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Luther kontra Erasmus 

Luther: A szolgai akarat Ford.: Jakabné Csiz
madia Eszter, Weltler Ödön, Weltler Sándor. 
Sopron, 1996. 

Annyi kéziratban maradt próbálkozás után 
végre megjelent .a De servo arbitrio magyar 
fordítása. Annak idején Luthernek az a fon
tos, Erasmusszal vitázó irata sajnálatos mó
don kimaradt a Masznyik Endre-féle összkia
dásból, s ez a hiány igen kedvezőtlenül befo
lyásolta századunk hazai teológiai eszméló-
dését. Sehol máshol nem áll ki ugyanis Luther 
ilyen világos szavakkal Isten istenvolta mel-
lett, hogy érveivel halomra döntse emberi spe
kulációinkat. 

E z persze nem jelenti azt, hogy A szolgai 
akarat-bó\ ismerhetjük meg leginkább Lut
her „igazi arcát". Noha Luther a De servo 
arbitriót a Kiskáté mellett lefjmtosabjp múyé-
nek vallotta, igazi hangját mégis inkább pré
dikátorként és professzorként (a katechétáról 
most nem is szólva) hallatta, nem pedig vita
partnereivel szemben. A De servo arbitrióban 
Erasmusnak A szabad akaratról c. művét 
cáfolja, ezért mindvégig annak gondolatme
netét követi, így olyan fejtegetésekbe is kény
telen bocsátkozni, melyek az ő szájából idege
nül hangzanak. így például fantasztikus bib
liaismerete mellett teljes skolasztikus, filozó
fiai, logikai arzenálját felvonultatja a szabad 
akarat tételének cáfolására, bár tudjuk, eg-
zetgétaként nemigen merített ebből a művelt
ségből. A vita hevében partnere sokszor olyan 
következetetésekre is vezette, melyekre 
amúgy nem jutott volna: így vált ez az írás az 
é le tmű egyedülálló, páratlan, ezért sok szem
pontból rendhagyó részévé. 

A fordítók teljesítménye tiszteletre méltó: 
az olvasó Luther gondolatait híven visszaadó, 
gördülékeny, választékos magyarságú fordí
tást vehet a kezébe, mely megőrzött valamit 
az eredeti szöveg sodró lendületéből, a szerző 
érvelésének szenvedélyességéből . A k i a d ó (a 
soproni Líceum) megtett mindent a tetszetős 
kiállításért: az ízléses könyvet Széli György 
grafikái díszítik. 

Az eredetileg folyamatosan áradó szöve
get most - tudtommal Bruno Jordahntól ere
d ő - fejezetcímek tagolják, melyeket a magyar 
fordítók az adott fejezetekből származó Lut
her-mottókkal is kiegészítettek. Mindez ter
mészetesen megkönnyíti az olvasást (ugyan
csak ezt szolgálja a bibliai idézetek kiemelése 
és az Erasmus-citátumok kurziválása). Jo
gosnak tűnhet mégis az ellenvetés: ez a tago
lás és címkézés már értelmezi (rossz esetben: 
félreértelmezi) is Luther gondolatait, előre 
befolyásolja a könyvet kézbevevőt, aki már 
azt fogja keresni, amit a fejezetcím ígér, az 
előrebocsátott mottó sugall, ahelyett, hogy 
maga fedezné föl a szöveget, s hagyná hatni 
magára, kérdezni és válaszolni. 

A probléma nem új: a Biblia fejezet- és 
versbeosztása, a locus classicusok kiemelése, 
a tartalmi összefoglalók kapcsán már évszá
zadok óta foglalkoztatja a teológusokat, a her
meneutika művelőit . Nekünk kell-értelmez-
nünk a szöveget, vagy annak minket? Erősza
kot teszünk-e rajta, ha tagolásunkkal gúzsba
kötjük, címeinkkel skatulyába gyömöszöljük, 
vagy mindezt a szöveg maga kezdeményezi és 
követeli tőlünk? Az adott mű esetében, azt 
hiszem, még könnyebb választ adnunk ezekre 
a kérdésekre. Amellett, hogy a De servo arbit-



rio nem latinul, hanem magyarul szólal meg, 
eltörpül a tagolás jelentősége, hiszen a fordí
tók már a fordítói munkában is mint értelme
zők lépnek föl, ezért szívük joga, hogy tulaj
don interpretációjukat - a magyar szöveget -
tagolással és maguk választotta mottókkal 
hangsúlyozzák. E mottók már annak a köl
csönhatásnak a gyümölcsei, mely a munka 
során a szöveg és közöttük jött létre. Bízom 
benne, hogy a magár fordítás is képes lesz 
olvasóját ugyanígy megszólítani és újabb ér
telmezéseket életre hívni, melyek m é g mindig 
ugyanazt a Luthert juttatják szóhoz. 

Annak reményében, hogy A szolgai akarat 
még sok kiadást megér, néhány könnyen pó
tolható hiányoságra is szeretném felhívni a 
figyelmet. A bibliai idézetek helyét sajnos 
csak ott adja meg a magyar fordítás, ahol 
Luther maga ezt megjelöli. Hasznos volna a 
legtöbb modern kiadás mintájára a többi ige
helyet is zárójelben, a margón vagy jegyzet
ben közölni. 

A második megjegyésem az antik aukto
rokból való citátumokat érinti. Az Eras-
musszal vitázó Luther sűrűn hivatkozik isko
lai auktoraira, főként Horatiusra és Vergilius-
ra. A magyar fordítás ezeket az idézeteket 
prózában hozza (ráadásul helymegjelölés nél
kül). Nem kerülne nagy fáradtságba a 
klasszikus költőket ezek klasszikus magyar 
műfordításaiból idézni a szövegben. (Hogy a 
latin és a görög nevek helyesírása A szolgai 
akarat-ban igencsak ingadozó, bizonyára 
nem a fordítók vétke.) 

A legtöbb korrekcióra a jegyzetek szorul
nak. Kevesen is vannak, szűkszavúak is és 
néhol szinte érthetetlenek. Az olvasó például 
hiába keresné annak a magyarázatát, kiket 
takar a „szofista" csúfnév (t.i. a skolasztikus 
teolgóusokat) és miért. Hogy aztán ez a „szo
fista" magyarul néhol „bölcsész" lesz, az már 
fordítási kérdés (lehet hogy a köznyelvben 
már ennek a szónak is pejoratív értelme vol
na?). A számomra megmagyarázhatatlan 

jegyzetekből csak kettőt idézek: „8 Paraklesis 
Erasmus műve 1516-ból (Elszakadás)." „21 
Assertiones Luther műve (szabaddá nyilvání
tás)." A szöveg 36. oldaláról kiderül, hogy a 8. 
jegyzet valójában Erasmus 1516-os Újszövet
ség-kiadásának előszavára - mely a Parakle
sis feliratot viseli - vonatkozik, de hogyan lesz 
a közismerten 'vigasztalás, bátorítás, pártfo
gás, biztatás, buzdítás'jelentésű görög szóból 
„Elszakadás", az rejtély. A 182. oldalon vi
szont az Assertio omni um articulorum c. Lut
her-műről van szó (1521), ám az assertio -
mint a 12. oldalon helyesen olvasható - „elkö
telező kijelentés", esetleg „leszögezés" lehet 
magyarul, tehát a zárójeles magyarázat csak 
félrevezeti az olvasót. 

Nem szaporítom a példákat. Befejezésül 
azonban óvni szeretném a - remélhetőleg szá
mos - olvasót egy fenyegető tévedéstől: Ne a 
Luther-műből próbáljuk megismerni Eras
mus^ teológiáját. E z méltánytalanság volna 
vele szemben, hisz ő emberi gyengéi dacára 
teológusként is nagy érdemekettud ha t ma gá -
ónak. Magyarul viszont a De liberó Arbitrio 
egy rövid részletét kivéve teológiai műveiből 
semmi sem olvasható. Luther megelőzte eb
ben, mégsem szabad visszaélnünk ezzel a tör
ténelmi esetlegességgel, s míg nem olvastuk 
Erasmust magát, ne ítéljünk róla elhamarko
dottan, úgy, ahog ezt Luther vitairata a 
szánkba adja. Az „erasmusi"jelzőlutheránus 
körökben mára kétségtelenül szitokszóvá 
lett, noha hitújító eleink még inkább dicséret
ként alkalmazták. Ezzel a figyelmeztetéssel 
nem kérdójelezem meg Luther igazát, kriti
kája valóban telibe talál: feltárja az erasmusi 
humanizmus gyenge pontjait, s új utat jelöl 
ki; mégsem vonja kétségbe azt, amit ez a 
humanizmus midaddig alkotott, s amivel hoz
zájárult a reformáció teológiai forradalmá
hoz. Ezeket az erasmusi gondolatokat megis
merni és értékelni régi tartozásunké 

Csepregi Zoltán 

Luther élete képekben 

Klaus Zimmermann: Luther Márton élete ké
pekben. 19. századi illusztrációk alapján. A 
Kőbányai Evangélikus Egyházközség kiadvá
nya. Budapest, 1996. 38 l. 

Bizonyára sokaknak jelent örömöt Klaus 
Zimmermann Luther Márton élete képekben 
c. művének a Luther-év kapcsán megjelent 
magyar fordítása. Luther iránt megnöveke
dett érdeklődés miatt is, a Magyar Luther 
Társaság az elmúlt években több alapvető 



Luther művet adott ki magyar fordításban. 
Népszerű lett Albert Greiner Luther Márton az 
igazság megszállottja című - elsősorban az ifjú
ság számára írt - könyve is. A most megjelent 
füzet valamiképpen mégis hiánypótló a maga 
nemében. Olyan műfaj, amire ma szükség van. 

Szekularizálódott, állandóan változó vilá
gunkban az élet gyors megélése, új és új infor
mációk szerzése, gyors eredmények elérése 
szinte az egyedüli hajtóerő, amivel együtt jár 
az állandó időhiány, sietés, sajnos a tömegsze
rűség és középszerűség is. Ez a kor nem ked
vez az elmélyedt gondolkodásnak. A szellemi 
értékek devalválódtak, mégis igény jelentke
zik irántuk. Agyakran negatív jelenségek mö
gött hatalmas, kiáltó hiányérzet húzódik 
meg. Az élettempó azonban nagy művek ta
nulmányozására a legtöbbször nem ad lehe
tőséget. Marad az innen-onnan összehordott, 
gyakran hamis információhalmaz. E z a hely
zet Luther és a reformáció megértésében is. 

E z a füzet éppen abban hiánypótló, hogy 
Luther életét, reformátori munkájának főbb 
állomásait a legegyszerűbben, világosan, lé
nyegre törően, röviden és képek kíséretében 
mutatja be. Fiatal, öreg, értő és különösebb 
előképzettség nélküli olvasó is élvezettel ve
heti kézbe és forgathatja. A szöveg autenti

kus, a képanyag eredeti, 19. századi művé
szek alkotása, akiket szerencsére felváltva 
ihletett meg Luther színes, izgalmas, gazdag 
életének egy-egy jelenete. Ezekből a művek
ből állt össze Luther Márton élete képekben. 

A képanyagból elsősorban Gustav König 
néhány képe elterjedt Magyarországon még a 
háború előtt, de most m á s művészek alkotá
saival kiegészítve teljes vonulatában elevene
dik meg a képek által Luther kora, és a 19. 
századi látásmód. 

Kevésbé ismert e seményt örökít meg pl. 
Carl August Schwergeburth alkotása, ame
lyen az a jelenet látható, amikor Luther a 
wormsi birodalmi gyűlésről hazatérőben 
édesapja szülővárosában, Möhrában rokonai 
körében a szabad ég alatt prédikál. Szinte 
soha nem nyer említést Luthernek a pestis
járványok idején tanúsított magatartása, 
amely Gustav König képén látható. 

A képek a kezdeti küzdelmes évek után 
tematikusán mutatják be a bibliafordító, ige
hirdető, kátét oktató, zenét szerető reformá
tort. E z a füzet bizonyára hozzásegít minden
kit Luther és a reformáció jobb megértéséhez. 

Kinczler Irén 

A teológiai kutatás mint hitmélyítő folyamat 

Veöreös Imre: Az Újszövetség színgazdagsága. 
Evangélikus Sajtóosztály. Budapest, 1996. 
142 l. 

ADiakonia folyóiratban éveken keresztül közöl
te esszéisztikus tanulmányait Veöreös Imre. So
kan már akkor felfigyeltek arra, ahogy szerző
jük a legújabb kutatásokkal is lépést tartva 
mutatott be egy-egy újszövetségi könyvet és 
iratcsoportot, különös tekintettel a bennük 
megmutatkozó teológiai tartalomra. A szerző 
most nem csupán kötetbe rendezte korábbi ta
nulmányait, hanem ki is egészítette azokat. 

A munka e lső látásra újszövetségi beveze
tésnek (izagogikának) tűnhet, de a türelmes 
olvasó többet kap ennél: Újszövetségi teoló
giai vázlatot is, amelyben részletes elemzések 
mutatják ki az evangéliumok tanítása mellett 
a páli vagy a jánosi teológia sajátosságait; 
valamint hermeneutikai kitekintést is, 
amelynek során az írásértelmezés elmélete 
kerül górcső alá. Ezek mellett olykor részle

tekbe menő exegézissel is szolgál, pl. Rm 1-
Uszakasznak elmélyült magyarázatával . A 
gyakorlati alkalmazhatóságot pedig az az epi
lógus bizonyítja, amelyben egy - a kőbányai 
gyülekezetben - elmondott igehirdetését ele
veníti fel. Amikor az olvasó ehhez a részhez 
ér, már tudja, hogy mit miért mond az igehir
dető, s valóban a gyakorlatban láthatja, hogy 
a bibliakutatás eredményeit hogyan lehet a 
szószéken alkalmazni. 

Az elegáns st í lusnak és a közérthető fogal
mazásnak köszönhetően korántsem csak 
szakteológusoknak szól ez a könyv, hanem 
várja mindazok érdeklődését is, aki az Újszö
vetség keletkezésével és tartalmával elmé
lyülten kívánnak foglalkozni. (Urai E r i k a íz
léses fedélterve és gondos tipográfiája is fo
kozza a könyv vonzerejét.) A munka azonban 
tudományos igényű is. Ennek jegyében talán 
jobb lett volna, ha Veöreös Imre nemcsak 
nevükben utal egyes szerzőkre. Akönyv végén 
megadott bibliográfia is csak válogatás egy 



bőségesebb kínálatból, s adott esetben a hi
vatkozott szerzőknek is különböző „korszaka
ik" lehettek, ezért a pontosabb hivatkozások 
(lábjegyzetek) jobban segítenék a további ku
tatásokat. 

A címadás azért különösen is találó, mert 
arra a tényre utal, hogy az Újszövetség palet
táján nemcsak különböző árnyalatok, hanem 
eltérő színek is vannak, ám ezen éppen hogy 
nem sajnálkozni kell, hanem gazdagságnak 
lehet ezt tekinteni. A szerző az analízis mel
lett a szintézisre is kísérletet tesz: a páli és a 
jánosi teológia összetalálkozását (Nygren és 
Vájta Vilmos nyomdokában) az agapé-szere-
tetben látja (III. 1.) 

Számítani lehet arra, hogy a könyv hullá
mokat fog verni, hiszen a szerző elkötelezte 
magát amellett a történeti- kritikai módszer 
mellett, amelynek alkalmazását sokan még, 
mások már nem hajlandók elfogadni. Az előb
bi - pre-kritikusnak nevezhető - fundamen
talista megközelítés nyilván fel fog háborodni 
a könyv olyan állításain, hogy például nem 
minden palinak tartott levél származik köz
vetlenül az apostoltól (az ún. deuteropaulini-
kus iratok), vagy amelyek kritikusan szólnak 
a megszemélyesített sátán állandó emlegeté
séről (41.1). Az utóbbi - poszt-kri t ikus- irány
zatok képviselői pedig azzal érvelhetnek, 
hogy a Szentírás egységére nagyobb hang
súlyt lehetne helyezni, s az iratok keletkezé
sei idejére és szerzőségére vonatkozó némely 
sarkos állítás elé oda kellene tenni a „feltéte
lezhetően" szót. 

A könyv egyik erénye azonban éppen ab
ban a tényben állhat, hogy némileg felkavarja 
a teológiai kutatás állóvizét. 

Az említett történeti-kritikai módszert az
zal a határozott hitvallással vállalja a szerző, 
hog ez az iratok keletkezési körülményeinek 
vizsgálatára vonatkozik, és nem érinti a ké-
rügmatikus jelentőséget és a hitet (9-10. 1). 
Szép példa erre az a módszer, ahogy Péter 2. 
levelét mutatja be. Természetesen teszi ma
gáévá a még konzervatív írásmagyarázók ál
tal is vallott megállapítást, hogy a levél nem 
lehet Péter apostol munkája, sőt a teológiai 
kritika eszközeivel kérdőjeleket tesz a levél 
eszkatológiája mellé, ám ezek után is nyitott 
szívvel fogadja a levél üzenetét: „Ki tudja, 
hány hívő merített belőle tanácsot és erőt 
közel 1900 esztendő folyamán, mint ahogy az 
egész Bibliából?! Mi is azzal az alázattal 
vesszük kezünkbe, hogy meghalljuk belőle az 
evangéliumot Isten türelmes kegyelméről..." 
(124.1.) 

Sajátosan keretezi a könyvet ugyanannak 
a tételnek kétszeri kifejtése: „Az Újszövetség 
kritikai szemlélete hitünket tisztábbá teszi és 
erősíti" (10.1); „Lelkészi pályám során fiatal
korom óta tapasztalhattam: a telógiai kutatás 
hitmélyítő folyamat" (135.1.). Jó lenne, ha 
minél több mai teológus hallgató és lelkész 
jutna el erre a felismerésre. A könyv elolvasá
sa bizonyára segítséget nyújt ebben. 

Fabiny Tamás 

Bonhoeffer, a Krisztus-követés igaz tanítója 

Dietrich Bonhoeffer: Követés, Evangélikus 
Sajtóosztály, Bp., 1996. Fordította: Böröcz 
Enikő. Átdolgozta, az eredetivel egybevetette és 
lektorálta: dr. Szentpétery Péter. 165 l. 

Értékes könyv régóta várt fordítását veheti 
kezébe az Olvasó, ha megvásárolja Bonhoef
fer töredékes teológiai életművének első ma
gyar nyelven kiadott teljes kötetét, a Követést. 
Ahogy Bonhoeffer különleges helyet foglal el 
a teológiatörténetben, úgy ez a könyv is kü
lönleges Bonhoeffer könyvei közt. A 21 éves 
korában doktoráló (Sanctorum communio, 
1927.) és 24 évesen habilitáló (Akt und Sein, 
1930.) Bonhoeffernek sem teológiai szándéka, 
sem egykori lelki-szellemi holdudvara vagy 

későbbi jelentős hatása (pl. G. Gutierez, J . 
Cone, D. Sölle vagy J . Moltmann és E . Jüngel) 
nem érthető meg pusztán „tudományos" m ű 
vei alapján hanem csak úgy, ha teológiai m ű 
veit és é letművét együtt vizsgálja valaki. 
Azon kevés gondolkodók egyike, akiknél az 
„életmű" valóban é letművet jelent. Számára 
az Elet = Követés, egyészen pontosan Krisz
tus-követés. Ezért használhatta már nem 
sokkal megjelenése után Ettal bencés kolos
tora közösségi célokra a könyvet - ahogy ez a 
bevezető oldalakon Reuss Andárstól olvasha
tó - , és így történhetett meg a másik, rendkí
vül szokatlan jelenség is (ha ugyan szokatlan
ságnak ezt a fokát már nem csodának kell 



neveznünk), hogy Bonhoeffer mély és hiteles, 
„igaz tanításában" evangelikálók, liberálisok, 
pietisták és felszabadítás-teológusok is közös 
alaphangot találtak. Ezek után ne csodálkoz
zunk azon, hogy a fordító 3 évi munkája során 
(amelyet élete legfontosabb éveinek mond) a 
legnagyobb segítséget éppen egy bencés szer
zetestói, Sólymos Szilvesztertől kapta. 

AKöuetés tartalmi és formai középpontjá
ban a Hegyi Beszéd magyarázata áll. Erede
tileg nem is könyvnek készült, hanem a szerző 
1935 és 1937 között, a német Hitvalló Egyház 
Zingst-i és Finkenwalde-i lelkészképző isko
láiban előadott gondolatait gyűjtötte össze és 
adta ki a műben (1935 a Hitvalló Egyház 
pályájának legmagasabb pontja, innentől a 
mozgalom hanyatlani kezd.) 

Bonhoeffer a Követésben meg van győződ
ve arról, hogy a Hegyi Beszéd nem „interime-
tika" (A. Schweitzer), és nem is a teljesíthetet
len törvény toronymagas erkölcsi igényeinek 
kifejtése (ahogy ezt sok evangélikus magyará
zó érti), hanem ebből Jézusnak a keresztény 
élet rendkívüliségére hívó szavát hallja meg
fogalmazódni. A műben szembeszáll az „olcsó 
kegyelem" illúziójával a „drága kegyelem" ér
tékének védelmében: „Drága, mert követésre 
hív, kegyelem, mert Jézus Krisztus követésé
re hív; drága, mert az ember életébe kerül, 
kegyelem, mert csak így ajándékoz életet; 
drága, mert a bűnt elveti, kegyelem, mert a 
bűnöst megigazítja." (16.) Pállal és Lutherrel 
együtt vallja, hogy Krisztus követése a ke
reszt útja, az egyetlen, amelyen örömet és 
békességet lehet találni. Krisztus parancsa 
nem csak a hitre irányul, hanem az engedel
mességre is, e kettőt a reformátori örökségen 
belül sem lehet egymástól függetlenül megér
teni. Megmutatja, hogy az evangéliumi tanít
ványság fogalma maradéktalanul megjelenik 
az újszövetségi levélirodalom egyházi nyelve
zetében, és ezzel együtt a mai egyház nyelvé
ben is. Ahol pl. Jézus tanítványokat hív el, ott 
Pál keresztelésről, vagy a Krisztus testéből 
való részesedésről beszél. Hangsúlyozza, 
hogy az egyház a világban van, de nem a 
világból való; hogy Isten emberléte miatt min
den ember elnyerte az istenképűség méltósá
gát; és hogy a legkisebbek elfogadása Krisztus 
elfogadása (ezekkel kétségtelenül a nemzeti
szocialisták zsidó-ellenessége ellen is szól). 

A teológiatörténet Bonhoeffert - főként be 
nem fejezett utolsó műve, az Ethik alapján -
a szekularizáció teológusai között tartja szá
mon. A Követés szerzőjének világról alkotott 
nézeteit E . Bethge, Bonhoeffer legjobb isme

rője így fogalmazza meg: „A világ a Nachfolge 
Bonhoefferénél még csak egy fenyegető 
dzsungel, amelyen át kell menni; nem tűnt el 
a világ, nagyon is látható." És folytatja azzal, 
hogy tévedés volna Bonhoeffert úgy interpre
tálni, mint aki a világ valóságából a Krisztus
követés gettójába menekül. „ANachfolge get
tója nem a pietisták lesál lása és nem a rajon
gók másvilága; azok egyike sem marad hű a 
földhöz. Hanem ez a gettó harcra hívás: össz
pontosítás és beszűkítés , hogy a határtalan 
Üzenet a tágas földet újra visszanyerje." Bon
hoeffer teológiája eszkatológiai teológia (a He
gyi Beszédet is így értelmezi), „mivel (azon
ban) az utolsó előtti elébe tolakodott az utol
sónak, az utolsó védelmében az utolsó előttire 
tette a hangsúlyt". 

Nagy öröm az érdeklődő magyar olvasó
nak, hogy ebben az évben Luther „De servo 
arbitrio"-jának fordítása után magyarul ve
heti kezéb a XX. század egyik leghitelesebb 
evangél ikus teológusának kiemelkedő művét, 
a Követést is. Ezt a könyvet tartalma, stílusa, 
meditativ jellege miatt breviáriumként kelle
ne használni; kár, hogy az egyébként szép 
kiáll ítású fordítást mérete e célra nem teszi 
alkalmassá. Sajnos a m ű korrektúrája sem 
sikerült hibátlanul. Betűhiányokon és fölös
legeken kívül pl. a bibliai hivatkozásokba, a 
görög szavak helyesírásába csúszott több hiba 
is az átfésület lenség érzését kelti az Olvasó
ban. 

A fordítói kéziraton még ez a cím áll: 
Krisztus-követés. A Nachfolge angol és fran
cia fordítói mindkettőnél merészebbek voltak: 
az e lső „A taní tványság ára", a másik „Drága 
kegyelem" címet viseli. Talán azért, hogy egy 
nagyon jó könyvet a szűk értőkön és ismerő
kön kívül szélesebb olvasóközönséghez juttat
hassanak? 

E . Bethge szerint Bonhoeffer szándékosan 
nyers mondatait nem lehet kifogástalanul le
fordítani, ennek ellenére - a jó fordítás alap
jaként - e l ismeréssel szólt arról, hogy a ma
gyarfordító, Böröcz Enikő megértette a szöve
get. 

Kinek ajánlom a könyvet? Természetesen 
mindenkinek. Annak, aki távoli és tiszta ké
pet szeretne kapni a Jézus-követés lényegéről 
és részleteiről, annak, aki meditálni szeret, de 
annak is, aki sok évi egyházi gyakorlat után 
új szempontokat keres hitében, esetleg hit és 
gyakorlat, megigazulás és megszentelődés, 
hit és engedelmesség kérdéseiben bármikor a 
Krisztus-követés mélyére kíván hatolni. 

Béres Tamás 



A várakozás történetei 

Martin Buber: Haszid történetek. I-II. Ford.: 
Rácz Péter. Atlantisz, 1995. 

Paul Tillich írja: „Meg vagyok győződve arról, 
hogy a kereszténységgel szembeni ellenérzés
nek főleg az az oka, hogy a keresztények nyíl
tan vagy titokban Isten egyedüli birtokosá 
nak hiszik magukat. Ezért a várakozás ele
mét elveszítették, amely pedig olyan döntő 
volt a próféták és az apostolok számára... Egy 
embertársunkkal való találkozásra is vár
nunk kell. Az emberek közötti legbensősége
sebb viszonyokban is van várakozás, nem
birtoklás, nem-ismerés. Mert Isten végtele
nül el van rejtve, ezért kell nekünk őrá felté
telek nélkül várni. 0 számunkra csak olyan 
mértékben Isten, amennyire nem birtokoljuk 
Őt." 

Mit tanulhatok én, a keresztény, Embertől, 
a zsidótól? Hiszen úgy tudom, hogy én már 
birtokolom azt, amire ő m é g csak várakozik. 
Nekem több jutott - vélem - , neki kevesebb. 
És taníthatja-e az, akinek kevesebb van — 
legyen bár nagyon okos - azt, akinek mégis
csak több volna? 

Ha esténként, lefekvés után bele-belela-
pozunk a Haszid történetekbe (mert ez a 
könyv nemcsak megengedi ezt, hanem szinte 
megkívánja; folyamatos, teljesítményszerű 
olvasása kerülendő), érezni fogjuk a választ. 
Buber pasztellszínekkel festett caddikjai, 
akik áldást mondanak a holdra, sírva fakad
nak a becsapott kisfiúval, megitatják a váro

sok otthagyott szamarait, és az engesztelés 
napjának előestéjén egy síró csecsemő elrin-
gatása miatt elkésnek a közös imáról, és úgy 
halnak meg, hogy halálukkor fénnyel telik 
meg a gyászolók szeme, nos, ők válaszolnak a 
kérdésünkre. 

Ezek a rabbik, akik á lmunkban fölszáll-
nak a mennybe, nem jönnek le onnan üres 
kézzel. Nekünk is ajándékot hoznak, talán a 
legnagyobbat, amit ember embernek adhat: 
nagyon közel vannak hozzánk. 

Az igazság nem kettő, nem három, nem is 
az emberrel mérik. Az igazság egy. S annak a 
megfeszített názáreti fiatalembernek a sza
vai visszhangoznak a haszid mozgalom törté
neteiben. Nem tőle vannak, de ugyanazt lát
ják és sokszor ugyanúgy értik, ahogyan ő lát
ta, értette, tanította. S az ő legelső, és talán 
legnagyobb ajándéka is ugyanaz, mint e cad-
dikoké: nagyon közel van hozzánk. Általuk 
megláthatjuk a megkerülhetetlen evidenciát: 
ha föl akarod emelni a másikat , először oda 
kell menned hozzá, oda, ahol ő van. 

Ha Tillich igazát belátjuk, és szeretnénk 
megérni a várakozásra, akkor azokhoz kell 
fordulnunk, akik ezt nagyon tudják. És Izrael 
számkivetettjei, Kelet-Európa védtelen sík
ságainak kiszolgáltatott haszidjai és caddik
jai , ezt nagyon tudják. Akik ma már nincse
nek, és utódaik sincsenek. A történeteik ma
radtak utánuk. És a reményük. 

Kovács Imre 

A Pest megyei evangélikus iskolák története 

Studia Comitatensia, 26. Művelődéstörténeti 
Tanulmányok, szerk. Farkas Rozália, Szent
endre, 1996. 153 l. 

Magyarországi egyházaink a millecentenári-
um és a magyar iskolák ezer éves ünnepe 
alkalmából felhívásban kérték az egyházköz
ségeket, egyházmegyéket és kerületeket, 
hogy írják meg, kutassák föl egyházi iskolá
ink történetét. Ennek a kérésnek tett eleget 
Detre János aszódi lelkész, Pest Megyei Egy
házmegyénk esperese, amikor összefoglalta a 
megye evangélikus iskoláinak történetét. 

Egyháztörténeti áttekintés segíti a tájéko
zódást a reformáció utáni századokra vonat
koztatva és a kiépülő evangél ikus iskolarend
szert a magyarországi tanügyi rendelkezések 
és reformok összefüggésének egészében lát
hatjuk. A török uralom alatt elpusztult falva
kat és városokat a Rákóczi szabadságharc 
után újra benépesítő telepesek, többségükben 
felvidéki szlovákok kisebb számban németek 
jellemzik. Az egyházi je lentések mutatják, 
mennyire fontos volt az iskola egyházunk szá
mára. Lelkészeink képzéséhez hozzátartozott 
a külföldi tanulmányutak mellett az is, hogy 



gyülekezeti állások vállalása előtt rend
szerint évekig tanítottak. Ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy jó kapcsolat alakulhatott ki lel
kész és tanító között. 

Az egyes vidékek földesurai nagyon fon
tosnak tartották az iskolákat és segítették 
azokat. A tanítók továbbképzéséről is gondos
kodtak, egyházi és egyesületi alapon. Az aszó
di tanítói kör tanítói értekezleteinek fennma
radt jegyzőkönyvei érdekes adalékokat szol
gáltatnak arról, hogyan segítették egymást az 
oktatók a megfelelő szakkönyvek beszerzésé
ben, kölcsönkönyvtári alapon, hogy lépést 
tudjanak tartani a kor pedagógiai szellemé
vel. , 

A harminc-harminckettő községben és vá
rosban alakult iskolák fejlődése Pest megyé
ben kitekintést enged az ország más megyéire 
is, hiszen nagy különbségek nem igen lehet
tek az egyes települések között, ha az anyagi
ak rendelkezésre álltak. 

Egyházunk struktúráinak jellegzetessé
gére következtethetünk abból, ahogyan pl. 
Elefánt Mihály tápiószentmártoni lelkész és 
esperességi főjegyző 1948-49 után a felügye
lők feladatait meghatározta egy utasításban. 

A korábbi patrónus-fóldesúr helyet itt a lelké
szek mellé rendelt és a tanítók munkájáért is 
felelős egyházközségi felügyelő t isztsége ke
rül előtérbe: gondoskodjék az iskoláról, „hogy 
mind az egész ifjúság, mely tanulásra képes, 
hasznát vehesse az oskolának... s akként ta-
nítassék, miként a tanulók kora s helyzete 
kívánja, hogy annak, mit tanultak, egész éle
tükben hasznát vehessék..." (71.) Az anyagi 
gondoskodás azt jelentette, hogy a felügyelő 
„...nem is engedi meg, hogy a lelkipásztor és 
az oskolatanító maguk legyenek behajtói be
fizetéseiknek", ő köteles gondoskodni arról. 

Kiemelkedő iskolái voltak a megyének 
Aszódon, ahol leányok számára gimnázium 
szerveződött. 

Az áttekinthető és egyes korszakokat áb
rázoló statisztikai adatok segítik a tájékozó
dást és a tanulmány végén német és szlovák 
összefoglaló található. 

Bárcsak más egyházmegyék és egyház
községek is követték volna ezt a jó példát és 
megírták volna iskoláink történetét! Dr. Har
mati Béla 

Harmati Béla 

Murteri kövek 

Szépfalusi István, Héttorony Kiadó, 1995. 2591. 

A szerző személye teszi koherenssé a tartal
mában (témájában), stílusában, az interjúk 
készítőit tekintve egyaránt sokszínű kötetet. 

Szembesülések, Szempontok, Alkalmak 
címeket viselik a könyv fő részei. Az elsőben 
1982 és 1993 között készült tizenhat interjú 
található. A Szempontokban Szépfalusi Ist
ván t izennégy - 1986-1993 között írt - mun
káját olvashatjuk. Az Alkalmak már inkább 
csak il lusztrálása - hat esemény kapcsán - az 
előbbieknek. Gyöngyszemek ezek, elég meg
említeni a Kopacz Mária kiállításain elhang
zott megnyitó gondolatokat. 

A Szembesülések interjúiban negyven év 
európai történelmének, politikájának, kultú
rájának számos - elsősorban magyar - vonat
kozásával találkozunk. A lelkész, az író, a 
szociográfus, a menekültügyi szakember és 
nem utolsósorban a kultúra szerelmese és 
munkálója nyilvánul meg a kortörténetileg is 
érdekes, izgalmas interjúkban. A lelkész az 
Egyház a társadalomban címet viselő, négy 

interjút tartalmazó blokkban van meghatáro
zóanjelen. 1991-ben Tóth-Szöllős Mihály mu
tatta be hosszú idő után - Lelkészíró - szer
vező - címmel Szépfalusit a magyar evangé
likusoknak, míg Fabiny Tamás Születésnapi 
beszélgetés-e a 60. születésnapon, 1992:ben 
jelent meg, ugyancsak az Evangél ikus Élet
ben. 

A Szempontok legerősebb része az auszt
riai magyarsággal foglalkozó hat - tanul
mányértékű írás. 

Igen izgalmas az Egyház a rendszerváltás 
küszöbén összefoglaló c ímen közölt, 1989-90-
ben született három dolgozat. Ezek egyikében 
- akárcsak a kötet más írásaiban is - állást 
foglal a Magyarországi Evangél ikus Egyház 
legújabbkori, 1987 utáni történelmének re
formfolyamat jellege mellett, elemezve a sze
mélyi és egyéb változásokat. Lehet, hogy a 
kötet címadó írásával kellett volna kezdenem 
az ismertetést. Murter szigetén, Horvátor
szágban, Ciprada-kempingen született az 
írás, ahová Szépfalusiék 1968 óta járnak és a 
háború befejezése után i smét oda siettek. A 



Murteri kövek azokat igazolja, akik Szépfalu
si írói vénáját emlegetve olykor sajnálják sok
oldalúságát. Tanulmányértékű Jókai Anna -
Szolgaság helyett szolgálat - bevezető írása 
is. Magam Szépfalusi Istvánt olyan önálló 
alkotóerővel is rendelkező menedzsernek -
nem egyszerűen szervezőnek - tartom, ami 
igen ritka mind az egyházi, mind a kulturális 
közegben. Sokoldalúsága ugyanakkor attól is 
megóvja, hogy egy struktúrához, tisztséghez 
feltétlenül ragaszkodjon. 

Jókai Anna mindezt így látja: „...a csendes 
diplomácia híve különleges érdeme nemcsak 
a jó szervezésben rejlik... Önérvényesítés he
lyett egy eszme érvényesítése.. . Ha valami 

Isten akaratából (netán éppen az emberek 
gyarlóságából) bezárul előtte, nem esik két
ségbe, hanem új kaput keres, továbblép, min
dig előre." Jó ötlet volt a Murteri kövek meg
írása, megszerkesztése, tíz év válogatásának 
közreadása. Hozzájárul ahhoz, hogy azokhoz 
is közel kerüljön Szépfalusi István személyi
sége és még ma is örvendetesen gazdagodó 
é letműve, akik nem ismerhették ezt olyan 
közelről az elmúlt több, mint fél évszázadban, 
mint ahogy nekem volt szerencsém. De hát ez 
is kiderül a kötetből mentve esetleges elfo
gultságomat. 

Frenkl Róbert. 

Szövött himnuszok a budai várban 

Kölcsey Himnusza a magyar történelem és a 
hazaszertet hitvallás-értékű foglalata. A 
Himnusznak állított emléket ez a kiállítás 
nyolc rendkívül különböző karakterű kárpit
szövő művész alkotásaival, a Sándor-palota 
különös, a művek intenzitását a belső tér be-
fejezetlensége által is felfokozó, s azokat egy
ségbe hangoló atmoszférája termeiben, Jer-
ger Krisztina rendezésében. 

A lépcsőfordulóban lobogó gyertya mutat
ja az utat a kiállításhoz, ahol a vakolatlan 
falakon, az ideiglenesen üvegezett ablakokon 
beszűrődő fényben megelevenedő művek sa
játos, fájdalmas méltósággal ünneplik a mil-
lecentenáriumot, a Himnusznak mostanra 
sem csillapult, tragikusan viharzó lélekálla-
potát idézve. 

A legelső kárpit, Kecskés Ágnes műve, a 
történelemben újra és újra megtapasztalható 
legfájdalmasabb „magyar tulajdonságnak" 
állít emléket; annak a nyughatatlan, meg
egyezésre képtelen, önfejű harcosságnak, 
amely belső háborúzáshoz, testvérviszályhoz 
vezet. A történeti Magyarország térképén vér
pirosak a folyók, és vérpirossal megrajzolt, 
groteszk kis örödgöcskévé vált figurák kasza
bolják egymást vigyorogva, holott körülöt
tünk a már kardélre hányt társaik testének 
csonkjai hevernek. A megfogalmazás könyör
telen, és a kép nem kínál megoldást. Ha a néző 
ettől a váratlanul, ütésszerűen a lelkiismere
tébe vágó műtől el tud szakadni, a kiállítás 
további darabjain már a reménység, a megbo
csátás jelei vigasztalják. 

Polgár Rózsa művén a létezés koordináta
tengelyeként íródik a kereszt a tulajdonkép
peni ábrázolás elé. Az előtérben álló hatalmas 
oltárt Magyarország térképe borítja, melynek 
felületét érhálózatként át-meg átszövi a fo
lyók kanyargós rajzolata. A háttér sivár pusz-
taságában szétszórtan álló, csupán jelzéssze
rűen létező figurák mindegyike - a legkülön
bözőbb irányokba vetülő árnyékuk tanúsága 
szerint - a saját napja, a maga világító bálvá
nya felé fordul. Areményt , a kiutat a jobb felső 
sarokban álló kapu mutatja, melynek mérete 
nem sejthető, talán a szűk kapu, de az is lehet, 
hogy hatalmas diadalív. S a kárpit mottója a 
Himnusz ünnepélyes pátoszát megtörő aláza
tos, könyörgő sorok egyike: „Szánd meg, Isten, 
a magyart..." 

Nagy Judit kapui - szimbólum-értékükön 
túl - a történeti emlékek sokféleségét, s az 
azokban rejlő gazdaságot képviselik számom
ra. Nem kastélyok vagy katedrálisok kapuza
tai sorakoznak itt, hanem kicsi, szerény díszí
tésű, ember-léptékű kapuk. Häuser Beáta 
kárpitja egy személyes mitológia elemeit so
rakoztatja fel. 

Fejtegethetek, de csupán egyvalaki szá
mára felfejthetők ezek a különös, grafikai pre
cizitással megrajzolt jelek. Valamennyi 
amorf, kőtömbszerű forma nyomán eszünkbe 
juthat egy másik, a Himnusz lelkületével ro
kon, s azt továbbvivő vers, amely azonban 
sokkal inkább személyes vallomás a hazasze
retetről. Eszünkbe juthat a kő, amelyre a 
kisiskolás Radnóti rálépett, hogy ne feleljen 
aznap - és amit senki más nem tudna meg-



mutatni. Ilyen saját, belső titkok sora, rend
szere alakítja ki azt a rendkívül bonyolult, 
személyiségünk részeként belénk épült kötő
dést, amely a szülőföldünkhöz kapcsol ben
nünket . Solti Gizella művének mitikus-mese
beli atmoszférája a kárpit műfajának első 
nagy virágkorából merít, konkrét idézetként 
az unikornist is megjelenítve. Meselényeket 
rejtő, sűrű, áthatolhatatlan növényzet mögött 
álomszerű, idealizált táj magasodik, fölötte 
lebegnek az ország sorsát irányító angyalkák. 
Az ördögök csupán a triptichon két keskeny 
oldalsó keretező szárnyán jelennek meg, buj
káló alakjuk azonban nem rajzolódik ki olyan 
tiszta egyértelműséggel, mint az angyaloké, 
csupán felsejlik a vöröses háttérből. 

Pápai Lívia sejtelmes, személyes, elvon
tan ünnepélyes művet alkotott. AHimnuszból 
a narratív elemek helyett a vers alaphangu
lata, szimbólum-értéke ihlethette meg. Nem 
a versben előforduló képek szimbolikus vo
natkozásai, hanem a nemzet szimbólumának 
tekinthető megzenésített vers: a magyarokat 
ünnepeiken és sorsfordulóikon kísérő m ű ze
néjének méltósága, drámaisága „hallatszik 
kie" a kárpit szürke-fekete-arany színeiből. 
Hegyi Ibolya triptichonja különös, átszellemí

tett tájat jelenít meg, amely túlmutat az em
beri történelmen. A táj dermedt időtlenségét 
oldják a barnás, meleg tónusok és a vigaszta
lóan tágas horizont. 

Pereli Zsuzsa műve a katedrálisok magas
latába törő himnikus ünnepélyességével a ki
állítás méltó befejezése, annak felemelő és 
bíztató nyugvópontja. Hatalmas magasság
ból látunk rá a dombos tájra, melynek épüle
tei, fasorai, legelésző nyájai az ember jelenlé
tét hirdetik. Ilyen magasból azonban mindez 
egészen aprónak, játékszerűnek tűnik, és a 
tájban távolabbra haladva ezek az apró jelek 
is teljesen elenyésznek. Valójában azonban 
nem is fontos, látjuk-e m é g felsejleni a pará
nyi kastélyokat a hegytetőkön, hiszen a távol
ban elképesztő magasságok és messzeségek 
nyílnak meg számunkra. Égő bokrokkal sze
gélyezett, kövezett út vezet el a táj fölött az 
égboltozat hétszeres c s ú c s í w e l tagolt csarno
kába, melynek végpontját a nagy távolságtól 
és a sugárzó fénytől nem látjuk, de tudjuk, 
hogy csodálatos, és hogy minden erőnkkel 
arra kell törekednünk, hogy saját parányi 
világunkon túljutva, a fölé emelkedve, eljus
sunk ebbe a csarnokba. 

Prékopa Ágnes 

Hetven éve halt meg Jászai Mari 

1926 októberében kilobbant a magyar színé
szet egén a legfényesebb csillag. 76 éves korá
ban átköltözött régi szeretett színháza téglá
iból épített sírboltjába Jászai Mari. Sem aze
lőtt, sem azóta nem tartottak ilyen egysége
sen legnagyobbnak senkit, mint őt. (Sarah 
Bernhardt és Eleonore Duse méltó kortársa 
volt, versenytársuk csak azért nem lett, mert 
a hazai színpadot elhagyni sohasem akarta.) 
A „Nagyasszony" - így emlegették szűkebb 
hazájában, a félszázadnál is tovább szolgált a 
Nemzetiben, és mondhatták élete alkonyán 
konzervatívnak, tegnapinakm nagyságát 
m é g s e m vonta kétségbe senki. Pedig játszott 
a hazai színpadokon több nagy magyar szí
nész, hozzáfogható senki sem akadt. Királynő 
volt a pályán éppenúgy, mint a színpadon, 
egyik pályatársa kifejezésével: „a koszorú ma
gától nőtt a lábához". 

Babits Mihály, a kor költőfejedelme így 
búcsúzik tőle: 

„Hol a mozgókép, amely 
megőrzi leplét? Hol a fonográf nemes 
hangjának? Elszállt a sugár! K i hozza vissza? 
K i hozza vissza?" 

A színész művészete eltűnik személye 
hunytán. Korunkban őriz valamit a film, a 
hangszalag. Jászai Mari emlékét nem a tech
nika őrzi, hanem a legenda. Orgona búgású 
hangjának, felséges tartásának, beszédes 
mozdulatainak, megrázó hallgatásainak le
gendája. És a beszéde! Tanítványainak lelké
be véste: a sz ínésznek úgy kell suttognia a 
színpadon, hogy a kakasülő közönsége is ért
sen minden szót. A hangok tiszta ejtése nem 
függ a hangerőtől. 

Nemcsak az antik hősnők (Elektra, Anti
goné, Médeia, Phaedra), Shakespeare nőalak
jai, meg a Bánk bán Gertrudisa és - elsőként 
- a Tragédia Évája nagyszerű és nagyszabá
sú, az volt Jászai Mari saját személyisége is. 
Már gyermekként: olyan mélységből kapasz
kodott a magasba, amilyenben más elveszett 



volna. Öt évesen veszti el édesanyját, szadista 
ácslegény apja mostohát visz a házba, ahol 
összesen tíz gyermekről kell gondoskodni. Aki 
mindig éhezik, akit mindig vernek, az a kis 
Mari. Különösen a beteglelkű apa kínozza a 
kislányt, aki tíz éves korában elszegődik kis-
cselédnek, csakhogy otthonról szabaduljon. 
Egymást váltó gazdái sorában egy markotá
nyoshoz is elkerül, majd annak mozgókony
hájával egyszerre csak a königrätzi csatában 
találja magát. Mivel haláltmegvető bátorság
gal siet a sebesültek segítségére, kitüntetik. 
Hazatér Győrbe, obsitjából vesz néhány ru
hát, és jelentkezik a színháznál. Ekkor 16 
éves. Győr, Székesfehérvár, a budai Népszín
ház, Kolozsvár - mind csak epizód az életé
ben. Egy évig a Vígszínház is. Igazi otthona 
mindenkor a Nemzeti Színház, ahová huszon
két évesen szegődött. 

Nem csak tehetsége óriási, de a tudásvá
gya is. A maga erejéből, autodidaktaként is-

Erdély és a finnek 

Benedekné Dr. Szőke Amália: Erdély és Fen-
noskandia. 1576-1945. Diplomáciai, katonai 
és művelődési kapcsolatok. Erdélyi Híradó. 
Kolozsvár. É. n. (1996), 2301. 

A közelmúltban tette szóvá Jávorszky Bé
la finnugor kutató, volt helsinki és baltikumit 
nagykövetünk, neves író és fordító egy inter
júban, hogy finn kapcsolataink ápolása in
kább magánemberek baráti vállalkozása, 
semmint hivatalos tervezés eredménye. Ez t 
mutatja az is, hogy Benedekné Szőke Amália 
munkája és kutatásai nem kerültek semmi
lyen hivatalos fórum vagy szerv minősítése 
elé, s őt meg sem hívták semmilyen finn-ugor 
találkozóra, pedig hosszú évek szívós kutatá
sáról tett tanúságot ebben a könyvében. Bu
dán a Litea könyvesboltban mutatta be Szőcs 
Géza Erdélyből, a szerző jelenlétében. A több 
tucat érdeklődő ámulva lapozhatott bele a 
220 oldalas könyvbe. 

A szerző erdélyi származású geológus, aki 
húsz éve él Finnországban. Szakmáj a gyakor
lása mellett nemes érdeklődéssel kutatja az 
erdélyi magyarság és a finnek kapcsolatát. A 
hiteles történelmi, katonai és művelő
déstörténeti egymásra találás adatai mellett 
meglepő, tényekre bukkant. Hosszú éveken 
keresztül fáradságot nem kímélve hangya-

merkedik meg történelemmel, irodalommal, 
művészetekkel: s hogy legkedvesebb szerzőit 
eredetiben olvashassa, jól megtanul angolul, 
németül , franciául, és valamennyire olaszul. 
Szerepeit sem magolja csupán, hanem vívó
dik velük, tökéletes értésük érdekében renge
teget olvas a korról, a hősről, az íróról, és 
maga ad tanácsot a díszlet- és jelmezterve
zőknek. 

Petőfit és Széchenyit tekintette élete ve
zérlő csillagainak, Kiskőrösre minden szil
veszterkor ellátogat Petőfi szülőházához. 
Nagycenkre Széchenyi sírjához is elvitte ko
szorúját esztendőről esztendőre. Elete utolsó 
fellépésekor 1926. január 3-án Arany János 
„Széchenyi emlékezete" című versét mondta 
el a Nemzeti színpadán. Hazafelé arról be
szélt, hogy most végre, századszorra rájött, 
miként kell ezt a verset mondani... 

Bozóky Éva 

szorgalommal jegyezte fel a hiteles adatokat. 
Mellette azokat is, amelyek legendáris anya
gok, s azt is felkutatta, mi azokból a történel
mi valóság. Utazott sokat, megjelent és meg 
nem jelent beszámolókat, naplókat böngé
szett magyarul, finnül, olykor svédül és néme
tül. Regényeket is vallatott... Erdély és Fen-
noskandia sűrítő fogalmak. Utóbbi felöleli 
északon Svédországot, sőt az orosz uralom 
idejét is. Törekszik mindig a finnekre nézni, 
bár természetesen nem mindig sikerül. Ezért 
Fennoskandia. Erdélyben pedig nem csak az 
erdélyi medencéről van szó, hiszen Erdély volt 
önálló is, de tartozott a Monarchiához is, majd 
Romániához. Aranykorában a Partium és 
egész Észak-Magyarország oda tartozott 
Munkácstól Kassáig. De mindig, mindenütt 
megtalálta a finn összefüggéseket. N é h a meg
lepő, vagy nem ismert módon. A katona 
ügyekben olykor meghökkentő információt 
kapunk svéd és hakkapelita (finn harcoló), 
vagy protestáns személyek dolgában. 

Báthory István, Bethlen Gábor és Gusztáv 
Adolf idejében is voltak rokoni kapcsolatok, 
de főképpen a protestáns összefogás domi
nált. Diplomáciai közeledés, majd elhidegülés 
váltogatják egymást, s a seregek értékelésé
nél a hakkapeliták mindig mérlegelés tár
gyai. Követek váltogatják egymást , s mindig 



szempont, hogy ki a finn és ki a protestáns. A 
lengyel trón mindig kísért. Papok, prédikáto
rok, követek szerepelnek a színesen megírt 
eseményekben. Megjelenik a 30 éves háború 
is, minden tarkaságával együtt, amiben a fin
nek a svédek oldalán nagyobb emberál
dozatot hoztak amazoknál. Közben megtud
juk, hogy Gusztáv Adolf nem egyszerűen „ele
sett", hanem van Falkenberg alezredes közel
ről pisztollyal lőtte le, majd ő is elesett. 

Szól Conrad Jakob Hiltebrandt evangéli
kus lelkészről, aki az 1600-as évek derekán a 
svéd követjáráskor naplót vezetett, amit 300 
év után csak 1937-en fedezett fel a törté
netírás. Annak idején meglátogatta a kolozs
vári evangél ikus templomot is. 

X I I . Károly svéd király a pol tavai csata
vesztés után hosszú ideig a török Benderben 
tartózkodott. Idement hozzá kérvényezni 
Krmann Dániel zólyomi szuperintendens az 
evangélikusok üldözése miatt. A király segí
teni nem tudott, de egy kis zsák pénzzel bo
csátotta el Krmannt. A Kárpátokon átvezető 
út leírása merendítón szép. Ilyen, mindmáig 
kevéssé ismert napló-közlések a könyvben 
több helyen is találhatók. Színes leírást olva
sunk a finn laihai templom gyertyatartóiáról, 
ami a magyar Nagy Kisbalázs huszárkapi
tány ajándékaként ma is megbecsült kincse a 
templomnak. Egy huszárnyereg is érdekes 
hátteret kínál a meglepő történetmondáshoz. 
A múlt század végi orosz-török háború harcai 
is izgalmasak. Ennek eredményeként lett Ro
mánia önálló állammá. A harcokban erdélyi 
román katonákkal együtt finn katonák is har
coltak. 

Az e lső világháború e tekintetben legmeg
lepőbb eseménye számunkra az, hogy Man
nerheim, a későbbi legendás finn marsall a 
cári hadseregben alezredesi rangban harcolt 
Románia oldalán a magyarok ellen. Megkapó 
a közlés egy Németh József nevű katona sír-
jábról Savukoskiban. 1917-ben hunyt el, mi
után hadifogolyként a murmanski vasútat 
építette. Onnan szökött meg, de csak Savu-
koskiig jutott el. Sírját ma is szeretettel ápol
ják a lakosok. A két világháború közötti időről 
szólva már nem hadi cselekmények határoz
zák meg mondanivalóját. Erdély Romániához 
kerülésével a háttérben megállapítja, „nem 
számadatok döntik el egy népcsoport kisebb
ségi voltát, hanem a bánásmód, amelyben az 
illető ál lam keretein belül részesülnek." így 
értékeli a finn-magyar kapcsolatokat is. E l 

gondolkoztató az a tény is, hogy a svéd-finn 
határ megállapításakor Ahvenanmaa (Aland 
szigetek) hovatartozásában nem az döntött, 
hogy a szigetek sokkal közelebb fekszenek 
Svédországhoz, nem is az, hogy lakói kizáró
lag svéd anyanyelvűek, hanem hogy a svéd 
partok és Ahvenanmaa között a méytengeri 
szakadék húzódik, míg a finn partok felé - bár 
nagyobb a távolság - sekély teneri sáv. A 
geológia döntött hát Finnország javára. Szo
rongva gondol az olvasó a Kárpátok koszorúja 
alkotta földrajzi egységre. 

A finn „téli háború" megrázta az egész 
világot. A magyarok kiemelkedőn segíteni 
akartak. A kilenc éves Soros György a finnek 
megsegítésére 20 pengőt adott. E z volt a ké
sőbbi multimiliomos e lső adománya, ami mel
lé - sok más mellett - odakerült Szentgyörgyi 
Albert Nobel-díjának aranyérme is. A budai 
Cserkészparkban megalakult a Finnországi 
Magyar Önkéntesek Önálló Zászlóalja, 
amelynek tolmácsa Ilmari Soisalon-Soininen 
lett. Könyvek, brossurak jelentek meg. Ké
sőbb a szegedi egyetemen díszdoktorrá avat
ták - Elsőként - Mannerheim marsallt. 

Az egyre bővebben burjánzó kultúrkap-
csolatokban jelentősen bábáskodtak mindkét 
oldalon a nagykövetek. Csak úgy hemzsegnek 
a nevek Sajnovics vardői „észleleteitől" Rune-
berg himnuszában Vörösmarty Szózatának 
hatásáig, s a közelmúltunk ismert alakjaikig: 
Jalava, Hunfalvy, Szinyei, Setälä, Vikár Béla 
s a Kalevala-fordítók, Teleki Sándor, Korom-
pay Bertalan Kalevala-kutató, Tervonen, Pa-
asonen, Wichmann, Liipola, Bán Aladár, Gal-
len-Kallela, Weöres Gyula, Szopori Nagy L a 
jos kultúrattasé - aztán Áprily, Makkai, Re-
ményik, Kós Károly, Saarinen, Jancsó 
Elemér, Járventaus, Járosi Andor, Gombócz 
Zoltán, Majla Talvio, Kodolányi, Körösfői 
Krisch, Sebestyén Irén, egészen Benczúr 
Lászlóig, aki „afféle tiszteletbeli erdélyi", e 
sorok írójáig és Voipio Marciig, Szász Vilmo
sig, Mezey Istvánig stb. A végtelen ügyszere
tettel, Erdély és a finnek iránti szerelemmel, 
szakértelemmel és fáradsággal megírt könyv
re mi sem jellemzőbb, mint hogy 811 személyt 
említ s nagyrészt vallat, 533 forrásmunkát 
dolgoz fel. 

A zárólapon keserű mondatot olvasha
tunk: „A könyv megírását és megjelentetését 
nem támogatta senki..." Legalább mi köszön
jük meg. De nagyon! 

Kuren Emil 



„Az eltűnt lélek nyomában" 

Bodrog Miklós: Almaink barlangvilága. C. G. 
Jung nyomában. Akadémiai Kiadó Budapest, 
1995. 162 l. 

Szeretem Bodrog Miklós írásait, fordításait, 
szellemi munkastí lusát. Élvezetes, példagaz
dag, költői nyelven ír. Szinte beszélget az ol
vasóval, szelíd iróniával, sok humorral, mély 
megértéssel. Személyesen tud szólni, akár 
karcolatot, újságcikket, ismeretterjesztő 
munkát, akár szakkönyvet kínál olvasóinak. 
Manapság kevés írásra lehet azt mondani, 
„ezt nem lehet letenni". Az „Almaink barlang
világa" ilyen, mindannyiunkhoz szóló könyv. 
Áthatja a szerző mélylélektani szemlélete, 
mestere Carl Gustav Jung iránti elkötelezett
sége. A század első felének nagy svájci pszi-
choterapeutáját, az analitikus lélektan meg
teremtőjét jórészt Bodrog Miklós fordítói tol-
nfacsolásában ismerhettük meg, az elmúlt év
tizedben. Már kitűnő fordításaiból is 
tudhattuk, mestere iránti hűséggel halad 
szellemi útján „C. G. Jung nyomában". 

S amint azt e könyv alcímében is üzeni, a 
szerző Jung szellemében avat be álmainkba. 
Az írás főcímét Weöres Sándor sorai ihlették, 
álmaink világa az a „barlang hol (...) ismeret
len, más törvény hat át". Bodrog Miklós - a 
gyakorló psz^jhoterapeuta, lelkipásztor „lé-
lek-központú" gondolkodó - ebben a rejtett 
barlangvilágban kalauzolja olvasóit olyan 
szakszerűen, meggyőzően és biztonságosan, 
hogy a „nagyközönségnek szóló" könyvet tel
jesjoggal tekinthetjük szakkönyvnek is, mely 
akár a „Bevezetés C. G. Jung analitikus álom
elemzési módszerébe" címet is viselhetné. A 
szerző megtehette volna, hogy szakem
berekhez szóljon. 0 azŐhan minden érdeklődő 
számára hozzáférhetővé kívánta tenni a lélek 
mélyéhez vezető utakat. Szándéka már a 
könyv bevezetőjéből is kiderül. „Lélekvesztő 
korban élünk" - szól a könyv első mondata, e 
technicizálódott, álom- és léleknyomó, dehu-
manizált világban kiéhezetten fordulunk a 
lelki tápok felé. Nem mindegy, milyen szel
lemi eledellel kínálnak és milyen forrásokból 
meríthetünk. Az önmagát gyakorta „ezoteri
kusának nevező, valójában fél-laikus „szak
irodalom" kínálata igen nagy, a lelke titkai 
iránt érdeklődő ember pedig gyanútlanul vá
laszthat a vegyes kínálatból. Nagy szüksé
günk van hát olyan autentikus írásokra és 

vezetőre, amilyen az „Álmaink barlangvilá
ga", Bodrog Miklós kalauzolásában. 

E z a könyv elsősorban úgy ismertet meg 
bennünket, lelkünk tartományaival, pszichi
kus „munkastílusunkkal", hogy ezenközben 
szüntelenül az álmainkról van szó. Álmunk 
nyelvével, ennek megközelítési módjaival, az 
álommunka törvényeivel, a „megfejtés", olva
sás lehetőségeivel ismerkedünk, olyan meg
győző és szenvedélyes pedagógus segítségé
vel, aki mesteri ügyességgel csempész be a 
fejünkbe olyan bonyolult szakismereteket, 
mint pl. az alanyi és tárgyi értelmezés, amp-
lifikáció, az álom ellensúlyozó szerepe, a jós
ló-funkció, prospektiv álmok, az álom szerke
zete, az álommunka eszközei, animusz, ani-
ma, ősképek az álmainkban, álomsorozatok 
összefüggései stb... Úgy kínálja az „álomke
mence süteményeit", hogy nemcsak táplálja, 
hanem mindvégig dolgoztatja is olvasóit. A 
könyv szerkezete, huszonhat gondolategysé
ge két szinten halad és kapcsolódik szüntele
nül egymáshoz. Az egyik a „kognitív", ismere
tátadó, mely az álomra vonatkozó felfogások 
megismertetésétől az álmodás funkcióinak 
feltárásán át az „álomnyelv" titkai, mély ön
magunk felé vezet. 

E z a szint racionálisan fogadtatja el ve
lünk álmaink jelentőségét. A másik az él
ményszint, amely példagazdag, bőséges buz-
gásával, szépirodalmi példázataival és a pszi
choterápiás gyakorlatból vett, valódi eset-il
lusztrációval érzelmi logikánkat is meggyőzi 
arról, az álom valóban „fő táplálónk az élet 
asztalán". Sokra tanít ez a könyv mindannyi
unkat. Többre, mint áloméletünk megismeré
se, szembesít felelősségünkkel: mit teszünk 
lelki egészségünkért, Jóban vagyunk-e saját 
lelkünkkel?" Mértéktartó módon élünk e lelki 
energiáinkkal, nem lesz-e a hitünkből fana
tizmus, szorgalmunkból „munkakór"i erköl
csünkből farizeusság. Megtanít álmaink meg
becsülésére, a velük való munka nélkülözhe
tetlen fontosságára is, de legfőképp arra: az 
álom üzenetének megértési kulcsa az álmodó 
kezében van. Noha lehetségesek a mindünk 
számára fontos, közös jelentések, mégis az 
egyéni üzenetekben van a legnagyobb érték, 
ehhez pedig csak gondos, alapos, szakszerű 
elemzéssel férhetünk hozzá. ,A már-már 
szomjan haló embert azonban nem a víz ké
miai képlete érdekli, hanem maga a víz" - írja 



Bodrog Miklós, és valóban jó, tiszta forráshoz 
vezet bennünket. 

Most, amikor könyvét jó szívvel ajánlom 
minden olvasónak, korra, nemre, felekezeti 
hovatartozásra és szakirányultságra való te
kintet nélkül, mindazoknak, akiknek fontos a 
lelki egészsége, hadd idézzünk ízelítőül a 
Szerző zárszavából. „Bölcsességre (és nem 
csupán tudásra) aligha juthat az ember addig, 
amíg rá nem ébred alapvető esendőségeire, 
hogy éppen a végső s legfontosabb dolgokról 
milyen gyérek a megbízható ismereteink, ön
magunk mélységeibe pedig vajmi kevéssé 
nyerhetünk beketintést..." Ezért indultunk el 
e könyv lapjain „az eltűnt lélek nyomában", 

utánanézve álmainknak: mit szólnak hoz
zánk, egyéni és társadalmi tüneteinkhez, 
óhajainkhoz, síralmainkhoz, reménységünk
höz. Hátha vár ránk valahol egy kis lappangó 
egészség. József Attila így fohászkodott: 
„Emeljétek föl szívünket!" S ezzel a lényegre 
tapintott. A valamire való változás ott benn 
kezdődik... 

Soha ennél aktuálisabb üzenetet! Ránk 
fér az önnevelés, szegődjünk hát á lmaink nyo
mába, tegyünk mielőbb lépéseket lelki egész
ségünkért. Álmaink barlangvilágában ez a 
könyv megbízható vezetőnk lesz! 

Bagdy Emőke 

Urai Erika: Csodaszarvas 


