
ható el, ergo a vallásos nem taníthat.
Mindez talán érthető az ideológiai tárgyak
esetében -vallják a vallásos tanárjelöltek
-, de túlzásnak tűnik a matematikát, a fi
zikát, a kétuiát tekintve, s persze az alsó
tagozatban is s főként az óvodában. Az or
szágos méretű pedagógushiányt és a hívő

f'óiskolások, illetve gyakorló pedagógusok
szakmaszeretetét, odaadását ismerve el
kvue ismernünk végre kifogásaik jogossá
gát. Nemcsak hallgatólagosan, suba alatt,
hanem nyíltan. Ha orvosként, mérnökként
és jogászként helytállnak, miért vonják
kétségbe, hogy alkalmasak az egyszeregy,
az ábécé vagy a természettudományos tan
tárgyak megfelelő szintú oktatására, az
ifjúság humánus nevelésére is? Kinek jó
az, ha letagadják igazi felfogásukat, s min
dennap képmutatásra kényszerülnek kol
légáik és diákjaik előtt?" Ez a részlet egy
szerre érzékelteti a könyv erényét és fo
gyatékosságát is. Jó néhány kérdés - köz
tük ilyenféle - kívánkozik ki az olvasóból:
Valóban ezt vallják a tanárjelöltek vagy
csak egyesek közülük? Ezek szerint a ter
mészettudományos tárgyat tanító vallásos
tanár minden további nélkül lehet osztály
főnök vagy a dialektikus materializmus
kritiknsa biológia- vagy fizikaórán?

Hallottam már ennek a könyvnek az 01
vasóitól azt a megjegyzést, hogy egy ilyen
kereső típusú ember hogyan írhat azokról,
akik már döntöttek. Az író egyszer-kétszer
önmagából is felvillant valamit. Belőle,

róla ennyi tartozik ránk. Szerintem írhat
"religiográfiát" vallásos, ateista, marxista
és kereső ember is. Kinek ilyen, kinek
olyan nehézséggel kell számolnia. Hogy
mennyiben számolt Bálint B. András saját
magával mint rnérómúszerrel, ez végül is
az ő dolga. Ami ránk tartozik: keresésének
eredménye. Érdemes megosztanunk vele,
amit talált. Mint olvasók - mert ez a fel
adatunk - segíthetünk neki az értelmezés
ben. Kérdőjelet, hiányjelet, felkiáltójelet
és gondolatjelet írhatunk a margóra. Min
denképpen érdemes kézbe venni ezt a
könyvet, amelynek ilyen pillanatai is van
nak:

,,- Még az unokát sem keresztelték meg.
-- Az asszony kezében megálla horgolótű. -

Csak abban bízom, majd éri őket is valami I

kis baj, és akkor vísszatalálnak az Isten
hez.

- S a lányuk?
- Ők szentségi házasságot kötöttek, de

már .. : ők sem járnak. Nem pörölünk
velük, mindenki azt teszi, ami jólesik neki.
De azért. .. nagyon fáj.

Percekig »a mai fiatalokról« folyik a szó.
Hogy milyen felelőtlenek, léhák, élvhajhá
szok. Bezzeg az ő idejükben ... "

Sokféle kommentár következhetne ez
után. Sokféleképpen lehetne elrontani. Bá
lint B. András csupán ezt teszi hozzá: "Na
gyon tisztességes emberek._ És nagyon fá
radtak.' A megértés az, ami keresését ve
zérli, ennek fénye teszi jólolvashatóvá a
JAK-füzetsorozat tizenhatodik kötetét.

.Kamarás István

Szunyogh Szabolc~:

Jézus az Ember fia

Az elmúlt év ószén jelent meg Szunyogh
Szabolcs Jézus az Ember fia címú könyve a
Móra Ferenc Kiadóná!. A szerző az alcím
szerint ~z újszövetségi Szentírás alapján a
Názáreti Jézus történetét akarja megraj
zolni, mintegy folytatásaként korábbi köny
vének, a Bibliai történetek-nek, amelyet az
Ószövetség ihletett. Ám írására ez alka
lommal. is jellemző, hogy nem a Szent-írás
történeteit ismerteti, hanem azokat itt-ott
felhasználva maga formál· elbeszéléseket.
Aki jártas az Újszövetségben, azonnal fel
ismeri, hogy jézus tettei vagy szavai az
eredeti szövegösszefüggésekből kiragadva
új összefüggésekbe kerültek, amelyeket ál
talában kitalált párbeszédek, helyzetek,
szereplők vagy cselekmények kapcsolnak
egybe. A közismert evangéliumi jelenetek
nemegyszer teljesen elmosódnak, olyany
nyira, hogy az Újszövetséghez már' nincs
semmi közük.

Jézus történetének keretét többnyire a
Biblia elbeszélései alkotják (pl, a napkeleti
bölcsek látogatása, Keresztelő János pré-
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dikációja), de az epizódok többsége az író
fantáziájából született (Jojáda párbeszéde
Péterrel, Heródes és a főpap jelenete),
esetleg az evangéliumi történet szabad
átköltése (Pilátus kihallgatja Jézust). A
szerző előszeretettel talál ki Heródes, Ka
jafás, Pilátus és Júdás személyéhez kap
csolt párbeszédeket, amelyek mint színezó
elemek végigkísérik Jézus történetét.

Szunyogh Szabolcs könyvében .egyene-
sen meglepő, ahogyan az író az evangélium
elbeszéléseit minden alap nélkül önkénye
sen megváltoztatja, vagy szereplőit a bib
liai hagyománnyal ellentétes módon mutat
ja be. A számtalan példa közül ragadjunk
ki hármat, amelyek jól megvilágitják eljá-

- rását, Elsősorban Máriának, Jézus anyjá
nak alakja torzul el "csodatevő" fiával di
csekvő, veszekedős polgárasszonnyá. Ari
mateai Józsefről az evangéliumi hagyo;
mány úgy emlékezik meg, mint Jézus tanít
ványáról (Mt 27,57), derék és igaz ember
ről (Lk 23,50), aki várta Isten országát
(Mk 15,43; Lk 23,51). Most mégis úgy je
lenik meg, mint a római hatóságok besúgó
ja, Pilátus ügynöke, fő kémje, és csupán Jé
zus kereszthalálának láttán tér meg. Jézus
Olajfák hegyi halálfélelme és vérizzadása,
a szenvedés vállalása az Atya akaratának
elfogadásával a szinoptikus hágyomány
egyik legkiemelkedőbb és teológiailag leg-

o kidolgozottabb jelenete. Szunyogh Szabolcs
teljesen indokolatlanul átalakítja. Halálfé
lelmében "a sziklák kőzött keringett Jézus,
az öklével a köveket csapkodta", majd
"megszállottan kóválygott és kiáltozott a
sziklák között", míg végül elfogadja Isten
akaratát. Majd így folytatódik a szöveg:
"Mária Magdolna azonban nem aludt. Lát
ta, hogy Jézus, mint valami csapdába esett
állat, ide-oda járkál. Látta, hogy letérdel és
imádkozik. Óvatosan fölkelt és odalopó
dzott Jézushoz. A térdeplő férfi .. , erősen

izzadt; a verítéke, mint nagy vércseppek, a
földre hullott. - Félek, Mária! - pillantott
föl a Mester. Nagyon félek! - Tudom 
suttogta Mária, és simogatni kezdte Jézus
haját ... Ettől a simogatástól tért magához
Jézus? Vagy sikerűlt. összeszednie végre a
lelkierejét? Felállt ... és így kiáltott: - Is
ten! Eddig én dicsőítettelek téged, itt az
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ideje, hogy most már te dicsőíts meg en
gem!" .; Az idézett részlet az író módszerét
is bemutatja, mint vegyíti az evangéliu
mokból innen-onnan kiragadott szavakat
saját történeteivel. Itt érdemes megjegyez
ni azt is, hogy a szerző, ki tudja, mi okból,.
gyengéd, sajátosan intim szálakat sző Jézus
és Mária Magdolna alakja köré.

A könyv, mint a címe is jelzi, Jézust úgy
mutatja be, mint az Ember fiát, és nem
mint az Emberfiát. Az evangéliumok sze
rint Jézusban beteljesedtek az Ószövetség
várakozásai: ő Dávid fia, a végidő felkent
királya (héberül Messiás, görögül Khrisz
tosz), az Úr szenvedő Szolgája, a történe
lem felett ítélkező Emberfia. János evan
géliuma tárja fel legmélyebben Jézus tit
kát: ő a testté lett Ige, az Isten Fia, az
örök isteni természet részese. Szunyogh
Szabolcs mindezeket beleszövi elbeszélésé
be, de úgy, mint Jézus saját magáról meg
alkotott véleményét, amelyet bőségesen

hangoztat is első perctől fogva. Az író
számára viszont Jézus ember, a "tökéletes
ember". aki a szeretetet hirdeti, és alakjá
ban valami módon mintha az ószövetségi
üdvösségvárás beteljesedését hangsúlyoz
ná. De ezt is a maga módján teszi. A nap
keleti bölcsek történetében Heródes követ
kezetesen Emberfiának nevezi a keresett
gyermeket, Keresztelő János az Emberfiát
hirdeti, Péter apostol Emberfiának nevezi
Jézust; egyszer pedig Jézus tűnődik el, ő-e

a Dániel könyvében jövendölt Emberfia.
Mindezek az esetek az evangéliumokból
hiányoznak; ott viszont, ahol az evangéliu
mok szerint Jézus az ég felhőin érkező és a
Mindenható jobbján ülő Emberfiának je
lenti ki magát a főtanács előtt (Mk 14,62
párh.), a szerző leírásából kimarad az Em
berfiára való utalás. A feltámadást a szer
ző röviden, az ismert evangéliumi részlete-'
ket kihagyva beszéli el, úgy, mintha az nem
az apostolok tapasztalata, hanem inkább
csak jámbor vágyuk lett volna, amelyről

végül is - visszaemlékezve Jézus szavaira
meggyőzik magukat.

Szunyogh Szabolcs könyvének célja le
hetne, hogy a szélesebb olvasóközönséggel,
elsősorban az ifjúsággal megismertesse az
Újszövetséget. Írása azonban erre teljesen



alkalmatlan. Miívének alcímével ~ "Törté
netek az Újszövetségből" ~ burkoltan köte
lezettséget' vállal a tárgyilagos közlésre,
mégis önkényesen megváltoztatja, elferdíti
a történetet és a szereplőket egyaránt.
Ilyen eljárásra az írói szabadság sem jogo
sítja fel. Az Újszövetség nem holt betű

vagy az ókorból maradt vallásos emlék, ha
nem ma is több százmillió keresztény hité
nek tápláléka, életének meghatározó ténye
zője. A könyv egyes részletei kifejezetten
sértik a hívő ember meggyőződését. A
szerző egyúttal visszaél az olvasó jóhisze-

Színház

Sütö András két drámája
Egy lócsiszár virágvasárnapja
Advent a Hargitán

Éppen tíz éve, hogy a Madách Színház be
mutatta Sütő András Csillag a máglyán cí- ,
mű drámáját. Bár az előadás színvonala jó
va! alatta maradr a kolozsvári szmpad
ra költésnek (Harag György rendezése),
Ádám Ottó, a budapesti interpretáló min
dent megpróbált, hogy a hitvitaként is föl
fogható szöveg rétegei éljenek. Harag ke- '
mény kézzel nyúlt a szöveghez, és kímélet
lenűl alakította a maga képére, Sütő poé
tikája helyett mindig a színpad költésze
tére koncentrálva. Ádám Ottó rendezése,
megmaradva a' "kukucskáló színház" tör
vényei között, a dráma költészetére épített.
Hagyta az akkor nálunk még nem annyira
ismert szöveget csiIIogni. Sztankay István
(Kálvin) és Huszti Péter (Szervét) éppen a
szövegértelmezésben volt jó: az előbbi ke
mény, következetes forrongással, Huszti
álmodozóbban ~ ahogy a politika "muzsi
kusához" illik, játékos ide-oda ugrálások
kal- jelenítette Illeg "a máglya elé vitt
gondolatszabadság" elítélését, illetve vé
delruét. Az előadás evvel a rendezői kon-

műségével, aki esetleg azért adja gyerme
kei kezébe a könyvet, mert szeretné meg
ismertetni velük az Újszövetséget. Ehelyett
viszont egy olyan átiratot ad kezükbe,
amely nincs összhangban az eredeti művel.
Sokan nem is eszmélhetnek rá, hogy be
csapták őket, minthogy a Bibliát ezek után
később sem veszik kezükbe. Mindent
összegezve a Jézus az Ember fia című

könyv inkább a Félrevezető történetek az
Újszövetségről alcímet érdemelné ki.

Rózsa Huba

cepcióval is. mondott valamit: mindkét út
nak megvan a maga igazsága.

Ádám Ottó egy évtized után újra Sütő

András világához fordult, méghozzá az író
legjobb drámáját választva. Az Egy ló
csiszár virágvasárnapja pergő ritmusú pél
dázat a forradalom etikájáról. Az Iró re
mek dialógusokban ütköztet két nézőpon
tot: a '"virágvasamap illatú" csöndes bele
nyugvást, béketűrést- Kolhaas ötvengara
sos nyugalmát - a münzeri utat választó
Nagelschmidt lázadásával, fegyvert forgató
szenvedélyével. Kolhaas a jogrendben bi
zík, csökönyösen ragaszkodik az időközben

más-más formájúvá lett törvényhez, s té
vedése nincs következmény nélkül: naivi
tásával megöli feleségét, őrá magára pedig
akasztófa vár. A pillanatra megjuhászodó
és barátja mellé álló Nagelschmidt, a végig
nem vitt forradalom magánharcosa .azért
menekül meg, mert a Hatalomnak most na
gyobb ellenfele a világ ellen induló "szelíd
ség", mint az alkalmaként sérelmeit kard
dal megtorló lázadó ember indulata. A
XVI. századi történelmet, Kleist novellája
nyomán, Sütő András modern tragédiává
emeli: az ember - ha fölismeri a cselekvés
szükségszerúségét, ha nem - áldozat. Szün
telen őröl a törvényt hatalórnmá tevő ma-
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