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A KERESZTÉNY KULTÚRA
A MAI HOLLANDIÁBAN

Kevés ország élt át annyi válságot, felemelkedést és visszazuhanást, mint Hollandia. Julius Cae
sar idejében germán törzsek, majd a batávok támadják meg és telepednek le földjén, ugyanak
kor az Északi-tenger partját és szigeteit a frízek tartják hatalmukban. A hunok, longobardok és
normannok betörései és kegyetlenkedései ellenére már akkor megindult a hittérítés munkája.
Kölnben és Trierben katolikus püspökök küzdenek a pogányság ellen. Amikor pedig Attila sere
ge elfoglalja Tongeren városát, Servás - akit később Servatius néven szentté avattak- a dél-hol
landjai Maastrichtba menekül és ott is hal meg. Sírja ma is látható a' város templomában.

A Krisztus-hitet hirdetők szembefordulnak a germánokkal és frízekkel, mivel ezek csökönyö
sen a Wedan-tanhoz ragaszkodnak. Dagobert építi fel az első keresztény templomot Utrecht
ben, de mihelyt elhagyja a várost, a frízek felgyújtják. 669-ben Willibrord angolszász hittérítő,

mielőtt Rómába utazik, távollétének idejére Pippijn van Herstalt kéri, hogy terveinek megoldá
sában legyen segítségére. Pippijn készséges, de nem úgy tesz, ahogy Willibrord remélte: mialatt ő
Rómában jár, Pippijn vaskézzel hajtja igába a frízeket. Mire Willibrord a frízek érsekeként visz
szatér Rómából, már nem talál ellenállásra, hirdetheti az evangéliumot az újonnan felépített ut
rechti templomban. De amint Pippijn meghal, lerombolják az új templomot, és Willibrordnak
menekülnie kell. A frízek azonban nem számoltak Karellel, Pippijn fiával, aki mindenben atyja
példáját követi, azért nevezik el "baltás Karelnak", Willibrord tehát folytathatja térítési munká
ját, ebben három évig segíti őt Winfried angolszász szerzetes is, Bonifáeius néven. Willibrord ha
lála után Bonifáciust a pápa Mainz érsekévé nevezi ki, de visszatér Utrechtbe, hogy felszentelje
Gregoriust, akihez baráti szálak fűzik. Sőt még egyszer felkeresi, már hetvenkét évesen, holland
földön. Ott akkor pogány frízek rabló csapata támadja meg, és mivel a szelíd lelkű Bonifáeius
nem engedi meg kíséretének a fegyveres védekezést, legyilkolják őt is, "Ötven kísérőjét is Dokkum
előtt, 755-ben.

A harcok nem szűnnek meg később sem, mind a frízek, mind a be-betörő normannok ellen.
Orgyilkosság áldozatává válik Dirk gróf, L Flóris gróf és mások. Viszály támad Utrecht és Hol
land kőzött (utóbbi a holland grófság területe), majd Zeeland és Holland együtt tör a frízekre.
A flamandok elleni ütközet sikerrel jár, Ostende elesik. A vérzivataros időkben azonban, a szel
lemi fejlődés jeleként, egyetem nyílik 1575-ben Leidenben, 1585-ben Franekerben, 1614-ben
Groningenben, l636-ban Utrechtben és l647-ben Harderwijkben.

A hollandok elfoglalják Brazíliát, majd Ceylon szigetét. Mikor 1666-ban az angolok hajóikkal
elérik és kirabolják Terschellinget, a híres admirális, De Ruyter úgy határoz, hogy meg kell lee
kéztetni az angolokat: a holland flotta utánuk ered, s legnagyobb hajójukat, a Royal Charles-t
elfoglalják, a többit felgyújtják, s az angolokat felkergetik egészen a Temzéig. London lakossága
attol tart, hogya hollandok oda is bevonulnak, de a flotta visszafordult. Csak büntetni kívántak,
nem rombolni. 1658-ban a hollandok legyőzik,a svéd flottát is, az angolokkal közösen pedig
megsemmisítik a spanyolok büszkeségét, a hatalmas Armadát, azután megszerzik az indiai gyar
matokat. Amerikában felépítik a Nieuw Amsterdamot, kormányzója, a hollandus Stuyvesant a
várost később "eladja" York hercegnek, így kapja meg új nevét: New York. De még ma is fellel
hetö a sok hollandi elnevezés Amerika területén : Brooklyn (Breukelen), Haarlem, De Land stb.

A tizenhetedik században Károly angol királyt népe elűzi, és Ill. Willem holland helytartót
koronázza meg, aki Stuart Mária unokájával kötött házasságot. Haláluk után az angol és hol
land flotta elfoglalja Gibraltárt. De a győzelmek mellett a hollandoknak is bőven volt részük ve
reségben, megszállásban, viszályban is. Az utrechti békekötés után (1713) el kell tűrniük a rájuk
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szabott elnevezést: "Osztrák Alföld". Később Napóleon ülteti trónjukra Lajos öccsét, aki egyéb
ként hamarosan császári bátyja ellen fordul a holland nép érdekében. Az állam hol királyság, hol
köztársaság. A széthúzást és a leigázást, mindig újabb lelkes egyetértés követi, a háborúskodást
pedig a békés hitterjesztés. Az Orániai herceg feleségül veszi Anna Paulovna orosz nagyherceg
nőt. Péter orosz cár két izbenjár Hollandiában, első alkalommal egyszerűmunkásként vesz részt
a hajóépitésben, hogy itt szerzett tudását hazájában kamatoztathassa, ahol a kereskedelmi hajó
zás még kezdeti stádiumban volt.

Harcok, győzelmek és megaláztatások - mint például a második világháború alatt a német
megszállás - közepett ez a kis ország felverekedte magát a tiz tőkés állam együttesébe, vagyis az
iparilag legfejlettebb országok közé. Rotterdam kikötője első helyen áll a világon, lemaradt mö
götte két nagy riválisa, Hamburg és New York. Híressé vált művészei, tudósai révén is: Van den
Vondel.Bilderdijk, Rembrandt, Van Hals, Gerard Dou, Van Ostade, Van Steen nevét mindenki
ismeri, akárcsak a magyar gályarabokat kiszabadító Michiel de Ruyter admirálisét. Huygens fe
dezte fel teleszkópjával a Saturnus bolygót, és mint "a tudomány hősét" a francia akadámia tag
jának választotta. Van Leeuwenhoek találta fel a mikroszkópot, amit még az angol királynő is
eljött megcsodálni. A XVIII. század legnagyobb orvostudósa és vegyésze Boerhave, miatta jött
Hollandiába másodszor is Péter orosz cár, és hajlandó volt két óra hosszat várakozni az előszo

bában, hogy végre kezet szoríthasson a tudóssal.
1853-ban beiktatták a katolikus püspököket. 1859-ben megindult az első vasútjárat. II. Wil

lem halála után fia, III. Willem örökli a trónt, és házasságot köt Waldeck-Pyrmont Emma her
eegnővel. 1880-ban megszületík egyetlen leányuk, Wilhelmina, aki nagykorúságától kezdve
1948-ig uralkodik mint bölcs, emberszerető királynő, és akkor adja át a trónt Juliána leányának,
az édesanyja példáját követő, széles látókörű asszonynak.

A magyar és holland nemzetet századokon át mély rokonszenv szálai fűzik össze (ösztöndíjas
diákjaink tanulnak holland egyetemeken: Bod Péter, Apáczai Csere János stb., gyermekeinket a
háborúk után szeretettel fogadják a holland családok üdültetési, segélyezési akciók során). Itt
említést kell tennünk egy elképesztő tévedésről: a rnagyarok ezt az országot Németalföldnek ne
vezik, és ezzel lakosságát sértik. Igaz, kétszáz évvel ezelőtt, rövid ideig tűrniük kellett amegalázó
kifejezést: "Ausztria Alföldje" . Manapság, sík területe miatt, angolul The Netherlands, németül
Die Niederlande, franciául Pays-Bas a neve. De senki nem vetemedik arra, hogy hozzáfűzzeazt a
szót: "német". Mikor egy hollandus politikusnak lefordították a magyar meghatározást, felhá
borodásának így adott kifejezést: "Ezentúl Magyarországot Román Alföldnek fogom emlegetni,
hiszen szintén sík területű, és keleti szomszédja Románia, mint nekünk Németország!"

A holland nép vendégszerető, igényes, a szabadság utáni vágya szinte egyedülálló. Minden fe
lekczetnek és politikai irányzatnak külön rádió- és televízióstúdiója van. A katolikus televízió
adó vasárnaponként templomi misét közvetit.
Meglepő az újszerű liturgia. Nemcsak az, hogy dzsessz-trió vagy kvartett kíséri az énekeket

- mely az ifjúságra nagy vonzóerőtgyakorol-c, hanem az is, hogya pap laikus hívek segítségét
veszi igénybe. Mise előtt az áldást gyakran a szociális nővér mondja el (aki minden hónapban
egyszer-kétszer prédikál is), sőt a közös ének után a gyülekezet egy-egy fiatalabb tagja - nő vagy
férfi- olvas fel a Szentírásból. Az első textust rendszerint az Ószövetségből. amit a hivek ülve, a
másodikat az Újszövetségből. amit már állva hallgatnak végig. Mise után, az áldozás előkészüle

tei alatt történik a perselyezés. Néhány hivő körbe jár a padsoroknál. és a kosarakba gyűjtött

pénzt, amely - tekintettel a hollandok bőkezűségére- mindig jelentékeny összeg, elhelyezi az oI
tár lépcsőjén,mint Istennek szentelt és áldására váró ajándékot. Az újszerűség főképpen az áldo
zásnál mutatkozik meg: nyolc-tíz hivő áll az oltárnál a lelkész mögé, hogy majd vele együtt szol
gáltassa ki a szentséget: ostyát és bort. Mindnyájan ugyanazt mondják, mikor átnyújtják az os
tyát vagy a borral telt kelyhet, amit a pap: "Az Ur teste", vagy "Az Ur vére". De mielőtt erre sor
kerülne, a lelkész kijelenti: "Mivel a mí Urunk a békességet hozta el nekünk, most adjuk ezt to
vább egymásnak", és akkor mind az oltárnál állók, mind a padokban ülők kezet szorítanak egy
mással, hogy továbbítsák az égi békességet.

Minden katolikus templomban karmester vezényli a kórust, az oltártól balra, de mikor közös
ének következik, meg-megfordul és int a híveknek. Az utolsó imát legtöbbször serdűlő gyerme
kek mondják el fl mikrofonnál, és ha különféle céllal fohászkodnak - például a világ éhezőiért, a
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betegekért, a pápáért és igehirdetőkért -, akkor rövid imájuk után hátralépnek, átadják helyüket
egy másik ifjúnak, hogy az folytassa. A Miatyánkot és Credót a hivek állva, hangosan mondják
el. A tévéadás után felirat jelenik meg a képernyőn a lelkész telefonszámával, akit bármelyik híve
felhívhat déli egy órától délután ötig, vagyis a miséző pap négy teljes órán át válaszol a feltett
kérdésekre, észrevételekre. Hollandia katolikus népe ragaszkodik a teljes szabadsághoz, és
igényt formál a bíráló vélemények türelmes meghallgatására is. A reformáció utáni időkben, a
második világháborúig a lakosság többsége protestáns volt, ma a katolikus vallásúak száma
meghaladja az ötven százalékot.

A társadalmi és politikai kérdésekben a nép szava döntő, a kormány alkalmazkodik. Az ifjú
ság tiltakozó felvonulásokat szervez, például az atomfegyverek gyártása ellen, sok újonc kitér a
katonai szolgálat elől, mert az ellenkezik az elveivel. Az új királynő, Beatrix haladóbb irányzatot
követ,ígya baloldal is melléje szegődött. A holland könyvesboltokban nemcsak a szépirodalom
és a keresztény kultúra, hanem Marx, Engels és Lenin valamennyi műve is kapható. Legkedvel
tebb költőik Gabriel Smit (az egyházi élet fontos szerepével is foglalkozik), Roland Holst, Bertus
Aafjes stb. A katolikus egyház szervezetei foglalkoznak a homofiJek és a kábítószeren élők meg
mentésével is, az ifjúság számára vítaesteket rendeznek, ahol aktuális kérdéseket tárgyalnak
meg. Feltűnő az ökumenia hatása, a felekezetek megértőbbek egymással szemben. Hollandiában
a keresztény vallási élet a múltból táplálkozik, de iránya szemlátomást felfelé ível.

KISJÓKAI ERZSÉBET
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rája értékközpontú, arra tanít, hogy bárhová te
kintsünk is, mindenütt felfedezhetjük a teremtő ls
ten keze nyomát, melyet ~ ha van tehetségünk hoz
zá - akár versben is feldolgozhatunk. Az életnek és
gondolkodásnak ezeket az értékeit eddig is nyo
mon követhettük Szabó Ferenc életművében,mely
most új színárnyalattal gazdagodott.

Műforditásainak alapeszméje a hűség. Azokra
az alkotásokra rezonál leginkább, rnelyekből a
maga eszményeinek igazolását olvashatja ki. Ilyen
jellegű tevékenységétől még újabb sikeres munká
kat remélhetünk s ezzel párhuzamosan a magyar
műfordításirodalomtovábbi gyarapodását is vár
juk.
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K Szabó Ferenc: OSZI ÁMULAT (Róma, 1982).
\ szerző életművének ismerője bizonyos mértékű

meglepetéssel veszi kézbe új kötetét. mely régebbi
cs újabb verseit, valamint műfordításait tartal
mazza. E meglepetésünket persze csökkenti vala
melyest az a tény, hogy Szabó Ferenc költői hevü
lettel és nagy beleérzéssel megírt irodalmi esszéi
ben eddig is tetten érhettük a poézis elkötele
zettjét, aki nyilván azért tudott az általa felvetett
kérdésekről olyan meggyőzően és annyi azonosu
lássai írni, mert maga is költő.

Mi jellemzi Szabó Ferenc költészetet? Minde
nekelőtt nagyfokú műveltség, mely mind témavá
lasztásában, mind verseinek finom, áttetsző képei
ben jelentkezik. Olyan érző és hivő ember vallomá
sai ezek, aki alaposan ismeri a világirodaimat, s
nem azzal akar hatást kelteni, élményt adni, hogy

E váratlan formai bravúrokkal szolgál, hanem medi-
táeiói során feljegyzi benyomásait, melyek szár
mazzanak akár tárgyi környezetéből, akár gondo

L lataiból. mindig a világ egységének és rendezettsé-
gének, az ember eszméi-eszményei célra 'irányulá
sának igazságait sugallják. Jóleső érzéssel olvas
hatjuk e kis elmélkedéseket a költészetnek olyan
korszakában, amikor a szó gyakran önmaga ellen
létébe fordulva nem jelenteni akar valamit, hanem
c hagyományos jelentést tagadni. Szabó Ferenc li-ő
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