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Pokoltánc szarvasokkal 

Meditáció a nyolcvan éves Jánosy István élet
művéről 

Amikor 1919 májusában Besztercebányán meg
született, messziről hangzó ágyúszó adott hírt 
az első világháború utolsó felvonásáról. Tá
gabb családja magyar és szlovák származású, 
ót áttelepülnek Magyarországra, ahol darab 
ideig vagonlakók, mint sorstársaik közül szá
mosan. Aztán latin-történelem szakos édes
apja a budapesti fasori evangélikus gimnázi
um tanára lesz. Ót is tanítja, nagy tanár, máig 
emlékeznek rá. Fiai hárman tették feledhe
tetlenné nevüket, Firinc a festő, György a 
Műegyetem díszdoktora, és István, aki nem 
egyszerűen költő, hanem tudós, gondolkodó, 
moralista. 

Budapesti bölcsész-hallgatóként latin-gö
rög-pszichológia szakos, aztán teológus. Al
kalma van Kerényi Károlyt hallgatni: az első 
két szak apai örökség, a harmadik egy álmok
ban és látomásokban gazdag gyermekkor foly
tatása. 

Minden költő gyermekként bölcs, a felnőtt 
korára gyermek marad. Jánosy örök diák, aki 
éppencsak felserdülve egy újabb, még gyalá
zatosabb háború poklát kénytelen elszenved
ni, ha nem is katonaként, de mint teológus. 
Feladata vigasztalni, s ronccsá pusztított kor
társainak embertelen szenvedését lelke mé
lyéig megrendülve éli meg. Lépten-nyomon 
láthatja az isteni és a démonikus harcát, s az 
emberét a puszta életért, majd egy magasabb
rendű létért, amely beatricei ifjú lányok ártat
lan szépségében, a természet gazdagságában 
és a nagy művészek életművében testesül meg. 

De ha még egyet lendít a láthatatlan tra
pézon, összeköti a földi létet a transzcenden
cia val, ami a művészet legnagyobb lehetősége. 

Jánosy Istvánt 1948 után sokakkal együtt 
kizárták a hivatalos irodalmi életből, amely
ből valószínűleg magától is kimaradt volna. 
Rövid fasori tanárkodás után ő is általános 

iskolába szorul, amire egyetemi képzettsége 
éppen nem alkalmas, ezért megtanul oroszul, 
majd ő is sorstársa annak a műfordítói gárdá
nak, amelybe az osztály-idegennek minősített 
írók tartoztak, Weöres Sándortól Németh Lász
lóig. 

Azt írja valahol, hogy a népdal, a népmű
vészet költészetének forrása lett. Elmondhat
juk összes nagyszerű fordításáról is, hogy nem
csak megélhetését biztosították, hanem mint
egy lenyűgözve, szerelmes odaadással -s nem 
kis munkával - örömét is megtalálta bennük. 
Tobzódott a szegénységben és a szellemi gyö
nyörűségben. Ahogy a görög szakos tanár szá
mára természetes volt a görög drámák és 
Platón fordítása, a Rámájana kötetnyi fordí
tásához otthonossá lett a szanszkritban, meg
ismerte a keleti vallásokat, az európai kultú
ra mellé az ázsiait majd az ókor után a jelent, 
a kelet után az amerikait is sajátjává asszimi
lálta. S a teológus a Biblia után megismerte a 
B agavad Ghítát. 

Ez nem egyszerűen tudás, nem egyszerű
en költészet, vagy filozófia. Századunk euró
pai keresztény gondolkodójának útkeresése, 
aki a teljes emberiség javára, annak egész 
értékállományát, szellemi örökségét vállalja. 
Ugyanakkor gondolkodásának szerves része 
magyarság-tudata, népe sorsáért érzett fele
lőssége, amely egész költészetén vezérfonal
ként végigvonul. 

Maga is jól rajzol, akadémiai szinten zon
gorázik, kedves festőit, képeit, zeneműveit 
verssé fordítja, s ahogy egész költészetében -
amely a maga laza, egyszerű, spontán naivi
tásával felmérhetetlen mélységeket takar - a 
démon, a gonosz ellen küzd, úgy a zene és 
képzőművészet ihlette költeményeket is a Jó 
győzelmének szolgálatába állítja. Esszéivel, 
tanulmányaival együtt, amelyekben a kultú
rák találkozását, a humánum, az isteni gon
dolat egységét hirdeti. Jung kollektív tudata
lattija jelen van az egész emberiség kultúra-



jában, és Gandhi a hinduizmus legjobb össze
foglalásának a Hegyi Beszédet vallja. Jánosy 
pedig a Gandhi-hirdette erőszak nélküli éle
tet, Jézus isteni munkáját és önfeláldozását 
tartja eszményének, s meggyőződése, hogy a 
jézusi tanok teljesítése mentheti meg az em
beriséget a pusztulástól. 

Kerényi és Jung tanítványaként a görög
ség ihletében és az álmok költójeként indult, 
a háború megrázó élménye tárta elé az emberi 
nyomorúságot, s mindez meghatározta verse
i t és gondolkodását. Ettől nem tágított, se 
siker, sem pénz nem csábította, mindig a sze
gények és megszomorítottak pártján állt, 
mint kedves írója Dosztojevszkij, vagy Jesze
nyin, akit oly nagy szeretettel fordított. Ahogy 
Platónt, vagy Milton Elveszett paradicsomát, 
amely kolosszális méretében önmagában is 
bravúros teljesítmény. 

Szophoklész, Cesar Franck, Illés Árpád, 
Mednyánszky vagy Csanádi Imre egyaránt 
megjelenik ebben a költészetben, ahogy a kö
téltáncos tragikus bukása, akár a kukában 
keresgélő nyomorult öreg, a budai dombok, 

vagy Berzsenyi. Attól sem fél, hogy napi aktu
alitásokat emeljen versbe, mert a verssel mo
rálisan hatni akar, ez ugyanis széles művelt
ségével együtt sem elefántcsonttorony-költé
szet. Minden fogékony olvasó számára hozzá
férhető, élvezhető és elgondolkodtató. A maga 
különös lebegésével, vissza-visszatérő fordu
lataival, szent ferenci ártatlanságával. 

És akkor még nem beszéltünk bibliakriti
kai tanulmányairól, arról az alapos elemzés
ről, amelyben a görög-latin kultúra magyar
országi hatását mutatja ki , álom magyarázó 
verselemzéseiről, kortársai előtt tisztelgő esz-
széiről. Mindez pedig szervesen egymásba öm
lik, egyetlen széles látókör, nagyműveltségű 
szellem folyamatos teremtő erejéről tanús
kodva. Vezércsillagára függesztve tekintetét, 
az Igazság megismerését, és a Jó szolgálatát 
tűzte ki céljául, amelynek eszköze az a művé
szet, az a gondolkodás, amely a jézusi eszme 
megvalósítása az Emberért. 

Albert Zsuzsa 

A meghasonlott kereszténység 

„A reformáció és a katolikus megújulás idő
szaka Magyarországon" címmel január 22-én 
a szombathelyi Katolikus Továbbképző Inté
zet tanulmányi napot tartott. Boda Mária, a 
KTI programfelelőse bevezetőjében elmon
dotta, hogy az 1996 óta évenként megrende
zett tanulmányi nap az ökumenikus egyház
történelem- szemlélet kialakulását kívánja 
elősegíteni, otthont adva a véleménykülönb
ségek és nézetazonosságok őszinte megnyilvánu
lásainak. 

Hardi Titusz atya, pannonhalmi középis
kolai tanár vitaindító gondolataiban a I I . Va
tikáni Zsinat eredményének tekintette nem
csak a keresztények egységéért szervezett 
imatalálkozókat, hanem az ehhez hasonló, na
gyon fontos konferenciák megrendezését is. 

Dr. Őze Sándor, a Pázmány Péter Katoli
kus Egyetem Történettudományi Intézetének 
adjunktusa nemzeti imádságunkról, a Him
nuszról mint a bűn-büntetés toposzáról -
nemzeti történetszemléletünk sajátosságáról 
- beszélt, ismertetve néhány nemzet Himnu
szának pozitív, bizakodó jellegét. A magyaré
hoz hasonló önváddal csak a bolíviai Him
nuszban találkozhatunk, melynek zeneszer

zője szintén magyar ember volt, - mondta az 
előadó. 

Dr, Oze Sándor előadásának második fe
lében a 15-17. századból ránk maradt - több
ségében protestáns - prédikációs kötetek be
mutatásával megismerkedhettünk Bornemisz-
sza Péter, Melius Juhász Péter, Teleki Kul
csár György, Bejte István, Decsi Gábor és a 
katolikus Telegdi Miklós nagyhatású prédi
kációival. A prédikációk, szinte kivétel nélkül, 
a tatár és török pusztítás ellenére széthúzó 
magyarság bűneiről és Isten várható bünteté
séről szólnak, - melyet azóta minden generá
ció sajátságos gondolataival, életszemléleté
vel újra és újra kifejez hazánkban. 

A toposzok mindannyiunk kimeríthetet
len kincsesbányái. Az evangélikus Bornemisz-
sza Péter kinyomtatta a prédikációs anyago
kat, majd terítette vele az országot, így segít
ve a vasárnapi adott igehelyekhez, szentírási 
részekhez kapcsolódó prédikációkkal a pap
ságot, s a hívőket. A bűnöktől való megszaba
dulásban és Isten irgalmasságában remény
kedve. 

Keveházi László ny. lelkész, az Evangéli
kus Hittudományi Egyetem előadója a „meg
hasonlott kereszténység" fogalom helyett az 



„egy nehéz korszak disputálásai" kifejezést 
ajánlotta, - majd a reformáció kezdeti győzel
mének és a protestáns gondolatok elterjedé
sének okairól beszélve kiemelte a reformáció 
fontos részigazságait és jogos követelményeit; 
az új hit papjainak szellemi felkészültségét, 
amely lehetővé tette a földesurak - és jobbá
gyaik - protestáns hitre térítését. Az előadó 
később - Révész Imre kultúrtörténeti kutatá
sait idézve - a 15-17. századi reformáció irá
nyairól és a környező országok helyzetéről 
adott összefoglaló áttekintést. 

A katolikus egyház küzdelme és magára 
találása - mondotta az előadó - jótékony ha
tással volt a magyar szellemi élet felpezsdü-
lésére. A hitviták tüzében és azok hatására -
a cselekedetek, a predestináció, az Úrvacsora, 
a világi hatalom és a papság kérdésében -
egyre-másra kitűnő iskolák alakultak, elő
ször a protestánsok, később a katolikusok jó
voltából. Ezek a keresztény iskolák fontos 
központjai lettek az ország szellemi életének. 
Az 1560-as évektől, a könyvnyomtatás elter
jedésével, a vitaanyagok (melyek a protestán
sok és katolikusok vitáiból születtek) nagy
ban segítették a magyar nemzettudat kiala
kulását. E korszak vitairodalmának legna
gyobb katolikus képviselője Pázmány Péter, -
de Pázmány „megszólaltatója" Magyari Ist
ván evangélikus prédikátor volt. 

Keueházi László előadásával példát adott 
a vallási türelemről s a fájó pontok megközelí
tésének tapintatos módjáról. Felkészültsége, 
tudása, emberi hitelessége meggyőző volt, -
ezt bátran leírhatom. Befejező szavaiban - a 
felekezetek közötti különbségeket nem elta-
karva-elhallgatva - a történelmi és hitbéli 
Jézussal való közösséget hangsúlyozta, majd 
egy jó tanáccsal fejezte be gondolatait: „men
jünk át néha a másik lövészárokba is", hiszen 
közös a célunk: nemzetünk küldetéstudatá
nak elmélyítése és erősítése. 

Fazekas István bécsi levéltári delegátus a 
katolikus megújulás nehéz időszakával és 
nyugat-magyarországi helyzetével foglalko
zott előadásában. A fiatal kutató véleménye 
szerint a 16-17. században központi hatalom 
nélkül maradt országban nem ellenreformá
ció és katolikus restauráció folyt, hanem ka
tolikus vallási megújulás. A megújulás előz
ményeit ismertetve kiemelte Tolnai Máté - a 
pannonhalmi bencés rend megújítója - érde
mét, aki átfogó reformokban gondolkodott a 
válságba került ország és katolikus egyház 
megmentéséért. A megújulás fontos eszközei
nek tartotta a zsinatok tartását, vizitációk 
elrendelését, a papképzés megoldását, szemi
náriumok tartását és egyházi iskolák alapítá

sát. Telegdi Miklós és Doroszvai András ma
gányos harcát említve, az előadó elmondta, 
hogy a kibontakozás évei után, az 1570-es 
évektől, horvát katolikus papok térítették visz-
sza katolikus hitre a déli és nyugat-magyar
országi főurakat, - így a falvak lakóit is. Az 
1579-ben, Szombathelyen összehívott Zsina
ton ugyan már kihirdették a Tridenti Zsinat 
határozatait, de az evangélikus többségű or
szágrészben hatástalan maradt, s csak az 
1610-es években, újabb Zsinat összehívása 
után lendül fel a katolikus élet. Nagy jelentő
séggel bírt az 1615-ben Nagyszombatban meg
nyílt Jezsuita Gimnázium, ahonnan nagymű
veltségű katolikus gondolkodók sora került ki . 
1635-ben pedig megkezdte működését a Páz
mány Péter alapította katolikus Egyetem is,-így 
lassan katolicizálódott a magyar arisztokrácia 
nagy része. Pázmány Péter esztergomi érsek 
nagy érdemei közé tartozik, hogy nem élezte, 
hanem tompította a katolikus-protestáns el
lentéteket. A katolikus egyház megújítói kö
zül kiemelte az előadó Széchenyi György, 
Draskovits György és az Eszterházy család 
érdemeit, akik szemináriumok, kollégiumok 
létrehozásával és az anyagi támogatásukkal 
járultak hozzá az egyház megerősödéséhez. 
Ez időben erősödtek a helyi egyházközössé
gek is. A káptalanok elterjedésével a közép
papságjogszolgáltató tevékenységet is folyta
tott. Az előadó az ellenreformáció erőszakos 
megnyilvánulásait sem hallgatta el, majd a 
jezsuiták és ferencesek áldásos működéséről, 
színvonalas oktatási módszereiről tett emlí
tést, melynek köszönhetően protestáns diá
kok is kikerültek ezen intézményekből, - a ma
gyar szellemi élet kiválóságainak sorát gyara
pítva, eme intézmények hírnevét öregbítve. 

Összegzésül elmondhatjuk, hogy a tanul
mányi nap előadói lelkiismeretesen és alapo
san felkészültek választott témáikból, és fele
kezeti identitásuk megtagadása nélkül köte
lezték el magukat az ökumenizmus ügyének. 

Dr. Hafenscher Károly evangélikus lel
kész, c. teológiai tanár előadás utáni tartal
mas felszólalásában meggyőző bizonyítékát 
adta saját ökumenikus munkálkodásának, 
hiszen a Református Hittudományi Egyete
men (KGE) éppen a I I . Vatikáni Zsinat utáni 
Rómáról tart előadásokat, s az istentiszteleti 
liturgiájában szívesen használja fel ajtatoli-
kus Pázmány Péter prédikációit is. Őszinte 
örömét fejezte k i a gyümölcsöző együttgondol
kodás létrejöttéért, hangsúlyozva a „tanulási 
folyamat" folytatásának fontosságát. 

A mindannyiunkat gazdagító előadások és 
hozzászólások megerősítették azt a reményt, 
hogy a keresztény felekezetek közötti nézet-



eltérések - egy kis jóakarattal - elmozdítható 
akadályok a közös útkeresésben, hiszen -
mindannyian ezt hisszük és valljuk - Jézus 
Krisztus vezet bennünket, aki maga az Út, az 
Igazság és az Élet 

.. .ennek ellenére, nem árt néha meg-meg-
állnunk, térképeinket összehasonlítva, - ha 
kell, kissé korrigálva - eltévedéseinket meg
vallani, jó és rossz tapasztalatainkat megosz
tani, - egy kissé egymást is segíteni. Célunk 

nagyon is közös, felelősségünk pedig óriási, 
hiszen nehéz földi zarándok utunkon - egy 
erkölcseiben megroppant országban - nagyon 
sokan vannak ránk bízva, - és sajnos még 
többen vannak azok, akik eddig el sem mertek 
indulni... remélhetőleg nem a mi hibánkból! 

D. Zámbó Enikő 

„...A sínek benne összecsengenek" 

Veöreös Imre: Kecskeméti napló 1953-1958. 
Budapest, 1998. 

Tumor, szabatos, érzékletesen szemléletes fo
galmazás jellemzi Veöreös Imrét. így fogal
mazta meg mindig előadásainak, igehirdeté
seinek, tanulmányainak címét is. Legújabb 
könyvének címlapja is erről tanúskodik. Tu
lajdonképpeni címe versidézet, Sánta György 
kecskeméti költőnek egy verssora: ,Jírany ho
mokon, nomád felhők alatt". A kecskeméti 
gyülekezetben öt éven át - amint maga írja -
„rangfosztottan" - végzett lelki szolgálata ide-
jének egész atmoszféráját jelképes erővel, fi-
gyelemkeltően fejezi k i ez a könyvcím. 

A könyv irodalmi műfaját nehéz meghatá
rozni. Az alcímben szereplő „Kecskeméti nap
ló" csak sejteti a könyv tartalmát. Amit kecs
keméti szolgálatával kapcsolatban közöl do
kumentumértékű, mégsem dokumentumgyűj
temény csupán. Régi, gyorsírással készült 
jegyzeteit vesz elő. Gazdag anyag, mert vala
mennyi szolgálatára, szabadon tartott előadá
saira is előre megfogalmazott szöveggel vagy bő 
vázlattal készült. Egész munkastílusát a terv
szerűség és a súlypontképzés jellemezte. 

„Tudnod kell, hogy Magyarországon nincs 
olyan egyházi vezetői állás, melyre téged 
azonnal meg nem választanának." - mondta 
neki Túróczy püspök 1957-ben. Más történel
mi körülmények között rátermettsége követ
keztében valószínűleg már fiatalon püspökké 
választották volna. Nem így történt. Egész 
életét „nomád felhők alatt" kellett élnie. Ez 
azt jelentette, hogy néha hegytetőkre, máskor 
völgyekbe vezette Ura, - kecskeméti lelkészi 
szolgálata idején például az Alföld „tengersík 
vidékére". De mindig a keskeny úton. Járható 
úton és csak ritkán, tulajdonképpen soha bo
rotvaélen. 

Mielőtt Kecskemétre került volna lelkészi 
szakfolyóiratunknak, a Lelkipásztornak volt 
a szerkesztője és a számára jelentós függet
lenséget biztosító Lelkésznevelő Intézet igaz
gatója. Nem az ő terveiben szerepelt Kecske
mét. Az akkori államhatalom Egyházügyi Hi
vatala politikai szempontból nem tartotta 
elégségesnek nevelói tevékenységét. Elmoz
dítására kényszerítette egyháza vezetőségét. 
Nem értett a döntéssel egyet. Mégis tudomá
sul vette. Alázattal vette tudomásul. Nem 
megfutamodóként. Egy énekünkkel szólva: 
„felfedezte, hogy sorsának sötétlő árnya közt 
is ott rejtezik Isten szent arca". A futó homok 
tájain aranyra lelt kecskeméti gyülekezeté
ben. Öt év múltán, búcsúzásakor így tekint
hetett vissza: „száműzetése" helyére: „Az én 
volt drága kecskeméti gyülekezetem." Máso
kat más úton vezetett azokban a viszontagsá
gos időkben Isten. Veöreös Imre a maga útját 
Jiarmadik útnak" nevezte. Könyve fontos egy
háztörténeti dokumentum, mert megmutatta 
benne, hogy aki erre az útra szánja rá magát, 
miként járjon rajta. 

Könyvét kézbevéve az olvasó éppen erről 
a miként-ről szerezhet mélyen elgondolkozta
tó benyomásokat. A „miként?" elsősorban azt 
jelenti, hogy egyedül hit által! Hitt abban, 
amit annakidején Pál apostolnak mondott Is
ten Korinthoszról: „Ne félj, hanem szólj, és ne 
hallgass: mert én veled vagyok és senkise fog 
rádtámadni és ártani néked, mert nekem sok 
népem van ebben a városban." (I Kor 18, 10) 
Valóban sok népre talált nemcsak bent a vá
rosban, hanem az azt 50 kilométeres sugarú 
körben körülvevő kis települések, tanyák 
szórványvilágában is, sőt a másvallásúak kö
rében is, különösen református lelkésztestvé
rei között. Ezeket azonban személyesen kel
lett felkeresni - gyalog, vonaton, kerékpárral, 
motorkerékpáron. (Akkor még autóról nem is 



álmodhattak a szórványgondozó lelkészek.) 
Amikor elbúcsúzott Kecskeméttől, két vasár
napon, mindenütt rövid istentisztelet tartá
sával 14 szórványközpontot látogatott meg. 

Most nem számolhatunk be az alkalmak 
sokaságáról: az istentiszteletekről, a gyerme
kek összegyűjtéséről, a konfirmációi oktatásról, 
az ünnepi alkalmakról, a bibliaórákról, presbi
teri ülésekről, helyben, vagy kirándulásokkal 
egybekötött konferenciákról, levelezésről, 1957-
58 között gyülekezeti munkájával párhuzamo
san végzett közegyházi tevékenységéről, ami
kor egy ideig ismét szerkeszti a Lelkipásztort 
és országos főtitkár. Annyit azonban meg kell 
említeni, hogy nemcsak az alkalmakat, az 
eseményeket írja le, hanem idézetek, vázla
tok, egy-egy összejövetel, konferencia témái
nak, előadás címeinek ismertetésével azt is 
megtudhatjuk, hogy tartalmilag miről volt 
szó és mi történt. Ezek közlésével olykor ma 
is használható ötleteket, vázlatokat közöl. Ki
emelkedik közülük a Filemonhoz írt levélről, 
„Emberi kapcsolataink terhei" címszó alatt írt 
bibliatanulmánya. Meg kell említeni, hogy 
munkatársakat nyer meg és állít szolgálatba 
(például a családlátogatás, szórványgondozás 
területén). Figyelemre méltó az is, hogy az 
úgynevezett Rákosi-korszak idején is rend
szeresen hív lelkészeket más gyülekezetből 
előadás, igehirdetés tartására. Ot év leforgá
sa alatt több mint húszat. Csak néhányat 
említünk: Schul ek Tibor, Szabó József ny. püs
pök, Zászkaliczky Pál, Csepregi Béla, Scholz 
László és mások. 

Általában munkásságát, annak körülmé
nyeit, tartalmát és célját ismertette. Saját 
sorsának kérdéseivel főleg írása elején és vé
gén foglalkozik. I t t említi azokat, akik fölké
szülésében fontos szerepet játszottak: Tu-
róczy Zoltánt, Schulek Tibort. Professzorai 
közül Podmaniczky Pált és Karner Károlyt. -
Mindig nagyon ügyel szabadságára és függet
lenségére, nézetei önálló megfogalmazására, 
mégis kommunikatív és nyitott. Küzd a ma
gánybahúzódás, az elszigetelődés ellen. Vall
ja, hogy ember és ember között Krisztus a 
tartós kapcsolat leghatékonyabb biztosítéka. 
A sínpárok bármily közel futnak egymás mel
lett, csak a végtelenben metszik egymást. Jé

zus által ez a végtelen jön közel hozzánk. 
Reményiket idézi: „Olykor vonat jár a síne
ken: / Fensőbb gondolat, fensőbb szeretet, / S 
a sínek benne összecsengenek." Az „összecsen-
gés" keresője és tanúja is volt egyben. 

Az „összecsengésnek" egy ilyen emlékét 
eleveníti fel 1956-ból könyve 85. oldalán. Dur
va támadás érte Dezséry László püspököt a 
szárszói nyári lelkészkonferencián. Nem vá
laszolt. Felállt és imádkozott. Veöreös Imre 
lejegyezte és közli az imádságot könyvében. A 
konferencia szünetében magához kérte őt és 
titkárát. Véleményüket, segítségüket kérte. 
Viszonyukat a régi barátság emléke és De
zséry László püspöki vonalvezetésével való 
egyet nem értés feszültsége jellemezte. „Azon 
az estén - írja - nehéz perceiben, a régi barát
ság áttörte a tőlem távoltartó magatartását. Ez 
a megnyilatkozása őszinte volt, szívéből jött." 

Tulajdonképpen Veöreös Imre szerkesztői 
példáját követem, amikor Kecskeméti napló
ját az általa is idézett Reményi verssor címe 
alatt ismertetem. Nem regény. Nem könnyed 
lektűr. De nem is száraz tankönyv. Mégis ta
nulni lehet belőle. Például azt is, hogy: mindig 
igyekezzünk - akár előadást tartunk, de ak
kor is amikor csupán felszólalunk - hiteles, 
megbízható információval szolgálni, és legyen 
személyhez szóló, aktuális és konkrét monda
nivalónk. 

Könyve szerkesztésének kezdetén levél 
útján is biztatást kapott munkájához: „Talál
jon örömöt a múltat rögzítő papírlapokban, 
ezek lelkes fiatal éveket, sok kedves arcot 
idéznek fel." Könyvének fedőlapján „a lelkes 
fiatal évek", az egykori gyenesdiási konferen
ciák és a kecskeméti évek Veöreös Imréjének 
komoly és figyelmes szemű arcképével talál
kozunk. Néhány hónap múlva betölti 85. évét. 
Fizikuma azóta bizony megroppant. Tekinte
te, fiatalos elszántsága, odaadó szorgalma 
változatlan. Múltat rögzítő papírlapjainak új
ra kézbevételével, azok elrendezésével és köz
lésével fontos szolgálatot végzett és olvasói
nak is örömöt szerzett. Könyve kiadásának 
költségeit a kecskeméti gyülekezet vállalta. 

Benczúr László 



„Es övé marad mindörökre" 
Ds ida Jenőről 

„Mert szerette az életet, de nem ragaszkodott 
hozzá." - írja Faludi György az egyik versé
ben, s noha ez a mű nem Dsidának, a költő-
társnak állít emléket, a megállapítás mégis 
tökéletesen ráillik. 

Dsida Jenő a gyors elmúlás biztos tudatá
ban kereste folyton a létezés teljességét. Gyer
mekkori szívbaja haláláig elkísérte, így mind
össze 31 évet kapott arra, hogy gyötrelmeivel 
és magasztosságával egyetemben egészében 
élhesse meg az Eletet, kiteljesítve az elrejtett 
lehetőségeket. 

Keserűség és boldogság; szorongás és uj
jongás; fény és árnyék - ez mindannyiunk 
osztályrésze. Dsida Jenő azonban mélyebb 
intenzitással élte meg ezt a kettősséget, hi
szen számára a halálfélelem már ifjúkorában 
sem csupán felvett szerep. Költészete végtele
nül igaz, őszinte és emberi, a Fenyegető Rém 
elöli menekvés ízig-vérig megrázó, közeli, va
lóságos. S a költő ennek ellenére igyekezett 
tudatosan belevetni magát a Mindenségbe, 
néhol szinte eksztázisszerűen volt képes élni 
a Jelenben, megragadni, átérezni minden pil
lanatot. Mintha az érzékelhetően rövid idő 
alatt gyorsan igyekezne felfedezni minden ér
téket és szépséget, amelyet a rohanó hétköz
napok embere vakon hagy maga mögött. A 
végesség tudatától megrémült művész szük
ségét érezte annak, hogy célzottan keresse a 
csodálatost és az örökkévalót. 

Századunk egyik fájó „kibillentsége" az az 
állandó hajszoltság, rohanás, zűrzavar, amely
nek csaknem valamennyien részesei, sőt foglyai 
vagyunk. Annyira megszoktuk már a zajt, hogy 
nem is tudunk létezni nélküle, így azután sok
szor még a kirándulásokra is kisrádióval indu
lunk útnak. Képtelenek vagyunk visszavonul
ni, lehiggadni, együtt lenni puszta önmagunk
kal, egyedül a Természet magányában. Nem 
hallgatjuk, ezért nem is hallhatjuk meg a 
Csendet. A fenyegető elmúlás árnyékában élő 
emberek azonban kivételes képességekkel ren
delkeznek; figyelve, szemlélődve tudják észre
venni a szürkeségben a színt és a hétköznapok
ban a csodát. 

Dsida Jenő egészen más világban élt, más 
szemüvegen keresztül látott (és látott!). Ezért 
lehetett képes oly egyszerűen és gyermekien 
rácsodálkozni mindarra, ami nekünk termé
szetes. Hosszú költeményfüzért írt a kutyasé
táltatás prózai pillanatairól (Kóborló délután 
kedves kutyámmal), miközben értő és figyelő 

szemekkel fürkészte ki a valóság titkait. „Is
ten azáltal rejt el dolgokat, hogy a szemünk 
elé helyezi őket." (Anthony de Mello) A költő 
azonban mégis észrevette, hogy rügyeznek a 
fák, játékos természetességgel beszélt a paj
kos szerelemről, a hűsülő pázsitokról, a sza
badságról, a végtelenről. Életeleme a zene, így 
a hangok varázsát szintén a maga teljességé
ben tudta megragadni, átélni, átérezni. 

Az Élet eksztázis, titokzatos mítosz, egyet
len óriási alkalom. Mégis sokunknak évtizedei 
telhetnek el monoton szürke egyhangúság
ban, anélkül, hogy ezzel a csodás lehetőséggel 
akár a legcsekélyebb mértékben élni tudtunk 
volna. Dsida Jenő ellenben a maga röpke há
rom évtizedében is megélte, megtapasztalta, 
megcselekedte mindazt, amit másoknak ta
lán 80 esztendő lefolyása alatt sem sikerült. 
Mert a „hosszú életet" nem feltétlenül az évek 
számaival mérik... 

Az erdélyi költő mindvégig hitte és remél
te, hogy amit tesz, annak súlya van az időt
lenségben is, cselekedeteinek értéke örökké
való. Rendületlenül vallotta, hogy a világ nem 
állhat önmagában, hanem egy magasabb ren
dű szellemi lény által kormányoztatik. Isten
képe azonban kevéssé kötődött formákhoz és 
külsőségekhez, e helyett inkább a dolgok mö
gött rejlő Lényeget igyekezett megragadni. Te
hetetlensége és halandóságának állandó ér
zete arra késztette, hogy közvetlen, szemé
lyes élmények formájában keressen kapcsola
tot a túlvilággal. (1. Templomablak, Nagycsü
törtök) Averseiben megformált istenség ugyan
akkor teljes mértékig emberi, akiből időnként 
hangsúlyozottan hiányzik mindenféle fölény 
és magabiztosság. Ezért a zsidóság ősi sza
bályrendszere Dsida tolmácsolásában célzot
tan eltérő értelmet nyer. A „Tízparancsolat" 
című költemény ugyanis tulajdonképpen nem 
az Istenről beszél, hanem a vívódó, kételkedő, 
önmagával örökös harcban álló egyénről, akit 
saját, belső küzdelme vihet közelebb a Töké
letességhez. Középpontjában egy emberarcú 
Lény az önismeretre, az önmegvalósításra, a 
teljesség felé haladásra szólítja fel követóit. 
„Legyél egészen Önmagad, tedd, amit kell, 
légy hű magadhoz!" - zeng a nyolcadik paran
csolat szózata. 

Dsida Jenő ennek ellenére sem kapaszko
dott foggal-körömmel a mulandó földi létbe. 
Bár életművét helyenként rettegés szövi át, 
kétségbeesett felkiáltások tarkítják, azért va-



lójában mégis el tudta fogadni a megváltoz
tathatatlant, meg tudott békülni a létezés-el
múlás örök törvényével. Halandó ember talán 
nem is búcsúzhatott volna teljesebb, a Lénye
get jobban megragadó üzenettel: 

„Orrodba édes illatot gyűjts 
szívedbe békét és mosolygást 
szemedbe fényt, hogy az utolsó 
napon is tudj örülni folyvást. 
S ekképpen szólj csak és ne mondj mást: 
Köszönöm, hogy tápláltatok 
hús, alma, búza, lencse, borsó! 

Amint jó volt hozzám a bölcsó', 
tudom, hogy jó lesz a koporsó. 
Ki most lefekszik nem kívánta, 
hogy földje legyen, háza, ökre, 
de amit látott, gyönyörű volt, 
és véle marad mindörökre 
És övé marad mindörökre"! 

(Tízparancsolat) 

Péteri Annamária 

Somkut i Gabriel la : Szembefordulva 

Mayer Nyomda és Könyvkiadó, Budapest, 
1998. 

A lírát olyannyira az ifjúság műfajának vél
jük, hogy meglepődünk késői másod- (vagy 
hosszasan gyűjtött és titkolt első) virágzásán. 
Valaki, akit tudós könyvtárosnak, könyvtár-
és művelődéstörténésznek ismertünk egy-
szercsak költőként lép elénk, teljes fegyver
zetben, bölcs élet- és emberismerettel, mély 
érzésekkel, fátyolfinom árnyalatokkal és for
matökéllyel. 

Somkuti Gabriella ilyen, évtizedeken át 
„versben bujdosó" költő volt, de most ledobja 
a fátylat, megszólal nyíltan végre, mint az 
idők tanúja, hogy akik hallgatják, érezzék, 
igen, mindezt ők is átélték, de ennyire szépen, 
tömören elmondani nem tudják. Szavai mö
gött világok nyílnak meg; s maga a szó gyakori 
féltése, siratása is óva int: vigyázzunk a sza
vakra, hiszen korunk hazugságai közepett 
annyiszor vesztették jelentésüket, értelmü
ket, szépségükről, zenéjükről mai „posztmo
dern" használatukban már nem is szólva. 

„Állj félre gondolat, 
nem kellesz már a versnek 
kiüresítve kúszik a líra 
égnek támasztott lajtorján 
s elhullajtott szavaiért 
le sem hajolnak az emberek." 

(Mai költészet) 

Somkuti ahhoz a nemzedékhez tartozik, 
amely az évszázad kegyetlenségét talán leg
jobban megszenvedte; azokhoz az értelmisé

giekhez, akik erejüket megfeszítve viselték el 
történelem és társadalom próbatételeit. 

„Álmainkat lefokozva 
Ábécét hint a kezünk, 
s parázson járva kiáltjuk, 
hogy lábunk nyoma is eladó." 

(Századvégi értelmiség) 

Személyes sorsa, szeretteinek elvesztése 
mély és csendes bánattal tölti el költészetét. 

„Emlékek malma, életem 
Őröld, őröld a szörnyű éveket, 
mert élni sem velük, sem nélkülük 
nem lehet." 

(Curriculum vitae) 

Am ebből a lírából mégsem hiányzik a 
humor, a keserű, de mégis szelíd irónia: 

„Mozart úr egy hangjegyre könyököl 
a nyelvét ölti századunkra 
zajjá vált zenénket egy dobozba zárja 
s a violinkulcsot kétszer ráfordítja." 

(Zenekritika) 

Egyéni, mégis sokak által hasonlóan átélt, 
megszenvedett élete Istenhez hanyatló hité
vel szól a Pogány Miatyánkban, vagy az Or
gonahangversenyben, mondván Istenről: 

„aki szívünkben ágyat vetve 
a félelmet elaltatja bennünk, 
s aki emberi arccal egy mosolyt üzenve 
halkan kopogva bebocsátást kérne 
megállva végre ajtónk előtt." 

Bozóky Éva 



Tóbiás Áron: A magyarok vére 

Rómában, a Kapitóliumi Múzeumban van egy 
hatalmas terem. Végeláthatatlan polcain már
vány mellszobrok sorakoznak. Jó - bár ismeret
len - művészek alkothatták őket, mert a hatá
rozott karakter-jegyeket viselő arcok némasá-
gukban is felelnek tűnődő kérdésünkre: — kik 
vagytok ti, kétezer év előtti, császárkori em
berek? Kik vagytok, milyenek vagytok, és mely 
sors adatott néktek?! 

Ez a végtelennek látszó bolyongás az arc
mások csarnokában jutott eszembe Tóbiás Áron 
könyvét olvasva. Ha utódaink egyszer majd 
megkérdik: kik voltatok t i , 20. századbeli ma
gyarok, miként tudtátok elviselni a kort, amely
ben születtetek? - válaszul kézbevehetik ezt a 
csaknem 700 nagyalakú oldalt számláló köte
tet: íme, a kor magyarjai itthon, a szomszédos 
országokban és szerte a világban. 

Tóbiás Áron 200 írást összegyűjtő, encik
lopédiának is mondható kötete 40 esztendő 
eseményeit is rögzíti, ám maga a rögzítés az 
utóbbi 10 évben történt, hiszen 1957-től kezd
ve irodalomtörténészi területre száműzetett 
ez a vérbeli újságíró, akit alkat és tehetség 
eredendően arra szánt, hogy tollal és mikro
fonnal örökítse meg mindazt, amit lát, vagy 
aminek látása végett fáradhatatlanul indul 
távoli, porlepte utakra, mint valami újkori 
Tinódi Lantos Sebestyén. (Irodalomtörténészi 
munkája is fölöttébb eredményes volt, hiszen 
újságírói erényei ott is érvényesültek: száza
dunk magyar és külföldi nagy íróiról tudott 
érdekesen - tehát tanító erővel - szólni, tőlük 
gyűjteményes műveket - leveleket, vallomá
sokat, bibliográfiákat - közzétenni.) 

A jelen kötetnek kissé vérfagyasztó címe 
az ismert francia írót, Albert Camus-t idézi: 
„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország töb
bet tett a szabadságért és az igazságért, mint 
bármely nép a világon az elmúlt húsz eszten
dőben" - írja a francia író 1958-ban, A magya
rok vére című írásában. Ugyanakkor kapott 

Nobel-díjának nagy részét is a bebörtönzött 
magyar pályatársak támogatására fordítja. 

Ákötet első, mintegy félszáz cikket felölelő 
fejezete az 1956-os forradalommal és az azt 
követő évek korrajzával foglalkozik, a megtor
lás vértanúival és túlélőivel, az egymáshoz 
csak szenvedésben hasonló, de sokféle emberi 
sorssal. Aztán mintha felmenne egy függöny, 
kitárul a világ, s amint a Dsida Jenő vers 
mondja: „Magyarok Afrikában, Ázsiában, Pá
rizsban vagy Amerikában, üljetek mellém!" -
megszólalnak a szétszóródás magyarjai, akár 
Trianon, akár a maguk végzete ragadta távol
ba őket. Akad köztük börtönviselt püspök; 
templomépítő, gyülekezetét nyelvében is meg-
őrzőlelkész; művész, költő, orvos, mérnök, min
denféle szakember, egy nép aranykincse. Mind
egyikük becsületet szerzett a magyar névnek a 
nagyvilágban, és őriző pásztora volt népének a 
közeli szomszédságban. Végül hazaérkezünk: 
az itthoni „hódoltságban" maradottak közül 
számol be életéről még több mint félszáz jeles 
emberünk. 

Tóbiás Áron nagyszabású korrajzának -
pontosabban: a korszak tükröződésének az 
egyén életében - a Magyar Enciklopédia cí
met is adhatnánk. Ez az enciklopédia nem 
törekszik teljességre - nem is teheti - ; az 
írások műfaja és terjedelme nem ad lehetősé
get nagyobb elmélyedésre (sokakról szeret
nénk még többet tudni), de amit ad, az tenger
sok tudással gyarapítja a jelenkor történelmét 
illető ismereteinket; erősíti olvasóiban a nem
zeti összetartozás érzését, és hála az író szép 
stílusának, gazdag irodalmi műveltségének, 
nem utolsósorban gyönyörködtet is. Mert ol
vasmányainkból csalt az válik élménnyé, csak 
az marad meg bennünk, amit gyönyörűséggel 
olvashatunk. 

Bozóky Éva 

Gyermekáldozat 

Részlet Bodrog Miklós Anyagyógyászat című 
könyvéből. Kairosz és Szent Gellért Kiadó, Bu
dapest 1998. 96 oldal, 480,- Ft. 

Ha nem kezdettől fogva igyekezett a szülő a 
gyerekét az életnek nevelni (s nem önmagá

nak), majd nem vetett éretten számot a köze
ledő öregkorral, akkor „esik meg a legköny-
nyebben, hogy már nem képes felnőtt gyere
keit elereszteni önálló, szabad életútjukra, 
mert még szüksége van rájuk, bármily tetsze
tősen magyarázza is önmagának ezt a fogva-



tartást anyai szeretettel és aggódással" - írja 
Fritz Riemann, a kiváló pszichoanalitikus Az 
öregedés művészete című könyvében. Érdekes, 
hogy mondata vége felé derül ki: melyik szü
lőre gondol elsősorban - nyilván tapasztalati 
alapon. Az anyai lelki hatalom - mint már 
utaltunk rá - általában sokkal nagyobb az 
apainál. Ezt figyelemre méltóan tükrözi pél
dául a több ezer éves sumer-akkád mítosz, 
amelyben „az Ós-kezdet, minden dolgok te-
remtóje-atyja" az Apszu nevet viselte, ami a 
tenger édesvíz részét jelenti (ahol a Tigris és 
az Eufrátesz a Perzsa öbölbe ömlik), Tiámat 
ó'sanyaistennő viszont a beláthatatlanul na
gyobb sósvizű tengert képviselte. Amikor az
tán később a harmadik nemzedék ifjú istenei 
fellázadtak az „öregek" ellen, akkor Apszut 
rövid úton semlegesítették, az iszonytató 
hatalmú Tiámat elől azonban rémülten meg
hátráltak. S nem valami hasonló történik 
Shakespeare Coriolanus és Füst Milán Bol
dogtalanok című drámájában? - hogy csak 
kettőt említsünk a párhuzamból. Mindehhez 
képest apróság, hogy anyák napja van, de 
apák napja nincs. Tényleg érthető. Ilyenek az 
erőviszonyok. Ezért foglalkozunk problemati
kánknak túlnyomórészt ezzel az oldalával. Ez 
persze nem zárja ki a szülői „koalíciót": 

Apa s anya egymástól mindinkább meg
vont szeretetük zuhatagát is egyetlen gyere
kükre, lányukra irányították, versengve ke
gyeiért: melyiküket szereti jobban. Ezzel az 
ifjú hölgy egyetemista korában már végképp 
torkig volt, s el akart költözni a túlfűtött ér
zelmi üvegházból. Erre szülei együttes öngyil
kossággal fenyegetőztek, lányuk válasza vi
szont egy tőle szokatlan, sírásos dühroham 
volt: „Képmutatók, mit zsaroltok? Ha miatta
tok majd én ölöm meg magamat, az nem szó 
lesz, hanem tény!" De még ezután is csak nagy 
nehezen alakult k i valami tűrhető viszony az 
albérletbe költözött fiatal felnőtt és szülei kö
zött. Másik esetben egy húsz év körüli fiatal
emberről igyekeztek leválasztani minden „ve
szélyes" lányt a szülei. Erre a fiú - nagy és 
komoly szerelembe esvén — megbeszélte meny
asszonyi elöl tjével, bogy a legnagyobb titok
ban mindketten útlevelet kérnek, disszidál
nak, s kint összeházasodnak. Úgy is lett (még 
a hetvenes években). „Otthon halálra szekí
roztak volna" - mondta az ifi ú. 

Régebbi(?) modell: az özvegynek sikerült 
minden udvarló- és kérőjelölttől megvédeni a 
lányát - önmagának. E szimbiózisnak az anya 
kilencven éves korában bekövetkezett halála 
vetett véget. Hetven éves lánya feltűnően so
káig és „nagyon" gyászolta, holott - mint is
merőik mondták - rengeteget veszekedtek. 

Átlátszó színjáték? Inkább a szerelemtől és 
házasságtól megfosztott lányban óhatatlanul 
fel-felbukkanó s aggályosan tudattalanná foj
tott „csak halna már meg" gondolatok okoztak 
mind nagyobb feszültséget, miközben kemény, 
harcos anyja szívós önáltatással uralkodott raj
ta, s meg volt botránkozva, hogy a lánya mi
lyen „hálátlan". (A szülők tiszteletét előíró 
parancsolat nem kritikátlanságra kötelez, 
visszaélésre pedig végképp nem jogosít fel.) 
Tévedés ne essék: nem arról van i t t szó, hogy 
a maga lábára álló új nemzedék szakítson 
minden tisztes hagyománnyal, és a fürdővíz
zel együtt nyugodtan öntse k i a szüleit is. 
Emberséges középút szükségeltetik, mely a 
normális önzetlenséget elsősorban önmagától 
kívánja meg, s így a szülői szeretetet nem 
befektetésnek szánja, melynek hozamát az
tán tetszése szerint behajthatja nagykorú 
gyerekein, akiknél „elfelejtette" elvágni a lel
ki köldökzsinórt. Az ilyen anya nem ritkán 
kezdettől fogva „overprotectív" (= túlvédő): a 
fölösleges, sőt káros túlzásai árulhatnák el, 
hiszen ott is kíméli a gyerekét, ahol annak 
edződnie kellene, agyondícséri-kényezteti, 
amivel beképzelt, igényeskedő álkiválósággá 
neveli: „mindent megad" neki - és a világért 
sem venné észre, hogy csodálatos önfeláldozá
sának színes szövedéke megannyi pókfonál, 
amellyel elodázhatatlanul magához igyek
szik kötni. Ilyen szempontból a magasztalás-
ra éhes „tökéletes" anyák a leggyanúsabbak. 
Persze rideg szigorral, parancsuralmi neve
léssel is lehet pszichikailag bilincsbe verni a 
gyereket, netalán élethossziglani hatással: ag
gályos engedelmeskedővé vagy örök lázadóvá 
nyomoríthatják. Az ösztönös-ravasz „túlszere-
tés" nehezebben leplezhető le, hiszen megha
tóan dekorálhatják, s lelkiismerettel-vallás-
sal is alátámaszthatják - csak éppen vissza
élve ezekkel. 

„Úgy viselkedünk, — írja Riemann - hogy 
gyerekeinknek lelkifurdalásuk támadjon, ha 
magunkra hagynak, kimutatjuk összetörtsé-
günket, kétségbeesésünket, talán még meg is 
betegszünk, hogy magunkhoz láncoljuk őket, 
kikényszerítsük gondoskodásukat, és így de
monstráljuk, hogy mennyire nem lehet minket 
egyedül hagyni. Az ilyen családi talajból tra
gédiák nőnek ki. A szülői »szeretet« oltárán így 
sokszor mutatnak be gyermekáldozatot." Mint 
minden archetípusnak, az anya-ősképnek is 
két arca van: a tápláló, illetve az elnyelő vagy 
szörnyű ősalak. Utóbbinak felelnek meg a 
legkülönbözőbb mitológiákban a félelmetes 
istennőalakok, boszorkányfélék és hasonlók. 
Amint minden férfiban adva vannak jó és 
rossz lehetőségek, minden nőben is ugyanez 



a kettősség adott. Aki épp erre nem ügyel 
odaadóan, az sokkal könnyebben belecsúszik 
a tetszetősen palástolható, sőt kozmetikázha
tó érzelmi zsarolásba. Jancsi és Juliska sokat
mondó történetében is rendkívül jóságosnak 
reklámozza magát a gyerekfaló banya a mé
zeskalács-kunyhóval, s eteti is őket rendesen 
- elfogyasztásra. Úgy szeretlek, hogy megesz
lek! S ez bizony a pók szerelme... Mellesleg: 
az álomszimbolikában a pók igen gyakran 
utal valami behálózó nőre/anyára, aki különö
sen utóbbi minőségben felháborodottan tilta
kozna e „rágalom" ellen, nem óhajtván rádöb
benni titkos indulatára. 

Lehet, hogy a férj indítja el a lavinát azzal, 
hogy a feleségét inkább csak amolyan oldal
kocsinak nézi, melyet egyjobb motoros bármi
kor leakaszthat. Az is lehet persze, hogy vala
mi effélét a feleség vált k i élete párjából, 
mondjuk, azzal, hogy a házasságtól mindenek
előtt dédelgetést meg ajnározást vár, mégpe
dig végeláthatatlanul, vagy meg-megújuló ve
szekedésekkel akarja kikényszeríteni, hogy 
őt jobban szeressék stb. Ha így, ha másképp, 
a férfi belebújik, teszem azt, a munkájába, 
neje pedig a gyerek(ek)be. Igen nagy ilyenkor 
a kísértés arra, hogy egy kisfiút úgyszólván 
férjhelyettessé „szeressen" az anyuka. A leg
különbözőbb egyedi színekben jelenhet meg 
ez a szerencsétlen kompenzáció, amelynek 
legbiztosabb kárvallottja az elbűvölt gyerek -
terjesen korhatár nélkül. Segíteni akkor le
het, bár nem könnyen, ha az érintettek vala
melyike ráébred, hogy valahol valami vég
képp nincs rendben, és szakemberhez fordul. 
Fischle így írja le egy huszonhárom éves fia
talember terápiájának kezdetét: 

Egy friss álmát mondja el nyitányként. 
„Függőágyban fekve azt állapítom meg, hogy 
az pókháló." Ez érdekes. Fesse meg legköze-
lebbre ezt az álmot! (Persze elmondatja vele 
panaszát, s életének főbb állomásait, termé
szetesen jelen helyzetének vázolásával.) 
„Festményén" a függőágy mellett egy óriási 
pók látható, mögötte egy sötét nőalakkal. Ezt 
fenyegetőnek érzi. Megjegyzi: „Ez az anyám." 
Mindezt nem a fiatalember találta k i , hanem 
lelkének terméke, az álom adta afféle helyzet
képként. Analízisben az álomtermés eleje 
egyszerűbb szimbolikájú szokott lenni, s ez az 
iniciálészerű kezdőálom is könnyen érthető. 
Agyonkímélő anyja továbbra is kényelmes, 
ringatózásra is alkalmas „nyugovást" biztosít 
neki - de ez pókháló! A függőágynak pedig 
már a puszta neve célozhat arra, hogy fuggő-

viszony pókhálózza az anyukájához. A szak
ember ismeri ennek veszedelmét: „Az anyai 
elkényeztetés éppúgy kerékkötője lehet a fej
lődésnek, mint az éhezés és az elhanyagoltság 
együttvéve." Hogy ezt a pókot sem könnyű 
rábírni foglalkozásának megváltoztatására, 
azt más valaki álma mutatja: 

„Egy fekete pók van a lakásomban. El 
akarom távolítani, de egyre kisebbé zsugoro
dik. Poharat borítok rá, papírlapot alá, úgy 
viszem ki a szabadba. De ahogy visszaérek, 
máris teljes nagyságban ott mozog a szobám
ban a madárpók." Ennek az álomnak a „gaz
dája", fiatal nő, már évek óta kézzel-lábbal 
igyekszik függetlenülni anyjától, aki azonban 
fifikától anyagi áldozatokig mindent belead 
lánya további birtoklásába. Talán az ilyen 
„posszesszív" anyák, akik minden áron a mar
kukban akarják tartani áldozataikat, a legei-
vakul tabbak. 

Egy erősen hiszteroid úriasszony tragikus 
arcjátékkal és gesztikulálással papjának pa
naszkodik huszonéves fiára, s elér a szörnyű
ségek csúcsára: „És elvett nekem egy ateista 
dögöt!" Csakhogy a lelkész gyanút fog a túl 
drámai jelenet meg a „nekem" szó miatt, s 
arra gondol: „Ha egy ilyen farizeus jelenti a 
fiúnak a vallást, akkor nem csoda, hogy egy 
vallástalant választ párjául. Ez a nő azért 
dühös, mert kiszabadult a karmai közül a fia." 
Egy másik lelkipásztornak pedig átszellemül
ten számol be valaki imameghallgatási ta
pasztalatáról: ,A Jóisten elvette a menyemet, 
és én visszakaptam a fiamat!" M. L . von Franz 
- a „Női mesealakok" szerzője, szempontunk
ból is ajánljuk művét - egy idős falusi nénire 
emlékezik vissza, aki fiatalon vízbe fúlt fia 
fényképeit mutogatta könnyes szemmel, s 
áhítattal hozzáfűzte: „így még mindig inkább 
az enyém, mint ha egy idegen nő vitte volna 
el tőlem." C. G. Jung pedig Emlékeiben egy 
reménytelennek látszó alkoholos neurózisról 
számol be. Gazdag és sikeres anyjának jól 
fizetett alkalmazottja volt a páciens, de hiába 
az anyagi jólét: „okos, ámde ördögien hata
lomvágyó zsarnok" anyjának aranyketrecéből 
nem akaródzott neki kiszállni. Csakhogy így 
a mamájának lefizetett függeléke volt, nem 
önálló férfi, s ennek sejtését csak mámorral 
tudta elhessegetni. Ám miután szaksegítség
gel megszabadult, ragyogó pályát futott be. 

Bodrog Miklós 



Egy önéletrajz a 20. századból 

Bozóky Eva: Zord idők nyomában 
Pro Pannónia Kiadói Alapítvány, 1998. 

Mintha varázserő áradna e könyvből: úgy be
leéltem magamat az olvasásba, hogy utána 
pár percig azon gondolkodtam, hol is vagyok. 
Nehéz felocsúdni, mert az olvasása magával 
ragadó, szinte kiemel térből és időből. 

Az emlékiratról a híres nagy családregé
nyekjutnak eszembe: Martin du Garde, Gals-
worthy, Proust, Thomas Mann: a Buddenbrooks 
könyve. Talán mindezeknél izgalmasabb. A 
2 0 . században Magyarországon élni - akár
melyikünknek sem nyárspolgári lét. De ami 
ebben a könyvben van, az rendkívüli sors. 

Pedig úgy indul mintha mese következ
nék: „Egy kislány jön a parttalan időben. Min
dent jól megnéz maga körül, mintha be kelle
ne számolnia valakinek a látottakról, meg-
megáll, elámul, gondolkodik, aztán megy to
vább, mígcsak el nem tűnik a ködben." 

Végigfut az apai ágon. Az elődök közt egy 
Márián akad meg a szemem. Koldusszegény, 
gyönyörű nő. De k i venné el? A gimnázium 
egyik legkiválóbb tanára. Az anyai ág erdélyi 
gyökerekre megy vissza. A nagyapa szolga
diákként tanul a nagyenyedi kollégiumban. 
Zenetanár lett belőle, meg pap és gyümölcs
kertész. 

A családok sok szálból szövődnek - írja a 
szerző. Gyermekkorát Budán töltötte, azután 
az egri évek következnek. Majd nagyanyja 
városa, Zalaegerszeg. „Búvárharang alatt, a 
tenger mélyén, ilyen volt Egerszeg a sokkal 
nyitottabb Eger után. Az egerszegi esztendő
ben vigasztaló jelenség volt Nagy Miklós 
evangélikus lelkész." A zárdából hatan voltak 
lutheránus diákok. A lelkész kivette közülük 
Évát, a többi ötöt a segédlelkészre bízta. A 
magánórán megismertette vele Szókratészt, 
Platónt, Arisztotelészt, Aquinói Tamást, An-
zelmust és a többi keresztény filozófust. 

Ezután Pápa következik, a polgárváros. 
Itt egy évfolyammal lejjebb jár Rab Zsuzsa. 
Vele Adyt tárgyalják naphosszat. Az evangé
likus templomban Bácsi Sándor vasárnapon
ként az elhurcolt zsidókért imádkozik. Kitör 
a magyar-szovjet háború. A szovjet csapatok 
elől Nyugatra menekülnek. Salzburgban áll
tak meg. Az amerikai zónában, fogolytábor
ban helyezték el őket. Aztán a döntés, haza
menjen-e szüleivel vagy maradjon a szabad 
világban. Könnyhullatás közepette mondja: 
„Aszüleimmel maradok. - Akármi vár is ránk." 
Hajnalban megindult a szerelvény hazafelé. 

Idehaza a rémület napjai következtek. Édes
apját az oroszok elvitték. Szabadulása után 
az apát mély szomorúság kerítette hatalmá
ba. „Talán mindenkinél világosabban látta 
teljesen kilátástalan egyéni és nemzeti sor
sunkat." Idehaza népi kollégiumba kerül; 
mely hamarosan megszűnik. És megkezdődik 
újságírói pályája. 

A 47-es nyár majdnem békebeli volt. Az 
életre szóló szerelem pillanatok alatt bekövet
kezett. „Magával szeretnék táncolni" - lép 
hozzá az ismeretlen férfi. Éva bólint. Tánc 
közben hangzik el a párbeszéd: „Június óta 
várok magára - mondja. - Én is - nevetünk 
mind a ketten." A vőlegény kommunista párt
vezető. Éva apja ezredes, lánya „osztályidegen". 
„Két riport között szaladtam el az anyakönyv-
vezetőhöz." Donath Ferenc meg két értekezlet 
között jött el. Éva egy riportja politikai vihart 
kavart. Erdélybe mentek nászútra. Kiderült, 
hogy ávós figyelte őket. 

1949-ben biztos fedezékbe kerül. Szirmai 
István, a Rádió akkori elnöke Éva néhány 
írása alapján azonnal megtette a Női szemmel 
rovat vezetőjének. Úgy gondolta, hogy Móra 
Ferenc beleillik a műsorába. Móra nyomorgó 
szegényei ellen nem lehet kifogás. Bozóky „vak
merőségei" nem tűntek fel senkinek. Nyilván jól 
becsomagolta a cikket. Ellenben a férjét elvi
szik. Egymás után következnek letartóztatá
sok. Érte is eljöttek. Aztán becsukódott mö
götte a hatalmas vaskapu. A Fő utcai bör
tönben töltött három hónap után kitelepítés 
következett. Semmit nem tud férjéről, szü
leiről. A gyermeke biztos helyen van egy 
ismerős néninél. Végre biztos hír: férjét 15 
évi börtönbüntetésre ítélték. „Akkor életben 
van" - dobbant meg a szíve. Látogatási enge
délyt kap a Kozma utcai börtönbe. Fél óráig 
beszélgetnek. 

Majd kitör az 56-os forradalom. Szovjet 
csapatok közelednek a főváros felé. A Jugo
szláv követségre menekülnek. Onnan számű
zetésbe viszik őket Romániába. Az autóbusz
ban ott van férje és kisfia. Snagov következik. 
Az önéletrajzban bizonyságtevő sorok követ
keznek. „Valaki mégis tart. Mint az úszómes
ter a tanítványát, rúdon. Mentőövet dob. Vagy 
mágnességgel vonz, mint a patkó a vasresze
léket. Vonz, mint a hold a tengert apály-da
gály változásakor. - Valaki úgy döntött, hogy 
Sztálin meghaljon. Azt akarta, hogy életben 
maradjak, én és a családom. Valaki őrködik 
felettem, szeret engem, és őrzi azokat is, aki
ket szeretek." 



1957 ősze. Férjét sikerül kórházba vitetni. 
Pályakezdés újra. Az „ÉS"-ben megjelenő 

írásaira felfigyelnek. A Nők Lapja meghívja 
külső munkatársnak a laphoz. A pedagógiai 
rovat vezetője lesz. Ezután sorra megnyílnak 
előtte a lapok. 

„Hamarosan egyházam is fbifedezett, és 
így az Evangélikus Elet kulturális rovatába 
szinte hétről hétre kért tőlem kéziratot Veö
reös Imre, a nagyon művelt és szeretetreméltó 
rovatvezető', aki később az egyház induló folyó
iratának, a Diakoniánakis főszerkesztője lett, s 
ott is várták kézirataimat." Megjelenik a férje 
könyve is: Demokratikus földreform Magyar
országon 1945-47. 

Boldog időszak következik az életükben. 
Szigligeten nyaralnak. És sikerül egy kis há
zat venni. Fölötte a vár, előtte szélesen elte
rülve, „nappal arany-, éjjel ezüsthidat hordoz
va a Balaton". Amikor már félelem nélkül 
vehetett részt a teológia levelező tanfolya
mán, úgy érezte, haladunk a szabadság felé 
vezető úton. 

Az utolsó fejezet következik: „Elmenőben". 
Sorra veszi családja halottait az elmúlt évekre 
visszamenőén. Férje betegsége javult. 1985-ben 
bekapcsolódott egy görögországi busztúrába. 
Nyugtalanul tette meg a csodaszép utat: aggó
dott férjéért. Mintha megérezte volna, hogy 
párja közben kórházba került. A következő év 
májusában a férjét a soproni szanatóriumba 
utalták be. Éva egy magánházban lakott, de 
minden időt együtt töltöttek. Ez lett az életük 
utolsó szép korszaka. Hazajövetelük után 
még egy hónap adatott, aztán eljött a morfium 
korszaka. „Egy hirtelen felvillanó mosoly -
búcsúzóban." 

Egy önéletrajz a 20. században? Helyesbí
teni a címet. Egy rendkívüli életsors tovatűnő 
századunkban. Nagyon szép regényírói stí
lusban elbeszélve. Ez a könyv Bozóky Évát, 
az esszé-, riport-, tanulmányszerzőt vérbeli 
íróvá avatta. 

Veöreös Imre 

Együtt hirdessük Jézus Krisztust! 

Nyilatkozat az ökumenizmusról 

1. A végéhez közeledő év és a küszöbönálló 
esztendők kerek évfordulói különös és ki
emelkedő időszerűséget kölcsönöznek az 
egyházak és a keresztények egységéről, az 
ökumenikus mozgalomról szóló megnyilat
kozásoknak és a velük kapcsolatos cseleke
deteknek. Újra emlékeztetünk arra, hogy 
a hivatalossá vált modern ökumenikus moz
galom legfontosabb szervezete 50 évvel eze
lőtt indult el útjára; az 1999-es esztendő 
Jézus Krisztus születése 2000. évfordulója 
előkészítésének kiváltképpen való ideje 
lesz; az magyar vonatkozás is, hogy már 
most készülünk a magyar államiság meg
ünneplésének 1000. évfordulójára. A most 
mindenkit érintő nagy kérdés így hangzik: 
hogyan lép át a kereszténység a harmadik 
évezred küszöbén? Levonja-e az elmúlt év
századok és évszázad keserű és romboló 
eseményeinek, s előremutató mozzanatai
nak a tanulságait, vagy „az embert istenné 
emelő" vakságban becsukja szemét a kor 
valóságos követelményei előtt? 

2. Megállapítható, hogy a bibliai üzenet Jé
zus Krisztus anyaszentegyházát minden 
fájdalmas szakadás, véleménykülönbség 
és feszültség ellenére is összetartozónak 
látja. Mindennél sürgősebb ebben az idő
szakban, hogy a hétköznapokban beigazo
lódjék gondolataink, szavaink és tetteink 
által az apostol Szentírásban kifejezett 
imádsága: „egy Lélekben, egy szívvel, együtt 
küzdve az evangélium hitéért kell megáll-
nunk." (Fii 1,27) 

3. Úgy tűnik, hogy a keresztyének és keresz
tény egyházak egységének kérdése a mi 
korunkban különös kihívást jelent és sajá
tos formákat ölt most, amikor a világot 
egyrészt a robbanásszerűen megnőtt mobi
litási képesség, másrészt az ugyancsak meg
nőtt kommunikációs valóság jellemzi. Né
hány órán belül el lehet érni minden, az 
ember által lakott és nem lakott helyet a 
földgolyón; sőt már kilépett az ember a 
világűrbe és kíváncsian kutatja, létezik-e 
élet más égitesteken is? Elengedhetetlen 
követelmény az emberek gyors érintkezése 
egymással és kapcsolatok létesítése. Ezek 
nélkül a keresztények egysége megvalósí
tásának ügye is kérdéssé válnék, ami a 



misszió számára jelentkező új kihívásokat 
gyengítené. 

4. A kissé talán elnagyolt, de a megszokott 
felosztás szerint az „ökumenét", „az egész 
földet" (Lk 2,1) három részre tagoljuk eb
ben a Nyilatkozatunkban: 

a) A harmadik világban, a fejlődő országok
ban, amelyek az előző évszázadokban ki 
váltképpen a keresztény misszió területei
nek számítottak a nagy, nem-keresztény 
vallások megújulásának vagyunk tanúi: 
muszlimok, buddhisták, hinduk, zsidók stb. 
túl akarnak lépni az emberi technológiát 
isteni szintre emelő akaraton: keresik és 
kutatják Istent, mert szükségük van rá! 
Ezek a vallások és mozgalmak a fejlődő 
világban különösen nagy kihívást öltenek. 
A nagy kérdés így hangzik: mi a keresz
tények válasza mindezek ismeretében? El
kerülhetetlennek tűnik a nagy világvallá
sok képviselőivel folytatott párbeszéd, sőt 
az egységes cselekvés is az egész emberisé
get érintő morális kérdésekben. 

b) Az északi, fejlett ipari világban, a hagyo
mányosan keresztény népek körében ko
runkban főleg két irányzat érvényesül. 
Egyrészt a szekularizáció, az elvilágiaso-
dás hódít tért: egyre nagyobb számban for
dulnak el az emberek vallástól és egyház
tól. Másrészt a mobilitás és a kommuniká
ció következtében megjelentek a hagyomá
nyos keresztény területeken is a megújuló 
nem keresztény vallások és szekta jellegű 
mozgalmak képviselői. Főleg a fiatalok kö
rében kiábrándultság és istenkeresés egy
szerre tapasztalható. 

c) A megbukott kommunista rendszer orszá
gai „átmeneti társadalmakban" élnek. Ezek 
mindenekelőtt fejlődni és modernizálódni, 
illetve „felzárkózni" akarnak. A vallás — a 
kereszténység - i t t bizonyos fokig újra di
vatba jött, s vele együtt felerősödött a fele-
kezetieskedés is. Ez természetes. Akeresz-
tény egyházak megújulása csak az adott 
hitvallásos egyházak keretei között és 
alapján történhet. E két jelenség nem zárja 
ki egymást, egészen addig, amíg a másikat 
nyitott módon szemléli, azaz az eltérő for
májú kereszténységet nem támadja és ta
gadja, hanem megérteni akarja és kész 
vele együttműködni. Az apostol intése sze
rint „az egész test... egybeilleszkedve és 
összefogva, a különféle kapcsolatok segít
ségével, és minden egyes rész saját adott
ságának megfelelően működve gondosko
dik önmaga növekedéséről, hogy épüljön 
szeretetben." (Ef 4,16) 

A felekezetieskedés irányzatának végső 
korláta, sőt bizonyos legitimációja az, hogy 
a megújuló keresztény egyházakban érvé
nyesüljön a nyitottság és a szeretet, képe
sek legyenek folyton emlékezni arra, hogy 
bennük nem az elzárkózás és a gyűlölködés 
kell, hogy éljen, hanem azt a felhívást kap
ták, hogy „aki szereti Istent, szeresse a 
testvérét is." ( U n 4,21) 

5. Ilyen körülmények között az egyházak 
egységére, a közös missziói bizonyságtétel
re hívó mozgalom kormik követelménye. 
Ezt ismerte fel a legnagyobb keresztény 
egyház, a római katolikus a I I . Vatikáni 
Zsinatban és fokozottabban azután, ami
kor korábbi évszázadok álláspontjait felül
vizsgálva, egyre erősebben emeli fel szavát 
a kereszténység és a keresztény egyházak 
missziói egységéért, miután az egységtö-
rekvést a protestánsok és az ortodoxok már 
hosszabb ideje zászlójukra írták. 

6. A keresztényeknek nem szabad lemonda
nia a valamennyiőjüket egyesítő Apostoli 
Hitvallásban oly gyakran megvallott hi
tünkről: „hiszem az egyetemes keresz
tény anyaszentegyházat" és azokról a 
szentírási igazságokról, amelyekre ez a 
hitvallási tétel épül, nevezetesen az ígé
retről: „Egy a test, egy a Lélek, amint
hogy egy reménységre kaptatok elhívást 
is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. 
Egy az Istene az Atyja mindenkinek; ő 
van mindenekfelett és mindenek által és 
mindenekben." (Ef 4,4-6) 

7. Napjainkban, a nagy évfordulókra emléke
ző korszakban különösen figyelni kell és 
engedelmesen fogadni az összefogásra szó
lító szavakat. Látnunk kell az „idők jeleit" 
(Mt 16,1-4) és meg kell ragadni a kairo-
szokban, a korszakokban jelentkező lehe
tőségeket: 

- Imádságban kell hordozni felekezeti kü
lönbség nélkül az egész kereszténységnek 
az ökumenikus intézményeket; 

- Szeretettel kell gondolnia a saját felfogásá
tól eltérő hitek megváltóira; 

- Segíteni kell a hivatalos, vagy a számsze
rűen növekvő nagyon sok nem hivatalos, a 
keresztények egy egységmozgalmát szol
gáló intézményeket és kezdeményezése
ket, mert ezt kívánja Jézus Krisztus öröm
üzenete korunknak megfelelő újszerű hir
detésének világméretű igénye. 

Az Ökumenikus Tanulmányi Központ nyilat
kozata. Budapest, 1998 adventjén 



A Protestáns Szabadegyetem konferenciája 

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 
Akadémiai Napjait 1999. május 8-15. között 
Tőrre Pellice festői fekvésű olasz városkában 
- Torinótól 50 km-re délnyugatra - a olasz 
Valdens Egyház konferencia telepén tartja. A 
találkozó témája: Hazatérés? Nem egyének, 
családok hazatelepüléséről, hanem a magyar 
politikai emigráció hazatérésének lehetősé
géről, értelméről, hasznáról lesz szó. Kérdés, 
van-e a rendszerváltás után még szerepe a 
politikai emigrációnak Nyugaton, vagy ha ha
zatér, hogyan fogadják, és mi lehet a feladata 
otthon? Szokás szerint nyugati és kárpát-me
dencei szakemberek előadásai, kerekasztal
beszélgetések, munkacsoportok dolgozzák fel 
a témát. Előadást tart többek között: Borbán
at Gyula (München) és Csorba László (Róma) 
történész, Bojtos László (Cleveland, Ohio) épí
tész, Horváth Árpád (Luzern-Pécs) filozófus, 
Luka László (Genf) orvos-pszichiáter, Lőkkös 
Antal (Genf) és Sipos Gyula (Párizs) író, kri
tikus, Vályi-Nagy Ágnes (Basel) református 
lelkész, Varjas Andrea (Basel) és T. Zsindely 
Katalin (Budapest) pszichológus. 

A május 9-i ökumenikus és az áldozócsü
törtöki istentiszteleten, a reggeli áhítatokon 
Vass György (Innsbruck) római katolikus teo
lógus, Pátkai Róbert (London) evangélikus 

püspök, Frenkl Róbert (Budapest) evangéli
kus egyetemes felügyelő, Orbókné Szent-Ivá-
nyi Ilona (Budapest) unitárius püspökhelyet
tes, Szász Attila (Nagyvárad) és Vörös Éva 
(Nagykereki) református lelkészek szolgál-
nak.Május 12-én a résztvevők Torinóba kirán
dulnak, ahol megtekintik a Museo del Risor-
gimento magyar termét, Kossuth („a turini 
remete") szobrát, emléktábláját s a valdens 
templomot, ahová Kossuth járt.Május 13-án 
ünnepi esetén emlékeznek meg a Szabad
egyetem 30 éves fennállásáról, Ballá Bálint 
berlini szociológus, Lászlóffy Aladár kolozs
vári író, költő, Farkas Ibolya, Illyés Kinga és 
Lohinszky Loránd marosvásárhelyi színmű
vészek közreműködésével. Lajkó Félix hege
dűművész (Szabadka), Berecz András mese
mondó és a budapesti Muzsikás Együttes tag
jainak fellépése s a fiatalok baráti estje Kuti 
József református lelkész (Szomód) vezetésé
vel egészíti ki a kulturális programot. A heti 
lelkigondozó szolgálatot Miklósi Vári Katalin 
unitárius és Varga Pál református lelkészek 
látják el. 

Érdeklődés, jelentkezés: Petrovszki Pálné, 
H-5700 Gyula, Eszperantó tér 1., tel.: 06-66 I 
463-425, fax: 06-66 I 463-367. 




