez, mégis anekdotá-
val kezdem. Hogy kitől hallottam, arra nem emlék-
szem pontosan, valószínűleg Sziklay Laci bácsitól, 
aki boldogult aspiránsi éveimben a mentorom 
volt. Tudod, magyarázta, Székács Józseff el kezdtek 
magyarosodni a pesti evangélikusok, és ebben az 
asszonyoknak volt meghatározó szerepe. Jó vágású 
fi atalember volt a magyar lelkipásztor, s a feleségek 
rendre rábeszélték a férjüket, hogy a Székács nagy-
tiszteletű úr igehirdetését hallgassák. Most pedig olvashatom 
visszaemlékezéseiben magától az illetékestől az önállóvá vált 
magyar nyelvű gyülekezet szaporodásának a történetét. Az 
1837-től Pesten szolgáló lelkész mindenekelőtt a „nemzetiség 
felébredését” látja a jelenség mögött. A korszellem megnyilvá-
nulásával magyarázza, hiszen ezekben az években következett 
be a város középrétegeinek, polgári elitjének magyarosodása. 
Székács József nyomatékkal hangsúlyozza, hogy ő ezt a térítést 
csak „erkölcsi úton” tartotta lehetségesnek. Visszaemlékezé-
seinek egyik része azt a címet kapta: Mely körülményeknek 
tulajdonítható a magyar gyülekezet örvendetes gyarapodása 
Pesten? Följegyzéseiből láthatjuk, hogy szerényen, ám követke-
zetesen igyekezett fölhasználni minden lehetőséget a magyar 
gyülekezet erősítésére, s ebben számíthatott a világi egyházi ve-
zetők támogatására, akik nemegyszer mágnások voltak. Külső 
megjelenésében is kifejezte magyar identitását: attiladolmányt 
vesz magára, s nem fogadja meg német lelkésztársának a ja-
vaslatát, hogy bemutatkozó beszédjét bajuszát levágva tartsa 
meg. Ahogy azután statisztikai összesítésében elemzi, 1838-
ban még csak kilenc gyereket keresztelt magyarul, 1873-ban 
már száznyolcvanhármat; senkit nem konfi rmált első teljes 
szolgálati évében, harmincöt évvel később pedig negyvenöt 
magyar nyelvű konfi rmandusa volt. Mégis lehetett némi igaz-
ság az asszonyok szerepét illetően. Híressé vált 1838-as árvízi 

beszédét a jótékony asszonyegyesületnek ajándékozta, s ahogy 
írja róla: „A nők persze magasztalták azt…”

Székács József visszaemlékezéseit a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Magyarországi Evangélikus Egyház közös 
erőfeszítéssel bocsátotta közre, a kötet szerkesztése Kertész 
Botond munkája. A kezdeményezés első renden a püspök 
dédunokájának, dr. Salacz Pálnak a nevéhez fűződik, hiszen 

ő volt az, aki a hatvanas évek végén írógéppel átmá-
solta a püspök kéziratait. Ő már nem érhette meg a 
könyv megjelenését, de gyermekei hűek maradtak 
az örökséghez, áldozatkészen működtek közre a 
további munkában és szervezésben.

Fontos vállalkozást vittek végbe a kézirat ki-
adói, hiszen a bányakerületi evangélikus püs-
pök nemcsak egyházának volt kivételes jelen-
tőségű személyisége mintegy négy évtizeden 

át a 19. században, hanem méltán tartja számon a ma-
gyar művelődéstörténet is mint sokoldalú irodalmárt, 
nagy hatású szónokot, tankönyvírót és szerkesztőt is. 
És nem feledkezhetünk meg a politikus Székácsról sem. Nem 
csupán képviselői munkásságára gondolhatunk (Orosházát 
képviselte az országgyűlésben 1865 és 1868 között), hanem 
arra az egyházpolitikai küzdelemre is, amely egyben a magyar 
szabadságjogok védelmét jelentette a bécsi központosítással és 
önkényuralmi törekvésekkel szemben: az úgynevezett protes-
táns pátens elleni harc egyik fő szereplője volt 1859–1860-ban.

Visszaemlékezései két nagy fejezetbe rendeződnek. Az 
elsőben a gyermekkoráról és a tanulóéveiről szóló följegy-
zéseket olvashatunk, a másodikban pedig a pesti lelkészként 
végzett munkájáról, a budai evangélikus gyülekezet és temp-
lom megteremtéséről, a pátensharcokról és a pesti gyülekezet 
magyarosodásáról, a pesti evangélikus iskolák eredményei-
ről. Így föltehetjük a kérdést, vajon ezek a visszaemlékezé-
sek önéletírásnak, naplójegyzeteknek vagy emlékiratoknak 
tekinthetők-e. Nem folyamatos szövegegészt képező írásról 
van szó, hiszen tudhatjuk, hogy különböző időben vetette 
papírra följegyzéseit. Nyilvánvaló, hogy önéletrajzi visszate-
kintésnek vehetjük a kötet első részét, gyermek- és tanulóéve-
inek a bemutatását Orosházától, a szülőhelytől az iskolákon 
(Mezőberény, Sopron) át a házitanítóskodás éveiig.
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Nagyon tanulságos, hogy mi tartozott hozzá a 19. század 
első évtizedeiben egy evangélikus lelkésznek vagy tanárnak 
készülő fi atalember tanulóéveihez. Természetesen felekeze-
tének megfelelő iskolái, ám ennek az egyháznak a három-
nyelvűsége miatt föltétlenül el kellett sajátítani anyanyelvén 
kívül a magyarországi evangélikusok másik két nyelvét, ahogy 
erre a könyvhöz választott mottó is utal. A magyar anyanyelvi 
közegben gyerekeskedő Székács viszonylag hamar elsajátította 
a németet és a szlovákot. Tízéves korában szülei átküldték 
szlovák szóra Tótkomlósra, a németbe azután belekóstol-
hatott Mezőberényben és Sopronban is, külföldi egyetemi 
tanulmányokra pedig Németországba ment. Különösen ér-
dekes fejezet élettörténetében a szláv szál. Hiszen nemcsak 
a szlovák nyelvet bírta (ha ezen a nyelven szolgálatot nem is 
vállalt), hanem irodalmi munkásságának egyik jelentős részét 
jelentik a szerb népdalfordítások. Úgy hozta sorsa, hogy egy 
gazdag bánsági szerb családnál volt házitanító (Rudnán, majd 
később Karlócán), a hazai szerb értelmiségi elit képviselőivel 
került így kapcsolatba. Bizonyára elírás a kötetben (75. o.), 
hogy Belgrádban Milos herceggel beszélt volna, inkább a 
lábjegyzet által megadott Mihailóról, Milos fejedelem fi áról 
lehetett szó. A tanítványával Eperjesen töltött egy év alatt 
tanított a kollégiumban, és a Magyar Tásaságnak ekkor tanári 
elnöke volt. Abban a felvidéki városban, ahol a magyar és 
szlovák irodalmi társaság tudott egymással együttműködni, 
így a magyar szlavisztika egyik úttörő műhelyéről beszél-
hetünk. Székács munkásságának ez a vetülete is érdemes az 
emlékezetre.

Politikai és egyházpolitikai szempontból életének egyik 
legjelentősebb – és leglátványosabb – mozzanata volt az ural-
kodó által kibocsátott protestáns pátens elleni küzdelem, 
amelyben a fő szerepek egyikét játszotta. Visszaemlékezése-
inek ezt a fejezetét a szó teljes értelmében emlékiratoknak 
nevezhetjük. Történéseket rekonstruál egy olyan személy, aki 
maga is meghatározó hatással volt az események kimenetelére.

20–21. századi szemmel olvasva Székács kötetét elgon-
dolkodhatunk bizonyos 19. századi helyzetek hasonlóságán, 
hiszen az én nemzedékem még gyakorta megélte a külföldi 
utazások korlátozását, azt, hogy mit jelent önkényuralmi 
rendszereknek kiszolgáltatva lenni. Visszatekintve irigyel-

hetjük a bányakerületi püspök optimizmusát és haladásba 
vetett hitét, aki küzdelmes évtizedek után elégedetten vehette 
számba munkájának eredményeit.

Olvasmánynak sem utolsó a visszaemlékezések kötete, 
amely előtt Kertész Botond kitűnő előszava igazítja el az ol-
vasót Székács József életéről és pályájáról. Vitatkoznék viszont 
a szerkesztési módszerrel; nem biztos, hogy érdemes volt 
ragaszkodni a betűhív átíráshoz. Néha nehezíti az olvasást 
a korabeli helyesírás.

Kiss Gy. Csaba

(Kertész Botond ezért a kötetért a Magyar Tudományos 
Akadémia nívódíját kapta 2009 novemberében. – A szerk.)

A Bibliát olvastató könyv
Dér Katalin: A Biblia olvasása. 
Kairosz Kiadó, Budapest, 2008.

A Biblia olvasása újszerűségét az adja, hogy a laikus olvasó 
felé fordul, így nem kíván teológiai szakkönyv lenni, hanem 
inkább az olvasás gyakorlatára helyezi a hangsúlyt. E könyv az 
isteni nyelvezet – és így a gondolkodásmód – sajátosságairól 
beszél. Mivel azonban a szent szövegeket emberek írták, az 
emberi és isteni nyelvezet nem elválasztható egymástól. Ebben 
rejlik az alapdefi níció második felének érvényessége, miszerint a 
Szentírás emberi is. Csakhogy ez az emberi oldal speciális, sem-
milyen egyéb nyelvi alkotásra nem jellemző módon érvényesül 
a szövegekben. Dér Katalin megállapítása szerint a bibliai be-
szédmód maximálisan, a nyelv „végső határáig” kiaknázza az 
önmagában meglévő, de rejtve lappangó lehetőségeket.

A Szentírás nyelvét napjainkban a költői kifejezésmódok-
kal szokták kapcsolatba hozni. Azonban ez a rokonítás nem 
alapulhat valamiféle extaravagancián vagy ötletszerű, egyéni-
eskedő normaszegésen: rendje van, határozott törvényszerű-
ségek, leírható tendenciák érvényesülnek benne. A szerző ezt 
az összefüggésrendszert bibliai gondolkodásmódnak nevezi. 
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E gondolkodásmód, isteni természetű lévén, „egészen más”, 
mint bármiféle emberi észjárás; nem igaz, hogy mindenestül 
feltárhatatlan, megismerhetetlen lenne.

Talán e könyv egyik fő alapvetésének tekinthetjük a szöveg 
önrefl exivitásának teljes körű tiszteletben tartását. 
Azaz a Biblia „önmagát magyarázza”. Minden egyes 
szöveghely egy másiknak lesz a magyarázója. Ezek 
szerint ahogy nem létezhet teológia Szentírás nélkül, 
úgy nem létezhet írásmagyarázat sem az Írások nél-
kül. Van, amikor ez a folyamat a szoros olvasás nyo-
mán automatikusan adja magát, például Ézs 55,8–9 
esetében, amelyben az isteni és emberi gondolkodás-
mód közötti alapvető – képileg a magasság-mélység 
általános metaforapárral kifejezett szintbeli – kü-
lönbségek bizonyítékait kapjuk. Ezek mellett az „egyszerűbb” 
szerkezetek mellett léteznek bonyolultabbak is. A Biblia nyelve 
ugyanis egyszerre egységes és összetett. A gyakorlat szempont-
jából ez azt jelenti, hogy az egész értelmezi önnön részét.

Az egyik legáltalánosabb feltevés szerint az Ószövetség célja 
az Újszövetség bevezetése, magyarázása. Így elmondhatjuk 
azt, hogy egyes ószövetségi személyek (Ádám), történetek 
(Ábrahám vagy Melkisédek áldozata) és intézmények (ve-
gyük példának a királyság intézményét, amely később Jézus-
ban mint a „zsidók királyában” mutatkozik meg) előképei az 
újszövetségieknek (például Jóel 3,3–5).

A Biblia olvasása talán legjobban sikerült fejezete Jézus 
beszédmódját és dialektikáját elemzi. A szerző Jézus nyelvé-
nek mélységét és egyszerűségét legszemléletesebben a mátéi 
boldogmondások (Mt 5,3–11) kapcsán mutatja be. Ebben 
a szöveghelyben az egyszerűség a formának, a mélység pedig 
a szavaknak köszönhető.

A mondatszerkezet végig változatlan: az első tagmondat 
állítmánya végig a boldogok szó, alanya pedig bővített vagy 
bővítetlen főnevesült melléknév (szegények, szomorúak), a 
második tagmondat mindig a mert kötőszóval kapcsolódik 
az elsőhöz, következtető viszonyban. Az egész szövegnek 
mágikusan ható ismétléses jellege van.

Más a helyzet a szavakkal, amelyek egytől egyig a Szentírás 
alapfogalmai. Ezeknek a kifejezéseknek saját történetiségük 
van a szövegben; jelentésüket évszázadok értelmezési tapasz-

talatai alakítják (mind a mai napig). Ilyenek a főmondat-
okban: boldog, szegény, szelíd, szomorú, éhezik/szomjazik, 
igazság, tiszta szív, béke; a mellékmondatokban: mennyek 
országa, Isten fi ai stb. A boldogmondások nyelvezete éppen 

ezért rendkívül sűrű. Ez a szöveghely így nyelve-
zetét tekintve a zsoltárokkal rokon.

Mindezek a mondások egy V alakú értelmezési-
logikai sémába állíthatók. Az első négy mondat egy-
fajta testi-lelki kiüresedést céloz meg, a második négy 
a felemelkedés irányába vezet. A boldogmondások 
témája elsősorban antropológiai kérdéseket feszeget, 
nem kisebb dologról szólnak, mint a személyiségnek, 
közelebbről a személyiség újjászületésének útjáról. 
(Nem véletlen, hogy az első és a nyolcadik boldog-

mondás is a „mert övék a mennyek országa” tagmondattal zárul.)
Különbséget kell tennünk a szó szerinti és a nem szó szerinti 

értelem között. A literális értelmezés a fundamentalizmus 
sajátja, amely nem képes felfedezni az átvitt, igazából lényegi 
gondolatokat. A literális értelem azonban nem mindig esik 
egybe a köznyelvi jelentéssel (vö. Ef 5,21–24). Ha itt az en-
gedelmeskedni ige köznyelvi jelentését vesszük szemügyre, ak-
kor Pál gondolatmenete egy hatalomérvényesítő magatartási 
stratégia igazolásának mutatkozik. Az átvitt értelem ugyanis 
mindig a szó szerintiből származik. Például az „Amikor be-
esteledett, asztalhoz ült a tizenkét tanítvánnyal” (Mt 26, 20) 
mondatban a szó szerinti és az átvitt jelentés között nincs 
éles határ, de a „Maradj velünk, mert esteledik, és a nap már 
lemenőben van!” (Lk 24, 29) mondatnak van szó szerinti, 
időbeli jelentése: ’ez a jelenet estefelé játszódik’; de van átvitt 
értelme is, méghozzá többszörös. Elsődleges átvitt értelme a 
tanítványok zavartságára, kétségbeesettségére utal, a másodla-
gos pedig az ember Jézus nélküliségét, homályosságát festi le. A 
szövegnek e két utóbbi szint nélkül is van jelentése, de a mai 
olvasó számára nem feltétlenül van jelentősége.

Dér Katalin könyvének nagy előnye, hogy mindenki szá-
mára érhető és olvasható, egyszerre mond újat teológusoknak 
és laikusoknak is, egyszerre íródott katolikusoknak és pro-
testánsoknak, keresztényeknek és nem hívőknek. A könyv 
nemcsak a Biblia olvasásáról szól, hanem a Bibliát olvastatja. 

Horváth Csaba
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A mindenség modellje1

Pilinszky János gyakran idézi Simone Weil szép szavát: 
„tér és idő keresztjére vagyunk feszítve”. Ez bizonnyal 
így van, ám a hívő ember azt is vallja, hogy a tér és az idő 
Isten teremtménye. Kifejezi ezt a Biblia legelső lapjainak 
ritmikus prózában írt tanúságtétele is: „Megteremtette 
Isten … első nap … második nap … majd hetedik nap”. A 
múlt, a jelen és a jövő egyaránt Isten kezében van, akár-
csak az évek és évszakok váltakozása. Minden templom 
erről a teremtett időről és annak múlásáról tanúskodik. 
Régen ennek egyik jele volt a toronyban elhelyezett óra is. 
Az időhöz kötöttséget jelzi az is, hogy minden templom 
egy bizonyos építészeti stílusban és történelmi korban 
helyezhető el. Ugyanakkor – a múló időben – a templom 
az időtlenség jelképe is. In saecula seculorum.

Isten nemcsak az időt, hanem a teret is teremtette. Ádá-
mot és Évát térben, az Éden kertjében helyezte el. Vagy 
ahogy a zsoltáros fogalmaz: „tágas térre helyeztél engem”.

Szent és profán című alapművében így fogalmaz Mircea 
Eliade: „A vallásos ember számára a tér nem homogén. 
Törések és szakadások találhatók benne; olyan részeket 
tartalmaz, amelyek minőségileg különböznek a többitől. 
»Ne jöjj közel – mondja Isten Mózesnek –, vedd le a sarut 
lábaidról, mert a föld, amelyen állsz, szent föld.« (2Móz 
3,5) Létezik tehát egyfajta szent, »erővel feltöltött«, 
jelentőségteli tér, és léteznek más, nem szent terek.”

A „más, nem szent terek” legfeljebb a profán ember 
kriptovallásosságában nyerhetnek minőségileg más tar-
talmat. Így lehet a Wembley stadion a futball szentélye, 
a New York-i Central Park vagy éppen Švejk kocsmája 
Prágában pedig sokak kedvelt látogatási célja.

Magam is ámulattal csodáltam meg a Wembleyt, 
kocogtam a Central Parkban és söröztem Švejk kocs-
májában, ám az igazi „szent tér” ezeknél mindig többet 
jelentett számomra. Mert egy stadion, egy park és egy 

1 Kortár magyar templomépítészeti kiállítás megnyitója. 
Modem Galéria, Debrecen, 2009. március 21.

söröző mindig csak rész szerint való, ám a templom a 
teljesség lenyomata. Ahogy e kiállítás mottójául szolgáló 
Pilinszky-versben is olvassuk: 

Most minden egy. Együtt van.
Egybeolvadt. 
A mindenség modellje,
Áll a templom.

Igen, a templom a mindenség modellje. Makovecz Imre 
szerint a templomépítészet feladata, hogy az eget és a 
földet összekösse. Ebben segítenek az ő angyalai, akik 
– mint egykor Jákób lajtorjáján – az ég és a föld között 
járnak föl és alá. Erre a mindenségre és tökéletességre 
utal Nagy Tamás dunaújvárosi evangélikus temploma a 
maga tojást, vagyis az életet formázó alaprajzával. Vagy a 
szétszakítottságban is az egymásra találást szolgálja Basa 
Péter budakeszi református temploma, amely az erdélyi 
fatemplomok emlékét idézi, és amely nem véletlenül 
kapta a határon túli magyarok emléktemploma nevet.

„A mindenség modellje. Áll a templom.” Nem volt 
ez mindig így. Nemrég hagytuk magunk mögött azt a 
történelmi kort, amely inkább rombolta a templomokat. 
Brutális rendelkezések nyomán ledöntötte a tornyokat, 
vagy éppen sunyi módon hagyta, hogy ősi templomok az 
enyészet részévé váljanak. Keresztury Dezső Kotlós templo-
mok című verse éppen arra fi gyelmeztet, hogy nem lehet 
büntetlenül veszni hagyni Isten hajlékait.

Mint felemelt fejű kotlósok
Őrzik templomaik a falvakat;
Jóban, rosszban volt részük jó sok,
S lesz is, míg hit és szokás megmarad.

Jól vigyázzon tehát az ember-bolyra,
Aki a kotlós helyét elfoglalja;
Ha egyetértés nincs és jó szokás,
Csak zűrzavar az élet, semmi más.
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A felemelt fejű kotlósok – régiek és újak – mégiscsak 
őrzik a falvakat. Hogy az emberek is felemeljék végre fejü-
ket. A templom a mindenség modellje, mert „most minden 
egy. Együtt van. Egybeolvadt.” Megszűnik a tér és az idő 
korlátja. A választott nép számára ezt jelentette minden 
templom őse, a szent sátor. Amelyet vihettek magukkal, az 
történelmileg nyomorúságos időn és emberileg ellenséges 
tereken keresztül. Mert a sátorban a tér és idő fölött álló 
Úr volt jelen. Isten így adott parancsot Mózesnek a szent 
sátor elkészítésére: „Készítsetek nekem szent hajlékot, hogy 
őközöttük lakozzam. Mindenestül úgy csináljátok, amint 
megmutattam néked a szent hajlék formáját, és annak min-
den edényének hasonlatosságát […] csináljad arra a formára 
és példára, amelyet tenéked mutattatott a hegyen.” (2Móz 
25,8–9.40) Az embernek tehát egy isteni tervrajz alapján 
kell mindig dolgoznia. Hiszem, hogy ebben is különbö-
zik egy templom elkészítése egy uszoda, egy vásárcsarnok 
vagy éppen egy szálloda felépítésétől. „Dávid király e szavak 

kíséretében adja át Salamonnak a templom építésének ter-
vét: »Mindezek az Úrnak kezétől irattattak meg.«” (1Krón 
28,19) Mindez nem kevesebbet jelent, mint hogy az ihle-
tettség, az inspiráció isteni eredetű. Minden mai templom-
építő magáévá kell hogy tegye Salamon vallomását, aki nagy 
alázattal ezt mondja a Bölcsesség könyvében: „Te mondtad, 
hogy templomot építsek szent hegyeden, és oltárt lakhelyed 
városában. Hasonmását a szent sátornak, melyet kezdettől 
fogva készítettél.” (Bölcs 9,8) A templom tehát „hasonmása 
a szent sátornak” vagy „a mindenség modellje”.

„Készítsetek nekem szent hajlékot…” – idéztem az imént Isten 
szavát a Bibliából. Szívből örülök, hogy Magyarországon 
oly sokan és oly nagy képzelőerővel terveztek és építettek 
templomot. Őszinte elismeréssel tisztelgek azok előtt, akik 
létrehozták ezt a tartalmában és formájában oly gazdag ki-
állítást. Jó tudnunk, hogy „most minden egy. Együtt van. 
Egybeolvadt. A mindenség modellje, áll a templom.”

Fabiny Tamás




