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Irodalom, mint a középiskolai vallásoktatás segítıje 
 

A keresztyénség elsısorban nem hittételek, dogmák, megtanulandó történeti 
események halmaza, hanem a mindennapokban megélhetı életforma. A középiskolai 
vallásoktatás ugyanakkor természetébıl adódóan elsısorban ismereteket kíván átadni. Ezek az 
ismeretek vezethetnek el Krisztus követésének szándékához1 Az iskolai tantárgyak közül 
valószínőleg az irodalom a leginkább alkalmas arra, hogy a hittan órákon megszerzett elméleti 
ismeretek a közvetlen élmény segítségével beépüljenek a tanulók gondolkodásába, 
értékrendjébe. Annál is inkább így van ez, hiszen „a keresztyén hit és etika sok szálon 
kapcsolódik a nyugati kultúra és civilizáció hagyományához.”2 Nem meglepı tehát, hogy a 
12. évfolyamos református hittan feladatgyőjteményben is számos irodalmi utalás szerepel.3 

A dolgozat néhány példával igyekszik illusztrálni, hogy a középiskolai magyar 
irodalom törzsanyagához tartozó szemelvények hogyan segíthetik a teológiai, etikai, 
dogmatikai kérdések komplexebb közelítését. Az áttekintés szükségképpen töredékes, hiszen 
a tárgyaltakon kívül még számos alkotás alkalmas teológiai szempontú elemzésre is. A 
könnyebb áttekinthetıség érdekében a szemelvényeket nem tematikus, hanem évfolyamok 
szerinti csoportosításban mutatom be.  

 
Szemelvények kilencedik. évfolyam 

 
A 9. évfolyam irodalomanyagának fontos eleme az elsı magyar szövegemlék, az 1200 

körül keletkezett Halotti Beszéd és Könyörgés. A szöveg egy latin nyelvő temetési prédikáció 
fordítása, amelyet a középiskolás diákoknak kell tudniuk olvasni, értelmezni és egy részét 
memoriterként is fel szokta adni a tanárok jelentıs része. Ez azt jelenti, hogy legalább 2-3 
tanítási órán át foglalkozik a szöveggel egy-egy osztály. Ha a tanmenetet tudják tartani, a 
tavaszi félév elsı hónapjaiban. Ugyanakkor 12. évfolyamban az érettségire való készüléskor 
ismétlés során is biztosan újra elıkerül. A szövegben többféle lehetıség is nyílik a teológiai 
kapcsolódási pontok megtalálására. 
Ilyen például a teológiai antropológia emberképe és a szövegben megjelenı emberkép 
viszonyának összehasonlítása.  „Láttyátuk feleim szümtüchel mic vogymuk: isa pur es homou 
vogymuk.” Ezzel a kijelentéssel ellentétes bibliai hely az 1Mózes 2,7  Eszerint az ember nem 
csupán por és hamu, mert emellett benne van   Isten lehelete. (Ezen a ponton a keresztyén 
emberkép jellemzésére is nyílik alkalom, annak átismétlésére, hogy mit jelent az, hogy az 
ember Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény.) 

A szöveg kapcsán kézenfekvı rámutatni a katolikus és protestáns felfogás 
különbözıségére. Megkérhetjük a diákokat, hogy keressenek a katolikus felfogást tükrözı 
részleteket a beszédben. (halottakért való ima, szentekhez mondott közbenjáró imádság, 
purgatóriumra való utalás/pokol kínzásából a paradicsomba/) 
A mindenki által ismert teremtéstörténet ismétlésére ad lehetıséget a szövegnek a bibliai 
második teremtéstörténettel való összehasonlítása. A hasonlóságok, különbségek 
számbavétele során újra és újra érdemes emlékeztetni a diákokat, mi volt a tiltott fa. A tanulók 
többsége a szekuláris köztudat szellemében a tudás fájának tartja. Mivel a szöveg mőfaja 
temetési prédikáció, nem meglepı, hogy eszkatológiai, dogmatikai kérdések is felvetıdnek 
annak tanulmányozása során.  /utolsó ítélet/, bőnbocsánat/oldás és kötés/.  A feldolgozás 
során utalhatunk arra is, hogy az elsı magyar szövegemlékek mind egyházi jellegőek voltak. 

                                                 
1 A református hittanoktatás tanterve 9-10 évfolyamon bibliaismereti, 11. évfolyamon egyháztörténeti, 12. 
évfolyamon etikai témák tárgyalását írja elı 
2 Református Hittanoktatási Tanterv 2 RPI, Budapest, 1999. 55. 
3 Balassi versrészlet,  Madách Tragédiájának néhány sora,  assisi Ferenc Naphimnusza, Berzsenyi idézet etikei 
vonatkozásait emeli ki a segédkönyv szerzıje, Szőcs Ferenc professzor is. 
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Elsı nyelvemlékünk egy prédikáció, az elsı magyar nyelvő vers egy himnusz (Ómagyar 
Mária-Siralom), az elsı magyar nyelvő könyv a Szent Ferenc legendáját tartalmazó Jókai-
kódex. 

 
Okkal vagy ok nélkül gyakran vádolják képmutatással a felnıtteket az egyházi 

iskolákba járó tizenévesek. Moliere: Tartuffe címő drámája kiválóan alkalmas arra, hogy 
ennek kapcsán az ıszinte, ám botladozó Krisztus-követés és a képmutatás közti különbségek 
szóba kerüljenek.  

Ez a mő heves vitákat váltott ki már 1664. évi elsı bemutatója alkalmával is. A francia 
érsek közbenjárására betiltották, és 1669-ig nem is játszották Párizsban. A darabban a 
képmutatás, álszentség jelenségét mutatja be maró gúnnyal a szerzı. Az irodalomórákon a 
klasszicista dráma jellegzetes példájaként tárgyalják a mővet, a hittan órán az lehet a kiinduló 
kérdés, hogy mennyire tekinthetı jogosnak a merev egyházi elzárkózás, amely a 17. század 
közepén fogadta a mővet.  
 Az elsı felvonás ötödik jelenete a becsapott fıhıs, Orgon és az író szócsövének 
tekinthetı, az eseményeket a józan ész szempontjából értékelı Cleante párbeszéde. Orgon 
beszámol arról, hogyan ismerkedett meg Tartuffe-fel:  
 

„Ahogy megláttam ıt - ha úgy állna elıtted, 
Úgy éreznéd te is, hogy meg kell ıt szeretned. 

Eljött naponta a templomba jámborul, 
S láttam - mellettem állt -, térdre hogyan borul. 

İt nézte az egész gyülekezet azonnal, 
Mert úgy imádkozott, olyan nagy buzgalommal, 

Hol sóhajtott, hol a két karját tárta szét, 
És csókolgatta a templom kövezetét. 

Ha indultam, elıbb a kapuhoz kiment, és 
Ott nyújtotta felém a szenteltvízmedencét. 

Inasa, aki ıt mindenben követi, 
Tudtomra adta, hogy semmije sincs neki. 

Segítettem, de ıt elfogta a szerénység, 
S visszakínálta az adomány fele részét. 
"A fele is elég - azt mondta -, ennyi sok, 
Szánalmára, uram, én méltatlan vagyok." 

S amikor látta, hogy nem veszem vissza mégsem, 
A szegények között szétosztotta elıttem.” 

 
Ezzel a beszámolóval érdemes összevetni a Hegyi Beszéd adakozásról és imádkozásról szóló 
részeit. (Mt. 5, 1-8) Ebbıl az összehasonlításból egyértelmően kiderül, hogy nem a valódi 
szentség, hanem a vallásos képmutatás leleplezıje a dráma. Ugyanezt erısítik Cleante szavai, 
amelyekkel igyekszik Orgont meggyızni: 
 

„Tudom, mi az igaz, s tudom, hogy mi a talmi. 
S mert dicsıbb hısöket sehol sem ismerek, 

Mint az alázatos, igazi szenteket, 
S mert szebb és nemesebb dolog nincs a világon, 

Mint ha az igazi vallás buzgalma lángol - 
Elıttem épp azért semmi sem undokabb, 

Mint e szenteskedı, jól színlelt áhitat, 
Mint e szélhámosok, mint e piaci szentek, 



Készítette: Dr. Hodossi Sándor 
Debrecen, 2010. 

 3 

Szentségtörés, csalás, amit ezek müvelnek, 
És mindazt, ami szent az embereknek itt, 
İk kiaknázzák, és a hasznát élvezik, 

És lelküknek, amely mindig érdeket hajhász, 
Csak mesterség a hit és árucikk a vallás, 
Mert a szemforgatás, a mohó, szemfüles 
Vallásosság nekik rangot s hitelt szerez, 

S bár égi utakon szárnyalnak ık rajongva, 
Mire vadásznak? az e világi vagyonra. 
Ott lángol az ilyen mindennap a misén, 
S lemondást prédikál az udvar közepén, 

Szent rajongásait összeköti bünével, 
Haragos, hirtelen, becstelen, bosszút érlel.”4 

 
Akár irodalom, akár hittan órán rá lehet mutatni arra, hogy sem Jézus tanítását, sem 

pedig az egyházat nem teszi hiteltelenné, ha egyesek saját céljaik érdekében igyekeznek 
felhasználni Isten népének közösségét. Egy ıszinte és tisztázó szándékú beszélgetés számos 
görcs oldódását segítheti a diákokban. 

 
Szövegek tizedik évfolyamon 

 
Arany balladái kapcsán a bőn és bőnhıdés problémaköre kerül elıtérbe. A walesi 

bárdok és az Ágnes asszony fıszereplıi is saját maguk felelısek a világrend, az isteni törvény 
megsértéséért. Bőnhıdésük törvényszerő. Hiába akarja lepedıjébıl kimosni Ágnes asszony a 
vérfoltot, valójában az ı lelkiismerete foltos. Vállalkozása mégsem tudatos vezeklés, hanem 
az ırület jele. Edward király a londoni palotában is a meggyilkolt walesi bárdok énekét hallja. 
Bőnéért neki is fizetnie kell. „Miközben a külvilág számára belsı lényegük megnyilvánul, 
addig tudatuk sötétségében énjük elrejtızik az önismeret elıl. A legbensı én itt a 
„megszentelt”, a törvényes, autentikus létezésen kívüli káoszban vergıdı, minden alapját 
elvesztett, mindenbıl kirekesztett maradványa a személyiségnek.”5 

A nagykırösi évek balladái után hosszú szünet következik, majd az İszikék ciklusban 
folytatja a balladák írását a költı. A kései balladákból mindenféle történeti vagy politikai 
áthallás hiányzik, fıleg babonás népi hiedelmeket elevenít föl bennük. Tartalmilag azonban 
folytatása az elsı korszaknak, hiszen elsısorban a bőn és bőnhıdés kérdéskörét jeleníti meg 
ezekben a mőveiben is. 
 A Tengeri-hántás ismét a bőn és bőnhıdés kapcsolatát mutatja be népies életkép 
keretben. Tuba Ferkó elhagyja szeretıjét, Dalos Esztit. A lány belebetegszik és belehal a 
csalódásba. Mikor a legény visszatér a faluba és megtudja, mi történt, a lelkiismeret-furdalás 
holdkórossá teszi. Egy éjjel felmászik a templom tornyára, mert elhagyott szeretıje hangját 
véli hallani, ahonnan lezuhan. Sok balladahıshöz hasonlóan ıt sem hagyta bőne nyugodni. 
 A Híd-avatás írásában talán Az ember tragédiájának londoni színét lezáró haláltánc 
inspirálhatta a költıt. Egy ifjú, aki pénzével együtt a kártyán elvesztette az életkedvét. 
életerejét is, az új hídon állva öngyilkosságra k Az ı látomása idézi meg az egyre gyorsabb 
tempóban felbukkanó öngyilkosok különbözı típusait. 
 Az Éjféli párbaj ismét a felismert bőn elhordozhatatlanságából fakadó ırületet mutatja 
be. Bende vitéz megölette vetélytársát legényeivel, s így nyerte el a szeretett lány kezét. A 
lakodalom mindhárom éjszakáján megjelenik elıtte a legyilkolt vetélytárs, és újra párbajra 

                                                 
4 A részleteket Vas István fordította. 
5 Eisemann György: Az Arany balladák tragikumához  
In. Keresztutak és labirintusok Bp. 1991. 28.p. 
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hívja. A harmadik éjszakán szolgái fegyverzik le az ırjöngı lovagot, és ifjú felesége zárdába 
vonul. A költı általános érvényővé tágítja a tanulságot: 
„Vérbe fogant nász sohse volt 
Isten átka nélkül” 
 A Tetemre hívás fıhısének bőne a könnyelmőség, büntetése szintén elméjének 
megbomlása. Egy középkori istenítélet adja a történet keretét. A Képmutogató egy vásári 
jelenetet idéz fel, ahol a vásári képmutogató egy összefüggı képsorozat magyarázataként 
mondja el a romantikus kísértettörténetet a szívtelen grófról és lánya tragédiájáról. Az öreg 
gróf úgy megharagudott lánya és szegény íródeákja szerelméért, hogy elüldözte a fiatalokat. 
A lány nyomorogva hal meg, és gyermekével jön vissza apját kísérteni. Ennek hatására a zord 
atya teljesen összetör, és mániákusan keresi a kapcsolatot lánya szellemével. Mikor sírva 
esedezik bocsánatért, a lány szelleme ezt válaszolja: 
Nem mondom, hogy megbocsátok, 
Mert nem tılem függ ez átok: 
Míg szívemben élet égett 
Sem táplált az győlölséget, Megtöré csak fájdalom. 
Kérjed Istent, bőnbocsátni 
Nála több az irgalom.” 
 
 A Vörös Rébék a Tengeri-hántáshoz hasonlóan paraszti témájú ballada. Sejtelmes, 
népi hiedelmekre épülı története egy boszorkányos kerítıasszonyról szól, aki Pörge Danit egy 
kikapós menyecskével boronálta össze. Az asszonyt házasságtörésre csábítja, a férjet 
gyilkosságba kergeti. Arany a népi életbıl vett reális történetet babonás elemekkel keveri, 
mint a varjúvá változó, és Pörge Danit így üldözı boszorkány. 
 Míg Arany balladái a bőn által megrontott ember lehetséges útjait mutatják meg, addig 
a teológia tud arról, hogy Isten is készített utat a bőnben vergıdı ember számára, és ez a 
megváltás. Ahogyan Arany balladái sem adnak logikus magyarázatot a bőn létezésére, a 
Biblia sem. A Szentírás „azt mondja el nekünk, hogy Isten a gonoszt a mi érdekünkben 
korlátozta és legyızte.”6 Mert még a tıle elszakadt, bőnben élı emberrıl sem mondott le. 

 
Madách Tragédiája tizenegyedik évfolyam 

 
Az ember tragédiája egyike legismertebb drámáinknak. Minden érettségire készülı 

középiskolás diák számára tananyag. Évente nagyjából 100 000 tizenhét éves ifjú olvassa el, 
akik szellemileg talán a legfogékonyabb korban vannak. Közülük nagyon sokan a Szentírást 
nem, vagy csupán felületesen ismerik. Így könnyen elképzelhetı, hogy a drámából származó 
ismereteiket vetítik ki, amikor a Bibliáról és ezen keresztül a keresztyénségrıl alakítják ki 
véleményüket. Ennél fogva összemosódik egy irodalmi mő és a Szentírás tanítása. Ez azért 
fordulhat elı könnyen, mert Madách jelentıs részben a Biblia fogalmi készletét használja fel 
mőve írásakor. A jelenség veszélyes, ugyanis Madách szemlélete nem teljesen biblikus. 
Bizonyos pontokon túlmegy azon a határon, amit az isteni kijelentésbıl, az írott Igébıl 
tudhatunk, és a spekuláció ösvényére téved, máskor az általa leírtak egyenesen ellenkeznek a 
bibliai tanítással.  
Lucifer tagadja teremtményi voltát7, és önmagát a teremtésben részt vevı társnak tartva részt 
követel a teremtett világból.8 Válaszul Isten megátkoz két fát, a tudás és örökélet fáit, majd 
Lucifernek adja ıket. 

                                                 
6 Gotthold Müller: Felelısségteljes élet 
Bp. 1999. 117.p. 
7 „Te szülted ıket, mint árnyát a fény, 
      De mindöröktıl fogva élek én.”  113-114. sor 
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 A Bibliában nincsen szó sem átokról, sem a tudás fájáról. A tiltott fa a „jó és rossz 
tudásának fája.” Isten nem a tudást tiltja el, hanem a jó és rossz közti önerejébıl való 
választásra tartja képtelennek az embert. A Szentírás nem beszél a bőn eredetérıl, Madách 
igen. Nála a lázadó angyal csábítja bőnre az elsı emberpárt, nem pedig a Bibliában olvasható 
kígyó.9 Maga Lucifer indul támadásba, hogy Évát hiúságával, Ádámot pedig bátorsága 
megkérdıjelezésével csapdába ejtse. A második szín végén szerzıi instrukcióban jelenik meg 
a „tudás almája” kifejezés, amely elterjedt ugyan, de nem biblikus. 
 A keretszínek alapján egyértelmően kiderül, hogy Lucifer tudása korlátozott a teremtés 
egészérıl. Meglepıdik ugyanis, mikor a föld szellemét fenséges, félelmetes alakként látja 
viszont. Ugyancsak a harmadik színbıl tudjuk, hogy tisztában van hatóköre korlátaival. 
Amikor Ádám saját maga anyaghoz kötöttségérıl panaszkodik, Lucifer válasza: „Ezen kötél 
erısb, mint én vagyok.” 
 A dráma születése óta sok vitát váltott ki az Úr ábrázolása is. Igaz, hogy e viták nem is 
mindig a madáchi szövegváltozat kapcsán lángoltak fel, hanem Arany János javításai is 
okozói voltak. Jó példa erre az elsı szín egyik szállóigévé vált részlete. A 13-16. sor deista 
felfogást tükrözı sorait az utókor Arany János átköltésében ismeri: 

„Be van fejezve a nagy mő, igen 
A gép forog, az alkotó pihen. 
Évmilliókig eljár tengelyén, 

Míg egy kerékfogát újítni kell”  
Az eredeti madáchi változat így szólt: 

„Be van fejezve a nagy mő igen. 
S úgy összevág minden, hogy azt hiszem, 

Év-milliókig szépen elforog 
Míg egy kerékfogát ujítni kell.”10 

 
 Az „azt hiszem” bizonytalansága ugyanúgy nem illik Ábrahám, Izsák, Jákób Istenére, 
Jézus Krisztus atyjára, mint az Arany János− féle átdolgozás deista szemlélete.  
 Madách drámájában tehát a Bibliában önmagát kijelentı Isten legalapvetıbb 
tulajdonságai kérdıjelezıdnek meg: szeretete, mindentudása és mindenható volta. Ad 
Lucifernek két fát, majd az egyiket visszaveszi. Elsı szavaival ellentétben rövidesen 
beavatkozik a világ sorsának alakulásába, és legfıképpen kiszolgáltatja Ádámot Lucifernek. 
Engedi, hogy Lucifer legyen a vezetıje a történelem során, és csak homályos utalásokat 
olvashatunk arról, hogy a gondviselı szeretet talán mégis csak jelen lehet a világban. 
Elsısorban a falanszter és az őr szín enged erre következtetni. Madách beállításával szemben 
a keresztyén hit Istent mindenható Úrként ismeri.  

A negyedik színben kezdetét veszi Ádám álombeli utazása. Egyiptomban fáraóként az 
örök hírnevet, dicsıséget akarja elérni. Ennek eszköze a hatalmát hirdetı piramis, melynek 
építésén rabszolgák hada dolgozik. „S évezredekre hirdeti nevem 

Nincs földindúlás, nincs vész, mely ledöntse: 
Erısebb lett az ember, mint az isten.” (585-587. sor) 

A piramisépítés és a bibliai Bábel tornyának építése ugyanazt célozza: az építtetık dicsıségét 
hirdetni, bebizonyítva, hogy az ember képes dacolni még az idı múlásával, sıt Isten 
akaratával is. A vállalkozás nem járhat sikerrel. Ádám nem lesz boldog, ahogyan csalódnia 
kell az athéni színben is. A dekadens, hedonista Rómában Catullus teszi fel a kérdést a szín 
elején: „Ki van köztünk, ki még hisz istenekben?” A teljes erkölcsi zőrzavarnak, a 

                                                                                                                                                         
8 „Együtt teremténk: osztályrészemet 
      Követelem” 143.sor 
9 V.ö. 1Móz.3,1-7 
10 Striker Sándor: Az ember tragédiája rekonstrukciója, 2.kötet Bp. 1996. 
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szabadosságnak, a megcsömörlésig hajszolt élvezeteknek a pestisjárvány pusztítása vet véget. 
Péter apostol dörgedelmes beszéde inkább a kor laza erkölcseit kárhoztatja, semmint Jézus 
Krisztus evangéliumát hirdeti. Hippia megkeresztelkedése sem hasonlít az ApCsel. hasonló 
történeteire, az etióp fıember megkeresztelésére, vagy Péter apostol látogatására Kornéliusz 
házában. Mivel hiányzik a Krisztusról szóló bizonyságtétel, így nincs helye a keresztelést 
megelızı hitvallásnak sem. A színben Ádám Isten felé fordulása is feltételes, az ezt 
erıteljesebben sugalló szerzıi instrukció ellenére: 

„Oh, ha él az isten 
(Letérdel, kezét égnek emeli) 

Ha gondja van ránk, és hatalma rajtunk, 
Új népet hozzon s új eszmét a világra…” 1339-1341. sor) 

 
 A hetedik szín Konstantinápolyba, a keresztes háborúk korába vezeti az olvasót. 
Madách azt kívánja bemutatni (a történeti színek logikája szerint), hogy a szeretet, testvériség 
krisztusi eszménye hogyan fordul önmaga ellentétévé a történelemben való megvalósulása 
során, milyen visszaélések történtek Isten nevében. Szemléltetésként az inkvizíció lángjait, a 
babona, az anyagiasság megbotránkoztató jelenségeit használja. Az eretnekeket megmenteni 
kívánó Ádám azt javasolja: „Adjátok fel barátaim azt az i-t”11 Ez egyaránt bizonyítja Madách 
teológiai liberalizmusát és azt, hogy mennyire nem érti Krisztus istenségének és a 
Szentháromság kérdésének teológiai súlyát. Hiszen nem akármilyen i betőrıl van szó, hanem 
arról az alapvetı kérdésrıl, hogy Krisztus egylényegő-e az Atyával, s így a megváltás nagy 
mővének beteljesítıje, vagy csupán egy ember, akinek halála nem jelent helyettes áldozatot. 
A vita tétje tehát óriási. „Az a bizonyos közmondásszerően aposztrofált i bető végtelenül 
fontos, mert a keresztyén tanításban valóban világokat választ el egymástól. Ha Krisztus nem 
egylényegő az Atyával (homousia), akkor nem történt meg a világ megváltása, akkor a 
keresztyénség nem más, mint egy vallás a számos lehetséges vallás közül, akkor valóban 
nyitva áll a vallásos konzervativizmus és a vallásos liberalizmus közötti szabad választás 
lehetısége, a vallásos indifferentizmus lehetısége, mert a vallás érvényessége csupáncsak 
addig tart, míg a csontváz, vagyis a halál elébünk áll, de az Atyával egylényegő Krisztus 
valóban üdvösséget ajándékozó , megváltó Úr.”12 A konstantinápolyi szín a korai középkor 
egyházának súlyos kritikáját fogalmazza meg. Évszázadok visszaéléseit sőríti egyetlen 
jelenetbe, összevonva az óegyházi hitviták és a keresztes háborúk idejét. 
 A falanszterben Az Isten szerepét eljátszani akaró ember kíván életet teremteni, ám 
eredménytelenül. A lombik elpattan. A föld szellemének szavai arra figyelmeztetnek, hogy az 
ember lehetıségeinek határához ért. Az, hogy a föld szelleme az isteni világrend ıre, vagy 
saját törvényeit képviseli, ebbıl a színbıl nem derül ki egyértelmően. Mindenesetre 
megjelenése annak bizonyítéka, hogy nemcsak Lucifer vigyázza a szellemvilágból az ember 
sorsának alakulását.  
 Az őr jelenet a Tragédia legrövidebb, és talán legtalányosabb színe. Az anyagtól 
elszakadni vágyó Ádám a tisztán szellemi világba tör. Minden földi köteléket el akar 
szakítani, ám a repülés során egyre távolabb kerülve a földtıl levegıhiány, gyengeség, 
szédülés várja. Ádám létének határaihoz ért. Az ember élete a földhöz kötött − figyelmeztet 
ismét a föld szelleme, aki a tizenharmadik színben egyértelmően az isteni rend ırzıje és 
szószólója:  

„Ádám, Ádám, a végsı perc közelg: 
Térj vissza, a földön naggyá lehetsz, 
Míg, hogyha a mindenség győrüjébıl 

Léted kitéped, el nem tőri isten, 
                                                 
11 1547.sor 
12 Nagy László Im.41. 
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Hogy megközelítsd ıt − s elront kicsinyül.” 
Ádám azonban nem törıdve a figyelmeztetéssel repül tovább, s a vég így elkerülhetetlen 
számára. Lucifer elérte célját, a pusztulásba kergette Ádámot. (Az egyetlen olyan történeti 
színben, ahol Éva nincs mellette.) Ekkor azonban váratlan dolog történik, amire Lucifer sem 
számít: a föld szelleme újra hívja Ádámot. Ezzel a váratlan fordulattal Ádám kikerül Lucifer 
bővkörébıl. „Feltámadása” után már egy egészen másmilyen Ádámot láthatunk, aki ismét a 
földön keresi boldogulását: 

„Mindegy, kereszt vagy tudomány, szabadság 
Vagy nagyravágy formájában hatott-e, 

Elıre vitte az embernemet.” 
Az eszkimó szín Lucifer utolsó esélye, hogy elérje célját. „A tudomány nem gyızött 
végzetén”, az ember álattá silányult. Ebben a világban már nem születik új eszme, ez a 
történelem utolsó felvonása. Az eszkimó szavain megdöbbenve és felháborodva Ádám 
felkiált: 

„Ím nagy Isten, 
Tekints le és pirúlj, mi nyomorúlt, 
Akit remeknek alkotál, az ember!” 

Lucifer tehát mindent megtett, hogy kétségbeesésbe, pusztulásba kergesse Ádámot. A szín 
végén elégedetten mondhatja: „Ébredj hát, Ádám! Álmod véget ért.” 

A mő eszménye, az ember folytonos küzdelme, az egymást követı történelmi 
korszakok eszméivel való birkózása távol áll a Szentháromság Isten gondviselı szeretetének 
elfogadásától. Madách számára a Biblia nem Isten Kijelentett Igéje, nem feltétlen tekintély, 
hanem irodalmi nyersanyag. Csakúgy, mint Goethe Faustja, Milton eposzai vagy Calderon 
drámája. Ezért aztán meglehetıs bátorsággal, költıi szabadsággal nyúlt a Szentírásban leírt 
történetekhez is. Nem misztériumjátékot akart írni, sokkal inkább egy hatalmas 
történetfilozófiai víziót álmodott meg, melynek csak fogalmi keretét adja a bőnbeesés bibliai 
története és a Jób könyvének kerettörténete. A bibliai keret azonban korlátokat is jelentett az 
író számára, aki nagy vonalakban alkalmazkodott a Bibliában leírtakhoz. Látszólag követi a 
Szentírás bizonyságtételét, részleteiben azonban szinte mindenütt eltér attól. Madách 
történelemszemlélete, emberképe nem biblikus. Az ember ugyanis vagy a küzdésben, az 
emberi fejlıdésben hisz, vagy pedig a gondviselı isteni szeretetben. Míg a Szentírás szerint az 
ısbőn az ember Teremtıjével való szembefordulása, az Istennel szembeni engedetlenség, 
addig Madách éppen az Istentıl való elszakadásban, az emberiség önállósulásában, saját lábra 
állásában látja az emberi nem méltóságát, nagyszerőségét. Keresztyén nézıpontból nézve a 
történelem nem csupán küzdés. Nem kizárólag emberi szándékok, tervek, erık alakítják, 
hanem meghatározó szerepe van benne a gondviselı isteni kegyelemnek.  
 

Szemelvények a 12. évfolyam anyagából 
 

József Attila istenes versei 
 
Zavarba ejtıek József Attila istenes versei. Sokféleségük megdöbbentı. Egyszer a harcos 
ateista tagadása, máskor a reszketı kisgyerek vágyódása, megint máskor az irodalmi elıdök 
fegyverzetét próbálgató költı szerepjátékának kelléke, motívuma Isten alakja. Biztosan 
állítható, hogy a költı pontosan ismerte a keresztyén tanítást, ám személyes tragédiáinak 
sorozata, megbomló személyisége nem engedte elfogadni a személyes gondviselı Isten 
szeretetét. Tamás Attila szójátékával szólva József Attila lelki, szellemi útja az „Úr”-tól az 
„Őr”-ig tartott.13 A dacos lázadástól a rezignált tagadáson át a gyermeki vágyakozásig és a 

                                                 
13 Tamás Attila: Az „Úrt”-tól az „Őr”-ig. In. „A Dunánál” PIM. Budapest 1995. 77-83. 
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létezık kozmikus harmóniájának megsejtéséig nagyon különbözı képzetek szólalnak meg 
verseiben. Éppen ezért születhettek gyökeresen eltérı értelmezések istenes verseitıl a 20. 
század második felének hivatalos marxista magyarázatától Sík Sándor olvasatáig. József 
Attila tragikus alakja és költészete az önmegváltás lehetetlenségére figyelmeztetheti a 
keresztyén olvasókat. Arra, amit a fiatal költı így fogalmaz meg: 

„Hiába fürösztöd önmagadban, 
                                       Csak másban moshatod meg arcodat” (Nem én kiáltok) 

A nagy mélységeket megjárt ifjú, a zseniális költı számára nem jelentett életet formáló erıt az 
Istennel való találkozás. Errıl a találkozásról hallgatnak a versek. Vallanak szükségrıl, 
dacról, mőveltségrıl, de találkozásról nem. Így Isten az ı számára sokkal inkább elméleti 
probléma, mint személyes valóság.  

„1933-ban és 1934-ben József Attila költészetének egyik központi problémájává válik a 
világ értelmének keresése, a Törvény felismerésének, a rendezettség megtalálásának 
igénye.”14 Az 1933-ban írt Óda, vagy az egy évvel késıbb született Eszmélet jó példa erre 
az igényre. A világ harmóniájának képzete egyenes úton vezet a rendezettséget adó Isten 
képéhez. Az Óda harmóniája szemben áll a hiábavaló keresést tudomásul vevı Eszmélet 
reménytelen hangvételével: 

„Akár egy halom hasított fa, 
hever egymáson a világ, 

szorítja, nyomja, összefogja 
egyik dolog a másikát 

s így mindenik determinált. 
Csak ami nincs, annak van bokra, 

Csak ami lesz, az a virág, 
Ami van, széthull darabokra.(…) 

 
Az meglett ember, akinek 

szívében sincs se anyja, apja, 
ki tudja, hogy az életet 
halálra ráadásul kapja 

s mint talált tárgyat visszaadja 
bármikor-ezért ırzi meg, 

ki nem istene és nem papja 
se magának, sem senkinek.” 

 
Az 1935-tıl írt versekben a rend, harmónia utáni vágy egyre következetesebb komorsággal 
ütközik a szociális igazságtalanságok botrányába, és ezen keresztül vonja le a fájó 
következtetést  Isten hiányáról.. 

„Most sajnálom (de ezt is lenyelem), 
hogy nincs isten, ki gondoljon kinomra 

és azok szemét ujjával kinyomja, 
                                           kik elnézik, hogy nincsen kenyerem. (Modern szonett, 1935 május) 
 
Kevésbé indulatosan, rezignált tárgyilagossággal néz szembe Isten hiányával a Boldog hazug 
címő szonett(1935.aug.9.). 

Boldog hazug, kinek van istene, 
ki rettenetes, de maga a jóság: 
kinek sebet kap reszketı keze, 

                                                 
14 Beney Zsuzsa 1999. 97. 
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ha leszakítja a tilalmas rózsát.(…) 
 

Én nem leltem szivemben, sem az égben 
s e halott fényő istentelenségben 

szivdobogással ringatom magam.” 
 

A Kész a leltár (1936 november-december) szintén beletörıdı lemondással tekint az Isten 
nélküli világra. A vers kezdı sora a 90. zsoltár parafrázisa:  

„Magamban bíztam eleitıl fogva- 
ha semmije sincs, nem is kerül sokba 

ez az embernek” 
 

A freudi pszichoanalízis hatása egyértelmő József Attila kései költészetében, ez nem vitatott 
az elemzık körében. „Bizonyos, hogy egyes vonásaiban a pszichoanalitikus nyelv közvetlen 
hatása kimutatható, nagyon valószínő azonban az is, hogy az istenfogalom megjelenésének 
indítéka nem csak a pszichoanalízis által kialakított gondolatsor, s nem is csak azok a kóros 
pszichés feszültségek, amelyek, nagyrészt a freudista terminológia hatására, ennek nyelvén 
tudatosodtak.”15 Nem lehet tehát leegyszerősítve apa-szimbólumként értelmezni minden isten-
képzetet verseiben. Az önmaga szétesésével harcoló, s ezért a külsı világban minden áron 
rendet keresı költı ennek a vágyott kozmikus rendnek a biztosítékát és zálogát keresi 
Istenben. Ez az isten azonban nem Jézus Krisztus Atyja, a teremtı, gondviselı, megváltó, 
megszentelı Isten. A Bibliában önmagát Kijelentı Szentháromság Istennel úgy tőnik, 1935-re 
végleg leszámolt a költı. 
 Az Isten nélküli élet végsı horizontja a fizikai elmúlás. A halálhoz viszonyított lét 
végsıkig lecsupaszított erkölcsi dilemmája fogalmazódik meg a Két hexameterben. (1936 
november-december) 

„Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek úgyis! 
Mért ne legyek tisztességes? Kiterítenek úgyis.” 

 
A „kései” istenes versek másik nagy kérdésköre a bőn-ártatlanság-büntetés-megbocsátás 
kulcsszavakkal írható le. 1935-tıl kezdıdıen egyre gyakrabban jelenik meg verseiben ez a 
gondolatkör. Némelyik vers magán viseli a költı marxista szemléletének nyomait. 

„Én úgy hallgattam mindig, mint mesét 
a bőnrıl szóló tanítást. Utána 

nevettem is-mily ostoba beszéd! 
Bőnrıl fecseg, ki cselekedni gyáva! 

 
Én nem tudtam, hogy annyi szörnyőség 
barlangja szivem.”(1935.augusztus 7.) 

 
A bőn, mint valóság, racionálisan értelmezhetetlen, ugyanakkor letagadhatatlanul jelenvaló 
létezı megoldhatatlan elméleti problémát és kínzó életkérdést egyaránt jelentett a költı 
számára. Ezt példázza A bőn címő vers (1935 augusztus) 

„Zord bőnös vagyok, azt hiszem, 
de jól érzem magam. 

Csak az zavar e semmiben, 
mért nincs bőnöm, ha van. 

 

                                                 
15 Beney Zsuzsa 1999. 102. 
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Hogy bőnös vagyok, nem vitás 
de bármit gondolok, 

az én bőnöm valami más 
tán együgyő dolog. (…) 

 
Én istent nem hiszek s ha van, 

ne fáradjon velem: 
majd én feloldozom magam: 

ki él, segít nekem.” 
 

 Arany Jánoshoz hasonlóan József Attila is úgy látta, hogy a bőn kérdésére nem létezik 
emberi megoldás. Az ember megváltásra szoruló, és a váltság után vágyakozó lény, de 
önmagát nem képes megszabadítani a bőn uralma alól. A nyomasztó bőntudaton keresztül 
ismeri fel saját bőnös állapotát.  József Attila bőntudata nem vezet el a Krisztusban adott 
bőnbocsánat elfogadásához.  
 

A fenti áttekintés a teológiai kapcsolópontokat kínáló irodalmi szövegekkel 
kapcsolatban szükségszerően esetleges és töredékes. A sor folytatható Balassi istenes 
verseivel, Berzsenyi Fohászkodásával, Kölcsey Himnuszával, Ady, Babits, vagy Pilinszky és 
sok más alkotó mőveivel. Emellett természetesen nem csupán az irodalom, hanem többek 
között a történelem, földrajz, biológia is több érintkezési pontot kínál a középiskolai 
vallásoktatással. Érdemes megtalálni ezeket a pontokat, és meghúzni a kínálkozó 
párhuzamokat. Így találkozhat a középiskolában az evangélium és a kultúra. 


