
Gergely Ágnessel
A Káinok nem győzhetnek

Gergely Ágnes költő, író, műfordító és tanár. Magyar–angol szakos diplo-
mája megszerzése után előbb tanárként, majd a Magyar Rádió külföldi adá-
sainak szerkesztőségében dolgozott, később az Élet és Irodalom rovatvezetője,
a Szépirodalmi Könyvkiadó szerkesztője, majd a Nagyvilág rovatvezetője lett.
1979-ben doktorált angol–amerikai–afrikai irodalomból.

Első verseskötete 1963-ban jelent meg Ajtófélfámon jel vagy címmel a Mag-
vetőnél, majd ezt a további versek mellett regények, esszék, tanulmányok és for-
dításkötetek követték. Mások mellett James Joyce, Dylan Thomas, Edgar Lee
Masters, Emily Dickinson, William Butler Yeats és Sylvia Plath fordítója.

Az elmúlt három évben rendhagyó trilógiája jelent meg: a Két szimpla a
Kedvesben memoár (2013), az Oklahoma ezüstje portrékötet (2015) és a
Viharkabát című verseskötet (2016). Az interjú ezek tükrében kitér a költé-
szet, a fordítás és a zene fontosságára, s beszélgetünk meghatározó költőelő-
dökről, Újholdas pályatársakról vagy épp az élet nehéz történelmi időszakai-
ról (1944, 1956). Mindezekből kirajzolódik egy határozott, de alázatos, erős
önkontrollal bíró, sokszínű személyiség, aki nem adja fel a minőség és az
őszinteség iránti igényét.

Majdnem harminc évesen debütáltam, nagyon félénk voltam fiata-
lon. Fokozatosan szoktattam magam a gondolathoz, hogy író le-
szek; a műfordítás sokat segített. Fordítóként kezdtem a pályámat,
először Joyce-ot, Blake-et, Wordsworth-öt fordítottam, aztán Nyek-
raszovot, Heinét, Carcót, Corbière-t — mindenkit, akinek a versét
ideadták. Az angol mellett franciát, németet tanultam, az orosz kö-
telező volt. Szerencsére egyre több munkát kaptam. Az első vers,
ami kötetbe került, az 1957-es Béranger-válogatásban kapott helyet,
erről az Oklahoma ezüstje című portrékönyvemben is írok; a Béran-
ger-kötetet Rába György szerkesztette, szólt nekem, hogy a verset,
amit lefordítottam, a költő nem anapesztusban, hanem jambusban
írta… Borzasztóan szégyelltem magam. Egy éjszaka alatt kellett a
verset áttennem jambusba.

De aztán jó iskolám volt Joyce Kamarazene ciklusa, Tótfalusi Ist-
vánnal megfeleztük a versfordítást, szépséges munka volt, bár egy
amerikai magyar írónő hűtlennek tartotta a fordítást. De István és
én, meg a szerkesztőnk, Bartos Tibor úgy gondoltuk, itt a muzsika
az első, nem a szó szerinti pontosság. „Lebegve” fordítottam a da-
lokat, végig zenei effektusokkal, így: „Ég alján, föld fölött / lágy
zene kél, / víz partján, fák között / pendül a szél.” Azt hiszem, eze-
ken a dalokon tanultam meg verset fordítani.

PATAKY ADRIENN

Későn kezdett verseket
publikálni. Mért ala-
kult ez így? Koráb-
ban is írt, vagy csak
fordított?
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Igen, előbb a ritmus lüktet bele a fülembe, a verseimben is, a fordí-
tásaimban is. Prózában is, ha az költői próza, mint a Dylan Thomasé.
Nagyon szeretem a zárt formákat, a fegyelmezett formákat, s a szo-
nett mindkét elvárásnak megfelel. Az ember nem mehet túl a hatá-
ron, a szonett lefogja a kezét, mégis robbanásig meg kell tölteni. Rend-
kívüli feladat. Ellentmondás van benne, feszítő erő.

A különféle szonettformák nagy változatosságot jelentenek.
Amikor később, az egyetemen szonetteket tanítottam, láttam, hogy
mindenki szereti vagy megszereti őket a versfegyelem miatt. A szo-
nett csordultig telik, de egy hanggal sem mehetünk túl rajta, min-
dennek úgy kell beleférnie, hogy ne legyen mégsem kényszeredett,
szabadon lehessen benne mozogni.

Shakespeare és Keats ebben utolérhetetlen. Micsoda fordítóink vol-
tak már a 19. században is! Arany, Petőfi! Milyen erővel szólal meg Vö-
rösmarty szövegében Antonius monológja: „Temetni jöttem Caesart,
nem dicsérni”! Vajon lefordítja-e Nádasdy Ádám a szonetteket is, Sza-
bó Lőrinc után? Megvan hozzá a képessége, amellett sosem sze-
rénytelen.

Szeretem az ódát, mert szárnyakat ad a fordítónak, de azért annak
is megvan a maga fegyelme, nem lehet túllihegni. Elégiát nem sokat
fordítottam. Nagyon kezemre áll a nonszensz vers, két és fél kötet-
nyit fordítottam, angol, észak-amerikai és afrikai képtelen verseket,
blőd humorú, kedves, gondűző darabokat.

A líra fontosabb. Nem vagyok igazi prózaíró, többször nekiugrottam
ugyan. Az esszé más, én a sztoritól félek. Káprázva olvasom Móricz
remeklését, a Barbárokat, Nobel-díjat adtam volna rá. Vagy Kosztolá-
nyi Hrusz Krisztina csodálatos látogatása című lélektani találatára. Nekem
magamon kell az élményt átengednem, másképp nem tudom megír-
ni. Életem egyetlen novellája, a Motívumkibontás (rossz cím) megjelent
svédül és hollandul, három fiútestvérről szól, akik egy veremben nő-
nek fel, a legidősebb muzsikus, a középső tanító, a legkisebb betörő.
Vért izzadtam, mire ezt kitaláltam. Persze a legidősebb én vagyok. Ta-
lán a Két szimpla a Kedvesben című memoáromban sikerült feloldódnom.

Messziről indultam. Első prózakötetem, az 1966-os Glogovácz és
a holdkórosok pikareszk regény, Gross Arnold illusztrálta. Az angol
irodalomban nagy hagyománya van a pikareszknek; mintha az író
sorban fölemelné a házak tetejét, és mindenhová bekukucskálna. Az
én könyvem hőse egy fiatal író, akit mindenhonnan kirúgnak, ak-
kor eljátssza a saját halálát: „Meghalt Glogovácz Simon, a nagy író”,
írják az újságok, és a halottra ráharapnak a könyvkiadók. Aztán meg-
rendezi a feltámadását, és többé nem kell senkinek. Ez persze csak
ötlet, de a tíz fejezetben megjelenik a hatvanas évek Magyarorszá-
ga, az írók, a sajtó, a kávéházak jellegzetes figurái. Jól letolták ezt a
kis könyvet, a legrémesebb vád az volt, hogy „humora angolosan
elegáns”, ez akkoriban fölért egy feljelentéssel.

Akkor tehát a fordítás
során is inkább a rit-
mus, a zeneiség, a for-
ma az első, s utána
jönnek a szavak, a gon-
dolatok? Így van ez a
szonettnél is? Ez na-
gyon érdekel, mert a
szonettel foglalkozom,
s úgy látom, hogy ked-
velt formája.

Milyen versformákat
vagy műfajokat kedvel
még?

A líra fontosabb, mint
a többi műnem? Több-
ször beszélt már arról,
hogy nem tud prózát
írni. Hogyan tekint
az esszéire és a memo -
árjára?
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A könyv azután jelent meg, hogy otthagytam az iskolát és a Ma-
gyar Rádióhoz kerültem, a külföldi adások szerkesztőségébe. Életem
egyik legjobb munkahelye volt; auditív vagyok, nem vizuális.

Bachot mindennap hallgatom, a Brandenburgi versenyeket és a Zenekari
szviteket, John Eliot Gardiner vezényletével. Nemcsak megnyugtató
zene, közel van a költészethez is, hiszen egyszerre szabad és fegyel-
mezett. Mozartot is nagyon szeretem, különösen a Requiemet, meg-
unhatatlanul gyönyörű darab, ahogy a g-moll szimfónia is. Operái
közül persze a Varázsfuvola nekem az első, aztán a Figaro és a Don
Giovanni — egy ember, aki a mennyekben járt, és ennyire ismeri a
poklot! Beethoven gyerekkori szerelem, különösen a Hetedik szim-
fónia, amit Japánban is hallottam, amikor elkísértem a rádió gyer-
mekkórusát 1965-ben mint angol tolmács. A japánok zenerajongá-
sához foghatót még nem láttam, olyan lelkesedéssel rohantak a
gyerekeink után, mint másutt a futballmeccseken.

Grieget nagyon. Valami Európán túlit is érzek benne. Ahogy Ibsen-
ben és a festő Munch-ban is. Vonzódom az északiakhoz, Norvégiá-
ban, Dániában és Svédországban is jártam két-kéthetes ösztöndíjjal,
de a könyvön, amit az észak-európai ellenállásról írtam, évekig dol-
goztam 1983 és 88 között. Jó volt megismerni az északi mentalitást,
megtudni, mennyire másképp reagáltak a norvégok és a dánok a
német megszállásra 1940 és 45 között, és micsoda nehéz dolguk volt
a semleges svédeknek, hogy a semlegességüket, amennyire lehet,
megőrizzék! Mindhárom országban megtanultam, mi a felelősség-
vállalás, és szerettem volna elmenni Finnországba is, ám ahhoz meg
kellett volna néznem a moszkvai levéltárat, hiszen a finnek kétfelé
harcoltak — de akkor még nem lehetett. A svéd királyi testőrpa-
rancsnok szerint a finnek voltak a legjózanabbak. Az északiak az
eszükkel politizálnak, nem az érzelmeikkel.

Apám elvesztette újságírói állását Zalaegerszegen, 1940-ben, a zsi-
dótörvény miatt. Budapesten megpróbált álnéven írni, nem tudott. Jó
kollégái voltak, több levelet őrzök ebből az időből, Rassay Károlytól,
Parragi Györgytől, hogy majd szereznek állást, ha megváltozik a „ré-
gime”. De nem változott meg. Apám először újságokat akart eladni,
aztán Drozdy Győző vagy testvére, Gyula garázsában lett kocsimosó,
végül egy ócskavas-telepen segédmunkás. A munka nem szégyen, de
neki sérve volt.

Tizenháromszor vonult be, előbb katonának, a Délvidék visszavé-
telekor megsebesült, aztán munkaszolgálatos lett. Nem tudjuk, hol
tűnt el. Kőszegen látták utoljára, ahonnan elindult egy csoporttal az
észak-ausztriai tábor, Mauthausen felé; két tábort is megnéztem, de az
ő nevét nem találtam. Azt mondják, aki nem tudott gyalogolni, azt le-
lőtték az országúton.

A versekből is kitűnik
a hangzás és a zene el-
sődlegessége. Kedvenc
versformáiról már be-
széltünk. Melyek a
kedvenc zenei formái,
komolyzenei darabjai?

Szereti az északi zenét
is?

Vannak pontos emlé-
kei a második világ-
háború idejéről? Ho-
gyan emlékszik vissza
az édesapjára?
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Igen, fiatalkori dacból. Később írtam még apámról néhány verset,
az Apu című vers így kezdődik: „Emléke napszínű falakban. / A fa-
lak hűlt helye a Napban. / Árnyéka nőttön nő. A fény fia. / A temető
nem szerves kémia.” Támadnak az emlékek, előjönnek. Van, aki na-
gyon akar felejteni, ezt-azt le is tagad. Erre csak rá lehet fizetni.

Én már megbékéltem vele, hogy ők ott vannak a múltam mélyén.
Mindig előjönnek, ha akarom, ha nem.

Isten őrizz, hogy elfeledjem, mindnyájunk apja — Vas István írja
róla ezt. Arany annyi jót tett ezzel az országgal! Petőfivel együtt
megteremtette a magyar elbeszélő költészetet, verset, drámát for-
dított, és micsoda nyelvi leleménnyel! Nem baj, ha újrafordítják
azokat a verseket, drámákat, de az ő szövegei is élni fognak, amíg
él az ország!

Igen, ő nevezte így a hazáját, Írországot: „Nyugat Magyarországa”.
Van egy alapverse, Illyés Gyula fordította: „Ír földről hoz minket a
szél. / Nagy harag, kicsi tér — / korcs lesz az ember. / Anyám mé-
héből jövök én / elszánt szivemmel.” Angolul is szép, de magyarul
talán még szebb, Illyés remekül ráérzett. Yeats végigkínlódta a ket-
tős identitást: ír születésű, de angol a költői anyanyelve. Egyszerre
otthonos és idegen számára ez a viszony. Yeats nem tudott gaelül,
az ősi kelta nyelven — ma már kevesen tudnak, bár az írek meg-
próbálják az iskolákba visszahozni ezt a nyelvet, de nehezen megy.
Ez olyan, mint amikor itthon az országúton látom néhány város
nevét rovásírással kiírva. Vajon hány ember tudja elolvasni?

Későn fogadtak el engem az Újholdasok, és ahogy említettem, na-
gyon félénk voltam. Két barátnőm, két remek költő, Székely Mag-
di és Tóth Judit még középiskolásként elment nagy költőkhöz, írók-
hoz, tanácsot kérni: Nemes Nagy Ágneshez, Tóth Eszterhez,
Pi linszkyhez, Weöreshöz, Ottlikhoz, Mándyhoz, azt hiszem, még Rad-
nóti Miklós özvegyéhez, Fifikéhez is. Nekem ehhez nem lett volna
bátorságom.

Egyetemista koromban odaadtam egy hosszú elbeszélő költemé-
nyemet Baránszky Jób Lászlónak, a kor híres magyartanárának, azzal
a kéréssel, mutassa meg Illyés Gyulának. Baránszky visszaadta a ver-
set: nem viszi el Illyésnek, mert Illyés ki fogja dobni. Akkor nem ér-
tettem, persze most már tudom, nem volt az jó vers. Utánérzés volt.
A műfordításból tanultam meg írni, a szerkesztőimtől, mindig visz-
szakövetkeztettem a versírásra. Kemény iskola volt. Az egyik első
versemnek, amely az ÉS-ben jelent meg, ezek voltak a zárósorai: „Ne
sírj, csak egy álom illan, oson, / a villamoson, a villamoson”. Ez san-
zon, kilométerekre a modern költészettől. Szép Ernőt szerettem,
Emőd Tamást, Somlyó Zoltánt, Turcsányi Eleket. Akik dalolnak. Aki-
ket majdnem elfelejtettek. Semmim sem volt, csak formakultúrám és
gátlásaim. Nem baj, innen volt kiút.

Az Ajtófélfámon jel
vagy című versben mi-
ért írja mégis, hogy
„Nincsenek emlékeim,
/ és ha vannak sem őr-
zöm őket.” Dacból?

És hogyan kapcsolható
a felejtéshez Arany Já-
nos? „És fájó orcám
rángjon majd a szám-
hoz, / ha elfeledlek egy-
szer, Arany János” —
írja egyik versében. 

A magyar identitás
jellemzésére mégis in-
kább a világirodalom-
ból hoz példát. Yeats-et
róla szó ló könyvében a
„Nyu gat magyarja”
kifejezéssel illeti.

Nem fogadták be se-
hová, vagy inkább nem
akart kötődni sehová?
Ez az otthonos ide-
genség talán a kortár-
sakkal, az Újholddal
kapcsolatos viszonyát
is jellemezte?
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Az Újholdasok a fordításaimra figyeltek fel. Joyce verseire,
Dylan Thomas novellafüzérére: Az író arcképe kölyökkutya korából, amit
Kassák Lajos is megdicsért. Pedig nem volt hibátlan. Nem tudtam
még jól angolul, nem jártam külföldön, nem lehetett. Az egyetemen
is „visszaszorított angolt” tanultunk, mert az angol volt „az impe-
rialisták nyelve”, még a nyelvkönyvünk is szovjet volt, a Ganscsina-
Vasziljevszkája.

Negyedéves egyetemista voltam a forradalom alatt, a helyünkön vol-
tunk. A forradalomból az első négy nap volt igazán szép. Erről a négy
napról egyszer Nemes Nagy Ágnessel is beszélgettünk. Nem lehet
elfelejteni. Ismeretlenek megcsókolták egymást az utcán. Az ötödik
napon már jöttek a börtönből a köztörvényesek, és ki lett rabolva a
város. Erre nem szeret emlékezni senki. Göncz Árpád egyszer azt
mondta: „Ahányan vagyunk, annyiféle 56 volt.” Több barátom bör-
tönbe került a forradalom után. És nagyon jó, hogy Lukácsy And-
rás megírta a kivégzett Angyal István történetét. Kevés a hiteles tanú.

1963-ban ismertem meg, és tizenöt évvel később olvasta el először
alaposan egy könyvemet, a Kobaltországot. Akkor, 1978-ban beült
velem a Zserbóba és végigelemezte a kötet verseit, iszonyú boldog
voltam. Utána többször egyszerre mentünk Szigligetre, azt hiszem,
összebarátkoztunk.

Egyébként akkortájt készítettem egy interjúsorozatot az ÉS-nek
„Mit olvasnak a gyerekek” címmel, Weöres Sándorral, Zelk Zoltán-
nal, Hárs Lászlóval és másokkal, és képzelje, Ágnest kihagytam, mert
nem tudtam, hogy gyerekverseket is ír. Annyira röstellem utólag!

A zsűrizés előtt ismertem meg. Hajszál híján elhoztam neki a díjat,
belebetegedtem, hogy nem sikerült. Nagyon fölkészültem, utolsó
percig reménykedtem, hogy lesz magyar nagydíj. Naiv voltam.

Weöres Sándorhoz és Károlyi Amyhoz viszonylag korán eljutottam,
meghívtak, nagyon kedvesek voltak, levelet is írtak valamelyik
könyvemről, sőt, Weöres írt egy kétsoros verset is: „Sok mindent
tudsz már, te galád, / hogy a plafon szakadna rád!” Nagyon büszke
voltam erre a versre! Később Károlyi Amy kritikát írt A Spoon River-i
holtakról, erről a különös, halotti, verses kalandregényről, Edgar Lee
Masters művéről, „Domesztikált kísértetek” címmel. Minden vers
egy-egy halott, dermesztő volt fordítani, de fordítás közben élvez-
tem a humorát is. Amyval — és Hajnal Annával — egyszerre fe-
deztük fel Emily Dickinsont, aztán Sylvia Plath-t. És soha, soha nem
voltunk féltékenyek mint fordítók egymás munkájára!

Mándy Ivánt nagyon szerettem. A volt osztályom néhány öregdi-
ákjának — akiknek kéthavonta tartok irodalomórát — tanítottam
nemrég Újholdasokat is a Hajt az idő, nem vár című antológiából, a

Hogyan emlékszik visz-
sza a forradalomra?

Ekkor már ismerte Ne-
mes Nagy Ágnest?

És Pilinszkyvel volt
kapcsolata Oklahoma
előtt?

Weöres Sándort ismer -
te személyesen?

Mit gondol az Újhol-
das prózaírókról, a
hatvanas években már
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Széchenyi Akadémia antológiája ez, Tarján Tamás válogatta. Iván arc-
képe minden írásából érzékenyen kirajzolódik, állandóan látom,
ahogy figyel. Sajnos, Ottlik Gézát, Mészöly Miklóst csak felületesen
ismertem. Fantasztikus nemzedék volt, az ember örül, hogy köze le-
hetett hozzájuk. Én összejárni csak Hajnal Annával, Tóth Eszterrel
és Kassák Lajos feleségével, Klárival jártam; Klárinak egy kis cédu-
láját most is őrzöm, ráírta: „Ugye, te tudod, hogy titokban én is író
voltam?” Ezek az én barátaim mind valakinek az árnyékában éltek.

Solymos Ida, aki főszervező volt akkoriban az irodalmi életben,
mindenkit ismert, mindenkit mindenkivel összehozott, adott
nekem egy listát azokról, akiknek föltétlenül példányt kell külde-
nem az első könyvemből (Ajtófélfámon jel vagy). Körülbelül húsz név
volt a listán, a Lakatos Istváné is. Lakatos levelet írt nekem, hogy
tetszik neki a verseskönyv, szeretne engem „a barátai között tudni”.
Fel is mentem hozzá, hatalmas könyvtára volt, s egy óriásira nőtt,
de nagyon szelíd kutyája. Elmondta az életét, első szerelme, Ma-
rika zsidó volt, elvitték; túlélte a háborút, de a szerelmük nem élte
túl. Pista gyönyörű verseket írt erről a szerelemről, azonosult a lány
sorsával, de én nem tudom, lehet-e azonosulni. Nagy lelkeknek
talán lehet. Ez az emlék lett a barátságunk alapja. És imponált
nekem, hogy Pista latin szakos. Én is az szerettem volna lenni, de a
Rákosi-kormány néhány évre eltörölte a latin szakot, az orvosok sem
tudtak rendesen receptet írni. És Pista börtönben volt a forradalom
után, a kihallgató tisztjének ellopta a ceruzabelét, azzal fordította
Vergiliust! „Ha még két hónapig benn vagyok, az egész Aeneist le-
fordítottam volna! — mondta. — Így két ének hiányzott, azt utólag
kellett lefordítanom.”

El kellett érnem mindegyikkel egy bizonyos szintet. Éreznem kel-
lett, hogy megállják a helyüket magukban is, egymás mellett is.
Néha csak átszerkesztettem egy-két sort, de előfordult, hogy radi-
kálisabban hozzájuk nyúltam. Egyre ritkábban van erre szükség.

Nem, a régiek nem. A legújabbak közül csak egy. Testetlenül címmel
írtam egy verset az Isten mibenlétéről, a Mozgó Világban jelent
meg. Nagyon nehéz verseskötet után megszólalni. Ez a vers szűk
lett, a kevesekhez szól, kitágítottam a térből az időbe. Szeretném
egyszer a két változatot együtt közölni, egymás mellett. Ez fontos
lenne, mert eléggé távol élünk a versektől.

Keveslem a világban a stabilitást. Nem tudom, ez pesszimizmus-e
vagy józanság. Most már valóban nem Rimbaud hajója a részeg,
hanem a kikötő, nincs honnan elindulni és hová megérkezni.

Nem győzhetnek a Káinok. Nem lehet nekik átadni a világot. Egy
időre persze mindig átveszik, de hosszútávon nem lehet.

volt személyes kap-
csolata velük?

És Lakatos Istvánt ho-
gyan ismerte meg?

Lakatoshoz hasonló-
an folyamatosan javí-
totta, újraírta a verse-
it. Mért?

A Viharkabátban ta-
lálható versek tehát
már nem lesznek átír-
va? A legújabbak sem?

Annyira pesszimistán
záródik a Viharkabát
is…

Közben viszont ott az
Ábel üvölt, amiben

62



Végtére a háborúban is az Ábelek győztek, ’56-ból is fennmaradt,
ami szép volt. A magyarok, tapasztalatom szerint, kitűnő írók és ki-
tűnő muzsikusok, de nem jó politikusok — ha lehet általánosítani.
Churchill, Roosevelt, De Gaulle nagy politikus volt, Willy Brandt
és Helmut Schmidt is, tőlük kellett volna tanulni. Az öngyilkos
Teleki Pál igyekezett korrigálni a helyzeten. Egy pisztolygolyóval.
A felelősségvállalás itt nem megy.

Vannak ma is jó versek, csak oda kell nézni. Sokat olvasom a közép-
nemzedék munkáit. Ritkábban, de olvasom a fiatalokéit is. Halmai Ta-
más például tudja, kik az angyalok, vagyis foglalkozik a metafizikai
létezéssel. Egészen más eszközökkel, de Villányi László is kiépített egy
léten túli világot. Olvasom a költő-fordítókat, Tóth Krisztina, Szabó
T. Anna, Mesterházi Mónika, Lázár Júlia, Imreh András, Lackfi János
nagy formátumú verseit, s akinek Ferencz Győző mellett a legnagyobb
prozódiai tudása van, G. István László írásait. Beszereztem Csehy Zol-
tán, Kemény István, Lanczkor Gábor, Miklya Zsolt, Orcsik Roland,
Szá linger Balázs verseit; érdemes volt. Odafigyelek Németh Andrásra,
aki magányos, mély kultúrájú verseket ír, Villányi G. Andrásra, aki ott-
hon van Keleten, és Both Balázsra, aki a fiatalabbak közé tartozik,
és empátiáért kétszer jelentkezett a Jóistennél. Elég lesz ennyi?

A világ távol él a versektől, de a költészetből még nem veszett ki
a remény.

Budapest, 2016. november l9.

azt írja, hogy „Van
erőd az életre még”.
Van még ereje?

De legalább jó íróink
most is vannak? Meny-
nyire ismeri a fiatalo-
kat? Mi a véleménye a
mai költőkről? Van
olyan, akinek nagyon
kedveli a költészetét
vagy egy-egy versét?
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Luther Márton
Az ökumené jegyében

Emlékév kezdődik a reformáció 500. évfordulója alkalmából. Ör-
vendetes, hogy a korábbi évszázadokra jellemző ellenségeskedést
protestánsok és katolikusok között az utóbbi évtizedekben az egy-
más megértésére való kölcsönös törekvés váltotta fel, megkezdő-
dött és ígéretes eredményeket is hozott az egységet kereső öku-
menikus párbeszéd. Walter Kasper bíboros, aki tíz éven át vezette
a Keresztény Egység Pápai Tanácsát, elkötelezett híve az öku-
menikus párbeszédnek. Könyvében rendkívül kiegyensúlyozot-
tan elemzi az 500 évvel ezelőtt történteket, idézi fel Luther Márton
alakját és tevékenységét, felvázolva a közeledés további útját.
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