
BALÁZS SÁNDOR

Mi ez, ami itt elé1deink
kel, velünk és utódaink
kai történik, aminek ré
szesei vagyunk Alfa és
Ómega között?

Napjaink teleologikus,
cél-racionális embere a
végtelen időből csakszeg
menseket sejt meg. Kap
csolatot létesíteniazörök
kévalósággal- még ahí
vőemberszámára iscsak
nem reménytelenül nagy
jeladatnak tűnik . Mikép
pen i/lesztheUJ bee szeg
mens-időanagyegészbe?

Jelenits Istvánnal
A régiek úgy gondolták, hogy az idő ciklikusan ismétlődik, vissza
tér. A Bibliaból tudjuk, hogy valamikor elkezdődöttés egykor véget
ér, és hogy tulajdonképpen nem evilági beteljesülés felé tart, hanem
az örökkévalóságra készít elő bennünket. Vannak benne dolgok,
amelyek itt a világban túlélnek minket (alkotások, emlékek, intéz
mények), az embernél öregebbnek látszanak, mint a fák is, amelyek
körülvesznek bennünket. De valójában mégis ezek fognak elmúlni,
és mi maradunk meg, illetőleg támadunk fel az örökkévalóságban
hitünk szerint. Erre érlel bennünket időbe ágyazott életünk. Érde
kes helyzet ez: az evilági időben túlél bennünket a világ, igazából
meg mi éljük túl a világot. Úgy dolgozunk érte, hogy közben a saját
örökkévalóságunk felé tartunk. Ezen sokat gondolkodom: itt a föl
dön célképzeteink szerint valamit elhagyunk azért, hogy valamihez
közelebb kerüljünk; az örökkévalóságban pedig valószínűleg

visszakapjuk azt, ami itt elveszni látszik, vagy látszólag elvész.
Amit a földön elveszítünk, az valahol megmarad, és ha érdemes
arra, hogy az örökkévalóságba belépjen, akkor újra a miénk lesz.
Mi pedig Istené, mert végül is ő az idő gazdája, ő feszítette ki pá
lyáját, amit mi ámulva nézegetünk, illetve járunk be.

Azért mi nem vagyunk teljesen belevetve ebbe az időbe, hiszen a
cél-racionális ember is emlékezik és tervez: nem rabja a pillanatnak,
nincs kiszolgáltatva teljesen a pillanatban ható erőknek, hanem bi
zonyos ér telemben védekezni tud ellenük. Járni próbáljuk az éle
tünket. De többnyire valóban az a helyzet, hogy ebből az egész
összefüggésrendszerbőlegy-egy részt látunk át. A mai ember ép
pen az idősíkok mentén lép előre vagy pillant hátra, lát fejlődést

vagy fogalmaz meg és követ valamiféle tervet. Hitünk arra tanít,
hogy az örökkévalóság égboltját is próbáljuk e fölött megkeresni,
rá föltekinteni. Ez közelebb van hozzánk, mint gondolnánk, de
csakugyan: ez a mostani, programokban ránkforgácsolódó tevé
kenykedés elszoktatott minket attól, hogy az örökkévalóság égbolt
ja alá álljunk. Ez egy kicsit tényleg olyan, mint a csillagos ég: ritkán
adatik megállni és elgondolkodni alatta, de magunkban hordozott
emlékeink révén felidézhetjük. Ha nem is racionális értelmünkkel,
vagy evilági emlékekre épülő képzeletünkkel, de valahogy az örök
kévalóságot is fel tudjuk idézni magunkban, annak rendszerét, ép
pen az időtől elszakadó dimenzióit. Érzékelhetjük valamiképpen. A
vallás ehhez sok segítséget ad például az ünnepeivel. Sokan úgy
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Az idősíkok kitzűl me
lyik lelzet a legfonto
sabb? Szent Ágostonnál
például azt látjuk, hogy
a múlt lesz az a tenné
keny talaj, amelyből ki
hajta keresztény ember.

lsten ujja mindenkit

megérint?

Alfa és Omega között
miként látja önmagát,
tevékenységét, hivatá
sát?

vélik, hogy az ünnepek még a ciklikus időkép emlékeit őrzik 
bizonyos mértékig ez így is van, hiszen az esztendő forgásához
kapcsolódnak -, de ugyanakkor az örökkévalóságnak a képét is
felidézik. Jelenvalóvá tesznek számunkra olyan dolgokat, amelyek
az időben eltávolodtak tőlünk, és mégis itt vannak. Nemcsak úgy,
mint egy valaha megtörtént eseménynek a fakuló, távolodó emléke,
hanem mint közeledő dolog, amiben részünk lehet. Ez valóságos
lehetőségeés tapasztalata az emberi életnek. Ahogy tanítom annak
a gyermekét, akit valaha tanítottam, s a gyerekben megint csak
jelenvalóvá válik egy mozdulat vagy egy gesztus, ami egy harminc
évvel korábbi helyzetet idéz - ezek valóságos dolgok és fogéko
nyak vagyunk észrevételükre, vagy arra, hogy ezek mentén indul
junk el és nézzünk szét. Mindez arra vall, hogy az örökkévalóság
gal szemben nem állunk idegenül: ha harangozni hallunk róla, ak
kor a harangszó megérint bennünket. Ebben keresünk támaszt, ki
nyújtózkodási lehetőséget,megnyugvást is azokkal a kihívásokkal
szemben, amelyeket az idő elénk helyez.

Múlt, jelen, jövő - egyformán fontos síkjai életünknek. A múlt sem
egyszeruen csak adat, hanem értelmezésre szoruló tartomány. Amit
a múlt jelent, azt folyamatosan újra tudjuk értelmezni, és ezt meg
is kell tenni. Ebből kap értelmet a jővőnk, ami nem a múltnak a
megtagadása, de nem is egyszerűen úgy sarjad a múltból, hogy
nekünk már nincs mit hozzátennünk, mert az determinálja a jövőt.

A múltat igyekszünk vállalni, értelmezni, meghaladni a jövőben,

valami módon beteljesíteni annak jobb lehetőségeit.

Én hiszek abban, hogy igen, vagy legalábbis hiszem azt, hogy fel
szólításait, esélyeit megkapja mindenki. Hogy él-e vele - ez már a
személyiségnek a titka.

Érdekes dolog ez, mert amikor az ember a döntések előtt áll, akkor
elemi erővel érzi át, hogy sokfelé nyílnak előtte utak, és nagy fele
lősség ezek közül egyet kiválasztani, a többiről lemondani. Van
bennünk - azt hiszem, mindnyájunkban - igény az egészre, vol
taképpen mégis a rész jut nekünk, természetesen mindenkinek. El
indulunk egy úton és az összes többiről le kell mondanunk. Töb
bé-kevésbé érezzük is, hogy amit elhagytunk, azt egyszer s min
denkorra hagytuk el. De nyilván azt is érezzük, hogy az választ a
legrosszabbul, aki nem tud választani, mert ő mindenről lemond.
Az egészhez is akkor kerülünk mégis közelebb, ha beletörődünk.

hogy a rész lesz a mienk - majdnem azt mondhatnám, hogy az
Egésznek a pátoszával, azzal a tudattal. hogy a többihez is közünk
van. Voltaképpen akkor lesz igazán közünk hozzá, ha azt a részt,
ami nekünk jutott, nyugtalanság nélkül fogadjuk el: nem savanyú
a szőlő alapon, hanem mély érdeklődesselés alázattal ugyanakkor.
Az érdekes az, hogy amikor visszafelé néz az ember, akkor - lehet,
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Önben mi volt a döntés
forrása, Jwgy ezt az utat
kell járnia? Mi volt a
belsti indíték?Eltibb ma
gyar szakos hallgató
volt, majd késtibb került
a Hittudományi Akadé
miára.

hogy csalódással, de - mindenképpen a valóságnak megfelelőb

ben tekint a dolgokra, s már nemigen érzi át a választás egykori
izgalmát vagy felelősségét, inkább úgy érzi, hogy a dolgok válasz
tották őt, és nem ő a dolgokat. Felismeri: tulajdonképpen nem is
nagyon lehetett volna másfelé menni, és amit akkor olyan nagy
pátosszal élt át, hogy lemond erről meg arról, az kicsit mosolyt
keltő visszafelé nézve. Lehet, hogy csalódás, de mindenesetre úgy
érezzük, hogy a dolgok adtak kézről-kézre,nem pedig az utak vol
tak egyértelműek.Persze ez abból is adódik, hogy a többi lehetőség

nem vált valóra, ez pedig igen. Legföljebb azt láthatjuk, hogy
mondjuk egykori barátunk más lehetőséget választott, amit ma
gunk is választhattunk volna akkor, de már nem érezzük át, hogy
csakugyan választhattuk volna, mert kérdés, hogy szubjektíve iga
zán megvolt-e a lehetőség. Nem tudjuk összevetni, hogy mi lett
volna, ha ... mert az nem lett. És egyre inkább kételkedni kezdünk
abban is, hogy mint lehetőség tényleges volt-e a többi. Azt hiszem,
hogy ennek felismerése megváltoztatja a személyiségünket is. Egy
fiatalember roppant gazdagnak érzi magát: lemondásait valóságos
nak, nagy gesztusoknak tekinti. Az idősebb ember pedig bizonyos
mértékig szegénynek, de ez nem sanyarú szegénység, hanem egy
szeru szegénység, hogy ez lett, ennek kellett lennie.

Utólag visszagondolva biztos sok minden közrejátszott ebben. Már
elég korán úgy képzeltem el az életemet, hogy piarista leszek. Rész
ben a körülményekből adódott, hogy mégsem léptem be az érett
ségi után: éppen akkor a rend létszámát radikálisan csökkentették.
Ekkor azt ajánlották, hogy mint Budapesten lakó előbb végezzem
el civilként az egyetemet, mert a létszámkeretben így nem foglalok
helyet. Tehát ez praktikus meggondolás volt, de már civilként is
azzal a szándékkal mentem az egyetemre, hogy utána belépek a
rendbe. A Hittudományi Akadémiát rendkívüli hallgatóként már
ekkor látogattam. Tizenkét éves gyerek lehettem, amikor a háború
végigsöpört az országon, s megrendítő tapasztalatokat hozott szá
momra: a polgári biztonságból való kisodortatás, otthonok össze
omlása, mindez nagy belső függetlenséget alakított ki bennem. Fur
csa ezt így fogalmazni: a gyerekkori otthonomat, ami eltűnt, végle
gesnek éreztem. Azóta sohasem, a jelenben sem tartok rá igényt,
hogy végleges otthonom legyen. Az ideiglenességet nem találtam
riasztónak, hanem valahogy természetesnek, megszoktam.

A másik fontos dolog az lehetett, hogy fiatal fejjel éltem át az
iskolák körül folyó eszmei harcokat. Piarista gimnáziumba jártam
magam is Pestre, államosítottak minket is, így két évig állami ve
zetés alatt tanultunk. Mivel tanáraink eltűntek, egymásra szorul
tunk. Jobb tanuló lévén aktív cserkészként átéltem, hogy segíteni
tudok a többieknek. Ez szintén sokat jelentett. Olyanfajta igénye
sebb olvasmányokat kezdtem el forgatni, amelyek abban a meg
kérdőjelezett környezetben eligazodáshoz segítettek. Elsősorban
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Mit gondol a véletlen

ről?

Az lstenben való hit eb
ben az értelemben belá
táson alapuló értelmi
szabad döntés, vagy in

tuíció?

Szent Ágoston volt, akit nagyon fiatalon a kezembe vettem, és
akiben nagy örömöt találtam. Sok olyan kérdés merült fel prédi
kációiban, amelyeket én direkt módon a saját tapasztalataimmal
rokonnak érezhettem: a biztonság megrendülését, a keresztény
ember magatartását egy ilyen helyzetben. Tulajdonképpen akkor
gondoltam azt, hogy alighanem itt a helyem a rendben. Szellemi
vagy spirituális lehetőségnek tűnt az iskola, így kézenfekvő volt,
hogy nekem is egy tanító rendnek az iskolájába kell visszatémem.
Az egyetem elvégzése után még kérdéses volt, hogy ha tényleg
belépek a rendbe, akkor vajon nem éppen ellenkező pályára fo
gok-e jutni, hiszen nem lehetett tudni, a meglévő szerzetesiskolák
egyáltalán fennmaradhatnak-e. De akkor már úgy éreztem, hogy
maga az, hogy ennek a rendnek a sorsát vállalom, akármi legyen
is az, az már tennivaló. S ha úgy látszik, hogy a konkrét oktatói
nevelői feladatoktól inkább eltávolít majd, akkor az már nem az
én dolgom. Ajándék volt, hogy mégsem így történt.

Én hiszek abban, hogy van Gondviselés. Személyes gesztusnak fog
hatjuk fel azt, amit az emberi beszédmódban véletlenszerűnekta
pasztalunk. Az Úristennek ezen személyes gesztusait talán nem is
akkor ismerjük fel, amikor ténylegesen részünk van benne, hanem
később válik világossá, hogy egyiknek-másiknak mi lehetett az ér
telme. Ezek valamiképpen egymással megfelelésbe hozhatók. Per
sze ez nagyon nehezen megközelíthető, és még nehezebben el
mondható összefüggésrendszer. Hiszen azt is lehet mondani, hogy
ezek a valóban véletlenből fakadó mozzanatok egymást választják
ki, és így tűnnek olyannak, mintha valaki elrendezte volna őket. De
azt hiszem, hogy egy hívő ember nem ok nélkül fedezi fel ezekben
az isteni jelenlétet. Közelebb is áll ahhoz, hogy ezek igazi értelmét
fölfogja, ha meri azt kimondani, hogy igenis, ebben Isten gesztusait
köszöni.

Úgy gondolom, hogy az intuíció is értelem dolga, csak legföljebb
nem a lépésről lépésre haladó racionalitásé. Nem tartozom azok
közé, akik az intuíciót elsősorban érzelmi állásfoglalásnak gondol
ják. A skolasztikának igaza volt abban, hogy az intuíció is értelmi
tevékenység, mint ahogyan a belátás is az. Atlátni egy helyzetet
ez egyértelmű élmény még akkor is, ha nem analitikus, hanem va
lamiféle szintetikus dologról van szó. Az Istennel való kapcsolat
olyan hit, amibe belejátszik az értelem is, mert a hit nem értelmet
len, nem csupán ragaszkodás, hanem egy értelmet is átfogó emberi
magatartás. Hívő családban születtem, sok egyéb mellett a hitet is
látóterembe állították, így természetesen nőttem bele, de az lassan
ként személyessé válik. De nem hiszem, hogy feltétlenül nagy for
dulat árán válik az ilyen örökölt hit személyessé, hogy föltétlen
kellene egy fordulatszerű megtérésnek lennie, hanem végbemehet
egy érlelődés folyamán. Ennek az eseményei éppen olyanok, mint
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A hit és az értelemszét
választását indokolat
lannak látja?

Ma, amikor az egyház
egyre nyitottabbá válik
atudományosfelismeré
sek elismerése terén, a
skolasztikus tétel fenn
tartható-e még: a filozó
fia a teológia szolgálóle
ánya?

Az egyház,a vallási élet
diszperziójában - új
szekták, gyülekezetek
szaporodását értemezen
- hasonló folyamatot
kell látnunk, mint a re
formáció idején, vagy
valamimerőben másdo
log történik?

amiről korábban beszéltem: ezeknek a súlya később, a visszapillan
tásban tisztázódik, nem akkor, amikor átéljük őket. Saját életem is
tanulságokat kínál ebből a szempontból számomra: az én Istennel
való kapcsolatom is ilyesféleképpen alakult, mélyült, vált szemé
lyessé, járt be egy utat.

A hitben az értelemmel felruházott ember fordul Isten felé, az ér
telmet is felhasználja ebben a hitben. Ugyanakkor a hit valamilyen
módon a pusztán racionális megfontolásokat meg is haladja. Ha
sonló lehet ez emberi beszédünkhöz: az is elsőrendűen földi vagy
evilági tapasztalataink szóvátételére született, de a szavak meg tud
ják haladni önmagukat, olyasmiről is szólhatnak, ami már megha
ladja földi tapasztalatainkat. Értelmünk is képes önmagát megha
ladni, csak tudja, hogy nem azon a terepen jár, ahol teljes illeté
kességgel mozoghat. Mégsem kell szégyenkeznie, nem kell azon a
terepen maradnia, ahová bemerészkedhet, mert határait átlépve
pontosan a hitnek ha tetszik a félhomályában, ha tetszik ebben a
sajátos fényében keres eligazodást. Hiszek abban, hogy az értelem
pallérozása nem feltétlenül fordít el a hittől, hanem éppen ellenke
zőleg: híd szerepét töltheti be, megkönnyíti és szolgálja azt, hogy a
hitig eljussunk. Ezt úgy szoktam mondani, hogy mi a kisbetűs igé
ről beszélünk, és kicsit a nagybetűs Igét is szolgáljuk közben.

Én hiszek abban, hogy ezt lehet jól érteni. Magát a szolgálóleányt,
helyzetét az újkorban másképpen értjük, mint akkoriban, amikor
ez a tétel megszületett. Amit ma okkal hangsúlyozunk, azt lehet
ennek a kifejezésnek az értelmezéseként is felfogni. Nem azt jelenti,
hogy a szolgálóleánynak ne volna saját emberi méltósága, hogy ő

csak technikai segédszemélyzet, akinek mást ki kell szolgálnia.
"Rosszul szolgál, aki kiszolgál" - mondja Graham Green. Szelgál
ni kell, kiszolgálni nem. A filozófiának sem kell kiszolgálnia a teo
lógiát, de valamilyen módon szolgálja, mert egy magánál nagyobb
megértést készít elő, egy titokra nyíló figyelmet, amit még a nem
hívő filozófus is komolyan vesz. Legföljebb azt mondja, hogy a
csend következik utána, de azt ő is tudja, hogy a filozófiával nem
mondunk ki maradéktalanul mindent.

Véleményem szerint nem hasonló a helyzet. A reformáció nagy tö
rés volt, ezek pedig periférikus jelenségek. Egy épületet, például
egy templomot se csak a Szentlélek tart egybe - a statika törvé
nyeinek is érvényesülniük kell építésében. Ha nem így van, akkor
a boltozata vagy a teteje beroskad. A kereszténység épülete is na
gyobbra nőtt, mint amit a kor statikai szerkezete szerint egységben
lehetett tartani. Már a keresztény szakadás, később a reformáció is
ilyen okokra vezethetővissza. Annak a kornak az információs szer
kezete, egymás megértésének emberi esélyei nem működtek úgy,
hogy össze lehetett volna tartani. Ma már úgy látjuk, hogy egymás
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A kereszténység épüle
tén melyik időszak oko
zott a legjelentősebb re
pedéseket: az 1054-es
egyházszakadás, a refor
máció avagy az újkele
tűen alakulá szektáns
mozgalmak, egyházak?

Paradigmateremtő je
lenségnek melyikük te
kinthető?

kölcsönös félreértése is szerepet játszott mindkét esetben. Ezek bi
zonyos gócok lassú elmozdulásából adódtak, és szinte kivédhetet
lenül törtek el egy struktúrát. A szekták megjelenésével nem ilyen
strukturális törésről van szó, hanem arról, hogy a történelmi egy
házak a maguk nagyságával egy csomó terhet is hordoznak, magá
nak a történelemnek a tehertételét, a tömegeknek a kiszolgálására
való elkötelezettséget. Vannak emberek, akik helyzetüknél, pszichi
kai alkatuknál fogva türelmetlenebbek, több személyes figyelmet
igényelnek, mint amire egy ilyen nagy egyház képes. Türelmetlen
ségükben és riadalmukban alakítanak egy olyanfajta közösséget.
amelyik forróbb, amelyiknek nincs múltja, amelyiknek nincs ekkora
strukturális nehézkedése, tehetetlensége. De véleményem szerint
nem arról van szó, hogy a történelmi egyházakhoz hasonló sorsnak
elébe néző új kezdeményezések születtek volna, hanem inkább ide
iglenes közösségek.

Úgy látom, hogy ezek a szekták most látványosan vesznek körül
minket, de azt gondolom, hogy nem jelentenek olyan mérvű struk
turális gondot, mint a korábbi törések, és nem is oly mély válságból
születnek. A két korábbi repedés mögött évszázados előzmények

álltak, azok vezettek végül egy végighúzódó, földmélyi repedésvo
nalhoz.

A keleti szakadás mögött ténylegesen a nyelvi, életformabeli elkü
lönülés állt a kereszténység két góca, Bizánc és Róma között. A
diákjaimnak kicsit tréfásan azt szoktam mondani: két dudás egy
csárdában nem fér el. Amíg a mohamedán hódítás a keresz
ténységnek a Földközi-tenger körüli ősi gócait le nem választotta
az egyházról, addig nem két, hanem nyolc-tíz dudás is elfért egy
csárdában, mert mindenki tudta, hogy rajta kívül még van hét.
Amikor csak kettő maradt, akkor vált az egyik a másik vetélytár
sává. Annak tudata, hogy a kereszténység sokszínű, korábban át
itatta a keresztény emberek életét és gondolkodását. A mohamedán
hódítás következtében azonban egymástól elszigetelődött a Balká
non otthonos görög, és az Itáliában és Galliában honos latin gon
dolkodás. Mindkettő a maga módján missziót indított megJ magá
hoz kapcsolt területeket, amelyek már nem is ismerték a másikat.
A szónak az etimológiai értelmében önteltté vált ez a két fajta ke
reszténység: csak magát látta, és úgy gondolta, nem is lehet más
ként kereszténynek lenni, csak ahogyan ő teszi. Amikor mégis be
leütközött a másikba, megriadt. Elveszítette azt a mindennapos
gyakorlatát, hogy tudta volna, mellette másféle megjelenési formája
is van ugyanannak a hitnek, és az nem más, és nem kell tőle félnie,
hanem természetesnek kell vennie. Ez a fajta természetesség tűnt

el, s ezért szakadtak el egymástól. Utólag tudjuk, hogy nem is vol-
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Lát-e Ön valamilyen
erényt, valamiféle pozi
tívumot az egyre inkább
elvilágiasodó középkori
katolikus egyházzal
szemben fellép{j refor
mációban?

A reformáció újrakomo
lyan vette az Írást, ami
rBI a katolikus egyház
megfeledkezni látszott.
Lehet, hogy ez a legna
gyobb érdeme?

tak érvényesek azok a kiközösítő nyilatkozatok, amelyeket egymás
sal közöltek. De aztán mégis elszakadt ez a két világ egymástól.

A reformáció esetében hivatkozhatnánk a latin és a germán vi
lág szembenállására, de ez nem egészen igaz, hiszen a germánság
egy része katolikus maradt, és a latin világban is megjelent a pro
testantizmus. Tehát nem teljesen területi megoszlást mutatott, és
nem is volt annyira magától értetődő. Magyarországon például
sokáig családokért küzdöttek ezek az egyházak, utána pedig
együtt éltek egymással. Tehát más jellegű volt ez a szakadás, mint
a korábbi. Bizonyos mértékig talán több sebet is szaggatott fel,
mint az előző, hiszen itt a felületek nem olyan önként váltak el
egymástól, s nem kevés haraggal. Ugyanakkor viszont az a meg
rendítő, hogy ezeknek a sorsa közelebb maradt egymáshoz. Most
látjuk, hogy nem lehet külön megírni a protestantizmus és a ka
tolicizmus történetét, hanem csak az egyház történetét együtt. A
teológia vonatkozásában a protestáns teológia a katolikus teológi
át is megújította, állásfoglalásra késztette és viszont. Folytonos át
hallások között él ez a két keresztény közösség. Ez egyszerre gyö
nyörű és ugyanakkor fájdalmas összetartozás is.

Természetesen, hiszen mélyen hívő emberek voltak, akik törekvé
seit megfogalmazták. Más kérdés, vagy megrendítő. hogy rögtön
olyanok álltak melléjük, akiket már nagyon is evilági érdekek fűz

tek az elszakadáshoz. Meggyőződésem, hogy akiket tényleg a hit
vezetett, azok nem szakadást akartak, hanem reformot, mint példá
ul Luther. Remélte is, hogy az egész egyházat sikerül megújítania,
ami tulajdonképpen és bizonyos értelemben sikerült is, mert a ka
tolikus egyházat is arra késztette, hogy újuljon meg, csak ennek az
lett az ára, hogy ismét kettészakadt a kereszténység. Akiket a hit
motivált, ha magukra maradtak volna, akkor hamarabb észrevették
volna, hogy a másik felet is komolyan vehetik. Ám a drukkerek,
akik ebből valami evilági hasznot reméltek, nem engedték ezt. Ez
a megrendítő. hogy nemcsak a tiszták vagy a tisztábbak tartoznak
az egyházba, hanem a bűnösök is. Így közös történet ez, a keresz
ténységé, amit mindenestül kell elfogadnunk ugyanúgy, mint saját
életünk történetét.

Én ezt nem hiszem, nem így látom. Ez beállítás kérdése. Biztos,
hogy a reformátorok így érezhették. s nem ok nélkül tehették. De
nekik nem voltak - nem is lehettek - pontos információik arról,
hogy az egész egyházban mi történik. Bizonyos dolgokat láttak,
azon megriadtak, s azokat általánosították visszamenőlegés szink
ronban is. Ugyanannak a kornak a hitvilágát ma jobban ismerjük,
mint aki a korban benne élt. Ha Luther azt tudta volna a saját
koráról, amit mi tudunk róla, akkor nem azt csinálta volna, amit
csinált. De hát nem tudta, és erről nem tehet. Ez az ember: saját
korában nem tud úgy tájékozódni, mint ahogy egy későbbi korban

150



Eltűnik az orális kultú
ra?

Akár azt mondhainánk,

hogy az orális kultúra
helyébe lépő íráskultúra
a vallásiéletegyfajtafel
hígulását hozta?

élő ember. A könyvnyomtatás feltalálása az írás óriási korforduló
ját, a reformáció esetében nyelvi elszakadást jelentett, kultúrák el
távolodása következett be. Először történt az emberiség törté
netében - amihez azóta már jobban hozzászoktunk -, hogy hir
telen kulturális változások jelentkeztek; nem lassú, alig észlelhető

átalakulások, hanem nagyon gyorsan végbemenő változások. Az
írott beszéd, az írásnak a szerepe változott meg. A középkori világ
ban természetes volt, hogy sokan nem tudtak írni, de ők sem voltak
feltétlenül kulturálatlanok, mert az élőszóbeli kultúra mélyen átha
totta életüket. Első nyelvemlékünk, a Halotti beszéd és könyörgés jó
példa erre: akiknek a Halotti beszédet elmondták, azok nem tudtak
írni-olvasni, de a Biblia'ban nem lehettek járatlanok, mert olyan dol
gokat említ a Halotti beszéd célzásként. amiket ők nyilván pontosan
ismertek. Ez is azt jelzi, hogy a Biblia az egyház figyelmének a
középpontjában állt, a Szentírásból élt. Az élőszónak. ahol abból
éltek, sokkal nagyobb volt a jelentősége, mint ahogyan azt ma gon
dolnánk. Mert pontosan ez az a kulturális transzformáció, hogy
egyszercsak az írás közkinccsé válik, és akkor az élőszóhoz kapcso
lódó emlékezet egyszeruen eltűnik vagy feleslegessé válik.

Igen. A reformáció ezt látta meg: orális kultúra nincs, viszont az
írás nem mindenkié, pedig fontos. A maga korában - a katolikus
egyház keretében - a Biblia áthatotta az egyház életét az ünnepek
kel, a prédikációval. Erre példa a Halotti beszéd: akik ezt hallgatták,
azoknak a bűnbeesés történetéről. életről és halálról nagyon mély
és nagyon biblikus gondolataik kellett, hogy legyenek. A szöveg
mutatja, hogy egy mondattal el lehet trafálni egy olyan gondolat
tartalmat, ami a hallgatóságban jelen van, éppen csak utalni kell rá,
hogy előjöjjön.

Nem, csak átrendeződését, amitől a reformátorok megriadtak azt
hívén, hogy itt valami hiányzik. Az egyház, az egész kereszténység,
éppen a nehézkessége miatt ahhoz szokott hozzá, hogy csakugyan
nem kell a parasztok kezébe adni a Bibliát, mert azok butaságokat
olvasnak ki belőle. A reformátorok pedig azt akarták, hogy minden
ki olvassa a Bibliát. Hirtelen egy dolognak a jelentése változott meg,
a betűé. Egy példával élve: a só mindenkinek kell, de aki meg akar
ja sózni a levesét, az nem maga megy le a bányába, hanem ráhagyja
a bányászokra. a kereskedőkre, és megveszi a párolt sót a boltban.
Senki sem igényli, hogy maga menjen le a bányába. Ehhez egy jól
működő társadalmi összefogás szükséges: rábízzuk a bányászra, s
nem aggódunk, hogy patkánymérget tesz a zacskóba, amiből a le
vesemet megsózom. Valami ilyesmi működött a középkorban. Az
Írásnak a vizsgálata olyan feladat volt, ami a hozzáértőkre maradt.
A jogi könyveket sem forgatták az egyszeru emberek, nem azért,
mert kitúrták őket a jogismeretből. hanem azért, mert a hozzá szük
séges ismeretek megszerzésére technikailag sem volt lehetőségük.
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Ami orálisan megjelent,
azt azonosűottdk a va
lósággal, míg mihelyt
irásba került - ha tá
lálkoztak vele írásban
mindjárt valamiféle ha
gyományként, valami
külsődleges dologként
kezdték el kezelni. Ott
volt egy másik gát: ér
telmeznialeírtszöveget.
Úgy gondolom, hogyaz
oralitás időszakában

sokkal egyértelmiibb,
evidensebb dolog volt a
vallásosság.

A bibliai hermeneutika
napjainkban ismétrene
szánszái éli. Hogyan
látja: azértelmezések so
kasodásával valóban
egyre kifinomultabb ké
pet nyerünk a Biblia ér
telmezése terén?

A mindennapi munkájuk igényelte, hogy arra figyeljenek. Orális
kultúrában éltek, ám azt a jogrendet is magukénak ismerték, amely
nek a dokumentumait nem személyesen vették kezükbe, mert ah
hoz nem értettek, de voltak, akik igen, s bennük megbíztak. Benne
éltek egy ilyenfajta kölcsönös rendszerben.

Ez így van. Az írásnak megvan a maga kockázata. Már Jézus is
beszélt arról, hogy az írástudók alkalomadtán a saját emberi hagyo
mányaikat elébe helyezik Isten akaratának. Szent Pál azt írja, hogy
a betű öl és a lélek éltet. Ez nem azt jelenti, hogy a lélek nem
sugalmázhatja a betűt, de lélek nélkül értelmezni a betűt, az koc
kázatos. Persze ezek a kockázatok már a zsidóság környezetében
megjelentek. Jézus tiltakozott ellenük, s ő maga nem írt semmit.
Ezért van az/ hogy a katolikus egyház - de ezt most már a pro
testánsok is elfogadják egyébként - a sola scripturának egy olyan
fajta értelmezését, amely minden hagyományt eleve fölöslegesnek
vagy a gonosztól valónak tart, képtelenségnek tekint. Tehát pusztán
az írás nem ment meg bennünket, Istent sem teszi jelenvalóvá. Ma
ga az, hogy milyen írások tartoznak a Bibliába,egy hagyománynak
az eleme. Az egyház kezébőlkapom a Bibliát. Egy saját hagyományt
ők is felépítettek, s észrevették, hogy nem a hagyomány a későbbi,

hanem az írás. Az írás a hagyománynak a sűrűsödési pontja volta
képpen/ s akkor értelmezzük helyesen, ha ebben a hagyományban
hordozzuk és értelmezzük.

Föltétlenül. Sokat nyertünk a Biblia megközelítésének sokféle szem
pontjából. De ennek is megvannak a veszélyei. Sokszor nem látjuk
a fától az erdőt. A tudós igyekezet gyakran hivalkodni akar, s nem
szolgálni. A hermeneutikának az a dolga, hogy szolgáljon, és nem
az, hogy önmagát reklámozza, igazolja, vagy saját szükségességét
bizonyítsa folyton. El kell tűnnie azért, hogy a szöveg megszólaljon.
Néha azt láthatjuk, hogy egy gondosan összeállított értelmezés már
annyira tolakodó, hogy inkább önmagáért van, mint aszövegért.
Itt megint arányokról van szó, nem is mennyiségiekről, inkább lelki
egyensúlyról, amelyet el lehet veszíteni, de nem azért, mert a vál
lalkozás maga rossz, hanem mert ezeket a kockázatokat a jó vállal
kozás is magában hordozza. Tanulni kell belőlük, hogy jól csinál
hassuk. Tehát nem az a tanulság, hogy hagyjuk abba, mert enélkül
többre megyünk, hanem hogy ezt jól kell csinálnunk.
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