
Milyenek az esélyei az ökumenikus párbeszédnek Ma
gyarországon? Terhesebb, elválasztóbb-e a mi történel
mi örökségünk, mint bármely más európai nemzeté?
Van-e kétféle keresztény kultúra hazánkban? - Soka
kat-sokunkat fogla/koztatnak ezek a kérdések 
bízunk benne, hogy mindnyájunkat a megbékélés, az
igazságfeladása nélküliközeledés szándékával. Gondo
latébresztőnek, vitaindítónak szánjuk Kósa László
írását.

KÓSAIÁSZLÓ

Keresztények és keresztyének

Írhattam volna, hogy "keresztény és keresztyén magyarok", de szükségtelen, mert a
rövidebb cím is kifejezi: csak magyarokróllehet szó. Ez a különleges kettősséga magyar
nyelv tulajdona, más nyelvekben nincs párja. A két szó jelentése eltér, mert felekezethez
tartozást fejez ki, mégis végső, tiszta értelmében ugyanazt, a homo Cbristianust jelölik. A
kettősség további sajátossága, hogy az egyik szó a másik nélkül (a szerepek fölcserélhe
tök) nem hordozza a többletértelmet. a különös jelentést.

A keresztény-keresztyén szökettös csak egyik jele a magyar kultúra vallási megoszlá
sának. A nyelvi tükröződés ennél jóval szélesebb körű. Ha felütjük a modern katolikus és
protestáns bibliafordításokat, azonnal szembetűnika névalakok írásának eltérése. Például
személyneveknél: lzaiás-Ézsaiás, Bileám-Bálám, Sziszera-Sisera, vagy helyneveknél:
Szamária-Samária, Kafarnaum-Kapernaum, Getszemáni-Gecsemáné. A katolikus
fordítók igyekeztek a nyelvileg pontos átírást adni, míg a protestánsok inkább ragaszkod
tak a hagyományos és megszokott szóalakokhoz. A mai, protestánsnak mondható írásmód
túlnyomólag középkori gyakorlatból származik, mivel az első teljes Biblia fordítója, a
református Károlyi Gáspár fölhasználta a korábbi Szentírás-magyarításokat. Károlyi
idejében még nem létezett külön katolikus és protestáns hagyomány. Ugyanezért
találkozunk a székelyek körében a még nemrégen népszerű Ézsaiás alakváltozattal, a
közmondásban "Bálám szamarával" és "Sisera hadaíval", anélkül, hogy ezeknek a
szóalakoknak felekezeti jellegük volna.

Legtöbbször a klasszikus latin ejtéstől való nemzeti eltérés áll a háttérben, ami
egyébként nem magyar sajátság. A legtöbb európai nyelv ugyanígy kialakította a maga
egyéni latin hangzását. Jézus Krisztus neve is a régi magyaros latin hangalakot őrzi. Változó
a sorsa középkori latin jövevényszavainknak. Egész csoport bibliával és egyházzal
kapcsolatos szö maradt használatban felekezeti színezet nélkül (például próféta), de
kialakultak eltérések is, részint mert a fogalom a protestánsoknál hiányzik (például mise ),
részint mást jelent (például zsinat).

Ezek a nyelvi jelek művelődéstörténeti tanulságokat is hordoznak. Nemzeti müvelö
désünk és tudatunk, különösen a múltról alkotott vélemény, a történelemkép, sőt az
irodalmi-művészeti értékrend is magán viseli a vallási eltérés vetületét. Némi túlzással azt
mondhatjuk, hogy az újkori magyar történelem (nemegyszer a középkori is) minden nagy
eseményének és kérdésének létezik olyan, többé-kevésbé ellentétes értékelése, illetőleg

megválaszolása, amely meghatározott nézőpontbólprotestánsnak vagy katolikusnak is
minősülhet, Az élet különbözö területein, ízlésben, mentalitásban, mindennapos és
ünnepi szokásokban is föllelhetők hasonló természetűeltérések nyomai.
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Rokon tagolódást a hagyományosan több vallású társadalmakban másutt is találunk
Európában. Ahány eset, szinte annyi változat. A legösszetettebb példa a német kultüra,
melynek helyzetét a több nemzetállamhoz tartozás bonyolítja. A holland kultúrában a
református elsőbbségmellett mindig nagyon karakteres volt a katolikus alkotóelem is. A
szlovák evangélikusok kulturális szerepe hasonlít a magyar reformátusokéhoz. Ha ma
Franciaországban az ellenreformáció idején majdnem teljesen megsemmisült reformátu
sok (hugenották ) köréből emelkedik ki egy politikus vagy művész, származását külön
figyelemre rnéltatjak, mert sajátos társadalmi hagyományt képvisel. Hogy ne csupán
katolikus-e-protestáns viszonylatokat említsünk, utalunk a majdnem teljesen evangélikus
finnek és észtek ortodox népcsoportjaira, bár ezek inkább a folklórban és nem a hivatásos
kultúrában ápolnak külön örökséget.

Írásomban a magyar katolikus-protestáns hagyománykettősséggelkapcsolatban sze
retnék fölvetni néhány gondolatot. Mivel több irányba lehet elindulni, a lehetőség

jelzésével együtt szükséges közölni, hogy nem foglalkozom hittani különbözöségekkel,
mert azokban a teológia illetékes. Elképzelhető teológiai álláspontok nagy hatású
műveltségalakitó befolyása, ezúttal azonban a hagyományoknak olyan újkori eredetű

különbözöségeivel van dolgunk, amelyek rnögött csak nagyon távol vagy egyáltalán nem
sejlenek föl hitelvek.

Óhatatlanul fölvetődik azonban a jól ismert társadalomtudományi tétel: a történelem
folyamán a társadalmi és politikai ellentétek gyakran öltöttek és öltenek vallási köntöst.
Sőt olyan nézetek is születtek, amelyek az önálló vallási motivaciöt teljesen kizárták. A
tétel azonban meg is fordítható: ha bármely profán dolog, esemény, gondolat, akármilyen
okból vallási vagy egyházi kötődésű lesz, már megközelíthető felekezeti hagyomány
ként is.

A magyar nemzeti tudat és művelődés különfajta mély osztotrsagaít, mint a "nyugati
keleti" (kulturális orientációra és földrajzi helyzetre egyaránt érthető),a .Jabanc-s-kuruc"
vagy akár a "népi - urbánus", a viták hevében a résztvevők nemegyszer megfeleltették már
.katolíkus-c-protestans" ellentétpárnak is. Mivel az idézett példák fogalmilag, tartalmilag
meglehetősen bizonytalanok, így az azonosítás általában felületes, ami még inkább
indokolja - mint egyik tisztázasi lehetőséget - a vallási tagoltságok számbavételét. A
kérdéskör óriási. Egy rövid írás legfeljebb arra vállalkozhat, hogy néhány fontos pontjára
rámutasson.

Nehézséget jelent fontos források hiánya. Vallás és kultúra kapcsolódásairól felmérések
és részletes elemzések nem készültek. Az.egyháztörténet-írás, mely nálunk a közelmültíg
szinte kizárólagosan egyházi emberek által rnűvelt ágazat volt, ad némi tájékozódási
alapot. Ez azonhan túlságosan szük sáv. Annál szélesebb a nem egyházi szerzök
megnyilatkozási köre, melyeket viszont tanulmányok sorának kellene számba venni.
Minthogy mültunk hő példatára a vallási egyenetlenségeknek, ha ezekbe belebocsát
koznánk, nem tudnánk elkerülni aszaktudományi oknyomozást és messze kerülnénk
tárgyunktól. Inkább próbálunk példákkal és tanulságokkal élni, nem a történeti esemé
nyek valóságát keresni.

Pázmány Péternek, a magyar katolikusság legnagyobb alakjának életműve - habár a
szétválasztás nyilvánvalóan erőltetett - két nagy területre osztható: egyházépítési és
irodalmi munkásságra. Az első megteremtette Magyarországon az újkori katolicizmus
alapjait, a második után illeti "a magyar próza atyja" Kosztolányitól eredő megtisztelőcím.
Az. irodalmi művek kimagasló nyelvi értékét ma már senki sem vitatja. Ellenben a
következetes protestáns történetszemlélet beleütközik egyházszervezőtevékenységébe,
és aligha tudja fontos nemzeti értékként elfogadni. A fenntartást vagy elutasítást nem az
súlyosbítja igazán, hogy Pázmány a Habsburg-szövetség híve volt. Az erős függetlenségi
tradíció dacára a protestánsok nem fordultak mindig és kizárólagosan az ellen, hogy
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Magyarország a Habsburg-birodalomban találja meg a helyét. (Lásd a jozefinistákat és a
kiegyezés híveit!) Tudavalévő, hogy Habsburg- és Bécs-ellenes katolikus tábor is
folytonosan létezett. A protestáns vélemény lényege akkor érthető, ha ismerjük a
protestánsok azonosságtudatának egyik alapvető összetevőjét, ami szerint a protestantiz
mus, különösen a reformátusság az "igazi" magyarságot képviseli. Pázmány pedig
kedvezőtlenre fordította a hazai protestantizmus sorsát, s amit ő még nem láthatott,
előkészítője lett üldözésének.

Régóta ismert Pázmány sikerének egyik titka: nem volt hozzá hasonló formátumú és
fölkészültségű, hitvédő protestáns partnere. Ez a helyzet azóta scm változott. Jeles
protestáns férfiak számosan születtek, kiválóságuk azonban elsősorban nem vallási téren
rnutatkozott meg. Így nem akad, akit a magyar protestantizmus legnagyobb alakjaként,
értvén ezen rnost szorosan az egyházak képviseletét, PáZmányhoz rnérhetnénk, Bethlen
Gábor párhuzamba állítása két okból lehetséges, anélkül, hogy a "legnagyobb" címmel
illetnénk: valóságban politikai ellenfele volt, később pedig a hazai protestánsok egyik
jelképi erejű szernélyiségévé vált.

Ha valaki következetesen végiggondolja a magyar katolicizmus történetét. megakad az
erdélyi katolikusok nemzeti fejedelemség idejebeli viszontagságainál. A vallásgyakorlatot
nem üldözték, mert Erdélyben 1568-tól Európában páratlan vallásbéke volt érvényben,
mely a további hittani újítás és a felekezetek háborgatása tilalmán nyugodott. Ezek
értelmezése azonban nem mindig zárta ki a türelmetlenséget sem a katolikusok, sem a
protestánsok részéről. Bethlen például nem űzte ki teljesen a jezsuitákat, de az ő idejében
sem volt az erdélyi római katolikus egyháZmegyének püspöke. Továbbá Bethlen katonái a
magyarországi hadjáratok idején erőszakoskodtakkatolikus papokkal és híveikkel, ártatlan
áldozataik voltak.

A Bethlen-PáZmány összevetésnek természetesen sok a problémája, hiszen Bethlen
nem volt papi ember és nem folytatott irodalmi munkásságot. Államférfiúi tevékenysége
viszont összeforrt Erdélyaranykorával, ami különleges fénybe állítja alakját, jóllehet ennek
történetírói kritikája is jelentékeny és vallási motivációktól sem mentes. Sajnos e rövid
áttekintés keretében sem ezekkel, sem a még több tanulságot kínáló reformáció
történetének historiográfiájával itt részletesen foglalkozni nem lehet. Az utóbbi néhány
fontos vonatkozását azonban meg kell említenünk.

A protestáns oldal az írásbeliség magyar nyelvűvé válásában játszott főszerepet, a
Vizsolyi Biblia irodalmi nyelvet alapozó voltát, nyomdák és iskolák sorozatos alapítását
emeli ki. A katolikusok viszont a késő középkori előzményeket hangsúlyozva vagy
némelyik szereplö (például Sylvester János) protestantizmusát vitatva, a világi tárgyú
írások súlyát a vallási irodalommal szembeállítva igyekeztek a protestáns érdemeket
csökkenteni. Mégis a kulturális teljesítmények értékelésében keyesebb az eltérés, mint a
reformáció okainak mérlegelésében.

A katolikusok a hierarchia fontosságának megfelelően az egyháZ szervezetí és erkölcsi
hanyatlását, a protestánsok Luther lelkiismereti vívódásait és az egész társadalom erkölcsi
válságávalösszefüggően a tömegek megigazulási vágyát emelik ki.Aprotestánsok a főurak
hitbuzgó pártolását, a katolikusok az egyháZi birtokok szekularizálásának vágyát és a
hódoltságban szétzilálódott katolikus egyháZ bénultsagat hangsúlyozzák a refomáció
gyors terjedésének okai között. Aprotestánsok az emberek lelki igényeire hivatkoznak, ez
a szempont a katolikus oldalon majdnem teljesen hiányzik. Egészen sajátos Végletekkel is
találkozunk. Az ellenreformációnak gyors, a jobbágytömegeket nem meggyőzéssel,

hanem a földesurak vallása után visszatérítő sikerei fölvetették ennek a folyamatnak a
szellemi értékét. Akatolikus elkötelezettségü szerzőkerre a reformáció felületi hatásában
keresték az igazolást. A gondolatnak megvan a protestáns párja, mely a reformáció gyors
sikereit azzal magyarázza, hogy a magyarság a lelke mélyén pogány maradt, és a
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protestantizmusban a karakterének leginkább megfelelőeszmerendszert fogadta el. Ez az
állítás kései feleselés is a barokkban újjászületett, az ország vallási sokszínűségéről elfe
Iedkező Regnum Marianum gondolattal. Igaz, komolyabb egyháZtörténeti tanulmányokban
nem kapott helyet, de a protestáns közgondolkodásba mélyen beleivódott olyan erőteljes

támogatással, mint Ady publicisztikája és Szabó Dezső néhány tanulmánya. Az utóbb
említett tételek már átvezetnek bennünket a legújabb kori historizálási törekvésekhez.

A XVII. száZadban politikai-társadalmi tény volt a rendi-függetlenségi és a vallási
kérdések szoros összefonódása, a XIX. száZadban a formálódó modern nemzeti tudatban
ugyanez új, általánosabb jelentéseket kapott. Apogári korszakban a hazai protestantizmus
szellemi beállítottsága megvá1tozott. Sorozatnyi körülmény közül talán a legfontosabb
volt, hogy az európai romantika fölfedezte a reformacíöt, a korai pozitivizmusban pedig 
mint a szabadgondolkodás ősének - valóságos kultusza támadt. A felvilágosodás
vallásellenességét kiheverni nem tudó világkatolicizmus úgy fogadta ezeket a gondolato
kat, hogy a liberalizmustól a történelemben visszatekintve minden olyan szellemi áramlat,
mely a katolikus egyháZnak kárt okozott, a reformációra vezethetővissza. Nálunk ezeket
az elképzeléseket a nemzeti függetlenséghez való viszonyulás alaposan átszínezte. A rendi
és a vallási szabadság összefüggése, valamint a katolikus egyháZ államegyháZ volta, mely
szorosan kapcsolta az uralkodóháZhoz, történeti érveket szolgáltattak ahhoz, hogy a
protestánsok a mindenkori függetlenségi eszmék és mozgalmak letéteményeseiként
tűnjenekföl. Sok katolikus is csatlakozott ehhez a véleményhez. Ez az egyik legfontosabb
oka annak, hogy a modem magyar nemzeti tudatot a protestánsok számarányuknál
nagyobb mértékben és súllyal alakították. Írásunk céljához híven meg kell jegyeznünk,
hogy létezik vélemény, mely ezt kétségbe vonja, és akad, amely elfogadja, de a protestáns
befolyás tartalmát bírálja. A nagy sorozatból kiválasztott szembenállások és ellentmon
dások a problémakörnek csak az egyik szintjét alkotják. Ha arra gondolunk, miként
lehetne ezeket oldani, enyhíteni, egy általánosabb paradoxon rajzolódik ki.

Az egyik oldalon az áll, hogy a több vallású társadalmak művelődéséta vallási tagolódás
minden időben gazdagította. Igaz ez akkor is, ha ezúttal a tétel megfordíthatatlan, mert
nem mondhatunk feltétlenül szegényebbnek egy kultúrát, ha hiányzik belőle a vallási
hátterű rétegződés és esetleg másfajta, olykor mélyebb eltérések tagolják. Természetsze
rűleg értelmetlen dolog lenne akár az egyik, akár a másik állapotot "jónak" vagy "rossznak"
mondani. Az a tény, hogy az emberek ugyanabban az Istenben különbözöképpen hittek
vagy hisznek és őt más mödokon dicsérik, mai divatos szöval élve, de régóta az emberiség
szellemi pluralizmusának egyik válfaját testesíti meg. Ugyanez érvényes kulturális
vonzataira is.

A másik oldalon szarnos jel itthon és külföldön arra int, hogy végleg elérkezett az újkori
Európa századaiban "megszokott" vallási szembenállások fölszámolódásának ideje. Ha
viszont egy nemzeti műveltség vallási megoszlásra visszamenő színezettsége többlet,
akkor annak eltűnése nem azonos a vallásilag homogén társadalmak állapotával, hanem
veszteség, fakulás.

Hagyományt erővel eltörölni nem lehet, vagy ha igen, az mindig súlyos következ
ményekkel járt, nem mindegy azonban, hogy egy hagyomány melyik oldala kerül előtérbe.
Valaha a katolikus-protestáns tagolódás valós érdekellentétek talaján állt, kulturális
megoszlásuk ezt híven kifejezte. Ma már 1'- nagyon tömören összefoglalva - a vallási
jellegű hagyományok különbözöségeít az okozza, hogy a katolikus kötöttségű történeti
tudat a reformációt és következményeit, a protestáns az ellenreformációt és következ
ményeit nem dolgozta igazán föl. Talán meghökkentő ez az állítás, de aligha cáfolható. A
kettősséget nyilvánvalóan ezek a nagy szellemi-társadalmi folyamatok idézték elő, még
olyan mödon is, hogy a két fél egymás kihívásában formálta karakteresebbre kultúráját,
mentalitását, szokásait.
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Az ellentmondások a hagyományok átrendezésével oldhatók. Az átrendezés feladata
nem könnyű, de volt már rá példa. A protestánsok a múlt század derekán az addigi
történeti-jogi szemléletet a nemzeti kultúra idézett értékteremtőszerepének fölmutatá
sával váltották föl. A katolikusok körében markáns historizáló fordulatra került sor a
terézianus korban és századunk neobarokkjában is.

A katolikusoknak végleg szakítaniuk kellene az időnként ma is fölbukkanó hajdani
hatalmi helyzet és az államegyházi státus emlékével. Aprotestánsoknak pedig végleg félre
kellene tenniük a sérelmi beállítottságot, mely görcsösen elő-előtör belőlük. Talán
mondani sem szükséges, hogy mindkettő régen meghaladottá vált.

Sem egyik, sem másik nem egyszeru. Nem összevethető például a katolicizmusnak a
reformációban elszenvedett vesztesége és az, hogy a magyarországi protestánsok
legsúlyosabb veszteségeiket már mint abszolút kisebbség szenvedték cl. Egyikhez sem
hasonlítható az a folyamat, amely nem protestáns kezdeményezésre, hanem polgári
társadalmi reformok és rendszerváltozások eredményeként a katolikus egyházat megfosz
totta államegyház voltától. A katolikusok önérzetét bántja, olykor talán kisebbrendűségi

érzést is előidéz bennük a protestánsok erős nemzeti beállítottsága, amely nemegyszer
együtt járt - erre már utaltunk - a nemzeti eszme és kultúra zászlóvivője szerepének
kisajátítására törekvéssel. Nálunk történetileg úgy alakult a helyzet, hogy a katolikus
egyház a középkorban volt igazán úgy nemzeti egyház, ahogyan ezt a hivatást az újkor
megfogalmazta. A magyar katolikus egyháznak nincsenek olyan, a világegyházon belül
hangsúlyos külön hagyományai, mint a gallikánizmus vagy a febronianizmus. A jozefiniz
mus sem képviselt saját hazai érdeket, és olyan szerep sem alakult ki, mint amilyen a
lengyel katolikusoké. A hazai protestánsok viszont - mind a lutheri, mind a svájci irányt
követők - egyházaik európai családján belül igen határozottan külön típust, karakteres
egyéniséget képviselnek (egyházszervezet, politikai szerepkör, társadalmi összetétel).
Ismét nem meghökkentésnek szánjuk, de igaznak tartjuk, hogy sok tekintetben, ha nagy
veszteségek árán is, az ellenreformáció és a vele összefonódott társadalmi folyamatok
következményei ezek a különbségek, Természetesen kellett hozzá az egyik félnél az
univerzalizmusra, a másiknál a helyi autonómiák kialakítására és óvására irányuló törekvés.

A reformátusok szívesen idézik Illyés Gyulának a genfi reformáció-emlékműről költött
sorát: "Hiszed, hogy volna olyan-amilyen magyarság, ha nincs Kálvin?" A kérdésben rejlő

állítás igaz, de ezúttal az igazságot fokozni kell, akkor válik "igazán igazza", ha - mutatis
mutandis - más vallásokkal kapcsolatosan megismételjük. Az újkori Magyarország
hagyományosan Európa vallásilag legösszetettebb országa volt: római katolikusok, görög
katolikusok, reformátusok, evangélikusok, unitáriusok, zsidók beszéltek és beszélnek
magyarul, hogy a legkisebb közösségeket most ne említsük. A fent említett szellemben
átrendeződő hagyományaik kiegészítik egymást. Így kerülhetnek előtérbe Pázmány
irodalmi, Bethlen államszervezőiérdemei a vallásügyi küzdelmekben vitt vezérszerepek
kel szemben. Így képzelhető el mind a reformáció, mind az ellenreformáció kulturális
teljesítményeinek sokoldalú elismerése. Így tűnik elő még inkább a katolikus középkor és
a protestáns újkor részvétele modern kultúránk megteremtésében. Az átrendeződésre

mindkét oldalon sok kezdeményezés és őszinte hajlam mutatkozik.
Végül még két kérdéssel kell szembenézni. Látszatra mindkettő azt a nézetet erősíti,

hogy a kultúra vallási fogantatású tagolódására nem érdemes sok figyelmet fordítani, mert
eltűnőbenvan. Az egyik a vallástalan ok széles, egyre növekvő körének közömbössége, a
másik az egyházak egymáshoz közeledése.

Az ateista, materialista társadalom ma már nem tartja érdekének a tradíciók, a kultúra
vallási-egyházi eredetének vagy hátterének tudatos elhallgatását, sőt éppenséggel törek
szik ezekkel együtt vállalni mind a világ-,mind a nemzeti kultúrát. Ha hazai viszonylatban a
felekezeti szembenállás helyett az átrendeződéssel a különbözö tradíciók egymást
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kiegészítő voltára tevődik át a hangsúly, bizonyára könnyebben azonosul velük a
társadalom vallástalan része. Ugyanezt az irányt erősítené. ha az egyházak fölújíthatnák a
nem magyar kultúrák közvetítésében vitt évszázados szerepüket. amit századunk második
felében színte teljesen elvesztettek: a római katolikusok délnémet, osztrák, itáliai, az
evangélikusok skandináv és német, a reformátusok holland, svájci, angol-skót és szintén
német tájékozódására gondolok.

Az egyházak ökumenikus közeledése a jövőbe néz, ami értelemszerűen másodlagos
fontosságúvá sorolja a mültat, Az ökumenikus mozgalmak eredményei azonban azt
mutatják, hogy akkor érnek el sikereket, ha teljesen egyenrangúnak tekintik egymást, és
nem tulajdonítanak maguknak másokkal szemben semmiféle többletet, nem állitják
magukat másoknál nagyobb igazságok letéteményeseinek. Igaz, ezek jórészt teológiai
kérdések, de nemcsak oda tartoznak, hanem az azonosságtudat szélesebb körébe is,
melynek a hittételektől távol eső hagyomány fontos része. Az egyenlőek közeledéséhez
tehát szükséges a jellegzetes saiáttradíciö is.

A fölvázolt modell nyilvánvalóan egy a sok lehetséges közül, amely a keresztények és
keresztyének eltérő hagyományainak közeledését szolgálhatja, a magyar művelődés

sokszínűségének egyik nem jelentéktelen összetevőjétápolhatja. Ebben a szellemben 
személy szerint - sajnálnám, ha nyelvünkből kiveszne a keresztyén szö, Érvelhetnék
azzal, hogy régibb a kereszténynél, vagy azzal, hogy Pázmány is ezt használta, de az ilyen
típusú indokoknál összehasonlíthatatlanul fontosabb, hogy eltűnésével a magyar nyelv
szegényedne egy különleges, művelődéstörténetijelentéssel. Ennek a szönak nincs hittani
vonzata, nem tartozik a teológiai szaknyelvhez. Használatának helytelenítése - nyelvi
vagy ökumenikus - egységre hivatkozva éppúgy nem elfogadható, mínt erőltetett

életben tartása kisebbrendűségi érzésből vagy "csak azért is" indulatból.

JOSÉ-MARIA DE HEREDIA

Michelangelo
Bizonnyal tragikus kínok közt égbetett,
midőn a Sixtindn, míg messze Róma táncol,
jósnőt festett s komorprófétát a magányból,
s a sötét falra föl a Végitéletet.

Hallgatta - benne sír - a múló életet
- titán, kít vágya a magas csúcsokra láncol -,
Haza és Szerelem s Dicsőség veszve, távol . . .
Az álom hazudik. Mindennek vége lett.

Ezért e vérüket vesztett, nehéz gigászok,
e rabszolgák, kiket vésője leigázott,
mind milyen különös módon vonaglanak;

s a márvány jéghideg kövén át, melybe gögös
sas-lelkeforrt, milyen nagy borzongás szalad,
egy isten dühe tán, mit az Anyag legyőzött!

Szegzárdy-CsengeryJózseffordítása
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