
Jaschik Almos varázsceruzája - urai Erikánál 

Urai Erika nevét már régen ismertem 
mint gyerekkönyv illusztrátorét, de sze
mélyesen csak akkor találkoztunk, mi 
kor megtudtam, hogy Jaschik Almos ta
nítványa volt. Ugyanis többszöri nekiru
gaszkodással, több művészettörténész 
kolléga, intézmény és a volt tanítványok 
összefogásával könyv és kiállítás készült 
Jaschik Almos tevékenységéről, iskolája 
működéséről és tanítványai munkájáról. 
E munkában a Nemzeti Galéria is részt 
vett, ahol én dolgozom. Beck Zsuzsa -
jelenleg építész - után Urai Erika volt a 
második, akihez eljutottam, hogy az is
koláról és saját későbbi pályájáról fag
gassam. 

Jaschik Almos 1920-50 között műkö
dő magániskolájának Urai Erika 1946-50 
között volt növendéke. Nem is végzett 
utána főiskolát, egyből fejest ugrott a 
gyakorlatba, először a múzeumi rajzo
lásba (a Földtani Intézetben), majd a 
könyvtervezésbe és -illusztrálásba. Betel
jesítette Jaschik elképzelését iskolája el
sődleges céljáról, aki elsősorban nem 
egyedi műalkotások készítésére buzdítot
ta növendékeit, hanem gyakorlati terve
zésre. A művészetet a mindennapok ter
mészetes részévé akarta tenni, s egyúttal 
kenyeret adni a növendékek kezébe. 
Jaschik a művészi ábrázolás elsajátítását 
igen átgondoltan fázisokra bontotta, de 
a tanulmányokat már kezdettől fogva va

lami gyakorlati feladat megoldásába öl
töztette: a perspektivikus és axonometri-
kus ábrázolást, a szalagformák ábrázolá
sát (azaz a legösszetettebb térformák le
képezését), az anyagok faktúrájának, szí
neinek érzékeltetését, a színharmóniák és 
kontrasztok vizsgálatát, a drapériák plasz
tikáját, a betűrajzolást - a diákoknak 
könyvborító, plakát, illusztráció, szalvéta, 
tapéta, csomagolópapír, könyvjelző, hím
zésminta stb. formájában kellett papírra 
rögzítenie. Az egyéni fantázia mellett f i 
gyelembe kellett venniük a nyomdai kivi
telezés körülményeit. Nagy fegyelmet kö
vetelt a többségében igen fiatal tanítvá
nyoktól például az, hogy ugyanazt az áb
rát különböző raszterrendszerbe kellett 
átültetni, és a legkülönbözőbb méretű 
tollakkal, ecsetekkel szép, kalligrafikus 
vagy egzakt műszaki jellegű betűsorokat 
róni. Ez a kettősség jellemezte Jaschik 
óráit: fantázia és drill együtt. Ezt Urai 
Erika mind-mind hasznosítani tudta pá
lyáján. Ehhez természetesen az is kellett, 
hogy a 60-as, 70-es években a könyv kül
sejére is igényes kiadók működjenek. 
Urai Erika jó partnerei voltak a Corvina, 
a Móra, az Európa kiadók. 

Urai Erika nem jószántából, hanem 
külső körülmények miatt nem végzett fő
iskolát, egyetemet. Művészettörténetet 
kezdett el tanulni (amit abba kellett hagy
nia) - nem véletlenül, a Jaschik-növendé-



kek közül sokan lettek művészettörténé
szek, régészek, restaurátorok, építészek. 
Ugyanis Jaschik másik nagy célja a gyakor
lati oktatás mellett egy széleskörű művelt
ség átadása volt. Nem könyvízű tudásról 
volt szó, hanem a régi kultúráknak, a ter
mészettudományos eredményeknek, a ter
mészeti jelenségeknek az egyéni értel
mezéséről, új összefüggések megpillan
tásáról. A tanítványok egybehangzó nyi
latkozatai szerint Jaschik egy életre irányt 
mutatott nekik. Nem maga a tudásanyag 
volt a lényeg, hiszen az mindenki egyéni 
pályáján sajátosan bővült, hanem a szem
léletről: az érdeklődésről, a sokoldalú
ságról, a különböző szférák közötti ösz-
szefüggések felismeréséről. 

Urai Erikának nem maradtak fenn is
kolai munkái, mint néhány társának 
egész életműve hordozza Jaschik elveit -
természetesen egyéni szemlélettel, íz
zel. Az ábrázolási módszerekhez hason
lóan Jaschik a rajzeszközök sorát is kö
vetkezetesen építette be tananyagába: 
először voltak a fekete-fehér rajzok ce
ruzával, tollal, fekete és színes tus tollal 
(annak a számára, aki részt vett az orna
mentika gyakorlatokban), aztán jött a szí
nes ceruza, majd az akvarell, tempera, vé
gül a fotószerű ábrázolás temperával és a 
montázs. Ezt az utat végigjárva nyerte el 
Erika azt a könnyedséget, amit akvarell
jei, ceruzarajzai tanúsítanak. Kedvenc vá
lasztott eszközei a legegyszerűbbek. Fi
gurái, kompozíciói könnyen azonosítha
tók, kidolgozta saját egyéni kézjegyét. 
Mívesen kidolgozott, részletgazdag rajza
it sokáig lehet böngészni, mindig föl le
het fedezni bennük valami új, kedves 
részletet. Bennük van a rácsodálkozás 
öröme, egy kis mesélés, egy kis magya
rázat, a saját környezet és távoli világok 
felfedezése. Ezek mind együtt teszik ki a 

jó gyerekkönyv-illusztrációt. Ami t örö
köl Jaschiktól, az nem stílus, hanem az 
alapállás: az érzelmek és a dekorativitás 
élvezetének nyílt kifejezése, megeleve
nítő fantázia, törekvés a harmóniára. 

A mese, mitológia tanulmányozása hoz
zátartozott a Jaschik-iskola mindennap
jaihoz. Az egyetemes műveltséghez a 
mester szerint a történelem és a szép
irodalom mellett szorosan hozzátarto
zott a mitológia és a folklór ismerete, s 
ebben benne foglaltatott a magyar nép
művészet elemeinek elsajátítása mellett 
az érdeklődés és tisztelet más népek mű
vészete, szokásai iránt. Munkássága fo
lyamán Urai Erika saját maga számára a 
magyar és székely népmeséket, -vise
leteket (Magyar népviseletek, Flórián Má
riával), mondókákat (Süss föl nap, 1977; 
Szabad-e locsolni, 1979; Egyedem, begye
déin, tengertánc, 1980; Hinta-palinta, tíz 
arany alma, 1981; Húzzad, húzzad maga
dat, 1982 Kresz Mária gyűjtései, Móra Ki
adó) és a finnugor mondavilágot fedezte 
fel (Medvefiú, Dausien Kiadó). Nemcsak 
a mese az, ami foglalkoztatja, hanem taní
tani akar. Hogy a gyerekek jobban lássák 
saját életüket, elébük tárja összehasonlí
tásul más földrészek népeinek szokásait 
(Weöres Sándor-Károlyi Amy: Hetedhét 
ország, Kossuth Kiadó, 1975). A Hogyan 
laknak? (Móra Kiadó, 1986) Hogyan öl
tözködnek? Hogyan közlekednek? (Móra 
Kiadó, 1982), Hogyan játszanak? (Per-
gamon Kiadó) sorozat szép példája ennek 
a gyönyörködtetve tanításnak, az Autók 
könyve (Móra Kiadó, 1986) pedig egy mai 
környezetünkhöz szorosan hozzátartozó 
technikai eszköz érdekes történetét mesé
l i el, ami a legújabb típusokat ismerő 
„srácok" számára igazán távoli legenda
számba megy. Talán szokatlan, hogy 
hangsúlyozom Urai Erika személyes szán-



dékait, hiszen elvben a kiadó képviseli a 
programot és bízza meg az illusztrátort. 
De Erika az átlagosnál aktívabb szerepet 
játszott, és rajzsorozataival sokszor meg
előzte a könyvkiadó megbízását, majd 
maga kereste a megvalósítás lehetőségét. 
Több munkája nem is talált kiadóra, vagy 
csak később. Vannak rajzsorozatai, me
lyeket külföldi kiadók vállaltak fel. 

A közös német-magyar kiadásban meg
jelent Gadja der Elefant (Roth-Corvina, 
1972) az indonéziai kultúrát, a Párna
könyv (Európa Kiadó, 1966) és legújabb, 
éppen kiadás alatt lévő rajzai pedig a ja
pán művészetet, szokásokat, játékokat 
hozzák közel az olvasóhoz. Afrikai me
séhez és szibériai népköltészethez (Kőhal
mi Katalin: Sámándobok szóljatok, Euró
pa, 1973) is készített illusztrációkat. 
Nemcsak a gyerekkönyvek adtak módot 
számára az idegen kultúrák átérző tol
mácsolására. Az Európa kiadónak az 
ázsiai irodalomból készített műfordítá
saihoz tartozott a Mahabha-rata és Ká-
lidasza: Felhőhírnöke (Európa, 1959) is, 
melyek a török és japán irodalmi antoló
giával együtt a felnőtteknek nyújtják az 
igényes, komplexen tervezett, dúsan i l 
lusztrált kiadvány örömét. Urai Erika 
mindig törekszik arra, hogy hitelesen áb
rázolja a választott témát, a szokásokat, 
viseleteket, tárgyakat, környezetet. En
nek érdekében előzetesen hosszan ta
nulmányozza az adott témakör szakiro
dalmát. A hitelesség fontosabb a számá
ra, mint az egzotikum. 

Mikor beléptem Urai Erika szobájába, 
először nem is a rajzokat láttam, hanem 
a könyvespolcon ismerős könyvek borí
tóit fedeztem fel. Izgalmas volt a felisme
rés, hogy amit otthon is forgatok, ami 
meghitten ismerős, az az ő műhelyéből 
kerül ki. Otthonában láthattam egy-két 

eredeti rajzot, akvarellt, könyvmakettet, 
ami alapján a nyomda kivitelezte a cím
lapot. Erika lételeme és kedvence a raj
zolt betű. Ennek szépségét és jelentősé
gét a komputerek korában is belátjuk, 
hiszen ezek nélkül a szabadon fejlesztett 
formák nélkül nem születhettek volna 
meg a számítógépeken használt fantá
ziabetűk sem. Az első, még hagyományo
san kifejlesztett, racionális alapon megal
kotott betűk után a számítógépes tipog
ráfusok képzelete ugyanúgy felszabadult, 
mint a 19. századi nyomdászok fantáziá
ja a litográfiával rajzolt díszes betűk nyo
mán. Aki kicsit is közelkerült a betűter
vezéshez, az tudja, hogy itt, más grafikai 
műfajoknál erősebben kell támaszkodnia 
a tervezőnek az elődök tapasztalataira. A 
nagyközönség képzeletét foglalkoztatja 
egy-egy festmény, freskó, szobor alkotója, 
de ez a kérdés kevésbé vetődik fel az i l 
lusztrációnál, és még kevésbé a betűter
vezéssel és a könyv egészével kapcsolat
ban. Ezért tartom fontosnak ezt a kiállí
tást, mert része annak, hogy tudatosodjon 
bennünk, könyvkedvelőkben, milyen mun
ka rejlik egy-egy kiadványban már a nyom
dába kerülés előtt. Urai Erika learatta a 
Jaschik-iskola kalligráfiai és tipográfiai 
anyagának gyümölcseit is, úgy, hogy egy 
későbbi kor követelményeihez tudott 
könnyedén alkalmazkodni. A lexikontól a 
regényeken és drámaköteteken át a tan
könyvekig több, mint ezer könyv ment át 
Urai Erika kezén. 

Mondhatnánk, hogy elég, ha a kiállítá
son kitesszük magukat a könyveket, amik 
bizonyára itt vannak a könyvtárban - de 
az eredeti rajz mindig több. Pedig Erika 
rajzainak nyomtatói igazán mindig kitet
tek magukért. Ha ezekre a színes, míve
sen kidolgozott rajzokra nézek, eszembe 
jut az egyik Jaschik-tanítvány megjegyzé-



se. A Jaschik-iskolában a legelemibb rajz
eszközöket használták: ecsetet, tollat, ce
ruzát. Az eszközöket gondozni kellett, 
tisztítani és rendben tartani. Nem volt pa
zarlás. A mester a legkisebb ceruzacson
kot is becsben és rendben tartotta. Hiszen 
ebben ugyanúgy jelen van a teremtés le
hetősége, a varázserő, mint a vadonatúj, 
márkás különlegességben. Sőt, talán még 
inkább. Ennek a végtelenül egyszerű esz

köznek, a színes ceruzának s ezáltal a 
gondos, harmonikus munkának a szerete
te látszik Urai Erika munkáin, s láthatóan 
Jaschik Almos varázsceruzája meghálálja 
a megbecsülést. 

Urai Erika kiállítása, Pataki István Mű
velődési Központ Könyvtára - megnyitó 
beszéd, 2000. november. 30. 

Bakos Katalin 

Bach-CD a teológia orgonájáról 

A mai CD-dömping idején, amikor ezer
számra jelennek meg az új, hifi minő
ségben szóló korongok, a Bach-évben 
százszámra a Bach-felvételek, menthe
tetlenül elkerüli az ember figyelmét egy-
egy olyan CD, amelyet pedig feltétlenül 
meg kellene ismernünk. Különösen is 
azért, mert minket, evangélikusokat 
több vonatkozásban is érint. 

Egyik fontos vonatkozás, hogy a „J. S. 
Bach: Orgonaművek és áriák" az első 
olyan CD-felvétel, amely teljes egészében 
teológiánk orgonáján készült. A hangszer 
zuglói templomunkban áll, az Aquincum 
Orgonagyár 1984-ben építette. Az orgo
na a maga kicsinysége ellenére is mara
déktalanul visszaadja a Bach-művek kí
vánta tökéletes barokk hangzásképet. A 
halk részletekben az egyes fuvolák élettel 
téliek, a nagy polifon tételek szólamveze
tései plasztikusak, a teljes orgonahang pe
dig tömörségével és ragyogásával a szín
skála minden régióját hűen adja vissza -
és mindez a CD-technika által hallható is 
a felvételen. 

Másik vonatkozás, ami számunkra 
fontossá teszi a felvételt, hogy fiatal orgo
naművészünknek, Finta Gergelynek ez az 
első CD-je. Finta Gergely immár több, 

mint tíz éve kántora a zuglói gyülekezet
nek. Hét évvel ezelőtt kapta meg orgona-
művész-tanári diplomáját a budapesti Ze
neakadémián, de azóta is folyamatosan 
tanul. Ösztöndíjas volt a herfordi egyház
zenei főiskolán, teológiánkon elvégezte a 
levelező tagozatot. A budapesti Zenemű
vészeti Egyetem Dobszay László által veze
tett egyházzenei tanszakát is befejezte, s 
most ott doktorátusán dolgozik. Részt 
vesz mesterkurzusokon, amelyeken a kü
lönböző korok hiteles orgonajátékával is
merkedik meg. 

A lemez összeállításában Finta Ger
gely igényessége mutatkozik meg. A mű
sort két nagy orgonamű fogja össze, a 
kezdő C-moll fantázia és fúga, valamint 
a záró D-dúr prelúdium és fúga. Tenge
lyében a háromtételes G-dúr triószonáta 
áll. A nagy művek között az egyházi esz
tendő rendjében korálelőjátékok és két 
ária sorakozik. 
Az orgonadarabokban Finta Gergely já
tékán megismerszik a stílus teljes isme
rete a nélkül, hogy az tudálékossá len
ne. Improvizatív beiktatott ékesítései és 
szép zenei megformálásai mind élettel 
telítettek. A bejátszott korálfeldolgozá-
sokon hallatszik: ezek a lutheránus or-
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gonadarabok a művész zenei anyanyel
vén szólalnak meg. Kiváló technikája 
megbízható és kidolgozott. Ezt elsősor
ban a felvétel utolsó, virtuózán interpre
tált darabja, a D-dúr prelúdium és fúga 
előadása bizonyítja. 

A harmadik vonatkozás, amiért e felvé
tel becses számunkra: hírt ad az Evangéli
kus Hittudományi Egyetem egyházzenei 
tanszék munkájának sokoldalúságáról. Fin
ta Gergely ugyanis maga mellé vette mű
vésztársként Szűcs Petrát, aki a teológia 
hittantanári szakának hallgatója. Szop
ránénekesünk a Schemelli-gyűjteményből 
énekel egy dalt (Ich steh an deiner Krippen 
hier) és egy áriát ad elő a „Was Gott tut, 
das ist wohlgetan" kezdetű kantátából. 
Világos és mesterkéletlen hangja megté
vesztőén hasonlít a lipcsei Tamás-kórus 
kisfiú-szólistáira. A kantátatétel hangszer
szólistája Budaker Dóra, a Liszt Ferenc Ze

neművészeti Egyetem tanárképzőse, szin
tén hittantanár szakosunk. Fuvolahangja 
kristálytiszta és megragadó. Az együt
test Gombos Imola csellóművész játéka 
egészíti ki, aki a historikus barokk cselló
játéknak teljességgel birtokában van. A 
fenti szólisták nem ez egy alkalommal 
muzsikálnak együtt. Finta Gergely ugyan
is mint a teológia tanársegédje, az egyház
zene tanszék keretében nemcsak előadá
sokat tart, liturgikus énekszemináriumot 
vezet, hanem kamarazenei gyakorlatokat 
is, melyeknek anyagát természetesen az 
evangélikus jellegű zenei irodalomból vá
logatja. 

A CD meghallgatása élmény. A ko
ronghoz adott kísérőszöveg a zenét és 
előadóit még közelebb hozza hozzánk. 
Ez a felvétel magas színvonalú evangéli
kus zenekultúránk bizonyítéka. 

Trajtler Gábor 

Az istenismeret rejtett útja 

Az elmúlt évtized magyarországi könyv
kiadásának sok területen több évtizedes 
hátrányt kellett ledolgoznia. Ennek kö
vetkeztében a bölcseleti-teológiai könyv
kiadás terén az utóbbi években használa
t i értéküket tekintve a kortárs irodalom 
megjelentetésével egy sorba állíthatók 
azon klasszikus érvényű művek magyar 
nyelvű kiadásai, amelyekről a legtöbben 
tudtak valamit, de csak kevesen voltak, 
akik kezükbe is vehették ezeket eredeti 
formájukban. Igaz, hogy Waither von 
Loewenich Theologia crucis (A kereszt teo
lógiája Luthernél) című könyve nem tar
tozik tipikusan e művek közé, hiszen kéz
iratos fordítása Muntag Andor és Gáncs 
Aladár munkája nyomán több, mint fél 
évszázada olvasható, mégis sokan lehet

nek az érdeklődők között, akik az elmúlt 
évben megjelent fordítás formájában ta
lálkoznak először Loewenich 1928-as 
disszertációjával. 

Loewenich Luther teológiájának közép
pontját keresve a Pál apostoli „kereszt
teológia" hagyományához érkezik vissza. 
Pál mindenek előtt 1. korinthusi és ró
mai levelében beszél a kereszt botrányá
ról és döntő következményeiről. A ke
resztről szóló beszéd az Isten értelmes 
és konzekvens bemutatkozását kereső em
ber számára bolondság, ám éppen e bo
londságnak tűnő beszédben van elrejtve 
az üdvözítő igazság. „Isten az elrejtett-
ségben nyilatkoztatja ki magát, Isten böl
csessége az ember előtt bolondságnak 
látszik, Isten ereje a gyengeségben telje-



sedik k i , Isten dicsősége a megalázott
ságban látszik meg, Isten élete az ő Fiá
nak halálában lesz hatalmassá" - foglal
ja össze az apostol gondolatait a szerző 
- vagyis nincs módunk Isten közvetlen 
megismerésére. Míg a korábbi Luther
kutatások saját jellegüknek és érdeküknek 
megfelelően mutatták k i Luther teológi
ai munkásságának súlypontjait és válto
zásait, Loewenich ezzel a művével bizo
nyítani kívánja, hogy - a Pál apostoli ke
resztteológia örököseként - Luther tel
jes életműve a theologia crucis tanítása 
köré épül. Ez azt is jelenti, hogy a theolo
gia crucis Luther korai és kései írásainak 
kulcsa is egyben. 

A műben az érvelés kiindulópontja a 
Heidelbergi Disputációban szereplő két 
pont, amelyekben Luther kijelenti, hogy 
„Nem az nevezhető méltán teológus
nak, aki Isten láthatatlan dolgait az ő te
remtett műveiben felfogva szemléli. Ha
nem az, (...) aki Istennek látható műve
it, azaz a »hátát« a szenvedésekben és a 
keresztben szemlélve fogja fel." E két 
rövid, 1518-ban tett megállapításban a 
lutheri teológia teljes programja benne 
rejlik. Isten megismerése tekintetében i t t 
válik hangsúlyossá egyrészt láthatatlan 
és látható műveinek megkülönbözteté
se. Az alkotója keze nyomát magán vise
lő látható teremtettség a Teremtő látha
tatlan dolgainak nagyságáról beszél (Rm 
1,20 értelmében; vagyis Isten látható és 
láthatatlan dolgai nem azonosak a világ 
látható és láthatatlan részével!). Az az 
általánosan feltételezett út, mely alkotá
saiból vezetne az Alkotóhoz - ideértve 
az ember bármely, így pl. értelmi vagy 
erkölcsi képességeinek kiteljesedését is 
- Luther szerint csak elvileg járható. E 
törekvés gyakorlati megvalósíthatósága 
ellen maga a gyakorlat beszél, ezt igazol

ja Pál apostol bölcsekről alkotott vélemé
nye is: „Akik azt állították magukról, 
hogy bölcsek, azok bolonddá lettek, és a 
halhatatlan Isten dicsőségét felcserélték 
emberek és madarak, négylábúak és csú
szómászók képével" (Rm 1,22). Más
részt, nem véletlenül hangsúlyos Luther 
tételében az alanyi vonás. Amíg az igazi 
Isten műveiben felfogva nem szemlélhe
tő, mert azokban rejtőzködő, addig a 
„szenvedésben és keresztben" szemlélve 
felfogható. Ezekben azonban már látha
tó oldalát fedi fel, mégha ez csupán „há
tát" jelenti is. Az „Isten háta" ezen a 
ponton (2Móz 33,17-23 húzódik meg a 
kép mögött) azt jelenti, hogy már meg
történt tetteiből lehet csupán gondola
tait meglátni, és ehhez egyetlen eszköz 
állhat rendelkezésünkre: a szenvedés és 
a kereszt eszköze. A kereszt Luthernél 
egyszerre jelenti Krisztus és a kereszté
nyek keresztjét, és ez utóbbiak csak a 
kereszt és a szenvedés terhe alatt érthe
tik meg, hogy Istent csak Krisztus ke
resztjében szemlélve lehet felfogni. Ez
zel, de csak ezzel valóságosan létrejön 
Isten megismerése, amely csak közvetett 
formában történhet, Isten látható dolgai 
felől („emberség, gyengeség, balgaság") 
a láthatatlanok felé (mindazon tulajdon
ságok, melyeket szívesen adunk neki: di
csőség, jóság, hatalom). Mivel kinyilat
koztatása is közvetett - hiszen éppen va
lódi tulajdonságainak ellentétes látszata 
leplében mutatkozik meg Isten Krisztus 
keresztjének szégyenében a keresztet 
szenvedőnek -, megismerése is csak az 
lehet. Egy központi jelentőségű szót 
nem használtunk eddig, amely tartalmi 
kifejtésének Loewenich a Rejtőzködő Is
tenről szóló gondolatmenete után egy 
újabb teljes fejezetet szentel: ez a hit. 

Luther számára a hit elsősorban a 



Zsidókhoz írt levél 11,l-ben olvasható 
meghatározást jelentette: „A hit a nem 
látható dolgok bizonyítéka". A hit csak ak
kor töltheti be a meghatározás értelme 
szerinti szerepét, ha tárgya „nem látha
tó", azaz el van rejtve. Loewenich alapve
tő gondolatnak szánja ezt, amikor három 
jelentős írása alapján levezeti Luther is
tenképét, és az elrejtőző és kinyilatkozta
tó Isten megkülönböztetésének igénye 
mellett azt is megállapítja, hogy ezek tel
jesen „fedik" egymást. A kinyilatkoztatás 
és elrejtőzködés két különálló, de egy ak
tusba összekapcsolt mozzanata biztosítja 
az istenismeret hit-jellegét. Ennek megfe
lelően a hit az elrejtőző Isten megnyilat
kozására adott emberi válasz, amelynek 
tartalmi bemutatása során Loewenich 
először annak egyéb fogalmaktól való kri
tikai elhatárolását végzi el, majd pozitív 
kifejtését adja az igével és Krisztussal va
ló kapcsolatának egységében. E fejezet-
beli gondolatai a Luthernél sokszor fel
vetődő hittapasztalat témaköréhez veze
tik, és ezzel addig a megállapításig jut, 
hogy a reformátor számára „a hittapasz
talat a Szentlélekben szerzett tapasztalat". 
Ehhez kapcsolódik - mintegy a követ
kezmények bemutatásaként - a keresz
tény ember hiteles életformája, „a ke
reszt alatti élet" jellemzőinek tárgyalása. 

A keresztény ember élete mint a hit ál
lapota, szintén elrejtett élet. Nem azonos 
az empirikus élettel, mely a valóságnak 
csak a felszínét ismerheti, de kívülről néz
ve mégsem található rajta különleges is
mertetőjegy. Sajátosságához tartozik, 
ahogy az észlelhető világ és a valóság ellen
tétbe kerül benne, ehhez hasonlóan a testi 
és lelki élet kettőssége is csak Isten orszá
ga távlatában oldódik fel. A keresztény élet 
konkrétumaiként megjelenő békesség, 
öröm és boldogság is csak a hitben nyeri el 
sajátos tartalmát, és kívülről nézve, empi
rikusan ezek is saját ellentétükként tűnnek 
fel. A fejezet végén Loewenich a „kereszt 
alatti élet három különösen fontos ismer
tetőjegyét" tárgyalja - ez a könyv talán 
legizgalmasabb része -, az alázat, a kísér
tés és az imádság területeit érintve, majd 
a theologia crucis és a misztika kapcsola
tának történeti vizsgálatával zárja köny
vét. 

Loewenich könyve nem kifejezetten 
könnyű olvasmány. Annak érdekében, 
hogy Luthert hűen tolmácsolhassa, a re
formátorhoz hasonlóan az ő gondolat
menete is spirális. Ak i azonban érdeklő
dik Luther teológiai rendszerének jelle
ge és legfontosabb elemei iránt, örömét 
lelheti a Theologia crucisban. 

Béres Tamás 

Bornemisza Fóliopostillája 

Fakszimile kiadás, 2000. 

A kétezer éves keresztyénség és államisá
gunk millenniumi évében nagyszabású ki
advánnyal gazdagodott a magyar művelő
dés és vele hazai evangélikusságunk. Most 
fakszimile kiadásban kapható Bornemisza 
Péter evangélikus prédikátor hatalmas mű

ve, az 1584-ben megjelent prédikációs kö
tet. A Bibliotheca Hungarica Antiqua so
rozat XXXIII. tagjaként tette közzé a MTA 
Irodalomtudományi Intézete Kőszeghy 
Péter szerkesztésében, a Balassi Kiadó és 
az Országos Széchenyi Könyvtár gondo
zásában. 

Örömmel állapítjuk meg, hogy a kiad-



vány Evangélikus Országos Könyvtárunk 
példánya alapján, annak felhasználásával 
készült. 

Kevés olyan 16. századi műről tudunk, 
mely ilyen nagy példányszámban maradt 
ránk, mint ez a könyv. Nem kevesebb, 
mint 30 darabot tart számon a Kárpát-me
dencében a szakirodalom, és ebből nyolc 
teljes és hibádan. Hazánkban négyről tu
dunk (Evangélikus Könyvtár, sárospataki 
Református Gyűjtemény, OSzK és Egyete
mi Könyvtár), de van egy példány belőle 
Erdélyben és három Szlovákiában is. 

Az eredeti kiadványt a Nagyszombat
hoz közeli Detrekő várában kezdték el 
nyomtatni, majd a hozzátartozó falucs
kában, Rárbokon, Bornemisza saját ma
jorságában felállított nyomdaműhelyé
ben fejezték be azt az 1584. március 25-
én keletkezett kolofon szerint. 

Teljes címlapja: „Fredikatioc egész eszten
dő által minden vasárnapra rendeltetet 
Euangeliombol. Iratot Bornemisza Péter által. 
Marci XVI. Mennyetec el e szeles világra, predi-
kallyatoc az Euangeliomot minden teremtet al-
latnac: Az ki hiszen es meg kereztelködic idu-
özül: Az ki nem hiszen elkarhozic. Nyomtat
tatot Detre-koebe, M D LXXXIIIL" 

Alakjáról, ívrét nagyságáról fóliopostillá-
nak szokták nevezni megkülönböztetésül 
Bornemisza korábban közzétett ötkötetes 
prédikáció-gyűjteményétől. Miként cím
lapja jelzi, egy teljes egyházi esztendő min
den vasár- és ünnepnapjára szóló igehir
detéseit adja ebben közre Bornemisza. Az 
óegyházi perikóparend szigorú figyelem
bevételével az evangéliumi textusokat 
használja fel. Ettől csupán két helyen tér 
el: pünkösd napján az ApCsel 2,1-13 ver
seit véve alapigének, az evangéliumot (Jn 
14) pedig hétfőre-keddre hagyva; az egy
házi év utolsó vasárnapján pedig Mt 
17,1-9 verseit veszi Mt 25 helyett. 

Mi is ez a közel másfélezer oldalas 
könyv? Postilla, vagyis egykötetes ige
hirdetés-gyűjtemény. „Keresztmetszetet 
ad a kor egész lelkivilágáról" - állapítot
ta meg Féja Géza. „A magyar élet való
ságos enciklopédiáját nyújtja" - írta róla 
Klaniczay Tibor. „Irodalmi csemege. Fé
lig értekező, félig novellisztikus elemek
kel illusztrált valláserkölcsi tanítás" -
Varjas Béla szerint. 

„Tartalmazza Bornemisza egész világ
nézetét, erkölcsi hitvallását, gondolatait. 
(...) Nagyon szép könyv. Elvezet olvasni" 
- vallotta Nemeskürty István. „Bornemi
sza Péter humanista volt, és körmondatai 
a Fóliopostillában már írói ambícióval ké
szültek, mint ő maga is mondja »paraszti 
modon,« mindenki számára érthetően írt, 
most nagylélegzetű mondatokat kanyarí
tott, mint minden valamire való ciceroni-
ánus" - tette hozzá Eckhardt Sándor. 

Elismerve az irodalomtudósok megál
lapításait, számomra ez a könyv Krisztus
könyv. Minden lapján az értünk eljött, 
minket megváltó Jézus Krisztus magasz
talása hangzik. Az Úr Jézus eljövetelével 
kezdi, az Úr színeváltozásával, s az örök 
élet gondolatával fejezi be igehirdetését a 
prédikátor. 

Bornemisza Péter lelkipásztorok s szí
vesen olvasó emberek kezébe szánta gon
dosan szerkesztett, hatalmas munkáját. Ta
nítani és vezetni akar a Krisztus-ismeretre 
és a Krisztus-követésre, megtisztult, igaz 
emberségre. Ingadozókat erősít a hitben, 
tévelygőket terelget testvéri szóval a helyes 
útra. Bátorítja a keresztyéneket a helytál
lásra és a hűségre a kísértő mindenféle tá
madásával szemben. Vigasztalja és csen
desíti a halállal találkozókat. Ezért lesz 
aktuálissá, használhatóvá és értékessé ez 
a több, mint 400 éves prédikációs könyv 
ma is. 



Bornemisza Péter nemcsak jótollú író, 
pompás stiliszta és érti a mesterségét, 
hanem mindenek fölött maga is hánya
tott életű ember, és szoros belső kapcso
latban áll azzal, akiről bizonyságot tett: 
Krisztussal. Mélységes, élő, kísértések
ben próbált istenhitével szólal meg ige
magyarázataiban. Mindig őszintén vall. 

Nem szépít s nem retusál. Se magát, 
se kora embereit nem festi át, hanem 
nyílt, szókimondó, és leplezetlenül tárja 
elénk az igazságot. Ne tegyük félre, ha
nem szánjunk időt az olvasására. 

Beszédeiben régi auktorokból, korabeli 
írásokból, és eseményekből kapunk ízelí
tőt, s ezek mellett felsorakoztatja saját él
ményeit, tapasztalatainak gazdagságát. Lé
lektani és lelkiismereti kérdések elől sem 
tér ki, figyelve, boncolgatva önmagát. 

Pesti polgárcsaládból származott a szer
ző, s kalandos fiatalsága során Pádua és 
Bécs egyetemein szívta magába a huma
nizmust; Szophoklész Elektráját magya
rítva adta ki. 1559 őszén néhány hónapot 
Wittenbergben tartózkodott, i t t döntő 
változáson esett át, és a lutheri reformáció 
odaadó képviselője lett. Bár Huszár Gálnál 
sajátította el a nyomdászati ismereteket, 
később Mantskovit Bálint lengyel szárma
zású könyvnyomtatóval dolgozott együtt. 

Hallatlan energiával, tűzzel, lelkese
déssel vállalta küldetését. 

Akadályt nem ismert, mert teljesen Is
tenre hagyta magát. Az ige alapján állt, 
és az ige szolgálatára élt. 

Maximalistának látszik. Egyszerre min
dent szeremé nyújtani ebben a könyvé

ben is formálódásban, harcokban élő egy
háza részére. A lelkészeknek akar segíte
ni. Sorra veszi az ünnepeket, s az isten
tiszteleti rend szerint megadja a kezdő 
énekeket, az imádság szövegét, közli a 
bibliai igeszakaszt és annak rövid értel
mezését, majd tételesen foglalja össze a 
tanítást, és fejti ki több beszédben is az 
ige mondanivalóját, értelmét. Végül kate
kizmus formájában, kérdés-feleletben ad
ja meg a rögzíthető tanulságot. Az egyhá
zi év második felében egyre kevesebb a 
kérdésfeltevés, inkább bővül a „Mit tan-
ulánk?" fejtegetése. Majd záró imádsággal 
és záróénekek ajánlásával fejezi be a sza
kaszt. A Fóliopostilla előszavából meg
tudjuk, kik voltak Bornemisza főúri tá
mogatói, és azt, hogy eredetileg a könyv 
végére szánta az ének és káté anyagot, 
de a terjedelmesség miatt 1582-ben kü
lön adta ki énekeskönyvét. Tervei közt 
szerepelt a szentekről való prédikációk, 
sőt az egész Biblia magyar nyelven való 
közreadása. Mindezekre sajnos már 
nem kerülhetett sor, mert 1584 nyárelő
ben váratlanul elhunyt. 

„Magyar nyomdában, magyar nyelven, 
magyar szerzőtől ilyen hatalmas könyv 
addig még nem jelent meg!" - írta Schu-
lek Tibor és alapvető Bornemisza-mo
nográfiájában. Ezért örömmel köszönt
jük s ajánljuk azt a pompás „millenniu
mi ajándékot", a fakszimile kiadást, 
amelyhez Oláh Szabolcs irodalomtudós 
tartalmas, elmélyült tanulmánya is érté
kes kiegészítés. 

Id. Bencze Imre 



Német-magyar pietizmus-könyvek 

Halle und Osteuropa. Zur europäischen 
Ausstrahlung des hallischen Pietismus. Ed. 
Johannes Wallmann, Udo Sträter. Hallesche 
Forschungen 1. Frankeschen Stiftungen: 
Halle / Niemeyer: Tübingen, 1998. 374 p. 

Sokszínű kötet jelent meg végre egy 
1994-ben rendezett nemzetközi szimpó
zium hozadékaként. A tarkaság a témá
nak is köszönhető: a pietizmus Kelet-Eu
rópában valóban változatos jelenségeket 
produkált, s a konferencia szervezői min
dent megtettek, hogy a Finnországtól 
Konstantinápolyig húzódó régió minden 
történelmi tája méltó pietizmuskutatóra 
leljen. A sok színre azonban a kutatások 
különböző szintje is magyarázatot ad. A 
kötetben találunk kutatási tervet (Her
mann Goltz: 19-48), kutatási beszámolót 
(Dietrich Meyer: 211-229) és kismonog-
ráfiát (Günter Mühlpfordt: 49-82) egy
aránt. Az előadások néhány kivétellel 
(Arvo Tering, Christoph Bochinger) be
tartják a szerkesztők által figyelembe vett 
1700-1750-es időhatárokat. A tanulmá
nyok közül különösen értékesek a törté
neti teológiai megközelítések (Pentti 
Laaso-nen: 5-18, Jan Harasimowicz: 
173-210), és a hazai olvasó bizonyára az 
öt magyarországi tárgyú cikket lapozza fel 
elsőnek (Gerda Utermöhlen: 109-128, 
Daniel Vesely: 243-262, Fabiny Tibor: 
263-274, Nagy Márta: 275-282, Font 
Zsuzsanna: 283-298). 

Az összeállításnak az a fő problémája, 
hogy sem a szerkesztők, sem a szerzők 
(kivéve Jan Harasomowiczot, Font Zsu
zsannát és Janis Kreslinst) nem tudato
sítják az olvasóban, hogy a hallei pietiz
mus kelet-európai kisugárzásának több 
fokozata létezik a politikai, kulturális és 

nyelvi határok szerint. Egészen más pél
dául a baltikumi, sziléziai, erdélyi, penn
sylvaniai németség kapcsolata Haliéval, 
mint az ugyanott élő letteké, lengyeleké, 
magyaroké és indiánoké. A nyelvi kü
lönbség nehézséget és kihívást jelent egy
szerre: irodalmi fordításokra csak az 
utóbbi esetben kerül sor. Másrészt az sem 
mindegy, hogy a vizsgált kelet-európai kö
zösség a porosz birodalom keretei között 
él-e (pomeránok, litvánok), vagy azon kí
vül, mert csak az előbbi esetben intézmé
nyesülnek a hallei peregrináció keretei 
(ld. a litván szemináriumot: 157-172). A 
különbségtétel figyelmen kívül hagyása 
arra is alkalmatlanná teszi a kutatót, hogy 
felismerje egyes csoportok „híd"-szere-
pét, pl. a tescheni gyülekezetét a lengyel, 
a cseh és a szlovák evangélikusok felé, 
vagy a svéd szolgálatban orosz fogságba 
esett német katonatisztekét, akik a tobol-
szki ébredés után svéd, finn, orosz és bal
ti keresztények számára tolmácsolták a 
hallei kegyességet. S ha már a szerző sem 
reflektál a többnyelvű közeg kérdéseire, 
úgy az olvasó is képtelen kitalálni, hogy a 
futólag említett pietista kiadványok 
ugyan milyen nyelvűek lehetnek (Krystyn 
Matwijowski: 231-242, Daniel Vesely: 
243-262). 

Híven tükrözi ezt az elméleti zűrzavart 
az a következetlenség, ahogy a szövegben 
és a névmutatóban keverednek a különfé
le névváltozatok. Elsősorban nem a tech
nikai munkatársaknak, hanem a fegyel
mezetlen szerzőknek és a vaj szívű szer
kesztőknek róható föl, hogy pl. Linz (A) 
német kontextusban szlovákul („Linec"), 
Oderberg (Bohumín CZ) lengyelül 
(„Bogumino"), Szatmár (Satu Mare RO) 
szlovákul („Sata Mara") fordul elő, sok 



tulajdonnév ráadásul függő esetben 
(„Bogumino", „Rezíka", „Brezna", „Oco-
vej"). Az index képtelen azonosítani 
Andrej Bartost Andreas Brtoschsal, Jan 
Bittnert [Johann] Christian Bütnerrel, 
Stephan Vesselényit Wesselényi Istvánnal. 
Hogy Eperjes és Presov, Kolozsvár és 
Klausenburg (és még egy tucat példa) kü
lön szerepelnek, az már fel sem tűnik. 
Azonosítja viszont a mutató Zilinát (Zsol
na, Sillein SK) Rosenberggel (Rózsahegy, 
Ruzomberok SK), mivel a szövegben is 
összecsúszik a zsolnai (1610) és a rózsa
hegyi (1707) zsinat. A szepesi gróf Thö
köly Imre pedig valószínűleg méltatlan
nak találná, hogy a névmutatóban mint 
„Thököly Bauernführer" szerepel, ilyen az 
NDK-ban sem esett meg vele. 

Summa, a kezdeményezés szükséges, 
de a feladat megoldása még hátravan. A 
kötetnek az ad létjogosultságot, hogy a 
mostanában- megjelenő Martin Brecht
féle pietizmus-kézikönyv (eddig három 
kötet) bántóan keveset foglalkozik egyes 
országokkal (így hazánkkal is), ezt a hi
ányt azonban a tanulmánykötet nem pó
tolhatja, ezért elengedhetetlen lesz egy 
informatív monográfia kiadása. 

Judit Ecsedy: Alte ungarische Bücher mit 
falschen deutschen Druckorten 1561-1800. 
Borda: Budapest, 1999. 244 p. 

Különleges értelme van annak, hogy 
Ecsedy Judit bibliográfiáját a pietizmus 
címszó alatt ismertetem. Magyarorszá
gon ugyanis a pietista nyomdatermékek
re igen jellemző volt a hamis impresszum 
használata, ezért aztán a bibliográfiailag 
itt leírt műveknek több mint a fele a du
nántúli pietisták műhelyéből került ki. 
Az informatív bevezetésben is jelentős 
részt foglal el a pietista munkák kiadás

története (19-31). A német változat a 
magyar eredeti (Titkos nyomdahelyű régi 
magyar könyvek 1539-1800. Bp. 1996.) 
számos hibáját korrigálja, s további há
rom darabbal (D3, D52, D71), köztük egy 
Kis kátéval szaporítja a bibliográfiailag 
eddig ismeretlen kiadványok csoportját 
(1996-ban tizenkettő volt). Ecsedy Judit 
érdeme egy - talán kőszegi - titkos nyom
da tevékenységének könyvészeti feltérké
pezése: Ludvig János kőszegi könyvárus 
vállalkozásában öt pietista mű jelent meg 
itt 1735-1736-ban. Minden könyv leírá
sához címlapfotó is tartozik, s a kötet vé
gén több mutató és életrajzi kislexikon 
segíti a tájékozódást. Tekintve a hazai pi
etizmust ismertető idegen nyelvű kézi
könyvek hiányát, a bibliográfiát akár kor
szerű irodalomtörténeti kézikönyvként is 
használhatják a magyarul nem olvasók. 

A Dl 7 és D44 tételek annyiban pon-
tosítandók, hogy a Gyermekeknek kézi könyv-
etskéjek fordítója Sartoris János, s a mű ere
detije az Erbauliches Handbüchlein für Kinder 
(H.n. 1735) Johann Jacob Ram-bachtól. 
D44 esetében a monogramok is felold
hatók: az 1760-as kiadású úrvacsorai ká
té fordítója M[agdó] A[ndrás] Hosszú-
faluból] és approbálója A[damus] B[alog] 
S[uperintendens]. 

Johannes Wallmann: A pietizmus. Ford. Sza
bó Csaba. Kálvin: Budapest, 2000. 185 p. 

Johannes Wallmann kézikönyve anynyi-
ban sajátos, hogy a pietizmus történetét 
Johann Arndttól, tehát a 17. század ele
jétől kezdi tárgyalni, kitér az alsórajnai 
és németalföldi református mozgalmak
ra, a radikális irányzatokra és a herrn
huti testvérközösségre is, és ismerteté
sét a 18. század végével zárja (azaz az 
ébredési mozgalmakat már nem veszi fi-



gyelembe). Wallmann felfogásánál létez
nek természetesen szűkebb és tágabb pi-
etizmusdefiníciók is, de az övé az olvasó 
szempontjából kifejezetten praktikus: 
időben és térben jól kijelölhető határok
kal rendelkezik, ugyanakkor felekezeti 
szempontból rugalmas. 

Műfajilag a lexikon és a monográfia 
előnyeit egyesíti a mű: tömören fogal
maz, ám forrásait gondosan megadja, 
könnyű benne eligazodni, de folyamato
san is olvasható, személyiségek szerint 
tagolódik, ugyanakkor az időrendre és az 
eszmei összefüggésekre is figyelemmel 
van. Annyiban nyújt kevesebbet a pietiz
mus teljességre törekvő bemutatásánál 
(ld. Martin Brecht többkötetes kézi
könyvét), hogy kimondatlanul ugyan, de 
a német nyelvterületre szorítkozik, csaló
dást okozva a pl. tengerentúli vagy skan
dináv érdeklődőnek. 

A magyar fordítás pontosnak tekinthe
tő, nem kísérletezik terminológiai újítá
sokkal, s ahol ez elkerülhetetlen, utal az 
eredeti kifejezésre. Nagy érdeme, hogy az 
eredeti bőséges bibliográfiát csonkítatla-
nul hozza (nem követve azt az elterjedt 
minimálprogramot, hogy ami itthon nem 
érhető el, arra ne is hivatkozzunk), kár 
azonban, hogy az irodalomjegyzéket nem 
egészíti ki azzal a néhány alapművel, ami 
magyarul a pietizmusról olvasható (Payr 
Sándor, Szent-Iványi Béla). A kiadvány
ból sajnos sehol nem derül ki , hogy a 
Wallmann-mű a göttingeni egyháztörté
neti kézikönyv része (Die Kirche in ihrer 
Geschichte O l ) , pedig az egész sorozat 
megérdemelné a magyarországi reklámo
zást. Bizonyára elkerülhetetlen technikai 
kényszer volt a lábjegyzeteket az olvasót 
megdolgoztatandó a kötet végére gyűjte
ni. Ennél az apró kényelmetlenségnél 
több gondot okoz viszont a használatban 

az eredeti névmutató teljes kihagyása. Re
mélhetőleg még időben észbekap a kiadó, 
és mulasztását külön betétlapon pótolja 
addig is, míg az egész, négy kötetre és re
giszterre tervezett kézikönyv magyarul 
majd egyszer megjelenik. 

Csepregi Zoltán 

Csepregi Zoltán: Magyar pietizmus, 
1700-1756. Tanulmány és forrásgyűjtemény 
a dunántúli pietista irodalom történetéhez. 
Budapest, Teológiai Irodalmi Egyesület, 
2000, 320 I. (Adattár a XVI-XVIII. száza
di szellemi mozgalmaink történetéhez, 36.) 

A 18. századi magyarországi irodalom-
és művelődéstörténeti kutatások a leg
utóbbi időkig meglehetősen ritkán fog
lalkoztak a felvilágosodás előtti és mel
letti jelentős szellemi áramlatokkal (pie
tizmus, janzenizmus, reformkatoliciz
mus). Ezért külön öröm, hogy a pietiz
musról a közelmúltban két kiadvány je
lent meg. Magyar nyelven is olvasható 
immár Johannes Wallmann: A pietizmus 
című alapvető monográfiája (Kálvin Ki
adó, 2000), mely (tankönyvként) segít
heti az áramlat körüli félreértések tisz
tázását. Ezzel szinte egyidőben hagyta el 
a sajtót a hazai pietizmus-kutatás eddigi 
legszínvonalasabb munkája, Csepregi 
Zoltánnak a dunántúli pietizmus irodal
mi szerepével foglalkozó, 100 levél k i 
adásával kísért kötete. 

A pietizmusról szinte minden e kor
szakkal foglalkozó szerző megemlékezik, 
mélyreható kutatást azonban Magyaror
szágon csak kevesen végeztek. Csepregi 
Zoltán, az Evangélikus Hittudományi 
Egyetem Egyháztörténeti Tanszékének új 
vezetője a pietizmus-kutatás németor
szági eredményeinek ismeretében, hazai 
kutatók véleményeire figyelve bővítette 



ismereteinket eddig feltáratlan adatokkal 
és ezek értékelő feldolgozásával. Új adata
inak többségét a függelékben közölt leve
lekből (August Hermann Francke hagya
tékának alapos kiaknázásából, Haynóczi 
Dánielhez és másokhoz írt levelekből) 
merítette. 

A forrásokat bevezető terjedelmes ta
nulmány a pietizmus fogalmi tisztázásá
val kezdődik. Örvendetes, hogy a szak
irodalomban (és a mindennapi szóhasz
nálatban) egyre inkább parttalanná váló 
pietizmus (kegyesség) -fogalom helyett 
annak leszűkített változata szerint vizs
gálja anyagát a szerző. Eszerint a pietiz
mus „vallási reformmozgalom, mely az 
1670-es évektől kezdve előbb az ortodo
xiával, majd a korai felvilágosodással konf
rontálódott, s szervezett közösségek alaku
lásához vezetett." Vagyis a kegyesség ál
talában vett irodalmi megnyilvánulásai 
csak akkor képezik vizsgálat tárgyát, ha 
mögöttük „a vallási élet reformjára törekvő 
közösség" áll. 

Már a tanulmány kezdetén jelzi a szer
ző „a kutatás csapdáit és adósságait". A 
korábbi kutatás pietisztikus megnyilvá
nulások és anyanyelven kiadott könyvek 
alapján szinte minden dunántúli lelkészt 
pietistának tartott. Újabban a szakiroda
lom kiadástörténeti vizsgálatai már f i 
gyelmeztetettek ennek tarthatatlanságá
ra, utalt a pietisták és ortodoxok által is 
használt könyvekre, azok kiadása érdeké
ben végzett közös munkára. Jó példát ta
lált erre Csepregi is Haynóczi Dániel sop
roni lelkész személyében, aki kapcsolatot 
tartott fenn a dunántúli pietista szerzők
kel, sőt gyakran közvetített Bécs és a du
nántúliak között. 

Érdekesek és tanulságosak a dunántú
l i pietizmus németországi és bécsi kap
csolatait elemző részek. A pietista esz

mék Magyarországra kerüléséről szólva 
Csepregi nemcsak a hallei egyetem köz
vetlen hatását veszi számba, hanem a töb
bi németországi egyetemen (Jénában és 
másutt járt) ifjakról is szól. Sőt a hallei 
közvetlen támogatás decentralizálásának 
egyik állomásaként foglalkozik a bécsi 
svéd és dán követségi alkalmazottak, vala
mint az osztrák protestánsok segítő sze
repével. 

Az eddigi kutatók is Győrt tekintették 
a magyar nyelvű pietizmus központjá
nak. A dunántúli gyülekezetek és iskolák 
vezetésére legtöbbször Győrből kértek lel
készt. Itt működtek, innen indultak a pie
tizmus legjelentősebb képviselői: Torkos 
András, Bárány György, Vázsonyi Márton, 
Sartoris János és mások. Csepregi újra és 
árnyaltan tárgyalja ezt. Az 1692-1756 kö
zötti itteni lelkészek és tanítók névsorá
ban külön figyelmet szenteltek a witten
bergi diákoknak (Perlaki József, Hegyfa
lusi György, Csereti Mihály, Torkos András 
és József, Fábri Gergely) és azok működé
sének. Azt emeli ki, hogy torzsalkodás 
nélkül tudtak együtt dolgozni az egyház 
építése és a magyar nyelvű művelődés ér
dekében. 

A pietisták által kiadott magyar nyel
vű egyházi irodalmi műveket (Biblia, ka
tekizmus, ima- és énekeskönyvek, okta
tási és ájtatossági kötetek) vizsgálva 
összegzést olvashatunk az utóbbi évek
ben vita tárgyát képező kátéközpontú 
kereszténység és bibliai kereszténység 
viszonyáról, valamint az evangélikus 
egyház dunántúli szervezetének kiépü
léséről. Csepregi nyomdatitkokról (ha
mis nyomdahelyekről), megoldott és 
megoldatlan szerzőségi kérdésekről fog
lalja össze és egészíti ki eddigi ismerete
inket. A kiadványok tárgyalásának cso
portosítása: Hallei magyar nyelvű kiadvány-



ok; A „jénai" műhely; Az igaz kereszténység 
feltámasztása; Búcsú a „kátékereszténység
től"; A Torkos András-féle Újtestamentum; 
Bárányék bibliafordítása, A kiadványok se
gítségével lehetett biztosítani a gyerme
kek tanítását (az iskolák az egyház me
legágyai, veteményeskertjei), ugyancsak 
ezek szolgáltak a felnőttek egyéni biblia
olvasásához és házi áhítatgyakorlataihoz. 

Külön kell szólnom a kötet háromne
gyedét kitevő forrásközlésről. 12 magyar
országi és németországi intézményből 
100 levelet (egy centuriát) olvashatunk 
mintaszerű kiadásban. Az 1700-1756 kö
zötti latin, német és magyar levelek előtt 
azok minden lényeges részét kiemelő, 
magyar nyelvű regeszta áll, utána pedig a 
levelek megértését segítő jegyzetek kö
vetkeznek. 35 levél írója vagy címzettje 
August Hermann Francke, a hallei pietiz
mus központi alakja, kilencnek a cím
zettje annak fia. A Győr-központú pietis
ta szerzők és fordítók (Torkos András és 
József, Bárány György és János, Vázsonyi 
Márton, Sartoris János) leveleiből előke
rült ismeretlen adatok nemcsak kegyessé-
gi művek kiadásáról és terjesztéséről val

lanak. Mint említettük, Csepregi az eddi
gi szakirodalomnál árnyaltabban tárgyalja 
az ortodox-pietista viszonyt. A közölt for
rásokból további adalékok elemezhetők ki 
e viszony újragondolásához. Például jel
lemző, hogy az ima- és énekeskönyvszer
ző dunántúli evangélikus lelkészt, Hegy
falusi Györgyöt kortársai nem említik le
veleikben. 

A jól megszerkesztett kötetet alapos 
mutatórendszer (dokumentumok jegyzé
ke, személy- és könyvcímmutató, hely
névmutató), a külföldiek számára készí
tett 10 lapos német nyelvű összefoglalás 
és térkép zárja. 

Végül egy óhajt fogalmazok meg. Jó 
volna, ha a forrásgyűjtemény további cen-
turiákkal egészülne ki. Várjuk a Csepregi 
Zoltán által ígért folytatást, a teológiai 
kérdések tárgyalását. A további centuri-
ákban helyet kaphatnának a Dunántúlon 
kívüli magyar nyelvű pietista gyülekeze
tekre, esetleg a pietizmus magyarországi 
jelenlétét ugyancsak tanúsító német és 
szlovák nyelvű gyülekezetekre vonatkozó 
szövegközlések is. 

Szelestei N. László 

Hitádadás 

Evangélikus hozzászólás a Magyar Kateketi-
kai Direktóriumhoz 

Köztudomású, hogy a Magyar Katolikus 
Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bi
zottsága az elmúlt év októberében kibo
csátotta és bemutatta új szemléletű, át
fogó jellegű direktóriumát. Ez természe
tesen minket, evangélikusokat is érde
kel, hiszen az egyházat, a tanítást és a 
nevelést elválaszthatatlan valóságnak 
tekintjük. Ez a publikáció felekezetközi 

és nemzetközi határokat szel át, egy
aránt szól lelkészekhez, hitoktatókhoz, 
nevelőkhöz, pedagógusokhoz és az egy
ház egész népéhez, így nekünk is illő és 
hasznos ismerni, és belőle tanulni, hogy 
nálunk is jobb lehessen a tanítás és neve
lés szolgálata. Ezt a tevékenységet nem 
szabad iskolákra és intézetekre korlátoz
ni. Az egész életet érinti. 

A könyv 2000. október 26-án történt 
bemutatásakor (Dobogókő-Manréza) én 
is jelen lehettem sajtóosztályunk akkori 



vezetője kérésére. Kötelességemnek ér
zem a könyv ismertetését és értékelését a 
Credo olvasói számára. 

Bemutatásomnak a „hitátadás" címet 
adtam. Ezt az új, gazdag tartalmú fogal
mat is a Direktóriumból tanultam, mert 
az új szemléletmód és célkitűzés szerint 
többről van szó, mint iskolai hitoktatás
ról, hittanári munkáról. Itt a keresztény 
gyülekezet hitének átadásáról olvasunk, 
és a szerkesztők a gyülekezeti tagokat, a 
tanítványokat célozták meg elsősorban. 
A hitet ajándékba kapjuk ugyan, így vall
juk mi is: a hit az evangélium meghallá-
sából való, de nem tarthatjuk meg ma
gunknak. Amennyire rajtunk áll, tovább 
kell adnunk, sőt hitünk úgy maradhat 
meg, ha megosztjuk, továbbadjuk. Eb
ben segít ez a publikáció, a tanítást és a 
nevelést egy érem két oldalának tekinti. 
A hitátadás nem is csupán az iskolásko-
rúakat érinti, hanem az egész gyülekezet 
felelősségét, fáradozását. Ez az új szem
léletmód és célkitűzés megegyezik az
zal, amit az evangélikusok az elmúlt 20. 
században német, skandináv és angol 
nyelvterületen összkatechumenátusnak, 
tartalmában pedig felnőtt katekézisnek 
neveztek. (A Der Erwachsene Kathechismus 
teológiai és gyülekezeti szintű kiadása 
ugyanezt a látásmódot képviseli; hason
ló skandináv kiadásokra is hivatkozhat
nánk, vagy a Katolikus Egyház Katekiz
musára, amit már a holland káté vagy a 
francia katolikus felnőtt hittankönyv is 
megelőzött). Itt rejtett konszenzusról 
van szó, ami azt mutatja, hogy az elmúlt 
század második felében egy hajón utaz
tunk, hasonló körülmények között kel
lett szolgálnunk a különböző felekeze
tekben. A szekularizáció világában loká
lis tényezőket is figyelembe véve, azonos 
mandátumunk volt a döntő. Kimondatla

nul is ökumenikus vállalkozás, ha az új 
szemléletmód szerint a keresztény taní
tást és nevelést hitátadásnak tekintjük. 

Nemzetközi jelentőségű a Magyar 
Kateketikai Direktórium (MKD), abból 
a szempontból is, hogy 1997-ben, Ró
mában bocsátották ki a korszakváltást 
jelentő Katolikus Altalános Direktóriu
mot (KAD), és ennek átdolgozott válto
zata a most megjelent könyv. A I I . Vati
káni Zsinat idején (1964) elfogadott jó
indulatú, de nem sok újat tartalmazó 
zsinati deklaráció csak kiindulópont le
hetett. Nem volt nóvum, hanem a régi 
elmélet és gyakorlat konfirmatív jellegű 
irata csupán. Iskolacentrikussága mel
lett mind az ökumenikus, mind a misz-
sziói dimenzió hiánya volt még mindig 
érzékelhető. A Gravissimum educationis mo
mentum kritikusai szerint legfeljebb to
vábbi fejlesztésre volt alkalmas az irat. 
Jó vetőmagnak, életcsírának tartotta VI . 
Pál pápa is (az Evangelii Nuntiandi 144. 
pontjában, 1975-ben). Továbblépést a kö
vetkező tanítással foglalkozó iratok sem 
jelentettek. Csak az 1997-ben kiadott 
KÁD hozott új hangot és irányvonalat a ke
resztény nevelés teljessége felé. Célja a ke
resztény nagykorúság elérése, tudatos par-
ticipáció az egyház életében. Életre szóló 
program a tanulás, tanítás, nevelés együtte
se. Akik fogalmazták, tudták, hogy hosszú 
út áll még az egyház népe előtt, amíg a 
programból valóság lesz. Katolikus körök a 
Vulgata fogalmazásában szokták idézni I l 
lés próféta feladatát: „grandis enim tibi restat 
via", azaz: „még hosszú út áll előtted..." 
( lKir 19,7). 

A hitátadás az egyházban nemzetközi 
és felekezetközi feladat. A magyar katoli
kus munkacsoport elsőnek dolgozta fel az 
1997-es KAD-ot. Figyelemreméltó telje
sítmény! Azonos a szántóföld - írják szol-



gálatunk területéről, ahová az ige magvát 
vetjük. Valóban az, a Direktórium analízi
seit és munkaajánlását mi is jól tudjuk 
használni. Az evangélikus egyház ebben 
az esetben különösen is megszólított 
helyzetben van, hiszen tanító egyháznak 
tudjuk magunkat és világszerte is így is
mernek. Amint a rómaiaknál vannak taní
tó szerzetesrendek, úgy a protestantiz
musban minket szoktak nevezni tanító 
egyháznak (a reformátusok a közéletben 
otthonosan mozognak, a metodisták és 
baptisták evangelizálnak, az evangéliku
sok tanítanak - ez az általános vélemény). 
Nálunk az Ágostai Hitvallás szerinti egy
ház-meghatározásunkban is a tanítás szó 
szerepel: „ott van egyház, ahol az evangéliu
mot tisztán tanítják" - evangélium pure doce-
tur. Hitvallási iratainkra a tanfegyelem ér
dekében lelkészeink esküt tesznek, és re
gionális egyházaink nem emikai, hanem 
konfesszionális alapon szerveződnek. Nem 
magyar evangélikus egyházról beszélünk, 
hanem a Magyarországi Evangélikus Egy
házról, amelyben más nemzetiségek is él
nek. Templomaink és paróchi-áink leg
több helyen egybeépültek az iskolákkal, 
sőt néhol az iskola épülete előbb készült 
el, mint a templom, például a Pesti egy
ház esetében. Evangélikus iskoláink Ma
gyarországon szép nevet szereztek, 
Ordass püspök félreállítása első ízben is 7 

kóláinkhoz való ragaszkodása miatt tör
tént. Hétköznapi alkalmaink és egyházi 
sajtónk nagyrészt a tanítás célját szolgál
ja. Tanító egyház vagyunk, ez indokolja, 
hogy az MKD-ra fokozott mértékben fi
gyeljünk. 

Az MKD megjelenése nem csupán rö
vidtávra érvényes esemény. Időszerűsé
ge ma is, holnap is megmarad, sőt nö
vekszik, hiszen ebben az évben kerül 
gyülekezeti szintre. A 20. század egyik 

utolsó dokumentuma már a 21. század
ra készült, nem lezár egy korszakot, ha
nem megnyit egy új utat. 

A tanulás - tanítás - nevelés hármasa 
evangélikus gondolkodásmódunkban is 
összetartozik. Nemcsak a jó pap tanul 
holtáig, hanem az egyház egész népe, az 
egyetemes papság elve szerint. Megta
pasztalhatjuk, hogy tanítva is tanulhatunk, 
hiszen a tanítás interaktív folyamat, köl
csönös gazdagodást jelent. A tanítás egy
ben nevelés is, nemcsak az intellektust 
célozzuk meg, hanem a tanuló egész sze
mélyiségét növelni akarjuk, amint ezt 
magyar szavunk még az educatio szónál 
is jobban fejezi k i . 

A MKD általános jellemzése 
Megnyerő már a publikáció ízléses kül
seje is. A borítón ötvösművész alkotása 
látszik, korpuszos kereszt az első borí
tón, üres húsvéti kereszt a hátsón. Ez 
egyben szimbólum is, a megfeszített és 
feltámadott Úrról prédikál. 

Szemléletváltás eredménye a könyv. A 
régi iskolacentrikus hittanórákra fóku
szólt képzés a múlté. Most már a felnőtt 
képzésből indul ki az MKD és hitátadás
ra sarkallja az egész gyülekezetet. Talán 
az első évszázadok keresztény hitátadá
sára is utal ez a szemléletváltás, amikor 
a család, benne a felnőttek felelőssége 
volt a hitátadás. 

Az MKD új szóhasználata elsajátítan
dó annak érdekében, hogy jól értsük 
egymást. Az új bor új tömlőt kíván. Hit
tanár, hitoktató, vallástanár helyett min
denütt katekétát olvasunk. 

A Direktóriumban új emberkép érvé
nyesül. Több oldalról bemutatott, telje
sebb emberábrázolás: pszichológiai, tár
sadalmi, egyházi alapon. Teljesebb ant
ropológia ez, és a tanítvány szerepét is 



nemcsak a passzív befogadásban, hanem 
a tudatosan vállalt, aktív participációban 
mutatja meg. 

Új egyházképet is kapunk. A régi in
kább jogi és erkölcsi kategóriának meg
felelő societas perfecta helyett a populus dei 
kép kerül elő, és ezt több más bibliai 
kép is gazdagítja. Ehhez tartozik az öku
menizmus természetes légköre is. 

Új világlátás jellemzi a Direktóriu
mot, nemcsak e világ elesettségével, ha
nem eredményeivel is számol, lehetősé
geit is elismeri. 

Funkcionális látásmód érvényesül az 
MKD-ben. Az egyház nem csupán 
„van", hanem fungál, funkciót végez: 
evangelizál és missziónál, régi értékeket 
őriz és újakat is teremt. Mozgalmi jelle
gű közösség is, nemcsak statikus intéz
mény. Azért él és szolgál, hogy emberek 
hitre jussanak, ebben a hitben megőriz
tessenek és ezt a hitet továbbadják, gyü
mölcsöztessék mások számára is. Ez is 
hasonlít az Ágostai Hitvallás egyház
meghatározására, amely szerint az egy
házi hivatal arra való, hogy az emberek 
hitre jussanak... 

A dokumentum részletes ismertetése 
1. rész: A katekézis az egyház küldetésé
hez tartozik. Fogalmát, célját, feladatát vi
lágosan határozza meg ez a szakasz. For
rásanyagnak a Szentírást, a tradíciót, a l i 
turgiát, a Tanító Hivatal dokumentumait, 
a Katolikus Egyház Katekizmusát, az egy
ház történelmét és a mai életet jelöli meg. 
Már itt előkerül az evangelizációs és mis
sziói jelleg. Az egyház mindennapi életé
be akarnak beavatni a szerzők, majd a mai 
nyelv használatáról beszélnek. 

2. rész: A diagnózis pontos felvétele: 
magyar szántóföldnek nevezett szakasz. 
Hitünk gyökerei, a közelmúlt és a mai 

helyzet felmérése. Társadalmi perspektí
vák, felnőttek, családok, fiatalok, gyerme
kek helyzete a mai Magyarországon és a 
média szerepe a hitoktatás eszközeként. 

A 3. rész a kateketika címzettjeiről 
szól, életkor szerinti csoportokról, sze
mélyi problémákkal küzdőkről, deviáns, 
amorális, fogyatékos emberekről, öre
gekről, betegekről, drogosokról, alkoho
listákról, szociálisan halmozott hátrány
ban élőkről. 

4. rész: A közösségek szerepe a kateke
tika szolgálatában. A gyülekezet (plébá
nia), szülői ház, iskola jelentősége. Szer
zetesi, felekezeti, önkormányzati, szakis
kolák és kollégiumok közössége. 

5. rész: Felkészítés a szentségekre. Cse
csemő- és felnőttkeresztelés, bérmálás, 
házasság, papi rend, eucharisztia. A rend
szeres szentségi élet. 

6. rész: Kiemelt feladatok: imaélet. Mo
rális nevelés, családi életre felkészítés, 
szexuális nevelés, munkára és közéletre 
nevelés. Ökumenikus környezet és nem
keresztény vallások ismerete. Nemzetisé
gi kérdés. 

7. rész: A Szentírás jelentősége, olva
sása, alkalmazása a kateketikában. 

8. rész: A liturgia és a kateketika kap
csolata. Az ünneplő közösség, szimbó
lumok, egyházi zene és ének. 

9. rész: Katekéták képzése, alkalma
zása, továbbképzése. 

10. rész: A katekézis módszerei, mai 
embereknek megfelelő módszerek. A 
módszer és az ember kapcsolata. 

11. rész: A katekizmus megszervezése 
országos, egyházmegyei, plébániai szinten. 

12. rész: A katekézis eszközei, alapdo
kumentumok, tanári munkakönyvek, 
megfelelő körülmények biztosítása, anya
gi és tárgyi feltételek, munkahelyi kérdé
sek zárják az MKD-t. 



Értékelésünk 
Az MKD érdekes, értékes, használható 
kézikönyv lehet nemcsak római katoli
kus kézben, de a mi egyházunkban is. 
Alapos, körültekintő, mai nyelven meg
írt nagyszerű munka. 

Radikális újítást jelent a keresztény 
kateketikai munkában, hiszen a felnőtt 
katekézisre alapoz, és ennek fényébe ál
lítja a gyermek és ifjúsági katekézist, va
gyis számol azzal, hogy a nagykonstanti-
nuszi korszak lezárult, és nemcsak a ke
resztény iskola határozza meg a neve
lést. Isten egész háznépét célozza meg 
és teszi felelőssé a missziói parancs ide
vonatkozó részletének végrehajtásában: 
„megkeresztelvén őket, tanítsátok meg 
mindazt, amit én parancsoltam néktek" 
- Jézus szava szerint. Központba állítja 
az istentiszteletet, és a katekézis tulaj
donképpen ennek előkészítő és utó
munkáját végző szolgálata. 

Nem kazuisztikus jellegű kézikönyv, 
nem ad mindenkor és mindenhol bevált
ható receptet (mint pl . a Codex Iuris 
Canonici), de jól használható irányt mu
tat, józanul ismerve a mai élet valóságát. 
A mai magyar viszonyokat ismerő, a 
gondolkodásmódot és életfolytatást szám
ba vevő, korszerű könyv ez, minden lé
nyegeset elmond a kereszténység egész 
embert érintő tanításából, egyéni és kö
zösségi neveléséről: a hitátadásról. 

Jó tapasztalatom is van. Szinten tartó 
szenior bibliaórákon, evangélikus értel
miségi közegben ismertetve az MKD-t, 
a következő motívumok kerültek elő: az 
ember születésekor még nem teljes sze
mélyiség, tanulnia kell mindent, és ne
velésre van szüksége. A természet és a 

környezet alakítja. Magával hoz ugyan 
potenciális, genetikai értékeket, de 
ezeknek kifejlesztése, a lehetőségek 
megadása csak a hozzátartozók szolgála
ta révén lehetséges - ma már világos, 
hogy nem az iskola az egyedüli nevelő té
nyező. Gyermekeinkre hat barátaik társa
sága, szórakozásaik és a média világa. 
Mind kognitív, mind emocionális képes
ségeit gyermekeinknek a keresztény szü
lők és pedagógusok alakíthatják és for
málhatják. A nevelésben jelentős szere
pet tölt be a találkozások sora. Esetleg 
ezek határozzák meg döntő módon a ke
resztény személyiség kifejlődését (Mar
tin Buber írta: „találkozásaim által lettem 
az, ami vagyok", - ez a keresztény hitát
adás területére is érvényes). A nevelő és 
nevelt között állandó interakció áll fenn, 
mindketten gazdagodnak vagy mindket
ten torzulhatnak is. A nyelvhasználat, a 
megtapasztalt segítőkészség, az érdeklő
dés felkeltése, gondolatok és érzelmek 
kifejeződése, az egészséges kritika, az 
egyértelmű álláspont vállalása olyan ér
tékrendet alakíthat ki, ami mind beépít
hető a keresztény életfolytatásba, abba a 
közösségbe, ahol az Atya irgalmas szere
tete, az istengyermekség és a testvériség 
légkörét alakíthatja ki minden résztvevő 
számára. A közösség különböző formá
ban való megélése (család, gyülekezet, 
egyház) a legegészségesebb emberneve
lés lehetőségét nyújtja. A bocsánat és re
ménység légköre, a szeretet állandó je
lenléte, félelmet űző ereje boldog, teher
viselésre is képes keresztény közösségi 
embert alakíthat ki . Ebben segített is
mertetett könyvünk is. 

Hafenscher Károly 



Gyerekek a Miatyánkról 

Dizseri Eszter interjúi 

Vajon értik-e a gyerekek minden keresz
tény imádságát, a Miatyánkot? Van-e Is
tenről, mennyről, kísértésről, gonoszról 
fogalmuk, elképzelésük? 

Dizseri Eszter kismagnóval felszerelve 
különféle településeken beszélgetett 5-14 
éves, összesen 50 gyermekkel, véletlen
szerű választással, vagyis vegyesen fiúk
kal, lányokkal, más-más felekezetekhez 
tartozó családok csemetéivel. Hogy ateista 
családok gyermekei nem voltak a megszó
lalók között, az abból látszik, hogy mind
annyian ismerik, legtöbbjük el is tudja 
mondani az Úr imáját. És legtöbbjük érti 
is. Akad ugyan, de inkább a kisebbek kö
zött, aki megakad a „szenteltessék meg a 
Te neved" kérésénél (valószínűleg az ige 
szokatlan, szenvedő ragozása is hozzájárul 
a zavarhoz), máskor a „Te országod" okoz 
tanácstalanságot, de annál nagyobb biz
tonsággal igazodnak el a mindennapi ke
nyér és a megbocsátás kérdéseiben. (Oko
san szól a mindennapi kenyérrel kapcso
latban egy kilenc éves kisfiú a következő 
kérdésre válaszolva: „...és ebben benne 
vannak egyéb szükségleteink is? A téli 
dzseki, meg a tornacipő és más effélék? -
Ezek nem olyan fontosak, énszerintem az 
a fontos, hogy higgyünk Istenben. Ő az el
ső, aztán jönnek a többi dolgok...") 

A bűn, vétek, megbocsátás témaköre 
mindegyik válaszoló számára világos. 
(„Olvastam egyszer a bibliaolvasó-kala-
uzban: - ne légy olyan, mint a ló! - és 
emlékszem, pont aznap rúgtam meg a 
tesómat bosszúállásból...") Ezek a gye
rekek tudják, mit nem szabad tenniük, 
és törekszenek a jóra. A bocsánatkérés
re is mindegyik kész, a haragtartás ide

gen számukra. Felnőtt szemmel bizo
nyára nem angyalok, csintalanok, eleve
nek, de őszinték, becsületesek és segítő
készek, ha arra van szükség. 

Meglátszik rajtuk az imádság lélekfino
mító ereje, hiszen valamiképp mindegyik 
imádkozik, van aki minden este a szülei
vel, van aki a nénikéjével, más talán csak 
a hittan- vagy a bibliaórán, de mindegyik 
gondolkodva, figyelmesen, sokan benső
séges istenkapcsolatban; még azt is sejtve 
egyikük, hogy Istennek kék a szeme. 

A könyvet a kitűnő vallásszociológus, 
Tomka Miklós tanulmánya zárja. Fél év
századdal ezelőtt - írja - könnyebb, egy
szerűbb volt a vallásos nevelés, mert a 
gyerekek hívő környezetbe születtek be
le. A szülők, a nagyszülők, rokonok, ba
rátok szomszédok, az iskola, a település 
egésze ugyanazokat az erkölcsi elveket 
vallotta, s ha felekezeti különbséggel is, 
de Istenbe vetett hittel. 

Manapság nemcsak a külső környezet 
más, alkalmanként sokféle, de olykor még 
a szülőkben is csupán ködös vágy él Isten 
után, ezért hozzák el gyermekeiket a gyü
lekezetbe annak ellenére, hogy az ő éle
tükből kimaradt a keresztény nevelés. 

Pedig a szülők hite, vallásgyakorlata az 
igazán jó példa, a családban kapott szere
tet pedig biztos kiindulópont. Mintegy 
Isten szeretetének példája, közvetítője, 
következménye. A hit kegyelem, valljuk, 
de a kegyelem kiáradásához az „előszán-
tást" gyakran adja meg a család. (Manap
ság néha úgy, hogy a sorrend megfordul, 
s a cseperedő gyermek hite formálja a 
szülőket.) Mert most már a hit felé irá
nyításnak nem egyetlen színtere a család, 
már nem kell a hitélettel bujdokolni, el
zárkózni, most már az iskola, a tanítás, az 
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ifjúsági csoportok egyaránt megadják a 
közösséget, a Szentlélek munkájához oly
annyira szükséges táptalajt. 

„Ahol ketten vagy hárman összejön
nek az én nevemben, én is ott leszek 
köztük" - mondta Jézus, ismervén az 
emberi lelket, s a közösség személyiség
formáló erejét. Ott van ő az egyes ember 
mellett is, mutatja ezt Dizseri Eszter né
melyik válaszadója is, mégis úgy tűnik, 
az egyházi és a szoros családi közössé
gekhez tartozó gyerekek válaszai éret-

Mulandóság és maradandóság 

„Érdemes volt? Érdemes?" - tépelődik, töp
reng, mereng a válogatott tanulmányai 
második kötetének a Paenultima linea rerum 
talányos címet viselő 1995. október 31-én 
írt zárósoraiban honi klasszika-filológiánk 
klasszikusa. E kételyek, megválaszolatlan 
kérdések a negyedik kötet köszöntő sora
iban - 2000 januárjában - ismét felbuk
kannak. Vajon valamely életműből mi ma
radandó, és mi mulandó? A megélt közel 
kilenc évtized, ebből a tudományos mun
kálkodásnak szentelt több mint 6 évtized 
értelmére, eredményére az alkotón kívül 
kinek van joga rákérdezni? Magának az 
ezt megélő embernek. Érzi és tudja ezt 
Eduard Norden magyar tanítványa, hiszen 
emlékeztet mesterére, aki a klasszika-filo
lógia legnagyobbjainak, a Nobel-díjas 
Mommsennek vagy a jeles Wilamowitz-
Moellendorffhak ötven százalékos mara
dandóságot jósolt. Vajon akkor hány szá
zalék jut Nordennek vagy a tanítvány ta
nítványának, Monor szülöttének? 

A több mint nyolc és fél évtizedet dol
gos hétköznapok, szorgos ünnepnapok, 
megvalósult és megvalósulatlan álmok 
töltik ki . A Pázmány Péter Tudomány-

tebbek, mélyebb átélésről tanúskodób-
bak, még akkor is, ha a válaszoló esetleg 
évekkel fiatalabb a nála gyermetegebb 
idősebbeknél, akik mögött talán csak 
egy-egy nagymama, nagynéni áll. 

A kötet tanulsága: nem elég az imád
ságot magyarázni, tanítani, hanem az 
imádkozót el is kell vezetni tanítvány 
társai közé. 

Harmat-Kálvin Kiadó, Bp. 2000. 196 
old. 850 Ft. 

Bozóky Éva 

egyetem Eötvös Collegium tagjaként va
ló elvégzése, egyetemi tanári kinevezé
sek az ELTE-re és a KLTE-re, latin tan
székvezetői megbízások e helyeken, ma
gas ívű tudományos karrier, díszdoktori 
címek: Debrecen, Heidelberg, ELTE, 
Széchenyi- és Herder-díj, három tudo
mányos akadémia (MTA, Göttingen, 
Róma) tagja kitüntető elismerések, kül
földi meghívások és megbízatások (latin 
klasszikusok kritikai kiadásai, ókortu
dományi tanulmányok és nemzetközi 
lexikonok szócikkeinek idegen nyelven 
történő elkészítése) azt sugallják, hogy 
töretlen, sikeres karrier és életút adatott 
meg a görög-latin kultúra kutatójának. 
Természetesen az 1914 szentestéjén szü
letett Borzsák István sem vonhatta ki ma
gát a szenvedésekkel szegélyezett közös 
és egyéni emberi sorsból. A magyar kö
zösség tagjaként átélte a népünkre a 20. 
században rámért szenvedéseket: az I . és 
I I . világháborút, a szovjet hadifogságot, 
az oktatói és tudományos munkától 
kényszerelvonta időszakokat, a szovjet 
megszállók és helytartóik okozta hátrá
nyokat. Borzsák professzor úr „visszapil-



lantásaiból" és „számvetéseiből" egyér
telműen igazolható, hogy nem a címek 
és rangok időleges megvonásai, esetle
gesen késve történő odaítélései, hanem 
1956-ot követően az oktatói ténykedés
től való eltiltás és az ELTE-ről való eltá
volítás érintette a legmélyebben (ezen 
érzések átélésében e sorok írója külön
legesen „kivételezett" helyzetben van) 
1957 júniusában „a megátalkodott elő
adó azonnali hatállyal elbocsáttatott, és 
több hónapig tartó létbizonytalanság 
után beosztott tudományos kuliként ül
hetett hat évet az Egyetemi Könyvtár
ban. A szükségből úgy lett erény, hogy a 
ki - ( i l l . be-) rekesztett filológus közben 
szakadatlanul olvasott" - emlékezett 
Borzsák István a nehéz évekre (Dragma 
I . 420. 1.; vö. 8. 1.) Vigaszt, reményt ek
koriban - mint ahogy korábban és ké
sőbb is - a nehézségek során a hivatás 
szeretete és művelése jelentette. Minde
nekelőtt Tacitus „faggatása", a „hallga
tag" megszólaltatása, akinek minden kor
hoz szóló üzenete: a zsarnokság sohasem 
tűri az erényt. A Tacitus megénekelte 
Agricola életrajzának ismételt ízlelgetése 
fájdalmas párhuzam felismerésére vezet
te a könyvtárosi munkálkodást végző tu
dóst. Agricola is hasonló életkorban járt 
(44-45 éves), amidőn „Briatanniából haza
parancsoltatván... otiumba kényszerülve 
kellett senyvednie, amíg korai sírjába 
nem tért" (vö. i . h.). Borzsák István nem 
a tétienséget választotta, a negotium mel
letti döntése páratlan pályafutást ered
ményezett. Az életút ismeretében nem 
erőltetett a neves drámaíró, Wedekind is
mert mondásának citálása: baj mindenkit 
érhet, de csak a nagyon intelligens ember 
tud valamit hasznosítani belőle. Nem 
csüggedt az 1940-es években, 1957-63 
között sem, ennek köszönhető, hogy a 

harmadik évezredbe, a 21 . századba ér
kezvén is több egyetemen okítja az eu
rópaiság egyik tartópillérére, a görög-la
tin kultúrára a fiatalokat, és elemzi to
vább a már oly sokszor vallatott antik 
gondolatokat. 1933 óta (első, diákkori, 
dolgozatának megjelenésének éve) szin
te megszakítás nélkül gondozza a görög
római ókor hagyatékát, ébresztgeti a la
tin Európához való tartozásunk tudatát. 
E kimagasló klaszszikus filológusi mun
kásságnak állít emléket a Telosz Kiadó 
által megjelentetett, immár négy köte
tesre bővült tanulmánygyűjtemény. A 
Dragma (görög szó, a. m. maroknyi; 
„amennyit össze lehet markolni") I . kö
tete 1994 decemberében a szerző 80. 
születésnapja tiszteletére bíbor alapon 
arany szegéllyel, a I I . kötete 1996. szep
tember végén zöld alapon arany szegél
lyel, a I I I . kötete 1997. augusztus 18-án, 
Ilona-napon barna alapon arany szegél
lyel, a IV. kötete 2000. október 31-én, a 
reformáció emléknapján (a „római refor
mátus" akadémikust köszöntve) arany 
alapon bíbor szegélylyel jelent meg. 
Több mint 6 évtized tudományos mun
kálkodását, egy kivételesen gazdag -
szerencsénkre ma is tartó - tudományos 
pályafutás összegzését tartalmazzák a 
kb. 200 tanulmányt felölelő könyvek. E 
lapokról a tudós tanár, az irodalmár, a 
nyelvész, a történész, a görög-latin kul
túra nemzetközi rangú kutatója szól 
hozzánk, és közvetíti letűnt korok üze
netét. A közzétett kis műremekek 1935 
és 2000 között íródtak, de aktualitásu
kat máig sem veszítették el, és vélhető
en a I I I . évezredbe lépő ember is talál 
benne eszmei fogódzókat, anyagiasuk 
világunkban mindenkor és minden kor
ban szükséges eszmei magvakat. 

E gondolatgazdag gyűjtemény tanulmá-



nyozása jelentős segítséget nyújthat taná
roknak, irodalmároknak, egyetemi és fő
iskolai hallgatóknak a görög-római múlt 
feltárásában, megértésében és annak az 
európai és a magyar művelődésben való 
továbbélésének megismerésében. 

Korunk kulcsszavai az értékvesztés, az 
értékkeresés és az értékmegőrzés. E tanul
mányok mindegyike az utóbbira helyezi a 
hangsúlyt, magas szintű tudományos ok-
nyomozása az évezredek előtti hellén és 
római elemek, eszméknek, erkölcsöknek. 
Bemutatása a példaértékű morális tettek
nek és elveknek. A Dragma négy kötete já
ték az emberiség „normális gyermekkorá
val", játék az irodalom halhatatlanjainak 
hatásával, játék a görög, a latin és nem 
utolsósorban a magyar nyelvvel. Játék a 
nagy tudású szerzőtől, de kemény próba
tétel a klaszszikus kultúrától egyre inkább 
eltávolodó mai olvasótól. Hallatlanul gaz
dag tárgyi ismeret, a tényanyag bősége jel
lemzi ezen írásokat. Módszertani útmuta
tóként is szolgálhat korunk és a jövendő 
tudósai számára. Megnyugvást ad a mű
veltségre és a humánumra fogékony min
denkori olvasó részére. 

Az életmű középpontjában az I . száza
di római történetíró, a sine ira et studio író 
Tacitus áll. Borzsák István Tacitus művei
nek fordítója (1. Tacitus összes Művei. 
I—II., Bp., 1980), értő tolmácsolója. Pax 
Tacitea, Tacitus Germanicus portréja, A tacit-
izmus kérdéséhez, Forgách Ferenc és Tacitus, 
Kemény Zsigmond és Tacitus?, Tacitus sírfelira
ta, Tacitus - az ékes szavú Cicero-tanítvány 
stb. sorjáznak a Dragma köteteiben a „hall
gatag" hagyatékának szemelgetései. Livius, 
a történetíró, Cicero, a politikus és böl
cselő, a világhódító, „világbíró" Nagy Sán
dor és öröksége, a perzsa „nagykirály "-
eszme, Horatius, Ovidius, Vergilius, a la
tin irodalom halhatatlanjai kerülnek be

mutatásra e kötetekben. Igen figyelemre
méltó, hogy a görög-római eszmék ma
gyarországi jelenléte, a nagy alkotók hazai 
hatása sehol sem kerüli el a szerző figyel
mét. Például Mátyás király, Zrínyi, Ber
zsenyi, Kazinczy, Batsányi, Madách, Jókai 
Mór (regényhőseinek is: pl. Garamvölgyi 
Ádám Tacitust olvasgat a méhesében) la
tinos műveltsége kerül több helyütt is
mertetésre. Nagyon megkapó, ahogyan a 
hajdani mentorokról, a pályatársakról, az 
oktató-nevelő intézményekről szóló soro
kat olvassuk. A református gimnázium 
(„a Lónyay"), az Eötvös Collegium (amely
nek ma a hajdani „gólya", Borzsák István 
a kurátora) „kitörölhetetlen bélyege", 
Nyusztay Antal, Gombocz Zoltán, Kerényi 
Károly, Alföldi András, Huszti József, 
Szemerényi Oszvald, Györkösy Alajos 
„emlékezete" és más tudós kollégák kö
szöntése is helyet kapott e kötetekben. 

Róma, az Urbs Aeterna (örök Város) 
ránk hagyományozott műveltséget és mű
vészetet, tudományt és jogot, nyelvet - és 
mindenekfelett - erkölcsiséget. A haza-
és családszeretet volt minden római pol
gár jellemzője. A Dragma alkotója ezen 
erényeket nem hivalkodóan ábrázolja. 
Nincsenek - több mint fél évszázad ma
gyar politikai változásait figyelve ez elis
merésre méltó - a különböző korszakok
ban keletkezett írásokban a mindenkori 
politikai kurzusoknak, elvárásoknak meg
felelő utalások. Jelen van viszont a több
ször elemzett római erénygyűjtemény: 
religio, pietas, disciplina, dignitas, gravitas, con-
stantia, dementia, virtus és iustitia. A szerző 
jellemzője is a severitas; a mindenkor, min
denkitől elvárt „professzor úr" megszólí
tás azonban nem kikövetelt, hanem sok
szorosan megérdemelt. 

A szigorú professzor, a rendületien kuta
t ó - e sorok írója sokszor tapasztalta -



emberként élte és éli e hosszú, szép éle
tet. Az antik consolatio műfajnak megfe
lelően vigasztalta a vigaszra szorulót, és 
egyben vigasztalt a vigaszra szoruló. Az 
elmúlt évtizedben közel került egymás
hoz - a Dragma korrektúráinak megvita
tása okán és ürügyén - a kitüntetett és a 
mai kirekesztett. Beszélgetések történe
lemről, művelődésről, emberségről, er
kölcsről, tartásról és kitartásról. 

A recenzió műfaji kereteit sokszoro
san szétszakítva megosztom az alábbi 
kis történetet az olvasókkal. 1997 máju
sának egyik vasárnapján a Dragma har
madik kötetének levonatát vittem a 
szerzőhöz. Borzsák István szokás sze
rint kedvesen beljebb invitált, s leülte
tett a szép időnek megfelelően a te
raszra, ahonnan szemlézni szokta szű
kebb pátriáját. Nem sokáig maradhat
tam, mivel sietnem kellett kislányom
nak a Deák téri evangélikus templom
ban tartandó konfirmációjára. Ezt hall
va a professzor úr, térült-fordult, és a bu
dai kertjének lankáján éppen virágzó or
gonabokrokból hatalmas csokrot állí
tott össze lányom felnőtt keresztyénné 
válásának köszöntésére. 

Hazaszeretet: bár megtehette volna né
hány klasszika-filológus pályatárshoz ha
sonlóan, nem emigrált hazájából, mindig 
hű maradt Magyarországhoz, az „alföldi 
rónasághoz" (vö. Mi fán terem a királydin
nye? Dr. IV k. 410-411.1. vagy a Weinstock 
István ébresztése című írást: Dr. I . 405. 1.). 
Minden egyes írásnak külön kis története, 
mára már önálló élete van. Az idő halad
tával is más megvilágításba kerültek 
egyes elemzések. Az európai és honi váro
sainkban tartott előadások emléke, az 
egykori pályatársak emléke a mindenkori 
jelen részeivé váltak. A Dragma negyedik 
kötetének ajánlásai és az „Ujabb előszó 

helyett" sorai a „mai halandó" emberi 
sorsra utalnak. Vélhetően 1998. Szent 
Mihály napját követően másként olvasta 
Borzsák István A Dobozi-legenda (vö. Dr. 
ÍV. k. 393.1) sorait vagy másként emléke
zett a Melanchthon születésének 500. évfordu
lójára (vö. Dr. IV. k. 351. 1.) a Credo felké
résére 1997 júliusában, Tihanyban megírt 
cikkére. Egyéni tragédiáink, szenvedése
ink szaporodtával, szeretteink földi létből 
való távoztával kisebb sérelmeink, ame
lyek valaha oly nagynak tűntek, elhalvá
nyulnak. Az értelmes munka, a szüntelen 
ténykedés, emberi küldetésünk teljesítése 
és a hit nem engedi, hogy az egyén „re
ményvesztetté" váljék, legyen az Goethe 
vagy más korokból más alkotó. A világ
mindenség mulandó, az ember maradan
dó. Az ember csak e világi halandó. 

„Emberek jöttek és emberek mentek, 
birodalmak tündököltek (illetőleg garáz
dálkodtak) és buktak meg csúfosan. Köz
ben pedig az olykor gúnyolt »örök embe
ri értékek« hajója hánykódott bár, de el 
nem süllyedt" (Dr. I . k. 5. 1.). „Elhull a vi
rág, eliramlik az élet..." - vetette papírra 
Petőfi a világirodalom egyik legszebb so
rát szeptember végén; „Őszbe csavaradott 
a természet feje, / Dérré vált a harmat, hull a 
fák levele" - indítja Arany a Toldi estéje el
ső énekét (Borzsák István 1994-ben egy 
kiállítás megnyitóján e trilógia zárósorait 
idézte; vö. Dr. I I . k. 432. 1.). 

„Érdemes volt?" Érdemes! Babits félel
me - „Ami betűt ír ágam irt a porba, / a 
tavasz sárvize elsodorja"; Ősz és tavasz 
között - sem igazolódott. A Borzsák Ist
ván által is oly sokszor interpretált Ho
ratius (vö. pl. Dr. I . k. 121. 1,) kívánko
zik ide: „Exegi monumentum aere 
perennius..." 

Budapest, 2000 karácsonyán 
Dörömbözi János 



Profán abszolútumok kora 

Két éven belül két olyan könyvet olvas
tam, amely a 20. század teljes áttekinté
sére vállalkozott. 1998-ban a Pannonica 
Kiadó jelentette meg az angol Eric 
Hobsbawm 1994-ben publikált könyvét 
(kb. 550 oldalon), 2000-ben pedig a 20. 
Század Intézet tette le a magyar olvasó 
asztalára - a szintén angol - Paul Johnson 
1983-ban készült, majd 1999-ig több ki
egészítéssel bővített könyvét, amely kb. 
900 oldal terjedelmű. 

Ilyen igényű és ilyen terjedelmű köny
vekről öt flekket írni istenkísértés, hi
szen az érdemi bemutatásukra legalább 
ötször ekkora terjedelemre volna szük
ség. 

Hobsbawm a szélsőségek koraként jel
lemzi „a rövid 20. századot" (1914-1991); 
Johnson eredetileg modern időkről be
szél, és alcímében egyfajta világtörténel
met ígér az 1920-as évektől 2000-ig. A 
magyar kiadás alcíme ennél jóval többet: 
a század igazi arcát. Múltbeli örök tanul
ság: az igaziság megítélését bízzuk az 
égiekre! 

Nem tudom, milyen borítóval jelent 
meg e könyvek eredeti első kiadása, ná
lunk mindkettőnek a fedelén kurtabaj
szos ember virít; az egyiken uniformis
ban, feje fölött földgömböt tartva, a mási
kon civilben, keménykalappal, és mellette 
csak egy kicsi, Sztálin-bajuszos fél fej jel
zi, hogy más fazon is volt itt divatban. 

A magyar címlapok azt sugallják, 
hogy az egyik szélsőség mégis szélsősé
gesebb, mint a másik. Különösen furcsa 
ez a sugallat a Johnson-könyv esetében, 
amelynek az egyik erénye éppen az, 
hogy határozottan a marxizmust, illetve 
a kommunizmust jelöli meg első számú 
szélsőségként, hangsúlyozván a történel

mi időrendet. Johnson csak egyszer bi
csaklik meg, amikor a könyv vége felé 
azt írja, hogy „mint láttuk", a politikai 
terrorizmus Németországban kezdődött 
az 1919-1922 közötti években, holott a 
könyv második fejezetében - az olvasó 
vélelme szerint - egyszer s mindenkorra 
tisztázta, hogy e tekintetben a lenini 
Oroszország volt a világelső 1917-ben. 
Sajnálatos, hogy a fedélterv készítőjét 
vagy készíttetőjét éppen a könyvből k i 
lógó félmondat ihlette meg. 

Johnson a magyar kiadáshoz írott rö
vid előszóban azt reméli, hogy kötetét 
hasznos kézikönyvként forgatják majd 
az olvasók. Hobsbawm a bevezetőjében 
leginkább a század történetének megírá
sakor felvetődő nehézségeket ecseteli. 
Elismeri, hogy könyve egyenetlen alapo
kon nyugszik, és megjelöli történetírói, 
helyesebben portréfestői pozícióját: részt
vevő megfigyelőnek, nyitott szemű uta
zónak, illetve őseit idézve, kibicnek ha
tározva meg magát. Érdekes módon 
Hobsbawn ugyancsak esszé jellegű mun
kája jobban hasonlít egy kézikönyvre, 
mint Johnson óriás-esszéje. 

A lényegesen gazdagabb anyagú John
son-könyv élményszerűen és érzéklete
sen mutatja be, milyen véletlenek, eset
legességek, érdekességek révén törté
nült meg a 20. század történelme. 

Ugyanakkor Hobsbawm többet világít 
meg elméletileg, mert nem hiányzik 
könyvéből a polgár és a kapitalizmus ge
netikájával, természetével és sorsával va
ló szembenézés. Ez a szféra Johnsonnál 
elsikkad. 

Hobsbawm sem mondja ugyan k i , de 
a tájékozott olvasó számára kitetszik 
könyvéből: mi váltotta ki , mi gerjesztet-



te az utópiákat és a szélsőségeket. Ter
mészetesen a liberális kapitalizmus. A 
bázisukat is az teremtette meg, létre
hozván a tömegtársadalmat. 

Ha ezt a tényt megkerüljük vagy el-
mismásoljuk, akkor tonnányi könyvvel 
sem értelmezhető a 20. század történel
me. A hidegháború utáni időszak sem. 

A század történelme csakis úgy érthető 
meg, ha abból indulunk ki , hogy az inter
nacionális (transznacionális) liberális ka
pitalizmusra kétfajta történelmi válasz ér
kezett: először az internacionalista mar
xizmus, kommunizmus, nem sokkal utá
na pedig a nacionalista alapú fasizmus, a 
faji alapú nemzetiszocializmus, valamint 
a különböző nem fasiszta, nem náci, de 
nacionalista autoriter rendszerek. 

A történelem értelmezéséhez az ok-
okozat tiszteletén kívül még valami 
szükségeltetik: a filozófiai szemlélet. E 
nélkül a történelem csak mese, csevegés, 
véletlenek és esetlegességek halmaza, i l 
letve „korrekt" politikai, társadalmi, gaz
dasági elemzés. 

A filozófia, mint az értelmezés nélkü
lözhetetlen kerete és eszköze, akkor válik 
igazán nyilvánvalóvá, ha bűnös ideológi
ákról olvasunk. Ugyanis a bűn nem törté
nelmi, nem politikai kategória, hanem er
kölcsi, vallási. Ilyen értelemben a Szent 
és az Isten helyére a Ráció emelő, tisztán 
haszonelvű és pénzközpontú polgár, va
lamint az ő kapitalizmusa ugyanolyan 
bűnös, mint a reá felelő ideológiák, utó
piák. Mind a három jelenségben és törek
vésben (liberális kapitalizmus, kommu
nizmus, „jobboldali szélsőségek") közös 
elem, hogy a szakrális abszolútum helyé
be egy profán abszolútumot iktatnak (a 
rációt, a pénzt, az ilyen-olyan eszmét), 
tehát a modern kor leginkább a profán 
abszolútumok koraként írható le, és csak ezen 

belül tárgyalható a 20. század történel
me. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy 
a liberális kapitalizmus és a kommuniz
mus szellemileg egy tőről fakad, valamint 
az sem, hogy a fasizmus és a nemzetiszo
cializmus két vezére, Mussolini és Hitler 
eredetileg a baloldalon iskolázódott. És 
Hitler a halála előtt Sztálint irigyelte. 

Hitler esetében érdemes utalnunk az 
amerikai John Lukacs történészi véle
ményére, mely szerint a 20. század iga
zi forradalmára Hitler volt, aki ösztö
nösen egyesítette ideológiájában a 
nemzetit és a szocialistát. Az egyik 
elem a kapitalizmus internacionális jel
lege ellen irányult, a másik elem pedig 
a kapitalizmus társadalmi érzéketlen
sége ellen. 

Johnson azt írja, hogy Hitler csodálta 
a zsidókat. Mégpedig a faji tisztaságuk 
és öntudatuk miatt. A zsidók világbeli 
szerepléséből azt a következtetést vonta 
le, hogy csak tiszta fajú nép képes min
den helyzetben érdekei szerint cseleked
ni és a világ urává lenni. Ha Hitler való
ban így vélekedett, további gondolatme
nete is rekonstruálható. Minthogy a zsi
dó egy-Isten foglalt volt, választott népe 
által, amely hitt világuralmi küldetésé
ben, Hitler a faji logikát követve csakis 
egy olyan faji kontrával állhatott elő, 
amely független a zsidó-keresztény Is
tentől, és übereli a zsidók hiedelmét. így 
érthető, miért vallotta Hitler azt, hogy 
Németország vagy a világ ura lesz, vagy 
nem lesz Németország. 

Hobsbawn Európából szemléli a száza
dot, míg Johnson leginkább az USA sze
mével nézi a világot. Különbségek ebből 
is adódnak. Johnson könyvéből többet 
tudunk meg az amerikai gondolkozásról, 
az amerikai és az amerikaiak által ismert 
kulisszatitkokból. Hobsbawmtól többet 



tudunk meg az európai színtérről. Ezért 
is hasznos mind a két könyvet elolvasni. 
A század történelme Európában zajlott, 
s ez akkor is igaz, ha kétségtelennek te
kintjük, hogy az USA ebben a történe
lemben meghatározó, sőt döntő szere
pet játszott, és a 20. század lényegében 
az USA százada volt. Nincs ellentmon
dás. Az USA az európai szerepvállalás
nak köszönhetően lett szuperhatalommá, 
majd világelsővé. (E nélkül a szerepvál
lalás nélkül egy ideig még tetszeleghe
tett volna impotens mamutként, izolál
tan, míg Németország le ne gyűri.) 

Johnson könyve húsz fejezetből áll, a 
Hobsbawmé tizenkilencből. Johnson fe
jezetcímei irodalmibbak, de közülük sok 
azonosítható Hobsbawm címeivel, hi
szen ugyanarról a századról írnak. A té
ma feldolgozásának módja természete
sen más és más. 

Hobsbawm könyve könnyebben átte
kinthető. A század madártávlatból című, 
külön kis esszéje olvasmányos, izgalmas 
kalauz, amely exponál minden későbbi 
témát, és sokat segít az eligazodásban. O 
triptichonnak látja a századot, ennek meg
felelően három részre tagolja a kötetet. 
Címei: A katasztrófa kora, Az aranykor, A 
földindulás. Az első rész a második világ
háborúval zárul; a második részben a há
ború utáni nagy nyugati fellendülésről, a 
civilizációs (társadalmi és kulturális) sza
kadék kialakulásáról és a „létező szocia
lizmusról" ír; a harmadik korszakot a vál
ság évtizedeiként jellemzi. 

A két szerző közti különbség talán jól ér
zékeltethető azzal, ahogyan az egyik és a 
másik kezdi, illetve zárja könyvét. Hobs

bawm szerint egy történelmi eseménnyel, 
az első világháborúval kezdődött igazá
ból a 20. század; Johnson szerint a mo
dern világ 1919. május 29-én kezdődött, 
amikor a napfogyatkozásról készített fel
vételek igazolták a világegyetemre vo
natkozó új elméletet, Einstein relativi
táselméletét. Johnson záró fejezetének 
címe: A szabadság visszanyerése, de leg
alább annyi veszélyt és fenyegetést érzé
kel és sorol fel, mint Hobsbawm. Hobs
bawm azt mondja: „Elérkeztünk arra a 
pontra, amikor az emberi múlt örökségé
nek pusztulása felszámolhatja az emberi 
társadalom struktúráit és ezzel együtt a 
kapitalista gazdaság társadalmi alapjait 
is. Világunkat egyszerre fenyegeti a rob
banás és az összeroppanás. Ennek meg 
kell változnia. (...) egy megváltozott tár
sadalom alternatívája csak a sötétség le
het". Johnson így búcsúzik: „...az arro
gáns meggyőződés, hogy az emberek sa
ját intellektusukkal mindenfajta segítség 
nélkül képesek megoldani a világegye
tem valamennyi problémáját és misztéri
umát - továbbra is mélyen a világtársa
dalomban gyökerezik. Kiirtható vagy leg
alábbis enyhíthető-e? Ezen múlik, hogy 
az új évszázadnak van-e esélye arra, hogy 
a remény kora legyen az emberiség szá
mára.". 

A pápa már ebben az új évszázadban 
nyilatkozta: „Az egyetlen vezető, akivel 
nem sikerült megfelelően eltársalognom, 
Clinton volt. Én beszéltem, míg ő az 
egyik falon lévő freskókat csodálta. Nem 
figyelt rám." Mivel fejezhetjük be ezek 
után? Az Isten, csak az Isten... 

Gödény Endre 



Harangok halk kondulása 

Huszadik századi észt líra 

Válogatta, szerkesztette, az elő- és utószót ír
ta, valamint az életrajzi jegyzeteket készítet
te Bereczki Gáborné Mai Kiisk 

Ujabb gyöngyszemmel gyarapodott köz
ismerten gazdag fordításirodalmunk. 
Bereczkiné Mai Kiisk remek, kétkötetes 
észt lírai antológiája nem tekinthető előz
mény nélkülinek, hiszen éppen negyed 
századdal ezelőtt, 1975-ben látott napvi
lágot egy akkoriban páratlan kiadvány 
Észt költők címmel az Európa Könyvki
adónál - ugyancsak Mai Kiisk, férje, 
Bereczki Gábor és jelen sorok írójának 
válogatásában - mégis ez a mostani több 
tekintetben is egyedülálló vállalkozás. 
Ennek egyik oka, hogy a könyv alcíme -
Huszadik századi észt líra - csak külön
leges alkalmakkor, jelen esetben a szá
zadforduló kapcsán fedheti ennyire pon
tosan a kötet tartalmát. Az antológia el
ső versei a 20. század első éveiben kelet
keztek, illetve jelentek meg, az utolsók a 
kilencvenes évek legvégén. A másik, fel
tétlenül említésre méltó momentum, 
hogy a Harangok halk kondulása c. váloga
tás kétnyelvű antológia, tehát a magyar 
fordítások mellett az észt eredeti szöve
geket is közli. Az avatatlanok szemében 
ez akár luxusnak is tűnhet, hiszen óha
tatlanul felvetődik a kérdés, ugyan há
nyan tudhatnak észtül hazánkban a ma
gyar olvasók közül. Igaz, a kötet belső bo
rítójából azt is megtudhatjuk, hogy az an
tológia a gyönyörködtetés mellett oktatá
si segédkönyv gyanánt készült. Mind
emellett nem ez az egyetlen érv, ami a 
kétnyelvűség mellett szól. A költészet 
igazi kedvelői a megmondhatói, mennyi

re fel tudja csigázni az olvasót a vers és a 
fordítás tipográfiai hasonlósága, az ere
deti szöveg nyelvi, zenei ízlelgetése még 
akkor is, ha az eredeti sorok jelentésére 
csupán a fordításból tud következtetni, 
főként egy olyan nyelv esetében, ahol az 
íráskép és a kiejtés között csupán mini
mális eltérések vannak. Ez a megállapítás 
kiváltképp áll a kötött formájú versekre, 
amelyek az észt irodalomban éppoly har
monikusan megférnek a szabad versekkel 
még egy-egy, akár a legmodernebbnek 
mondott alkotó esetében is, mint a ma
gyarban. A kétnyelvű kiadást tehát nem 
csupán hasznosnak, befogadói szem
pontból is jó döntésnek kell ítélnünk. 

Az antológia 40 észt költő munkássá
gából ad ízelítőt, a vállalkozás természe
téből adódóan időrendben. A sort Juhan 
Liiv (1864-1913) versei nyitják meg, s 
az 197l-es születésű Kari Mart in 
Sinijärv versei zárják. A válogató dicsé
retére legyen mondva, hogy volt mersze 
szakítani azzal az irodalomtörténeti be-
idegzettséggel, miszerint az 20. századi 
észt líra az egyébként rendkívüli tehet
ségű, tudatos újítóval, Gustav Suitsszal 
(1883-1956) kezdődik, így az antológiát 
a tragikus sorsú, ám zseniális, a 19. szá
zadhoz képest ösztönösen új költői atti
tűddel fellépő Juhan Liiv verseivel indít
ja, akinek a legjobb versei már semmifé
le rokonságot nem mutatnak a 19. 
század végi epigonizmusba hajló késő
romantikával. 

Éj, ne hagyj dideregnem, 
végy az öledbe! 

Napom nem ismer engem -
éj, te fogadj be! 



Egy árva csillag sem ragyog -
borzadok. 

Takarj be, megfagyok. 
(Képes Géza ford.) 

A század első éveitől az Ifjú-Észtország, 
majd a különböző művészeti csoporto
sulások költői, írói, ideológusai kétség
telenül tudatosan törekednek a nyugati 
eszmeáramlatok (impresszionizmus, szim
bolizmus, expresszionizmus) befogadá
sára az észt lírában, s ezek a törekvések 
egészen napjainkig tapasztalhatók az 
újabb és újabb irányzatokat illetően. Ta
lán itt érdemes megjegyezni, hogy a szov
jet megszállás legvadabb időszakában, a 
negyvenes-ötvenes években, amikor a po
litika határozta meg a költészetnek mind a 
tematikáját, mind a formáját, ezt a folya
matosságot főként a nagy számú, emigrá
cióba kényszerült alkotó biztosította, 
akiknek a munkássága szerves része a 
század észt lírájának, amit a szóban forgó 
antológia is híven tükröz. A világlíra ten
denciájának követésekor sohasem puszta 
átvételről, utánzásról van szó, erre a tö
rekvésre talán a „honosítás" a legtalálóbb 
elnevezés. Az észt lírikusok munkássága 
az új költői megközelítésmódok, a nyel
vi lehetőségek felismerése, tágítása egy
aránt a kortársi világirodalommal szink
ronban lévő, ám mindvégig Észtország
centrikus költészetet eredményezett. A 
folyamat megértéséhez, elemzéséhez egy
ébként kitűnő támpontul szolgál Be
reczki Gáborné Mai Kiisk utószava. 

Minden nagyszabású költői antológia be
mutatása kapcsán illik szólni arról, hogy a 
recenzens szerint kiket kellett volna még 
szerepeltetni az antológiában, és hogy a be
válogatott költők műveinek mennyisége, 
minősége megfelelően reprezentálja-e 

(a többnyire hazai) irodalmi értékrendet. 
Az első kérdésre egyértelmű a válasz: a 
válogató kitűnő munkát végzett. A má
sodiknál már van némi hiányérzetünk: a 
század első felének klasszikusaitól, 
Gustav Suitstól, Marie Undertől, Henrik 
Visnapuutól vagy a kortársak közül Ain 
Kaaeptól és Paul-Eerik Rumomtól szíve
sen olvastunk volna több verset ebben 
az évszázadzáró antológiában, akár a 
már meglévő fordítások újraközlése ré
vén is. 

Hiányérzetünket nyilván nem a válo
gatásnak kell felróni, hanem a terjedel
mi korlátoknak, hiszen Bereczkiné Mai 
Kiisket különben semmi sem gátolhatta 
volna néhány tucat vers átvételében a 
már említett 1975-ös antológiából. O 
azonban érzékelhetően arra törekedett, 
hogy a meglévő fordítások mellett minél 
több új vers reprezentálja hazánkban az 
észt lírát, melynek minőségét jelzi, hogy 
Képes Géza mellett olyan kitűnő költők 
fordították, mint Ágh István, Bella István, 
Csanádi Imre, Illyés Gyula, Kormos Ist
ván, Rab Zsuzsa, hogy csupán a legneve
sebbeket említsem. Most ez az igen előke
lő lista Kányádi Sándor nevével egészült, 
teljesedett ki . A költő Ellen Niit 9, Arvo 
Válton 7, Viivi Luik 5, Bemard Kangro 8 
és Kalju Lepik 3 versének lefordításával 
járult hozzá az észt líra hazai megismerte
téséhez, - s mivel nem szívesen haszná
lok szuperlatívuszokat - csupán annyit 
jegyezek meg, hogy a hozzá méltó szín
vonalon. Vele, valamint az imént emlí
tettekkel együtt harmincegyen működ
tek közre a kötet fordításában. Bereczki 
Gábornénak számos új fordítót is sike
rült megnyernie az ügynek, többnyire 
észtül tudó szakmabelieket, azaz fin-
nugristákat, de megtaláljuk kötöttük a 
Magyar-Észt Társaság által meghirde-



tett két műfordítói verseny győzteseit 
is. A kötet szerkesztőjének kezdeménye
zése - kiváltképp a végeredmény isme
retében - dicséretes, végtére is, gondos
kodni kell az utánpótlásról is. Hosszú 
névsor kerekedne, ha minden sikeresen 
átültetett vers fordítóját név szerint meg
említeném - pedig szívem szerint mind
egyikükhöz lenne egy-két jó szavam. Né
hányukat mégis ki kell emelnem szakmai 
virtuozitásukért. 

Új, immár teljesen beérett fordítóként 
mindenképpen említésre méltó Szabó 
Borbála és Kérész Gyula, valamint a már 
költőként is ismert Karafiáth Orsolya, 
akik mind a szabad, mind a kötött versek 
világában egyformán otthonosan mozog
nak, de éppen úgy ide sorolhatnám a tud
tommal „kezdőnek" számító Janurik Ta
mást is. Az antológiában többtucatnyi re
mek fordítással szereplő Szabó Borbála 
érdemeit aligha kisebbíti, hogy a I I . kötet 

280. oldalán közölt Doris Kareva verset 
félreértelmezte. Kellemes meglepetéssel 
szolgáltak a kitűnő prózafordító Bereczki 
Gábor pontos, korrekt művészileg hiteles 
prózaversfordításai is, de ugyanez el
mondható a finnugor népek irodalmát 
már régóta csöndben, szerényen népsze
rűsítő H. Labore Júlia itt közölt átülteté
seiről is. 

Mindent összegezve olvasmánynak, 
„oktatási segédkönyvnek" egyaránt re
mek költészeti antológia született 
Bereczkiné Mai Kiisk és munkatársai jó
voltából az Észt Könyv Évének - 1525-
ben jelent meg az első észt nyelvű könyv 
- tiszteletére. A kiadványt támogató Ber
zsenyi Dániel Főiskolát, a Minoritates 
Mundi c. sorozat szerkesztőjét, Pusztay 
János professzort és az Észt Köztársaság 
Magyarországi Nagykövetségét csak kö
szönet illetheti érte. 

Fehérvári Győző 

„A lélek mindenkori segítőtársai" 

Bödőcs Pál: Észak beszél. Jegyzetek Knut 
Hamsun regényeiről. 
Kairosz Kiadó, Budapest, 2000. 193 p. 

„Knut Hamsun körül gyűrűznek tévedé
sek, életének és alkotásainak részleteiről 
épp úgy, mint az egész emberről és mű
véről", s nemcsak Magyarországon, ha
nem szerte a nagyvilágban. A hamsuni 
„misztérium" azonban akkor is foglal
koztatta az olvasót, a kritikust és a politi
kust, amikor a hivatalos álláspont a meg
bélyegzés és az agyonhallgatás volt. 

Bödőcs Pál belső meggyőződésből faka
dó bátorsága reményeim szerint elindítja 
azt az elemző, tisztázó, az erkölcsi és az 
esztétikai irodalmi értékek felőli tárgyila

gos közelítést, mellyel Magyarországon is 
ismertté válhat századunk egyik nagy 
norvég írója, aki méltán nyerte el a Nobel
díjat. Régóta esedékes volt a nyílt beszéd 
a hamsuni jelenségről. Az írónak 1920 és 
1935 között szinte minden munkája meg
jelent Magyarországon, kiváló, illetve jó 
fordításokban. A magyar közönség már 
akkor ismerte és nagyra becsülte az egzo
tikusnak ható északi tájak sajátos világá
nak megéneklőjét. Hamsun regényei és 
elbeszélései az epikai határokat túlszár
nyalva a líra felé közelítenek. Impresszio
nista prózája a századforduló irodalmá
nak egyik magaslati pontja. 

Bödőcs Pál Hamsun legjelentősebb re
gényeit elemzi filológiai alapossággal és 



az igaz, a valóságot visszatükrözni képes 
szó iránti éhséggel. Nem fél a szavaktól, 
nem fél a szubjektív tartalmak kimondá
sától. Sajátos megközelítésmódja az élet
mű számos új aspektusára világít rá. Cél
ja nem elsősorban a novella vagy a re
gényelemzés. Nem az egyes művek iroda
lomtörténeti boncolására törekszik, ha
nem a tartalom és forma egységébe beha
tolva tárja fel a művek mély rétegeit, azo
kat, melyek meggyőződése szerint katar
zisra indíthatják és juttathatják el az ol
vasót. 

Az esszé a megjelenés sorrendjét kö
vetve elemzi a műveket, keresve bennük 
az abszolút értéket, azaz a maradandót, 
és jó érzékkel mutat rá a mulandóra, így 
jutva el fokozatosan az életösszefüggé-
sek felfedezéséhez. Elemzései során 
több esetben mintegy vitába száll nagy 
elődök, például Hamvas Béla, Kodolányi 
János, Németh László vagy Kassák Lajos 
véleményével. Bödőcs Pál Hamsunhoz 
hasonlóan néhány alapvető kérdésre ke
resi a választ. Hogyan viseli az ember a 
sors nagy megpróbáltatásait? Milyen 
erőforrásokat hozott magával az élet
harcba, kire és mire támaszkodhat kör
nyezetében? A válaszokat biztos kézzel 
tapintja k i . Mivel Hamsun nem volt 
semmilyen filozófiai áramlat közvetítője 
- még a nácizmussal kapcsolatban sem 
-, járta a maga indulása pillanatától 
önálló útját. Akkor is igaz az állítás, ha, 
amint ez műveiben is megnyilvánul, sze
rette az „erős embereket", mint Glahn 
hadnagyot, Nagelt vagy Isakot. Az utób
biban az elemi fizikai erőt, az életösztönt 
dicsőíti, mellyel lehetségessé vált az em
bernek a természetbe való sajátos vis
szatérése. Isaknak sikerül uralma alá haj
tani a földet. Az anyaföld áldása című mű 
főhőse azonban nem típus, életútja, akár

csak Glahn hadnagyé a Pán című regény
ben, egyedi és megismételhetetlen. Ez 
azonban mit sem von le értékéből, min
den korban érvényes üzenetéből. 

Bödőcs Pál az isteni és emberi értékek 
után kutat a hamsuni életműben. A mon
danivaló mélységeit és árnyaltságát vizs
gálja, azokat az irodalmi építőelemeket, 
melyek éppen azért, mert lényegiek, meg
szólítanak, válaszadásra kényszerítenek. 
A szerző gyakran von párhuzamokat mai 
magyar valóságunkkal. Az összehasonlí
tás kiállja a próbát, de az aktualizálás ki
zökkenti az olvasót a művek alkotta erő
térből, helyenként túlzottan direkt mó
don, és talán nem is szükséges az effajta 
magyarázat. A művek üzenetének felis
merését bízzuk az olvasóra. Hamsun re
gényei a norvég irodalomban is sajátos 
vonulatot alkotnak, mégsem lehet a kor
társ áramlatok és a norvég valóság teljes 
kizárásával megközelíteni. Bödőcs Pál 
egyedül Ibsen Peer Gynt-jével von párhu
zamokat, melyek jogosak és szemlélete
sek, de nem elégségesek. A norvég iroda
lom gazdagságát, sokszínűségét, vonze
rejét Hamsun sajátos, misztikus, egyéni 
módon képviseli, de a norvég irodalom 
egészéből, mint hordozó összefüggések 
szövetéből nem szakítható ki . 

A Nobel-díjas írót a háború utáni idők
től a magyar közönség éppen az igaztala
nul és mechanikusan rásütött bélyeg mi
att mellőzi, anélkül, hogy ismerné, elíté
l i . Osztom Bödőcs Pál véleményét, mi
szerint a hamsuni életműnek nincs sem
mi köze a fasizmus eszmevilágához. Az 
író és az életmű szétválasztása nem meg
szokott, gyakorlat. Hamsun esetében mégis 
erre kényszerülünk. A bírósági ítélet, a 
vagyonelkobzás jogos volt, de nem jogos 
az alkotásokra ráterhelt negatív megíté
lés. Ebben a kérdésben akkor járunk el 



helyesen, ha nem azonosítjuk a bűnt és 
elkövetőjét, hiszen lehetséges lenne, hogy 
az a Knut Hamsun, aki elszántan harcol 
az emberiség egyik ellensége, a kegyetlen 
kapitalizmus ellen, szövetségre lépjen egy 
másikkal, a nácizmussal? Bödőcs Pál eb
ben a tekintetben differenciáltan jár el, 
szolgálatot téve ezzel a Nobel-díjas nor
vég író körül mesterségesen gerjesztett 
homály eloszlatásához. Bátran nevezi 
meg a probléma egyik gyökerét, Hamsun 
politikai dilettantizmusát, illetve erős an-
golellenességét, ami automatikusan eme
li a német vonal esélyeit. Mindez azonban 
a nemzetféltés alapjáról történik. 

Bödőcs Pál nem említi azt a hatalmas 
vitát, mely az 1970-es évek végén zaj
lott, amikor a dán Thorkild Hansen több 
mint 1300 oldalas dokumentumregénye 
A per Knut Hamsun ellen megjelent. 

Hansen jelentősen árnyalja a semati
kus „náciképet", és többek között a 
Hamsun és Hitler közötti találkozásról 
levéltári kutatásai alapján közöl fontos, 
új mozzanatokat. (Innen tudjuk, hogy 
Hamsun németországi utazásának fő 
oka Ronald Fangen norvég költő kisza
badítása volt a koncentrációs tábor
ból.) 

Hamsun regényeiben végső soron min
dig az élet értelmét kutatja. A kor modern 
pszichológiai ismereteit intuitíve túlha
ladva hatol az emberlét mélységeibe, egé
szen a tudatalatti síkokig. „A nyugtalan
ság és a megnyugvás ritmusára jár az em
ber élete. Ezeket az állapotváltozásokat 
tudta talán minden más költőnél termé
szetesebben kimondani Knut Hamsun." 
(192. o.) 

A dialektika a kezdet és a vég, az ég és 
a föld, az öröm és a bánat, a szerelem és 
a magány között feszül. Ezen dimenziók 
között vergődnek a hamsuni figurák, 
mozgósítják szellemi, lelki és akarati 
energiájukat, hogy betöltsék hivatásu
kat. Az „igazi" Hamsunnek, a lélek és 
természet ismerőjének és megéneklőjé-
nek megérdemelt helye van az európai 
irodalomban. 

Bödőcs Pál lelkesítő, elkötelezett elem
zései minden bizonnyal hozzájárulnak a 
hamsuni jelenség újragondolásából faka
dó átértékeléséhez, amire nem is Hamsun 
alakjának és hírnevének van szüksége, 
sokkal inkább nekünk, 21. századi olva
sóknak. Ebben a tekintetben is itt a 
„kairosz", azaz elérkezett az idő. 

Kőrösiné Merkl Hilda 

„Ha befelé figyelek, zenéd szól, s hallom Istent" 

Közben egy másik nap lett. 
Ilyen könnyedén járunk át 

egy másik életbe. Ahol egymás mellett lé
tezünk, és 

sétálunk és megírjuk újra meg újra a má
sik történetet 

(A válltáska) 

villányi László: Egy másik élet. 
Orpheusz Könyvek 2000. 

A retrospektív kötet mintegy átrendezi s 
új fényszögbe állítja Villányi korábbi köl
tészetét. Viszonylag kevés friss keletkezé
sű verset találunk benne, de a rostálás 
annyira szigorú és igényes, hogy belőle 
egy megújult, átváltozott, érett - mond
hatnánk: bölcs - költőarc tekint ránk. Két 
korai kötetéből (Délibábünnep, 1978; Falo
vak, 1982) alig néhány darab kerül be, s a 
későbbiekből is (Alázat, 1990; Az alma 



íze, 1994) megszűrten válogat; viszont 
két utolsó kötete anyagát (Vivaldi naplójá
ból, 1997; A szabadkai villamos, 1998) sor
rendcserével teljes egészében átemeli. 
Ezeket tehát már tökéletesen magáénak 
vallja, mintegy jelezve: maga is érzékeli, 
hogy költői személyisége („álom-élete") 
az utóbbi években teljesedett ki igazán. 
Kialakult belső biztonsága, a lélek derűje 
s a formák harmóniája. A válogatásból 
így egy öneszmélési folyamat bontakozik 
ki, hátterében persze egyfajta sorstörté
net - majd' félszázadnyi élet. 

Villányi nem tartozik azok közé az al
kotók közé, akik ontják magukból a ver
seket. Eredendően meditativ hajlamú, 
rejtekező alkatú - sokkal visszafogottabb 
annál, hogysem érzelmi túláradásaival 
terhelné olvasóit. A vágyak - sejtelmek 
szintjén lebegtetett szövegei szinte sem
mit nem árulnak el önmagáról konkrét 
síkon, áttételesen mégis mindazt meg
sejthetjük belőlük, ami számára lényeg-
bevágóan fontos. Versprózáiba érzés- és 
tudatállapotokat transzponál. A koncep
tuális költészetnek egy különös változa
táról van itt szó: az alkotóban magában 
zajlik a közvetlen élmény érzelmi feldol
gozása, absztrahálása - magáról az él
ményről a szövegbe semmi sem kerül, v i 
szont intellektualizált tapasztalatait érzé
ki-érzékletes, konkrét nyelvi eszközökkel 
formálja verssé. Biztonságos formakeze
lése, a motívumok előre, hátrautaló háló
ja, amely a szövegösszefüggés rendszerét 
biztosítja, olyan intenzív műgondra, erős 
fokú tudatosságra vall, ami - Határ Győ
ző kifejezésével élve - „versmenéses" ko
runkban egészen kivételes önfegyelemről 
tanúskodik. 

A köteten végigpásztázva úgy tűnik: 
egy szellemi beavatási folyamat tanúi 
vagyunk. Az empirikus valóságérzéke

léstől spirálisan felfelé haladva mind 
mélyebb „léttitkok" tárulnak fel előt
tünk. A beavatás mélyen személyes jel
legű egzisztenciális történés. Villányi er
ről sem szavakkal beszél, hanem úgy 
csoportosítja, rendezi folyamatba verse
it, hogy általuk rálátást nyerjünk életé
nek azon mozzanataira, amelyek ráéb
resztették rendeltetésére, amelyek során 
megtalálta élete értelmét. Hamvas Béla 
szerint az „ébredés" / „éberség" - a zárt 
élet áttörése, megnyitása a nyílt élet, a 
lét felé - a tisztánlátás felső foka. Ebben 
az értelemben rajzolódik itt ki a szöveg
összefüggésből a „felébredés", a szelle
mi „letisztulás" folyamata, amelynek 
hozadéka az elért nyugalmi állapot, egy
fajta leszűrt életbölcsesség. 

Valójában csak az szabad, aki tudatá
ban van lehetőségei határainak - böl
csessége tehát belülről vállalt életforma. 
Nem lázad már és nem ostromolja a le
hetetlent, hisz megértette József Attila 
szavait: „rab vagy, amíg a szíved lázad" 
(Eszmélet). Villányi ebben az értelem
ben szabad. Túljutva ifjúkori lázadásain, 
a világgal való konfrontálódásán (amiről 
még elő kötetei tanúskodnak), sikerült 
kibontania költészetében magasabb Én
jét, rátalálnia az ősi igazságra: „a betű 
öl, a lélek megelevenít". Személyes éle
tét, líráját a lélek (szó szerint: az „anima") 
formálja, belőle meríti benső ihletettsé
gét. 

így, retrospektive, átértékelődik a 
múlt. A tárgyaknak, jelenségeknek, tör
ténéseknek új perspektívát kínál a -
prousti értelemben vett - „eltűnt idő", 
amely a kronológiai előrehaladást az ese
mények láncolatából személyes történe
lemmé, sorssá formálja. A korai versek 
szorongásos életérzése, a Városhoz 
(szülővárosához: Győrhöz) fűződő am-
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bivalens viszonya most, visszatekintve a 
bölcs humor, szeretet, megértés forrása 
lesz (A vetkőzés mozdulatai című ciklus). 
Ennél jóval többet árulnak el a költő 
életérzéséről, világhoz való viszonyáról 
a következő - mélyen személyes, ugyan
akkor mégis átszűrtén személytelen át
tételes-ciklusok (Alázat, A hal hangja, Az 
alma íze), amelyek mintha a „szerelmes" 
verseket fognák össze, valójában azon
ban létező jellegűek. Ugyanis Villányi
nak nincsenek szerelmes versei a szó 
megszokott, konvencionális értelmében, 
viszont egész lényét, költészetét áthatja 
az a szoros élet-szimbiózis, amelynek 
kötelékében immáron majd' harminc 
esztendeje él, s amely nála az érzékeken 
keresztül megismert, megértett lét, „lé-
lekházasság"-gá (Hamvas Béla kifejezé
se) finomult. Az ember érzékei által éli 
át a létet legintenzívebben, s ha érzéki 
tapasztalatait képes szellemileg feldol
gozni, a megismerés mind magasabb 
lépcsőfokaira léphet. Ezt Villányi költői 
pályája ékesen igazolja. 

Nála valójában nem is a leírt szavak, 
hanem a szöveg alatti rétegek, a megélt 
élmények, szellemi tapasztalatok elektro
mos vibrálása adja a versek különös bel
ső feszültségét. Az „alma íze", zamata 
egyre édesebb az évek elmúlásával - így 
lesz a test „lélekvezető". Mindig újra s új
raélve e kapcsolat mélységeit, fokozato
san megtanulja értelmezni saját létta
pasztalatait az emberi sors dimenzióiban, 
így mind többet képes számunkra is érzé
kelhetővé tenni a lét eszszenciális törvé
nyeiből. (Négy évszak című ciklus). 

S ahogy mélységben, úgy tágul ki tér-
ben-időben (azaz a téridőben) is ez a köl
tészet. A Szabadkai villamos című kötet 
darabjai változtatás nélkül, mintegy belső 
logikával illeszkednek e táguló szerkezet

be: Győr-Szabadka-Közép-Eu-rópa-Párizs 
(Európa „szíve", művészeti centruma) a 
költő életének színterei, s egyúttal a mi 
„Európába-menetünk" szimbolikus állo
másai. A tájékozódott; a szabadkai „iker
csillag" unokatestvér-pár (Kosztolányi -
Csáth) a századfordulón Európa felé tájé
kozódott; a szabadkai villamos kisfiú
utasában most az ő emlékük ködlik fel, s 
válik iránymutató jelzéssé. Ok szállnak
keringenek az óceán fölött, a felhők kö
zött, az ő idő-villamosuk döcög velünk a 
Jövő terei, Európa felé. 

A kitágult Idő is a Múltból építkezik 
tehát. A 28 darabból álló prózakölte
mény-ciklus (Vivaldi naplójából) életös-
szegzés-szerűen zárja le a kötetet. Köl
tőnk szellem-elődje a 18. századból 
örökifjú mosollyal lép elénk, Villányi ar
cával és tekintetével (aki az öröklődés 
rejtelmes test-lelki ösvényein a zene
szerző leszármazottjának - „újratestesü-
lésének"? - sejti magát). Spirituális 
ihletettségű miniatűr zenei kompozíci
ók, polarizált fény-árny-áttűnések, el
hallgatások-síkváltások, apró etűd-jelle-
gű pillanatképek sugallják: a művészlét 
esszenciális sajátosságai a muzsikában 
érzékelhetők a legtisztábban (sors-dal
lam). Az 1710-37 között született „nap
ló" valójában a költőutód „sorsszimfóni
ája". Minden „miniatúra" egy-egy év at
moszféráját örökíti meg, attól az áldott 
pillanattól fogva, amikor egy emberpár 
elindult egymás felé. Villányi-Vivaldi szá
mára ez az egyszerre érzéki s szellemi 
kapcsolat az individuáció forrása-ösz
tönzője, az önmagát meghaladni képes 
transzcendálódás lehetősége, életforma, 
amelynek révén a magasabb „Létsruktú-
rák" működésébe nyer bepillantást 
(ezért írja: „zenéd szól, s hallom Istent", 
1714.). 



A költészet csodája, hogy kifejezi 
mindazt, amivel logikai úton képtelenek 
vagyunk megbirkózni, felszabadítja a tu
datalattink mélyén szunnyadó titokzatos 
ismereteket, sejtelmeket, s ezáltal nyil
vánvalóvá teszi a dolgok értelmét, esszen
ciáját. Úgy tűnik, Villányi válogatott ver
sei igen közel állnak ehhez a fokozathoz. 
Számára a költészet nem puszta „játék", 

Az áldozat 

de nem is „világboldogító" (messianiszti-
kus) szerep, hanem az ön- és világértel
mezés lehetősége. Azaz: ontológiai jelen
ség, amely áttételes élmény-formálás
módjával nemcsak képzeletünkre, de sze
mélyiségünk legmélyebb régióira is hat. 
Ez (és nem több!) minden valódi művé
szet értelme, „megváltó" igézete. 

G. Komoróczy Emőke 

Az 1957 óta az USA-ban élő magyar tu
dós, dr. Bitó László első könyvei közül az 
Ábrahám és Izsák c. lett itthon és külföld
ön a legsikeresebb, hasonlóképpen az 
Izsák és Ézsau dialógusát tartalmazó 
Izsák tanítása című. Minkét könyv az em
beráldozat ősi szokását vizsgálja, hol Is
tennel viaskodó, hol istenkereső módon. 

A történet közismert: a pásztortörzs
főnök Ábrahám ígéretet kap az őt meg
szólító, neki megnyilatkozó, egyetlen és 
láthatatlan Istentől, hogy nagy nép atyjá
vá teszi őt. Ábrahámnak azonban késő 
öregkoráig nem születik gyermeke, s 
amikor végre fia lesz, s felnő, Isten kíván
ja tőle: áldozza föl. Az engedelmes Ábra
hám szörnyű lelkitusa után megtenné, de 
Isten szava visszatartja: csupán próbára 
akarta tenni. A próbatétel drámai esemé
nyét a teológusok „tüposznak" nevezik, 
vagyis az újszövetségi esemény ószövet
ségi előképének, amelyben Ábrahám az 
Atyaisten tüposza, de neki az Atyaisten 
megkegyelmez, önmagának viszont nem: 
elküldi Fiát a világba áldozatul. 

Ha egy író a Bibliából meríti témáját, 
lehetséges számára a történet merőben 
szubjektív felfogása, hiszen ezek a törté
netek (kivált a pátriárkákéi) szűkszavú
ak, elhallgatóak, akár a népballadák. Kü

lönben is, rokonítja őket a népköltészet
tel az időtlen időkön átvándorló, szájról 
szájra járó, tehát folyton csiszolódó el
beszélésmód. 

Bitó László Ábrahámja nem éppen 
vonzó férfiú. Miután Sára meddőnek lát
szik, ősi szokás szerint szolgálóját adja 
Ábrahámnak, ám amikor mégis megszü
letik a titokzatos látogatóktól a megjó
solt fiú, kiköveteli urától, hogy Hágárt és 
fiát űzze el a pusztába. A féltékenység, az 
irigység archetípusaival találkozunk itt: 
közismert emberi tulajdonságokkal, hi
szen az eredeti történet szerint is Hágár 
fölényesen, csúfolódva, diadalittasan bá
nik Izsák születése előtt öreg, meddő úr
nőjével, s amikor az mégis anya lesz, 
visszavág. 

Az író ennek a helyzetnek a lélektaná
ban nem merül el, inkább vén sárkányt 
formál Sárából, akinek Ábrahám nem 
mer ellentmondani, inkább elűzi Hágárt, 
de bosszút forral, ezért akarja elpusztíta
ni Izsákot. Ezt azonban önmagának sem 
vallja be, tehát isteni parancsra hivatko
zik, amelyet fanatikus megszállottként el 
is hisz. Az író nem hiszi el, de nem is em
líti Freud hipotézisét, amely szerint a 
patriarchátus kialakulásának távoli kor
szakában az apák és a fiak közt harc folyt, 



s mikor melyik volt erősebb, az áldozta 
föl a másikat. 

Bitó László azonban nem megy el sem 
Freud, sem Jung mélylélektani felfogása 
felé, hanem miután Izsákot megszaba
dítja egy egyiptomi bölcs segítségével, 
az utószóban rátér teóriájára, amely az 
ember adottságairól, sorsáról, a gyilko
lás és erőszak kérdéseiről szól. 

Sajátos idealista-ateista-istenkereső ál
láspont az övé. Szerinte az emberi lény 
kialakulása (teremtettsége) után egy ott
honos, barátságos, gyönyörűséges világ
ban (Éden) találta magát, amelynek leg
vonzóbb jelensége ő maga volt. Am nyug
hatatlan fantáziájával kitalálta a mítoszo
kat, és eltanulta a maga által alkotott föl
döntúli lényektől mindazt a rosszat, ami 
az ő szelíd, fűevő lényéből genetikailag 
hiányzott. 

Ebből a nézetrenszerből csak éppen az 
marad érthetetlen, hogy a jámbor nö
vényevő élőlény miért álmodik magának 
haragvó, hadakozó szellemeket. Miért 
nem magához hasonló égi lények veszik 
körül? És hogy jut el az emberáldozat 
szokásához? 

De vajon honnan ered, és miként ala
kul az emberáldozat fogalma, szokása, 
hagyománya?! Hiszen a történelmi em
lékezeten túli távolból szinte napjainkig 
terjed ez a hagyomány. 

Mózes törvénye szigorúan tiltotta az 
emberáldozatot, a próféták pedig menny
dörgő haraggal ostorozták népüket, ha az 
megtévedt, és a szomszéd népek bálvá
nyainak hódolt hűtlenül, átvéve azok em

beráldozati szokásait is. Maga az áldozat 
gondolata - lett légyen gyümölcsről, ga
bonáról vagy állatról szó - az ember időt
lenül régi bűntudatából fakad. Az ősbűn, 
a bűnbeesés emléke valamiképp ott re
meg a félelemben, a félelem pedig a kö
zös tudatalattiban. Valami távoli rossz
nak az emléke kísért a veszedelmeknek 
kiszolgáltatott ember lelke mélyén, akit 
azonban nemcsak a „rettenet űz", hanem 
a Valakihez tartozás érzése is bíztat. Vala
kihez tartozik, akit ki szeretne engesztel
ni, mert nélküle feneketlen mélység tá
tong alatta. 

Dehát a megváltás is emberáldozat -
mondhatnánk, ha hit nélkül közelíte
nénk a kérdéshez. Hittel azonban más a 
jelentése: Istenáldozat. Az Atyaisten föl
áldozza Fiának földi életét a Fiú önkén
tes engedelmességével, hogy aztán feltá
masztásával adjon jelt és reményt a bűn
tudatos emberiségnek. 

Dehát miért - kérdezzük döbbenten, 
a Golgota és a Piéta ábrázolásoktól le
sújtva. Miért nem bocsát meg az Atya az 
áldozat nélkül? Vagy a megsértett erköl
csi világrendről lenne szó? 

Korántsem. Hanem magáról az áldo
zatról, mely tudvalévően minden szere
tet mértékegysége. Isten a tökéletes sze
retet vonzáskörébe, melegébe, boldog
ságágba szánta az embert, ebbe akarja 
visszaemelni az önzés, gyűlölködés mély
ségéből, s ezért mutatja meg neki a tö
kéletes önfeláldozás útját. A halhatat
lan, a feltámadáshoz vezető szeretetét. 

Bozóky Éva 


