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LUKACSlÁSllÓ Magyar és európai
Szent István király ünnepe minden évben számvetésre késztet: múl
tunk tükrében nézünk szembe jelenünkkel és jövőnkkel. Mit jelent
ma magyarnak lenni az Unióvá formálódó Európában és oly nehe
zen bontakozó új "jogállamunkban"?

A Bibliának talán legfurcsább története Jerikó elfoglalását beszéli
el. Eszerint a bevehetetlenül erősnek tartott várost nem harccal fog
lalja el Józsue, hanem az Úr erejével. A mesés történet nem is vár
ostromról szól, hanem liturgiáról: a város falai maguktól omlanak
le. Izrael fiai azonban visszaélnek szabadságukkal: megszegik a
törvényt, elárulják az Urat, s ezért nekik is pusztulniuk kell.

Idestova két évtizede Európában is váratlanul leomlottak a
Keletet és Nyugatot elválasztó, öröklétűnek vélt falak, és egyet
len, (legalábbis látszólag) szabad térség jött létre: megnyílt annak
lehetősége, hogy békésebb, boldogabb jövőt építsen magának.

Az államalapító király ezer éve szinte lehetetlen feladatra vállal
kozott: megvédeni a hazát a szomszédos birodalmak hatalmi befo
lyásától, viszont átvenni minden lelki-szellemi-kulturális értéket a
nálunk fejlettebb országoktól. Legenda és valóság a lényegre mutat
rá: István egy harmadik erőre, Istenre bízta rá országát. Magyar
ságtudat és európai tágasság, jog és erkölcs az ő szemében szinté
zist alkotott az Isten előtt vállalt felelősség tudatában.

A közelmúlt történelme sok elrettentő példával mutatja, hogy iga
zi szabadság nem létezik az erkölcsre támaszkodó jogrend nélkül.
Hatalomra került diktátorok törvénnyé kiálthatják ki a jogtalanságot,
a szabadság önmagában még a korlátot nem ismerő önzés és a fék
telen szeszély melegágya is lehet. A törvényalkotásnak olyan alapér
tékekre kell épülnie, amelyeket nem lehet megkérdőjelezni és ki
játszani, amelyek fölötte állnak minden emberi manipulációnak.
A Biblia emberének Isten jelentette a törvény megföllebbezhetetlen
garanciáját. Szekularizálódott világunkban van-e ilyen garancia, egy
másért és önmagunkért vállalt felelősségtudat? Képes-e korunk
egyetértésre jutni azokban az erkölcsi alapértékekben, amelyek nél
kül hosszú távon képtelen boldogulni akár országos, akár kontinen
tális szinten? Elfogadja-e újra a Biblia kínálta sziklaalapot?

A politikai szabadság és a nemzeti függetlenség önmagában még
nem teremti meg és nem is garantálja ezt az értékrendet. A széthú
zás erői erősebbnek bizonyulhatnak a szolidaritásnál, az egymásért
vállalt felelősségnél. Egyelőre mintha inkább távolodnánk a nemze
ti összefogástól, attól, hogy egyéni és csoportérdekeket félretéve
közös erővel próbáljunk boldogulni. Mintha ma is igaz volna: "Óh,
én nem így képzeltem el a rendet. I Lelkem nem ily honos. I Nem
hittem létet, hogy könnyebben tenghet, I aki alattomos." A költő

vel folytathatjuk: "Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet... "
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A "szent"
vallástörténeti
megközelítése

'Mircea Eliade:
A szent és a profán.

(Ford. Berényi Gábor.)
Európa Könyvkiadó,
Budapest 1987, 27.

A Biblia: szent
könyvünk
A címből adódóan érdemes némi reflexiót szentelni a "szent" szó
jelentőségének. A 19. század vége felé a virágzó vallástörténeti ku
tatások szembesültek azzal a tapasztalati ténnyel, hogy vallásos
nak értékelhető jelenségek a személyes Isten/Istenek-fogalom nél
kül is jelentőségteljes befolyást gyakorolnak az emberi közösségek
életére. Mi lehet akkor az a lényegi rendező-adottság, ami akár
személytelen módon, de döntően meghatározza az ember életét?
így jutottak el a .szent" fogalmi értékeléséhez, ami rendkívül vál
toza tos megjelenési formákban, de összefogja, irányítja az emberi
közösség életét. Olyan"valamiről" van szó, ami nagyon jelentős,

de meghaladja a hétköznapi, a profán életadottságokat, és megha
tározó erővel bír a mindennapi élet rendezésében. Ez a "valami" a
.s zent", ami túlmutat a köznapi tapasztaláson, ami megnyilatko
zik valamilyen érzékelhető formában, amihez nem lehet szokásos,
mindennapi módon közeledni. Titokzatos, ezért tabuelőírások ren
dezik a vele való találkozást. Hatalommal teli, ijesztő, ugyanakkor
rendkívül vonzó, fascináló, képes arra, hogy rendet adjon az em
ber környezetének, az ember világának. Találkozni vele csak meg
határozott rítusok formájában lehet, mégis ez biz tosítja a lehetsé
ges emberi létben a tájékozódást, a biztonságot, szemben a kaoti
kus, átláthatatlan rendezetlenség őserőivel. A SZENT tehát életle
hetőséget teremt és biztosít egy létet fenyegető, meghatározhatat
lan közegben.

Itt szeretnék utalni egy ausztrál ősi törzs példájára, melyet Mir
cea Eliade említ A szent és a profán című, magyarul is megjelent
művében. Az achilpákról, egy kőkorszaki szinten élő törzsról szól,
akik vándorló életüket egy gumifa törzséból készített szent karó
(kauwa-auwa) köré rendezték és szervezték. Mítoszuk szerint ős

atyjuk, Numbakula készítette, vérrel felszen telte, majd felmászott
rajta, és eltűnt az égben. Ez a "szent" adottság biztosította őket,

hogy bárhova is vándoroljanak, mindig saját világukban, otthonos
környezetben maradnak. Amikor egyszer eltört a "szent karó",
halálos rémület lett úrrá az egész törzsön, epy ideig körbe-körbe
kóvályogtak, majd leültek és várták a halált.

E rövid fejtegetés fényében nyilvánvaló, hogya "szent" azt je
lenti , hogya világ bizonytalan, homályos, nemegyszer sokarcú
jelenségei közepette biztos tájékozódási pontot ad, igazából lehe-

562



A Biblia
sugalmazott könyv

2/nspiration. SDB. T. IV.
Paris, 1949, 486-487.

A mi Istenünk
kinyilatkoztatást

adó lsten

tővé teszi az emberi életet, egzisztenciális alapadottságot nyújt.
Ha tehát a Bibliát szent könyvünknek fogadjuk el, akkor ez azt
jelenti, hogy egzisztenciánkat rá építjük, irányítása biztonságot
ad, életutunk jelző útmutatójaként fogadjuk el.

A bibliai könyveknél a szent jelző azonban többet jelent a val
lástörténeti megközelítés eddig vázolt jelentőségénél. ABibliát
szent könyvként elfogadó vallási közösségek, a zsidó és keresz
tény egyházak e könyveket valamilyen módon Istenre vezetik
vissza, így isteni szerzőségről tesznek tanúságot. Bár az isteni
szerzőség közvetlenebb értelmezésében lehetnek eltérő megköze
lítések, az általában elfogadott szakkifejezés az isteni sugalmazás
tényére utal. Ezek a könyvek 9E01tVeUUl)o<;, lsten által sugalmazott
írások. A "sugalmazás" kifejezés kimutatható az első szövetség
síkján Alexandriai Philonnál és Josephus Flaviusnál, a kereszté
nyeknél pedig a 211m 3,16-ban találkozunk vele?

Mielőtt rátérnénk a sugalmazás részletesebb elemzésére, egy
másik adottságot is hangsúlyoznunk kell. A mi Istenünk kinyi
latkoztatást adó Isten, azaz kiválasztott emberek által közli aka
ratát, szándékait az emberiséggel. Ilyen közlés tanúi például
Mózes, vagy a próféták. Ez az ismeretátadás elsősorban megha
tározott élethelyzetekhez kötődik, és élőszóban történik. Ebből a
szempontból a leírás csak másodlagos jelentőségű. A héber Bib
lia a kinyilatkozatásra alapkifejezésként használja a jd' tudni, is
merni ige Ni és Hi alakját (Ni: ismertté tenni magát, önmagát
megismertetni, Hi: ismertté tenni, kinyilvánítani). A héber látás
mód szerint itt nem valami elvont, teoretikus ismeretről van szó,
hanem nagyon is gyakorlati, az életet befolyásoló, abban hatéko
nyan működő tudásról.

A szóhasználat igazi jelentőségét jól mutatja a Kiv 6,2-3, ahol
Isten kinyilatkoztatja nevét Mózesnek: "Én vagyok az ÚR. Ábra
hámnak, Izsáknak és Jákobnak Mindenható Isten néven jelentem
meg, és az ÚR nevet (jhvh) nem nyilatkoztattam ki nekik." Az
ősatyáknak Isten "csak" megjelent (a r'h látni ige Ni) - Mózes
nek viszont kinyilatkoztatja magát (jd' Ni), nevével feltárja ön
maga "lényegét". Mózestó1 kezdve tehát egy teljesebb, a lénye
get mélyebben feltáró közlés adatik meg Isten részéről.

A kinyilatkoztatás sajátos tartalmi jelentőségével találkozunk el
sősorban himnikus tennészem bibliai helyeken, ahol is Isten a tör
ténelem eseményeiben, hatalmát megmutatva, ismerteti meg magát
(például a Zsolt 77,15: "Te vagy az Isten, aki csodákat művelsz, a
népek előtt is ismertté tetted hatalmadat" - a szövegösszefüggésbó1
nyilvánvaló, hogy a kivonulás tenger-csodáját (v. 20) értelmezi így
a zsoltáros. Jeremiásnál - 16,21 - a népek sorsának alakításában
teszi ismertté az Úr "kezét", azaz hatalmát).

A Biblia az emberi történelmet tekinti annak a színtérnek,
ahol az ÚR hangsúlyozottan kinyilatkoztatja magát: ő a történe
lem Ura és Mestere. Ha Isten közli önmagát a kinyilatkoztatás-
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3Weiser: mcou, Der
at.liche Begriff. In: Kittel

Th WNT, Bd 6, 183k.

lsten-ismeret és
elkötelezettség

4E. Jenni -
C. Westerman:
Theologisches

Handwörlerbuch zum
Alten Testament Bd I.

W. 8chottroff: j d',
Kaiser Verlag, München,

1971, 689-701.

Kettős szerzőség

ban, akkor erre az embernek válaszolnia kell. Ez pedig a hívő ma
gatartásban valósul meg. A hitre az Ószövetségben több
kifejezés használatos. Itt csak egyre szeretnék rámutatni, az 'mn
igére. A kifejezés mögött egy nagyon is valóságos életkép húzó
dik meg: a kisgyermek viszonya gondozójához, anyjához: ami
kor a kicsit az anya kendőben tartva akár a hátán, akár a keblén
hordozza.' A hívő válaszban tehát kifejezésre jut az óvó gondos
kodás, a ráhagyatkozás, az életbiztonság.

A hitnek azonban tartalma is van. Isten közli magát, biztosítja
ismeretét. A tudás Istenről (d't) különösen Ózeás és Jeremiás
próféta igehirdetésében jelentős kulcsfogalom. Vonatkozik Isten
üdvtörténeti tetteire és parancsaira. Nem csupán ismeret, hanem
elkötelezettség, Istennel közösséget teremtő erő, mely többször
párosul a hűség igényével."

Az istenkép, az Isten-ismeret döntően befolyásolja az egyes val
lások értékrendjét, a vallási gyakorlatok milyenségét. Döntő tehát,
hogy a Biblia olvasásával egyre inkább elrnélyüljön és kitisztuljon
az Isten-ismeret, a hűséges közösség az "autentikus" Istennel.

Keresztény hitünk nyomán mi Jézus Krisztushoz kapcsoló
dunk, akiben Isten végérvényesen kinyilatkoztatta önmagát
(Zsid 1,1-4). Szent János levelével valljuk, hogy "Az Isten szere
tet, és aki kitart a szeretetben, az Istenben marad, s az Isten is
benne marad" OJn 4,16b). A hiteles szeretet ismérveit pedig
Szent Pál szeretethimnusza tárja elénk OKor 13).

A kinyilatkozatás tehát tágabb körű valóság, mint a sugalma
zás, és elsősorban az élőszavas közlésre irányul. A sugalmazás
viszont az íráshoz kötődik. Isten a Szent könyvek szerzőit írásra
indítja, írás közben vezeti, hogy biztosan, hűségesen és tévedés
nélkül tanítsák azt az igazságot, amelyet üdvösségünkre le akart
íratni. A sugalmazás hitéből következik, hogya Szent könyvek
nek kettős szerzője van, Isten és az ember, a szent író. A szövegek
magyarázata szempontjából nem lényegtelen, hogy a kettős szer
zőség viszonyát hogyan értelmezzük. Számunkra mérvadó az
első keresztény századok ilyen irányú teológiai reflexiója. E kér
désben a patrisztikus irodalomban bizonyos hangsúlyeltolódá
sokkal számolhatunk, aszerint, hogy a felmerülő kérdések fényé
ben melyik szerzőséget hangsúlyozzák erősebben. Általában az
isteni eredetet kell védelmezniük, az emberi szerző jelentősége

inkább a konkrét szöveghelyek értelmezésénél merül fel. Anél
kül, hogy belemerülnének az isteni inspiráció emberre gyakorolt
hatásának pszichológiai vagy egyéb részletezésébe, a patrisztikus
írók inkább képes kifejezésekkel élnek. Az isteni hatást általában
a mondani (AEYEtv), a szuggerálni (U1tllYOPEUEtv), vagy a diktálni
(dictare) igékkel írják le. Így méltán nevezhető a Biblia Isten sza
vának. Az emberi szerző oldalát inkább képekkel világítják meg:
ő eszköz Isten kezében, Isten tolla, vagy lantja, citerája.
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Az ember nem
pusztán eszköz

SA. Robert - A.
Feuillet: Introduction éi la

Bible. Tome I. Desclée,
Tournai, 1959, 11k.

A sugalmazás
két fö értelmezése

Nem szabad azonban ezekből az adottságokból túl hamar kö
vetkeztetni arra, hogy az ember eszerint "csak eszköz", emberi is
merete, tudása, a saját kora kultúrája nem játszik lényeges szerepet
a szent könyvek szerzésében. Hiszen ugyanez a reflexió elismeri,
hogy stílusban, nyelvi ismeretekben, az anyag megszerkesztésé
ben a szent író emberi adottságai érvényesülnek (például Ale
xandriai Kürillosz dicséri Szent Pál mondatszerkesztéseit, míg
Szent Jánosnál a beszédek kibontása jelentős. Szent Ágoston a
Ter 2. fejezetének leírását az ember teremtéséró1 "nimium pue
rile" -nek, azaz fölötte gyermetegnek nevezi. Aranyszájú Szent
János ugyanezzel a fejezettel kapcsolatban többször hangsúlyoz
za: fIne vegyük szóról szóra a mondottakat". Ezek a reflexiók
arra utalnak, hogy az emberi szerzőséget nem tekintették pusz
tán mechanikus instrumentumnak. Modernebb hasonlattal: a gé
pelő és az írógép példájára utalhatnánk.'

ilyen megközelítésbó1 kiindulva, a történelem folyamán két fő

értelmezése alakult ki a sugalmazásnak. Az egyik a "szó szerinti
sugalmazás" tana. Eszerint az isteni szerzőség a Szentírásban min
den szót szavatol, diktál a szó szoros értelmében. A másik több
szerepet tulajdonít a közreműködő embernek. Mint értelmes lény,
az emberi szerző saját kulturális adottságokkal, saját korhoz kötött
ismereteivel közreműködik a szent iratok elkészültében. Az tény,
hogy a Szentírás könyvei sok-sok szállal kötődnek a keletkezési
kor tudásához, problémaköréhez, kulturális ismeretanyagához (pél
dául Noé megbizonyosodása a vízözön leapadásaról - Ter 8,1-12
- sok tekintetben emlékeztet az ősibb sumér eredetű vízözön té
mára). A tapasztalat, a régészeti feltárások sok esetben rámutattak
arra, hogy a Biblia - emberi szempontból nézve - kifejezi a kör
nyező kulturális és ismereti háttér adottságait is. Míg a szó szerinti
sugalmazás vallói erősen szembeállítják a bibliai kijelentéseket az
emberi tudás változékony, töredékes jellegével (például: az úgyne
vezett fundamentalista írásértelmezés a teremtésleírásról, szemben
a darwini fejlődéselmélette!), az utóbbi felfogás több teret enged az
emberi tudásnak azzal, hogy a szent iratok az adott kor tudásszint
jén hordozzák az érvényes isteni üzenetet. Ez a nézőpont is számol
az emberi tudás korlátozott jellegével, de vallja, hogy ez nem ront
ja le a közvetített isteni tanítás értékét: csak helyesen kell érteni,
értelmezni! A katolikus egyház ezt az álláspontot tanítja. "Isten
a Szentírásban emberek által emberi módon beszélt. Ha tehát a
Szentírás-magyarázó meg akarja látni, hogy mit akart közölni ve
lünk az Isten, akkor figyelmesen meg kell vizsgálnia, hogy mit is
akartak mondani a szentírók, és szavaik által mit látott jónak kinyi
latkoztatni az Isten... Annak helyes megértése végett, hogy a szent
szerző mit akart kijelenteni írásával, kellőképp figyelni kell... azok
ra a szólás és elbeszélésmódokra, amelyek a szentíró korában vi
rágzottak. .. és azokra a módokra, amelyek akkortájt az emberek
társas érintkezéseiben uralkodtak" (Dei Verbum 11.12).
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A szó szerinti
sugallmazás
elméletének

elégtelensége

Az isteni szerzőség
elsőrendűsége

és azemberi tényezők
jelentősége

lsten üzenete
független a koroktól

Letagadhatatlan, hogy a szó szerinti sugalmazás elmélete egy
szerűbb, elviekben átlátható megoldást kínál a szent szövegek ér
telmezésére..Gyakorlatilag azonban nem tud kielégítő magyaraza
tot adni a korabeli, nem egyszer pogány kultúráktól való függő

viszonyokra (például: a szentírási teremtés-leírás és a mezopotá
miai teremtésmítoszok érintkezési pontjaira). Az emberi ismeretek
gazdagodását pedig pesszimistán és ellenségesen kezeli.

A második felfogás, melyet a katolikus egyház magáénak vall,
megőrzi az isteni szerzőség elsőrendűségét, de pozitív értékelés
sel elismeri a korhoz kötött emberi tényezők jelentőségét is: a
korhoz kötött kifejezésmódok és tudásanyag mintegy hordozói
az isteni üzenetnek, ahogyan a rádióhullámok hordozói az em
beri közlésnek.

Ez a szemlélet Isten igéjét adott emberi függésviszonyok kö
zött látja érvényesülni, ahogyan ezt a megtestesülés titkában
valljuk: az örök IGE egy adott kor, adott történelmi és társadal
mi szituációját magára vállalva, emberré lett. Megszületett Kr. e.
7-ben vagy 6-ban, amikor Zsidóország a Római Birodalomhoz
tartozott. Egy család kereteit vállalta, élete első része kis faluhoz
kötődött. Beleállt ennek az időszaknak vallási hagyományaiba, a
különböző vallási csoportok éppen kora jellemző adottságait te
kintve állást foglalt. Saját kora és társadalma kis embereinek hir
dette az Evangéliumot. Vállalta a szenvedést és halált, a korláto
zott emberi lét legnyilvánvalóbb tényezőit. A Názáreti Jézus
,,lehatárolt" embersége mégis hordozza számunkra belső egység
ben a Fiú isteni személyét.

A Biblia tehát Szent könyvünk, mert Isten a szerzője, az ő ki
nyilatkoztatását közvetíti, mintegy betűkbe zárva, emberi függés
és létviszonyok hordozásában.

Ha Isten sugalmazott szavában ilyen jelentős szerep jut az
emberi függésviszonyoknak, megfogalmazásoknak, akkor óhatat
lanul felmerül a kérdés: nem válik-e Isten szava annyira az em
beri szituáció függvényévé, hogy megváltozott, más helyzetek
ben már nincs jelentősége, mintegy érvényét veszti?

A szentírási könyvek keletkezésének tanulmányozása kizárja
ezt a következtetést. A prófétai igehirdetést sokszor később fog
lalták írásba, amikor az adott szituáció már a múlté volt. Mégis
írásba foglalták, azzal a meggyőződéssel, hogyamára, az utó
kor számára is jelentéssel bír. Az evangéliumokban sem a Jézus
életében adott szituáció az elsődleges. Nem csupán a visszaem
lékezés erejében fogantak az Írások, hanem azzal a meggyőző
déssel, hogya mai olvasó számára is isteni üzenetet hordoznak.

A szent könyvek értelmezésének története szembesít azzal a
hittel, hogya konkrét emberi szituáción túl, Isten üzenete vala
miképpen (az élethelyzettől elvonatkoztatva is) érvényes. Ezt a
meggyőződést fejezi ki a régi latin mondás: Verbum Dei manet in
aeternum, azaz Isten szava örökké megmarad.
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Történetkritikai
módszer és

szövegkritika

Múfajkutatás és
irodalomkritika

Az isteni sugalmazás ilyen, emberi függésviszonyokba belelépő

valósága a Szentírás értelmezésére is nagy hatással volt. Az újkori
tudományosság kibontakozása is hozzájárult ehhez. Különösen az
emberi tudás és ismeret kriiikai megközelítése vált hangsúlyossá.
Addig a tekintélyek, az igazság régisége, illetve isteni jellege sza
vatolta a megalapozottságot és elfogadást. Most mindent megkér
dőjeleznek és újragondolnak az ész és a tapasztalás fényénél. A
Szentírás sem kerülte el a kritikai mérlegelés szempontjait. Az
emberi ész kikiáltott fényénél kétségbe vonták a természetfölötti
létét, illetve hatását az emberi életre. A sokszor durva, ellenséges,
hitetlenséget tükröző észrevételeken túl azonban lassanként kibon
takozott az a szellemi áramlat, amely a Szentírás értelmezésében
pozitív erősséget jelentett. Megismerni a szent könyvek keletkezési
körülményeit, történelmi hátterét, feltárni a héber-mezopotámiai
gondolkodásmód, a görög-hellén világlátás és fogalmi megragadás
közötti különbözőségeket... stb., mind hozzájárultak ahhoz, hogy a
szent iratok emberi megfogalmazása közelebb kerüljön hozzánk,
otthonosabban találkozzunk az emberi körülményeken túl Isten
Igéjével. Az archeológiai feltárások, az ókori világ teljesebb ismere
te hozzásegítettek ahhoz, hogy a bibliai üzenet emberi hátterét ala
posabban ismerjük meg. Így váltak jelentős támasszá a Biblia értel
mezésében az úgynevezett történetkritilali módszerek. Az idő most
nem engedi meg ezek részletesebb bemutatását. Elég legyen annyi,
hogy mindegyikük alapos, tudományos ismeretszerzést és tanu
lást igényel, ami természetszerűennem adatik meg minden hívő

bibliaolvasónak: mert eszerint jó lenne ismerni a Biblia eredeti
nyelvét, amelyen megfogalmazódott az isteni üzenet. Az idők fo
lyamán a terjesztés és másolások következtében, bár a szent szö
vegeket méltó tisztelettel és odafigyeléssel másolták, egy-egy rész
nek több olvasata (lectio variáns) alakult ki. Melyik az eredetibb, a
szerzőre visszavezethető, ezzel foglalkozik a szövegkritilal.

Mivel az ókorban a szerzőség tényét sokkal nagyvonalúbban
értelmezték, fölmerül a kérdés, tartható-e a szerzőség, ezzel
együtt a keletkezési idő és a kulturális háttér hagyományos fel
fogása. (Gondoljunk Mózes 5 könyve szerzőségének mindmáig
vitatott megoldási kísérleteire!) Az írások, mint irodalmi művek
belső adottságait elemezve, az irodalomkríiika keresi ezekre a vá
laszt. Az emberi gondolkodás kialakítja a saját közlési műfajait,

melyek koronként más és más jellegzetességeket hordoznak. A
műfajkutatás a bibliai, adott korhoz kötődő műfajok, kifejezésfor
mák értékelésével foglalkozik. Megannyi probléma és kérdésfel
tevés, mely mélyreható történelmi és irodalmi tanulmányozást
igényel! A kérdés tehát jogosnak tűnik és él: olvasható-e a Biblia
a fentebb vázolt ismeretek nélkül? Találkozhat-e a hívő ember
Isten üzenetével az ilyen előtanulmányok nélkül is?

Mi hívők nemcsak azt valljuk, hogya szent könyvek isteni
sugalmazásra keletkeztek, hanem bízunk abban, hogy a Szentlé-
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A Bibliátazegyház
tanításával

összhangban kell
értelmezni

6J. Kremer: Die Bibel
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Diakonia. Herder, Wien
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1980, 327-361.

Boldog, aki olvassa!

lek vezet az Isten Igéjével való találkozásunkban. Az egyén
azonban szubjektfv élethelyzetekkel, tapasztalatokkal rendelkezik,
meglátásait, indíttatásait nem tekintheti szükségszerűen általá
nos érvényűnek, mindenki számára elfogadandó kritériumnak.
Már a 2. Péter levél szól arról, hogy Szent Pál leveleit, különö
sen a nehezen érthető dolgokat "állhatatlan emberek kicsavarják
a saját vesztükre, akárcsak a többi Írást is" (2Pét 3,15k).

A pasztorális levelek a tévtanítókkal szemben az egyház hité
re hivatkoznak, mert az "élő Isten egyháza az igazság oszlopa és
biztos alapja" (lTim 3,15). Ezért Timóteusnak őriznie kell a taní
tást, amit az apostoltól kapott, mint "rábízott kincset" a Szentlé
lek erejében (2Tim 1,13k). Szent Iréneus (+202), szembesülve
kora tévtanításaival, óv attól, hogya Biblia kijelentéseit valaki
egyéni nézőpontja igazolására használja fel. A Bibliát az egyház
prédikációjával összhangban kell értelmezni, kétséges esetekben
pedig a legrégebbi egyházak tanítására kell visszamenni - vall
ja. Aquinói Szent Tamás (+1274), a szubjektivitás problémáját ke
rülendő, azt tanítja, hogy a hitigazságok megalapozására a szö
vegösszefüggésből adódó szó szerinti értelem a mérvadó (sensus
litteralis). Elismeri ugyanakkor a lelki épülésre segítő meglátáso
kat (sensus epiritualis), de korlátozott érvénnyel.

Szent Ágoston (+430) a helyesen értelmezett bibliaolvasás fel
tételeiról így szól: 1. Szükséges előfeltétel a keresztény hit lénye
gi igazságainak ismerete. 2. A bibliaolvasás a hiteles szeretet út
jára kell, hogy vezessen. 3. Az egész Biblia fényében kell az
egyes helyeket értelmezni, a homályosokat a világosabb segítsé
gével. 4. 6 is mondja: azt az értelmet kell keresni, amit a szent
szerző szándékolt. Bár ezek a szempontok nem eredményeznek
szükségszerűenazonos meglátásokat, de megtartják a bibliaolvasót
az apostoli hitben, ugyanakkor lehetőségetbiztosítanak az egyén
lelki épülésére, Istennel találkozva, az Ige erejében.6

Összefoglalva: A Biblia szent Könyvünk. A mondat azt jelenti,
hogy egzisztenciánkat rá építjük, életutunk jelzőjeként útmutató
ul fogadjuk el, hogy így az otthon biztonságát nyújtsa emberi lé
tünknek itt a földön. De jelenti azt is, hogy a Biblia üzenetében
Istennel találkozunk. 6 magát, üzenetét nyilatkoztatja ki, mely a
hit személyes odafordulásában, a ráhagyatkozást és gyermeki bi
zalmat ébresztgeti bennünk. A Bibliát olvasva egyre inkább el
mélyül bennünk a hiteles Isten-ismeret; hogy Isten maga a szere
tet. Mi nem a szó szerinti sugalmazás elvével értelmezzük a
Bibliát, de az emberi, korhoz kötött függésviszonyok között is
rátalálunk a hozzánk szóló Istenre. A Biblia olvasása nem kíván
szükségszerűen felsőfokú ismereteket, de a keresztény hit alap
igazságainak ismeretét és a tökéletes szeretetre való törekvést.

Így valósulhat meg a Biblia évének választott üzenete éle
tünkben: boldog, aki olvassa!
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JELENITS ISTVÁN

1932-ben született. Ma
gyar és teológia szakos
piarista tanár. A Sapientia
Szerzetesi Hittudományi
Főiskola, a PPKE BTK és
az Apor Vilmos Katolikus
Főiskola tanára.

Elsó és Második
Szövetség

lsten a prófétákban és
Fiában szólt hozzánk

Jézus Bibliája
Mi, krisztushívők, akik Istentől sugalmazott szent könyvünknek
tartjuk a Bibliát, többnyire jól tudjuk, hogy a Szentírás két részre
tagolódik: amint hagyományosan mondani szoktuk, az Ó- és az
Újszövetségre. Közülük természetesen az Újszövetséget forgatjuk
gyakrabban, abban érezzük igazán otthon magunkat. Akadnak
közülünk, akik egyenesen idegenkednek is az Ószövetségtől. Azt
gondolják, hogy ahhoz már nekünk nincsen sok közünk. Meg
hagyjuk az izraelitáknak, akik nem tekintik Jézust Messiásnak, s
az Ujszövetség könyveit nem tartják a Bibliához tartozónak.

Mielőtt hagynánk, hogy ezek a gondolatok egészen meghódít
sanak, érdemes meggondolnunk, hogya Bibliának mind a két
része ugyanattól az Istentől való. Igaz, az Ószövetséget egy kicsi
nép kezébe adta, de talán ugyanazzal a mozdulattal, amellyel
megáldotta ősüket, Ábrahámot: "Általad nyer áldást a föld min
den népe" (Ter 12,3). Arra is érdemes gondolnunk, hogy maga Jé
zus, akinek "evangéliumát" az Újszövetség könyvei őrzik, az
Ószövetséget olvasta Bibliájaként. Nem azért jött, hogy helyette
valami mást, jobbat hozzon, hanem hogy mint elkezdett isteni
művet - talán meglepő módon - beteljesítse. Manapság a bibli
kusok egyre nyomatékosabban tiltakoznak az ellen, hogy 6- és
Újszövetségről beszéljünk. Azt, amit ó-nak mondunk, ócskának,
elavultnak, meghaladottnak hihetjük. A hagyományos szóhasz
nálattal szakítanunk kellene; s jobb volna Első és Második Szövet
ségről beszélnünk, amelyek egymásra épülnek, s csak együtt ért
hetők igazán.

A Zsidókhoz írt levél első mondata különös figyelemmel idézi
fel a kinyilatkoztatás két, egymásba kapcsolódó szakaszát. Idézzük
először a Neovulgáta alapján készült magyar fordításban: "Sokszor
és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a próféták által,
ezekben a végső napokban pedig Fia által szólt hozzánk" (1,1-2).
A Szent István Társulat kiadásában megjelent bibliafordítás csak
nem szóról szóra ugyanígy adja vissza ezt a mondatot, csak a pró
féták által és a Fia által határozókat fordítja másképp, pontosan
tükrözve a görög szöveget: prófétákban, Fiában ragos határozói ala
kokat használ. A gond nem itt van, hanem amondatszerkezetben.
Mindkét fordítás két, mellérendelő tagmondatot tartalmaz, ráadásul
a Neovulgáta alapján készült változat ezt a két tagmondatot a pe
dig kötőszóval kapcsolja egymáshoz, amely árnyalatnyi ellentétet
sugall. A görög eredetiben nem Istennek két, szinte egyenrangú
cselekedetéró1 van szó. Nincs is két tagmondat, Istennek első cse
lekvéssorára egy melléknévi igenév utal. Jobb volna hát az egész
mondatot így fordítani: "Isten, aki hajdan sokszor és sokféle mó
don szólt az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső napokban
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lsten szavai és tettei

Jézus
megkísértésének

története

Fia által szólt hozzánk." Ez a fordítás jobban érzékeltetné, hogy Is
ten egyetlen "vállalkozásának" két szakaszáról van itt szó. Az első

hosszabb ideig tartott, "sokszor és sokféle módon", a próféták által
szólítgatta Isten az atyákat. A második egyetlen "mozdulat": a
végső napokban, a Fiú megjelenésében valósul meg.

Ezzel a mondattal az ismeretlen Szerző nyilvánvalóan a húsvét
utáni egyház hitvallását fogalmazta meg. De alighanem jó nyomon
jár P. Stuhlmacher, amikor annak a meggyőződésének ad kifejezést,
hogy olyan szemlélettel találkozunk itt, amelyre Jézus tanítványai
már Mesterükkel való korábbi kapcsolatuk idején szert tettek.'

Az izraelitáknak és a krisztushívó1<nek közös hite, hogy Isten
szóba állt velünk, emberekkel. Nem azért, hogy a világban való tá
jékozódásunkat megkönnyítse, nem is azért, hogy tilalmakkal kor
látozza, szűkebb térre szorítsa figyelmünket. Saját "titkait" tárta föl
előttünk, hogy őt magát megismerjük, "megértsük". Istennek ez a
vállalkozása nem egyszerű. Mivel azt akarta, hogy valóban megért
sük, emberi módon, emberi szavakkal kellett megszólalnia. Csak
hogy a mi szavaink a világra vonatkozó tapasztalataink megraga
dására valók. Vannak filozófusok, akik úgy gondolják, hogy ezek a
szavak eleve alkalmatlanok egy világ-fölötti Lény titkainak szóvá
tételére. Szerintük Istenró1 ebben a világban hitelesen csak hallgatni
lehet, Isten is csak a hallgatásával lehet hitelesen jelen közöttünk.

Ha lsten mégis "megszólalt", kitette magát a félreértések kocká
zatának. Ezért láthatta jónak, hogy hosszasan "beszélgessen" ve
lünk, türelmesen helyreigazítva a kapcsolatunkban fel-feltámadó fél
reértéseket. Ezért választott olyan megoldást, hogy nemcsak
szavakkal fordul hozzánk, hanem tettekkel is (amelyek emlékét me
gint csak szavak tartják fenn kőzőttűnk): például választottait kisza
badította az egyiptomi rabszolgaságból. Szavát tetteivel, tetteit sza
vával értelmezte. Kinyilatkoztatását végül egyetlen Szóba sűrítette,

amikor Fiát elküldte közénk. Ám az ő működését eló1<észítette an
nak a népnek a körében, amelynek tagjaként ez a Fiú megszületett.

Egy emberélet kevés lett volna ahhoz, hogy Isten Fia mindent
szóvá tegyen, amit az Isten közölni kíván velünk. Századok tü
relmes és következetes oktató, nevelő "munkájával" ezért hal
mozott föl Isten sok értékes vallási tapasztalatot, ezért alakított
ki egy megbízható beszédmódot az "atyák" között, akiknek iva
dékait Jézus közvetlenül megszólította. Mennyire megrázó, hogy
még közöttük sem talált maradéktalan megértésre!

Jézust csak akkor érthetjük meg igazán, ha szavait, tetteit az
Első Szövetség ismeretében értelmezzük. Vegyük csak szemügyre
mindjárt azt az első tevó1eges megnyilatkozását, amelyró1 a három
szinoptikus evangélium számol be. "Megkísértésének" történetére
gondolok. A biblikus tudomány sokat foglalkozott ezzel a jelenet
tel, hiszen mindhárom szinoptikus evangéliumban itt lép először

Jézus az olvasók elé. A szakemberek egybehangzó meggyőződése,

hogy egészen szorosan összefügg a Jézus megkeresztelkedéséró1
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szóló elbeszéléssel, amelynek inkább passzív szereplője még az
Üdvözítő. Összekapcsolja a kettőt a Lélek szerepe: galambként Ő
szállt le a megmerítkezőre, s aztán - Márk szava szerint - Ő "ra
gadta el" Jézust a pusztába. De félreérthetetlenül összefűzi a két je
lenetet a Máténál és Lukácsnál olvasható hosszabb változatban az
"Isten Fia" kifejezés is, amellyel a Kísértő szinte visszautal a meg
keresztelkedés jelenetére: "Ha Isten Fia vagy ... ", hiszen a menny
ból hallatszó kijelentés Isten "szeretett Fiának" hirdette Jézust.

A Biblia-ismerő olvasóban az esemény helyszíne (a sivatag) és
Jézus böjtjének (negyvennapos) időtartama fölidézi Mózes népének
vándorlástörténetét. Ott az éhező nép "kísértette meg" Istent, ami
kor fellázadt ellene az éhsége miatt. Isten aztán csodás, mennyei
eledellel, a mannával táplálta őket a Kivonulás könyvének és a
Másodtörvénykönyvnek beszámolója szerint. Itt Jézus tölti be a vá
lasztott nép szerepét, s őt kísérti az ördög, hogy emberfölötti hatal
mával saját éhségének csillapítására csodát tegyen. A Kísértő aján
latát Ő egy bibliai mondatra hivatkozva utasítja el. Ez a gesztusa
mindhárom alkalommal rendre ismétlődik Válaszai újra meg újra
ezzel a jellegzetes szóval kezdődnek: "meg van írva ... " (Lukács
nál harmadszorra: "Megmondatott. .." Lukács ezt a bevezető

szerkezetet kedveli, máshol szinte mindenütt ezt használja ha
sonló helyeken.) Már az Ószövetség kései részletei így utalnak
vissza a korábban szent könyvként ismert szövegekre, például a
2Kir 14,6-ban: "amint meg van írva Mózes törvénykönyvében".

Márknál egy Ádám-Jézus megfelelés idéződik fel Jézus meg
kísértésének jelenetében, Máté és Lukács elbeszélésében inkább
egy Izrael-Jézus párhuzam. Jézus azonban nem bukik el. Helyt
állásában nemcsak istenfiúsága mutatkozik meg, hanem az em
lékezés szerepe is. Mint F. Bovon írja: "Engedelmes izraelitának
bizonyul, hitét... táylálja az eszmélő emlékezés, amelyet az idéze
tek tanúsítanak" Am - mint Bovon tovább fejtegeti - Jézus
nem pusztán egy új (az előzőnél engedelmesebb) nép megsze
mélyesítője. "Ő - legalább Lukács szemében - több, mint egI
Isten fiai közűl, Ő »Isten Fia«... Ő az eszkatológikus Isten-Fia"

A következő fordulóban - Máté sorrendje szerint - az ördög
is a Bibliát idézi: "Ha Isten Fia vagy, vesd le magad (a templom
párkányáról), mert meg van írva ... " "A kísértő saját fegyverével
akarja legyőzni Jézust" - írja Ulrich Luz," Lukácsnál ez a harma
dik kísértés. F. Bovon írja: "Az ördög a Szeritírást idézi, de nem
érti azt." Jézust nem lepi meg, hogy a Kísértő szájában veszedel
mes beszéddé válhat a Biblia szava. A Másodtörvény mondatával
válaszol: "Ne kísértsd az Urat, a te Istenedet!" (6,16). Izrael kísérté
se az volt, hogy "megkísértse" , próbára tegye, csodatéteire kény
szerítse az Urat. Jézus megtanít arra, hogy hiba volna egy metafo
rát szó szerint venni. Az igazi hívő nem rohanhat nyilvánvaló
veszedelembe, hogy Istentől kikényszerítsen valami látványos cso
dát. Maga Jézus még akkor sem könyörög majd csodáért, amikor
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bizony nem önakaratából el kell indulnia a keresztútra. Engedel
mes lesz mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.

Harmadjára a Kísértő egészen brutális ajánlattal fordul Jézus
hoz. Sátáni "csodával" egy szempillantásra elébe nyitja az egész
világot (a kozmoszt, mondja Máté). Már nem emlegeti Jézus is
tenfiúságát: "Ezt mind neked adom, ha leborulva imádsz engem."
Jézus nem azt mondja, hogy hazudsz, hiszen nem is a tiéd a vi
lág. Megint csak egy bibliai mondattal válaszol: "Az Urat, a te Is
tenedet imádd, és csak neki szolgálj." Isten Fia bár, mégis Urának
vallja az Atyát, egyedül csak őt vallja Urának A Kísértőt pedig egy
szer s mindenkorra elutasítja: "Távozz tőlem, Sátán." Ezt mondja
majd Péternek is, amikor az arra biztatja, hogy vesse ki a fejébó1 a
közelgő szenvedésére, halálára vonatkozó gondolatokat (16,23). Jé
zus hűségére az Atya gesztusa lesz majd az igazi válasz, amelyre
a Feltámadott örömet hirdető szava mutat rá: "Minden hatalom
nekem adatott a mennyben és a földön" (Mt 28,18). Amit a kísér
tő hazugul ígért, s amit Jézus az ő kezébó1 nem volt hajlandó el
fogadni, azt a mennyei Atya megadja Fiának

A megkísértés jelenete megmutatja, mit jelent Jézus számára a
Biblia. Nyilvános működése elején úgy nyitja fel, mint nehéz
útra induló utazó a megbízható Útikönyvét. Persze nem ok nél
kül kérdezik: lehet-e történeti értéket tulajdonítani ennek az el
beszélésnek? Hiszen megkísértésekor egyedül volt Jézus, hogyan
tudhattak volna tanítványai arról, mi hogyan történt vele. Sokan
nyilvánvalónak gondolják, hogy ez a jelenet utólagos, legendás
elemként került az evangéliumba, mint mondani szokták: a hit
Krisztusáról szól, nem a történeti Jézusról.

A tárgyilagos vizsgálatok mindenesetre rámutatnak arra, hogy
még a Máténál és Lukácsnál olvasható szöveg sem mondható ké
seinek A két említett evangélista készen találta közös forrásában,
amelyet Quellének szoktunk emlegetni. Ennek viszont közvetlenül
a Jézus halálát és föltámadását követő években kellett keletkeznie.
Ulrich Wilckens így ír erről az evangéliumi perikópáról: "Ez a
krisztológiai Lehrstück zsidókeresztény kompozíció a húsvétot köz
vetlenül követő időkből. Min alapszik? Tán Jézus beszámolóján,
amelyet tanítványaihoz intézett? Ezt a lehetőséget sem el nem uta
síthatjuk, sem bizonyítani nem tudjuk:" Vagyis lehet, hogy ez a
"beszélgetés" a Kísértő és Jézus között nem történt meg, vagy nem
így történt meg; de Jézus ilyen volt, így gondolkodott, így viselke
dett, s akik ezt róla írták, nem akartak minket megtéveszteni.

U. Wilckens - említett könyvében - egyébként tovább is lép.
Hogy a Jézus megkísértéséről szóló evangéliumi elbeszélésnek
megbízhatóságát alátámassza, utal két másik evangéliumi szöveg
re. Egyrészt Jézusnak arra a mondatára, amelyet Lukácsnál olva
sunk: "Láttam a Sátánt. Mint a villám, úgy zuhant le az égbó1"
(lO,18). Ez a mondat válasz a tanítványok örvendező beszámolójá
ra. Első missziós út jukról visszatérve mondják Jézusnak: "Urunk,

572



Jézus győzelme

a Sátán felett

5U. Wilckens hivatkozik
erre: i. m. 111. 290.

Jézus hivatkozásai
az Ószövetségre

a te nevedben még az ördögök is engedelmeskedtek nekünk"
(10,17). Jézus ennek hallatára visszamutat saját, megelőző tapaszta
latára. Alighanem a Sátánnak épp arra a totális vereségére, amelyet
az Üdvözítő megkísértésekor szenvedett el. Másrészt Wilckens azt
a hálaadó imádságot is emlékezetünkbe idézi, amelyet Máté és
Lukács csaknem szóról szóra azonos módon örökített meg: Mt
11,25-27; Lk 10,21-22. A Fiú fordul itt az Atyához: "Áldalak té
ged, Atyám, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak előtt, és
föltártad a kicsinyeknek." Az ezeket szó Wilckens szerint épp Jé
zusnak a Sátánon aratott végleges és teljes győzelmére utalhat.

Wilckens arra is felhívja a figyelmünket, hogy Izajás 14,12-ben
(Asszíria bukásáról) olvashatunk egy prófétai mondatot: "Hogyan
hullottál le az égből, te hajnalcsillag, hajnalpírnak fia? Lebuktál a
földre, nemzetek legyőzője!" Ennek a mondatnak a szövetségközi,
apokrif iratok eszkatológikus jelentést tulajdonítottak. A végidők

kezdetét a Sátán hatalmának kozmikus összeomlása jelzi majd.
Nem ennek megvalósulásaként idézik-e fel az evangéliumok Jé
zus megkísértésének, a Sátánon szerzett diadalának jelenetét?

Úgy tűnhetik, túlságosan is hosszasan foglalkoztunk ezzel az
egyetlen jelenettel. Ne felejtsük: legalábbis a szinoptikusok szerint,
Jézus bemutatkozása ez. Egész későbbi működése során ugyan
ilyen figyelemmel fordul a Bibliához. S ugyanilyen rezzenéstelen
biztonsággal vitázik azokkal, akik a Bibliát ellene idézik. Bizonyá
ra nem közvetlenül sátáni lélekkel, de tán mégis a Gonosztól fél
revezetve. Kérdőre vonják majd: hogyan bátorkodik szombaton
gyógyítani, miért nézi el, hogy szombaton éhükben tanítványai
letépik és rágcsálják az érett kalászokat. Ismerjük Jézus feleletét:
"A szombat van az emberért, nem az ember a szombatért" (Mk
2,27). Jézusnak ez a mondata jellegzetesen húsvét előtti környe
zetben hangzik el, minden arra vall, hogy valóban tőle való. A
rabbinikus irodalomban fennmaradt egy Exodus-kommentár,
amelyben a Kiv 31,13 és 31,14 kapcsolatából azt a következtetést
vonja le Simeon ben Menaszja rabbi, hogy "nektek adatott a
szombat, nem ti a szombatnak"," Talán Jézus idézett (korábbi')
szava is egy ilyen Biblia-értelmezés zárómondata.

Természetesen nem volna lehetetlen összegyűjtenünk mind
azokat az evangéliumi helyeket, ahol Jézus a Bibliára (az Ószö
vetségre!) hivatkozik, abból idéz, azzal érvel. Megállapíthatnánk,
hogy többnyire a mózesi könyvekre utalt, hiszen a zsidók között
is azoknak volt a legnagyobb tekintélye, de használta a prófétai
könyveket, a zsoltárokat is. Ezekkel a könnyen összegyűjthető

"helyekkel" azonban csínján kell bánnunk. Hogy miért? Hadd
mutassam be egyetlen példán!

Máté evangéliumában Jézus két alkalommal is idézi Ozeás pró
fétának egy emlékezetes sorát: (Isten mondja.) "irgalmasságot
akarok, és nem áldozatot" (Oz 6,6; Máténál a két hely: 9,13; 12,7).
Ezzel a mondattal mind a két alkalommal saját magatartását iga-
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zolja Jézus, amely zsidó ellenfeleiben megütközést keltett. Ha
óvatosan megkeressük Márknál és Lukácsnál a párhuzamos he
lyeket (Mk 2,13-17; 2,23-28 és Lk 6,12-16; 6,1-5), meg kell állapí
tanunk, hogy az ő szövegükben nincs meg ez az Ozeás-idézet. Ez
arra vall, hogy az evangélisták írott szövege mögött meghúzódó
hagyomány szerint Jézus nem idézte itt a prófétát. Bizonyára
Máté "fűzte bele" mindkét alkalommal ezt a - számára kedves
- Ozeás-idézetet Jézus szavába. Nem azért, mert ő emlékezett rá,
hogy annak idején Jézus szájából elhangzott ez a néhány fontos
szó, hanem mert utólag ő maga nagyon alkalmasnak találta Jézus
"igazolására" ezt a mondatot, s nem pontoskodott azzal, hogy
"lábjegyzetként" illessze a hagyományos szöveghez, hanem min
den további nélkül beleszőtte abba. Nem csalni akart, de nem tö
rekedett a mai értelemben vett történeti, filológiai pontosságra.

Összegyűjtenünk könnyű volna az említett "helyeket", de szin
te lehetetlen egyenként megvizsgálnunk őket, legalábbis egy ilyen
előadás keretében. Azt pedig az előzőek alapján már gondolhat
juk, hogy sokszor jutnánk alapos fejtörés, gondos összevetések
után is olyanféle helyzetbe, mint U. Wilckens a kísértés jelenetét
illetően: sokszor kellene azt mondanunk: sem el nem utasíthatjuk,
sem bizonyítottnak nem tekinthetjük, hogya vizsgált alkalommal
valóban Jézus nyúlt egy-egy ószövetségi idézet után.

Még nehezebb dolgunk volna, ha vizsgálódásunkba bevon
nánk a negyedik evangéliumot is. Ott újra meg újra olvassuk,
hogy Jézus fIa zsidókkal" folytatott vitáiban az Oszövetségre hi
vatkozik - akár olyan távlatokat nyitva, mint az 5,39-ben:
"Vizsgáljátok az Írásokat, hiszen úgy tarjátok, hogy azokban van
örök élet számotokra; éppen azok tesznek tanúságot rólam." A
vizsgáljátok egy olyan görög szónak a magyar megfelelője, amely
Schnackenburg szerint mind a rabbinikus irodalomban, mind
Qumránban tipikus kifejezés, bízvást mondhatjuk terminus tech
nikus a Szentírás (= "Írások") tanulmányozására. Jézus itt nem
egyetlen bibliai mondatra vagy történetre mutat rá, hanem azt
jelenti ki, hogy az egész Ószövetség mögötte áll, benne teljesedik,
róla szól. Bizonyos, hogy ez volt az apostoli egyház meggyőző

dése, hogy ennek tudatában fordult a hívő izraelitákhoz, akik
számára "szent volt az Írás". Az is bizonyos, hogy ezt a meg
győződést Jézustól örökölte az egyház. Az azonban szintén két
ségtelen, hogy a negyedik evangéliumban már nem úgy olvas
suk Jézus szavát, ahogyan az eredetileg elhangozhatott, hanem
úgy, ahogyan élt az Evangélistában s annak környezetében.

De térjünk vissza még a szinoptikusokhoz. A szenvedéstörté
netet megelőző fejezetekben találkozhatunk bennük Jézusnak több
nagyon jelentős fejtegetésével - a válásról, az örökéletról, a főpa

rancsról, saját Istenfiúságáról. Ezeknek a sorsdöntő teológiai gon
dolatmeneteknek forrása mindannyiszor egy-egy bibliai hivatko
zás. Itt már életről és halálról van szó. Jézus nem azért hal meg,

574



A Biblia sugalmazott,
de emberi könyvek

gyűjteménye

Sola Scriptura és
Solus Christus

61n: A /I. Vatikáni zsinat
dokumentumai negyven

év táv/atábó/. (Szerk.
Kránitz Mihály.) Szent

István Társulat,
Budapest, 2002, 15.

mert megtagadta Mózest vagy szembefordult az Ószövetséggel.
Folyvást rá hivatkozott, mint mikor a Kísértővel kellett megküz
denie. De úgy hivatkozott rá, hogy azt botrányosnak találták az
Ószövetség hivatalos őrei, s végül ezért juttatták keresztre.

Utalnunk kell még a harmadik evangéliumnak egy fontos
szövegrészére. Húsvét vasárnap alkonyatkor az Emmauszba
igyekvő két tanítványhoz szegődik a Föltámadott. Elpanaszolják
neki, mi mindent éltek át Jeruzsálemben, válaszul így szólítja
meg őket: "Ó, ti oktalanok és késedelmes szívűek arra, hogy el
higgyétek mindazt, amit a próféták mondtak! Hát nem ezeket
kellett elszenvednie a Krisztusnak, hogy bemehessen dicsőségé

be? És kezdve Mózesen meg valamennyi prófétán, mindent
megmagyarázott nekik, ami az írásokban róla szól" (24,25-27).
Az Ószövetség egésze Jézus halálával és föltámadásával teljese
dik be. S viszont: ahhoz, hogy értelmezni tudjuk Jézus kereszt
halálát, értünk vállalt életét, szükségünk van az egész Bibliára.

Jézus Bibliája? Jézus és a Biblia? Isten emberi nyelven szól
hozzánk, a megnyilatkozásai félre (is) érthetők. Jézusban kapják
meg igazi értelmüket. Jézus tetteinek, tanításának, szenvedésé
nek és föltámadásának emlékét viszont megint csak emberi sza
vak, könyvek őrzik meg közöttünk, az Újszövetség, a Második
Szövetség szent könyvei. Milyen elgondolkodtató a negyedik
evangélium utolsó bekezdése: "Ez az a tanítvány (a megelőző

sorokban a szeretett tanítványról esett szó), aki tanúságot tesz
mindezekről, és aki ezeket írta. Tudjuk, hogy igaz az ő tanúsága.
Van még sok egyéb is, amit Jézus tett, s ha azokat egyenként
mind megírnánk, úgy gondolom, az egész világ sem tudná befo
gadni a könyveket, amelyeket írni kellene." A Biblia - hitünk
szerint - Istentől sugalmazott könyvek gyűjteménye. Ám mégis
emberi könyv, tehát kikerülhetetlenül tökéletlen, rész szerint
való. Jézus megtanított arra, hogy ebben a rész szerint valóban
meglássuk azt az Istent, aki nem angyalok kezével írt könyvek
ben, hanem végső soron Fiában nyilatkoztatta ki önmagát.

Mindazt, amit próbáltam kifejteni, gyönyörűen összefoglalja
Hafenscher Károly néhány mondata. Végezetül hadd idézzem
őket! "A Sola Scriptura elv nálunk a Solus Christus alá rendelt. Ez
evangélikus sajátosság. Jellemző, hogy a Confessio Augustanaban
nincs külön hitcikkely a Szentírásról. Oseink nem akarták »kőnyv

vallássá« tenni kereszténységünket. Krisztusban hiszünk, nem egy
könyvben, a Szentírás Krisztus miatt szent könyvünk. A jelenlévő

Krisztus - élő egyházában a Szentírás szavain keresztül is meg
szólalhat, hitet ébreszthet, ubi et quando visum est Deo. Szerintünk
az élő egyház funkciója a viva vox evangelii teremt hítet.:"

Ezt csak Pál apostol szavával folytathatjuk: "Minden a tiétek.
Akár Pál, akár Apolló, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a
halál, akár a jelenvalók, akár a jövendők: minden a tiétek. Ti pedig
Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené" (IKor 3,21-23).
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A bíbliafordításokról
és -kiadásokról
Gyakran hangoztatott kijelentés, hogy a bibliafordítás egyidős a Szent
írással, hiszen már Nehémiás könyvének 8. részében arról olvasha- _
tunk, hogy a Jeruzsálembe hazatérő nép előtt Ezdrás felolvasta a
törvényt, a léviták pedig ezzel párhuzamosan magyarázták annak
jelentését az egybegyűlteknek. Itt még nyilván közelebbró1 nem
tudjuk meghatározni, hogy milyen fordításelmélet állhatott a lévi
ták "magyarázatának" a hátterében. A szó szoros értelmében vett
bibliafordítás első nagy korszaka, az ókori fordításoké a hetvenes
fordítással kezdődött. A Septuaginta, illetve a később a hellenizált
zsidóság körében megszületett egyéb görög nyelvű fordítások már
egyértelműenarra mutatnak, hogy a bibliafordítási elméletek ősét a
formális ekvivalenciában kell keresnünk (ennek legszélsőségesebb

megnyilvánulása az inkább transzliterációnak nevezhető Aquila-fé
le fordítás volt). A rivális fordítási elmélet, az értelem szerinti fordí
tás már a klasszikus korban megjelent, Cicero és Horatius - még
nyilván nem a bibliai szöveg kapcsán, de - már hangot adtak az
értelem szerinti fordítás elsőségének, és ezt vallotta a kiváló stiliszta
Szent Jeromos is a 106. levél tanulsága szerint.' Ugyancsak ezt a
szemléletet követte Luther is a fordításában? E két elmélet lehetősé
gével vívódott Schleiermacher is, aki a maga részéről inkább a for
mális ekvivalencia felé hajlott. A fordítástörténet második nagy kor
szakában, a reformációt követően keletkezett nemzeti nyelvű biblia
fordítások az eredeti héber és görög szövegekre helyezett nagyobb
hangsúly mellett is leginkább a középkor latin nyelvű bibliafordítói
hagyományát vitték tovább, és így formakövető fordításoknak te
kinthetők. A bibliafordítás harmadik korszakában, az 1800-as évek
elején létrejött nagy nyugati bibliatársulatok egyértelműen ezt az
örökséget vették át és alkalmazták jól-rosszul a 19. század második
felében a világmisszió megindulásával gombamód megszaporodó
bibliafordításaikban. Természetesen ezeknek a missziói bibliafordí
tásoknak a legtöbb esetben csak egyik és nem a legfontosabb jellem
vonásuk volt, hogy formakövetó1< voltak. A szélsőségesen eltérő mi
nőségű fordítások mögött a legtöbbször a bibliafordítást kényszerű
ségből többé-kevésbé autodidakta módon elsajátító misszionárius
ügybuzgalma és néha elégtelen nyelvtudása állt. Ilyen háttér előtt

szemlélve annál inkább bámulatra méltónak tűnik, hogy némelyik
ilyen korai misszionáriusi fordítást még ma is sok nyelven használ
ják. Mennyiségi tekintetben pedig ez a korszak döbbenetesen termé
keny volt: A könyvnyomtatás feltalálásakor még csak 33 nyelven léte
zett bibliafordítás. 1804-ben, a Brit és Külföldi Bibliatársulat megala-

576



3E. A. Nida: Bib/e
Trans/aUon

in Today's World.
The Bible Translator

(1966) 17/2:59.

A Bibliatársulatok
Világszövetségének
létrejötte 1946·ban

A dinamikus és
funkcionális

ekvivalencia elmélete

kulásakor is még csak 72 nyelvre fordították le a Bibliát. A 19. század
során azonban már több mint 400 nyelven jelent meg valamilyen bib
liai szöveg, a 20. század első felében pedig még további 500 nyelven
olvashattak az emberek bibliai könyveket?

A nagy nyugati bibliatársulatok, mint az Amerikai, a Brit és
Külföldi vagy a Skót és Holland munkája abibliafordítások te
rületén már egyre több átfedést mutatott a 20. század elején,
ezért merült fel annak a szükségessége, hogy egyesítsék erőfor

rásaikat és egységesítsék stratégiai feladataikat. Az a felismerés
is vezette őket, hogya komolyabb irodalmi hagyománnyal ren
delkező nemzeti nyelveken egyre specializáltabb fordításokra
volt szükség, amelyekhez csak a bibliatársulatok egyre szélesebb
körű összefogásával tudták biztosítani az anyagi erőforrásokat

és a szakértelmet (mindeközben a régi missziói szempontú, kis
nyelveken történő bibliafordítások felelősségét részben átvették
olyan külmissziói kötődésű szervezetek, mint a Wycliffe Bibliafor
dítók). Ez természetesen magával hozta annak a szükségességét
is, hogy az együttműködő bibliatársulatok egységes fordítói elve
ket dolgozzanak ki, összehangolják az elvégzendő munkákat, kö
zös képzési fórumokat működtessenek, és központi költségvetést
hoztak létre, amelyből meghatározott és egymással összevethető

irányelvek alapján támogatnak fordítási projekteket szerte a vilá
gon. Az 1946-ban létrejött United Bible Societies (a Bibliatársulatok
Világszövetsége), mint a független nemzeti bibliatársulatok szak
mai és önálló szervezettel rendelkező fóruma, betöltötte és azóta
is betölti ezt a feladatot: fordítói segédanyagokat, kézikönyveket
(például a Translaiors' Handbook sorozat), az alapszöveggel kapcso
latos tudományos forrásokat (például a The Greek New Testament
illetve a Nestle-Aland szerkesztette Novum Testamentum Graece) és a
bibliafordítás folyamatában állandóan visszatérő problémákra meg
oldást kínáló összesítéseket (például mértékegységek, növény- és
állathatározók) dolgoz ki és jelentet meg.

Ezekkel a változásokkal együtt. megváltozott a bibliatársula
tok többsége által alkalmazott bibliafordítási elvek jellege. Egyre
nyilvánvalóbbnak tűnt a 20. század második felétől, hogy a for
mális megfeleltetéssel készülő fordítások ideje lejárt, és ez a
megközelítés leginkább már csak a régi nagy nemzeti bibliafor
dítások revízióiban érvényesíthető, ott is csak azért, mert ha egy
formális megfeleltetéssel elkészített bibliafordítás revíziója áttér
az értelmi megfeleltetésre, akkor olyan feloldhatatlan feszültsé
gek keletkeznek a fordítás szövegi szerkezetében, amelyek meg
kérdőjelezik a revíziós munka értelmét.

Az 50-es évektől a United Bible Societies szakmai testületeiben
olyan jelentős bibliafordítás-elméleti munka folyt, amely komoly
kihatással volt a nyelvészetre és az általános fordításelméletekre.
Ezt a munkát elsősorban Eugene A. Nida neve fémjelezte. Nida
és munkatársai az értelmi megfeleltetés elméletét továbbfejleszt-
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ve kidolgozták az úgynevezett dinamikus ekvivalencia elméletét,
amelyet később maga Nida inkább funkcionális ekvivalenciának
nevezett, bizonyos mértékig elhatárolódva az időközben a dina
mikus ekvivalencia nevében megvalósított olyan fordításoktól (és
parafrázisoktól), amelyekben a fordítók egyéni meglátásai a bib
liai alapszöveg "értelmét" illetően nem találkoztak megfelelő szak
mai kontrollal és gyakran nem megfelelő nyelvi szintre helyezked
tek (például argó). A funkcionális ekvivalencia igen komplex és
átfogó elmélet: nem csupán a bibliafordítás-elmélet hagyomá
nyos, tehát filológiai szempontjait veszi komolyan (az üzenetet
vigyük közel a befogadóhoz, vagy inkább a befogadót az üze
nethez?), hanem sajátos választ ad a nyelvészeti megközelítés
kérdéseire (a forrás- és a befogadónyelv szerkezeti különbségeit fi
gyelembe vevő megfeleltetési szabályok), a kommunikációelmélet
problémáira (hogyan juttatható el az üzenet a lehető legkisebb in
formációveszteséggel a befogadókhoz?) és a szocioszemiotikai il
letve szociolingvisztikai szempontokra (a nyelvi egységek, sza
vak, fogalmak adott kultúrában betöltött sajátos jelentései)." Mint
összetett rendszerre, a funkcionális ekvivalenciára is jellemző, hogy
akkor eredményez jó fordítást, ha megfelelő felkészültségű szakem
berek helyesen alkalmazzák. Kevésbé kompetens és ellenőrizetlen

kezekben óriási veszélyt rejt egy olyan elmélet, amely felhatalmaz
za a fordítót arra, hogy először helyesen értse meg a bibliai üzene
tet, majd azt ültesse át a befogadó nyelvre úgy, hogy az általa "új
játeremtett" szöveg lehetó1eg ugyanazt a hatást érje el az aktuális
olvasókban, mint az eredeti szöveg az első olvasókban.

Természetesen van néhány alapkövetelmény, amelynek betar
tása esetén komoly esélye van egy színvonalas, mind egyházi
közegben, mind missziói céllal az egyházon kívüli emberek kö
zött használható bibliafordításra, például: 1. Az eredeti héber és
görög szövegből, jó szövegkiadások alapján készített fordításnak
kell lennie. 2. Köznyelvi szintű legyen, tehát olyan, ami nem a fia
talok, és nem is az idősek nyelvét, hanem az átlagos műveltségű

fiatal felnőttek nyelvhasználatát tükrözi. 3. Olyan nyelven kell
megszólalnia, amelyet az anyanyelvi beszélők használnak (a formá
lis megfeleltetéssel készülő fordításoktól eltérően ezeknek a fordí
tásoknak a szövege természetesen kell hogy hasson az anyanyelvi
közegben; nem léphetnek fel "nyelvteremtő" szándékkalj.' 4.
Ugyanazt a gondolatot kell ébresztenie az aktuális olvasóban, mint
amit a szerző eredeti szavai ébresztettek az első olvasóban, ugyan
akkor hűségesnek kell. maradnia a szerző kulturális hátteréhez (ha
az olvasó tudatában van a saját és a szerző kulturális háttere kő

zötti szakadéknak, akkor még inkább a tartalmi megértésre törek
szik, ezzel is áthidalva a kulturális eltérést)."

A United Bible Societies által felügyelt fordítások a 60-as és
70-es években ilyen elméleti háttérrel valósultak meg szerte a vi
lágon. Az 1975-ben megjelent magyar protestáns új fordítás lét-
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rejöttében is fontos szerepet játszottak az UBS fordítói konzultán
sai, akik több alkalommal is szerveztek fordítói megbeszéléseket a
magyar bibliafordítók számára. Más kérdés, hogy a fordításban
résztvevő magyar teológiai tanárok többsége a formális megfelel
tetésseI készített bibliafordításokon, elsősorban a Károlin nőtt fel,
és az akkor nagyon progresszívnak tekintett új elméletet csak
fenntartásokkal alkalmazták. Mint az idő megmutatta, ez előnyére

vált a fordításnak, s ezen csak javított az 1990-ben elkészített re
vízió, amely nagyon sok ponton még tovább finomította az új
fordítás funkcionális ekvivalenciából adódó újításait. A United
Bible Societies jelenlegi bibliafordítási politikáját még mindig a
funkcionális ekvivalencia határozza meg, ugyanakkor a napjaink
ban folyó fordítói projektekben, az elmúlt néhány évtized ta
pasztalatai alapján, már sokkal nagyobb figyelemmel viseltetnek
az adott országban liturgikusan vagy egyházi nyelvben elterjedt
formális megfeleltetéssel készített fordítások szövegére. A UBS
fordítási projektjeinek emellett még kötelező gyakorlati követel
ménye a bizottságokban (egy munkabizottság, egy revíziós bi
zottság és egy konzultatív csoport) végzett munka, ami szintén
garanciát jelent az egyénieskedő fordítási túlzásokkal és az isme
rethiányból fakadó vagy egyéb tévedésekkel szemben.

2006-os adatok alapján a Bibliatársulatok Világszövetsége összes
ségében mintegy 25 millió teljes Bibliát, 14 millió Újszövetséget (és
Zsoltárokat) és körülbelül 350 millió szövegválogatást, missziói
célú evangélium-füzetet juttat el évente az olvasókhoz," A tenden
cia évek óta enyhe csökkenést mutat, aminek az oka a fejlett világ
ban megmutatkozó Biblia iránti erőteljes keresletcsökkenés, ame
lyet nem tud ellensúlyozni a fejlődő világ rohamosan növekvő

bibliaigénye sem, a UBS kiadói és nyomdai kapacitásainak véges
sége miatt. A bibliatársulatok által a nyugati országokban megje
lentetett és eladott Bibliák csökkenő számának a kézenfekvő sze
kularizációs tényező mellett az is oka lehet, hogy éppen a legna
gyobb múltú nyugati bibliatársulatok vonták le először a könyvki
adás specializálódásából fakadó következtetéseket, és mondtak le
a biblia kiadói tevékenységről, átengedve a terepet a professzioná
lis infrastruktúrával, marketinggel és értékesítési hálózattal ren
delkező egyházi vagy üzleti könyvkiadóknak, véglegesen eladva
vagy bérbe adva az egyes bibliafordítások jogait (fontos kivétel a
Német Bibliatársulat, amely a tudományos bibliakiadások terüle
tén mindmáig megőrizte piacvezető szerepét). Ez a jelenség külő

nösen erőteljes volt az 1980-as években, napjainkban mintha lelas
sult volna, részben annak köszönhetően, hogy sok bibliatársulat
felismerte, mennyire nem azonosak a bibliatársulati bibliakiadási
és terjesztési célok a profitorientált könyvkiadók üzletpolitikai cél
kitűzéseivel és stratégiáival. A UBS tagjainak egy másik csoportja
a kis, támogatott vagy éppen önfenntartó bibliatársulatok, amelyek

579



A protestáns és
katolikus

együttműködés

lehetőségei a Dei
Verbum utánB

8Hátléranyag: Working
together for the Word.

Pontificaf Council for
Promoting Christian

Unity - United Bible
Societies: Celebrating 40

years of fruitful
co-operation.

United Bible Societies,
Crawley, 2005.

9Forrás: htlp:llwww.kato
likus.hu/zsinatlzs_11.html

kis méretekben továbbra is végeznek bibliakiadói és terjesztői

munkát, s ezen tevékenységek szerény jövedelméból fedezik az egy
házakkal együtt végrehajtott vagy az egyházakat támogató missziói
tevékenységük költségeit. Világméretekben természetesen a glo
balizáció hatása a bibliakiadásban és nyomtatásban is érzékelhető:

egységesített bibliaméretek, a megrendelési példányszámok növe
lése céljából központosított gyártás néhány nyomdai világköz
pontban, mint Brazília, Kína vagy Dél-Korea.

A bibliatársulati mozgalom, jóllehet megszületése pillanatától kezd
ve hirdette felekezetközi jellegét, mivel túlnyomórészt protestáns
egyházakhoz kötődött, idegenkedést váltott ki a Katolikus Egyház
ban. Ehhez járult hozzá, hogy a bibliatársulatok által széles körben
propagált egyéni bibliaolvasás katolikus szempontból hagyományo
san protestáns gyakorlatnak számított. A helyzet nem javult azzal
sem, hogy a bibliatársulatok protestáns tagságuk nyomására már a
19. század elejétől kezdve a deuterokanonikus könyvek nélkül ter
jesztették a Bibliát a legszélesebb missziói körben, s így készültek el
világszerte az úttörőnek számító fordítások is gyakran olyan nyel
veken, amelyeken korábban nemcsak hogy irodalom, de gyakran
még lejegyzett ábécé sem létezett. Amint korábban említettem, a ki
terjedt missziói munkát végző bibliatársulatok 1946-ban egyesítet
ték gyakorlatukat és erőforrásaikat a Bibliatársulatok Világszövetsé
ge égisze alatt. Ezután, elsősorban az 50-es évektől kezdődően, egy
re intenzívebb informális kapcsolatok alakultak ki protestáns és ka
tolikus biblikus tudósok között. Egyre nyilvánvalóbbá vált az is,
hogy megfelelően átgondolt és szabályozott keretek között ezek az
eltérő egyházi háttérból és hagyományokból érkező tudósok képesek
arra is, hogy együtt dolgozzanak a Szentírással kapcsolatos mun
kákban. Ebben a helyzetben a DeiVerbum kezdetű, 1965-ben kiadott
dogmatikus konstitúció az együttműködés egészen új lehetőségeit

teremtette meg. A bibliatársulatok szemszögéből nézve a Dei Ver
bumolyan kijelentései, mint "Krisztus hívei előtt szélesre kell támi a
kaput, hogy hozzájussanak a Szentíráshoz",9 vagy "az egyház anyai
törődéssel gondoskodik róla, hogy megfelelő és pontos fordítások
készüljenek az egyes nyelveken, fóleg a Szent Könyvek eredeti szö
vegei alapján. E fordításokat minden keresztény használhatja majd,
ha - eljön az ideje és az egyházi hatóság jóváhagyja - különvált
testvéreink is részt vesznek elkészítésükben", a Katolikus Egyház
korábban nem tapasztalt nyitottságáról árulkodtak olyan célokkal
kapcsolatban, amelyekért a bibliatársulatok már közel másfél évszá
zada küzdöttek. A Dei Verbum szövege természetesen hozzáteszi,
hogy "a püspökökre tartozik, »akik az apostoli tanítás letéteménye
sei«, hogy a rájuk bízott híveket alkalmas módon oktassák a Szent
Könyvek, főleg az Újszövetség és elsősorban az evangéliumok he
lyes használatára. Gondoskodjanak tehát a szent szövegek fordítá
sáról, s a szükséges és kielégítő szövegmagyarázatról, hogy az egy-
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ház tagjai biztonságosan és hasznosan foglalkozzanak a Szeritírás
sal, és szelleme eltöltse szívűket", ami azonnal világossá tette a bib
liatársulatok felelősei számára, hogy az esetleges együttműködés

nem valósulhat meg anélkül, hogya Katolikus Egyház fenntartaná
a teljes ellenőrzést és a jóváhagyás jogát minden közösen elkészített
bibliafordítás felett.

Bea bíboros, a vatikáni Keresztény Egység Titkárságának elnö
ke azt javasolta VI. Pál pápának, hogy engedélyezze az együtt
működést a bibliatársulatokkal, elsősorban abibliafordítások te
rületén. 1967. január S-én, a Keresztény Egység Titkárság és a
United Bible Societies tanácskozásán Bea bíboros kijelentette, hogy
fInem tűnik túlzásnak azt állítani, hogy együttműködésünk lehe
tősége napjaink kereszténységének egyik legfontosabb fejlemé
nye". 1969-ben létrejött a Katolikus Bibliaapostolság Világszövet
sége, a Katolikus Bibliaszövetség elődje. Az alapítók célul tűzték

ki a bibliatársulatokkal való együttműködést mindenütt, "ahol az
lehetséges". A Keresztény Egység Titkársága és a United Bible
Societies között kibontakozó együttműködés mérföldköve volt az
1968-ban elfogadott Bibliafordítási irányelvek a felekezetközi együttmű

ködésben című dokumentum, amelyet 1987-ben ismét felülvizsgáltak
és megerősítettek. A későbbiekben ezek az irányelvek jelentették az
alapját a számos országban elkezdett ökumenikus bibliafordítások
nak. Szinte ezzel egy időben csatlakozott a United Bible Societies
által a görög Újszövetség szövegét előkészítő bizottság munkájához
Carlo Maria Martini professzor, később bíboros. Ezt követően vi
lágszerte számos közös, katolikus-protestáns bibliafordítási pro
jekt indult el. Először Afrikában (az első teljes mértékig ökumeni
kus, katolikus és protestáns ősszetétélű tagsággal rendelkező

bibliatársulat Nigériában alakult meg, rögtön a Dei Verbum meg
születését követően), majd Ázsiában (például a Fülöp-szigeteken).
Európában is létrejöttek olyan közös fordítások, mint a francia TOB
(Traduction Oequménique de la Bible). 1974-re világszerte már mint
egy 170 közös katolikus-protestáns bibliafordítás volt folyamatban.

Az együttműködés a 90-es évekre több szinten folytatódott: a
United Bible Societies fordítói konzultánsai közé mind gyakrab
ban választottak katolikus biblikus szakértőket (az első ilyen az
olasz Carlo Buzetti SDB volt), akik bibliafordítási projekteket fel
ügyeltek és folyamatosan ellenőrizték az elkészülő fordításokat
katolikus egyházi szempontból is. A UBS által fenntartott Görög
Újszövetség szöveggondozó bizottsága már a 70-es évek végén
teljesen ökumenikus ősszetétélű volt, amikor katolikus biblikusok
(közöttük Dominique Barthélemy Op, Adrian Schenker Op, Norbert
Lohfink SJ, Carmel McCarthy RSM és Stephen Pisano SJ) csatla
koztak a héber szöveggondozó bizottság munkájához is. Közös
munkájuk eredményeként jelent meg 20ü4-ben a Biblia Hebraica
Quinta Editio első része, a Megilloth.
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Sokáig fenntartások voltak azzal kapcsolatban, hogy lehetséges-e
olyan magyarázatos bibliákat kiadni, amelyeket közösen készítenek
katolikus és protestáns biblikusok. Ebben fontos gátló tényező volt
a Bibliatársulatok Világszövetsége által még a legkorábbi időszak

ban elfogadott "jegyzet vagy magyarázat nélkül" elv, amellyel éle
sen szemben állt a Dei Verbum "készüljenek megfelelő jegyzetekkel
ellátott Szentírás-kiadások a nem keresztények használatára is, iga
zodva az ő körülményeikhez, s bölcs tapintattal terjesszék a lelki
pásztorok és hívek egyaránt" felszólítása. A UBS hamarosan felül
vizsgálta és módosította a jegyzetes bibliakiadásokat elutasító
szabályt, ebból lett mára a "doktrinális jegyzet vagy magyarázat nél
kül" elv. Részben ez a változtatás nyitotta meg az utat az 1975-ben
megjelentetett francia TOB fordítás előtt. A bibliafordításban meg
nyilvánuló felekezetközi együttműködés új útját jelentették még az
Afríka-szerte folyó sikeres kampányok az írástudatlanság felszámo
lásáért (például az 1975-ben elkezdett elemien egyszerű, mindössze
3500 szót felhasználó ökumenikus Parole de Vie fordítás). Az Olasz
Katolikus Püspöki Konferencia honlapján a bibliatársulatok által
készített fordítás a püspöki konferencia fordítása, a hivatalos litur
giai használatban lévő fordítás mellett olvasható. Spanyolországban
baszk nyelven az egyetlen fordítás a bibliatársulat által készített
fordítás, ezt használják a katolikus liturgiában is. 2004-re a világon
121 nyelven olvashatók a deuterokanonikus könyvek, javarészt kö
zös fordítások eredményeként. 2oo7-ig világszerte 43 felekezetközi
bibliafordítás készült el, jelenleg is 91 van folyamatban." A feleke
zetközi bibliafordításoknak tehát nemcsak hogy létező gyakorlata
van napjainkban, de igen fontos területét jelentik a bibliatársulatok
szolgálatának Ebben nyilván szerepe van a bibliatársulati mozga
lom Katolikus Egyház felé való erőteljes nyitásának és a felismert
közös céloknak: az egyháztól elidegenedett emberek megszólítása
egy közös keresztyén tanúságtétellel elkészülő Szentírás segítségé
vel és a keresztyén egység lelkületének felmutatása általában.

Amint fentebb már említettem, a vatikáni Keresztény Egység TItkár
sága és a Bibliatársulatok Világszövetsége már 1968. január 1ű-én

Londonban egy megállapodásban rögzítette a felekezetközi (vagy
ökumenikus) bibliafordítások elvi és gyakorlati megvalósításának
alapjait. A megállapodást az Egység Titkárság részéről Iohannes
Willebrands püspök, később érsek, a Bibliatársulatok Világszövet
sége részéró1 az akkori elnök, a yorki érsek, Lord Donald Coggan
jegyezte. A megállapodás tényére VI. Pál pápa az áldását adta. Az
1968-as szöveget a felek 1987-ben felülvizsgálták, és újólag jóvá
hagyták. Természetesen ezek az alapelvek nem kötelezőekaz egyes
országokban tervezett vagy megkezdett ökumenikus bibliafordí
tásokra nézve, ugyanakkor a fordítóknak értelmetlen volna őket

figyelmen kívül hagyni, hiszen ezeket követve a tervezett fordítás
részese lehet egy olyan folyamatnak és gyakorlatnak, amely kipró-
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llAz .Irányelvek· teljes
szövege (bibliatársulati

szempontból néha zavaró
terminológiai-fordítási

megoldásokkal) megta
lálható a Szent Jeromos

Katolikus Bibliatársulat
honlapján:

http:fwt.NI.biblia-tarsulat.hu.
Az .Irányelvek· ajánlása

inak csoportosítása itt
rövidítő és gyakorlati
szempontú, nem az

eredeti szöveg tagolását
követi. Az 1987-es felül

vizsgálat néhány
apróbb változtatást jelen
tett az 1968-as megálla

podáshoz képest, azt
zárójelben (1987) jelzem.

"Irányelvek"

bált és működik, valamint megfelelő szakmai és egyház-főhatósá

gi szinten is ellenőrzött és jóváhagyott. Terjedelmi okoknál fogva
nem áll módomban a teljes megállapodást ismertetni, ezért csak a
legfontosabb ajánlásokat szeretném összefoglalni."

1. Az Újszövetség fordítása esetén megegyezés szerinti, de le
hetőleg a legújabb kritikai kiadású görög szövegből dolgozzanak
a fordítók. Bizonyos konzervatív katolikus és protestáns elvárások
miatt kivételes esetekben megengedhető, hogy a textus receptus
szövegmegoldása szerepeljen a fordításban: ilyen esetben azon
ban ezt jelölni kell a fordítási jegyzetekben.

2. Az Ószövetség esetében a Kittel-féle alapszöveget javasolja
a dokumentum. A maszoréta szövegnek elsőbbséget kell adni, de
ahol értelmezési nehézségek merülnek fel, ott segítségül lehet hív
ni a qumráni iratokat vagy a korai fordítások valamelyikét.

3. A kánon tekintetében ajánlott egy (az 6- és Újszövetség kö
zötti) elkülönített részben megjelentetni a deuterokanonikus köny
veket is, hiszen a katolikus egyházi jóváhagyást csak ilyen biblia
kiadások nyerhetik el. Ebben az elkülönített részben kell helyet
biztosítani Eszter és Dániel könyvének deuterokanonikus részei
számára. (1987) Sírák fia könyve esetében javasolt a rövid szöveg
követése és a hosszabb szöveget a jegyzetekben lehet feltüntetni.

4. Egzegetikai kérdésekben a közös fordítóbizottságoknak ki kell
jelölnie olyan, mindkét oldalról elfogadott kommentárokat, ame
lyeknek a megoldásait a vitás kérdésekben elfogadják és követik.

5. A jegyzetek tekintetében is előre meg kell állapodni a köve
tendő gyakorlatban. Javasolt jegyzettípusok a) alternatív olvasa
tok, b) eltérő fordítási megoldások, c) etimológiai névmagyaráza
tok, d) szójátékok, e) a történelmi háttér rövid megvilágítása, f)
a bibliai szövegben magától értetődőnek vett, ma alig ismert
kulturális sajátosságok, g) kereszthivatkozások, h) szakasz-CÍ
mek, i) különleges kiegészítések (térképek, konkordanciák, tarta
lomjegyzékek, illusztrációk, előszók).

6. Megegyezés a tulajdonnevek és a kölcsönszavak írásmódjá
ban (ajánlott az első esetében az eredeti héber vagy görög kiejtés
szerinti megoldást választani, míg a második csoport jelenletét
minimalizálni a szövegben).

7. A munka eredményességéhez elengedhetetlen az együttmű

ködés légköre.
8. Ajánlott egy új fordítás elkészítése, és nem egy kiválasztott

szöveg revíziója (kevesebb az előre kódolt konfliktus).
9. Ajánlott szervezeti felépítés (3 bizottság: egy munkabizottság,

egy revíziós bizottság, egy konzultatív csoport és a szerkesztői szu
pervízíö). A munka- és revíziós bizottságban dolgozó személyek ki
választása csak előzetes felmérések és egyeztetések alapján történhet.
A konzultatív csoport tagjait az egyes felekezetek önállóan jelölhetik.

10. Elengedhetetlen a fordítás elveinek előzetes meghatározása
(vitás kérdések esetén ez feloldja a "tekintély" problémáját, ugyan-
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Magyarországi
kilátásaink

12Lesz-e ökumenikus
bibliaforditás? Beszélge

tés Tarjányi Béla pro
fesszorral. Új Ember,

1999. szeptember 26.

akkor garantálja az elkészült fordítás egyházi elfogadottságát és
egységes színvonalát).

11. Vitás esetekben is mindig meg kell egyezni egy közös szö
vegben! A jegyzetek és egyéb eszközök tekintetében természetesen
létezhetnek eltérő (katolikus illetve protestáns) kiadások. Hagyomá
nyosan a fordítás copyright-ja a biblíatársulatíoklé, ugyanakkor a
közös kiadás copyright-ja rendszerint megosztott a résztvevő fe
lek között.

12. Rendszerint a közös fordításnak viselnie kell mind a biblia
társulat (a protestáns oldal), mind a katolikus főhatóság névjegyét:
például a bibliatársulat megnevezése a címoldalon impresszum
ként, a katolikus főhatóság imprimaturja a belső címoldalon.

Egy magyar nyelvű ökumenikus bibliafordítás elkészítésének ter
ve meglehetősen régóta a szemünk előtt van. Sőt, ennél jóval több
ről van szó, hiszen a legfelsöbb egyházvezetői és bibliatársulati
szinten történtek konkrét és jól dokumentált lépések az ügyben.
Természetesen a korábban megindult és mára lelassult, illetve el
akadtnak nevezhető folyamat részleteinek bemutatására itt nincs
lehetőségem, talán annyi elegendő, hogya legfontosabb csomó
'pontokról szóljak, és az elmondottakat néhány személyes meg
jegyzéssel zárjam.

Egy katolikus-protestáns bibliafordítás elkészítésének az igénye
először a Bibliatársulatok Világszövetségének budapesti világgyű

lésén merült fel, 1988-ban.12 A világgyűlésen az a Martini bíboros
képviselte a Vatikánt, akikülönösen is szívén viselte a katoli
kus-protestáns fordítások ügyét. Egy olyan magyarországi hely
zetben, amikor a katolikus bibliakiadás többközpontú volt és még
jelenleg is az (Szent István Társulat és Szent Jeromos Bibliatársu
lat, bencés bibliakiadás), ugyanakkor a protestáns bibliamunka, a
fordítás, a szöveggondozás és a kiadás a Magyar Bibliatársulatnál
központi képviselettel rendelkezik, alapvető fontosságú volt a kato
likus és a protestáns felek közötti kommunikáció csatornáinak
megteremtése. Ebben döntő jelentőségű volt az, hogy Tarjányi
Béla professzor úr személyében a Katolikus Egyház megfigyelőt

küldött a MBTA kuratóriumi üléseire. A közös fordítás körüli
szervezés 1998-99-ben felgyorsult, amikor is a Katolikus Püspöki
Konferencia nyilatkozatában kifejezte eltökéltségét egy ökumeni
kus bibliafordítás elkészítésére. Ezt követően a Magyar Bibliatár
sulat elnöksége levélben fordult a MKPK-hoz, hivatalos döntést
kérve az ökumenikus bibliafordítás terveinek gyakorlati megkez
déséről. A Püspöki Konferencia döntése értelmében a közös bib
liafordítással kapcsolatos egyeztetések katolikus felelőse Márfi
Gyula veszprémi érsek úr lett. Az egyeztetések tovább folytak
Márfi érsek úr és a MBTA vezetősége között, egy ponton azonban
elakadni látszottak. Ebben az okok tisztázása nem könnyű feladat,
és mivel én magam személyesen ebben a folyamatban még nem
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Egy ökumenikus biblia·
fordítás szükségessége

13Köszönöm Tarr Kálmán
nak, hivatali elődöm nek,
hogy erre a meglátásra
felhivla a figyelmemet.

vehettem részt, nem volna helyes, ha olyan kijelentéseket tennék,
amelyek esetlegesen nem fednék a folyamatban akkor résztvevők

személyes tapasztalatait. A rendelkezésemre álló dokumentumok
alapján azonban azt mondhatom, hogy az elsődleges gond az
volt, hogy bár a fentebb ismertetett "Irányelvek" mindkét fél előtt

ismertek és elfogadottak voltak, a tárgyalásokban olyan új, sajáto
san magyar szempontok bukkantak fel, amelyekben nem volt
egyetértés, és amelyek megakasztották a további együttműködést.

A másik gondnak azt érzem, hogy nem voltak és még most sem tö
kéletesen tisztázottak a szerepek. A protestáns felet képviselő

MBTA-nak be kell látnia azt, hogy a Katolikus Egyházban a Szent
írásnak még ma sem ugyanaz a szerepe és jelentősége, mint a
protestáns egyházakban, ráadásul a katolikus döntéshozási rend
szer és képviseleti mechanizmusok lényegesen eltérnek a protes
táns felekezetekétől. Éppen emiatt az eltérés miatt volna nagyon
fontos, hogy a Katolikus Egyház megfigyelői képviselete a Ma
gyar Bibliatársulatban folytatódjék, és ezáltal a megfelelő kommu
nikáció biztosítva legyen. A katolikus partnernek ugyanakkor
meglátásom szerint azt volna szükséges elfogadnia, hogy a fele
kezetközi bibliafordítások elkészítésének ügyében a Magyar Bib
liatársulat az a partner, amely megfelelő egyházi és nemzetközi
felhatalmazással és szakmai háttérrel rendelkezik a folyamat pro
testáns részről történő lebonyolításához. Ezek nagyon fontos, bár
technikai feltételek. Ennél még sokkal fontosabbnak tartom azt,
hogy egy olyan légkör alakuljon ki, amelyben mindkét fél valódi
szükségét érzi egy ökumenikus bibliafordítás elkészítésének. Ha
ez hiányzik, akkor csak az egyházi és világi médiában jól kom
munikálható szólamok és az egyházpolitika szintjén létezik a kő

zös bibliafordítás ügye, de ezeken a szinteken meg is reked. A re
alistának tűnő, de alapvetően túl szkeptikus hangok ellenére
fontos volna belátnunk, hogy egy ilyen kezdeményezés soha
nem a jelennek és a jelenlegi igényeinknek szól." Egy új biblia
fordítás elkészülte szinte kivétel nélkül nagy nehézségekbe és
igen sok fáradtságba kerülő feladat, amely sokszor nem már
meglévő igényeket elégít ki, hanem sokkal inkább új igényeket
és lehetőségeket teremt. Hatványozottan igaz lenne mindez egy
eleddig példa nélkül álló ökumenikus bibliafordításra. Elkészíté
se, de már elkezdése is a jelenlegi akadályokon felülemelkedni
tudó, egyháztörténelmi felelősségtudattal bíró egyházvezetésre
utalna mindkét oldalon. Ennek az egyértelmű jeleit - szakmai
oldalról - pillanatnyilag még nem látjuk. Hitem szerint azonban
a magyarországi Biblia éve közös katolikus-protestáns megün
neplése óriási előrelépést jelenthet ebben is, nem is szólva arról
a jelentős tényről, hogya 2008 októberében, a Vatikánban kezdő

dő püspöki szinódus témája is a Szentírásnak az egyház misszió
jában betöltött szerepe lesz.
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SZÖRÉNYI LÁSZLÓ

194!H>en született Buda

pesten. Irodalomtörténész,

az MTA Irodalomtudomá
nyi Intézet igazgatója.

lArany János Összes
Művei I. Kisebb költemé·

nyek. (Kiad. Voinovich
Géza.) Akadémiai Kiadó,

1951 ,402-403.
2Arany János Összes
Művei III. Elbeszéló
költemények. (Kiad.

Voinovich Géza.) Akadé
miai Kiadó, 1952, 170.

31. m. 171.
4Arany János Összes

Művei I. Kisebb költemé
nyek. (Kiad. Voinovich

Géza.) Akadémiai Kiadó,
1951 , 241 : Arany való
színüleg Kossuth pesti

bevonulására célzott,
mint élményalapra, vö.

Szörényi László: "Kinek
én ezt írám tört címere
mellett"? Lajos dalünne·

pe. In uö.: .Almaim is
voltak, voltak.... Tanul·
mányok a XIX. századi

magyar irodalomról. Aka·
démiai Kiadó, 2004,

202-215, kül. 206-207.
sLásd Alexander

Cortesius: De laudibus
bellicis Matthiac Corvini

Emlékbeszéd
Mátyás királyról

I.
Arany János - később Akadémiánk egykori főtitkára - Nagykő

rösön, talán 18SS-ben belefogott egy végü l is töredékben maradt
eposz írásába . Mikor a költő később fölvette Összes Költeményei
(1867 augusztusában jelentek meg) VI., először Töredékes holminak,
majd Elegyes költői daraboknak címzett kötetébe, a következőkép

pen emlékezik meg róla: "Az a néhány stanza, mely Mátyás bevo
nu lását ecseteli, bizonyos afféle látványosság által gerjesztve, egy
a nagy király udvarában játszó (sic! Sz. L.) sajátságos békeeposz
kezdete lett volna . Csaba tervezései nyomták háttérbe; itt legin
kább a stanzák alakja végett áll."l A 'békeeposz' műfaji megjelölés
különlegességére a kurzivált jelző <,sajátságos') még külön felhívja
a figyelmet; a kötetben a töre~éknek ~dot~ cím még nagyobb pon
tosságra törekszik: "STANZAK »MATYAS DALUNNEPE« epo
szi kísérletből ." Hat év múlva, az eredetileg »nedé lyes«- mai
szóval humoros - költeménynek nevezett Bolond Ist6k II. éneke 13.
versszakában még egyszer megemlékezik róla, elve télt tervei sorá
ban, miközben magának a szin tén félbehagyott vígeposznak a sor
sáról szól:

No meg, mi tűrés-tagadás ? Bolondom
(Istókot értem) alig született,
Nagyobb volt ő nála kisebbik gondom;
Hamupipőke lőn és megvetett.
»Ha méltóbb énekim' eldanolandom
(Mátyást, Lajost, Csabát s még vagy hetet>
S időm azontúl még verselni jut,
Kirántom a sutból szegény fiut.«2

Négy versszakkal alább, búcsút intve terveinek, Lajost Toldivá
keresztelve, Mátyást már meg sem említi; ezzel talán még jobban
felhíva rá a figyelmet, rejtelm esen:

Isten veled, jobb részem arany álma!
Hű Toldi, Csaba, isten veletek!
Oly messze a cél, oly magas a pálma!
Rég töroe lelkem, és a test beteg?
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Hungariae regis. (Ed.
losephus Fógel.) lipsiae,

1934, BSMRAe; befeje
zetlenségéröl vö. Havas

László: A. Corlesius
panegyricusa Mátyás és

a pápaság diplomáciai
érintkezésének tükrében.

ItK, 1965, 323-327;
Zrínyi eposzára tett

hatásáról vö. Szörényi
László: Hunok és jezsui
ták. Fejezetek a magyar

országi latin hósepika
történetéből. AmfipressZ,

1993, 2~33.
6Kubinyi András: Mátyás
király. Vince Kiadó, 2001.

7Kubinyi András: Nán
dorfehéNárl61 Mohácsig.
A Mátyás- és a Jagelló
kor hadtörlénete. Argu-

mentum Kiadó, 2007.
8Karl Nehring: Mátyás kül
politikája. In: Mátyás király
1458-1490. (Szerk. Barta
Gábor.) Akadémiai Kiadó,

1990, 104-117, 104.
9Legújabb kiadása: Luca

D'Ascia: /I Corano e la
tiara. L'Epistola a

Maometto /I, di Enea
Silvio Piccolomini (papa
Pio /I). Introduzione ed
edizione, prefazione di

Adriano Prosperi.
Pendragon, Bologna,
2001; a latin szöveg:

233-286; az olasz fordí
tás és kommentár:

151-232.
10VÖ. Franz Babinger:

Pio /I, e I'oriente
maomettano. In: Enea

Silvio Piccolomini papa
Pio /I. Atti del Convegno

per il quinto cenlenario

A Startzák-kísérletben pedig Aranynál szokatlan önreflexív
pátosszal mintegy neve, híre, dicsősége fennmaradásának zálo
gát látja "A király ünnepének" megéneklésében, a kívánt részvé
telben mintegy a "dal fejedelmeinek" versenyében.

2.

Andalog, andalog a történet lapján
S felszökken a lantos, hangszerének kapván:

De meg' alácsügged szioe, szeme, karja;
Mintha mondaná, hogy: »Ki meri? ki hallja? ... «

3.

Ki meri? ki hallja? és talán: ki bírja ... ?
De engem eléget szégyen rozsda-pírja,

Hogy időmhöz képest oly keveset tettem
És hogy az én könyvem még nincsen megírva.

Állj meg, élet napja, oh áll meg fölöttem,
Csak míg ezt az egy dalt ezépen elzöngöttem!

Azután nem bánom, hadd jöjjön az este:
Édes lesz a harmat, mely sirom megeste.:

Noha megígéri, hogy békeeposzt ír ("Nem mondom, hogy
zengjed győzelmes csatáit - / Ki merné feszítni énekét odáig!"),
az elkészült rész mégis Mátyás hadát idézi fel - ráadásul azt a
búsat, melyet nyögött Bécsnek büszke vára. Úgy látszik, panegy
rieus Mátyásról mindig csak félig tud elkészülni, mint hajdan a
humanista Alexander Cortesiusé... 5

II.

Tavaly elhunyt Kubinyi András akadémikus; ő lett volna méltó
ennek az emlékbeszédnek a megtartására. Hét éve megjelent Má
tyás-életrajza több évtizednyi, az alapokig leásó kutatómunkán és
sok remek tanulmányon alapuló szuggesztív elbeszélés," tavaly
megjelent hadtörténeti monográfiája/ pedig már arról is tanúsko
dik, hogya tárgyául választott korszakot, a magyar történelem ta
lán legfontosabb csomópontját (Nándorfehérvártól Mohácsig) és a
Hunyadiak külpolitikáját a nemzetközi összefüggések olyan háló
zatába tudta helyezni, amire nyomatékosan felszólította a kutatást
a német tudós, Karl Nehring már 1990-ben - Fügedi Erik, Má
lyusz Elemér és Szűcs Jenő eredményei mellett -, éppen Kubinyi
András ilyen irányú kezdeményezésinek folytatására és bővítésére

lelkesítve.' Talán nem döntöttem helytelenül, amikor ennek a mai
megtisztelő felkérésnek úgy próbálok eleget tenni, hogy ez utóbbi
irányba haladva, a külpolitikai elemzés kirakós játékának egy mo-
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della morte e altri scritti
raccolti da Domenico

Maffei. Accademia
Senese degli Intronati,

Siena, 1968, 1-13; vala
mint Franco Gaeta:
A/cune osservazioni

sulla prima redazione
della Letier« a Mao

metto". In: id. tanul-
mánykötet, 177-186; a

mű hitvédelmi, illetve te
ológiai vonatkozásairól

vö. Nótári Tamás: A
török terjeszkedés állo
másai Aeneas Sy/vius

Picc%mini Európa című

művében. Aetas, 1999/4,
149-162, kül. 152-153.

llLásd D'Ascia kiadásá
ban, 233-234. A kiadó,
fordító és kommentátor

ehhez a helyhez hozzáfű

zi, hogy II. Piusz pont el
lenkező módon érvett, ha
a keresztény népeket kel
lett a török ellen fordítani,
Konstantinápoly veszedel

me után; a magyarok ere
jét, vitézségét ittelégtelen-

nek minősíti. (i. m. 152).
121. m. 154, 235.

131. m. 156-157, 236.
141. m. 157-158, 237. (V.
László 1457 novemberé

ben halt meg; az olasz
kiadó hibás jegyzetet ad,
amelyben összekeveri V.

Lászlót V. Vencellel és
II. Ulászlóval. Mátyás

neve csak itt szerepe!!)
151. m. 157-158, 237.

161. m. 161, 239.
171. m. 163, 240.
181. m. 168, 245.

19Pii Secundi Pontificis
Maximi Commentarii.

zaikkockáját tegyem le, Kubinyi András szellemének is igyekez
vén megfelelni, meg a saját, filológusi, a humanizmus történetével
kapcsolatos szerény kompetenciám keretein belül is megmaradni.
Ebben a választásomban támogatni látszik az az egybeesés is,
hogy 2008 nem csupán Mátyás király, hanem Podjebrád György,
II. Piusz pápa és Aragóniai Ferdinánd trónra lépésének is hatod
félszáz éves évfordulója. II. Piusz pedig egyik kulcsszereplője an
nak a Nehring által legtartósabbnak, legnagyobb hatásúnak,
egyúttal azonban meghaladott (klerikális-nacionalista) felfogású
nak tartott történeti képnek, amelyet Fraknói Vilmos alakított ki,
több mint száz évvel ezelőtt, és amelynek meghaladását sürgette
többek között éppen Kubinyi eredményei alapján. Válasszuk tehát
II. Piuszt mai Mátyás-megemlékezésünk kiindulópontjául. Ponto
sabban II. Piusz egy álmát vagy rémálmát Magyarországról, mely
nek 1458-tól Mátyás volt a királya.

III.

1461 őszén és telén II. Piusz pápa - miközben ebben a minőségé

ben a törökellenes keresztes hadjáratot készítette elő, teljes titok
ban - mintegy visszaalakulva a humanista szépíróvá, ami pápává
választása előtt volt, Aeneas Sylviusszá - egy kisebb könyv
(libellus) nagyságú levélen dolgozott, amelyet II. Mehmed szultán
hoz intézett, abból a célból, hogy keresztény hitre térítse. Konstan
tinápoly meghódítója abban az évben zúzta össze az utolsó ke
resztény fejedelemségeket Kis-Ázsiában, és készen állott az újabb
európai foglalásokra. A reálpolitikai cinizmust utópiával keverő

levél szövegén a pápa még 1462-ben is végzett simításokat, de vé
gül is nem küldte el a címzettnek (nyilvánosságra is csak jóval ha
lála után került, kritikai kiadását csak 1953-ban tette közzé az
olasz Giuseppe Toffanin). Így a bázeli összkiadás 386. számú, 24
fejezetből álló levele, amelynek címfelirata: "Pius Episcopus ser
vus servorum Dei, illustri Mahometi principi Turcorum, Timorem
divini nominis et amorem" ["Pius püspök, Isten szolgáinak szol
gája, Mehmednek, a törökök fényességes fejedelmének, Isten ne
vének félelmét és szeretetét!"] nem egyszerű gondolatkísérlet, de
páratlan dokumentuma II. Piusz legbensőbb küzdelmeinek, a
kereszteshad és a misszió gondolatának egymást kizáró eszméi
között, de egyedülállóan éles fényt vet világpolitikai elképzelései
re ís." A libellus első felében a pápa politikai és történeti érvekkel
ostromolja a szultánt, a másodikban rövidre fogott előadásban ecse
teli a keresztény teológiát az általa ismert, vagy ismerni vélt musz
lim hitigazságokkal összevetve.w Az utóbbival - noha rendkívül
értékes eszmetörténeti hátterére más alkalommal érdemes vissza
térni - ezúttal nem foglalkozom, az előbbi viszont elsőrendűen

fontos a Magyarországot is érintő politikai meggondolásai miatt.
II. Piusz nem vállalkozik kevesebbre, mint hogy felkínálja a csá-
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Textum recensuerunt
atque explicationibus,

apparatu critico indiceque
nominum omaverunt
Ibolya Bellus et Iván

Boronkai. I-II. Balassi
Kiadó, 1993.

20VÖ. Fraknói Vilmos:
Magyarország egyházi és
politikai összeköttetései a

Római Szent-székkel a
konstanczi zsinattal a

mohácsi vészig. (Magyar
ország egyházi és politi

kai összeköttetései a Ró
mai Szent-székkel, II,

1418-1526), Szent István
Társulat. 1902.

21 Elsősorban F. Nehring
22VÖ. P. Medioli Masotti:
Callimaco, I'Accademia
Romana e la congiura

del 1468. In: AA.W.
Callimaco Experiente

poeta e politico de'400,
a cura di G. C. Garfa

gnini. (Intituto Nazionale
di Studi sul Rinascimen

to), Leo S. Olschki
Editore, Firenze,

MCMLXXXVII, 169-187;
Szörényi László: Az epi·
kureus premachiavellista
és Mátyás király udvara.

Callimachus Experiens.
ln uő.: Philologica

Hungarolatina. Tanulmá·
nyok a magyarországi

neolatin irodalomról. Kor
társ Kiadó, 2002, 38-50.

23VÖ. László Szörényi:
Attila strumento di diplo

mazia - Janus Pannonius
ambasciatore di Mattia a

Roma. Nuova Corvina,
Rivista di Italianistica, N.

20, 2008, 16-29.

szárságot a szultánnak, ha megtér; Nagy Konstantin igazi utóda
ként nem csupán az összes európai keresztény nép - latin és gö
rög rítusúak egyaránt - szeretett és követett legfóbb ura lehetne,
hanem a pápaság legfóbb védője és oltalmazója, mintegy világi
karja is. Csupán egy csöpp keresztvízbe kerül - ahogyan a pápa
tömören írja -, ha pedig saját udvara és török népe fellázadna el
lene - későbbi, de indokolt szakkifejezést használva - Mehmed
a ragion di stato elveit alkalmazva saját keresztény görög és ör
mény, vagy külsőleg az iszlámra tért, de bensőleg kereszténynek
megmaradt udvaroncai és katonái segítségével puccsszerűen hajt
hatná végre a fordulatot, utána pedig vitéz szittyaként - hiszen a
törökök szkíta eredetűek - játszva leverhetné a gyáva arabokat,
egyiptomiakat és a többi makacs mohamedánt, majd európai ke
resztény segítséggel még a granadai emírséget is meghódíthatná.

Muzulmánként ugyanis elakadt és el is fog akadni európai di
adalmenete. Idézem a hódításról: "Lángoló szívvel vágysz arra,
hogy a keresztényeket leigázzad és alatinokon császárként ural
kodj [a "latinok" itt a római, nyugati kereszténységet jelentik 
Sz. L] - erről beszélnek hírneved és tetteid maguk is. És talán
nem hiányzik olyan valaki, aki elhiteti veled, hogy ez könnyű

lesz, és azt mondja, hogy seregeid ellenállhatatlanok; mások ma
gasztalják hatalmadat és ócsárolják a keresztényeket; megint má
sok a keresztény népek közötti megosztottságban és ellenérzé
sekben reménykednek, azt gondolván, hogy egy külső támadó
nehézség nélkül legyőzheti azokat a nemzeteket, amelyeket meg
gyengítettek a belharcok. Azt gondoljuk, hogy te nem vagy
annyira rosszul értesülve, hogy ne ismernéd a keresztény világ
hatalmát, Spanyolország erejét, Franciaország harciasságát, Né
metország számbeli fölényét, Anglia energiáját, Lengyelország
merészségét, Magyarország vitézségét, Olaszország gazdagságát
és lelkesültségét, valamint hadművészeti tájékozottságát. Ma
gyarország egymagában sokáig fárasztotta eleidet és tennenma
gadat, már nyolcvan éve hadakoznak a törökök a magyarok el
len és még mindig a Száva és a Duna partjainál toporognak. Egy
nemzet egyes-egyedül szembeszáll veled, akármilyen erős is vagy.
Mit csinálsz akkor, ha az olaszok, a franciák, vagy a németek el
len kell majd harcoln od, amely népek anyagiakban és katonai
erőben hatalmasok?"!' A pápa érvelése egyelőre ezen a vonalon
halad előre. "Ha megszállod Olaszországot, Magyarországot
vagy a Nyugat bármely más területét, nem asszonyokat fogsz
találni, akik ellen harcolnod kell. Karddal vívnak, nem ázsiai
bunkókkal; acélvért oltalmazza keblüket; páncélos lovassággal
harcolnak; hadsoraik nem törnek meg, nem fogja el őket hirtelen
rémület. Vitézebb, ügyesebb és nagyobb lelkierejű ellenség kell,
hogy meghátrálásra késztesse őket."12 Majd újra előkerül - az L
fejezet végén, tehát hangsúlyos helyen - a nándorfehérvári pél
da: "Talán engedelmeskednek neked kevesen az igazi kereszté-
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24Fraknói Vilmos:
Hunyadi Mátyás király

1440-1490. Magyar Tör
téneti Társulat - Franklin
Társulat, 1890, 379-380.
25Fraknói nyomán utoljá-
ra közölve: Animus Re

gis, Mátyás király a kor
társak szemével. (Elő

szó: Szörényi László.
Válogatás, utószó: Kom

lóssy Gyöngyi.) PIM,
2008,167-171.

26Joannis Dlugossii: An
nales seu cronicae incliti

Regni Poloniae, Liber
duodecimus 1462-1480.

Textum recensuit Danuta
Turkowska, (...), Com
mentarios confecerunt

Christophorus Baczkows-
ki, Thomas Graff, Darius

Jach, lanussius Smo
lucha, (...), Cracoviae,

2005, Polska Akademia
Umiej~tnosci, 275-286,

533-537.
27Horváth Jenő: Mátyás
király nyugati diplomáci

ája. In: Mátyás király.
Emlékkönyv születésé
nek ötszáz éves évfor

dulójára. I-II. (Szerk.
Lukinich Imre.) Korvin
Mátyás Magyar Olasz

Egyesület, Franklin Tár
sulat, 1940, I, 71-94,

kül. 80-82; Horváth fő

forrása Velencére, illetve
korábban a Cilleiek bir

tokában volt, és Magyar
ország valamint Itália

közőtt az átjárást bizto
sító határterületekre néz

ve: F. Cusin: /I confine
orientale d'ltafia nella

po/itica europea de XIV

nyek közül, mivel gyengék és erre kényszerülnek, de nem sza
bad választásukból. Ám nem neked való a hatalmas olasz
városok leigázása: túl erősek ahhoz, hogy seregeid bevegyék
őket. Tudod, mi történt veled, amikor a ma Belgrádnak nevezett
Taurunumot megtámadtad. Kevés keresztes megverte mérhetet
len seregedet! Nem remélheti, hogy győz az olaszokon, akit a
magyarok megvertek."" Majd fuvolázni kezd a rábeszélő hang:
"Egy semmi dolog átformálhat téged a legnagyobb, leghatalma
sabb, legtündöklőbb emberré, a ma élő emberek között. Kérded:
mi az? Nem nehéz rátalálni és nem kell keresni messze, minde
nütt megtalálható: egy kis víz megkeresztelésedhez, elfogadni a
keresztény szertartásokat és hinni az Evangéliumban. Ha megte
szed, nem lesz fejedelem a földön, aki felülmúina dicsőségben és
hatalomban. Mi Görögország és a Kelet császárának fogunk hív
ni és mindazt, amit erőszakkal foglaltál el és törvénytelenül bito
rolsz, teljes joggal fogod birtokolni. Minden keresztény áhítatos
hűséggel tekint majd rád, te fogod eldönteni pereiket. (. .. ) Így
sok ország birtokába jutsz fegyver alkalmazása nélkül, vérontás
nélkül. Ulászló litván nagyfejedelem, Witold fivére, Lengyelor
szág trónjára áhítozott és pogány volt: hogy meghallgassák,
megkeresztelkedett és megkapta az országot. Lengyelország ki
rálya ma az ő fia, Kázmér; másik fia, aki Magyarország uralko
dója is volt, elesett a csatában az atyád ellen viselt háború során
[tudnillik Várnánál 1444-ben - Sz. L]. Mi válik tebelőled, ha
egyszerre csak keresztény leszel? Sokan átálInak az oldaladra, és
boldogok lesznek, ha alattvalóiddá válhatnak. Tényleg, szerin
tünk, ha már keresztény lettél volna, mikor László, Csehország
és Magyarország királya meghalt, te ültél volna és senki más az
ő országai trónjára." A magyarok abban reménykedtek volna,
hogy kormányod alatt békét találnak a hosszas és pusztító hábo
rúk után és a csehek őket követték volna. Ám mivel hogy vallá
sunk ellensége voltál, a magyarok, akik igen bátrak és valláso
sak, inkább választották a háborút, hogy azzal vásárolják meg
hitüket, semmint hogy az utóbbit feláldozzák a békéért." (Lati
nul: "Quid reris de te fiet, christianis initiato sacris? Magnus erit
ad te concursus, et felicitatis genus existimabitur inter subiectos
tuos annumerari. Quippe ut arbitramur. si christianus fuisses,
mortuo Ladislao Hungariae et Bohemiae rege, nemo praeter te
sua regna fuisset adeptus. Sperassent Hungari, post diuturna
bellorum maIa, sub tuo regimine pacem, et illos Bohemi secuti
fuissent. Sed cum esses nostrae religionis hostis, elegerunt Hun
gari, viri fortes et fidelissimi religionem potius cum bello retine
re quam ea perdita pacem consequi.vr"

Nesze neked Mátyás! Megnyugtatja a szultánt, hogya keresz
tények közott is dúlnak háborúk, de azok korántsem olyan
pusztítóak, mint a keresztény és a török között:" utána még
megtudhatjuk, hogy Nagy Konstantin után igen sok király is
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e XV secolo, 1-11. Mila
no, 1937; vö. a kérdés

újabb feldolgozásaiból is
azokat, amelyek rokon
irányultságúak: Zsuzsa

Teke: Venezia e Mattia
CoNino: da alleati ad

awersari nella lotta
antiottomana. In: I

Turchi, gli Asburgo e
I'Adriatica, a cura di Gi·
zella Nemeth e Adriano

Papo. Associazione
Culturale Italoungherese

.Píer Paolo Vergerio·,
Duino Aurisina. 2007.

93-100; Gizella Németh,
Adriano Papo: La politica
espansionistica di Mattia

Corvino nell' Alto Adri·
atico. Nuova Corvina, N.

20, 2008, 195-207.
28.Hungariam ab hunnis
et avaribus appellatam
Pannonias Daciaeque
partem habere intelli·

gimus·: Galeottus Martius
Namiensis: De egregie,
sapienter, iocose dictis
ac factis regis Mathiae

ad ducem lohannem eius
filium liber, edidit Ladis

laus Juhász (BSMRAE).
MCMXXXIV, Lipsiae, B.

G. Teubner, caput 26,
25; .Hungáriát a hunok
rói és avarokról nevez

ték el, noha tudjuk. hogy
Pannonia és Dacia ré

szeit foglalja magában."
ln: Galeotto Marzio:

Mátyás királynak kiváló,
bölcs, tréfás mondásairól
és tetteiről szóló könyv.

(Ford. Kardos Tibor.)
Magyar Helikon,

1979, 78.

azért lett keresztény, mert hatalmat akart; köztük Szent István
iS.17 Bezzeg a pogány uralkodók sorsa más. "Mit használt példá
ul Attilának, hogy meghódította Pannóniát és lerombolta Itáliában
Aquileiát?!" Vagy például - argumentum ad hominem - lIa szul
tán atyjának Murádnak, hogy gyakorta megverte a magyarokat
és a görögöket?!"18

II. Piusz végül is nem küldte el és nem adta ki levelét. De
megőrizte, javította és véglegesítette, több másolatot készíttetett
róla. Noha nyomtatásban először csak 1475-ben jelent meg, de
bizonyos jelek arra utalnak - bár a pápa mélyen hallgatott e
művéről és Önéletrajzában (amelynek legkitűnöbb kritikai kiadá
sát Bellus Ibolya és Boronkai Iván készítette)" sem szól róla egy
árva szót -, hogy Mátyáshoz, úgy is mint érdekelt félhez elju
tott róla valami. Korábban is kellett már éreznie, hogy az őt ele
inte valósággal kényeztető pápa hirtelen érthetetlenül elhidegül
iránta. 1459 márciusában még úgy fogadta Sienában Mátyásnak
a mantovai kongresszusra utazó követét, Vetési Albertet, hogy
elsorolta neki a szokásos szövegen - Magyarország a keresz
ténység védőpajzsa; a király szeretett fia; atyjának méltó utódja
stb. - túl azt is, hogya konferenciát főleg Magyarország meg
védése miatt hívta össze. Fel is szólítja III. Frigyest, hogya ma
gyar lázadóktól, akik ellenkirállyá kreálták, határolja el magát;
nunciusát felhatalmazza, hogy Mátyás ellenfeleit kiátkozhassa. De
azért szentelt kardot és zászlót nem küldött a királynak, kímélte a
császár érzékenységét. Később már szűkíti Carvajal követi felha
talmazását: Mátyásnak csak tisztességból adta meg a királyi cí
met, Carvajal az egyházi fenyítéket a császárral szemben nem
használhatja. Nyáron már saját ítélőszéke elé vonja a kérdés el
döntését, hogy Mátyás vagy Frigyes királyi címe legitim-e?! Má
tyás erre lemond arról, hogy elmenjen Matuába. II. Mehmed
1460-ban békével kínálja. Carvajal ezt nagy nehezen megakadá
lyozza, noha Piusz nem küld segélyt. Az öreg nuncius erre le
mondott, Mátyás a háború kilátása miatt visszatartja. Végül mégis
visszatért 1461 elején Rómába. Utána Lando krétai érsek ingázik
Grác és Buda között; a pápa végül is olyan formában tudja rá
kényszeríteni Frigyesre a kiegyezést, hogy Mátyás törvényes utód
nélküli halála esetén az ország Frigyesre vagy utódjára száll." Az
ismert baljós bécsújhelyi szerződésből, illetve a tőle való szabadu
lási kísérletekból vezeti le Mátyás egész későbbi külpolitikáját az
újabb szakírodalom." Közben, mint tudjuk, II. Piusz véleményt
változtatott: elhatározta, hogy maga áll a keresztes had élére; de
az egyszer már gondolatban a töröknek ajánlott Magyarországot
most legalább ín petto Frigyesnek szánta; ha nem lesz új görög
és keleti császár, jó lesz a régi, viseltes és tehetetlen császár is: a
német-római, de Magyarország lehetőleg olvadjon bele a biroda
lomba. (Elég összehasonlítani a Fraknói-féle dokumentumok
alapján II. Piusz és elődje, III. Callixtus viselkedését.)
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29Sebastian Brant:
Narrenschiff. Herausge

geben von Dr. F. Bober
tag. W. Spemann, Ber

lin-Stuttgart, é. n.
No., 14, 42-44.

30Lásd Erasmo da Rot
terdam: Elogio della

follia, con un saggio di
Ronaid H. Bainton,

traduzione e note di
Luca D'Ascia, testo

latino a fronte. Biblioteca
Universali Rizzoli,

Milan012, 2000, 52-54;
magyarul: Rotterdami

Erasmus: A Balgaság di-
csérete. (Ford., bev.,

jegyz. Kardos Tibor.) 3.
kiadás, Európa Könyvki
adó, 1987, 48-49; érde

mes még a műnek azt a
szakaszát is figyelembe

venni, ahol Erasmus gú
nyolódva legszívesebben
a haszontalan katonaság

helyett a ferences szer
zetesek különböző fajtá
ját küldené a török és a

szaracén ellen, lásd a la
tin szöveget i. m. 190,
Kardos fordítását i. m.

146; vö. még az Adagia
ide vonatkozó passzusait

a törökről, lásd Erasmo
da Rotterdam: Adagia.

Sei saggi in forma di
proverbi, A cura di Silva
na Seidel Menchi. Giulio

Einaudi Editore, Torino,
9, 1999, 98, 324; vö. to
vábbá Trencsényi-Wald
apfel Imre: Erasmus és
magyar barátai (1941).
utoljára kiadva in uő.:

Humanizmus és nemzeti
irodalom. Akadémiai

A vallást a pápa ebben a levélben és művei más helyén is,
persze nem ily nyíltsággal, premachiavellista módon instrumen
tum regniként értékelte. Mátyás a maga módján jó tanítványnak
bizonyult. (Callimachus Experiens, a későbbi pápaellenes össze
esküvő, török ügynök, lengyel kancellár és humanista diplomata
és történetíró tanult is tőle.)22 Ha meg is sértődött - Carvajaltól.
Vitéztől megtudhatott valamit -, ezt természetesen titkolta. De
nem nagyon nyűgözi le az idős pápa elvetélt keresztes hadjára
ta. Utódjához küldött követe Janus Pannonius bemutatkozó tisz
telgő beszédébe beleszövi Attilát, és persze Szent Istvánt is.23

Mátyás a pápákkal szemben nem csupán főkegyúri jogát oltal
mazza, s vele Magyarország függetlenségét a Szentszéktől, ha
nem egyszer azzal fenyegetőzik, hogy ortodox lesz, másszor az
zal, hogy élére áll a törököknek és úgy támadja meg Itáliát. 24

Ebből a szempontból jelképes, ahogyan 1488-ban ráteszi a kezét
a pápai Anconára, II. Piusz meghiúsult keresztes hadjáratának és
halálának színhelyére. Dzsem herceget, II. Mehmed nyugatra
szökött kisebbik fiát, a trónkövetelőt pedig azért is akarja meg
szerezni, hogy keresztény hitre térítse, s vele majd az elfoglalan
dó török birodalmat. Különben is nagyanyja leánytestvére volt
II. Mehmed anyja, tehát rokonok. (A szultán keresztény anyja
szerepet játszott II. Piusz tervezgetésében is.)

Szól persze érv az ellen is, hogy Mátyás világos tudomást szer
zett volna annak idején, Mantua és az elvetélt keresztes hadjárat
közott II. Piusz tervéről; később azonban akár már nyomtatott
formában is olvashatta. Talán csak nagylelkűségből vagy kegye
letből nem sorolta Pecchinoli pápai legátus előtti kirohanásában
(l489-ben) II. Piuszt is azon pápák közé, akik ellenségeiként hi
tegették.25

Lázadó alattvalói ~ ha kellett, diplomáciailag - el-eljátszo
gattak viszont a török megtérítése helyett az ellenkező gondolat
tal: Dlugosz, a nagy lengyel kortárs történetíró Annalesei szerint
például a magyar összeesküvők- akiknek a vezetői Vitéz János
és Janus Pannonius voltak - azzal fenyegetőztek, hogyha a ti
zenkét éves Kázmér herceg a lengyel sereggel nem jön a mocskos
és erőszakos zsarnok és bitorló Mátyás ellen, akkor ők inkább a
barbár török alá adják magukat {latinul: "minabantur sea Turco
quaesituros solaeia et barbaro pocius quam turpi regi, tiranno et
violento et cui violenter erat regnum quaesitum, parituros.")"
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy érdemes végigtanulmá
nyozni Dlugosz 12. kötetének új kritikai kiadását (Krakkó, 2005),
mert igen jó szakirodalmat hoz a Vitéz-féle összeesküvésről is;
ugyanígy érdemes volna továbbgondolni Horváth Jenőnek az
1940-es Mátyás király Emlékkönyvben közölt állítását, mely szerint
Janus Itália felé menekülése mögött az rejlik, hogy az elmozdí
tott szlavón bánt Velence szervezte be a Habsburgok hallgatóla
gos támogatását élvező lengyel akció előharcosaként Mátyás, a
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Kiadó, 1965, 50-132,
381-383.

31Fraknói Vilmos: Vlféz
János esztergomi érsek

élete. Szent István
Társulat, 1879, 111.

320Iga Zorzi Pugliese: I
riferimenti agli Ungari e

a/re Maffia CONÍna
nella lunga composizi

one del Libro del corte
giano. Nuova Corvina,
Rivista di Italianistica,

N. 20, 2008, 44-53.
33VÖ. Kulcsár Péter: Zrí
nyi és az eszményi feje

gelem: 1634-1656, A
»Szent Lász/ó-beszéd«

és a »Mátyás-elmélkedé
sek«. In: Zrinyi Miklós:

Mátyás király életéről

való elmélkedések. (S. a.
r., magyarázatokkal és

utÓ5zóval ellátta Kovács
Sándor Iván és Kulcsár

Péter, szerk. és tervezte
Szántó Tibor.) Magyar

Bibliofil Társaság,
1990, 45-64.

341. Csillag a holló ár
nyékában. Vitéz János
és a humanizmus kez
detei Magyarországon.

Az OSZK kiállítása
2008. március 14.-június

15. (Szerk. Földesi Fe
renc.) OSZK, 2008; 2.

Hunyadi Mátyás, a király.
Hagyomány ésmegújulás

a királyi udvarban
1458-1490. Kiállítási ka
talógus (Szerk. Farbaky

Péter, Spekner Enikő,

Szende Katalin, Végh
András.) Budapesti Tör

téneti Múzeum, 2008.
március 19.-június 30.,

"bitorló" mindenáron való eltávolítésára." Annyi tanulságot
azonban már most levonhatunk, hogy Mátyás III. Callixtus halá
la után a Szentszék részéről nem számíthatott őszinte, önzetlen
támogatásra, külpolitikai magánya is nagyobb volt, mint a Frak
nóitól kritikátlanul átvett adatok fényében gondolhattuk volna.
Persze, hogy ő maga is hátsó meggondolásokkal adta elő szlo
genjeit törhetetlen törökellenességéről, abban viszont őszinte le
hetett, hogy Attilát népszerűsítette propagandájában - ez nem
állt ellentétben a Corvinus-mítosszal: mindkettőnek volt kívülre
és itthonra is üzenete. Magányos volt, mert legitimitását és ezzel
együtt Magyarország saját, külön létezésének jogcímét is kétség
be vonták olyan helyről is, ahonnan nem várta. Ezért ragaszko
dott - az utolsó előtti percig, mint egyetlen megoldáshoz - sa
ját dinasztia alapításához. Ezért utáita a római provincianeveket
az új, élő országok neve helyett - ahogy Galeotto tudösít."
Nem Pannonia királya akart lenni, hanem Hungáriáé. Talán
megbocsátja Arany, ha ebben az összefüggésben is merem idéz
ni egy sorát: »Aztán - no, hisz úgy volt! aztán elesett!«

A strassburgi német humanista, Sebastian Brant l494-ben a
Bolondok hajója című híres és népszerű szatírájába még beiktatja,
hogy az Isten tud ugyan tatárul is meg csehül is, csak nem akar
egazokkal ily módon szóba állni, hanem majd büntetése lesz
hozzájuk a valódi megszölításr" l508-ban Erasmus már a legócs
kább retorikai ponyvaműfajokhoz sorolja a török elleni buzdító
beszédeket A Balgaság dicséreteben,30 amelyek mintadarabjáért 
a bécsújhelyi kongresszuson l455-ben előadott törökellenes filip
pikáért hajdan Aeneas Sylvius Picolomini a leendő pápa még
úgy megdicsérte Vitéz Jánost _31; l5l3-ban Castiglione még be
szövi az Il Cortegiano első, bővebb változatába Mátyás, a felül
múlhatatlan lovagkirály elragadtatott dicséretét törökellenes har
cait magasztalván; a publikált változatból azonban ezt már
kihagyja 1528-ban. Igaz, Mohács után vagyunk, a francia fenség
pedig akkor már nyíltan a török szövetségese.F

lY.

Az idei évforduló nagyon jól indult. Összehangolt kiállítás-sorozat
dolgozza fel és mutatja be Vitéz János életművétől a 17. század de
rekáig a Mátyás-kort és utóéletét: hiszen Zrínyi Miklóssal akkor
tájt jut el a magyar történeti emlékezet Mátyás igazi jelentőségé

nek felismeréséhez - nem függetlenül, de nem is együtt fejlődve

mindenestül a király halála után rögtön elinduló és óriásivá nőtt

kultusszal" Az eddig megjelent négy gyönyörű katalóguskötet
hez34 (lesz. még ötödik is) csatlakozik egyelőre a Petőfi Irodalmi
Múzeum kiadásában megjelent szöveggyűjtemény, az Animus Regis,
a Mátyást bemutató kortársak antológíája." valamint a Nuova Cor
vina tematikus különszámaként megjelent olasz konferencia-akta,
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3. Beatrix hozománya.
Az itáliai majolikaművé-

szet és Mátyás király
udvara. Kiállítási kataló
gus (Szerk. Balla Gabri
ella.) Iparművészeti Mú
zeum, 2008; 4. Mátyás

király öröksége. Késő

reneszánsz művészet

Magyarországon (16-17.
század). Kiállítás a Ma

gyar Nemzeti Galériában
2008. március 28.-2008.

június 27. (Szerk. Mikó
Árpád, Verő Mária.)

Magyar Nemzeti
Galéria, 2008.

35Adatait lásd 24. jegyzet.
36A különszám címe: /I
Rinascimento nelreta di

Maffia Corvina, a cura di
AmaIdo Dante Marianacci,
Michele Sita, Dávid Falvay.

37Kríza Ildikó: A Má-
tyás-hagyomány évszá

zadai. Akadémiai
Kiadó, 2007.

38Arany János Összes
Művei XIV. Hivatali iratok

2. Akadémiai évek
(1859-1877). (Összegyűj

tötte és a jegyzeteket ké
szítette Gergely Pál.) Aka-
démiai Kiadó, 1964, 125.

39Kardos Tibor: A virtuá
lis Magyarország (1934).

ln uő.: Élő humanizmus.
Magvető Kiadó, 1972,

9-21, 599-601; vö.
József Takács: Tibor Kar
dos e glistudi sull'Uma
nesimo. Nuova Corvina,

N. 20, 2008, 92-97.
40Utolsó nagy szervezé
se a Mátyás-kutatással

kapcsolatban az 1990-es
évfordulóval kapcsolatos,

ez év februárjában elhangzott előadásokkal." Akadémiánk az
egyik rendezőjea május 21-én az ELTE-n kezdődő hat napos nem
zetközi konferenciának, amelynek aktái szintén gyorsan kijönnek
majd, az ígéretek szerint. Szeptemberben Esztergomban lesz nagy
konferencia az MTA Irodalomtudományi Intézete rendezésében a
magyar-török harcokról és a magyarországi török korról, október
ben pedig Szegeden olasz-magyar konferencia a Szegedi Tudo
mányegyetem, a szegedi Olasz Intézet és a friuli Pier Paolo Ver
gerio Alapítvány rendezésében - hogy csak, nyilván hiányosan
- néhány fontos rendezvényt emeljek ki. És meg fog jelenni
Kubinyi András Mátyás-életrajzának még a tudós által előkészített
új, angol nyelvű változata is, valamint az Országos Széchényi
Könyvtár által a Sorbonne-on tavaly rendezett Corvina-konferen
cia és az MTA által a Villa I Tattiban (Firenze) rendezett Mátyás
konferencia anyaga is. Végül megemIíthetjük még Kríza Ildikó
nemrég megjelent könyvét a folklór Mátyás-képéről."

Megint Aranyt idézve, a már kiaknázott közgyűlési beszédé
ből, itt a Lotz-freskóval szemben, mintegy Mátyás (Szent István
nal közös) szentélyében: "És most, tisztelt közönség, vessünk
egy búcsú-tekintetet az Akadémia sírkertjébe.v'" Száz éve szüle
tett Kardos Tibor, aki a virtuális Magyarországot Trianon után
Mátyás nyomán megálmodtaj" és nyolcvanöt éve KIaniczay Ti
bor, akinek mátyási munkabírása és zsenialitása nélkül kihalt
vagyelszürkült volna az 1940-es Mátyás király Emlékkönyv óta el
telt időben a magyarországi humanizmus és reneszánsz kutatá
sa, minden aldiszcipIínájával együtt." Emlékezzünk rájuk, mint
a szintén száz éve született Nagy Zoltánra, és a fiatalon vagy
idős korban elhunyt többi tudós elődünkre. mint: Balogh Jolán,
Barta Gábor, Bollók János, Boronkai Iván, Csapodi Csaba,
Csapodiné Gárdonyi Kiára, Elekes Lajos, Engel Pál, Feuemé Tóth
Rózsa, Fügedi Edit, Gerézdi Rabán, Hajnóczi Gábor, ifj. Horváth
János, Mályusz Elemér, V. Kovács Sándor, Szakály Ferenc, Tren
csényi-Waldapfel Imre, Vayer Lajos, az idén elhunyt Borzsák Ist
ván; és a többiekre - akik tovább élnek az újabb kutatónemze
dékek műveiben.

Munka pedig van éppen elég.

v.

Igen nyomatékosan hívta fel a figyelmet a kutatás adósságaira
Barta Cábor." Szakály Ferenc,42 Kubinyi András és mások; nincs
Mátyás-kori okmánytár, tehát kiadatlan oklevelek ezrei várják a
kutatókat; a történettudományi kézikönyv csonkán maradt, a Hu
nyadi-kor híján; hogy csak a legfeltűnöbb hiányokat említsem. Tü
relemmel és kitartással kell hozzáfogni, az erélynek lankadni nem
szabad, akkor sem, ha a mostani középiskolai tanterv és az egyete
mi reformok nem igen kecsegtetnek sok latinul jól tudó szakember
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lásd Matthias CONÍnus
and the Humanism in

Central Europe. (Edited
by Tibor Klaniczay, Jó

zsef Jankovics.) Balassi
Kiadó, 1994; Klaniczay

Tibor értékelését és bib
Iiográfiáját lásd Klani

czay-Emlékkönyv. Tanul
mányok Klaniczay Tibor

emlékezetére. (Szerk.
Jankovics József.) MTA
Irodalomtudományi Inté

zet-Balassi Kiadó, 1994.
41Barta Gábor: Előszó. In:

Mátyás király 1458-1490.
(Szerk. Barta Gábor.)

Akadémiai Kiadó, 1990,
7-15; ....a korszak szak
irodalma megdöbbentően

gyér." i. m. 8.
42.Az egyébként terjedei
mes Mátyás-kor okleve

les forrásanyag feltárása
azonban olyannyira a

kezdet kezdetén tart...":
Szakály Ferenc: Királyi

mecenatúra, államháztar
tás és politika CONÍn

Mátyás Magyarországán.
ln: Hunyadi Mátyás. Em

lékkönyv Mátyás király
halálának 500. évfordu

lójára. (Szerk. Rázsó
Gyula, V. Molnár Lász
ló.) Zrínyi Könyvkiadó,

1990, 277-331, 294.
43Arany János Összes
Művei XIV, a 33. jegy
zetben idézett kiadás,

118, 119.
44Kubinyi András: Má

tyás király, id. kiad. 153;
UŐ.: Nándorfehérvártól

Mohácsig, id. kiad. 270.
45Arany János Összes

Művei XIV, id. kiad. 313.

felnövekedésével, többnyire a nemzetközi pályázatokat sem efféle
munkákra írják ki, és a tudomány hazai megítélése sem éppen a
legmegfelelóbb. Vigasztaljon minket az, hogy már Aranynak is 
főtitkárként - így kellett kifakadnia az Akadémia ezen új palotá
ját megnyitó közgyűlésen, 1865-ben: "De vannak tisztelt gyüleke
zet, - és talán köztünk számosabban, mint bárhol, - kik hasonló
testületek munkásságát azért gáncsolják, mert a tudomány célját
- mely első helyen maga a tudomány - félreismerik. Ezek mind
járt kész gyakorlati eredményt várnak a tudománytól, s ily szem
pontból ítélik meg egyesek és testületek működését. Kivált mi ma
gyarok, kedvelt szójárásunk szerint is 'gyakorlati nép' - mely ne
vet vajha minél dicséretesebben érdemeljük meg - hajlandók va
gyunk lenézni minden elméletet, ha nincs szembeötlő gyakorlati
értéke"; majd a nemzeti és a nemzetközi feladatok megoszlását fej
tegetve a szellem- és a természettudományban így fejezi be: "Egy
van főleg, mi első helyen reánk magyarokra néz: hazánk minden
oldalú megismerése, s megismertetése a nagyvilággal. Ha majd e
haza szent földén minden rög ismerve lesz, minden kődarab el
mondja, honnan jött, kikkel találkozott; ha minden élő, mely rajta
tenyész és mozog, általunk összegyűjtve,a közös rendszerben fog
lal helyet; ha kitanultuk ege mérsékletét, a nedv- és aszályhordó
fuvalmak viszonyait; ha népei egymásra temetkezett rétegeit fel
búvároltuk a legmélyebbig, de kivált a ma élőnek - édes nemze
tünknek - nyelv és tettben nyilatkozó multját, jelenét a tudomány
teljes fényébe állítottuk: ez által oly politikai tőkére tettünk szert,
melynek keletét legörömestebb ismeri el a művelt külföld. És ím,
ez a honszeretet a tudomanyban.v'"

VI.

Befejezésül: "Mátyás király minden hibája ellenére Magyarország
egyik legnagyobb uralkodója volt, aki joggal vált a népmesék hő

sévé, s akit a magyar nép sohasem fog elfeledni"; "Mátyás történe
ti érdeme, hogy 1458 után megakadályozta Magyarország felbom
lását, igaz, ezt jelentős részben a szerenesének köszönhette (. ..) és
annak, hogy az ország vezető rétegének egy része szintén tisztá
ban volt a veszéllyel (. .. ) Mégis a király zsenialitása, politikai éles
látása nélkül a kedvező változás nem következhetett volna be."
Két idézet Kubinyi Andrástól, 200l-ból és 2007-ből.44 Arany János
hasonlóan nyilatkozott, mikor 1869-ben egyszerűen "a legnagyobb
magyar király"-nak nevezte Mátyást egy Máramaros vármegyé
nek írott főtitkári levelében, amikor a megye elsőként kezdemé
nyezte azt az emlékszebor-állítást, amely végül is Kolozsvárott va
lósult meg.45

Elhangzott Budapesten, 2008. május5-én, az Akadémiai Közgyűlés első

napján, az MTA Dísztermében
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TANDORI DEZSÖ

Géher István
Szomszédnak

Könyve, a Polgár Ist6k megjelenése alkalmából

Ki merne utánad ily versformában írni, olyban, oly
jó szomszéd! S mit merne állítani azzal,
hogya sors különös kegyeltje, avval vitte,
ha vitte, bármire, mikor te a zárt byroni
strófában Arany János nyomdokán
megénekled a nap átlagosságát, il józan,
kényszerű bevallást: ennyik vagyunk?
Te nagyon tisztességes ember, jeles költő!

Polgár és művész, párban fut a kettő,

Soha el nem rúgod magad a földtől,

mert ilyen Anteusz vagy, hegyi golfozó nem,
Montgolfier, vagy mit, ha jól mondok, te
tudós vagy, közművelődés-elhivatott,
rádiós, mindenféle, eleve nagy maladopod
a műveltséget lopta az istenektől,

diákkorodban neved Renomé volt, mert jó hír
úgy övezett, hogy te is adtál arra,
és így tovább, első kerületi lakos, itteni ember,
mégis el-elszárnyaló, de nem fut el veled
a ló, de bölcsességed sok néma hangoztatása
már legevidensebb visszhangtered, ó ez
így van velünk - velem is, ah, veled.
Kiolvashatatlan könyvedet olvasom,
mindenkori alkalom, példa, magad is - követnéd újra?

(István, folytatom innen: 70-emet "sikerítem".)

Én leonínusbankezd, pardon, ez egy beszaladt, ezt
adja a formai hűség, tőle az agyban a hőség.

Minden forma: a formátlanság záloga, hoz rád
Megfordítva képlékeny kacat ékeket, épé
Bűvöli zavarod, nem kérdés, akarod,
Sem, VAGY. Vagy-vagy, vagy nem vagy, így se törekszem,
Elvétem soromat, kihagyom pár szótagomat,
jav., sem, VAGY. De ugyan már, más ez a két fél sor-pár,
Sorfélpár, kapufélfa, vagy ennyi? A kaptafa félve félve
Őrzött sablon, az élet, mondja barátom, az élvek
Porhű rangosa, látom, s innen fúl be, ha más nyom,
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Vagy ha kijárt, taposott - új szere már mi-sem-ok,
Rejtély-híg-kifejeltén mondhatom, éo-ha-beteltén,
Tény, nem tény, s ami szép volt, ködben a jelleges éj-folt,
Fény-folt: munka, a díjak, pár szeretet, s ha kivívtak
Könnyelmű, züllöttes idó'k, ha-mi szőttesei,
és ha kilengtem a sorból, hitványkodtam, a rossztól
még rosszabb fele futva, s a késő bánat a dudva,
mit még képmutatóan tiltsak s irtsak? a jóban
fürdőzgetve, ha lázadt lélek akármit alább ad,
fürge ha, lomha nyomok, benyomások, a visszafogott
rend és rendetlenség, bal-vagy-haszna-szerencsék,
felrúgván, ha szabály, de hazugság nincs, akadály
- versben már - ne legyen, mondjam szép szereken:
ÉLETEM EGY RÉMÁLOM VOLT (VAGY TÖBB.) Kicsinálom
rossz viccnek, ha-mi múlt: MEGVIRRADT - BEBORULT.

A Vigiliának
S at elemi tudnivalók: Géher könyvét nagyon szeretem,
magamat el se fogadom, el se vetem, és ha a rémálmon
megütődik bárki, mondom: nem nőm itt, madaraim, kutyáink,
kártyabajnokságunk (hm), nem könyveim a rémálom,
nem a sok kedves ember, s mind aki elhalmoz ezzel-
-azzal, nem ők voltak a baj, vagy alig csak,
amit magam tudok csak, az volt és az marad a
rémálom, rémálmok ráadásul szétvert,
de fejem és szívem körül mindig újra összeverődó'

tömérdek sokasága, hada. Mintha máris önnön
tejútrendszerének állna, mit föl sem fogtam, valahára
szabadulok tőle, de meghalni ennek? Ezeknek?
Inkább sehova soha ne érkezzek meg,
se müoészi, se más polgári létbe,
tudjam, valahol van valamim letétbe
téve, vagy rejtve, s ha Isten van, ha nincs, legyek
ős-sejtje, legyen az, hogy Ő épp csak sejtse,
s ezért ne tudjak igazán én se Róla,
hanem Neki ez épp legmisztikusabb valója.
6, Istent az isten óvja.
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AYHAN GóKHAN Anya
Kórházfolyosónak becézlek.
persze kórházfolyos6nak nem lehet.
Haláloddal ez maradt veled.

Egy anyát csak hívni,
tagadni nem lehet.

Falfény és töményalmaillat.
Az ablakból erre látni,
meg arra, hogy Te nem vagy.

Mozognak a fájdalom osztrigái.

Keresztelő Szent
János
Olyan pontos, hogy már nem
Valakié
A hiten túli sáv sem,
Belepé

A test k(váncsiságát,
Az ikon
Ábrázolta szent arcát,
Szavakon

Nevelkedett és szöcskén,
Vfzbe mért
Tenyérrel, (gy motyogva
Varázsigét, •

A téboly évébó1 sem
Maradt más vele,
Csak ami senkiésem,
A saját neve.
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OLÁH ZOLTÁN Haikuk
Egy szivárványsem
múlik el nyomtalanul
az Isten egén.

A szálló lepke
a leghalkabb pillanat,
mit ember hallgat.

Utolsó álmod
összegyűjti érted halt
naplementéid.

*
Eleven álmok
a hömpölygő hullámok.
Parttalanulok.

Uram
arcodon némaság
függönye
szemedben lepréselt idő

egyetlen fényszál
az élet
tapintható árnyék
a halál
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HALMMTAMÁS Fény és szó
A szerelmi beszéd természete Vasadi Péter lírájában

"Nem olyan butaság, ha valaki fú'be-fába szerelmes.
Szent Ferenc ilyen volt. (. ..)

Az a szerelem, amelyről én beszélek, viszonya világhoz."
(Vasadi Péter)

1975-ben született Pé
csett. lrodalomkritikus, köl
tő. Legutóbbi írását 2008.
7.számunkban közöltük.

"Aki szeret, aki mindig szerei,
nem ér rá panaszkodni és boldogtalannak lenni."

(Joseph Jaubert)
" ... a költészet valami őseredetiről tesz tanúságot minden időben,

Az őseredeti nyelve, nyelvjárása a költészet, vagyis az egyetemes
valóság hiteles közvetítője, sőt a közvetítése. S ha az, elválasztha
tatlan a hittől" - fogalmaz egyik esszéjében a költő, Heidegger,
Buber és Pilinszky nyomán. Másutt azt mondja: "A költészet az,
ami az emberről, az emberiről szól, de az istenire gondol." Ez a
költészetnek kitüntetett eredetet s kiváltságos föladatot tulajdonító
gondolat manapság nem tartozik a legnépszerűbb elképzelések közé.
A posztmodern irodalomértés - azt mondhatjuk: joggal - igyek
szik nem elköteleződniirodalmon túli, szövegeken kívüli ideologi
kus megfontolások mellett. Azonban Vasadi Péter egész életműve

e fölfogás jegyében áll. Esszéi erről adnak számot, verseiben ez
testesül meg.

Sajátos erővel hatja át e szellemiség Vasadi szerelmi tárgyat vá
lasztó költeményeit. Nincs belólük föltűnően sok. S nem is könnyű

kiemelni ezeket a lírai oeuvre-ból. Nem, mert Vasadinál a szerelmi
beszéd elragadtatottsága az amor sanctus hagyománya felé nyitja
meg a versbeszédet; a földi szerelem dicséretébe az égi vonzások
lelkesültsége íródik, a hétköznapi jelenetezésen szakrális szcenika
sejlik át. A rajongás nyelve, mint a középkori misztikusoknál, ta
golatlanul egy, mert a tagolatlan Egy az oka és a célja. Ráadásul
gyakran nem egyértelmű (ha egyértelmű volna, talán épp a köl
tőiség vesznék el), kit szólít meg az adott mű. A poétikai össze
tettség jóvoltából ilyenkor mintegy egymásba jár át az önmeg
szólítás, a szerelmi szólam s az Istent vagy Jézust kereső beszéd
igénye. Az alábbi példák többségében mindenesetre aránylag
egyszerű vershelyzet rajzolódik ki. A szeretett és csodált nőről

vallanak vagy hozzá beszélnek, a szerelem hatalma alatt állva a
szerelem hatalmát magasztalják az idézendő sorok.

Elsőként néhány portrészerű szöveg. Nem szükségszerűen a
szerelmes férfi hangján szólal meg mindegyik, de mindegyikben
az asszonyi lét dicsérete kap hangot. E művek a szolgáló erőseknek

adóznak tisztelettel: " ... léptek a szőnyegpadlón. tányér / zörren
tányérokon a konyhában. / gyöngytorkát köszörüli az asszony"
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([csak teljes csöndben tudja .. .I); "Ki ez a nő? Mélyről ragyog"
(Portré); "Jót cselekszik egész na]' ez az asszony. C..) Gondoskodik.
Vállal nagyban és kicsiben. / Ugy jó ez az ember, ahogy akác az
akác. / Látnivaló, de nem tudni a titkát. / Megteszi. Kedves. Rád
néz és odaadja. C..) Ringanak fülbevalói. Egy gyűrűje / van. Többi
minek? Hangol, kitalálja / énekeit. / Szép a keze. Finoman ráncos.
Nő, / ki meghajolva erős. Lélek vezeti" (Egy asszony). Ritka a ket
tős portré Vasadi költészetében; a beszédes című Communio így
helyi értékre is szert téve mutatja föl magasztos eseményként
egy pár közönséges, utcai találkozását: "Az asszony és a férfi
váratlanul találkozik. C..) Egy villanás két szív körül. C..) Mivel
látják belül, nem nézik egymást. C..) Bizalmas szótlanságban áll
nak" (Communio).

Más esetekben az alanyi beszéd már nem hagy kétséget afe
lől, hogy aki beszél, szerelemmel tekint az ünnepi szavakkal
megidézett nőre: "Levest kanalazva ülök délben / egy asszony
előtt; ő az időm. / Mint a kapubolt, áthajlik fölötte / az est. / Az
éj alagútjában fénylik a testünk" (Idő, időtlen); "ismerem ezt az
asszonyt, azaz / örökké / megismerni szeretném (... ) kötő- / fé
ken vezetjük - egyik oldalon / ő, másik oldalon én - az időn

ket; / rajta ül, nyeregben a szerelmünk" (Köszöntő [Editnek)); "Há
tulról nézem a fejét. / Semmi különös. Gyönyörű. C..) Hallom a
könnyűséget lépteiben. / Elment. Visszajön-e? / Meg fogok halni,
ha nem jön. C..) Még sugaras a valóság. Most van / a lét legkö
zelebb a forrásához. / Ne sürgessétek, hogy imádkozzék. / Azt
teszi mindig, ha szerethet. / S amikor legszabadabb a szerelme, /
nemcsak a szája mondja, / a lénye sugallja a szentet. / S inog a
fatálcán, gőzölög / be a kávé" (Az asszony). Ünnepi szavak? Igen.
Szinte mindig azok. S nemcsak költői természetük okán. Hanem
liturgikus jellegükből fakadóan is: "Elhagyom őt, öleléséből /
bontakozva naponként igyekszem / utána. (... ) Imádkozom fű

ben a fűhöz, / őrizze meg, ha erre járt, / a léptét, letaposva, s a
/ mályvavirághoz, mely mint / óriási csokor, lengedezzen / a
megszentelt levegóben" (Azután).

A megszólítás lírai többlete mindannyiszor fontos szerephez
jut a bensőséges érzület kifejezésében, a meghitt kapcsolat terna
tizálásában. Verstani kötöttségek nélkül is himnikusan emelke
dett sorok születnek ilyenkor: .Születésem óta szeretlek. C..) Kö
zeledben kiül rajtam örömöm, mint az arany / gubacsok mór
falakon. (. .. ) Elfér benned a mindenség, ez a belső / árnyalat
szájüregedben vagy hajlataként érett / tarkódnak, göndör kőhaj

alatt, súroló nap / sugarakban. Onnét ő, én innen figyelek rád"
(Kalokagathía); "Enyém vagy egészen, mégis / másoké. C..) Tar
tózkodó szerelmem rávall / folyódra, tájaidra madárröptöm / su
garában, és elhullámzanak" (Földi szerelem). Hogy Vasadi nem
személytelen poétikai kelléktárat mozgósít, amikor eszményítő

versbeszédben vetít egymásra képi és fogalmi síkokat, olyan
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versek jelzik, mint a Tizennégy állomás vagy a Hatszög. Ezekben a
mindennapiság kopottas díszletei közt fénylik föl az együtt-léte
zés tartós kegyelme: "Háromkor fölriadok. Cédulára / kaparok
szavakat. ÖSszegyűrt / papírok zörrennek a padlón / ahogy bo
torkálok visszafelé: / / így járok-kelek nevetésedben. / Most velem
álmodsz. / Méterre a föld fölött röpülünk / a növényi éjben. Pir
kad. C..) Árnyékot lámpával nem lehet / elűzni, csak simogatás
sal. / Világít a tested, de a fény / csontvázadból süt elő"; "Téged
idéz / a szivacs, a zsömle, a teafőző. / Víz vagyok, rágás, illatozó
/ sistergés közeledben".

Mint fentebb jeleztük. olykor alig eldönthető, kiról, miról beszél
a vers. Földi vagy égi szerelem adja-e tárgyát, a csodált asszonyt
vagy a szeretett Jézust szólítja-e meg. Különös hatású példája en
nek a Mindenki aranyat sejt címü kötetet keretező verspáros 
amelynek első tagja szerelmi vallomást intonál, míg a második (az
elsőt is új fénybe állítva) inkább imabeszédként alakul: "Város
vagy, téged magasba építettek. / Bujkálok benned, mint egy / ter
rorista, rettegve, mikor / ránt pisztolyt rám / a valóság' (Bujkálok
benned) - "Mind téged keresünk. Te pedig / testem dombjai közt
bújkálsz, / mint egy napszítta arab / a homoksivatagban. C..) Ke
zedben ott van a tál/az irgalom aranyával" (Bennem bujkálsz). Az
én és a te egymást feltételező s egymástól függő léte e versvilágban
nem a vigasztalan kiszolgáltatottság, hanem az üdvös kölcsönösség
törvényeihez igazodik: "Mindent eleresztettem, csak téged nem: /
te elérted belül határaimat. / Nincs mit közölni veled. / Nincsenek
szavaim, őket te beszéled. / Gondolattalanságomat te gondolod. /
Kezemmel mozdulsz, ahogy nyúlok / a tollam után. Neked léleg
zem" (Már nem). A szövegkörnyezet sem igazít el biztonsággal a
vershelyzet mibenlétét (s a személyek kilétét) illetően - ám megle
het, éppen emiatt különösen emlékezetes a Panasz ekképp általá
nossá, egyetemessé emelkedő képisége: "Te a szék, én a karfa: / a
szellem bennünk üldögél. S mindent / betölt a ragyogás, mely lát
hatatlan, / mivel mindent betölt. / Vissza ne fojtsd sírásodat." S
idézhetőek, persze, szép számmal olyan alkotások is, amelyekben a
szerelmes öröm félreérthetetlen bizonyossággal származtatja magát
a jézusival való együttlét, az istenivel való találkozás megszentelt
katarzisából: "Mindenben téged keresünk. / A szerelem fojtogatá
sában, hiába / menekülnénk a karokból. C..) Miért kellett így len
nie ennek? / Magdolna kétségbeesett. Boldog / szerelme ingado
zik, csavarodva / törésig. mint az aranynád" (Mozdulatlanul); "A
zsoltárokat egymást ölelve / énekeljük. / Aztán kitör s egyszerre
csordul örömünk / mindenfelól, mint aranyló olaj" (Este); "Minden
villám őt keresi. / Nem végezni vele. Szerelemböl" (Hegymenet).

A keresztény lelkiségtől irányított költői szándékok általában
kerülik a testi szerelemről való nyílt beszédet. Vasadit azonban
nem félreértelmezett szemérem, hanem az emberi jelenség egészét
érteni kívánó felelősség vezeti e területen is. Az erotika jelentés-
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irányait aggálytalan természetességgel nyitja meg több műve is.
Egyszer a hasonlatos dikció áttételező útján: "Szemben kinyílik /
a táj, mint a szerelmes teste, / a tarlók, a vetés, a hegyek" (Vala
hány perc). Másszor a közvetlen vallomás retorikáját választva;
akár kétsoros rigmust költ: "Válladon rózsálló vállnyom. / Ölelé
sem kell, hogy fájjon" (Koanidák), akár nagyobb szerkezetekben
bírja szóra a lelkek egymásra találását - a testen keresztül: "a
mély sebek, miket ügetve / vágyaim rajtad ejtenek / két szó kö
zött a horpadások / földből kinőtt angyalkezek" (Tűzének [Felesé
gemnek]); "megölelsz, indázik lábad, karod, / testedben hullámzó
tested vagyok C..) hasadon - sziklán gyík - tárt tenyerem / s
betakarsz; erre még emlékezem / / pálmasúgás vagy, fehérarany,
/ testednek örök ideje van" (Tested ideje). A Vannak jelei című köl
teményben a látomásos jelenetezés finom szimbolikája lényegíti
át szellemivé a testit, örökké az időlegest: "Takaratlan test lép
ked felém / levedlett agancsok közt. / Hív, titkos jeleket ad, / s
már fordulok is, futva / utána. Aggodalrnam spánieljei / hancú
roznak bennem: / ennyire féltesz? Százezer / jobb van nálam,
hogy-hogy / mégis engem akarsz megölelni?" Más módszerhez
folyamodik az a szerzetesi szerepvers, amely a nőiség ontológiá
ja mellett mondott védőbeszéd alakját ölti: "Nemes kurátorok, s
ti / hit / fegyőrei, ne vágjátok / ketté a Nőt: egyik fele / szemér
mét kitárva, szerelmesét / fogadja be, deréktól föl/meg égbe
száll, képmutatón / mintha semmit se tudna / forró öléró1, mert
egy / a Nő, / az Atya gyöngéd Anyaságából / jött a földre, hozza
az / elvadult hidegbe a társ / melegét, / szólongatja a szétszé
ledteket C..) a Nagy Barátot / követi ma is (. ..) szereti, akit sen
ki sem szeret" (Az asszonyért).

,,[Al percbe / épp elférő lét szerelme" (Visszatekintő) s "a női /
szerep misztériuma" (Az asszony), mint láttuk, számos érvényes
módon válhat költői beszéd tárgyává. Nem meglepő, hogy az
igazságokat kutató lírai igyekezet eközben igen sűrűn aforiszti
kus fogalmazásmódra visz. A Nyolcsoros című vers utolsó szavai
például szerelem és szégyen, tisztaságkeresőelszántság és öncsa
lás nélküli önismeret kettőségében eszmélnek, eszméltetnek rá a
beszélő autentikus létállapotára - s alkalmasint mindannyiun
kéra: "Nincs más, mitől / ragyoghatok: / szerelmem s szégye
nem." Az "esztelenül" módhatározójának teologikus nyomatéka
figyelmeztet egy másik versben a szeretet, a szeretés ráción és
logikán túli minőségére: "Elhallgat, kit esztelenül szeretnek"
(Magamról). S találunk szöveget, amely a puszta leírásból bont ki
szakrális bölcsességet, a tapasztalat nyelvét fordítja át a megen
gesztelődés szólamává: "Vibrál mondatoktól az arc, / mélyülnek
rajta a ráncok, / de köztük a bőr síkján még / megülhet az öröm.
Angyal / tartja két kézzel a gerincet" (Azután).

"Gyakran felmerült a kérdés: Pilinszky után merre indulhat a
kifejezetten keresztény ihletésű költészet. Vasadi Péter mutatja
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ezt az utat." Rónay László méltató szavait a költő egyik kötetéhez
fűzött előszóból idéztük Egyetértésünket a fenti versekből nyert
olvasástapasztalat is erősíti. Vasadi Péter versei tudják: nem jöhet,
akit várunk, míg nem várjuk azt, aki jön. (Simone Weil szállóigévé
nemesült mondatával: "Meg kell tanulnunk vágyakozni az után,
ami a miénk.") S mert tudják, eksztatikusan fölindulni és reflek
tálóan eltűnődni is tudnak. Legjobb soraikban józan szenvedély
munkál. Ettől ragyog ki belőlük valami, amit az elemző figye
lem csak egy pontig képes követni. E ponton túl a költő egyik
ars poeticával fölérő esszézárlata igazolódik: "A költészetben
(. ..) minden a szavakon múlik, Fény és szó, egy fogalom."

Bolyhosodás
Hideg Annának

Pihe itt, pihe ott, pihe ott és itt,
pörög és görög és áramlik,
szösze leng, szösze hull nyárfának,
szalad és tapad és nem fárad,
idegyűl, oda gyűl templomhoz,
a kapun befelé ugrándoz ...
Hova futsz, hova mész, hengergő,
ragacsos, pamacsos szöszfelhó?
Odabenn ücsörög egy néni,
a fején kusza szösz, haj fénylik,
odaszáll, odaleng minden szösz.
Ez a nő netalán ördöngös?
A fején a fehér bolyhosság
habosan dagad, és tornyos már
libegés, lobogás, szösz-visszhang
kiizepén ül a hölgy: nagy pitypang!
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Igy ni!
Polezer Szonjának

A felhő fenn fura minta,
akár a legutolsó palacsinta,
mikor már kevés a massza,
s csak alaktalan halmazra
telik, jaj, dehogy alaktalanra,
alakja van ezernyi,
mintha az eget meszelni
akarták volna,
a felborult vödörből padlóra
terjed a fehér t6csa,
de kikenve már a régi, 6cska
boltozat, Firenzébe,
a fajansz égbe
jár fodrászhoz minden angyal,
ilyen hajjal
jönnekki a boltb61,
az egyik bongyor,
a másik tépett,
sosem egyszerű képlet,
Angliában a felleg hasonlű ringva
gőzölgő tál pudingra,
s ha szállunk fölébe gépen,
hívogat szépen,
s beleugorva esünk puhára.
visszapattanunk utána,
kezünkre rdra-
gadva annyi
mennyei tészta, nem lehet levakarni,
és megk6stoljuk, és Isten forgatta
vatta-
cukoríze lett, tapadva
teríti be nyelvünk,
s mint pamlagon hempergünk,
s kitör a párnacsata közben,
tollban fürdünk, akárha gőzben,

mert az angyalokkal nem lehet bírni,
és a felhó1cet sem lehet leírni,
csak szemlehunyva elképzelni: így, ni!
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SZÖLLÖSI MÁTYÁS Akkord
"Megnyugszol, hogyha minden bűnt beoallasz:"
Párévnyi múltból hangzik fel a mondat.
Azt hittem az vagyok, kit elfogadsz -
Egy gyereknek nem egyszerű a gondja.
Megroppant bennem minden áhítat
Irántad - régen vonzott még a házad.
S látványul szolgált minden kárhozat,
mi példaként emelte bent a lázat.

Hová üljek most, kivel beszéljek?
Fó1eg, tudod jól, mi vár odakint.
Akkor lennék tökéletesen árva,
hogyha csak benned bízhatnék megint.
Társat akarok és érezni azt;
nekünk nemcsak a közöny szabhat gátat.
Állíts meg. Hihessük bizalmunkat.
Egyszer lássam, hogy végzed a munkádat.

A kérdésektó1 már megszabadultunk.
Az ünnep az, mikor mellém lefekszik,
és tudd, a böjt, az minden este böjt.
Végem. A teste negyven napja tetszik.
Azóta készülök, hogy elkövessem,
miró1 megoszlanak a nézetek.
Vezeklésemmel·meg kell küzdenem,
hogy újra élhessem az életet.

A tudás terhe nemcsak engem ért el.
Mégis, fájdalmam csak bennem szorít.
És hogy várjam el, hogy más is megértse?
Vágyam: mindenki engem boldogít.
Mit kápolnádban nem találtam egykor,
mit tegyek, ha magamban sem találom?
Biztos beló1em hiányzik az akkord,
mi áthangzik egy szimpla öncsaláson.
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TAMÁS NÁNDOR

1973-ban született. lró, új
ságíró. Jelenleg a Nyír
egyházi Főiskola kommu
nikáció szakos hallgatója.

Bombázás
Úgy tartják, az ember az életében találgatásokba ugyan bocsátkoz
hat a halálról, de csak akkor ismerheti meg a véget, ha kialszik él
tének lámpása. Nem tudom, miért, én túl hét halálon sem kerültem
közelebb Hádész titkához. Csak egy valami lett bizonyossá szá
momra, az, hogy az élet örök.

*'"
Az a végső nap a szekérúton virradt rám, egy kesely lábú, fekete ló
vontatta nyikorgó, öreg kordélyon ültünk a lyányom, az asszony
meg én. A négyéves kicsit vittük a nyíregyházi gyerekdoktorhoz,
előző este indultunk neki az ötven kilométeres útnak, így is tud
tuk, legalább dél lesz, mire megérkezünk. Egy kisgyereknek végte
lenül hosszú egy ilyen utazás, különösen, ha súlyos asztmája van,
mint az én Ilonkámnak, de ő nagyon jó és a nehézségeket dereka
san tűrő lyánygyerek volt. A faluban már mindenki keresztet vetett
rá, azt mondták, ezt már adjam oda a [óístennek, mert úgysem le
het rajta segíteni. Egy frászt, mondtam, a gyereket senki nem veszi
el tőlem, amíg én élek, senki! No lám, Ilonkám meggyógyult, ma
már kétszeres dédnagymama és rám már nem is emlékszik talán.

Ilonkának még volt hét idősebb testvére, az is mind lyány! De
egyáltalán nem bántam, mindig mondogattam az én asszonyom
nak, majd adnak azokért fiút, ne búsuljon. De valahogyaszomo
rúság mindig elkerülte a házunkat, ha baj ért bennünket, vagy
haláleset történt a rokonságban, azt csak úgy vettük, mint vala
mi nehézséget, amit a Jóisten azért állított elénk, hogy legyőzzük

azt. És nehézségből aztán akadt jó bőven.

A harmincas évek legelején költöztünk ki a városból a rétság
közepére. néhány évvel azelőtt még mocsár borított ott mindent.
Az elsők közt voltunk, akik házat húztak fel a semmi helyén,
néhány családdal vetettük a vályogot és tereltük azt a pár jószá
gunkat, ami volt, éjjel-nappal dolgoztunk egész nyáron. De a
falu a szemünk előtt nőtt ki a földből, sokasodtak a házak, fel
épült a templom, a kocsma és egy pici iskola. Az élet elindulha
tott az útján.

Nyaranta a földeken gürcöltünk, télen a jószágot istálóztuk, s
nekem majd' minden évben született egy lyányom. A városba
vittem a tyúkot, a tojást, a tejet meg a túrót, estére pedig ruhát
és cipőt hoztam helyette. Ha a verejtékem szakadt a tűző napon,
hát énekeltem egy nótát, amíg a kúthoz elértem, ha a jeges szél
süvített, olyankor táncoltam is hozzá.

Aztán kitört a háború, rossz idők következtek, sok férfit elvit
tek a frontra a faluból, én is vártam a behívót, noha én már el-
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múltam negyven. A városból eltűntek a zsidók, akikkel elsőrangú

üzleteket kötöttem, és akik mindent meg tudtak szerezni, ami
csak kellett, ha az embernek elegendő pénze volt. Azt mondták,
összegyűjtötték és elvitték őket, nem értettem, vajon hová?

A kert végébe bunkert ásattak velem, jó mély és erős volt a
fedele, oda rohantunk a gyerekekkel, ha légiriadó volt. Gyakran
féltem, miközben nyugtattam őket, hogy ne féljenek. Ök is féltek,
mégis nagyon bátran viselkedtek, sosem panaszkodtak, vagy nya
valyogtak, amikor hajnalban kellett kipattanniuk az ágyból és
egy szál pendelyben kellett a dermesztő harmatban mezítláb fut
niuk. Végignéztem az álmos, ám a rettegéstől tágra nyílt szem
párokon és kértem a Gondviselést, hogy óvja meg őket ettől a
szörnyűségtől.

Igazán hívő ember voltam mindig, szerettem a családom, nem
hőzöngtem esténként a kocsmában, persze, nem is nagyon bírtam
az italt, ha ritkán ittam is, hamar a fejembe szállt és utána hetekig
rá se bírtam nézni a borra. Vasárnaponként elmentünk a misére
és a gyerekeim is jártak rendesen hittanra. Mégis korán itt kellett
hagynom őket. Igaz, a halálban az a legrosszabb, hogy az ember
azt hiszi, nincs tovább, hogy ennyi volt, kész, vége, kaputt. Pedig
dehogy, mindig van utána tovább valahogy, és gyanítom, sőt, tu
dom, hogy előtte is volt valami, csak már nem emlékszem...

No szóval, ott zötyögtünk azon a nyomorult rázón, már a vá
ros határa is látszódott, az épületek reszkettek a vibráló hőség

ben, amikor iszonyatos visítással tőlünk nem messze becsapó
dott egy bomba. Dermedten néztünk az irányába. Éktelen nagy
porfelhő tört fel az égbe, szanaszét repkedtek a rögök, majd nagy
robajjal hulltak alá. Amint leült nagyjából a por, akkora lyuk tá
tongott a legelőn, hogy egy házat elnyelt volna. Mire fölocsúd
tunk, a Csillag elszakította az istrángot és megbokrosodva elvág
tatott, csak a hátrahagyott szekér maradt alattunk. Sietősen ölbe
kaptam Ilonkát, az asszony meg a legfontosabb holmikat rejtő

batyut és rohantunk a város felé, hátha hamar találunk egy óvó
helyet! Mögöttünk távolabb még két robbanás hallatszott, aztán
elértük az első utcát és mentünk a többi menekülő ember után
egy pincébe, ahol vagy huszad magunkkal húzódtunk össze arra
a félórára, amíg odafönt bombáztak. Aztán csend lett.

Az asszonykám lelkére kötöttem, hogy ne mozduljanak a pin
ce környékéről, amíg elmegyek a szekérért meg a lóért. Tudtam,
hogy ez a szerencsétlen jószág, ha kifutotta ma9át és elkészült
az erejével, visszamegy a fogathoz és várakozik. Igy volt két éve
is, amikor a villám mellette csapott le, a vihar után fáradtan
visszaporoszkált hozzám, én meg ott vártam rá bőrig ázva. Per
sze, ha repesz érte, akkor hiába keresem, de ez érdekes módon
nem tűnt számomra valószínűnek. Megcsókoltam a gyerek izzadt
kis homlokát, a szemébe néztem és bátorítóan rámosolyogtam.
Nem tudtuk még, hogy utoljára látjuk egymást.
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MILE ZSIGMOND ZSOLT

Visszagyalogoltam a szekerünkhöz, menet közben föltűnt a
halotti csend, ami ráfeküdt a tájra, az ilyenkor szilajul csivitelő

madarak némán gubbasztottak valahol, minden hallgatott és várt,
csak néhány bomba tépte gödör ásítozott a pusztán. Mindig ret
tegtem a haláltól, a háború kitörésekor napokig álmatlanul feküd
tem esténként, tudtam, szörnyű idők jöhetnek, de az évek alatt
valahogy, ha lehet ilyet mondani, mindnyájan hozzászoktunk a
gondolathoz, hogy hirtelen bármelyik percben vége lehet minden
nek. Emlékszem, a háború kitörésének első híreire szokásomtól
eltérően berúgtam, mint az albán szamár. De most csak a feladat
volt előttem, a halálra, mint távoli, talán sosem el nem jövő fan
tasztikumra gondoltam, ha ugyan gondoltam.

Kiáltoztam, füttyögtem a ló után, és néhány perc múlva könnyű

patadobogással föl is tűnt a látóhatár szélén, egyenesen felém tar
tott, már egész közel járt, amikor hirtelen négy lábát széfterpeszt
ve megállt. Láttam, amint a füle megmerevedett és orrlukai kitá
gultak. Mintha órákig, vagy napokig tartott volna ez az egyetlen
pillanat, aztán jött az a szép, ereszkedő dallamú, ívesen visító
hang, életem utolsó hangja és koromfekete éjszaka lett.

A bomba millió darabra tépett, egy szilánk leszakította a lovam
fejét, úgy kellett bennünket összegereblyézni a környékről. Még
le sem ült a por, már fölülről láttam újra az egész tájat, és csak
emelkedtem, tágult egyre a látóhatár és az idő széthullott.

Késöbb már nem láttam semmit, inkább csak éreztem a továb
bi történéseket, a jajgatást, amikor rám találtak, az elszállításomat
és később a temetésem. Ott volt a falu apraja-nagyja, szép volt a
búcsúztatásom, a kántor gyönyörűen énekelt és szegény gyerme
keim elsirattak rendesen. A szép ruhámban temettek el, a hajam
hátra fésülték, pedig sosem szerettem úgy hordani. Semmi se fájt.

Apokalipszis
És mindeközben édesen süt a nap,
jóra, gonoszra egyformán,
és nem szakadnak ránk a csillagok,
csak ragyognak, mint az igazak,

. tisztán, egyszerűen, árván.
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Lupus lupus
az a farkas
a múzeumban
a félhomályban
ahogy a takarítónő

meglöki: "nézze
milyen jól rugózik
milyen ügyesen
tömik ki ma már
ezeket!"

Vigasz
Törött, de hiánytalan.

Mindig így
cigarettázva szótlanul
így ültek az albérletben a panelban
és így ülnek azóta is
leláncolt bikanézésem tó1ük örököltem
ÓK meg az őseiktó1

akik diftéria és jégverés után
ugyanígy ültek szemközt az istennel
csak épp a tüzet bámulták képernyő helyett
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LÁZÁR BENCE
ANDRÁS A halott galamb

Egy halott galambot láttam ma reggel.
A járda szélén feküdt.
Friss tavaszi eső szag járta át a testét.

A nap szikáran támaszkodott az égbolton,
a felhók meg elkenődtek, mint lábosban az étolaj.

A túl sarkon csecsemőt tolt egy nő,

harminc-negyven körül lehetett.
Haját lebegtette a szél, mint valami függönyt.

Én pont középen mentem. Távol se, közel se igazán.
Nem mertem szembe nézni a halott madárral, a nővel.

Aztán este lett, a galambot elvitte valaki, eltemetni.
A nőt a kötelesség, az éjszaka rángatta haza.

Anyámat mosogatni láttam, virágos kötényben a habok között.
Mint azon a fényképen, mikor velem volt terhes, akkor is mosogatott.
Furcsa egy mechanizmus. Tisztítani a koszosat.

Egy tejföl szóke kislány jut eszembe,
ahogy fut a réten, ugrik egyet és elterül a fúven.
Ilyen lehet a születés.
Elterülni a fűben, hanyatt feküdni,
friss tavaszi esőt szagolni, s hallgatni a madarakat.

Az ablakhoz mentem és az utcát figyeltem.
Kinn minden merev volt, kemény, a házfalakról potyogott a vakolat.

Láttam a galambokat, amint elszállnak az elkenődött felhók felé, délre,
láttam a nőt, ahogy haját meglebbenti a szél,hallottam sírnia csecsemőt,

s láttam azt a kislányt, ahogy végig fut középen.

Anyám a konyhában elzárta a csapot és egymásnak koccantak a tiszta tá
nyérok.
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BODNÁR DÁNIEL

Az Önegyik legfőbb ku
tatási területe a stressz
ésezzelszoros összefüg
gésbenadepressziókér
déskiire. A stressz azon
ban a mindennapiaink
része, folyamatosan ér
nek bennünket olyan
hatások, amelyek miatt
vanokunkidegeskedni,
emészteni magunkat.
A stresszelmélet meg
alkotója , SelyeJános az
élet sójának nevezte a
stresszt. Hol húzható
megaza hat ár.amelven
túlastressz az egészsé
günkre károssá válik?

Kopp Máriával
Kopp Mária On/OS, pszichológus, egyetemi tanár, a stressz és a megküz
dés neves és nemzetközileg elismert szakértője . 1993-tól 2007. július l -ig
a Semmelweis Egyetem Magatartáskutató Intézetének volt az igazgatója.
Azóta tudományos igazgató-helyettes, a Semmelweis Egyetem és a Ma
gyar Tudományos Akadémia Mentális Egészségtudományok társult kuia
tócsoportjának a vezetője . Az általa vezetett kutatócsoport legújabb ta
nulmánykötete ősszel jelenik meg Magyar lelkiállapot 2008 - Esély
erősítés és életminőség a mai magyar társad alomban címmel, a
Semmelweis Kiadó gondozásában .

Az élet folyamatos kih ívásokból áll, amelyek kellenek a fejlődés

hez. Ha tehát egy gyerek nem mozog elege t, nem érik fizikai vagy
lelki kihívások, melyektől a szülők rosszul értelmezett és egész
ség telen féltésből elzárják őt, akkor nem alakul ki ben ne az a tűrő

képesség, ami szükséges ahhoz, hogya késóbbiek során megbir
kózzon a stresszt oko zó helyzetekkel. A stressz mindaddig hasz
nos, amíg úgy érezz ük, hogy feladataink vannak, am elyeket meg
tudunk olda ni. A jó kih ívásokkal va ló megbirkózás emberi és pszi
chés fejlődésünk alapja. A stressz önmagában nem káros, mert e
nélkül nem fejlődnénk. Az akut stressz hasznos, mert nem hagyja
ellustulni a személyisége t. A krónikus stresszel már más a helyzet.
Selye Jáno s kimutatta, hogy azok a patkányok, amelyeket áram
ütéssel stresszhelyze tbe hozott, először menekülni próbáltak, az
tán meg próbáltak hozzászokni a hozzászokhatatlanhoz, és a vé
gén, a kísérlet harmadik szakaszában megtanulták , hogy nem tud
nak elmenekülni az áram ütés elől. De már nem is akartak, a kr óni
kus stressz állapotába kerültek, és mind elpusztultak. Akk or, am i
kor feladták. S ahogy egy állat beledöglik abba, ha állandó áram
ütés éri, egy embert is kikészíth et, mondjuk a rossz munkaköri
légkör. Ugyanígy az is, ha úgy érezzük, hogy tartósan nem tudunk
megoldani egy feladatot, vagy kezelni egy helyzetet . Példáu l ha
túlságo san sok feladatot kell elvégeznünk, vagy a képességeink
hez képest vá ru nk el soka t saját magunktól, tehát ha rosszul m ér
jük fel az adottságainkat. Ha állandó kontrollvesztést élünk át, ak
kor ennek nagyons úlyos köve tkezményei lehetnek, ahogy ezt bi
zonyította Selye János említett patkány kísérlete. Ha tartósan meg
oldhatatlan helyzetbe kerülünk, akkor az agy és a mellékvese köz
ti szabályozás - ame ly az egész sze rvezet egyensúlyát biztosítja
- felborul. Ha veszélyhelyzetet élünk á t, akkor a szervezet na
gyon bölcsen reagál, és elkezdi gyo rsabban pumpálni a vért az iz
mokba, hozzálát a zsírtartalékok - tehát az energiata rtalékok - fel-
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Milyen összefüggés áll
fennatartós stresszésa
depresszió között? Az
Önökáltalvégzett rep
rezentatív,azegészma
gyar népességre kiter
jedő felmérések szerint
2002-ben a felnőtt né
pesség 13százaléka volt
depressziós, 2DD6-ban
viszont már 18 száza
Iékra emelkedett ez az
arány.

Érdekes, amit Pro
fesszor Asszony mond,
hiszen régebben a sze
gényebb, iskolázatla
nabb rétegek körében

használásához. hogy menekülni vagy támadni tudjunk. Ez azért
szükséges, mert a következő vészhelyzetet már könnyebben tud
juk megoldani. Ha azonban tartósan fennmarad ez a vészhelyzet,
és az ember folyamatosan úgy érzi, hogy sok vagy megoldhatatlan
az őt ért feladat, akkor kimerülnek az energiatartalékok, és emiatt
az egész szervezet funkciói károsodhatnak. A krónikus stressz az
emberi szervezet valamennyi állapotát súlyosan befolyásolja, kü
lőnféle betegségek előidézője lehet, így depressziót, gyomorfe
kélyt, magas vérnyomást, szívbetegséget, agyvérzést, alvászavart
okozhat, sőt a felmérések kimutatták, hogya rák kialakulásában,
előrehaladásábanis nagyon komoly szerepet játszik. Ugyancsak
egészséget veszélyeztető hatása van a teljesen váratlan esemé
nyek által kiváltott stressznek. Ha minden előzménynélkül kerü
lünk olyan élethelyzetbe, amelyre egyáltalán nem voltunk felké
szülve. Ez lehet akár öröm is. Előfordult, hogy valaki szí
vinfarktust kapott és meghalt, miután nagyobb összeget nyert a
lottón.

A depressziós tünetegyüttes egy társadalom krónikus stressz-állapo
tának legjobb méröeszköze. A depressziós tünetekkel tudjuk azt vizs
gálni, hogy egy országban az emberek hány százaléka szenved olyan
tünetektó1, hogy hajnalban felébred, és nem tud elaludni, hogy fá
radtnak érzi magát olyankor is, amikor kipihent lehetne, minden ér
deklődését elvesztette mások iránt, hogy általában nem talál célt és
értelmet az életében, vagy akár öngyilkossági gondolatai vannak.
Ezek a tünetek a kimerültség, a krónikus stressz legjobb méröeszkö
zei. Mi 1983óta folyamatosan végzünk felméréseket, s kezdettó1 fog
va elsősorban arra keressük a választ, hogy a lelkiállapot hogyan
függ össze az egészségi állapottal. Emiatt nagyon részletes pszicholó
giai kérdőíveket veszünk fel, de természetesen szociológiai, demog
ráfiai, életmódbeli és az egészségi állapotra vonatkozó kérdéseket is.
Kutatásainkból egyértelműen kiderül, hogy két Magyarország léte
zik. Az északkeleti megyékben - Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs
Szatmár-Bereg, Nógrád - sokkal magasabbak a depressziós arányok
összességében is, mint például a nyugati határszéli - Sopron, Zala,
Vas - megyékben, de az iskolázottság tekintetében a legmagasabb a
különbség. A nyolc általánosnál kevesebbet végzettek, vagy a nyolc
általánossal rendelkezök kőzőtt sokkal magasabb a depressziósok
aránya, mint a felsőfokú végzettségűek között. Egy budai kerületbó1
például nem látja az ember mindazt, ami az országot jellemzi, hiszen
Buda és Pest egyes kerületei között is óriási a különbség.

Ez nem csak nálunk volt így. Vizsgálatok támasztják alá, hogy a ter
mészeti körülmények között élő afrikaiaknál nincsen depresszió. A
természet közelében élő, folyamatosan a saját közegében dolgozó
embernél ez a fajta lelkiállapot sokkal ritkábban alakul ki. Ebben az
afrikai vizsgálatban egyetlenegy embert találtak, akinek voltak de-
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szinte teljesen isme
retlen volt a dep
resszió,amit úri beteg
ségnek tartottak. Vagy
csak nem vettek róla
tudomást?

Ma nagyon bizonyta
lan világban élünk.
Az egyik ismerősöm

nek volt egy kis élel
miszerboltja Budán,
egy társasház alagso
rában. Béreltea boltot,
amelynek forgalmából,
ha nem is lett milli
omos, de tisztessége
sen megélt. A közel
múltban azonban egy
ingatlanos megvásá
rolta a idrsashdzai, a
bolttal együtt. Az is

merősöm tehát egyik
napról a másikra mun
kanélkülivé vált, ke
reshet magának új he
lyet, ami korántsem
egyszerű dolog. Ho-

pressziós tünetei, de ő Európában is járt, és onnan ment vissza. Ám
ugyancsak Afrikában mutatták ki, hogy ha ezeket a természeti kő

rülmények között élő embereket beviszik a városba, akkor néhány
év alatt gyakorlatilag valamennyien depressziósakká válnak, és en
nek következményeképpen magas vérnyomás alakul ki náluk, ami
a tartós stresszhelyzet okozta egyik leggyakoribb betegség. Magyar
országon mi végeztünk hasonló vizsgálatot, még Juhász Pál debre
ceni professzorral, aki az ottani pszichiátriai tanszék vezetője volt.
Egy kis szabolcsi falu, Csengersima lakosait vizsgáltuk, ahol koráb
ban nem volt se alkoholista, se neurotikus. Az erőszakos téeszesítés
után azonban sokan kezdtek kóros módon inni, alkoholistává vál
tak, és minden harmadik ember szorongásos tünetekre panaszko
dott. Ez a civilizációs jelenség tehát nagyon gyorsan lejátszódott eb
ben a szabolcsi faluban. Ha az ember a sajátjában dolgozik, látástól
vakulásig hajtja ugyan magát, de tudja, hogy ő maga határozhatja
meg a célokat, azt, hogy mit szeretne megvalósítani, akkor egészen
másképpen viszonyul ehhez, mint amikor szinte semmiféle bele
szólása nincsen a saját élete, a körülményei alakulásába. Csenger
simán az emberek egyszeriben beosztottá váltak a termelőszövetke

zetben, ami egyébként jól működő téesz volt, tehát még valamivel
gazdagabbakká is váltak az ottaniak. Ugyanakkor megjelent a vá
lasztás lehetősége is, sokan elmentek a városba dolgozni, mivel
nem akartak tovább a téeszben maradni. Az önértékelésükben, az
önmagukkal szemben támasztott elvárásokban játszódott le komoly
változás, amelynek következtében kialakult náluk a tartós stressz.

Pontosan ez a különbség, egy kis faluban élő ember szinte már
gyerekkorában tudta, hogy kivel fogják összeházasítani, hogy mi
lesz a sorsa. Ha ki akart ebből szakadni, elmehetett papnak vagy
katonának. Nem azt mondom, hogy ez ideális, de a stresszt illető

en kiszámítható helyzet volt. A mai világban az úgynevezett civili
zált társadalmakban mindenfajta előre tervezés súlyos veszélybe
kerülhet. A fejlettebb társadalmakban azonban az állam komoly
erőfeszítésekettesz, hogy az embereknek legyen jövőképük, vala
miféle kiszámíthatóság az életükben. Nálunk az utóbbi évtizedek
ben ez a fajta kiszámíthatóság teljesen összeomlott, nagyon kevés
dolgot lehet csak előre tudni. Ezt pedig az emberek - főleg a férfi
ak - nagyon nehezen bírják, mivel úgy érzik, ők felelősek a csa
ládjuk sorsáért. A legrosszabb az, hogy az ember nem tudja, ho
gyan alakul a jövője. Ma már általánosan elfogadott tétel: egy or
szág gazdasági fejlettsége nagymértékben alapul az emberek kö
zötti bizalmon, összhangon, amit társadalmi tőkének nevezünk.
Ez legalább olyan fontos tőke, mint az anyagi javak, ide tartozik
például az egymás iránti bizalom, a társadalmi összetartozás tuda
ta. Ennek romlása, illetve hiánya nagymértékben hozzájárul a ma
gyarok, különösen a férfiak korai halálozásához, de sok másra, így
a gyerekvállalási kedvre is kihat. Ha a bizalmi tőke erodálódik, ak-
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gyan lehetséges felké
szülni az ilyen telje
sen váratlan, stresszt
okozó helyzetekre? Hi
szen mindaz, amit
évekszorgos munkájá
val felépített, egy pil
lanat alatt komoly ve
szélybe került...

Itt kiemeIt szerepe le
hetne acsaládoknak,
csakhátegyretöbb afel
bomló, szétszakadt csa
lád, amely képtelen az
ilyen helyzetekben a
hathatós segítségre.

kor romlik a gazdasági és az egészségi helyzet is. Ami nálunk iga
zán tragikus, hogy az ezzel kapcsolatos mutatóink jelentősen rom
lottak az utóbbi években. Érdekes azonban, hogyavizsgálataink
azt bizonyították: ezek a mutatók viszonylag gyorsan megváltoz
hatnak. Magyarországon 1988-1995 között jelentősen romlott a
társadalmi tőke és az úgynevezett anómia, tehát az értékvesztés
lelkiállapota is, amikor az emberek úgy érzik, hogy nincsenek kö
zös célok, nincsenek közös értékek. 1995 és 2002 között megállt ez
a romló folyamat, bizonyítva, hogy igenis lehet mindezen változ
tatni. Ebben a kérdésben nagyon komoly szerepe van a politiká
nak, a civil szervezeteknek. 2002-2006 között azonban még súlyo
sabb lett a romlás, vizsgálataink eredményei szerint ma Magyaror
szágon a teljes népesség közel 70 százalékát jellemzi anómiás, de
moralizált lelkiállapot, ami azt jelenti, hogy az ember egyik napról
a másikra él, úgy érzi, nem érdemes terveket szőnie, azt sem tudja,
miben higgyen. Ez az arány 2002-ben 54 százalék volt, a nyolc ál
talánosnál alacsonyabb végzettségű, vagy csak nyolc általánost
végzett rétegben még magasabb. A legmagasabb anómiaérték
48-szor magasabb bizalmatlansággal, 21-szer magasabb rivalizá
lással, irigységgel jár együtt. Az értékvesztett, demoralizált lelkiál
lapot krónikus stresszállapothoz vezet, ami az életminőség és az
egészségi állapot súlyos romlásával jár együtt. Ezzel az örökséggel
nem tudunk szembenézni 1989 óta. Itt kiemelt feladata lenne az
egészségpolitikának. Ezzel kapcsolatban meg kell említeni, hogya
svéd népegészségügyi program első pontja a társadalmi tőke erő

sítése. Ez tehát nem csupán gazdasági kérdés, hanem az egészségi
állapot szempontjából is alapvető. Rendkívül fontos lenne odafi
gyelni, hogy ha egy közösségben valakit nagyon megvisel a mun
kanélküliség, látható jelei vannak annak, hogy kezd leszakadni,
egyre többet iszik, akkor arra figyeljünk oda. A hirtelen lehetetlen
helyzetbe kerülő embernek óriási támaszt jelent az, ha érzi, hogy
vannak körülötte olyan személyek, akik mellé állnak, segítenek
neki, nem kell attól tartania, hogy még egyet belérúgnak.

Az kétségtelen, hogy a család véd a legjobban. A közeljövóben jele
nik meg a legújabb kötetünk, amelyben kimutatjuk: miközben 2002
és 2006 között romlott a társadalmi tőke, és a kérdezettek 80 száza
léka mondta azt két évvel ezelőtt, hogy senki sem törődik azzal,
hogy mi történik a másikkal, azoknak, akiknek van családjuk, úgy
nyilatkoztak, hogyerősödtek a családi kapcsolataik. A legnagyobb
ellensúlyt a társadalmi, gazdasági megrázkódtatásokkal szemben a
családok jelentik. Tragikus, hogya média, a sajtó többsége, a reklá
mok az ellenkezőjét sugallják, pedig soha nem volt annyira szűksé

gük az embereknek a szoros, jó családi kapcsolatokra, mint napja
inkban. A család a legfontosabb védőfaktor, ez bizonyosodott már
be a rendszerváltozás idején is. Az ezredfordulón végzett kutatása
inkból pedig az derült ki, hogy azok a személyek, akik a házastár-
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Egy másik vizsgálatuk
ban viszont megdöbben
tő adatokat közöltek:
1960 és 2005 között a
40-69 éves férfiak halá
lozása az évi 12 ezrelék
ról 33 ezrelékre emelke
dett, a nőké viszont ez
alatt 9,6 ezrelékről 7,8
ezrelékre csökkent. Ez
azt jelenti, hogy 2005
ben 11.395-tel több férfi
halt meg ebből a korosz
tályból, mint 1960-ban:
akkor 20.736-an, míg
2005-ben 32.131-en. Az
imént említette, hogy a
férfiak érzik elsősorban

felelősnek magukat a
család fenntartásért. Ha
azonban elvesztik a mun
kájukat, vagy váratlanul
betegek lesznek, akkor
összeomlanak, mivel meg
rendül az önbecsülésük,
s erre esetleg még a csa
ládi környezet is ráerő

sít?

Mivel magyarázhat6,
hogya magyar férfiak
egészségi mutat6irosz
szabbak. mint a szom
szédos cseh, szlovák
vagy lengyelférfiakéi?

sukkal éltek, háromszor, akik pedig jó kapcsolatban is voltak a pár
jukkal, ötször védettebbek voltak a korai egészségromlással és idő

előtti halálozással szemben, mint egyedül élő társaik.

A férfiak számos tényező tekintetében sokkal érzékenyebben rea
gálnak a társadalmi bizonytalanságra, mint a nők. A férfiak eseté
ben a munkahelyi bizonytalanság háromszorosára emelte a korai
halálozás valószínűségét. Az a vélemény, hogy "az ember egyik
napról a másikra él, nincs értelme terveket szöni", az anómiás, de
moralizált lelkiállapot kétszer magasabb, a rivalizálás 2,4-szer ma
gasabb halálozással járt a férfiak körében. Az érettséginél alacso
nyabb végzettségű férfiak közül kétszer annyian haltak meg, mint
a magasabb végzettségűekközül. A férfiaknál a munkahelyi és ál
talában a társadalmi bizonytalanság és az alacsonyabb társadalmi
státus igen gyakran vezet súlyos, krónikus stresszállapothoz. Ha
az adatokat az ismert kockázati tényezők,az életkor, iskolázottság,
dohányzás, kóros alkoholfogyasztás és elhízás szerint korrigáltuk,
a férfiak esetében az élet értelmébe vetett hit, a jókedv, a vidámság
és az önbizalom majdnem harmadára csökkentette a korai, 69 éves
kor előtti halálozás valószínűségét.Szintén az egyéb kockázati té
nyezőktől függetlenül - utalva a fent említett vizsgálatunkra -,
aki a férfiak közül 2DD2-ben a feleségével élt, és úgy érezte, hogy
nehéz helyzetben is számíthat annak segítségére, ötször kisebb va
lószínűséggel halt meg. A nőknek tehát óriási szerepe van abban,
hogy egy férfi hogyan tudja átvészelni a stresszhelyzeteket. Érde
kes, hogya gyerekkel való jó kapcsolat a középkorú férfiak számá
ra még a nőkénél is fontosabb egészségvédő tényező. Az ismert
kockázati tényezők, mint a dohányzás, kóros alkoholfogyasztás,
elhízás jelentősen hozzájárulnak ugyan az egészségromláshoz,
azonban annak csak mintegy negyven százalékát magyarázzák,
másrészt maguk az önkárosító magatartásformák is elsősorban a
krónikus stresszes állapot következményei. A legfontosabb egész
ségvédő magatartásforma a rendszeres sportolás, ami a férfiak
esetében ötszörös védelmet jelentett a korai halálozással szemben.

A lengyelek, csehek, szlovákok előnye velünk szemben, hogy ott a
nemzeti összetartozás érzése kevésbé volt a megfélemlítés tárgya.
1956 nálunk a nemzeti azonosságtudat rendkívüli, világraszóló
példája volt, az egész világnak új utat nyitott, később azonban a
nemzeti érzés "politikailag inkorrektté" vált. Egész generációk
nőttek fel - saját hibájukon kívül - ebben a légkörben, amely az
anómiát, az értékvesztést sugallta a társadalmi kohézióval, az
önálló civil szerveződéssel szemben. 1956 után rájött a politika,
hogy a legnagyobb veszélyt a nemzeti identitástudat, vagyis az a
fajta összetartás-élmény jelenti, amelyet a forradalomban szinte az
egész ország átélt. Ennek kivédésére kinyitottak néhány kiskaput,
és valósággal sulykolták a fogyasztói társadalom értékrendjét. Az

616



Milyen összefüggés van
a stressz és a depresz
szió, illetveaz egyén vi-

anyagi helyzet a magyar társadalomban értékmérővévált, kűlönö

sen a társadalom alacsonyabb végzettségű rétegeiben, ahol a vi
szonylagos előnyök megszerzése vált az önértékelés alapjává. A ma
gyar emberben nagy a teljesítménymotiváció, de ha úgy látja, hogy
nem tudja elérni a céljait, vagy nem is lehetnek céljai, akkor a kilá
tástalanság állapotába kerül: hajnalban fölébred, úgy érzi, minden
érdeklődésételveszítette, a legkisebb munkát is nehezen végzi el.
A férfiakat sokkal jobban megviselte a társadalmi-gazdasági átala
kulással járó trauma, s mindez összefügg a 40 és 69 év közötti kor
osztályt sújtó, idő előtti halálozás emelkedésével. Egy felmérésből

kiderült, hogyamagyarok egészséggel kapcsolatos életminőségea
legrosszabb Európában, kivéve a Baltikumot. Ez azt jelenti, hogy
az emberek jelentős része egyesre vagy kettesre minősítettea saját
egészségügyi állapotát, vagyis nagyon rossznak minősítette azt.
Ez az idő előtti egészségromlásnak és halálozásnak egyik legfonto
sabb előrejelzése. Például azok a férfiak, akik meghaltak 2002 és
2006 között a 40-től 69 éves korig terjedő korosztályban, szinte va
lamennyien egyesre vagy kettesre értékelték az egészségi állapo
tukat. A legmegdöbbentöbb. hogy ennek ellenre sem mentek el or
voshoz, nagyon alacsony volt közöttük az orvosi kezelések ará
nya. A magyar férfiak tehát éppen a bizonytalan helyzet miatt
nem, vagy csak a legritkább esetben fordulnak orvoshoz, még ha
gyengének, vagy rosszul is érzik magukat, mondván, hogy nem
engedhetik meg maguknak azt a "luxust", hogy betegek legyenek.
Különösen jellemző ez az alacsonyabb iskolai végzettségűekre,

ezért náluk még magasabbak az idő előtti egészségromlás aránya.
Emiatt pedig még rosszabbak a kilátásaik. A nők legalább felkere
sik az orvost egészségi problémáikkal. Itt újra hangsúlyozom,
hogya férfiak esetében rendkívül fontos védő, de veszélyeztető

faktor is lehet a nők megértő, vagy szemrehányó magatartása a
válsághelyzetekben. Nem feltétlenül csak a feleségekre gondolok,
hanem a lánygyerek vagy az édesanya szerepére is. Ha a férfiak
úgy érzik, hogy ők felelőseka család anyagi helyzetéért, de azt ta
pasztalják, hogya hozzájuk legközelebb álló nők folyton elégedet
lenkednek, s kudarc esetén azt hajtogatják, hogy másoknak sike
rült, neked viszont nem, mert élhetetlen vagy, ez a férfiak számára
nagyon komoly veszélyeztetőfaktor. Ha meg akarjuk védeni a fér
fiakat az idő előtti egészségromlástól, akkor nem szabad az anyagi
helyzetet előtérbe helyezni. Legutóbb házaspárok esetében is meg
vizsgáltuk, hogy kinek mennyire fontosak a belső, illetve a külső

célok. Ha a feleségek számára a belső célok fontosabbak, mint a
harmónia, az együttműködés, és nem a külső, az anyagi jólét, a
hírnév, akkor ez a férfiak számára komoly védőfaktor.

Vizsgálataink szerint a legfontosabb az, hogy az ember higgyen
abban, hogy az életének van célja és értelme, az élete egy nagyobb
terv része, ami szorosan összefügg a vallásossággal, de nem azo-
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lágnézete között? Le
het-e azt mondani, hogy
a hívá'k könnyebben tud
ják kezelni a stresszhely
zeteket. éskevésbé jel/em
zá' rájuk a depresszió,
mint az ateistákra?

A 2006-ban befejezett,
ötezerszemélymegkér
dezéséi magában fogla
ló országos reprezenta
tív felmérésük megerő

sítette azt a korábban
többször kimutatott jel
lemzőnket, hogy az
egyik legindividualis
tább nemzet vagyunk.
Ebben a tekintetben
sokkal inkább hasonlí
tunk az angolszász or
szágokhoz, miniaszom
szédainkhoz, vagya vi
lágországainak többsé
géhez. Hátrány ez,
vagy előny?

nos vele. Vannak vallásos emberek, akik érdekes módon nem hisz
nek abban, hogy az életüknek van célja és értelme, holott ennek a
vallásosság lényegéhez kellene tartoznia. Ök kevésbé védettek a
stresszhelyzetekkel és a depresszióval szemben. Ha viszont a kü
lönbözö csoportokat összehasonlítottuk úgy, hogy az adatokat
életkor, nem és iskolázottság szerint kontrollaltuk. akkor kiderült:
minden szempontból védettebbek azok, akik az egyházukban
rendszeresen gyakorolják a vallásukat. Azonos korban jobb az
egészségi állapotuk, kevésbé depressziósak, együttműködők,sok
kal kevesebbet dohányoznak. Van viszont egy másik, növekvő

csoport, a maguk módján vallásosaké, akik minden mutató 
egészségi és lelki - tekintetében rosszabbul állnak, mint a nem hí
vők. Ök az individualista hívők, akik nem fogadják el azt, hogy
valamelyik vallási csoporthoz tartozzanak, hogy vannak ezzel
kapcsolatos kötelességeik, elutasítják, hogy valamilyen vallási kö
zösséghez tartozzanak. Mondhatnánk, hogy ők "anómiásan" hívő

emberek, hozzájuk képest azoknak, aki hitetlennek vallják magu
kat, legalább van valamilyen határozott meggyőződése.Ugyanak
kor a maguk módján vallásosak együttműködó1Jbek,mint a nem
hívők. A jelenlegi magyar társadalomban körülbelül egyharmadot
tesz ki az egyházukban vallásgyakorlók, illetve a nem híVÓK aránya,
míg a maguk módján vallásosak negyven százaléknyian vannak.

Egyrészt hátrány, mert hagyományos módszerekkel nehezen szer
vezhető egy ilyen társadalom, a tekintélyelvű, a többségi véle
ményhez igazodó elvárások nálunk nehezen érvényesülnek. Más
részt viszont a modern vezetéselmélet elvei, amelyek az egyéni
kezdeményezés támogatására, az egyénekkreativitására építenek,
nálunk kü1önösen jó talajra találnak. Bizonyítja ezt azoknak a vál
lalkozásoknak, kutatócsoportoknak a kiugró sikere, amelyek össze
tudják egyeztetni a személy méltóságának és kreativitásának tisz
teletét az erős azonosságtudattal, a közös célok képviseletével.
Van még egy érdekes tulajdonságunk. Különösen gyakori nálunk
az úgynevezett bipoláris személyiségtípus, amely a lelkesedés és a
kiábrándulás két pólusa között ingadozik. Ez a típus általában
nagyfokú kreativitással jár együtt. Miközben nem igaz, hogy alap
jában depressziósabbak vagyunk, mint más népek, ennek a szemé
lyiségtípusnak a gyakoribb előfordulását kimutatták az összeha
sonlítá vizsgálatok. Az eddig elmondottakból is kiderül, hogy ma,
sajnos, az ország igen jelentős hányada a kiábrándultság, elkesere
dés lelkiállapotában van, de éppen ez a személyiségháttér ad re
ményt arra, hogy felébreszthetőa lelkesedés, az alkotás szelleme.
Ehhez azonban ismét erős nemzeti azonosságtudatra volna szük
ségünk. Az tény, hogy az európai közösségi értékrendhez képest
nálunk gyengébb a patriotizmus, ebben a tekintetben talán a leg
rosszabbul állunk egész Európában. Ez azonban nem nemzetka
rakterológiai sajátosságunk, hanem az elmúlt ötven év tragikus
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Milyen lehetőségek van
nak erre?

öröksége. Mint már említettem, 1956-ot követően a kádári hata
lomnak sikerült elérnie, hogy az emberek jelentős hányadának az
anyagi előrejutás. az egyéni, illetve családi boldogulás vált köz
ponti céllá, különösen a férfiak önértékelésének alapjává. A forra
dalom és a szabadságharc leverői aláásták a nemzeti azonosságtu
datot, az összetartozás-élményt, ami szomszédainknál sokkal erő

sebben megmaradt. Ez az állapot olyan súlyos lelki torzulást jelent
a mai magyar társadalomban, amelyre nem lehet eredményes
nemzetstratégiát építeni. Meg kell találnunk a kiutat a jelenlegi
csapdahelyzetből, különben tovább mélyül a válság.

A közelmúltban jelent meg magyarul egy Anthony Giddens által
szerkesztett kötet a Demos Kiadónál. Giddenst az "új baloldal", az
esélyerősítés, a társadalmi szolidaritás legfőbb ideológusának te
kintik. Azok az elvek, amelyeket képvisel, teljesen egybecsenge
nek például a II. János Pál pápa által kiadott enciklikák üzeneté
vel, a zsidó-keresztény tanítás lényegével. A társadalmi szolidari
tás, az életminőség javítása nem jobb- vagy baloldali célkitűzés,

hanem a politika alapvető célja kellene, hogy legyen. A Giddens
által szerkesztett kötet egyik, David Goodhart által írt fejezetének
a címe: "Ami Nagy-Britanniát összetartja, a liberális nacionaliz
mus." Mit jelent a liberális nacionalizmus? A liberalizmus jegyé
ben a nyugati civilizációban egyre több jogot kapnak a kisebbségi
csoportok, és megerősítik önazonosságukat. Ez nagyon helyes, de
eközben háttérbe szorult a nemzeti érzés, a nemzeti összetartozás
élménye. Giddens könyve szerint ez végveszélybe fogja sodorni
Angliát. A liberális nacionalizmus lényege az, hogy befogadó a
társadalom, de csak azok tartoznak oda, akik elfogadják a nemzeti
jelképeket, a nemzeti kultúrát, és mindennél fontosabb nekik,
hogy az adott társadalomhoz tartoznak. Vallom, hogy ezt a fajta
nemzeti érzést kell visszahozni a magyarok számára is. Megdöb
bentő, hogy Magyarországon az egyik oldalon a liberalizmus, míg
a másik oldalon a nacionalizmus szitokszó, pedig a liberális nacio
nalizmus a leggazdagabb magyar hagyomány. Emlékeztetek rá,
hogya magyar történelem legnagyobb politikusai - Kossuth,
Széchenyi, Eötvös, Deák - mind liberális nacionalisták voltak. Je
lenti ez az azonosságtudat sokszínűségénekaz értékelését, annak
a felismerését, hogy minél sokszínűbb egy társadalom, minél
összetettebb egy nemzet, annál gazdagabb, de csak akkor, ha min
denkinek legféltettebb kincse a nemzeti közös örökség, a nemzeti
jelképek, a nemzeti történelem, a nemzeti hagyomány. Szinte nincs
még egy társadalom, amelyik annyira sokszínű lenne, mint a ma
gyar. A magyar családok és a magyar társadalom legfőbb gazdag
sága és különlegessége a rendkívüli sokszínűség.A magyarokban
nagyon erős a kezdeményező és az újítási készség, s ebben való
színűleg a nagyfokú genetikai és kulturális gazdagság a meghatá
rozó. A magyar azonosságtudatnak épp a sokszínűsége a kűlönle-
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Egyik írásában hang
súlyozza, hogy a hoz
zánk hasonlóan indivi
dualista társadalmak
- az Amerikai Egye
sült Államok vagy
Anglia - nagyon jól
megszervezhetó1c a kö
zös értékek, célok alap
ján. Melyek lennének
azokaközösértékek, cé
lok, amelyekre épftve
hasonló eredményt le
hetneelérninálunk is?

Melyekazokaz értékek,
amelyek az emberek
számára maa legfonto
sabbak Magyarorszá
gon?

gessége. Ez a szemlélet feloldhatná a nemzeti identitással kapcso
latos ellentmondásokat a mai magyar társadalomban. Büszkének
kell lennünk családjaink német, szlovák, zsidó, délszláv, cigány és
még sorolhatjuk hányféle eredetére. Ezt nem letagadni kell, hanem
büszkének lenni rá. Ugyanakkor el kell fogadnia mindenkinek, aki
ezt a gazdagságot átéli, hogy mindez a magyar nemzeti azonos
ságtudat része. Miért ne mutathatnánk példát a sokszínű, befoga
dó nacionalizmus értékeinek újrafelfedezésével? Ha erre képesek
lennénk, nem egymás ellen fecsérelnénk el az energiánkat, hanem
össze tudnánk fogni mindenkivel, aki nem szavakban, hanem a
tetteivel bizonyítja, hogya közös erkölcsi elvek, a nemzeti össze
tartozás és kultúra az életének alapját jelentik.

Nagyon fontos dolog volt a társadalombiztosítás privatizációjának
a megakadályozása, hiszen ha megvalósult volna, a szegények, az
idősek, a tartós betegek egyszeruen kiestek volna az egészségügyi
rendszerből. Itt tehát hatékonyan működött a társadalmi szolidari
tás. Ugyanilyen fontos lenne változtatni a tragikus demográfiai
helyzeten. Sajnos ma a kívánt gyermekek nem születnek meg, a fia
talok ugyanis sokkal több gyereket szeretnének, mint amennyi
megszületik. A legszegényebb rétegeknél megszületnek, de az érett
ségizetteknél vagy a magasabb végzettségűeknélnem, mert a társa
dalom nem segíti azokat a nőket, akik számára fontos a hivatásuk
is, miközben gyermekeket is szeretnének. A demográfiai helyzet ja
vítása alapvetően fontos cél kellene, hogy legyen számunkra, mert
néhány évtizeden belül egyszeruen nem lesz, aki megtermelné a
nyugdíj- vagy egészségügyi ellátáshoz szükséges összeget. Szükség
lenne egy olyanfajta gazdasági fejlődésre is, amely nem szétszakítja
az országot, hanem amennyire lehetséges, csökkenti a társadalmi
különbségeket. Ahogy ez a svédeknél vagy a finneknél is történt.
Nem szabad megengedni, hogy az ország hatalmas területein szinte
mindenki munkanélkűli, Ma az a helyzet, hogy egyes rétegek túl
hajszolják magukat, a végsőkig kihasználják az erőtartalékaikat,

míg másoknak lehetőségük sincs a bizonyításra, mert nem jutnak
munkához, feladathoz. Amint az imént említettem, a magyarokban,
éppen az individualizmusuk miatt, jelentős az ambíció, megvan
bennük a tenni akarás, de ha nem kapnak lehetőséget,akkor fruszt
rálódnak, elveszítik a kedvüket, s depressziósakká válnak. A Szé
chenyi-terv például bebizonyította, hogy a helyi lehetőségek, erő

források feltérképezésével helyi csodákat lehet megvalósítani.

A boldogság áll az első helyen, de sajnos gyakran téves boldogság
képünk van. Sokan azt hiszik - főleg a fiatalok -, hogya boldog
ság egyenlő az anyagi előrejutással. Ám felméréseinkből egyértel
műen kiderült, hogy a boldogság alapvetően attól függ, mennyire
hisz az ember abban, hogy az életének van célja és értelme. Ha va
laki szegényebb is, ez komoly védőfaktor. Megvizsgáltuk, hogy az
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idős, szegény emberek körében mi a boldogság magyarázata, és
kiderült: az, hogy önmagukat megbízhatónak tartják, tehát ez fon
tos védőtényező. A fiataloknál ebben a tekintetben sajnos rosszab
bodott a helyzet, jelentősen növekedett azok száma, akik saját ma
gukat nem tartják megbízhatónak. Ez valószínűleg azt jelenti,
hogya megbízhatóságot nem tartják maguk számára különösebb
értéknek, mert úgy tapasztalják, hogy aki megbízható, az lemarad
a versenyben. Ez a mentalitás nagyon aggasztó a jövőt illetően. Az
viszont biztató, hogya családnak és a gyereknek még mindig igen
nagy értéke van a magyar társadalomban. Annak ellenére, hogy
mint az imént említettük, a demográfiai helyzetünk már-már tra
gikus. A megkérdezettek 85-90 százaléka úgy véli, nem lehet teljes
az élete annak, akinek nincsen gyereke. Ebben az a veszélyes,
hogy mivel a tényleges helyzet rosszabb, mint az ideálok vagy az
értékek szintje, ez lassan változhat, és közelíthet a valós helyzet
hez, mert Nyugat-Európában már sok helyen többségben vannak
azok a fiatalok, akik nem tartják fontosnak a családot és a gyere
ket, s azt mondják, egyedül a legjobb. Magyarországon jelenleg
még csupán két-három százalék azoknak az aránya a 45 évnél fia
talabbak közül, akik így vélekednek. Ezen a téren kiemelkedősze
repe lehet az egyházaknak, így például már ahittancsoportokban
fejleszteni kellene a stresszmegoldó, kommunikációs készségeiket,
hogy idejekorán kialakuljon bennük a problémamegoldó képes
ség, az, hogy a későbbiek során kezelni tudják a krízishelyzeteket,
s meg tudják őrizni a kapcsolataikat akkor is, ha nem várt esemé
nyek következnek be az életükben. Ma az egyik legfontosabb fel
adat felkészíteni az embereket a valódi, életszövetségen alapuló
párkapcsolatok létrehozására, megőrzésére és továbbfejlesztésére.

A VIGILIA KIADÓ AJÁNLATA

A VigilialEsszék sorozatban megjelent kiadványok:

Balassa Péter: Az, egyszerűség útjai, sötétben 1.300,-
Máthé Andrea: Utvesztó'ben 1.100,-
Beney Zsuzsa: Möbius-szalag 1.500,-
Visky András: A különbözőség vide'kén 1.600,-
Rochlitz Kyra: Válaszúton 1.500,-
Selyem Zsuzsa: Fehérek közt 1.600,-
Borbély Szilárd: Egy gyilkosság mellékszálai 1.700,-
Varga Mátyás: Nyitott rítusok. Kortársunk-e a művészet? 1.700,-

Előkészületben: Kertész Imre és Takács Zsuzsa esszékötete
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ASZALÓS JÁNOS

1931-ben született Sze

geden. Matematikus. Leg

utóbbi írását2DD8. 5. szá

munkban közöltük.

A kíváncsiság erénye
A klasszikus erkölcsteológia pontos fogalmi készlettel határozza
meg a keresztény életvitelhez szükséges erények körét és rendsze
rét: a hit-remény-szeretet hármasát az "isteni" erények csoportjá
ba, az okosság-igazságosság-bátorság-mértéktartás négyesét pe
dig - antik mintákat követve - a "természetes erények" csoport
jába sorolja. Ezek mellett, részben alapként, részben kiegészítés
ként még sok (úgynevezett másodlagos, de mégis igen fontos)
erényt sorol fel a lelkiségi és a szakirodalom (például alázatosság,
szelídség, engedelmesség, szolidaritás, szavahihetőség, tolerancia,
önmegtagadás stb.). Az erények lényeges jellegzetessége - k ülön
leges értelemben még az isteni erényeké is -, hogy bizonyos "be
gyakorlást" kívánnak ahhoz, hogy gyorsan mobilizálható készség
gé fejlődjenek - bár sohasem tekinthetők befejezettnek.

Ebben az írásban olyan erényekre szeretnénk az olvasó figyel
met felhívni, melyekre az irodalomban (majdnem) soha sem ta
lálunk utalást, s a lelkiségi beszélgetések során is ritkán. Sőt,

kapcsolt jelentéseik (konnotációik) miatt még a felsorolásuk is
nagy ellenérzést vagy a tagadás ingerét keltheti fel. A rosszcsen
gésű asszociációktól megszabadítva azonban - úgy érezzük,
hogy - megtalálhatjuk ezekben azt az értékes magot, melynek ré
vén - talán - az olvasó is szívesen megszavazza majd számukra
az "erény" minősítést. (Ezeket írásunkban lappangó vagy pszeudo-eré
nyeknek nevezzük.)

Rövid lista a legfontosabbaknak tűnő lappangó erényekből:

kíváncsiság, kalandvágy, kritika, ritmusérzék. közéleti elkötele
ződés, függetlenség, esztétikai "élvezet", a gyönyörködés (az
előzőtől eltérő értelmezéssel), érzéki élvezet, játékosság, harag,
humorérzék. Ebben az írásban csak a kíváncsiságra figyelünk.

Videturquod non: a kíváncsiságot eddig senki sem próbálta beilleszte
ni az erények katalógusába, legfeljebb mint veszélyforrást említik. A
katekizmusunk a felsoroltak nagyobb részét - így a kíváncsiságot is
- a "szenvedélyek" (passio) közé sorolja, melynek erkölcsi besorolá
sa az értelem és az akarat állásfoglalásától függ; erkölcsi értékét egy
adott helyzetben abból ítélhetjük meg, hogy a jó vagy a rossz irányá
ba hajt-e bennünket. A lélektan viszont sajátjának érzi, mint elemzés
re és értelmezésre váró jelenséget. - "Tudásszomj" néven már lenne
esélye a negyedik boldogság-mondás (Mt 5,6) hitelesítő ereje folytán,
csakhogy az ott szereplő "igazság" fogalmát aligha hozhatnák kap
csolatba a kíváncsiság megszokott jelentésével. Ez ugyanis inkább
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egyfajta léhaságra, fegyelmezetlen és céltalan önkielégülésre utal, és
legkevésbé az (élet)igazságban való gazdagodás vágyára: lásd a bul
vár-hírek tömegét. Szent Ágoston a Vallomásazban mond kemény
ítéletet a kíváncsiságról.

A kíváncsiság negatív (elítélendő vagy elítélhető) konnotációi
közül leginkább a felelőtlen életvezetés veszélyét szokták felróni.
Akit ugyanis dominánsan a kíváncsiság vezérel, az nem törekszik
céltudatos életvezetésre, hatékonysága kicsiny ("széles út"); a kí
váncsiság minden jó szándék fölé kerekedhet; a látványos, de
üres dolgok elvonják a kívánesi ember figyeimét a kevésbé szem
beszökő, de értékesebb jelenségektől stb. Ráadásul jogos az a féle
lem, hogy a kíváncsiság mechanizmusa következetesen kibújik az
erénycsőszként figyelő szellem ellenőrzése alól, hiszen érzelmi
diszpozícióink, pillanatnyi indulataink, gyakran tudattalan vágya
ink nyomása alatt áll, s ezért ellenőrizhetetlen. Erkölcsi megítélése
tehát ugyancsak megkérdőjelezhető; nem lehet semmiféle erény
kényszerzubbonyába öltöztetni, ahogy álmainkat sem.

Gyanítható az is, hogya kívánesi ember a kíváncsiskodással
megszerezhető ismereteket saját, esetleg önző céljaira kívánja
használni. Ezzel szemben az értékes tudásra szomjas embert (egy
alkalmi meghatározással) inkább az hajtja, hogy szolgálni kívánja
a megszerzett igazságot - azért, hogy cserébe saját szabadságá
nak terét szélesítse. Az így elnyert szabadság-többlet azonban
már Istennek tetsző érték, s ezért egyszer majd "kielégítést nyer".

Most úgy tűnik tehát, mintha öngólt lőttünk volna; a kíván
csiság sohasem telepedhet meg Isten országának erényei között.

Sed contra: ám mégis. Ehhez azonban előbb három fogalmi szűkí

tést kell tennünk.
1. A kíváncsiság-erény lényegéhez tartozónak tekintjük itt

(csakis ebben a gondolatmenetben), hogy nem tervszerű cselekvés
mintát követ; nem egy előre kitűzött cél vezérli - bár rábukkanhat
olyan dologra, melyet az egyén majd célként kezel. (Ha a célzott
kíváncsiság kerül előtérbe, azaz "valamire" vagyunk kíváncsiak, ak
kor az dönt, hogy ezt a megcélzott "valamit" egy testi-lelki-szel
lemi "haszon" érdekében keressük-e. Ha igen, akkor már kutatásról
beszélünk; ha viszont a keresés minden érdek nélkül való - "csak
úgy" keresünk ~, akkor még belefér a kíváncsiság jelenlegi értel
mezésébe. A haszon-talanság tehát lényegi meghatározó.)

2. A kíváncsiság keresési útvonala nem lineáris, hanem inkább há
lószerű, melynek csomópontjain a figyelem ide-oda vándorol, lát
szólag, vagy valóságosan is könnyedén.

3. Végül, szemben a kalandvággyal, a kíváncsisághoz nem
tartozik közvetlenül egzisztenciális kockázat. - Megjegyezzük, hogya
kíváncsiság "vadászterülete" többé-kevésbé korlátozott. Az egyik
oldalon a tárgytalan, s ezért csapongó és önvezérelt kíváncsiság
áll; Pál apostol ilyesmivel találkozott az athéni agórán őgyelgő
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polgárok között (ApCsel 17,21). Ez indítja a TV szerelmeseit a
céltalan csatornakeresés ciklikus sorozataira. Ez a tárgytalan kí
váncsiság. A másik, már témához kötött változatban ("kíváncsi
vagyok valamire", például a világmindenség szerkezetére; a kü
lönbözö vallások tanításaira) a kívánesi ember egy-egy tárgy
vagy jelenség területén kóborol, de minden érdek és szelekciós
szempont nélkül és minden kötelezettség kizárásával. Ez a tárgy
függő kíváncsiság. - Vizsgálódásainkból egyik változatot sem
zárjuk ki, kivéve, ha a keresés valamilyen, erkölcsi vagy más
szempontból kifogásolható, például "kíváncsi vagyok szomszé
dom magánéletére" .

Respondeo dicendum (válaszul az ellenvetésekre azt mondom): az így
értelmezett kíváncsiság egyfajta "alagúthatással" (fizikai analógia)
rendelkezik, melya kívánesi embert értékes igazságok felé terelheti.
S talán ez a - statisztikailag ugyan véletlennek nevezhető - hatás
az oka, hogy a kíváncsiság hajlama, a Gondviselés furcsa ajándéka
ként, mégis szükségszerűen épült be szellemi életműködésünk

alapszerkezetébe. Ha szabad analógiát keresni a biológiai evolúció
és a szellemi fejlődés mechanizmusai között, azt mondhatjuk, hogy
az evolúcióban szerepet játszó véletlen mutációk párhuzamba állít
hatók a szellem kíváncsiságának eredményeivel. Az agyműködés

ben is fontos szerepet játszik a véletlen, de az agy "rendezett káo
szában" érvényesülő véletlenek mérhető mintákat követnek. Ha ké
pesek vagyunk felismerni és "dekódolni" ezeket a mintákat a kí
váncsiságunk útvonalaiban is, akkor felismerjük, hogy figyelmünk
nek ez a látszólag kötetlen kóborlása szellemi életünkben értékes és
nélkülözhetetlen eszközként szolgál, éppen az életadó igazságok
(pozitív és negatív magatartási minták, esztétikai, egzisztenciális ér
tékek) véletlenszerű felfedezésében. (Ezzel nem akarjuk kisebbíteni
a céltudatos keresés fontosságát.) A kíváncsiság ugyanis gyakran
készít elő bennünk érzelmi-indulati diszpozíciókat; magunk készí
tette"videojátékokat" generálhat, annak szereplőit,eseményeit po
zitív, negatív vagy semleges mintaként mutatva be, melyek bennün
ket állásfoglalásra késztethetnek. A kívánesi kalandozás tehát egy
előkészítő szinten dolgozza ki és emeli át a tudatunk küszöbén azo
kat a viselkedési mintákat, melyeket más forrásból, például a ta
pasztalatból, a tanulás során nem volt módunk elsajátítani. Vegyük
azt is észre, hogy egyrészt - az álomrnal szemben - olyan pszi
chés jelenséggel van dolgunk, mely bizonyos mértékig hajlítható,
terelhető, sőt fejleszthető is, tehát nem teljesen mechanikus (ezt
ugyan kevesen veszik észre); másrészt szorosan kapcsolódik erköl
csi magatartásunkhoz (pontosan ezt akarjuk alátámasztani), Vég
eredményben tehát egyfajta pszeudo-erénnyel van dolgunk.

A kíváncsiságot meg kell (és kellő reflexióval meg is lehet)
fosztani a haszonkeresés és önzés jegyeitől, ugyanakkor el kell
fogadni, hogy bizonyos kockázatot is tartalmaz: a kívánesi nem
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tudhatja, hogy talál-e valamit, s gyakran azt sem tudja, hogy mit
keres! Sőt, a kívánesi leggyakrabban nem is tudatosan keres,
csak - szemben a kutatóval, szinte intuitív módon, esetleg szán
dékán kívül is - talál, ám ilyenkor a céltalan keresés megszakad.
Ebben az esetben a kíváncsiságból fakadó szellemi mobilitás épít
utat egy elmélyültebb, célirányosabb kutatásnak ("keskeny út");
a kíváncsiskodás során felhalmozott tudástöbblet mások javára
válhat; a kívánesi ember saját tapasztalataiból válogathatja ki
gondolkodásának és cselekvésének értékes, egyéniségre szabott
mintáit - szemben azokkal, akik csak a kipróbáltnak látszó, má
soktól készen kapott forgatókönyvet lapozgatják.

Fontos azonban, hogy az "erényesen" kíváncsiskodó ember
fegyelmezetten kerülje a hiábavaló ciklikus mozgást a keresés
során; ne féljen a járatlan keresési útvonalaktól, sőt ezeknek ad
jon elsőbbséget; a sikertelen kíváncsiskodás okait időnként derít
se fel; durva önkorlátozást (aszkézist) a keresés során akkor se
alkalmazzon, ha keresés kisiklik a tudatos szellem kontrolja alól,
vagy veszélyes, például gonosz indulatok vezérelte útra téved.
(Az utóbbi esetek gyakran megoldatlan konfliktusokra, gyógyu
lásra váró sebekre mutatnak.) Ilyenkor a szelíd "önfeddés" vagy
figyelemelterelés többet segít.

A kíváncsiság javára írandó a nélkülözhetetlen szerepe a pusz
tán intellektuális életünk élénkitéeéaen, sőt elmélyítésében. A távlatok
ra nyitott ember ugyanis nem elégszik meg az igazságok halma
zával vagy rendszerével: az ezerfélekép értelmezhető igazság
akkor nyeri el transzcendens fényét, ha az emberi élet egészét ér
telmezi, a "miért", a "honnan és hová", a "múlt és jövő", az "ér
dekek és értékek" dimenzióiban. Az igazságok ilyen rendjét böl
csességnek nevezzük. Ez a rend, amennyi ígéretet és kihívást
sugall, ugyanannyi homályt, bizonytalanságot is rejt, s gyakran
semmi "hasznos" eredményt sem garantál. Ezért itt kell segítsé
gül hívnunk egy olyan (természetes) erényt is, mely segít ben
nünket tájékozódni ebben a tengermély-sötétségű közegben. Erre
nem találhatunk jobbat, mint az eleve kereséshez szokott, ku
darctűrő, de "megnevelt" kíváncsiságunkat: hátha felismeri az
egyetlen, pontosan nekünk szánt, csillogó igazgyöngyöt a tenger
fenekén rejtőző egyik kagylóban. Mert az embert úgy is azono
síthatjuk: kíváncsi állat, amelyik túlnéz saját testi-szellemi és idő

korlátján, s odaát is keresgél, míg valami, Valaki ott "rákiált".
A kíváncsiság, ha megtisztítjuk a frivolság, a léhaság, a puszta

önkeresés rátapadó szennyétől, egyik legfényesebb természetes
erény rangját nyerheti el. Neki köszönhetjük a felfedezések, a talál-.
mányok, tudományos eredmények mílli6it, annak ellenére is, hogya
kíváncsiság "hatásfoka" - az emberiség fennállásának idejére és
a különféle területek átlagaira figyelve - elég alacsony, szemben
a célirányos, megalapozott előfeltételekből és hipotézisekből kiin
duló kutatással. Úgy sejtjük azonban, hogy a kutatások nagyobb
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részét - akár időben, akár logikailag, talán évszázadokra is
visszamenően - kívánesi fürkészés előzte meg.

A kíváncsiság a Bibliában. Jézus életútját talán sok ezer kívánesi
szempár kísérte. Olyanoké, akik hallottak r61a valami érdekeset, s
saját szemükkel és értelmükkel kívánták felmérni ennek az új pró
fétának erejét. A sok ezerből talán több száz is akadt, aki később

már nem kíváncsiságból, hanem meggyőződésbőlcsatlakozott hoz
zá - s talán ugyanannyi, aki csalódva távozott. Bizonyára sokan
voltak, akik puszta érdekességként vitték haza a látottakat-hallotta
kat, a mai magazin-olvas6khoz hasonl6an. A legtöbbje talán mégis
azokból állt, akik nem mentek tovább ennél amondatnál: "soha
ember így nem beszélt" (Jn 7,46), azaz "hatalommal és nem úgy,
mint az ő írástudóik" (Mt 7,29).

Jézus körül található kíváncsiak közül két személyre hívjuk fel a
figyelmet: Zakeusra és Heródes királyra. Az előbbi számára a kí
váncsiság belépőjegyül szolgált az üdvösségre (Lk 19,1-10), a má
sik azonban zárt ajtókba ütközött (Lk 23,8-12), mert következmé
nyek nélküli szórakoztatást várt Jézustól, csodajelek formájában.

A kívánesi ember el sem indulna a kíváncsiság mezőire, ha nem
élne benne egy reflektálatlan optimizmus, három tényre vonatko
zóan: a Világ alapjában véve jó - a Világ megismerhető - és "ta
lán nekem is sikerülni fog olyasmi találni, ami kezemben értékké
válhat". Hívő gondolkodással nem nehéz ennek az optimizmusnak
gyökerét a Biblia teremtéstörténet első formájából eredeztetni: " ... és
látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt" (Ter 1,31).

A transzcendencia kíváncsisága. Kíváncsiságunk földhözragadt ma
radna, ha a keresést a szigorúan (s néha gyanakvóan is elítélt) evi
lági jelenségekre korlátoznánk. Mert legértékesebb ígéretei éppen
az "evilág" határának átlépése során valósulhatnak meg. Három
ilyen határátlépésre biztatunk most minden kívánesi olvasót.

1. Mindennapi életünkben számtalan "dologgal" (tárgyakkal,
folyamatokkal, eseményekkel, kapcsolatokkal. .. ) szembesülünk.
Tényszerűségüket - kűlönböző súllyal - tudomásul vesszük; ám
figyelmünk gyakran elsiklik azok "üzenete" vagy "jelentése" mel
lett - ha ugyan rendelkeznek ilyennel. (Példa: egy zászlónak az
adott környezetben elsődlegesen nem a fizikai-optikai tényszerű

sége fontos, hanem a jelentése.) Nos, az erényként működő kíván
csiság feladata, hogy amellettünk elrohanó jelenség-vonat egy-egy
szakaszában észrevegye a véletlenszerűen felbukkanó, ám a ne
künk szóló, fizikai vagy szellemi jelenségen túlmutató jelentést is.
(Ez a magatartás hasonlít ahhoz a feladathoz, amelyet az egyház, a
II. Vatikáni zsinat Gaudium et spes dokumentumban önmaga szá
mára előír: "Az egyház kötelessége, .... hogy szüntelenül vizsgálja és
az evangélium fényénél értelmezze az idők jeleit. ..." GS,4.)
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2. Mondhatunk-e valamit, ha kíváncsiskodásunk másokra irá
nyul? Igen, de csak kalapunkat levéve. Ilyen esetben a kívánesi
keresést az őszinte és nyílt érdeklődés felé, az érdeklődést az
empatikus befogadás felé, ezt pedig, ha lehet, a szeretetteljes
kapcsolat felé kell irányítanunk. Ám ezek a lépések már más
erények talajára vezetnek.

3. Beszélhetünk egy harmadik kíváncsiságról is, de itt már
csak térden állva. Az Isten titkait fürkésző ember kíváncsisága
ez, aki Róla szeretne minél többet tudni, sejteni, érezni - min
den haszonlesés, jutalom, megnyugvás igénye nélkül. Még arra
sem gondol, hogy ezáltal valami erkölcsi tisztulásban lesz része,
bár ez szinte mellesleg, vagy inkább éppen ezért, meg is történ
het. S ez a fajta kíváncsiság a "szellemmel dúsított" ember egyik
legértékesebb magatartása (homo est .capax Dei": az ember Isten
re érzékeny lény). Ehhez még csak nem is kell kereszténynek,
vallásosnak, erkölcsileg feddhetetlennek lennie.

A kíváncsiság erény-jellegét tehát ebben a lehetőségében kí
vánjuk megragadni: a kíváncsiság a rendelkezésre álló testi-lel
ki-szellemi (lehetőség szerint elérhető) értékhalmaz szélessávú
feltérképezésének erénye. Önmagára hagyatva azonban a Prédi
kátor hiábavalóságainak sorsára juthat, hiszen a megtalált, ám fi
nomabb felbontást igénylő értékeknél át kell adnia a vezérlést az
okosságnak, általában az erkölcsi erények magasabb szintjeinek.
Működése azonban nélkülözhetetlen, mert e nélkül csak a széles,
kitaposott úton járhatnánk. A kíváncsiság tehát a SZÚK, saját út ke
resésének erénye.
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EMLÉKEZET ÉS KIENGESZTELŐDÉS

Boldog emlékű II. János Pál pápánk beszélt sok
szor az emlékezet megtisztításának szükségesség
ről. Nagyon igaza volt. Emlékezetünkben mélyen
megrögződnek azok a megbántások, sérelmek,
szenvedések, amelyeket mások okoztak nekünk.
Ez nemcsak az egyénekre áll, hanem családokra,
csoportokra. nemzetekre is. Megd öbbent ő. hogy
mennyire vérző marad az a seb, amelyet sok-sok
évszázaddal ezelőtt az egyik nemzet ü tött a má
sikon. Egy kanada i szá rmazású pápai nuncius,
akivel Japánban beszélgettem, mesélte nekem,
hogy mielőtt Japánba nevezték volna ki nuncius
nak, a Szentföldö n szolgált apos toli delegátus
ként. "Azon a földön - mondta - a zsidók és
arabok egya rán t úgy emlékeznek az ezer évvel
ezelőtt ellenük elkövetett atroci t ásokra. mintha
tegnap történtek volna." Nem tudnak, és nem is
aka rna k felejteni és megbocsá tani.

A bosszú erény?
Ez nem csak a Közel-Kel eten van így. Az egé
sze n más kultúrában nevelkedett Jap án oknál is,
az emberek a rajtu k ejtett sé rtések sebét lelkük
mélyén őrzik, sőt még vakarga tják is, hogy ne
gyógyuljon be a seb. Amikor pedi g megad ódik
az alkalom, a sértésért bu sásan visszafizetne k.

A régi sza muráj etika hagyom án yozta át ez t
a beállítottságot. Minden évben újév táján a te
levízióad ók új sze reposztásban eljátsza tják a
Negyven R6nin tört énetét. Ez egy tényleges tör
ténet a Toku gava korszakból. Valamelyik nagy
úr a sógu n kastélyában szavaiva l megsért ett
egy másikat. A másik úgy felháborodott , hogy
kezdte kirántani a kardját hüvelyéből. Az akko
ri törvén y sze rint, ha valaki a sóg un pa lotájában
aká r csak néhán y ujjnyira kirántja a kard ját hü 
velyéből, halállal bűnhődik. E törvényt az illető

főúrra is alkalmaz tak, megp arancsolták neki,
hogy harakiri vel végezze ki ön magát. Javait is
elkobozt ák. és ezzel a nek i szolgáló negyven
szamuráj "állás talanná" let t. Az ilyen állástalan
szamurájokat nevezték r6ninnak.

Nos, ez a negyven ránin, vezetőjükkel együ tt,
látszólag léha életet kezdett élni, tivornyáztak, dö
zsöltek. Pedig a busid6 etika szerint kötelességük
lett volna urukat megbosszulni. Uruk özvegye
szemrehányásokat is tett nekik, hogy ezzel a köte
lességükkel nem törődnek. A róninok vezetője a
szemrehányásokra nem felelt semm it, és tovább
folytatta dorbézolásait. Mindez azonban csak fi
gyelemelterelés volt. Az akkori Tokugava törvény-
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hozás szerint a róninok önbíráskodása halálbünte
tés terhe alatt meg volt tiltva, és ezért, a szamurá
jok viselkedését látva, a volt uruk kivégzésé t oko
zó másik nagyúr kezdte biztonságban érezni ma
gát. Amikor azonban már úgy látszott, hogy az
esemény bosszulatlanul feledésbe merül, egy téli
napon, hajnalhasad ás előtt, összegyűlt a negyven
rónin, a frissen esett havon át elmasíroztak a sér
tést elkövetett úr palotájához, megostromolták, és
a védőket lemészárol ták. A vétkes főúr félelmében
elbújt a szeneskamrába a szénkupacok m ög é, de
mielőtt kihajnalodott volna, sikerü lt rá találni. A
remegő embert előhurcolták. A sza murájok veze
tője tiszteletteljesen meghajolt előtte, és egy csa
pással levágta a fejét. A lándzsára szúrt fejet pedig
büszkén hord ozva a negyven rón in végigvonult a
reggelre az utcákra tolakod ó bámuló tömeg sze
me láttára. Tud ták, hogy a mindenh ató sógu n
rendőrsége nemsokára eljön értük, és ő nb ír ásko

dásuk miatt valamennyit kivégzik. De ezzel mit
sem törődtek: teljesítették a bosszú kötelességét.

Nos, ezt a tört énetet minden évben nézik a ja
pánok a televízióban, és megcsod álják a róninok
erényé t és bátorságát. Sőt, a tör ténelm i időkben
já tszód ó szinte minden népszerű japán televíziós
mesében ugyanil yen a kitalált tört énetek lefolyá
sa: a darab elején megjelennek a jók és a gono
szok, az erős gonoszok szörnyűségesen bán tják a
gye nge jókat. Ekkor azonban fellép a főhős, az
igazságosság bajnoka . Csodá latosan tud vívni.
Elkiáltja magát: "Ezt én nem engedem, nem bo
csá tom meg!" Behatol a főgonosz palotájába,
kardj ával levág negyven-ötv en test őrt. Végül
egyedül marad a főgonosz. Annak a fejét is egy
suhintássa l lem etszi. Utána megeléged ett en fúj
egye t, és vissza he lyezi kardját hüvelyébe. Az
utolsó jelenet ped ig az, hogy amegszabadult jó
emberek vidáma n esznek, isznak. A hátt érben
ped ig ott emelkedik a Fudzsi hegy havas csú csa .

Milyen nehéz volt nekem az ilyen felfogás
ban nevelkedett japán okn ak hird etni Jézus taní
tását , amely az t rnondja, hogy a bosszúállás
nem erény, és a megbocsátás a legn agyobb erő.

Jézus tanítása
Az em lékezetnek megbocsát ás által történő

megtiszt ítása isteni csoda. Jézu s mégis a legnyo
matékosabban er re hív fel. " Ha megbocsátjátok
az embereknek botl ásaikat . nektek is megbocsát
a ti mennyei Atyá tok. De ha nem bocsátjátok
meg az embereknek, Atyá tok sem fogja megbo
csátani nek tek a ti bo tl ásaitokat " (Mt 6,14-1 5).
Péter kérdi : "Hányszor vétkezhet elle nem test-



vérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Ta
lán hétszer?" Jézus felel: "Nem azt mondom,
hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer" (Mt
18,21-22). "Amikor felálltok, hogy imádkozza
tok, bocsássatok meg, ha valami sérelmetek van
valaki ellen, hogya ti Atyátok is, aki a mennyek
ben van, megbocsássa nektek vétkeiteket" (Mk
11,25). "Ha vét ellened testvéred, figyelmez
tesd; és ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha
napjában hétszer tér vissza hozzád, és azt mond
ja: Bánom! - bocsáss meg neki" (Lk 17,3-4).

Mint láthatjuk, a legkülönbözőbb variációk
ban adták tovább az első keresztények Jézusnak
a megbocsátásról szóló tanítását. Ennyire sokfé
le formában megőrzött tanítás biztosan magától
a történelmi Jézustól ered.

A megbocsátás szükségességéről külön pél
dabeszéd is olvasható Máté evangéliumában
(18,23-35). Egy szolga tízezer talentummal tar
tozik királyának. Ez mai pénzben több milliárd
forintnak felel meg. Tehát teljesen lehetetlen
visszafizetni. A szolga haladékért könyörög. A
királynak megesik a szíve a szolgán, és egész
adósságát elengedi. A szolga azonban, mihelyt
kiment a király elől, egy szolgatársával találko
zik, aki száz dénárral tartozik neki. Ez napszá
mosok háromhavi bérének megfelelő összeg.
Tehát a tízezer talentummal összehasonlítva
semmi. A szolgatárs haladékot kér, de a könyör
telen szolga nem engedi el tartozását, hanem
börtönbe záratja, amíg meg nem adja adósságát.
A király fülébe jut a dolog. Maga elé citálja a
könyörtelen szolgát, és ezt mondja neki: "Te go
nosz szolga! En az egész tartozást elengedtem
neked, mert kértél engem. Nem kellett volna ne
ked is megkönyörülnöd szolgatársadon, ahogy
én is megkönyörültem rajtad?" Erre a király ha
ragjában visszavonja előző engedményét, és kö
nyörtelenül behajtja szolgája adósságát. jézus
pedig e szavakkal zárja a példabeszédet: "Igy
tesz majd mennyei Atyám is veletek, ha mind
egyiktek szívből meg nem bocsát testvérének."

Jézus számára oly fontos tanítás volt a megbo
csátás, hogy belevette még abba az imába is, ame
lyet tanítványainak tanított: "Bocsásd meg vétke
inket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk
vétőknek" (Lk 11,4; Mt 6,12). Hívei mindennapi
imájának szánta a Miatyánkot. Ebből az követke
zik, hogy nem mondhatja el ezt az imát az olyan
Jézus-tanítvány, aki minden nap nem bocsátja
meg embertársainak ellene elkövetett vétkeit.

Máténál a mondat a következőképpen szól:
"Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is meg
bocsátottunk az ellenünk vétőknek." Itt tehát
múlt időben áll a mondat második fele: már meg
bocsátottam, és így merek lsten színe állni, hogy
magam is a magam számára bocsánatot kérjek.
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A mondottakból világos, hogy a megbocsátás
csodája azoknál lesz lehetséges, akik mélyen
meg vannak győződve arról, hogy Isten szine
előtt reménytelenül el vannak adósodva. Hol
vagyunk mi attól, hogy teljesítsük Jézus paran
csát (ez parancs, és nem ajánlási), hogy "szeres
sétek egymást, ahogy én szerettelek titeket" (Jn
15,12). Mindnyájan sokszor és sokat vétkezünk,
"gondolattal, szóval, cselekedettel és (főképpen!)

mulasztással." Nem mellünket döngetni próbáló
igazak vagyunk, hanem lsten irgalmától függő

szegény bűnösök. Jaj nekünk, ha úgy imádko
zunk, mint a példabeszédbeli farizeus, aki ön
kéntes böjtjeivel és pontos tizedfizetésével dicse
kedett Istennek. Jézus szerint nem ő, hanem a
bűnei bocsánatáért könyörgő vámos "ment haza
megigazultan a templomból" (Lk 18,10-13).

Még ha mindezt tudjuk is, nehéz megbocsá
tani. Hiszen történnek velünk égbe kiáltó ször
nyűségek is. Ezért olyan fontos, hogy maga Jé
zus, aki ellen a legnagyobb szörnyűségeketkö
vettek el, így imádkozott a keresztre szegezve:
"Atyám! Bocsáss meg nekik, mert nem tudják,
mit cselekszenek" (Lk 23,34). Jézus tehát nem
csak tanította a megbocsátást, hanem élte is.

Csak a megbocsátás hoz megoldást
Jézus tanítása és példája tehát világos. A kereszté
nyek a történelem folyamán követték-e? Bizony,
alig. Pedig csak a megbocsátás hoz megoldást.

A bosszúállás ördögi körbe vezet. Láttuk en
nek sok-sok példáját a történelemben. A bosszú
állások eszkalációja mindkét fél pusztulásához
vezet. Vörösmarty Mihály írta ezt le a Két szom
szédvár című drámai költeményében. A magyar
társadalomban is a "haragban vagyunk", "ha
ragszom rád", s az ebből származó gyűlölködés

és perlekedés tett tönkre rengeteg családot.
Semmi garancia nincs arra, hogy a jó ember

fegyverei erősebbek lesznek a rossz emberénél.
Ha ugyanazon a síkon, vagyis a kölcsönös gyűlö

let és megsemmisítés síkján szállunk szembe egy
mással, a kimenetel nagyon kétséges. Isten nem
szokott közbelépni a történelemben, hogy az iga
zaknak szerezzen elégtételt. Más síkra kell emelni
az egész kérdést, és a gonoszságot megbocsátás
sal semlegesíteni. Már Lao Ce is így mondta: "A
rosszat nem lehet megszűntetni a rosszal, hanem
csak a jóval. Én a jókhoz jó vagyok, és a gono
szokhoz is jó vagyok, mert a jóság az erény."

Milyen gyönyörű élmény a megbocsáthatat
lan megbocsátása! Láttam egy német dokumen
tumfilmet, amely arról szólt, hogy a német
kommunista határőrség egyik volt tagja, aki az
akkori parancs szerint agyonlőtt egy Nyugat-Né
metországba kiszökni próbáló férfit a falnál, a
rendszerváltozás után felkereste ennek a férfinak



két fiát. A fiúk, már meglett férfiak, tudták előre,

hogy apjuk gyilkosa meglátogatja őket, A férfi be
állított, és ezt mondta: "Tudom, hogy nem lehet
megbocsátani, amit tettem, de mégis eljöttem,
hogy bocsánatot kérjek." A két testvér eltérő mó
don reagált. Az egyik arckifejezése merev maradt,
és nem mozdult. A másik könnyekre fakadt, és
megölelte ;;pja gyilkosát, aki persze szintén elkez
dett sírni. Igy születtek újjá mind a ketten.

Hadd mondjak el egy közelebb történt esetet.
1953 nyarán, fiatal papként, Rómában tanultam
teológiát. Akkor kaptam egy levelet Magyaror
szágról, kedves nagynénémtó1, Katica nénitől. 6
öreg férjével, férje ikertestvérével, idősebb nővé

rével és a nagyon öreg nagymamával régi falusi
kastélyuk két kis szobájában élt. Földjüket elvet
ték, nagyra nőtt gyerekei saját családjuk eltartása
végett az ország más részeiben találtak munkát.
Kegyelembó1 a szintén kisajátított kastélyban két
szobát meghagytak nekik. A levél így szólt: "Itt
végre elkezdődött a nyár, nagy meleggel, zivata
rokkal. De télen megfogadtuk, hogy a melegre
soha többet nem panaszkodunk. Mert az csak
kellemetlen, de a hideg, az fáj! Es a télen elég ré
szünk volt benne. Már előre félünk a következő

téltő!, hiszen már rövidülnek a napok, itt lesz
egy-kettőre. Az Ur Isten kifürkészhetetlen akara
tából talán még egyet át kell szenvednünk. A leg
világosabb parancsok: a szeretet, az alázatosság, a
megbocsátás, az Ur Isten akaratában való meg
nyugvás. Es milyen nehezek! Pedig mindig job
ban érzem, hogy ez az egyetlen út!" Drága, jó Ka
tica néni! Nem tanult ő sohasem teológiát, de mi
lyen nagyszerűen megértette és megélte Jézus ta
nítását. Nagyon igaza van: ez az egyetlen út.

És ha nem kémek bocsánatot?
Könnyebb megbocsátani azoknak, akik bocsá
natot kémek. De vannak sokan olyanok, akik
nem kémek bocsánatot. Elsorvadt a lelkiisme
retük, vagy bebeszélik maguknak, hogy nekik
volt igazuk. Ha a megbocsátást nem fogadja el
a másik fél, akkor persze a megbocsátás csak
azt jelentheti, hogy imádkozunk megtéréséért,
és nem ápolunk magunkban bosszúfantáziákat.

De talán az is hasznos lehet, ha próbáljuk az
eseményeket a másik fél szempontjából átgon
dolni. Megdöbbentő dolog, hogya legtöbb vi
szályban mindkét fél azt gondolja, hogy neki van
igaza. Elképesztő, hogy az emberek mennyire
csak a saját szemszögükből képesek a dolgokat
látni. De jó lenne kis madárként felreppeni Isten
trónjához, az O vállára telepedni, és vele együtt
nézni a világ múlt és jelen eseményeit. Akkor
biztosan sok mindent egész másképpen látnánk.

Egy szép példát hadd írjak ide a japán keresz
ténység történetéből. Tojotomi Hidejosi sógun
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1597-ben halálra ítélt 26 keresztényt. Egy részük
spanyol ferences misszionárius volt, másik ré
szük pedig japán keresztény. Egyetlen bűnök az
volt, hogy keresztények voltak, és Jézus tanítását
hirdették. A japán elítéltek között volt három je
zsuita. Az elítéltek balfülét levágták, elrettenté
sül végig vezették őket Kiotó utcáin, és lekísér
ték őket Dél-Japánba, a keresztény központnak
számító Nagaszakiba. Ott egy dombon ruhástul
keresztekre kötözték őket. Előttük állt a kivégző

osztag. Nagaszaki keresztény lakossága is ott
volt a kivégzés helyén. Egy jelenlevő portugál je
zsuita értesítésébő! tudjuk a következőket:

"Miután a keresztekre kötözték őket, csodála
tos látvány volt mindegyikük állhatatossága. Je
zsuita rendtestvérünk, Miki Pál, látva, hogy
olyan szószéken találja magát, amely nagyobb
tiszteletet érdemel, mint valamennyi eddigi szó
széke, először kijelentette a körülállóknak, hogy
ő japán és Jézus Társaságának tagja, és hogy
azért hal meg, mert az Evangéliumot hirdette, és
hogy hálát ad Istennek e kiváló jótéteményért.
Ezután pedig így szólt: »Most, hogy ilyen pilla
nathoz érkeztem, gondolom, közületek senki
sem gondolja, hogy kerülöm az igazságot. Kije
lentem tehát nektek, hogy más út nem vezet az
üdvösségre, csak az, amelyet a keresztények kö
vetnek. Mivel pedig ez az út azt tanítja nekem,
hogy bocsássak meg az ellenségeknek és mind
azoknak, akik megbántottak, én szívesen meg
bocsátok a Nagyherceg úrnak (Hidejosinak) és
mindazoknak, akik halálomat okozzák, és kérem
őket, hogy vegyék fel· a krisztusi keresztséget."
Ez után társaira fordította szemét, és elkezdte
őket lelkesíteni ebben a végső küzdelemben.
(Néhány perc múlva) a négy hóhér levette lán
dzsáiról a japánoknál szokásos hüvelyt. Erre a
borzalmas látványra az összes jelenlevő hívő fel
kiáltott: »[ézus, Mária!«, majd egetverő zokogás
ban törtek ki. A hóhérok valamennyi elítéltet
egy-két döféssel pillanatok alatt megölték."

Hát ilyen is történt a bosszú felmagasztalásá
ban nevelkedett japánok között. Jézus példája és
tanítása erősebb volt minden beidegződött ha
gyománynál. A megbocsátás kultúrája ellen le
het persze sok ellenvetést felhozni. Ha mindent
megbocsátunk, hol marad az igazságosság? Ha
nem fékezzük meg erőszakkal a gonosz mester
kedéseit, nem fognak a fejünkre nőni? Nem kö
telességünk-e az igazságosságnak érvényt sze
rezni annak elködösítésével szemben?

Ezek nehéz kérdések, és sok bölcsesség kell
ahhoz, hogya konkrét életben eligazodjunk. De
kétségtelen, hogy ha az emberiség nem akarja
önmagát elpusztítani, a kiengesztelődés és meg
békélés felé kell haladnia. Néhány konkrét fel
adatot már most világosan láthatunk.



Konkrét feladatok
Először is, nagyon kívánatos lenne, ha csak az
igazságra elkötelezett nemzetközi csoport újra
írná a történelemkönyveket. Ma még ott tar
tunk Európában, hogyatörténelemkönyvekben
mindig a magunk népének volt és van igaza, a
többi nép pedig elvetemült gonosz. Sőt, kitalá
lunk hamis nemzeti mítoszokat, és azokkal
igyekszünk gyógyítani kisebbségi érzéseinket.

Egyháztörténeti könyvekben is hasonló a
helyzet. Az eretnekek rosszhiszeműgonosznak
vannak lefestve, és a könyvek szerzői arra taní
tanak, hogy örüljünk pusztulásuknak.

Csak újabban kezdünk lassacskán ráébredni
az ilyen történetszemlélet fonákságára. A cow
boy filmekben is régen a fehérek voltak a jók, és
a nézök örültek, amikor a vadul üvöltöző indi
án lovasokat a hősies fehérek egymás után le
puffantották. Az újabb filmek már nem merik a
dolgokat ily módon ábrázolni. Az európai kö
zösségben is, amelyben most már tényleg eltűn

tek a határok, nincs éreIme a franciákat a néme
tek ellen, vagy a németeket a franciák ellen lází
tó filmeket vagy könyveket produkálni. De még
nagyon messze vagyunk attól, hogy mindnyá
jan merjünk az igazság szemébe nézni.

Fontos még a gyermekeknek békére való ne
velése. Itt nagyon rossz a helyzet. A televíziós já
tékok, amelyek órákra magukhoz bilincselik a fia
talokat, csupa lővöldözésre, bombázásra és gyil
kosságra tanítják nézőiket. A rajzfilmek is nagy
részt hasonlóak. Még az a jó, hogy ott gyakran
más csillagokból jövő monstrumokkal történik a
hősök küzdelme, de az állandó erőszak nézése ott
sem tesz jót. Sajnos, a béke unalmas, és a háború
izgalmas. Milyen jó lenne, ha a béke építését tud
nánk érdekfeszítőenés izgalmasan ábrázolni!

A politikai élet síkján is abba kellene hagyni
a fehér-fekete gondolkodást. Az emberek vilá
gában a szürke ezer árnyalata uralkodik. A po
litika művészete nem a színtiszta ideálok erőlte

tése, hanem a lehetőségek mérlegelésével a jobb
megoldások megvalósítására irányuló törekvés.

A hétköznapi életben is hozzá kellene szok
nunk ahhoz, hogy ne tekintsük magunkat fehé
reknek, másokat pedig feketének. Vigasztaló az a
meglátás, amelyet XVI. Benedek pápánk a re
ményről szóló enciklikájának végén tár elénk.
Szerinte a legtöbb ember sem nem kristálytiszta,
sem nem teljesen elvetemült bűnös. "Felteheljük,
hogy a legtöbb embernél megmarad az igazság
iránti, a szeretet iránti és az Isten iránti végső, leg
belsőbb nyitottság. A konkrét élet döntéseinél
azonban ezt újra meg újra befedik a rosszal kötött
kompromisszumok. Sok piszok eltakarja a tisztát.
De mégis erre szomjazunk, és ez újra meg újra
felbukkan minden alantas dolog fölött, és jelen

631

marad a lelkekben. Mi történik az ilyen emberek
kel, amikor Bírájuk elé állnak? Az életük folya
mán felhalmozott sok tisztátalanság hirtelen je
lentéktelenné válik? Vagy mi történik? Szent Pál
az Első Korintusi levélben egy elképzelést mutat,
amely szerint Isten ítélete különböző módokon
érinti az embereket, kinek-kinek állapota szerint.
Pál képeket használ, melyekkel az elképzelhetet
lent valahogyan kifejezni igyekszik, anélkül, hogy
ezekbó1 a képekbó1 fogalmakat alkothatnánk.
egyszerűen azért, mert a halál utáni világba nem
tudunk belepillantani. és nincs róla tapasztala
tunk. Pál először is azt mondja, hogy a keresztény
egzisztencia Jézus Krisztusra, a közös alapra
épült... Aztán hozzáteszi: »Ha valaki erre az
alapra aranyat, ezüstöt, drágaköveket, fát, szénát,
szalmát épít, mindegyiknek a munkája nyilván
való lesz; ugyanis az a nap megmutatja, mivel az
tűzben fog megnyilvánulni, s a tűz majd kipró
bálja, hogy kinek-kinek milyen a munkája. Az,
akinek megmarad a munkája, amelyet ráépített,
jutalmat nyer. Az, akinek munkája elég, kárt vall;
ő maga ugyan megmenekül, de csak mintegy tűz

által- (3,12-15). E szöveg mindenesetre azt mutat
ja, hogy az emberek üdvözítése különböző for
mákban történhetik. Bizony néhány felépítmény
leéghet, az üdvözülendőnek magának tűzön kell
átmennie, hogy végérvényesen képes legyen Is
tenre, és helyet foglalhasson az örök menyegzői

lakoma asztalánál." (46) Ha ilyen összetettnek
tudjuk a legtöbb embert, nem leszünk hajlamosak
a naiv ítélkezésre.

Mozart operáinak szereplőiéppen azért szim
patikusak és mélyen emberiek, mert ő ilyenek
nek ábrázolja őket. Például a Figaro házassága
című operában mindenki ravaszkodik, minden
ki rosszalkodik, de senki sem teljesen gonosz. A
végén pedig csak a nagy megbocsátás oldja
meg a szeretetben a bolondériáknak ezt az egy
napját. Talán az egész életünk ilyen bolondéria.

Zárszó
Azért nehéz a kiengesztelődés és megbocsátás,

mert a mindenkinek mindenki elleni harcára
épülő élővilágból kiemelkedett emberiség szá
mára a lélek és a szellem életelvei életidegennek
tűnnek. Az állati örökség húz lefelé. De az em
beriség jövőjét csak az egyetemes, megbocsátó
szeretet képes biztosítani. "La synthese tient par
en-haut" - mondta Teilhard: a szintézis felülről

történik és szilárdul meg. Mindenek fölött pedig
az Isten van, aki maga az irgalmas jóság. Erde
mes rá építeni jövőnket, mert ő az örökkévaló.
Az ő irgalmas megbocsátásában hiszünk, és ezt
igyekszünk tovább terjeszteni az emberek közőt

ti kiengesztelődés és béke építésével.

NEMESHEGYI PÉTER



FRIED ISTVÁN: ÍRÓ ESŐKÖPENYBEN
Márai Sán dor pályaképe

Fried István Márai-pályaképéhez választotta ezt
a szellemes címet. A könyv fedőlapján Márai
Sándornak az a fényképe látható, amelyen eső

köp enyben, megközelíthetetl en pókerarccal áll
dogál könyvespolea előtt, mint aki éppen indul
ni készül. E folytonos - testi és sze llemi - ké
szenlét ábrázolása Fried István kitűnő könyvé
nek egyik legizgalmasabb és legtanulságosabb
jellemzője. Egy a mag yar nyelvéhez és polgári
kötődéseihez makacsul ragaszkodó remekíró
magától értetődő eleganciával fogadta be és
dolgozta föl Európa és a tengeren túli világ
hasznosítható, értékes ösztönzéseit, bár abban
teljesen igazat adhatunk pályaképe megrajzoló
jának, hogy vitázni lehet, mennyire tudatosan
szerkesztette műveit, "olvasmányainak kivá
lasztásában azonban bizonyára sze repe lehet a
véletlennek, főleg emi grációjában az álta la meg
látogatott kön yvtárak, a hozzá elju tó kűlderné

nyek meg szabhatják, milyen mértékben képes
figyelni a (világ) irodalom alakulástörténetét". S
az is vitathatatlan, hogy anyagi l ehetőségei nem
engedték meg, hogy annyi könyvet vásá roljon,
mint a háború előtt, bár naplói tanúsága sze rint
válto zatl anul sokat olvasot t, csak éppen elég
rendszert elenül. Ezek a rem ek, találó észrevé te
lek Az olvasó író című fejezetben találhatók, s
ugyanitt fejtegeti Fried István, hogy Márai a vi
lágpolitika eseményeit is nyom on követte, s ez
a figyelem különbözteti meg mohón olvasó
szomszéd jától, Kosztolán yitól, akivel elég sok
vonatkozás ban tart rokonságot.

Ha bárki figyelemme l kísért e Fried István
Márairól írt eddigi könyveit és tanulmányait,
ezekből bízvást összerakha tta az író mozaikké
p ét, s mind világosabb lehetett szá mára, hogy
már csak a portré finom ításának művelete van
hátra. Véleményünket hitelesíti a monográfia,
bár ez a fogalom a legkevésbé sem illik a port
ré-író művére, amely sokkal inkább egy nyomo
zás és leplezés története, semmint egy komol y
kod ó ítéletalkotó kinyilatk oztatása. Márai élet
műve és ars poétikája is egy nagy kaland vetü
lete, Fried István találó megfogalm azása sze rint
az írónak az volt a meggyőződése, "hogy pol
gá rna k lenni hősies felada t, s aki nem vállalja el
ezt, aki nem képes kilépni a csöndes, jótékony,
kellem es csa ládi körből, a mérsékelt jólét bizto
síto tta privat iz ál ásb ól. noh a a »nap k övetelmé-

. nyei- válasz tás elé állítják, nem tehet több é úgy,

632

mégis úgy igyekszik tenni, mintha nem érné el,
nem értené a h ív ásr ' .

Márai folyvást ez a h ív ást hallott a, s ebből az
értékek megőrzésére sz ólít ó intelemből alkotta
meg hiv atása törvényeit. Ha Fried István pálya
képét műfajától kicsit eltérően jellemezn ém. ta
lán az t a megh atározását érezném találónak: fej
lődésregény, egy nagy író életéne k, alakulásá
nak, lelkiségének és művészetének folyam atraj
za, amelynek legjellemzőbb elemei a közös eu
róp ai go ndolkodás humanista hagyom án yain ak
el- és befogadása, m ásfel ől a művész felelőssé

géne k tudatosítása. Epp ez ut óbbi jegyében ide
gened ett el a médiumoktól és a bennük va ló
szerepléstől. Rádöbbent hamiss águkra. mani
pul ációikra és ferdítéseikre. Ez is magyarázza
zárkózottságát, melyet szívesen neveztek gőg

nek az értetlenek.
Kicsit részlet esebben idézném a kön yv

egyik, szá momra sze mélyes okb ól is fontos
gondolatát, amely fényt derít Márai világnéze
tére, s egyben arra a különbözőségekre is,
ame ly a második és harmadik nemzedék sze m
léletében mutatkozik. (Az idézet azt is eláru lja,
mekk ora mélységekb e képes hatolni összeha
so nlító elemzései során a pályakép szerzője.)

" Rónay György, aki szintén vezetett naplót,
bár följegyzései jóval halála után jelentek meg,
ném i indulattal teszi sz óvá, hogy e M ára i-m ű

vek nem felelnek meg az álta la »id e álisv-nak
tartott napl ókkal szemben elvárha tó követelmé
nyeknek, talán fogal maz hato k úgy is, hogy ke
vesli a »gy ón ás- hitelességét. »M árait a napl ójá
ban lehet olyko r rajtakapni, hogy számá ra az
írói kétely, az önmagával való viaskodás is csak
póz és mechani zmus. Ó, ha egyszer le tudná
vetni arcáról ezt a maszkott - Nem eny híti ez t a
megállapítást egy későbbi bejegyzés sem:
»rnennyit tudott egy Márai, Tamási; mennyit tu
dott Krúdy, M óricz, Babits«. írja ezt Rónay
nem zed ékükkel (mely »elap r ózó dá sra - van ítél
ve) sze mbes ítve az előttük járók teljesítményét;
s itt anny i azé rt mindenképpen feltűnő, hogya
tekintélyes névsorban Márai szerepe l az első, a
»nyit ó- helyen . Az olvasás »hogyan- -ja, két író
egy máshoz fűződő viszon ya poétikájuk megfe
leltethetőségétől és/vagy eitéréseitől függ . >>Vi
l ágn ézetileg- több árnyalatban kül önbözik egy
mástól Márai és Rón ay: az a »neokatolikus
irány, amely fordí tásokban és erede ti művekben

az 1930-as esztendőkben magyarul is megjele
nik, nem áll messze sem M árait ól. se m Ró
naytól, de ket tejük sze mléletét tekintve mégis



némi távolságban érzékelhető, miként olvassák
Claudeltől Bernanosig, Greentől Mauriacig a
francia regényeket. Nem közvetlen innen, de
egy kissé innen is magyarázható, hogy Márai
útja másfelé vezetett, mint Rónayé. Az igazi el
utasítás Rónay részéről egy alapjában más pol
gárságvíziót, személyek közötti kapcsolatot rejt.
Márai az 1930-as években induló szerzőkre túl
nagy hatást gyakorolt ahhoz, hogy e szerzők ne
maradjanak meg »tanítványi- pozíciójukban.
Saját hangjuk megleléséért folytatott küzdel
mük során tagadták meg Márait, fordultak
szembe írásmódjával, olvasták tudatosan félre,
hogy hatása alól elmeneküljenek. A Márai-ol
vasás folyamatosságát aztán a »fordulat éve«
(1948) lehetetlenné tette, Máraihoz is ritkábban
jutottak el kortársai, az utána következőnemze
dék könyvei. Osszeolvasásról így nem beszélhe
tünk, annál inkább az 1989-es változások után
majdnem meglepő, áradatszerű olvasói érdeklő

désről. Márai európai (olvasói) sikere talán meg
engedi azt a feltételezést, hogy olvasói között
többségében vannak azok, akik - ha nem élet
re-halálra is, de - felelősséggel olvasnak."

Aligha meglepő, hogy a könyv legizgalma
sabb fejezete Az ír6 ír6vaUoglalkozik. Számom
ra annak idején az volt Márai írásának alapkér
dése, miképp talált rá arra a módra, hogy a re
gényeinek és elbeszéléseinek szereplőit a natu
ralista összefüggésekből kiszakítva a valóság
fölé emelhette. Fried István persze arra is kitér,
hogya szépírósághoz vezető utat megnehezítet
te az a felismerés, hogy "a világban él, és a világ
nak ír". Ezt az ellentmondást oldja Márai stílusá
nak emelkedettsége, ám feloldása mégsem kö
vetkezik be, mert "a kettőség tudományvétele
az írás, az alkotás előfeltétele". így fogalmaz
Fried István, s hősének kijelentésére utal: "Vég
zetesen kell élni és írni, tehát nyugodtan és fe
gyelmezetten, nagyon figyelmesen, egyforma
erővel figyelve a világra és önmagunkra, értel
münkre és szenvedéseinkre, az emberek szándé
kaira és a mindenséghez való kapcsolatainkra."

Csak vázlatosan utalnék e fejezet néhány
eredeti megfigyelésére. A szerző gondosan, az
életmű érlelődésének, gazdagodásának folya
matába állítja Márai kisprózai munkáit (ame
lyek napjainkban igen népszerűek), újszerű

méltatását adja legfontosabbnak ítélt elbeszélé
seinek. A zendü/őkben a kortárs regényekkel tör
ténő dialogizálásra és a modernségkritika jelen
létére figyelmeztet, s önértelmezéseinek saját
írásművészetének modorosságára utaló meg
jegyzéseit, töprengéseit emeli ki.

Bár nem fogalmaz meg egyértelmű értékité
letet, Fried István számára is a szépíró életmű

vének magaslati pontja aVendégjáték Bo/zan6ban
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és a Szinbád hazamegy. Erről a következő találó
megállapítást teszi: "nemcsak a Krúdy-életmű

szolgál előszövegéül, hanem magának Márai
nak Nyugat-látomása, a korszak jellemzéséhez a
meglepetés erejével ható József Attila-sorok fel
bukkanása, az utalás az 1930-as esztendőkben

már állatkerti mesélőként ismert Oszkár bácsira
is és így tovább". A Krúdy-regény kapcsán még
egy rendkívül fontos észrevételére érdemes fel
figyelnünk: a mű nemcsak egy "alaposan kiku
tatott és végiggondolt (... ) életrajz 'átírása' (... ),
hanem legalább oly mértékben 'irodalom-tör
ténet, egy korszakhatár regényesítése, illetőleg

a 19-20. századfordulós modernség müvésztet)i
korszakának lezárulása az, ami a pittoreszk je
lenetekben az olvasó elé tárul".

Felfokozott érdeklődéssel szembesültem
Fried Istvánnal A gyertyákcsonkig égnekről kifej
tett megfigyeléseivel. Köztudott, hogy Márai
műve kivételesen népszerű, fordítják, olvassák
és újra meg újra kiadják. Az íróról szóló könyve
imben nem tagadtam, hogy tőlem távolabb áll,
ezt az értékítéletemet Szávai János figyelemre
méltó tanulmánya, érezhető ,szeretettől átfűtött

sorai sem ingatták meg. Fried István finom meg
figyelései és analógiái sem módosították ítéle
tem. Meglehet, Márai figyelembe vette Thomas
Mann Lotte Weimarbanjának egyik Goethétől

eredeztethető motívumát, hogy fontos szerepe
van a műben a halálra történő utalásnak és a
"hazamegy" többértelműségének,mint regény
mégsem meggyőző - számomra legalábbis
nem -, hiszen nem elégíti ki olvasója felcsigá
zott várakozását. Azt érzékelem benne, hogy
Márai a regényforma új lehetőségével, a cselek
mény nélküli, oda- és visszautalások hálójából
kibontakozó szöveg megteremtésével kísérlete
zett, ez azonban nem az ő világa. Sokkal ottho
nosabb számára a műveltséggel és célzásokkal
átszőtt, sejtelmes utalásokkal gazdagított törté
netmondás, amelynek remek megvalósulását
tapasztaljuk a San Gennaro véreben.

Fried István "összegzésféle" fejezetében arra
készteti olvasóját, hogya Márai-életműáttekin
tése után az író szándékának szellemében ne te
kintse lezártnak, változhatatlan kánonnak az
életművet. A pályarajz nyitottsága, analógiái,
megfigyelései a kutatás magaslati pontjára ve
zetnek, ahonnan nemcsak egy igen jelentős író
életművére tekinthetünk, hanem a múlt század
világirodalmi törekvéseire, fejleményeire. Kitű

nő munka: a mélyre hatoló kutatótevékenység
példája. (Helikon Kiadá, Budapest, 2007)

RÓNAYLÁSZLÓ



HÓNAPRÓL HÓNAPRA

AZ IGAZI VERSENGÉS
Egyre-másra jelennek meg cikkek hazánk leg
gazdagabbjairól. Idegborzoló osz tal ékok, fizeté
sek, rohamosan növekvő vagyonok. Közben száz
ezrek, ne tán milliók tengődnek a létm inimumon
vagy ala tta . Az egyi k mill iárd os vidámap jelen
tet te ki, ut oléri jövőre az előtte lévőt. Ugy lát
sz ik, ez is verse ny, bár a sportszerűségét lehet
vitatni, a társad almi elfogado ttsága ped ig a nul
lával egyenlő.

Persze vannak másfajta , rokonszenves ver
sengések. Olyan területen is, amelyről fel sem
tételeznénk. Emlékszem arra az iratgyűjtőre,

amelyben a spanyol lírikus, Gon gora verse rej
tőzött. Rajta néhány jelentékeny költő lemondó
szavai: a közismerten homályos költő művét

nem tudták lefordítani. Kérdőn néztem apámra,
nekirugaszkodik-e. Bólintott. Hátha neki sike
rül. Úgy emlékszem, siker koronázta er őfeszí
t és ét, igaz, alaposan megszen vedett a diad alért.

Szebb időkben nem vagyonosodá si, han em
költői versenyeket rendeztek. S fordítók is lel
kesen magyarosítottak költeményeket, félsze m
mel a másik tolm ácsolóra figyelve. A 20-as évek
elején a Ny ugatban jelent meg Kosztolán yi De
zső tanulmán ya, amelyben a fordítás elméleti
kérdéseit fejtegetve lefordítot ta Goethe híres (bár
szerzője által nem sokra becsült) remek ét. a Ván
dor éji dalát. Tóth Arpád tüstént vitába szá llt
Kosztolán yi elveivel, s ő is közölte saját fordítá
sá t. Több se kellett a kort ársaknak: egy re-másra
születtek új és új tolm ácsolások, még M óricz
Zsigmo nd is neki foh ászkodott . sőt, olya n ma
gyarítása is sz ületett, amelynek szerzője Franz
Schube rt megzenésítéséhez is alkalmaz kodni
próbált . Elmondha tjuk. a most százéves Ny u
gatban nemesebb versengés folyt, mint manap
ság, am ikor nemcsak a vagyonok gya rapítása a
kü zd elem tárgya, hanem nyiltan és titokban
fegyverkezési verseny is folyik, s erre sokkal töb
bet költenek, mint az olimpiára.

Mind ez arról jutott esze mbe, hogy Réz Pál
65 vers 177 fordítását gyűjtötte kötetbe Kalei
doszkóp címmel. Sokkal érdekesebb, békésebb
olvasmány, mint a nap ilapok. Milyen izgalmas
egybevetni Szent Ferenc Naphimnuszát Sík Sán
dor, Dsida Jenő és Képes Géza tolmácsol ásá
ba n! Elme rengeni. vajon melyik a kifeje~őbb

megold ás. Dsid áé-e ("Aldjon én Uram - minden
ember, kit h ábor ús ág, baj, gyötrelem ért. .."), netán
Képes Gézáé ("Boldogok, Uram, akik ezerelmed ért
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másoknak megbocsátanak"), vagy épp Sík Sándor é
("Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelme
dért másoknak megbocsát"), s miközben a versso
rokat ízlelgetjük, megfeledkezünk a gyűlölkö

désről, egy más r ágalmaz ás ár ól. mert a szépség
tér fogatába léphettünk. Rába György rem ek
könyvet írt a Nyugat néhán y nagy költőjének

fordításairól A szép h űtlenek címme l. De ez a hűt

lenség alighanem megbocsájtható. Lám, milyen
tanulságos összehasonlítani Edgar Allan Poe
hollójának károgását, amelye t Babits i SJ Koszto
lán yi is "sohasemnek" fordított. Tóth Arpád vi
szont a zseniális "soha már" megold ást válasz
totta . Vagy egy más után elcsemegézni Fried rich
Höld erlin egy ik legh íresebb költ em énye (Az élet
felén) kilenc (ll különböző fordításán! 6, bold og
idők, amikor egy vers, egy kifejezés hiteles és
szé p megformálása volt a vers engés tárgya!

Egy pillanatra még a Naphimnuszról. A befeje
zésére - Sík Sándor fordításában - máig emlék
szem, alighanem a legend ás ,!Sík- Schütz"-böl:
"Dicsérjétek az Urat és áldjátok / Es mondjatok luflát
neki/ Es nagyalázatosan szolgáljátok." Igen, az Urat
kell szo lgál ni, s nem töréken y értékeket gyűjtö

ge tni, mert ezek előbb-utóbb elenyésznek. A di
cséret és áldá s azo nba n nem hiábavaló.

EGY HAJDANI FELFEDEZÉS NYOMÁ BAN
Évtizedekkel ezelőtt apám a felfedező örömével
méltatt a Szabó Irma költészetét, s rnost, hogy a
Jel Kiadó megjelen tette a költőnő összegyűjtött

verse it (Elragadtatás címmel) és prózai írásait
(És utam mégse koldus út), itt az alkalom, hogy
immá r a kiteljesedő író ról szólju nk.

Az első vonzó benyomás t a versek finoman ci
zellált képei, bensőséges, olykor szemérmesen
rejtegetett érzései kínálják. Szabó Irma szubjektív
lírikus, s ezzel azt próbálom érzékeltetni, hogyan
fordíthatjuk jóra a rosszat Isten segíts égével. mi
képp alakíthatunk ki személyes kapcsolatot a se
gítségü nkre siető Megváltóval. ilyen jellegű írásai a
teológia mélységeibe kalauzolnak. de mindig meg
maradnak az elmélkedés szintjén, s esélyt adnak,
hogy mi is kövessük lelki útján az elmélkedőt.

Térjünk vissza a versekhez. Ha mottót válasz
tanék a két kötet költői magatartásán ak érzékel
tetésére, ezt a négy sort írná m le először : "Mint a
végtelen térséghez szokott / szabad madáraranyos ka
litkában / repdesek én verseim ág-bogában, / hová
vonzásod becsalogatott:" A költésze t képes arra,
hogy kifejezze a lét eseményeit és lehetőségeit, a
költő pedig egy szé pséges ara ny kal irk ában al
kot, amely nem korlátozza röptét, de fegyelmezi



csapongó fantáziáját. Így lehet mélyre hatoló, hi
teles krónikása az ünnepek mondanivalójának és
beleérző megjelenítője az apostoloknak.

Van kedvenc versem is. Nem kis meghatott
sággal olvastam a Rónay Györgyemlékét idéző
A menny előterében t: "Hazatért, de nem egészen, /
egészen akkor, ha mindannyian / együtt leszünk
vele. / Addig ott vár a menny előterében, / megosz
tott szíve itt és ott között, / kettős szolgálatra készen:
/ Istennekhódol és felénk hajol; / az áradó fénysuga
rak hullámain / visszasuhan, és fellobban a tétova, /
szétszóródó emlékezet váltakozó / álmában világító
útmutató / tekintete, szeráfi mosolya."

RÓNAY LÁSZLÓ

CZIGÁNY GYÖRGY: ÉGI KÉMIA

"Állandó lelkesedés: ezt kell megőriznie magá
ban a költőnek, a filozófusnak" - tanácsolja Jo
seph Joubert. A 18. századi francia moralista
szavai okkal juthatnak eszünkbe, ha Czigány
György munkásságára gondolunk. Czigány
hosszú évtizedek óta meghatározó alakja a ka
tolikus szellemiségű kultúrának. Költőként,

esszéistaként, rádiós és televíziós szerkesztő

ként-műsorvezetőként egyaránt. Fáradhatatlan
munkás, lankadatlan hitű. Ezt tanúsítja leg
újabb kötete is.

Az Égikémia voltaképpen két könyv: szerkeze
tileg is szabatosan különül el benne a verseket,
versciklusokat s a tízmondatos jegyzeteket, miní
esszéket közreadó két rész. De csak a szerkezet és
a forma tesz különbséget: a hangvétel, a szemlé
letmód, a szerzői szándék azonos. Sőt, motiviku
san is egybetartozik a két műfaj: képeket, kifejezé
seket, olykor egész mondatokat vesznek át a
prózai szövegek a költői művekből - avagy for
dítva. Mintha nemcsak a létezést és benne az em
bert, hanem egymást is szakadatlanul fürkésznék,
olvasnák, értelmeznék ezek az írások.

Hitről, Istenről, szépségről, szeretetről be
szélnek, s közben a szenvedés, a halál tényét és
az öröm, a hála közérzetét békítik össze mind a
versek, mind a jegyzetek. Ez talán legfőbb eré
nyük: az elmúlás tragikumát tudomásul véve
törekednek teljes bizalomra és derűre. Bizalom
ra a lét rendezettsége iránt, derűre a rendben
megsejtett kegyelem okán. " ... mert mit számít
múlásunk is / ha minden szeretet onnan való,
mennyeknek / eleven darabja" - oldja föl a teo
dícea érzelmi-gondolati feszültségét egy, a sze
retet misztériumára hagyatkozó vers (Mit szd
mít?!; 15.). Egy másik a kérdezés létállapotából
bontja ki a teljesség reményét: "Hova lesznek az
élők? A halottak. / Létünk és hiánya együtt ra
gyoghat" (Sorpár; 24.). S több költemény akárha
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egymásnak felelgetne, egymást írná tovább:
"Gyermekien / természetes a hála" - mondja a
Te Deum töredék (31.); " ... ha Isten áll tenger táj
derűjében" - fest látomásos képet a Részlet (52.).
Ha "a létezés keresztszülei" -ként (Vers a külső

sávból; 26.), azaz a világot a nyelv révén folyto
nosan újra- és újjáteremtő lényekként gondol
juk el magunkat, a "halálnál nagyobb lehetetlen"
(Breviárium; 58.) is elgondolhatóvá válik. Hiszen
- mint e szövegek sugallják - csak bátorságot,
a hit bátorságát kívánja.

A tíz-tíz mondatba szorított elmélkedések
igen változatos témavilágot ölelnek föl. Hol a
bölcselkedő hajlam, hol a köznapi reflexió hatá
rozza meg beszédüket, egyszer a vallomásos
személyesség, másszor a kultúraközvetítő elhi
vatottság erősödik föl bennük. Természetes,
hogy találunk sorokat, amelyek a művészet sze
repét, a művész föladatát írják körül a teológia
szókincsével: "A teremtés jelen idejének visszfé
nye, szinte szakrális cselekménye az, amire a te
hetség adományának törvényei vezetik a nagy
alkotókat. Méltóvá a művet ahhoz, hogy a te
remtés szerény részese, de új valóságdarabkája
legyen, nem az alkotó nemes szándéka, válasz
tott témája, tárgya teszi, hanem benső erőiben

megnyílt mondandója, sugallata. (... ) A remekmű

tehát nem illő témaválasztással, hanem minősé

ge által válhat szakrális szépségűvé. (. .. ) Létünk
elvesztésének, halálunknak egyetlen emberileg
lehetséges rehabilitációja a művészet, mely akar
va, vagy öntudatlan az örökre megmaradó (csak
a hit által megsejthető) valóság szépségét próbálja
megeló1egezni" (Tíz mondat a rehabilitációról; 71.).
Több ízben aforisztikus tömörségű tétel fogja
össze a meditációs tapasztalatot; az idő mibenlé
téről szólván: "Vannak emlékeink, s nincsen
múltunk: amire az ember visszagondolhat, az
már a jövő része" (Tíz mondat a mi időnkről; 74.); a
szeretetre alapozott személyességet hangsúlyoz
va: "Csak az a miénk, amit test vagy lélek szerint
átölelhetünk" (Tíz mondat a szeretet keresztjéró1;
84.); a létezés emberközpontúságának adva új
értelmet: " ... nincs széle a létezésnek, mind a szí
ve közepében égünk" (Tíz mondat Duinóról; 107.);
az állatokra társként tekintő gyöngédséget ajánl
va mintaként: "Csodálni érdemes talán számítá
gépet, de ámulva, gyönyörködve ölelgetni csak
lovat lehet, beszélgetvén is vele őnzetlen-szép,

méltó barátságban" (Tíz mondat lovakrul; lll.). S
tételszerű bizonyosság vall a keresztényi identi
tás összetevőiről is: "A keresztényeket nem ideo
lógiai érdek, érzelem, még csak nem is a közösen
megvallott világnézet tartja össze, hanem a cse
lekvésre szánt létezés megszentelt mivolta; ez
pedig úgy szolgálja lelki javunkat, hogy elóbb
másokét" (Tíz mondat a kifelé nyl1ó ajtóról; 119.).



HALMAJTAMÁS

Hogy is mondja Joubert? "Nekünk az a dol
gunk, hogy jót tegyünk, csakis azt: igen, ez a
feladatunk." Czigány György írásai ezt is tud
ják. Tudják, hirdetik - és teszik. (Szent István
Társulat, Budapest, 2008)

JOSEPH RATZINGER - XVI. BENEDEK:
A NÁZÁRETI JÉZUS (I. rész)

Joseph Ratzinger és XVI. Benedek pápa első

"közös művét" tarthatjuk kezünkben. Meglepő
és bátor "összjáték" eredménye a könyv. Habár
az előszóban a "szerzőpáros" megjegyzi, hogy
"ez a könyv semmiképpen sem tanítóhivatali
aktus, hanem csupán 'az Ur arca' személyes ke
resésének kifejeződése a részemről. Igy min
denki szabadon ellentmondhat nekem." (18.), a
Názáreti Jézus mégsem tekinthető pusztán Jo
seph Ratzinger munkájának. Természetesen azt
sem kell gondolnunk, hogy amit nappal Ratzin
ger írt, azt éjszaka Benedek átírta, mégis azt
fontos látnunk, amikor kézbe vesszük a köny
vet, hogy több szempontnak is meg kellett felel
nie, "többfunkciós" művel van dolgunk. Egyfe
lől szeretne "ratzingeri" lenni, tudományos,
komoly biblikus alapokon nyugvó krisztológiai
munka. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a leg
többen XVI. Benedek, a pápa könyveként fogják
kézbe venni (függetlenül attól, hogy egyáltalán
olvastak-e már valamilyen teológiai művet Jo
seph Ratzingertől,vagy sem). Bár Benedek pápa
kijelenti, hogy nem tanítóhivatali megnyilatk0
zásrói van szó, mégis az egyház első embereként
nagy felelősségnehezedik vállaira: minden meg
nyilvánulásának és szavának különleges súlya
van. XVI.Benedek pápa (szűletettJoseph Ratzin
ger) képes arra, hogy ilyen könnyedséggel hor
dozza ezt a komoly terhet.

A Názáreti Jézus minden szempontnak megfe
lel, nagyszeru szintézist alkot. A teológia alapve
tő hivatásával, feladataival találkozhatunk ben
ne: kérdezés, kritikus szemlélet, reflexió. XVI.
Benedek határozott és letisztult álláspontot kép
visel; ahol, kell, ott bátran, ugyanakkor finoman
kritikus. Allandó célja, hogy az elmélet mellett
mindig megjelenjen a gyakorlat is. Nem tér ki
korunk nagy irányzatai, problémái, kérdései eló1
(megjelenik a marxizmus, a kapitalizmus, a li
beralizmus, a totalitárius rendszerek, a globali
zált társadalom, a hamis autonómia és az ember
elidegenedésének problémája). Sőt számos pon
ton ő maga vet fel nehézségeket, őszintén reflek
tál, vállalja a megkérdezett pozícióját, nem kerüli
ki a kellemetlenebb kérdéseket sem. Nem feszeng
ebben a helyzetben, bíztató és megnyugtató vá
laszokat tud adni. Gondolatmenete azt fejezi ki,
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hogy nem lehet anélkül beszélni Jézus Krisztus
ról, az 6 személyéről, tanításáról és tetteiről, hogy
ne kérdeznénk vissza folyamatosan önmagunk
ra: hogy állok Jézus Krisztus előtt, hogyan lá
tom személyét, tanítását, tetteit? A Jézusról való
beszéd csonka a permanens önreflexió nélkül.
XVI. Benedek pápaként azonban nem pusztán
egyéni reflexiót végez, hanem szem előtt tartja
az egyház közösségét is: maga az egyház miként
áll meg Jézus, Isten előtt, milyen viszonyban van
a krisztusi tanítással, milyen hiányosságok, ne
hézségek és feladatok adódnak a mai kor egy
házában. Az evangéliumok tanúságtételét, ma
gát a jézusi művet élő valóságként kezeli, mely
üzenni, válaszolni képes a mai világ, a mai kor
embere számára. Egyértelműa könyv lelkipász
tori célja, spirituális mondanivalója, amint ez az
előszóban is látható: "a legsürgetőbbnek az tűnt

számomra, hogy Jézus alakját és üzenetét nyil
vános működése alapján mutassam be azzal a
céllal, hogy az olvasóban elősegítsem a vele
való élő kapcsolat növekedését" (19.).

Erdemes külön vizsgálni, kiemelni a művet

megelőző előszót, amelyben meglehetősenkriti
kus és erőteljes hangot ütve meg XVI. Benedek
visszatekint a [ézus-kutatás 20. századi történe
tére, kifejti véleményét a tőrténeti-kritikai kuta
tásról és a "kánoni exegézisről" és felvázolja
könyvének alapszempontját. A pápa rámutat
arra az 50-es évektől kezdődő folyamatra, mely
nek során a "történeti Jézus" és a "hit Krisztusa"
egyre jobban eltávolodott egymástól. A Jézus-re
konstrukciók színkavalkádja, különbözösége bi
zonytalanságot okozott a hívek körében. Joseph
Ratzinger Rudolf Schnackenburg mellé áll és
vele együtt hangsúlyozza a döntő pontot: Jézus
Istenre irányultságának, Atyjával való egységé
nek történeti beláthatóságát. Saját művének

alapszempontját is ebben látja: "Jézust az Atyá
val való közösség felől nézni, amely személyisé
gének voltaképpeni középpontja" (11.).

A pápa elismeri a történeti módszer értékét.
sőt nélkülözhetetlen voltát a teológiai munká
ban, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a történe
ti-kritikaí módszer "nem meríti ki az értelmezés
feladatát annak számára, aki a bibliai írásokban
az egy Szentírást látja, és mint Istentől sugalma
zottat hiszi" (l3.). Művében később utal a mo
dern, tudományos egzegézist kigúnyoló irodalmi
alakra, Szolovjov Antikrisztusára, aki "nagyké
pű tudományossággal azt mondja nekünk,
hogy az az egzegézis, amely Istenbe vetett hittel
olvassa a Bibliát, és eközben az élő Istenre hall
gat, fundamentalizmus" (47.). Ratzinger szerint
a helyes szentírásmagyarázat kérdésének tétje
nem kevesebb, mint maga az istenkép. Határo
zottan vallja: "a szentírásmagyarázat nem lehet



tisztán akadémiai ügy, és nem száműzhető a
puszta történetiség tartományába" (79.).

Joseph Ratzinger láthatóan fontosnak tekinti
a történetiség kérdését, az egyes írások hiteles
ségének igazolását. A 8. fejezetben, mielőtt rá
térne a nagy jánosi képek vizsgálatára, elóbb
megvizsgálja a negyedik evangélium szerzősé

gének és történeti szavahihetőségénekkérdéseit.
Bultmann és Hengel téziseit megcáfolva kijelen
ti, hogy a János-evangélium nem "Jézus-költe
mény", nem pusztán kései teológiai rekonstruk
ció, nem "erőszakoljameg" a történeti tényeket.
hanem hiteles képet rajzol a történeti Jézusról,
szerzője történeti tanú, aki az egyházzal és az
egyházban emlékezik vissza.

Benedek pápa alapvető szándéka, hogy meg
szüntesse a "történeti Jézus" és a "hit Krisztusa"
között tátongó szakadékot. Ezért elismeri és fel
használja a történeti-kritikai módszer és a mo
dem exegézis eredményeit, de tudatosan túllép
rajtuk a teológiai értelmezés irányába. "Az evan
géliumok Jézusát, mint az igazi Jézust, mint a tu
lajdonképpeni értelemben vett történeti Jézust"
kívánja bemutatni. Gondolatmenetének alappil
lére: történetileg is logikusabb, hogy a húsvéti
események után hamar megszülető, teljesen ki
érlelődött krisztológia illetve az evangéliumok
Krísztus-képének nagysága mögött eredeti, léte
ző, megtapasztalt isteni nagyságnak kellett áll
nia, hogy "Jézus alakja valóban szétfeszített min
den rendelkezésre álló kategóriát, és hogy csak
Isten titkából kiindulva lehetett megérteni" (18.).

XVI. Benedek könyvében Jézus nyilvános
működését vizsgálja, a Jordánban történő meg
keresztelkedéstőla színeváltozásig tartó esemé
nyeket, kitérve a nagy jánosi képekre és Jézus
önmagára vonatkozó kijelentéseire. Krisztológí
ájának kiindulópontja a Fiú fiúi közössége, leg
bensőbb egysége Atyjával. Ratzinger "teológiai
exegézise" a Szeritírás egységében, az egyház
atyák tanításában, a szentek példájában, !i mo
dem teológusok eredményeiben és az Irások
elevenségében, aktualitásában gyökerezik. En
nek megfelelőenaz egyes szövegeket az Ó- és a
teljes Ujszövetség, illetve az egyházi hagyo
mány (beleértve a modem exegézis eredménye
it) tükrében értelmezi, megjelölve mai jelentésü
ket is. Fő témakörei: Jézus megkeresztelkedése;
kísértései; Isten Országának evangéliuma; a he
gyi beszéd; a Miatyánk; a tanítványok közössé
ge; a példabeszédek üzenete; a nagy jánosi ké
pek; Péter hitvallása és a Színeváltozás, illetve
Jézus önmagára vonatkozó kijelentései.

Tekintsük át a Názáreti Jézus fontosabb súly
pontjait, amelyek közelebb vihetnek XVI. Bene
dek pápa krisztolögiájához, [ézus-képéhez.
Joseph Ratzinger nagyon aktuális, mindennapi
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és elemi kérdéseket tesz föl: mit hozott nekünk
Jézus, ha nem tapasztaljuk világunkban a meg
váltást, ha nem köszöntött be egy békésebb, igaz
ságosabb és jobb világ? "A válasz egészen egy
szerűen így hangzik: Istent" (53.) - mutat rá
élettől elrugaszkodott teológiai eszmefuttatások
nélkül a pápa, majd szembeszáll az elvilágiasí
tott-utópisztikus Isten Országa-eszmékkel. Ami
kor Jézus Isten Országáról beszél, akkor az élő

Istent hirdeti, Isten uralkodó, cselekvő jelenlété
ről, újfajta közelségéről beszél, amely új közel
ség éppen 6 maga.

"A hegyi beszéd" című fejezetben a pápa Ja
cob Neusner: A rabbi talks with Jesus című könyv
dialógusának fonalát veszi fel, és harmadikként
kapcsolódik be a beszélgetésbe: "én, mint ke
resztény, szeretnék abban a beszélgetésben részt
venni, amelyet a rabbi folytat Jézussal, hogy
tőle kiindulva jobban megértsem, mi a hitelesen
zsidó és mi Jézus titka" (72.). Egyrészt közelebb
kíván kerülni a hiteles zsidó gondolkodáshoz,
szeretné elősegíteni zsidó testvéreink megértését.
Másrészt éppen a zsidó mentalitás bemutatása
által tud igazán rámutatni Jézus radikális új
donságára, üzenetének lényegére. Neusnert rab
biként nyugtalanítja Jézus tanításának a zsidó
Irásokkal való összeegyeztethetetlensége. Neus
ner szerint kétféleképpen értelmezhető Jézus li
berális felfogása a szombatról, illetve a negyedik
parancsolat "semmibevételére" történő felszólí
tása, melyek alapvetöen bolygatják meg Izrael
társadalmi rendjét, hagyományát. Jézus vagy
egy liberális próféta, aki engedetlenségre buzdít
Isten parancsaival szemben, tehát félrevezet;
vagy pedig isteni tekintéllyel fellépő személy:
"világos előttem, hogy amit Jézus kér tőlem, azt
egyedül Isten kívánhatja" (107.). Benedek pápa
egyetért azzal, hogy Jézus valóban csak mint Is
ten kérheti mindezeket, és hangsúlyozza, hogy
Jézus a Fiú tekintélyével lép fel, annak a Fiúnak
tekintélyével, aki állandó, bensőségeskapcsolat
ban, egységben van ~~ Atyával. Jézus felülmúlja
és beteljesíti a Tórát Onmaga által: 6 az új Tóra,
az Emberfia az új szombat. A szülők, az ősök

tiszteletére vonatkozó a negyedik parancsot pe
dig kiszélesíti, az egyetemesség ajándékát adva
tanítványainak: Isten családjában mindenkit
megillet a szeretet és a tisztelet.

Joseph Ratzinger alapvetően a történeti Jézus
istenségét emeli ki, hitelt adva az evangéliumok
tanúságtételének: nem a születő egyház "kreált"
Jézusból isteni alakot, hanem épp Jézus istensége
az eredete az egyház létrejöttének. Felszólal a
szigorú, túlracionalizált egzegézis ellen, mely
nem vet számot a Jézus-esemény erejével. "A
névtelen közösségnek meglepő teológiai zsenia
litást tulajdonítanak: Kik voltak valójában azok a



nagyegyéniségek, akik ilyen dolgokat ki tudtak
találni? Nem; a nagy, az új és a magával ragadó
éppen Jézustól jön: a közösség hitében és életé
ben bontakozik ki, de nem az teremti meg. Sőt, a
közösség egyáltalán létre sem jött volna, és ké
pes sem lett volna a túlélésre, ha nem előzte vol
na meg egy rendkívüli valóság" (268.). A Szü
nedrion előtti per, Jézus elítélése és kereszthalála
történetileg is azt igazolhatják, hogy Jézus több
volt liberális prófétánál vagy politikai messiásje
löltnél, csak isteni fellépést; adhatott okot ilyen
radikális összeütközésre. Igy Jézus önmagára
vonatkozó kijelentéseit vizsgálva - Emberfia,
Fiú, En vagyok - Benedek pápa egyértelműen

megállapítja, hogy "a három kifejezés közül
egyik sem lehetett (. ..) a születő egyház hitval
lása" (291.). Mindhárom kifejezésben "az Atya
és a Fiú elválaszthatatlansága", lényegi összetar
tozása jelenik meg.

XVI. Benedekben teljesen feloldódik a beve
zetés paradoxona: a teológus és a pápa tökéletes
communioját alkotja. Egyszerre tudományos és
komoly, ugyanakkor közérthető és világos. Ahol
kell, ott kritikus és határozott, ám alapvetően

nyitott és párbeszédre kész. Bátran kérdez és ref
lektál, válaszai őszinték, mellébeszélés nélkül
megnyugtatóak. Rámutat az igazi válaszadóra:
az evangéliumok Jézusára, az igazi Jézusra, aki a
mai kor egyházának Jézusa is. Izgalommal vár
hatjuk művének folytatását. (Ford. Rokay Zol
tán; Szent István Társulat, Budapest, 2007)

BORBÁSPÉTER

LARRY W. HURTADO: HOGYAN
LElT JÉZUS ISTENNÉ A FÖLDÖN?
A Jézus-tisztelet történeti gyökerei

Hazai viszonylatban örvendetes esemény, ha
egy jelentős teológiai és történeti mű nem sok
kal a megjelenése után már magyarul is olvas
ható. A szerző két évtizeden keresztül vizsgálta
és elemezte, hogy az első keresztény nemzedé
kek miképpen gondolták el és fogalmazták meg
a Jézus istenségére vonatkozó nézeteiket és hit
vallásaikat, miközben továbbra is igyekeztek
következetesen megmaradni az egyistenhitben.
Kutatói munkássága eredményeit egy monu
mentális műben foglalta össze (Lord Jesus Christ.
Devotion to Jesus in Earliest Christianity. Grand
Rapids - Cambridge, 2(03). Ennek köszönhetően

2004 márciusában ő tarthatta a negevi Ben-Gu
rion Egyetem Deichmann-előadássorozatmeg
nyitó előadásait, amelyekben főművének gon
dolatait igyekezett az Ujszövetségben kevésbé
jártas izraeli egyetemi hallgatóság számára kö-
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zérthetően megfogalmazni. A kötet első része
(Témák és közelítések) tehát ezeket az előadásokat

tartalmazza, míg a második rész (Definíci6k ésvé
dekezés) tulajdonképpen négy, szakfolyóiratok
ban már megjelent tudományos igényű tanul
mány újraközlése. Ennek tulajdonítható az
esetenkénti óhatatlan ismétlés. A kötet együtte
sen mégis egységes egészet alkot, hiszen az első

rész kitételeit a második részre tett utalások hi
vatottak alátámasztani.

Az első fejezet lényegében egy tudománytör
téneti ismertető, amely a szerző azon gondolatát
domborítja ki, hogya Jézus-imádat nem a hellé
nizálódás következménye, hanem az már része
az első zsidókeresztény csoportok meggyőződé

sének. Ezt a gondolatot viszi tovább a második
fejezet, amelyből kiviláglik, hogy a Jézus isten
ségébe vetett hitet Pál és a később megtérő "po
gány"-keresztények tulajdonképpen már meg
örökölték. Mindez azonban nem Jézus megiste
nülését jelenti, hanem istenségének a levezetését
a továbbra is vallott egy Istenből. A harmadik fe
jezet azt taglalja, hogy ennek a hitnek megvoltak
a politikai (például keresztényüldözés) és a tár
sadalmi (például családi kapcsolatok átrendező

dése, vegyes házasságok és rabszolgák kérdése)
következményei, mind a judaizmus (például is
tenkáromlás), mind pedig a Római Birodalom
(például istentelenség) vonatkozásában. A ne
gyedik fejezetben a szerző egy "esettanulmány"
segítségével igyekszik alátámasztani a nézeteit.
Ehhez a filippiekhez írt páli levélben felhasznált,
de korábbi szerkesztésű himnuszt (Fil 2,6--11)
elemzi. Ennek lényege, hogy az őskeresztények

az addig Istennek kijáró tiszteletet most magára
Jézusra alkalmazták - egy Krisztus-hívő zsidó
környezetben!

Műve második részében Hurtado először a
zsidó monoteizmust ismerteti, majd vázolja a
Húsvét utáni Jézus-imádat és a történeti Jézus
között fennálló összefüggéseket, kapcsolatokat.
Kétségtelen azonban, hogy Jézus imádatának már
a kezdetektől voltak ellenzői, elutasítói, A szer
ző ezt a kérdést főleg a szinoptikus evangéliu
mok és a páli levelek elemzésén keresztül tár
gyalja. Ezekből eléggé világosan kiderül, hogy
mindenképpen a judaizmuson belül végbement
komoly átalakulásról beszélhetünk. Végezetül
Hurtado felhívja a figyelmet arra, hogy talán
több jelentőséget kellene tulajdonítani a "vallási
tapasztalat" vizsgálatának az Ujszövetségben,
amelyet a tudósok meglehetősen elhanyagolnak,
mivel érdeklődésüket elsősorban a teológiai fejlő

dés tanulmányozása köti le.
A kötetet függelék zárja, amelyben H.-H.

Deichmann az általa alapított előadássorozat

okait és céljait ecseteli; illetve R. Deines megvá-



laszolja azt a kérdést, hogy "miért tanulmá
nyozzuk a korai keresztény irodalmat a Ben-Gu
rion Egyetemen?" Elsősorban azért, mert
segítheti a mai judaizmus kialakulása történeti
körülményeinek a jobb megértését.

Végezetül egy apróságnak tűnhető, ellenben
komoly horderejű dologra hívnám fel a figyelmet
a fordítással kapcsolatosan. Alapvető teológiai
(krisztológiaí) tévedésnek tartom a Jézus-tisztelet
fogalom használatát. A szerző egyértelműen imá
datról (devotion to Jesus) beszél, ami hellyel-közzel
(eléggé következetlenül) a fordításban is tükröző

dik. Amennyiben Jézust a követői csak tisztelték
volna, akkor soha nem tekintik Istennel egyen
rangúnak. Azok, akik ezt az álláspontot képvisel
ték, fokozatosan a kibontakozó egyház peremére
sodródtak, és eretneknek minősültek.

A felvetés ellenére fontosnak és dicséretesnek
ítélem ezen mű megjelentetését, és remélem, hogy
a Bencés Kiadó a továbbiakban is feladatának te
kinti a nemzetközi teológiai kutatás jelentős ered
ményeinek a megismertetését a hazai olvasókö
zönséggel. (Ford. Bretz Annamária; Napjaink
Teológidja, 9; Bencés Kiad6, Pannonhalma, 2(08)

JAKAB ATTILA

ESZMEI-ÉRZÉKI VIRÁGÖZÖN
Olescher Tamás kiállítása
a Leitner + Leitner irodaházban

A kortárs magyar képzőművészetben - nagy,
kiismerhetetlen erdő - különleges hely illeti meg
Olescher Tamás festészetét. Attraktív látványvi
lága vagy a benne rejtező gondolatiság folytán?
Képeinek mély tüzű szakrális tartalmai révén?
Kultúrtörténeti - bibliai - meghatározottsága
miatt? Az ünnepi, a reneszánsz fényétó1 a plein
airen keresztül a népi vallásosságig húzódó vonu
lat - rituáléja szerint nyugodtan mondhatnám:
eszmekör - az ember (a keresztény kultúrkőr

ben mozgó lény) azon (egyszer valósággá váló?)
hiedelmére épít, hogy a világ megváltoztatható.
Hogy a szépség mint belső lélektartalom még a
fegyverek, tankoszlopok ellenére is van annyira
erős, hogy erkölcsként hasson. Szerenesés eset
ben - nézzünk csak körül fölfordult világunk
ban, - arkánuma lehessen a nyomorultaknak.

Es Olescher - tartása, mosolya, hite azt sugall
ja - megfelel a bizodalomnak. Miért? Mert nagy
tudatossággal épített, a társművészeteket is (ének,
zene, tánc) megmozgató Multi Média Színháza a
természetben és színpadon is a Teremtés örömét és
dicsőségét zengi. Az ember helyét keresi a föld és
az ég csillagbozótosában, mintha a szertartás a koz
mosz része volna. A legősibb, a szent - egyetlen
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mozdulat, egy véghetetlen mélybó1 arcát kiemelő

csángó ének - (egyre több érdeklődőt, tisztaságra
vágyót a körbe bevonva) szemünk előtt válik je
lenné, cselekvő éthosszá. Mert vég nélküli végte
lensége - ahogy egyik képsorozatának címe
mondja, Alphát61 az Omegáig - maga a remény: az
egybekulcsolt ujjak, a meggyújtott, világrészeket
bevilágító láng, az elesettet fölemelő testi s lelki se
gítség tdmaszkén: szolgáló egybetoborzására.

Hogyan is írta Jelenits István? Olescher Ta
más "tematikusan vallásos képeket fest, a ke
reszténység ősi jelképeit idézi fel, amelyeknek
mai divatja egy kissé megriaszthat, hiszen
olyan emberek használják őket furcsa díszként,
akiknek szellemi, lelki tartalmukhoz aligha van
közük. Itt a bartóki program összeszedettségét
és örömét látjuk megvalósulni. Ez a művész a
keresztény hit és hagyomány tiszta forrásából
merít. Amulva vesszük észre, hogy milyen ele
venen mutatja fel az ősit, és hogy mindennapi
életünk egy-egy részlete, látványa hogy lénye
gül át a képein. Nem csalás, nem ámítás: a bá
rány közelében vagyunk."

A Pünkösd előképeként is fölfogható tárlat
- az Olescher Tamás-i virágünnep - szépségét
és komolyságát akkor érezzük igazán, ha rövi
den fölidézzük bibliai hátterét. A 'pentekosz
tész' (pünkösd) szó azt jelenti, hogy az ezen a
napon tartott ünnep a húsvét utáni ötvenedik
napon volt. S továbbolvasva a Biblikus Teológiai
Sz6ta'rat, arra is választ kapunk, hogy ez az ün
nep miként lett Krisztus húsvétjának megkoro
názása: "Az ősi katekézis szerint a meghalt, fel
támadt és az Atya jobbján felmagasztalt Krisztus
azzal teszi tökéletessé művét, hogy kiárasztja a
Lelket az apostoli közösségre (ApCsel 2,23-33).
A pünkösd a húsvét teljessége."

Egy kissé profanizálva a Szeniirds szavait: a
Lélek kiáradása? Igen. Bocsáttassék meg a ha
sonlat, hogy idefordítom a szent szót, hiszen
Oleschernél is valaminő ilyesfajta dolog ment
végbe. Jelképek erdején keresztül baktatva 
szimbólumtára külön tanulmányt érdemelne 
rátalált a szépségben megfogalmazható üdvös
ségre. Ez a családot is magában foglaló élmény
kiterjedt a közösségre, s művészetét ezért is jelle
mezhetjük egyetlen folyamot, az életet életben
tartó gesztusként. Am festőecsete mégsem zso
lozsma, jóllehet magán viseli a bűnnel terhelt
ember (csak Krisztus képes erre) megváltásának
gyönyörűségesterhét, hanem művészi alázattal
való megjelenítése sorsnak, küzdelemnek, a lé
lek megcsendesedését különös látványvilágnak
mutató - a táj és a virág koszorújában megteste
sülő - kiteljesedésnek. Ez utóbbit egy kis megen
gedéssel a szeretet misztériumaként is említhet
nénk. Eletörömben fogant csodának.



A több ciklusra bontott építkezésnek, az
1990-es Harangjáték-korszaktól az Oltárképek-so
rozatig (2002-2007), illetve a Magyar szentekig
(2002-2007), megannyi jelentős állomása van
az Alphát6l - Omegáig (1991) és a Csendéletek 
virágok (2004-2005) című kollekcióból sok dara
bot itt is láthatni -, de mindannyira valaminő

átszellemültség jellemző. A festőiség próbáját
tevő, legtöbbször a fókuszba állított virágözön
nemcsak hatásos szimbolikája révén szólal meg
(a Viola Krisztus szenvedését juttatja eszünkbe, a
Liliom pedig - mindkét festmény 2005-ben szüle
tett - a szűzi tisztaság és ártatlanság jelképeként
nem csupán sok szentnek, de legfőképpen Szűz

Máriának attribútuma), hanem szerkezetében,
színpompájában is. Legtöbbször a középpontba
helyezett téglalap mint kert-esszencia sűríti magá
ba (égető színekkel is) a virágbomlás "szabadsá
ga" - a törvénynél kisebb, ám kellemnél nagyobb
- érzelmileg is hatásos mondanivalóját, hogy a
köréje szórt, nagyobb motívumok (viola, horten
zia, liliom stb.) paradicsomi szőnyegként (egyút
tal káprázatos szépségként) funkcionáljanak.

Aki egy parasztporta vakablakának álom-va
l6ság díszítésével egész lelemény-skálát tudott
megmozgatni - a Fantázia - Ablak szobám falán
(1990) egy valódi seccónak a nyomata -, az
hogyne volna képes egy egyszerű, de a vörös
virágbomlást kereszt-háttérrel "ellenőrző" Ro
settában (1990) a személyiség és a világ, hit és
tudás, gyönyörben fogant szenvedés és megfe
szített elárultság kozmoszi mélységű titkát föl
mutatni. Ezeken a látszólag nem bonyolult szer
kezetű festményeken is, amilyen például a
Természet-kereszt (1991), ott zöld-kék kert - az
alap fehérrel kevert viola - természeti tüne
ménynél nagyobb bujasága, sötét rejtelme, hogy
ez a festőileg (faktúral) kitűnően összefogott vi
lág szemnél villogöbb lámpásként fogja közre a
kör alakú kadmium-angol vörös rózsamezőt.

(A rózsa a keresztényeszmekörben a földi sze
relem szimbóluma, és az égi szerelem jelképévé
alakult paradicsomi virág megjelenítője.)

Oleschernél az expresszív, érzelemmel teli
ecsetkezelés csak a motívumon belül érzékelhető,

szerkezeteiben - bár a golgotai kereszt és az em
ber kertje (nem Paradicsoma!) megannyi variáció
ja ellentmondani látszik ennek - kimértebb, ki
módoltabb. Nincs az a konstruktivista "törvény"
vagy a reklámpszichológia ismétlődéseit korizek
vensen betartó pop-art "szabály", ami szervezet
tebben megszabná egy-egy motívum (csaknem
mértanilag kijelölt?) helyét, mint az a 3x4 virágke
resztet sajátságos rácshálóba tömörítő Kereszt-ali
(1991) vagy az 5x7, vagyis a 35 virágkereszt egyik
helyét meghökkentő leleményességgel egy színes
lepkének átengedő Keresztek píllang6va1 (1991). A
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szerkezeti rend, úgy is mint tisztaságfaktor, tehát
nem akadálya egy érzelmileg fölajzott terrénum
megjelenítésének. Hogy a művész hányféle ecset
kezelést és művészettörténeti stílust ismer - hi
szen nemcsak az életművet szervező szakrali
tásban van otthon, hanem a műhelymunkákkal

edződő mesterségben is -, arra a színvilágokra,
motívumkörökre, stílusirányzatokra tagolódó Te
remtés-lelet II. (Teremtés - Re-ereation-sorozat, 1993)
akril-vászon a legelevenebb példa.

A teremtéshimnuszt (amely sajátjává lénye
gített Biblia) a több nyelvű, írásos motívummal
is ellátott Kezdetben volt az Ige... (1993) visszhan
gozza - a körkörös szerkezet centripetális ereje
számottevő -, míg az Örömhír-táblák (a kör fó
kuszában absztrakt [szám] és organikus [virág,
föld, hegy] motívumot is tartalmazó Szivárvány
a budai hegyek felett - 1995, valamint a leve
gő-föld-ég elemi erejű tisztaságát sugárzó, a
körön belül egy valódi tájképet tartalmazó
Tóalmási határ- 1994) a bibliai meghatározottsá
gú igazság megszólaltatói (az egyik az IKor
10,13, a másik Ijn 2,17 eszményében készült).

Anélkül, hogy a virágözön eszmei-érzéki koz
moszát tagadnám - jó részük a Csende1etek - vi
rágok ciklusba tartozik -, a tárlat három kiemel
kedő művét külön is említenem kell. A Velencei
tavat más-más évszakban és különböző néző

pontokból megjelenítő 2006-0s A t6 - Messziről

lassú vitorla jön értem (Vasadi Péter) ugyan a ha
gyományos tájképhez tartozik, de a térben és vo
nulatában is észlelhető szakaszokra bontás filo
zófiai jelleget kölcsöhöz a kompozíciónak.
Anyagvoltában, szerkezetében és festési módjá
ban is bravúros a Pünkösd című kis szárnyas
oltár. A két szélső táblán a "Jöjj, Szentlélek Uris
ten" kezdetű hozsánna olvasható (kék alapon
arany betűkkel), a középső oltárkép pedig az ol
tárgyertyaként világító tizenkét apostoltól, a sár
ga sugaraktól és az egészen trónoló fehér Szerit
lélektől válik égi bútordarabbá. A 60. Emléktábla
- Vadrózsa (2006) pedig a bukásában is győzedel

mes 1956-os magyar forradalomnak állít emlé
ket. Középütt (téglalapban) a magyar trikolór
(piros vadrózsa, zöld levél, fehér margaréta)
képződik meg, mintegy erősítve azt a hatást,
amelyet a szürke fal téglák közötti résén kikan
dikáló - a drámai hallgatás sáncát kikezdő 
kis kék nefelejcsek jelentenek. A művész szemér
mes, forradalom melletti vallomása - telitalálat.

Azért is öröm Olescher Tamás képei előtt

időzni, mert megnyugvást sugallnak, a béke de
rűjét hozzák egy olyan korban, amelyben a pénz
csörgés hatalmával van elfoglalva az eszmei ér
tékekre fittyet hányó világ.

SZAKOLCZAY LAJOS
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