
A vékony kötet — kilenc fejezetben rendezi ve-
gyes témájú írásait — számomra az egyik utolsó
európai írónak is láttatja a szerzőt, aki ragaszko-
dik a kontinens szelleméhez hosszú ideig meg-
határozóan kapcsolódó műveltségeszményhez, és
akinek a kultúra valóban az élményt, a civilizáció
pedig a kiüresedést és az unalmat jelenti. A kon-
zummá silányodott európai mindennapok láttán
mégsem fogja el a kultúrpesszimizmus. Nem idéz,
és nem gyárt ideológiát ebből a jelenség-együt-
tesből. Bármilyen szomorú a Kundera által leírt
helyzet, remek esszéket lehet írni ebből az alap-
állásból. Hogy ez mennyire így áll, erre azért bi-
zonyíték a Találkozás, mert legalább felerészben
olyan alkotókról és művekről szólnak az írások,
akik és amelyek hazánkban ismeretlenek. Kortárs
görög, izlandi, lengyel és cseh írók és költők ebbe
a halmazba tartoznak, csakúgy, mint napjaink nyu-
gat-európai képzőművészei. Érdekes módon
azonban ez az ismeretlenség alig valamit változ-
tat az írások élvezeti értékén. Az 1992-ben elhunyt
festőt, Francis Bacont idézi a művészről szóló,
A festő brutális gesztusa című írásában: „(…) az em-
ber most ébred rá, hogy baleset, létezésének sem-
mi értelme, és minden ok nélkül kénytelen vé-
gigjátszani a játszmát”. Az ismeretlenségre példa
az izlandi prózaíró Bergsson Svanurinn című re-
gényének elemzése: „Izland: háromszázezer lakos
százezer négyzetkilométeren. A magány ellen (a
regényből merítem a képet) a gazdák messzelá-
tón kémlelik a távolt más gazdák után, akik
szin tén messzelátót használnak. Izland: egymás-
ra leselkedő magányok” — írja a szerző, és legyen
bármilyen rövid az idézet, olvasóként az a be-
nyomásunk alakulhat ki, hogy a mű talán leglé-
nyegibb pontjára irányította a figyelmünk.

Az egész mű középpontjában az a lenyűgözően
szerteágazó Feketelisták avagy divertimento Anatole
France tiszteletére című esszé áll, amelyben a vér-
beli regényíró járja körül a 19. század második és
a 20. század első felének egyik legreprezentatívabb
francia prózai életművének két darabját, Az iste-
nek szomjaznakot és A Lúdláb királynőt. Pontosab-
ban azt a kérdéskört: miképpen negligálták
France-t kortársai. Kivétel nélkül költők: Aragon,
Eluard, Breton és Soupault. A francia szalon iro-
dalmi ízlésterrorjáról egy külföldinek fogalma sem
lehet — szűrhetjük le Kundera gondolatmeneté-
ből —, és akire itt halálos ítéletet mondtak (legyen
az a legigazságtalanabb), annak esélye sem lehet,
hogy kedvező közvélekedés alakuljon ki róla. Ez
történt Anatole France-szal is, aki hiába volt az
Akadémia tagja, egy regényírót — lehet ő a leg-
jobb is! — nem sokra becsült sem a kor, sem a hi-
vatalos kritika. Tegyük a szívünkre a kezünket, ez
nem gall különlegesség. (Ford. N. Kiss Zsuzsa;
Európa, Budapest, 2010)

BOD PÉTER

JOSEF ERNST: JÁNOS
Egy teológus portréja

János evangéliumát Bolyki János, a Károli Gáspár
Református Egyetem Hittudományi Karának kö-
zelmúltban elhunyt emeritus professzora — és a
jánosi iratok mondhatni legszakavatottabb ma-
gyar ismerője (lásd „Igaz tanúvallomás”. Kommen-
tár János evangéliumához. Budapest, 2001; A tanú-
vallomás folytatódik. Kommentár János leveleihez.
Bu dapest, 2008) — „a világ egyik legcsodálato-
sabb könyvé”-nek nevezte, amely újraértelmezte
Jézus személyét, küldetését, áldozatát és etikai
mondanivalóját (János evangéliuma a görög tragédiák
tükrében. Budapest, 2002, 11.). A ma már nyugdí-
jas, komoly lelkipásztori tapasztalatokkal is ren-
delkező paderborni professzor magyarul most
megjelent munkája azonban nem is annyira ma-
gáról a „legcsodálatosabb könyv”-ről, hanem el-
sősorban annak szerzőjéről szól, akit a hagyo-
mány János apostollal, a szeretett tanítvánnyal
azonosított. Csakhogy a modern bibliakutatás ezt
az azonosítást erősen megkérdőjelezte. Ennek fé-
nyében szinte magától értetődő, hogy a kismono-
gráfia első része lényegében a szerzőség kérdését
taglalja. Körüljárja annak az egyház integráns ré-
szét képező, de ugyanakkor „önálló teológiával,
sajátos lelkiséggel, saját szervezeti formával ren-
delkező” (26.) jánosi közösségnek a problemati-
káját, amely közösség hitét és hitvallását a negye-
dik kanonikus evangélium szerzője a művében
megfogalmazta.

Könyve második részében a német tudós a
pneumatikus (vagyis a Vigasztaló Lélektől átha-
tott) evangélium irodalmi és teológia sajátossá-
gait igyekszik feltárni, mindig szem előtt tartva
a szerző személyiségét. Elemzése világossá teszi,
hogy az evangélista számára „Jézus tettei nyil-
vánvaló jelek, melyek a mennyei dicsőséget hir-
detik; az igék [pedig] magasztos közlések, [s] bi-
zonyos mértékben egy másik világból származ-
nak” (41.). Ez tükröződik a búcsúbeszédekben, a
kinyilatkoztatásokban (például Jn 8,12; 10,1–8;
11,25.26) és a jelekben (kánai menyegző: Jn 2,1–11;
a vakon született meggyógyítása: 9,1–41; Lázár fel-
támasztása: 11,1–44).

Munkája harmadik részében Josef Ernst érté-
keli az eredményeket, és megpróbálja megraj-
zolni annak a valójában ismeretlen szerzőnek a
portréját („fantomképét”), aki egyszerre teológus,
lelki ember, misztikus, szeretett tanítvány, barát
(vagyis „Krisztus személyesen megtapasztalt kö-
zelségéből él”, 147.) és egy olyan új életfilozófia
képviselője, amely az örök élet ígéretét hordozza
magában („A Jézussal való találkozásban a halál
hatalma sorstalanná vált”, 148.). Ő az a tanítvány,
aki az üldöztetés idején lelket önt a minden ol-
dalról szorongatott közösségbe; az igaz tanú, aki
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életben tartja a hitet és a reményt, hiszen tovább
él az általa megírt evangéliumban.

Végeredményben tehát nem is annak a kér-
désnek az eldöntése a legfontosabb, hogy ki is
volt valójában a negyedik kanonikus evangé-
lium szerzője. „A Zebedeus fiú, János? A hasonló
nevű presbiter? A nagy ismeretlen, vagy csak a
közösség tükörképe? Azt szeretném mondani —
írja a német tudós —, hogy fontosabb a történeti
azonosításnál a teológiai portré. Az evangélista
él, ha elszánjuk magunkat a vele való beszélge-
tésre” (152.).

Elképzelhető, hogy amennyiben az igehirde-
tések a jánosi evangélium fenséges Jézus Krisz-
tusát, az Ő szavait és tetteit állítanák napjaink
támpontjait vesztett, egyre inkább fokozódó lét-
bizonytalanságban élő, morális tartását mindin-
kább elveszítő, de ugyanakkor az igazság és igaz-
ságosság után epekedő, életének értelmét pedig
lázasan kereső embere elé, a kereszténység üze-
nete sokkal vonzóbb, megragadóbb és „moder-
nebb” lenne/lehetne. Hiszen a jánosi keresztény-
ség alapmotívuma a példamutatás, központi
témája pedig a megélt szeretet: „Arról ismerje
meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy
szeretettel vagytok egymás iránt” (Jn 13,34).

Ebben a törekvésben mindenképpen segítség
lehet Josef Ernst lelkipásztori igényeket is szem
előtt tartó, tehát közérthető nyelven megírt mun-
kája. Annál is inkább, mivel a kismonográfia füg-
geléke felsorolja a János-evangélium vasárnapi
perikópáit, és hatékony intellektuális és spirituá-
lis segítséget nyújt azok magyarázatához a nagy-
közönség számára. (Ford. Kocsi György és Friesz
Enikő; „Kairosz Bibliai Tanulmányok, 3”, Kairosz,
Budapest, 2011)

JAKAB ATTILA

CHRISTA MEVES:
MANIPULÁLT MÉRTÉKTELENSÉG

A szerző 1971-ben publikált Manipulált mértékte-
lenség és az 1997-ben kiadott Szembeszállni a kor-
szellemmel című műveiből jelentetett meg a Kai -
rosz Kiadó több fejezetet egy kis tetszetős
kivitelű kötetben. Egyébként előbbi, 1971-ben
megjelent művét 42-szer kiadták Németország -
ban, és 40 ezer példányban kelt el, nem beszélve
a külföldi kiadásokról. Ezekben a művekben
Meves valóban nyíltan és bátran szembeszáll
mindazokkal a jelenségekkel és törekvésekkel,
amelyek a mai ember és társadalom betegségeit
okozzák, válságos állapotát létrehozták. Szem-
beszáll, éspedig mint gyakorlati szakember,
gyermek- és ifjúsági terapeuta, aki naponta ész-
leli a lelki betegségek ugrásszerű növekedését.

A mindennapi tapasztalatból indul ki, de nem
tagadja, sőt hirdeti, hogy az ok az, hogy az em-
berek „elbizakodottan túllépik az Isten szabta
korlátokat”. (Innen ered a „manipulált mérték-
telenség” kifejezés.)

Tisztában van vele, hogy a korszellemmel
szembeszállni nem könnyű dolog. „Ki merészel
szembeszállni a korszellemmel? Csak őrültek?
Vagy mártírok, akiket szeretetük és a jövőért, va-
lamint az emberi méltóságért érzett felelősségük
hősies ellenállásra késztet?”

De hát mi is jellemzi korunkat és melyek a
korunk fentebb említett bajait okozó jelenségek
és törekvések: „megunjuk az élvezetet, megcsö-
mörlünk tőle, elegünk lesz belőle, és mást, job-
bat, újabbat kívánunk. A régiek ezt nagyon jól
tudták, nagy bölcsességi könyvek, mindeneke-
lőtt a Biblia, de az I. King és a Korán le is írták,
és még a népmesék szerint sem teszi boldoggá
az embert, ha mindene a legbőségesebben meg-
van életében.”

A szerző korunk egyik fő téveszméjének
tartja az emberek „egyenlővé tevésének” szelle-
mét, amelyet modern Prokrusztész-jelenségként
jellemez. A férfi és a nő, a felnőtt és a gyermek,
az öreg és a fiatal, az egészséges és a beteg (ez
utóbbinál főleg a pszichiátriai beteget és a ho-
moszexuálist és pedofilt „egészségesnek” te-
kintő álláspontra utal), az ártatlan és a bűnöző
közötti határ elmosására és velük szemben lé-
nyegében azonos követelménynek támasztására
hívja fel a figyelmet. Így „terjesztik azt a véle-
ményt, hogy a férfi és a nő természeténél fogva
azonos. Hangsúlyozzák, hogy a különbségek
csak látszólagosak.” Vagy: hangoztatják „azt a
nézetet, hogy a homoszexualitás teljesen nor-
mális viselkedés…” „A bűnözőbe belebeszélik,
hogy ő tulajdonképpen normális ember.”

Nem kevésbé jellemző korunkra, hogy igyek-
szik szemét behunyni a halál ténye előtt, nem
venni tudomást róla. Pedig: „Létünk lényegéről
kevesebbet tudunk meg, ha az élet tananyagá-
ból a halál adta leckét kihagyjuk.”

Sorra veszi azután korunk bálványait: a pénzt,
az „ego”-t, a szexet és a modern babonákat, vala-
mint a már előbbiekben említett „Prokrusztész-
jelenséget”. Végül világosan megfogalmazza,
amit munkája mottójának nevez: „szükség van a
Nyugat feleszmélésére”. Azaz: „A 20. század ta-
pasztalatai váratlanul újra világossá tették, meny-
nyire igaza van a Bibliának.” „Európa megúju-
lására van szükség az igazság szellemében, azaz
arra, hogy a kereszténység megvalósuljon a
min dennapi életben.” (Ford. Kerényi Dénes; Kai -
rosz, Budapest, 2009)

BERÉNYI DÉNES
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