
TÓTH ISTVÁN

Ökumenikus hagyományok művelődésünk

és latin nyelvű költészetünk történetében

Mikor az európai egyházak történetét vagy azok valamilyen vonatkozásait tár
gyalják a különböző vagy azonos célkitűzést szolgáló értekezések szükségsze
rűen szoktak hittudományi tételeket és egyházkonnányzati határozatokat szem
előtt tartani. Ez a munka - anélkül, hogy tagadná azok jelentőségét - több
nyire művelódéstörténeti-irodalmihatásában próbálja nyomon követni a refor
máció kezdetétől a fenti mozzanatokat; a közlekedé edények törvénye szerint
alakuló kultúrát szeretné figyelemmel kísérni, amely az eltérő szintek kiegyen
lítódésére törekszik az új Európában is. A földrész szellemi arca kettős lett ugyan
a 16. században, de műveltségeezt a szakadékot is át tudta hidalni. Az erkölcsi
szigor szándékával született hitújítás - úgy tűnt - élesebben szemben áll az
ókori pogányság életelvét valló humanizmussal, mint a korabeli katolicizmus.
Különösen így volt ez Melanchton Fülöpig (1497-1560), illetve addig, amíg a
wittenbergi egyetemi tanár a profán humanista kultúrát a reformáció szolgála
tába nem állította. Azonban sem Melanchtonnak, sem magyar tanítványainak
(és a legtöbb magyar reformátor közvetlenül vagy közvetve tanítványa volt
"Fülöp doktornak") nem sikerült volna mindez, ha Erasmus már el nem végezte
volna fontos úttörő munkáját. Ez a megalapozó munka azért európai fontossá
gú, mert úgy ment végbe a katolikus egyház keretében, hogy a protestáns oldal
is hasznosíthatta. Közelebbről: Oláh Miklós és Verancsics Antal esztergomi ér
sekek humanista műveltségeéppúgy igazolását látta az erazmista devotio mo
dernában, akárcsak Honterus, Vagner, Szegedi Kis István, Thúri Farkas Pál, Ká
rolyi Péter vagy Dávid Ferenc. Ebbeli felfogásukban Melanchton egyeztető~un

kája csak megerősítettea protestantizmus eleinte fenntartással élő híveit. Orök
mementó lehet minden európai ember számára, hogy az oikumené, a különböző

felekezetú emberek egymás iránti türelme és egymást támogató együttműködé

se annak a Rotterdami Erasmusnak (1466-1536) nyomán kezdett kifejlődni,aki
nemcsak hívő, de európai műveltségűember is volt. Bízvást mondhatjuk, hogy
közvetve vagy közvetlenül minden közeledésben ott van. Földrészünknek első

modern értelemben vett polgára úgy tudott katolikus pap lenni, hogy a lutheri
reformáció és a katolicizmus kibékítésén dolgozott egész haláláig. Igen szép 
bár nem eléggé ismert portrét rajzolt róla Oláh Miklós, a költő. Az újfajta vallá
sosság keretében eszerint nemcsak hogy megfér az ókori művekre, Szentírásra
és anyanyelvre kiterjedő erazmusi filológia, de már kötelező tartozéka is annak.
A váradi iskoláztatású Oláh Miklós - aki már Thurzó Zsigmond váradi köré
ben hallhatott róla - Erasmus legszebb erényeit "ritka tudásában" (ingenii ra
rum acumen): "bölcs ítéletében" (iudicíum rectum); "igazságos voltában" (ius
títia): "szelídségében" (pietás) látja. Ebből az arcképszerű epitáfiumból 1 az eras-
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musi arc műveltség iránti megértése, a türelem önfegye1me, a gondolkodó Eu
rópa tekintete rajzolódik ki előttünk. Ez már nemcsak filológiai vetülete, de
ha egyelőre szűk körben is - valóságos életeszménnyé sarjadt euröpaísaga en
nek a válságos korszaknak. A "humanitas erasmiana" tehát - ha nem is túl
látványosan - de munkálni kezd a lelkek mélyén. Es ez nem marad teljesen
nyomtalan még a legelkeseredettebb felekezeti harcok idején sem. Adrianus
Wolphardus - Enyedi Adorján - például, aki Erasmushoz hasonlóan megma
rad a katolikus egyház keretében, erazmistához méltó módon bíráskodott az
egyre szélesedő hitvitákon, s így békeszeretetével, türelmével és humanista mű
veltségével méltán sorolhatjuk őt is - Oláh Miklóssal együtt - azok közé,
akiket irodalmi köztudatunkban magyar erazmistákként tartunk nyilván. Gon
dolok itt Sylvester Jánosra, Komjáti Benedekre, és Pesti Gáborra. Verancsics An
tal - a későbbi esztergomi érsek - ugyancsak katolikus oldalról építi tovább
az erazmusi tolerancia szellemét, hiszen levelezésben áll nemcsak Erasmusszal,
Dudichcsal, Honterusszal, és Vagnerrel, de még verset is ír Melanchtonról, aki
nek Dürer-festette arcképérőf a szellem fénye árad felénk ma is:

Pontosan ábrázolta a Dürer ecsetje Melanchtont;
Szinte beszél, mozdul, s fellélegzik a kép.
Arcán oly ragyogó elevenséget fejezett ki,
Hogy jogosan látszik isteni szelleműnek.

ly1ert szeme és nyakszirtje, egész ábrázata újra
Eled a képen, amely mégis néma maradt.
Noha való zaj, mozgás, élet nincs is a képen,
Festó még sohasem festett ily nemeset.

Ezeket a türelmi gesztusokat - akárcsak az egész hitújítás folyamatát - nem
lenne szabad tudományosan elszigetelten vizsgálnunk, csakis kölcsö
nösségükben; egymásra hatásukban, mert a jó példa is ragadós, nemcsak a
rossz. Aligha véletlen, hogya Wolphard}ls emberi tartását éppen a higgadtsá
gáról híres ellenfél, Heltai regisztrálja. O jegyzi le, hogy az 1538-as segesvári
hitván bíróként ezt közli Kálmáncsehi Sánta Márton oldalán János királynak,
amikor a fanatikusok Szántai István evangélikus prédikátor megbotoztatását
vagy elégettetését várnál< a döntésüktök ..."egyebet nem mondhatunk, hanem,
amit szól, amit disputál és tanít: merő igazság. Mert tiszta szentírást szól és
forgat... Ha pedig István mester ellen pronunciálunk és elkárhoztatjuk: Istennek
haragja leszen rajtunk és az örök kárhozatnak leszünk fiai,,3. "Adorján doktor"
plébánosi tisztjét a kolozsvári Szent Mihály templomban - ha protestánsként
is - Heltai Gáspár örökölte, aki elődjének megfontolt toleranciáját tudatosan
folytatta. Ez tételesen is kitűnik életének legdöntőbb pillanataiban, mielőtt vég
képp Dávid Ferenc unitárius tanait elfogadná, az 1568-as második gyulafehér
vári hitvita szövegének latin nyelvú verses ajánlésából.' Heltai a fanatikus elra
gadtatásban látja a helyes ítélet legnagyobb veszélyét. Ezért a kölcsönös megér
tésre és megbecsülésre törekvő prédikátor kerüli az elfajult "szörnyű vitázást"
(saevas pugnas): a vetélkedést, amely az ellenséges nyelveket élezi (contentio
hostiles linguas acuens) és Ifa túl hadonászó kezeket" (celeres manus). A rene
szánsz kor nagy gondolkodói, alkotói fedezték fel számunkra a történetiség
tudatát. Shakespeare-ről köztudomású, hogy a művészetben, az esztétikában
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juttatta először kifejezésre a történetiség igényét. Francis Bacon pedig a társada
lmi szemléletben tudatosította a történeti szempontot. Nem figyeltünk eddig fel
arra, hogy az erkölcsi ítéletekben viszont Dávid Ferenc igyekezett érvényesíteni
a történetiség mércéjét. Börtönverseinek egyikében, az első epigrammájában'' így
körvonalazza felfedezését

Adja az Úr, hogy térjen vissza az állhatatosság,
S újra uralja a föld azt, ami égi parancs,
Mostan igaz hitnek ama tévelygéseket értjük,
Mik rabul ejtik, amit józan eszünk szava mond.

Érdekes itt megfigyelnünk, hogy a változás embere mennyire hangsúlyozza az
állhatatosságot, a sztoikusok erkölcsi alapfogalmát: a "Constantiá"-t, Eppen eb
ből a következtetésb61látható, hogy az erkölcsi igazságok történeti viszonyla
gossága ebben az esetben nem jelent valamiféle erkölcsi relativizmust. Inkább
azt sejteti meg a nagy hitújító, hogy amennyiben létezik emberi fejlődés (már
pedig a legújabb teológia szerint a világ teremtése örök folyamatként értelme
zendő), úgy az igazságra törekvő ember csak történeti fejlődésénekkülönbözö
fokozatain közelítheti meg az örök etikai törvényeket. Igy Dávid erazmusi tole
ranciája nemcsak bibliai érvekre vezethető vissza, hanem történeti háttérre is,
vagyis arra az objektív tényre, hogy az igazságot szomjazó emberiség akaratától
független - nagyrészt kiszolgáltatott a történeti körülményeknek. Mert szerinte
léteznek olyan tévedések, amelyek még a jelenben foglyul ejtik elménk vélemé
nyét ·(Nunc captivantes nostrae dictamina mentis, Errores...) Az előítéletek ellen
küzdö Dávid Ferenc türelmi programja talán legmesszebbre mutatott a korabeli
Európában, hiszen amikor hatalma csúcsán volt, akkor sem ítélte máglyára a
más felkezetekhez tartozókat, sót oroszlánrésze volt abban, hogy 1568-ban a
tordai országgyűlés vallásszabadságot biztosított a négy befogadott vallásnak,
recepta religiónak. Az erazmusi meggyőzés szelleme érvényesül tehát az ő te
vékenységében is, amely igyekszik kizárni mindenféle er6szakot a vallás terjesz
téséből. A lelkiismereti szabadság és a vallási türelem ilyen szeryezett mozgalma
nélkül aligha beszélhetnünk jelenleg az oikumené fogalmáról. Es három évre rá,
1571 elején éppen e helyt er6sítették meg az erdélyi országgyűlés tagjai a tordai
határozat vallásszabedságét,"

Városunk múvel6déstörténetében fontos mozzanatot jelent Decsi Csimor Já
nos Erasmus-fordítása is. Az Adagiorum Graecolatinoungaricum chiliades quinque
főként Erasmus ötezernyi közmondását, szóIásmondását tolmácsolta. A refor
mátus schola tudós, humanista tanára így - Erasmusszal szövetkezve - nagyban
bozzéjárult a vallási tolerancia szélesebb körű, anyanyelvű elterjesztéséhez. Ez a
tudatos népszolgálat Tolnai Balog Járos ajánlóversébőlis kitűnik, amikor latin ver
sében védelmébe veszi az anyanyelvet azok ellen, akik lebecsülik a népi szólást:

Múvelt nyelv ez, könnyeden árad, s jobb a mesére,
Mint a görög, héber s mint a neves latin is.
Ezt tanúként bizonyítja sokésszerű indoklással
IjJbb nyelvész, akinek nyelvi tudása nyomós...
Es tanú vagy te tudós Decsi: neKed az égi kegyesség
Mostan a héberben áJi örökéltú neuei?
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Arról a vásárhelyi erazmista útleíróről, költőről. történészről van szó, aki
1593-tól 1601-ig bekövetkezett haláláig városunkban élt, és ma is ott látható
nemes vonásainak fametszete a Teleki Tékában. Biztosan éppen a boltíves falak
között hangzott el tanítványai előtt legelőször az oikumené spirítus rectorának:
Erasmusnak életbölcsességet sűrító sok-sok mondása, amelyb6l ma is tanulha
tunk emberi méltányosságot, tárgyilagosságot, helyes önbecsülést:

Non bene imperái, nisi qui parverit imperio:
Azki nem tud tűrni, nem is tud uralkodni!
Par pari referre. liem: Eadem mensura:
Kölcsó'n helye'ben kölcsönt adni;
Virgula divina:
Azkinek Isten mit dd, ember el nem veszi}O

Nem volna teljes a katolikus-protestáns ökumenikus kapcsolatok vázlata sem,
ha csak a vidéki központok életének egy-egy példáját idézném, mellőzve a na
gyobb európai centrumok megnyilvánulásait. Talán elkerülte eddig vala
mennyiünk figyelmét, hogy a genfi Béza Theodor emlékverset 11 írt a Bécsben
elhunyt katolikus Zsámboki János emlékére, aki egyébként Shakespeare ked
venc latin költője volt:

Míg vak sírból ébresztgette a római és a
Görög múzsáknak énekét
Zsámboki, Hunnia fénye, ki boldognak született, mert
ÖMle boldogabb e kor:
A test porhüvelyéból meztelenül kiragadta
Titokban őt is a halál.
Nem csúfolja reményünket, hogy az épp a halottunk,
Kitól felépült sok halott?

Zsámboki János - a legnagyobb magyar humanista - különben méltó volt
erre a vallási türelemre, mert katolikusként ó is verset írt az unitárius Somme
rushoz, amikor az a Dávid Ferenc lányához írt A tisüa szerelem kertecskéje című

humanista herbáriumát közzétette,u Feltétlenül kellett volna még beszélnem a
lutheránus és kálvinista hívők közötti irénikus mozgalom igen gazdag irodal
máról és Dávid Pareusról; Bethlen Gábor és Rákóczi György koráról; Apafi
Mihályról és a legkevésbé ismert tizennyolcadik századbeli Várad ökuménikus
hagyományairól, amelynek legfőbb ihletője Teleki Sámuel volt. A főként általa
életre keltett Janus Pannonius költészete és a francia felvilágosodásra emlékez
tető vallási türelem - amelynek Teleki feltétlen híve volt - lehetévé tette a
különbözö felekezetú és nemzetiségű kultúrák találkozását, sőt szerves egybe
fonódását. Az ökuménizmusnak ebben a fejlettebb szakaszában már kezd álta
lánossá válni, hogy a kálvinista föíspánt "árkádiai pásztorokként" köszöntik a
római költótársaság katolikus főpapjai: Floridenus Maeonius (Gánóczy Antal
kanonok) és Seralbus Erimanticus (Hannulik János piarista rendfőnök).Es az is
magától értetődő, hogy a görög katolikus Samuil Vulcan román püspököt és
Gheorghe Sincai történészt a magyar nemzetiségű római katolikusok, és refor
mátusok éppúgy köszöntik alkalomadtán, mint saját hitsorsosaik. Es termé
szetesen megfordítva is. De id6beli és térbeli kötöttségem folytán csak a kezdeti
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megalapozásig jutottam el - nagyjából csak az erazmista hagyományok kultu
rális-irodalmi vetületét tudtam felvázolni.

Pedig azokat a példákat is ismertetni kellene, mert igaza van mind Erasmus
nak, mind Baranyi Decsi Csimor Jánosnak, amikor az utóbbi Erasmus egyik
bölcs mondását (Chíl, I. C. V. D. III.) úgy értelmezi, hogy "Az elrejtett tudomán
nak semmi haszna nincs":

Occultae Musicae nullus respectus.
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CSÁSZÁR LÁSZLÓ

Századunk magyar templomépítészete

Előző cikkemben azt igyekeztem bemutatni, hogy miként tudott megfelelni a
külföldi templomépítészet karunk változó világa követelményeinek. Jól megfi
gyelhetök voltak a mozgatóerők az architektúrában, a tradíciókhoz való kapcso
lódás szándéka, a szimbólumok érvényesülése és olyan momentumok megléte,
amelyek elemzése a múvészetpszichológia szakterü1etére vezet el bennünket.

Az első kérdéskör azokat a törekvéseket öleli fel, amelyek a történeti temp
lomépítészet megszabott szerkezeti és formai elemeihez - igényes esetben azo
kat átfogalmazva - nyúl vissza.

A szimbólum-rendszerek talán kisebb szerepet játszanak a modern megfogal
mazásoknál, mint korábban, ahol, főleg az ábrázoló-múvészetekben, mint tud
juk, nagyon nagy súlyuk volt. De megvolt ez az építészetben is: a kereszt alakú
alaprajzok, a centrális épületek, körtemplomok, amelyek a jeruzsálemi Szentsír
templomot idézik, a különféle Trinitas-szimbólumok mutatják ezt. A modern
építészet talán kevésbé, de él vele. (Például Oscar Niemeyernek korábban be
mutatott, a brazil fővárosban megépített katedrálisa, amelynek felső lezárása
Krisztus töviskoronájára emlékeztet)

Szerzőnkelőző írása lapunk 1990.9. és 1991.2. számában jelent meg.
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