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hitvallásuk jeleként oltáraikat, kultusztárgyaikat, sírjaikat jelölték vele.
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tégla egy ókeresztyén sírból származik.
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KÁLDY ZOLTÁN

„Diakonia”?

Isten iránti hálával bocsátjuk útjára a Magyarországi Evangélikus Egyház 
időszaki folyóiratát, a Diakoniá-1. Negyedévvel ezelőtt ünnepeltük az állam és 
evangélikus egyházunk között kötött egyezmény harmincadik évfordulóját, 
amikor örömmel állapítottuk meg, hogy a népi állam és egyházunk közötti 
viszony nem pusztán rendezett, hanem gyümölcsöző is. Ebben a bizalmi lég
körben érlelődhetett meg folyóiratunk, a Diakonia. Abban a reményben in
dulunk, hogy lapunk, mint a jó gyümölcs, frissít és gyógyít, mindenütt ahova 
elér és ahol élnek vele.

Evangélikus szemle ez az időszaki folyóirat. Evangélikus alapállásból — 
ha tetszik szemszögből vagy megközelítésben — fejti ki egyházunk állás
pontját teológiai, egyházpolitikai, politikai, társadalmi, kulturális, művésze
ti, ökumenikus kérdésekben, valamint az emberiség égető problémáira 
nézve.

Meggyőződésünk szerint a sajátos evangélikus látás érvényesítésének igé
nye nem egy önigaz és „mindent a legjobban tudó egyház” magatartása, ha
nem azé az evangélikus egyházé, amely magát az „egy keresztyén egyház” 
részének tudja, de ezzel együtt tudatában van külön karizmáinak (Istentől 
kapott lelki adományoknak), amelyeket „forgatni” akar az egész egyház és a 
társadalom javára. Lapunk címlapjára tudatosan tettük azt a Krisztus mo
nogramot, amelyet ásatások folyamán egy boltozati téglába vésve Tolna me
gyében találtak és a IV. századból való. Ezzel is jelezzük, hogy az evangéli
kus egyházunk történetét nem egyszerűen 1517. október 31-től számítjuk — 
amikor Luther Márton 95 tételét kiszögezte a wittenbergi vártemplom ka
pujára —, és magyarországi evangélikus egyházunk történetét sem pusztán 
az 1523-as budai országgyűléstől — ahol a lutheránusokat „fej- és jószág
vesztésre” ítélték —, hanem sokkal korábbról: nevezetesen a keresztyén egy
ház megalapításától.

Ezzel együtt tudatosan állunk a lutheri reformáció talaján, annak felis
meréseit meggyőződéssel a magunkénak valljuk, nagyra értékeljük és mun
kánkban érvényesítjük. A lutheri reformáció és annak szellemisége magyar 
népünk életében, történetében és művelődésében is jelentős szerepet játszott, 
amelyet a történet-, irodalom- és művelődéstörténetírás legjobbjai is elis
mernek és bizonyítanak. Hazai egyházunk történetével is kontinuitásban 
tudjuk magunkat. Így az „evangélikus álláspont”-ban ötvöződik és egybe
fonódik az „egy keresztyén egyház”, a lutheri reformáció és a magyar ta
lajon meggyökerezett lutheri reformáció öröksége, és ennek az örökségnek
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a mi korunkban, a mi világunkban, a mi hazai társadalmunkban való to
vábbfejlesztésének eredménye. Hangsúlyozzuk a továbbfejlesztést is, hiszen 
a mi korunk és világunk kérdéseire és „kihívásaira” nem ismételgethetjük 
azokat a feleleteket, amelyeket atyáink a maguk korában az akkor felve
tődött kérdésekre adtak, hanem a tradíció megbecsülése közben meg kell 
találnunk a feleleteket a ma elénk jövő kérdésekre. Ez különösen is elen
gedhetetlen a szocialista társadalmi rendben élő evangélikus egyházunk éle
tében. Marxistáknak és keresztyéneknek együttműködése a szocialista tár
sadalom építésében és az ezzel együttjáró dialógus is több olyan kérdést vet 
fel, amelyeknek megválaszolása nem régi tételek recitálását igényli, hanem 
új felismeréseket, nyitottságot és tanulási készséget. Ezek a „téglák” kerül
nek egymás mellé és formálódnak fundámentummá, amelyen állva mondjuk 
el véleményünket teológiai, egyházpolitikai, politikai, társadalmi, kulturális, 
művészeti, ökumenikus kérdésekben.

Egy kis etimológia és ami abból következik

Miért adtuk folyóiratunknak a Diakonia nevet?
Többen figyelmeztettek, hogy a diakonia szó a köztudatban — sokszor 

még az egyházban is — „lefoglalt”: a szegények, a betegek, az elesettek, az 
öregek, az egyedülvalók gondozását jelenti. Magától értetődően kapcsolódik 
ehhez a szeretetintézményekben, szociális otthonokban folyó munka képze
te. Azt is mondták, hogy a külföldi egyházakban vannak ilyen című lapok, 
melyek kifejezetten az egyház szeretetszolgálatával foglalkoznak, és félreér
tésre adunk okot, ha mi ugyanezt a nevet adjuk egy egészen más jellegű és 
rendeltetésű időszaki folyóiratnak.

Mi ennek ellenére megmaradtunk az eredeti elgondolás mellett, hogy 
Diakonia legyen a lap neve. Tudom, hogy magyarázattal tartozom.

Az Űjszövetségben a diakonia szó szolgálatot, a másik ember szolgálatát 
jelenti. Igei alakja a diakonein ezt jelenti: szolgálni, kiszolgálni, felszolgálni, 
gondoskodni valamiről, segíteni, támogatni, önkéntesen szolgálni a másik 
embert.

Lukács evangéliuma 10, 10-ben azt olvassuk, hogy Márta „szolgál” Jé
zusnak. Ebben az esetben arról van szó, hogy Márta gondoskodott Jézusról, 
aki betért házukba. Az Apostolok Cselekedeteiről írt könyvben szó van „asz
talok körüli szolgálat”-ról, vagyis arról, hogy a szeretetvendégségeken egye
sek segítettek. Máté evangéliuma 25. fejezetének végén Jézus az étellel-ital- 
lal, ruhával való megsegítésről, betegek, foglyok meglátogatásáról, rászo
rulók gyámolításáról beszél. Ez mind diakonia.

Az eddigiekből úgy tűnhetnék, hogy a diakonia szó valóban csak a szoro
sabb értelemben vett szeretetmunkát vagy szociális munkát jelöli meg.

Viszont a Cselekedetek könyve 6. fejezetében az igehirdetés, tehát a pré
dikáció is úgy van előttünk mint diakonia: „diakonia tou logou.” Ez már 
meglepetés.

További jelentése a diakonia szónak: a Lélektől nyert „kegyelmi ajándé
kokkal” =  karizmákkal szolgálni. Tehát a kegyelmi ajándékokkal való egy
másnak segítés is diakonia.

Világos, hogy nemcsak az anyagi, hanem a lelki-szellemi segítségnyújtás 
is diakonia.
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Sőt az egyház és az egyház tagjainak Jézus nevében történő minden te
vékenysége diakónia: a konkrét segítő szeretet munkája is diakónia, az evan
gélium hirdetése is az. A mindennapi kenyér felajánlása is az, és az „élet 
kenyerének” felkínálása is az.

Így tűnik ki, hogy az egyház életfunkciójának legátfogóbb megjelölése a 
diakónia.

Ezzel együtt azt is ki kell modnanunk, hogy az egyház egyetlen helyes 
életformája a diakónia. Vagyis a világban az egyház — ha valóban egyház 
— csak a szeretet életformájában élhet, ami más szóval azt jelenti, hogy az 
egyház azért van a világon, hogy segítsen. Segítsen azzal, ami az ember lel
ki és anyagi boldogulását mozdítja elő.

Ezt a diakóniát az egyház csak úgy végezheti, ha nem magára tekint, ha
nem az emberre, akin segíteni akar. Tehát nem önmagát akarja megsegíteni 
vagy éppen megmenteni, hanem az embert, akinek méltóságát, békéjét, ke
nyerét, jövőjét veszély fenyegeti.

Ez a diakónia világméretűvé szélesedhetik — és kell szélesednie — a mi 
korunkban, amikor nukleáris fegyverekkel el lehet pusztítani a világot, ami
kor milliók éheznek, másokat fajuk és színük miatt diszkriminálnak, és tár
sadalmi igazságtalanságok miatt szenvednek.

De még tovább kell lépnünk. Ezt a diakóniát az egyház nem végezheti el 
a világban úgy, hogy „felülről” kezeli a világot, vagy éppen „kívülről” — 
mintegy balkonról — tanítgatja azt, hanem csak úgy tud diakóniát végezni, 
ha alárendeli magát annak, akin segíteni akar. A bibliai példázatban szerep
lő irgalmas samaritánus (Lukács evangéliuma 10. fejezete) a jerikói ország
úton talált félholt emberen nem tudott „lóhátról” segíteni, hanem le kellett 
szállnia lováról, oda kellett térdelni mellé, mert csak úgy tudott „olajat és 
bort önteni sebeire és bekötözni azokat”. A „lóháton” levő egyház — tehát 
az uralkodó egyház — nem tud diakóniát végezni, vagyis semmiféle szolgá
latot nem tud végezni, hanem csak az az egyház, amely az élet országútján 
„samaritánus pozícióban” él és úgy segít. Mindezt mondhatjuk úgyis, hogy 
diákóniai életformában él. Ez szolidaritást jelent nem egyszerűen „egy je
rikói félholttal”, hanem itt és most azokkal az emberekkel — azok tömegei
vel —, akiket kifoszt és kizsákmányol a társadalmi igazságtalanság szerte a 
világon, akiket megrabol az éhség, torzóvá nyomorít a faji megkülönbözte
tés. De nemcsak a testi-materiális kérdésekben, hanem a lelki kérdésekben 
sem tud az egyház ma segíteni „lóhátról”, hanem csak úgy, hogy alárendeli 
magát annak, akinek Jézus Krisztus evangéliumát hirdeti bűnei bocsánatára 
és az új élet elnyerésére.

És még egy lépést meg kell tennünk, hogy a diakónia teljes skáláját lás
suk. A diakóniai életformában élő egyháznak tudnia kell — és pedig alá
zattal kell tudnia —, hogy korunk és világunk égető kérdéseit az egyház 
egymagában akkor sem tudja megoldani, ha teljes önfeláldozással végzi a 
világban a diakóniát. Tudnunk kell, hogy a 4,5 milliárd emberből, akik a 
Földön élnek, csak 1 milliárd a keresztyén, de 3,5 milliárd nem az. Az egy
ház részéről a diakónia azt is jelenti, hogy összefog a diakónia végzésében 
a különböző világvallások tagjaival, más világnézetű emberekkel, marxisták
kal, hogy így minden jóakaratú ember közös erőfeszítésével oldódjanak meg 
az emberiség nagy családjának kérdései. Jó, ha az egyház figyel arra, hogy az 
a bizonyos samaritánus sem volt a „választott népből” való!

Ezek után talán érthetőbb, hogy miért adtuk időszaki folyóiratunknak a
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Diakonia nevet. Mindenesetre amikor lapunk hasábjain elmondjuk vélemé
nyünket teológiai, egyházpolitikai, politikai, társadalmi, kulturális, művésze
ti, ökumenikus kérdésekben és az emberiség problémáira nézve, azt diakóniai 
alapállásból tesszük. Tehát segíteni akarunk. Meg vagyunk győződve róla, 
hogy ez felel meg az „egy keresztyén egyház”, a lutheri reformáció és a 
hazai evangélikus egyház legjobb hagyományainak.

A diakóniai szolgálathoz természetszerűleg hozzátartozik a kritika is. A 
szolidaritás azzal, akin a diakóniát gyakoroljuk, nem jelentheti a tévedései
vel, bűneivel való szolidaritást is. Ez nem diakonia volna, hanem cinkosság. 
Á régi próféták a népükkel azonosultak, és nem népük bűnével. De azt is 
hangsúlyoznunk kell, hogy előbb azonosultak népükkel és csak azt követően 
szóltak bűneik ellen, de soha sem mint „kívülállók” vagy „felettük valók”, 
hanem mint akik egyek a néppel. Így akarjuk mi is a diakóniát végezni.

Nemcsak etimológia, hanem teológia is

Az eddigiekből úgy tűnhetik, hogy a görög diakonia szó etimológiai vizs
gálata és annak eredményei indítanak bennünket diakóniára. Ez azonban 
önmagában nagyon gyenge alap volna. Ennél sokkal többről van szó. Egy
szer valaki nekem megmagyarázta, hogy az etimológiai munkában mindig 
a személyes főnévvel kell kezdeni, mert az a cselekvő. A diakonia szócso
portnál is ez a helyes eljárás. A személyes főnév ennél a szócsoportnál a 
diakonos. A diakonos az, aki a diakóniát végzi. A diakonos főnév pedig ezt 
jelenti: szolga, a szegények és a betegek gondozója, segítő.

Es ha itt tovább lépünk, akkor már nem az etimológia, hanem a teológia 
területén vagyunk, és azon belül a krisztológia területén. Az Üj szövetség 
tanúságtétele szerint ugyanis maga Krisztus a diakonos, a Szolga, a Segítő.

Maga Krisztus jelentette ki: „Az Emberfia sem azért jött, hogy szolgálja
nak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért (Máté 
evangéliuma 20. fejezet). Az elsőségért versengő tanítványainak pedig azt 
mondja: „Aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és 
aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asz
talnál ül, vagy az, aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? En pedig olyan 
vagyok közöttetek, mint aki szolgál” (Lukács evangéliuma 22. fejezet). A láb
mosás jelenetében (János evangéliuma 13. fejezet) maga elé kendőt kötve, 
a szolgálattevő háziszolga helyzetében mondja: „Példát adtam néktek, hogy 
amint én tettem  veletek, ti is úgy tegyetek”. Nem mások ragasztották rá a 
diakonos megjelölést, hanem ö  jelentette ki diakonos-nak magát.

Nemcsak mondta magát diakonosnak, hanem a legteljesebb értelemben 
gyakorolta is a diakóniát: hirdette az evangéliumot, gyógyította a betege
ket, kenyeret adott az éhezőknek, közösséget vállalt a társadalomból kita
szítottakkal, a fajuk és vallásuk miatt diszkrimináltakkal. Ledöntött minden 
válaszfalat, amely elválaszthatta az emberektől. Leült egy asztalhoz — tehát 
közösséget vállalt — a megvetett vámszedőkkel és „bűnösökkel”. Belement 
annak az életnek a közepébe, amelyben ott és akkor az emberek éltek. Részt 
vett az élet valóságos dolgaiban és soha sem maradt valami szent elszige
teltségben. Sohasem a világ és az emberek ellen élt, hanem mindig a vi
lágért és az emberért élt és cselekedett. Az embernek nemcsak a „lelki” igé
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nyeit tartotta szem előtt, hanem a testieket is. Az egész ember minden ügyét 
vette fel. Amikor prédikált, akkor is az egész embernek hirdette az igét.

Ez a diakonos a legnagyobb diakóniát akkor végezte el, amikor a golgotái 
kereszten életét adta a világért.

9

Bennünket tehát elsősorban nem etimológiai, hanem hitbeli, teológiai meg
fontolások vezetnek, amikor evangélikus egyházunk egész szolgálatát — a 
sajtómunkát is — diakóniának valljuk. Ez a diakónia Krisztus rajtunk vég
zett diakóniájából ered és abból táplálkozik. Mondhatnám azt is, hogy a 
diakónia nem más, mint a Diakonos követése, tehát Krisztus követés.

A mi evangélikus egyházunk nem számításból és nem kénytelen alkal
mazkodásból végzi segítő szolgálatát a szocialista társadalom építésében, és 
nem azért vállalunk közösséget népünkkel, mert nincs más választásunk, 
hanem abból a belső meggyőződésből, hogy akkor követjük Krisztust, ha 
segítünk, építünk, szépítünk egész népünkkel együtt és egész népünk javára.

D e az ő nyomukban is

Amikor népünk és az emberiség nagy családja segítéséről és szolgálatáról 
beszélünk, egyben azoknak a nyomában is járunk, akik az elmúlt 400—450 
évben magyar földön evangélikus egyházunk tagjaiként éltek és munkál
kodtak népünk felemelkedéséért. Magyarországi evangélikus egyházunk szá
zalékarányát messze meghaladó mértékben ajándékozta meg népünk törté
nelmét, kulturális életét kiváló államférfiakkal, tudósokkal, írókkal, köl
tőkkel és művészekkel. A magyar lutheri reformátorok jeles szolgálatot vé
geztek népünk művelődése, az iskolaügy és kultúra terjesztése terén. A sza
badságharcok élén számos nagyszerű evangélikus politikust és hadvezért ta
lálhatunk. Tudósaink, pedagógusaink hazai és nemzetközi tekintetben meg
becsülést szereztek a magyar művelődésnek. Nem dicsekedni akarunk velük 
valamiféle hamis evangélikus öntudattal, hanem nyomukban akarunk járni 
talentumaink szerint, népünk további felemelkedése érdekében. A  sok közül 
hadd ragyogjon előttünk néhány név: Dévai Bíró Mátyás, Ozorai Imre, 
Huszár Gál, Sztárai Mihály, Bornemisza Péter, Petrőczy Kata Szidónia, Kis 
János, Berzsenyi Dániel, Bajza József, Petőfi Sándor, Székács József, Győry 
Vilmos, Mikszáth Kálmán, Gyóni Géza, Reményik Sándor, Darvas József, 
Mihályfi Ernő költők és írók; Illésházy István, Thököly Imre, Kossuth Lajos 
államférfiak, Dessewffy Arisztid és Leiningen-Westerburg Károly aradi vér
tanúk, Bél Mátyás, Tessedik Sámuel, Berzeviczy Gergely, Wallaszky Pál, 
Schedius Lajos, Balassa János, Markusovszky Sámuel, Heim Pál, Irinyi 
János, Fabó András, Bőhm Károly, Schneller István, Schulek Frigyes, Pecz 
Samu, Sándy Gyula, Herman Ottó, Domanovszky Sándor, Gombocz Zoltán, 
Melich János, Péterfy Sándor, Zalánfy Aladár, Benczúr Gyula, Glatz Oszkár. 
Lux Elek, Lux Kálmán, Lühnsdorf Károly, Rudnay Gyula, Tichy Kálmán 
tudósok, pedagógusok, közgazdászok, nyelvészek, orvosok, festők, zeneművé
szek. És még lehetne folytatni. Tudásuk, művészetük, egész életük beleépült 
népünk életébe, és gazdagította azt. Ma azt mondanánk: ez is diakónia volt. 
Örülünk, hogy ma is vannak kiváló evangélikus tudósok, írók, költők, zené
szek, akik vállalták a szolgálatot lapunkban.

Akik kezükbe veszik lapunkat, fogadják szeretettel.



WEÖRES SÁNDOR

XXIII. zsoltár

Én pásztorom Isten, 
több semmi se kell, 
bizton terel engem 
réten, ligeten, 
s fénylő itatóra, 
ha szomjuhozom; 
hogy el ne bolyongjak, 
rám gondja vagyon.

A völgyben, az erdőn, 
hol bandukolok, 
te őrizel engem, 
nyugton haladok. 
Vessződ ha legyint rám, 
nem ugróm: ugyan 
ki bántana engem, 
ha óv az Uram?

Rám támad akárki, 
én föl se veszem, 
gondos figyelésed 
folyton viselem, 
gyapjam kenegetve 
mi kell, megadod, 
jóságod ugyan mint 
lehetne nagyobb?

Budapest 1978.



G. GYÖRFFY KATALIN

Magyarország legrégibb szószék-oltára 
a nemeskéri evangélikus templomban

A nemeskéri evangélikus templomra és szószék-oltárára az Országos Mű
emléki Felügyelőség által 1976-ban megindított helyreállítás hívta fel a fi
gyelmet. A szószék-oltár restaurálására 1976 és 1978 között került sor az 
OMF faszobrász-restaurátor műhelyében. A restaurálás folyamán lehetőség 
nyílt a szószék behatóbb tanulmányozására és annak megállapítására, hogy 
a szószék olyan kimagasló művészi és történeti értéket képvisel, amelyről 
eddig nem volt tudomásunk.

A nemeskéri evangélikus gyülekezet 
és a nemeskén templom rövid története

Nemeskér Győr-Sopron megyében Soprontól harminc kilométerre van. A 
község a 16. században a Nádasdy-család birtoka volt, s tekintve, hogy a 
Nádasdyak nagyon hamar áttértek az evangélikus hitre, így Nemeskér ka
tolikus lakossága is 1535 körül már evangélikus volt.1 A katolikus templomot 
evangélikusként használták a továbbiakban. 1643-ban Nádasdy Ferenc 22 
éves korában rekatolizált. Nádasdy Ferenc hitehagyásával a dunántúli evan
gélikusok történetében az elnyomatás kora következett. A vallásüldözés az 
1671-es Wesselényi-féle összeesküvés után tovább fokozódott. A dunántúli 
protestánsoknak különösen nehéz volt a helyzetük, mert Széchényi György 
győri püspök mindent elkövetett, hogy visszaszerezze az evangélikusok ál
tal használt egykori katolikus templomokat. Az 1681-es soproni országgyű
lés valamennyire megkönnyítette vallásgyakorlatukat. Elrendelték, hogy az 
úgynevezett artikuláris helyeken engedélyezzék a nyüvános vallásgyakorla
tot. Minden vármegyében két helyet jelöltek ki. Sopron megyében az evan
gélikusok Nemeskéren és Vadosfán gyakorolhatták vallásukat. Fontos lett 
a szerepe Nemeskémek az evangélikus egyházban, mert 32 község 3000 evan
gélikusa tartozott a gyülekezethez, de jelentős lett a megyében is, mert idő
közben megyei székhellyé tették. Egyrészt tehát a Sopron megyei evangéli
kusok központja, másrészt a megyegyűlések színhelye, s így a többségében 
katolikussá vált megyei nemesség gyülekezési helye volt. A katolikus főurak 
nem is tudtak beletörődni abba, hogy nincs templomuk Nemeskéren. Több
szöri támadásuk és követelésük eredményeképpen 1732-ben elvették az 
evangélikusoktól a templomot, a paplakot és az iskolát. 1732 májusában kap
tak egy telket, amelyen felépíthették új templomukat, de csak „granárium”,
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azaz magtár formára, kettős tetővel, torony nélkül, és olyan magasra, hogy 
a többi ház közül ne emelkedjen ki. A templom ennek megfelelően hat hó
nap alatt felépült.

A vallásüldözés nehéz éveiben, amikor az országban valahol az evangé
likusoknak lehetőségük nyűt új templomot építeniük, a helyi adományok 
mellett külföldi adományokat is kaptak általában. Gyűjtést indítottak azok
ban az országokban, ahol rendkívül erős volt az evangélikus egyház és ame
lyekkel nagyon szoros kapcsolatuk volt a magyar evangélikusoknak.

Németországi, svédországi és dániai adományokból építették 1717-ben a 
késmárki evangélikus templomot.2 A soproni evangélikus oratórium építé
sére 1677-ben Bécsből, Német- és Svédországból folytak be segélyek.3 Köny- 
nyen elképzelhető, hogy a nemeskériek is kaptak segítséget valamelyik né
met testvéregyháztól. Ezt különösen valószínűvé teszi az a tény, hogy Ne- 
meskéren ebben az időben Perlaky József volt a lelkész,4 akinek édesanyja 
Hunnius Katalin wittenbergi tanári családból származott. Perlaky is három 
évet töltött a wittenbergi egyetemen. A magyar evangélikus lelkészek több
sége németországi egyetemekre járt. A németországi kapcsolatok a 17. szá
zadban és a 18. század első felében erősen érvényesültek, az anyagi támoga
tás mellett rendkívül erős szellemi hatást is jelentettek.

Az evangélikus lelkészek általában nagy tudású, széles látókörű, kulturált, 
haladó emberek voltak. Nemeskéren a mai napig őrzik azt a rendkívül gaz
dag, teológiai művekből álló könyvtárat, amelynek nagy részét Perlaky Jó
zsef gyűjtötte össze. Mindezek ismeretében könnyen elképzelhető, hogy a 
nemeskéri templom gyors felépítését adományokból tudták megvalósítani, és 
adományként kapták a templom szószékét is, amelyet 1736-ban állítottak fel
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az oltárral együtt. 1735-ben kriptát alakítottak ki a templom alatt özv. Zsan- 
kó Boldizsárné, Kisfaludy Anna költségén. 1743-ban tornyot akartak építe
ni, de az építkezést leállíttatták. A torony végül csak 1862-ben készült el. 
1766-ban megszüntették a kettős tetőt, mert rendszeresen beázott a temp
lom.3

A nemeskéri evangélikus templom leírása

A templom ma is abban az egyszerű külső formában jelenik meg, amely
ben felépült. Az egyhajós templom keleti végén torony emelkedik. A föld
szinten és a karzat magasságában, egymás fölött lapos kosáríves, egyszerű, 
keretezetten ablaknyílások vannak. A templom szerény külseje alapján nem 
is feltételeznénk, hogy belső tere, kialakítása milyen harmonikusan szép. Az 
intérieur művészi hatását a magas színvonalú faszerkezet, a fehérre meszelt 
falak, a vörös téglapadló és a kis ablakokon beáramló kevés fény együttese 
adja.

A templom két hosszanti falán és a torony felé eső oldalon zárt mellvé- 
des fakarzat fut végig. A karzatot és a mennyezetet magas fadúc tartja. Két 
könyökgerenda ágazik el a földszinten, és négy az emeleten. Ezek támasztják 
alá egyrészt a karzatot, másrészt a famennyezetet. A könyökgerendák elhe
lyezése és külső felületük íves megmunkálása olyan jelleget ad az oszlopok
nak, mintha boltozatot tartanának; az elágazó gerendák olyanok, mintha a 
boltívek indításai volnának. A templom ma is azt az egyszerű, tartózkodó 
szellemet tükrözi, amelyben az evangélikus templom felépült.
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A szószék-oltár

A templom szigorú, díszítetlen belső terébe jól beleillik az egyszerű szószék
oltár, amely azonban csak első pillantásra látszik egyszerűnek. Ha alaposab
ban megtekintjük, körbejárjuk, észrevesszük, hogy két, eredetileg nem ösz- 
szetartozó, eltérő minőségű és korú részből, szószékből és oltárból áll. Az ol
tárt 1736-ban, valószínűleg Nemeskéren készítették, a hozzá csatlakozó gaz
dagon faragott, későreneszánsz-korabarokk stílusú, a 17. század fordulójáról 
származó szószéket pedig minden valószínűség szerint Németországból hoz
ták, és Nemeskéren építették egybe az oltárral. Így tehát Magyarország leg
korábbi szószék-oltárát eredetileg nem annak tervezték. A szószék itt má
sodlagos elhelyezésben van. A templomban ülő hívek a szószékből semmit 
sem láthattak, mert az oltárfal teljesen eltakarta. A szószék rendkívül szép 
faragott díszítése egyáltalán nem érvényesült, mert nem is látszott.

A szószék-oltár típus a 17. század második felében terjedt el Németország
ban. Létrejöttének liturgikus oka volt. Az evangélikus liturgiában az oltár
nak és a szószéknek kezdettől fogva központi szerepe volt, minthogy az úr
vacsorát és a prédikációt tekintették az istentisztelet legfontosabb elemének. 
Az oltár az úrvacsora asztala, a szószék az igehirdetés helye. A szószék-ol
tár ezt a kettős funkciót egységben látja el. Luther azt ajánlotta, hogy az 
oltáron az Utolsó Vacsorát ábrázoló kép szerepeljen. A 17. század folyamán 
általában ragaszkodtak ehhez, csak a század végén váltják fel más bibliai 
jelenetek is, mint például a keresztre feszítés.6

A leggazdagabban díszített szószék-oltárok Brandenburgban, Szászország
ban, Thüringiában, Kelet-Poroszországban terjedtek el. A szószéket és az ol
tárt egységesen díszítették. A szószéken gyakran az evangélisták szobrai lát
hatók, a szószéket faragott oszlopok keretelik; az oltárnak akantuszindák- 
ból faragott szárnyai vannak, de szobrok is állhatnak kétoldalt.7 A 18. szá-
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zad második felétől a szószék-oltárok átalakultak, és a templomok szenté
lyének végfalát elfoglaló egységes nagy építményekké váltak, ahol a szó
szék beleolvadt az egész együttesbe. Ilyenek a Türelmi Rendelet után Ma
gyarországon felépült evangélikus templomok szószék-oltárai is. Későbarokk, 
klasszicista stílusúak a győri, a varsádi, az orosházi, a szarvasi, a tótkomlósi, 
uraiújfalui evangélikus templomok szószék-oltárai.8

A nemeskéri szószék-oltár oltárképe az Utolsó Vacsorát ábrázolja. A pre- 
dellán és az oromzati részben bibliai idézetet tartalmazó szöveges tábla van. 
A kép két oldalán korintuszi fejezetű, hasáb lábazatú oszlopok párkányza- 
tot tartanak. A retablót akantuszlevélt utánzó, de laposan, sablonnal kifűré
szelt szárnyak keretelik. Az egyszerű oltár felépítése a brandenburgi falusi 
templomok oltáraihoz hasonló, azoknak nagyon leegyszerűsített változata. 
Ezeken a brandenburgi szószék-oltárokon megtalálható általában az Utolsó 
Vacsora oltárkép, a feliratos predella és az akantuszdíszes szárny, csak jóval 
pompásabb megformálásban.9
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A nemeskéri fenyőfából készült oltárfal rózsaszínes, az oszlopok és a pre- 
della kék márványozású, az oszlopfők, a képkeret és a számydísz aranyo
zott. A viszonylag színes oltárt valószínűleg csak 1870 után festették át fe
hérre, ezt bizonyítja az 1847-es egyházlátogatási jegyzőkönyv, amelyben a 
márványozott oltárról írtak,10 és ezt bizonyítják a vegyészeti vizsgálatok 
is11. Ezek a fehér átfestésekről kiderítették, hogy olyan festékkel készültek, 
amelyek 1870 után kerültek forgalomba. A szószék-oltár restaurálásakor elő
került három mesternév, amelyeket ácsceruzával írtak a festetten deszka
felületre. A feliratok a következők: Ion Conrad Nürnberg, Dániel Mittendorf 
fecit 24 augusti 1736, és Andreas Bader. Johann Conrad az egyetlen, akiről 
megállapítható, hogy Sopron megyében máshol is dolgozott. 1761-ben Fertő
dön az Esterházy-kastély könyvtárában könyvszekrények készítését és régi 
bútorok átalakítását végezte.12 Lehetséges, hogy a másik két mester közül 
az egyik a festő, a másik az aranyozó volt. Sopron megyében Farád község 
evangélikus templomának egyszerű, 18. század végi szószék-oltára majdnem 
teljesen megegyező felépítésű a nemeskérivel. Az oszlopokkal kereteit oltár
kép Krisztust ábrázolja a keresztfán.13 így oldották volna meg a nemeské- 
riek is, ha nem kerül a birtokukba a különleges szószék.

Az oltár tehát 1736-ban, a templom felépülése után négy évvel Nemeské- 
ren készült, ezt bizonyítja asztalost igénylő kivitele és a szószéken történt 
csonkítások is.

A szószék

Az oszlopon álló szószék, szobrai és dekoratív részletei egyaránt hársfából 
készültek. A szószékkosár négy oldallapján egy-egy félköríves fülke, az egyes 
fülkékben az evangélisták szobrai állnak. A fülkék felett egy-egy gyümölcs
füzér, szárnyas kerubfej, a fülkék alatt egy-egy akantuszlevelekkel borított 
konzol, mellettük voluta helyezkedik el. Az oldallapok találkozását herma- 
pilaszterek takarják, ezek közül azonban egy hiányzik. A szószék eredeti fel
járója, hangvetője, a párkányok kisebb-nagyobb darabjai sincsenek már meg. 
A restaurálás folyamán bebizonyosodott, hogy a szószék eredetileg önállóan 
falhoz csatlakozott. Lehetséges, hogy a gyülekezet már töredékesen kapta, de 
elképzelhető, hogy a fel nem használt darabok elpusztultak. A szószék ere
detileg festetten volt, a fa természetes színében hagyták, esetleg fényezték 
vagy pácolták, ez ma már nem állapítható meg. A nemesfából, kőrisből, 
tölgyből, hársból, dióból készült templomi berendezési tárgyakat gyakran 
hagyták festetlenül még a 17. század folyamán is, elsősorban Észak- és Ke- 
let-Németország területén. Magyarországon a fa természetes színében hagy
ták a késmárki Thököly-vár kápolnájában a szószéket és a teljes berende
zést, a szepeshelyi templomban a domborműves padokat, stb. A nemeskéri 
szószéket is csak új helyén, a nemeskéri templomban festették fehérre.

Stilizált akantuszlevelek, indák, maszkok, prizmák díszítik a szószék osz
lopát. Ezek is általánosan elterjedt reneszánsz díszítőelemek, ugyanúgy, mint 
a gyümölcsfüzérek, kerubfejek és hermapilaszterek, amelyeket még a 17. szá
zad folyamán is alkalmaztak. A magyarországi templomi berendezéseken a
17. század elejétől fordulnak elő.14 A Felvidéken és Erdély szász városainak 
templomaiban fedezhetjük fel a hermapilasztereket, kerubfej eket és gyü
mölcsfüzéreket.15 A dekoratív elemek gyors elterjedésében nagy szerepe volt 
azoknak a fafaragóknak, akik Észak-Németországból, Sziléziából, Lengyel-
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A szószék Máté, Márk és Lukács evangélistákkal

országból jöttek a Felvidékre és onnan Erdélybe. Hans Schmidt szobrászle
gény a lőcsei Szent Jakab templom szószékének mestere pl. Dániából került 
Lőcsére.16 Az 1626-ban készült szószék a német későreneszánsz plasztika for
mavilágát tükrözi. A lőcsei templomban a szószéken kívül más faragványok 
is vannak, például az orgonakarzatok, amelyek ennek a fafaragó műhely
nek az alkotásai. Ezek nagy hatást gyakoroltak a Szepesség más templomai
nak faberendezéseire.

A nemeskéri szószék díszítő faragványai általánosságban közel állnak a 
17. századi felvidéki díszítő elemekhez, de a nemeskéri kerubfejek telt for
mái, a gyümölcsfüzérek természethű megformálása, a hermapilaszterek har
monikus, arányos kialakítása eltér a lőcsei templom szószékének stilizáltabb 
formáitól. Ugyanezt a megállapítást tehetjük a nemeskéri szószék szobrai
val kapcsolatban is.



A négy szobor a középkori evangélista-típust képviseli; jelképes állataik 
kíséretében kerülnek bemutatásra. A legfiatalabb János evangélista, felfelé 
tekintő arccal áll, kezében nyitott könyvet tart. Bal lába előtt helyezkedik 
el a sas, kissé felemelt szárnyakkal, oldalra fordított fejjel. Az erősen ki
hangsúlyozott, nagy tömegű ruharedők tömör, nyugodt formát adnak a szo
bornak.

16 G. GYÖRFFY K.: MAGYARORSZÁG LEGRÉGIBB SZOSZÉK-OLTÁRA

János evangélista alakja a szószéken, balján a sas. és ornamentális részletek
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Máté evangélista alakja a szószéken, jelképesen angyal vezeti a kezét
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János evangélistánál idősebb Lukács. Egyénien megformált arca és deákos 
(orvosi) öltözete eltér János angyalszerű alakjától. Lukács bal oldalán fek
szik az ökör.

A szószék eredeti bejárata melletti fülkében helyezkedik el Máté a kis an
gyallal. A többi evangélistához hasonlóan bal kezében ő is könyvet tart. A 
szorosan mellette álló angyal szintén földig érő galléros ruhát visel. A ka
rakteres beesett arcot sűrű körszakáll és rövid fürtökből álló haj keretei!

A legidősebb evangélista szobra a legmonumentálisabb. Márk hatalmas 
szakálla és bajusza tekintélyes külsőt ad a figurának. Ráncok barázdálják 
arcát szeme és orra körül. Oroszlán látható mellette.

A négy evangélista szobra nyugalmat áraszt. Az arcok élethű megformá
lása, a ruharedők nagy tömegekben, de finoman megoldott redői, a haj és 
szakáll tömören összefogott fürtjei alapján komoly szakmai tudású, nagy mű
vészi tehetségű mester működésére következtethetünk. Feltehetően nem egy 
mester faragta a szószék összes plasztikai díszét: a faragás módjában az egyes 
darabokon kisebb-nagyobb eltérések fedezhetők fel. Bizonyos azonban, hogy 
jelentős faszobrász művészi elképzelése valósult meg, esetleg több kitűnő se
géd közreműködésével, vagy egy nagyobb, magas színvonalú műhelyben.

A szószékre vonatkozóan feljegyzések sajnos nincsenek, s így készülésé
nek helyét és időpontját csak stíluskritikai alapon lehet meghatározni.

Az elemzett dekoratív részletek, kerubok, hermapilaszterek, gyümölcsfü
zérek, konzolok olyan jellegzetes reneszánsz díszítőelemek, amelyeket elősze
retettel használtak még a 17. században is. De egyre jobban csökkent azok
nak az alkotásoknak a száma, amelyeken ez a reneszánsz formakincs önma
gában fordult elő, s az 1630-as évek után más ornamentikával együtt, av
val kombinálva alkalmazták. A négy evangélista kiegyensúlyozott, nyugodt 
felépítésű szobra is azt bizonyítja, hogy a szószék az 1630-as évek előtt ké
szült. A kelet- és észak-németországi szószékek szobrai a 17. század máso
dik felétől jóval mozgalmasabbakká váltak. 1590 előtt sem igen készíthették 
a szószéket. Németországban az 1590 előtt felállított szószékek jóval tekto- 
nikusabbak és merevebbek voltak. Szobraikat anatómiailag pontosan, de 
gyakran sematikusan, nem egyénített arcokkal formálták meg.

A nemeskéri szószék szobrászati dísze olyan mesterek alkotása, akik Né
metországban vagy olyan vidéken tevékenykedtek, amelynek szobrászata 
teljes egészében a német stíluskörbe tartozott. A szószék faragványainak stí
lusa a 17. század fordulóján működő drezdai vagy Drezda-kömyéki szob
rászati iskolákkal áll rokonságban. Különösen a drezdai Walther művész
család egyik tagjának, Hans II. Walthernek (1526—1600)17 alkotásai hozha
tók kapcsolatba a nemeskéri szószék szobraival. A drezdai Walther szobrász
iskolának a hatása egész Szászország18 területén érvényesült, s így nem köz
vetlenül Walther körében kell azt a faszobrász mestert keresnünk, aki a ne
meskéri szószék szobrászati díszét faragta. Ismeretes, hogy a szószéket vala
hol már használták. Megkockáztatható az a feltételezés is, hogy valamelyik 
szászországi vagy brandenburgi templomban állt. Azért bontották le a hasz
nálatban lévő szószéket, hogy egy magyar evangélikus gyülekezet gondjain 
segítsenek? Avagy már lebontott, talán éppen egy szószék-oltár felállítása 
miatt feleslegessé vált szószék jutott el Magyarországra, a Nemeskérre kül
dött mesteremberekkel együtt? Mindez ma még kideríthetetlen. Talán ha 
majd többet tudunk a három 18. századi mesterről, kapcsolataikról, fény de
rül a szószék eredetére is.
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JÁNOSY ISTVÁN

Bártfa

Őseim temploma, örökszép példázat, 
hogy a tépett lélek függőlegesen épül: 
lentről száll a fényre a sötétbül, 
ha a varangy-lét kénye ellen lázad.

A kezdet: idill. Nagyfejü, vézna lánynak 
fia születik és a lány megszépül 
örök jelenéssé. Ázottan köré gyűl 
pásztorok népe: enyészet és alázat.

De ha a lélek csak fölfele száll, 
az idill vége: a kereszthalál: 
szikár, rút Corpus a boltív alatt.

Mégis e test túlnő minden bilincsen, 
mert Benne Igenné vált a Nem, a Nincsen. 
Ablak: lánggal zenél, s megállt a pillanat.

1978. június 29.



OTTLYK ERNŐ

Egyházunk első találkozása 
a szocialista forradalommal

Az első világháború harmadik-negyedik évére a nacionalista háborús má
mor rég elmúlt. A tömegek növekvő elégedetlensége a sztrájkokban, éhség
lázadásokban, a katonaszökevények növekvő számában nyilvánult meg. A 
kezdeti némaság után az értelmiség legjobbjai is mind sűrűbben emelték fel 
szavukat a háború folytatása ellen.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom visszhangja egyházunkban

Az 1917-es orosz forradalom kitörtésének hírét a munkásság lelkesedéssel 
fogadta. A cárizmus bukása példaképül szolgált a Hebsburgok megbuktatá
sához.

A nagy idők eseményei egyházunkban is éreztették hatásukat. Az Evan
gélikus örálló ismertette a szovjet kormány vallásügyi rendelkezését, amely 
szerint az egyházat elválasztják az államtól, megszüntetik bizonyos felekeze
tek fölényét a többivel szemben, a lelkiismereti szabadságot teljessé teszik, 
az összes vallási rítus teljes szabadságot élvez, az egyházat és az iskolát el
választják, a hitoktatási kényszer megszűnik, az anyakönyvezés állami fel
adattá lesz, a papi kiváltságok megszűnnek, a papság állami díjazásban nem 
részesül, a kultuszcélokat szolgáló épületeken kívüli vagyon a nép tulajdo
nává lesz. (Evangélikus Örálló, 1918. 61.)

Az egyházi sajtó örömmel jelenti be, hogy a breszt-litovszki béketárgya
láson a központi hatalmak és Oroszország megbízottai a béke főbb pontjai
ra nézve megállapodásra jutottak. (Harangszó, 1918. 13.) A Szovjetuniónak 
Lenin kezdeményezésére létrejött békelépését az Evangélikus Örálló így 
méltatja: „Békeszózat csendült vüággá a messze Keletről, honnét eddig öl
döklő fegyverek csatazaja rémítgette lelkünket. A békesség szelíd galambja 
végre kiröppent s szárnyára kelve most már — jól esik hinnünk —, bere
püli majd az egész világot és meghozza elveszített nyugalmát a harcokban 
megfáradt emberiségnek.” (Evangélikus Örálló, 1918. 45.)

A feudalizmus korában egyházunk számára a legmagasabb világi tisztsé
gekbe választott főurak védelmet jelentettek a Habsburg-katolikus elnyo
mással szemben. A forradalmasodé országban azonban egyre inkább teher
tételévé váltak az egyháznak. Báró Solymosy egyetemes felügyelővel az élen 
nem győzték inteni a híveket, hogy a szocializmus „nagy munkabérekre ösz
tönzi az embereket”, ami a fennálló uralkodó osztály érdekeivel ellentétes.
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A hosszabb ideje felgyülemlett elégedetlenség sztrájkokban robbant ki. 
Az első nagyobb általános sztrájk 1918. január 14-én az ausztriai Wiener 
Neustadtban volt. Néhány napon belül megtagadták a háborús célok szol
gálatát a cseh és a galíciai munkások is. Az osztrák általános sztrájk hírére 
január 17-én az újpesti és a pesterzsébeti munkások is sztrájkba léptek, és 
másnap Budapesten is megkezdődött a tömegsztrájk, amely átterjedt az or
szág valamennyi ipari városára. A háború tovább folytatódott, a januári 
sztrájkok azonban a háború kezdete óta első ízben villantottak fényt arra, 
hogy a proletariátus új, eddig soha nem látott erővel jelentkezik a történe
lem színpadán.

Egyházunkban is sokan belátták, hogy a fegyverek megáldása és a hábo
rús optimizmus súlyos tévedései után valamit tenni kell a béke érdekében, 
hiszen a Szentírás erre ad indítást a keresztényeknek. Szimonídesz Lajos 
ezt így fejezte ki: „Évek óta mindinkább világosan érezhetővé vált, hogy a 
népnek alig van embere. Sokan vannak, akik belőle élnek, nem kevesen, 
akiknek érte kellene élniök, sorsa javításán, lelke művelésén kellene munkál- 
kodniok, azonban ezek mind nem éreznek a néppel. A háború sok éket vert 
a lelkész és népe közé.” (Evangélikus Lap, 1918. 43. sz.)

A háború és béke kérdésében bizonytalankodó teológia, a főúri egyházi ve
zetés, inkább az eseményektől, mint az igétől vezérelt egyházi élet tanács
talan és kényelmeskedő volt a nagy idők viharaiban, s nem tudott egyház
hoz méltó választ adni az emberek kérdéseire. Ezért van annyi panasz és vád 
a kor tisztánlátó embereinek ajkán.

A történelem kereke pedig gyorsan és feltartóztathatatlanul forgott to
vább.

Az „őszirózsás” forradalom

Az Osztrák—Magyar Monarchia bomlása 1918 nyarán forradalmi vál
sággá mélyült. Vezető körei nem találtak kiutat. Magyarországon maga Tisza 
István is kénytelen volt elismerni a képviselőházban a háború elvesztését 
(okt. 17.). A Wekerle-kormány lemondott. Október 28-án a csehek, 29-én a 
horvátok, 30-án a szlovákok mondták ki elszakadásukat a Monarchiától, il
letőleg Magyarországtól. Ilyen körülmények között következett be október 
utolsó napjaiban a Monarchia katonai összeomlása az olasz fronton.

A munkásság, a radikalizálódó értelmiség és a kispolgárság lendületétől 
hajtva október 25-én megalakult Károlyi Mihály vezetésével a Magyar Nem
zeti Tanács. 12 pontos programja különbékét és függetlenséget, a nemzetisé
gek önrendelkezési jogának elismerését, földreformot és általános választó
jogot követelt. Október 29-én a rendőrség felesküdött a Nemzeti Tanácsra, a 
katonaság is a forrongó tömegekhez pártolt. 30-án a nagyüzemekben gyűlé
seket tartottak, délután egymást érték a tüntetések. Az éjszaka folyamán a 
forradalmi katonaság és munkásság — a 30-án alakult katonatanács irányí
tásával — elfoglalta a katonailag fontos pontokat, és 31-én reggel a tüntető 
tömeg a forradalom győzelmét ünnepelhette. A katonák letépték sapkajelvé
nyüket, helyébe őszirózsát tűztek. A délelőtt folyamán a király megbízottja, 
József főherceg miniszterelnökké nevezte ki Károlyi Mihályt, aki a Nemzeti 
Tanács tagjaiból koalíciós kormányt alakított.

A Károlyi-kormány s az őt támogató polgári társadalom a király lemondá
sával (november 13.), a köztársaság kikiáltásával (november 16.) és polgári
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demokratikus reformok bevezetésével befejezettnek tekintette a forradalmat. 
Célja a polgári demokratikus köztársaság megőrzése volt. A néptömegek 
azonban a tőkés rend megdöntésére törekedtek. Ezért a hatalmi harc a pol
gári és népi forradalmi erők között tovább folyt. A döntő lökést az Orosz
országból november közepén hazatért, kommunistává fejlődött magyar ha
difoglyok adták meg, akik Kun Béla vezetésével forradalmi marxista párt 
alapításán fáradoztak. Kun Béla tárgyalásainak eredményeként november 
24-én megalakították a Kommunisták Magyarországi Pártját.

Egyházi lapjaink nagy teret szentelnek az eseményeknek, részletesen is
mertetik a történteket. A Habsburg-monarchia bukásán nem sajnálkoznak, 
sőt az általános forradalmi és békehangulat hatása alatt pozitívan értékelik az 
eseményeket.

A Harangszó közli, hogy az Országház kupolatermében november 16-án 
kikiáltották a független magyar köztársaságot. (1918. 230.)

Az Evangélikus Őrálló ezt írja: „A reformációnak 401. évfordulóján, ha
zánk fővárosa, Budapest, nagy eseményeknek volt színhelye. A protestáns 
egyház története hazánkban össze van forrva hazánk történelmével. A vallás- 
és lelkiismereti szabadság küzdelmei egybeesnek hazánk függetlenségéért 
vívott harcokkal” (Evangélikus Őrálló, 1918. 309.)

Ezt a józan és reális hangot képviseli az Evangélikus Lap, amikor ezzel 
kapcsolatban így ír: „Október 31-ike ezentúl nemcsak evangélikus egyhá
zunknak lesz ünnepe, hanem a magyar köztársaságnak is. Szerencsés össze
találkozás. A vallásos felszabadulás és a nemzeti szabadság összetartoznak 
és kiegészítik egymást. Ezt a véletlent jó előjelnek is vehetjük.” (Evangélikus 
Lap, 1918. 47.)

Az Osztrák—Magyar Monarchia összeomlása után előrelátható volt, hogy 
az új forradalmi helyzetben a régitől eltérő lesz az egyház és állam viszonya 
is, megváltozott körülmények más lehetőséget fognak nyújtani az eddiginél 
az egyházaknak.

A régi vezetők nem tűntek el az egyház kormányrúdja mellől. Az Őrálló 
követeli a katasztrófa-politikát kiszolgálók távozását az egyházi közéletből. 
Nem kíméli a nagy vagyonú világi vezetőket, sem pedig a tehetetlen lelké
szeket.

Az Evangélikus Lap szinte kétségbeesett hangon biztatja az egyházi veze
tést a cselekvésre addig, míg nem lesz késő: „A mi egyházaink vezetői mind 
ez ideig vérlázító semmittevéssel állnak a forradalmi új viszonyok előtt. De 
hát az Istenért, nincsenek püspökeink, nincsenek nekünk egyetemes felügye
lőink, akik a nevünkben beszéljenek? A közvélemény nevében követeljük: 
kapcsolják bele azonnal egyházunkat az új viszonyokba, nehogy az orkán
ként rohanó nemzeti történelem elvonuljon fejünk felett s itt hagyjon ben
nünket szájtátva!” (Evangélikus Lap, 1918. 48.)

Az egyetemes egyház és a négy egyházkerület elnökségei memorandummal 
fordultak a kormányhoz. Ebben ugyan kijelentik, hogy a demokratikus Ma
gyarország megalakulását örömmel üdvözlik, de igényeket támasztanak a kor
mánnyal szemben. Kívánják az állam anyagi támogatását, a felekezeti isko
lák fenntartását, egy teljes jogú evangélikus hittudományi kar felállítását va
lamely egyetemen, a lelkészi javadalom felemelését. Kijelentik, hogy előre 
tiltakoznak az iskolák államosításának esetleges terve ellen, felhívják a kor
mányt, hogy tartózkodjék minden olyan intézkedéstől és reformtól, amely az 
egyház jogát sértené, mert ez kultúrharc kitörését vonná maga után.
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A memorandum minden egyéb egyházi megnyilvánulás hangjától kirívóan 
eltér, hűen tükrözi a magyar egyházi vezetés magatartását a forradalommal 
szemben.

Az általános helyzet politikai zűrzavarának megfelelően nagy a széthúzás 
az evangélikus lelkészek sorában is. A legkülönfélébb politikai irányok je
lentkeznek lelkészeink körében is. Talán a Habsburg-ellenesség az egyetlen, 
amely általánosnak nevezhető a lelkészi karban.

Jelentős lépés volt, amikor az Örálló leközölte a Népszava 1919. február 
16-i számából azt a figyelmeztetést, hogy a papok rendszerint az ellenforra
dalom oldalán dolgoznak, szembefordulnak a nincstelen, dolgozó tömegek ér
dekeivel, pedig ezzel a törekvésükkel minden evangéliumi tanítással szem
behelyezkednek. „Az olyan jóhiszemű és jószándékű papok, amilyenek szer
kesztőségünkben is többen megfordultak, akik mindezt belátják, akkor cse
lekednének leghelyesebben, ha paptársaikat igyekeznének meggyőzni arról, 
hogy népellenes politikájuk egyúttal öngyilkos politika.”

Az Örálló ennek a figyelmeztetésnek a közlésével bölcsen cselekedett, 
mert azokban a válságos és sorsdöntő időkben az elharapózott tanácstalan
ság, széthúzás idején biztos kézzel mutatott utat, amikor az evangélikus lel
készt a népe felé irányította.

Felvetődött az egyház és állam szétválasztásának kérdése. Ez nem okozott 
meglepetést sem az ország közvéleményében, sem egyházunkban, hiszen a 
világháborút követően Európa-szerte uralkodóvá lett az egyház és állam szét
választásának követelése nemcsak szocialista, hanem polgári oldalról is. 
A kérdés elől nálunk sem lehetett kitérni.

A szocialista tanítók küldöttségileg kérték a közoktatásügyi minisztertől 
a kötelező hitoktatás megszüntetését. A középiskolás diákok között szocia
lista ifjúsági szervezet jött létre, amely programjába foglalta az iskolák álla
mosítását és a középoktatás újjászervezését. De nemcsak szocialista alapról, 
hanem polgári oldalról is sokan ezt kívánták, például a radikális párt prog
ramjába is felvette a fakultatív hitoktatás megvalósítását. Haladó egyházi 
emberek is e mellett foglaltak állást. Ugyanakkor voltak az egyházunkban 
olyan erők is, amelyek megpróbáltak szervezkedni más egyházak képviselői
vel a régi helyzet fenntartására.

A Tanácsköztársaság

„Magyarország proletársága a mai nappal a maga kezébe vesz minden hatal
mat” — tudatta az ország népével az új Forradalmi Kormányzótanács 1919. 
március 22-én „Mindenkihez” című röpirata. A Harangszó „A Magyar Ta
nácsköztársaság” címmel kommentálja a nagy eseményt. Többek között ezt 
írja: „Átmentünk a második forradalmon — írja egyik fővárosi lap —, mely 
hasonlíthatatlanul gyökeresebb és mélyebben szántó, mint volt az első. 
Egyetlen csepp vér kiontása nélkül: — ezt jelenti a világ proletariátusának 
Kun Béla külügyi népbiztos és hogy ezt jelentheti, az elévülhetetlen érdeme 
a szédítő változásnak és azoknak, akik az átalakulás irányát megszabják.” 
(Harangszó, 1919. 94.)

A Harangszó folyamatosan ismerteti további számaiban a proletárhatalom 
újabb és újabb intézkedéseit. Ilyenek: a címek és rangok eltörlése, a házak 
és üzemek szocializálása, az egyház és állam szétválasztása, az állami közok
tatás megvalósítása, nyolcosztályos kötelező oktatás bevezetése, munkás
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egyetemek és középfokú tanfolyamok létesítése, munkás-betegsegélyezés és 
balesetbiztosítás bevezetése, a lakbérek leszállítása, a közép- és nagybirtok 
szocializálása, termelőszövetkezetek alakítása, új alkotmány előkészítése, a 
munkás-katona-földműves tanácsok megalakulása, a tanácsrendszer tovább
építése, választójogból eddig kizártak bevonása az állampolgári jogok gya
korlásába stb.

Mindenkinek megnyugtatására közli a Harangszó a vallás szabad gyakor
lásáról szóló rendeletet. Eszerint a Tanácsköztársaság, amely a materialista 
világnézet alapján áll s ennek szellemében kívánja a nevelés- és oktatásügyet 
is átalakítani, mindenki számára teljes vallásszabadságot biztosít. A papokat 
vallásos ténykedésükben, vallásos szertartásaik elvégzésében senki sem za
varhatja. (Harangszó, 1919. 114.)

Egyházunk és minden egyház vallásszabadságot élvezett a proletárdikta
túra alatt. Természetesen az egyház és állam szétválasztásának következ
ményeként új helyzet alakult ki az előzőkhöz képest, de ez nem érintette 
egyházunk legfőbb funkcióját, az igeszolgálatot.

Még a legfelső egyházvezetés is úgy igyekszik az egyház és állam szét
választásának következményeit hátráltatni, hogy közben az egyházalkotmány 
demokratikus felépítettségével mutatja ki egyházunk készséges beilleszke
dését az új rendbe.

„Egyetemes egyházunk vezetői a jogügyi bizottságban jöttek össze a múlt 
héten Budapesten, s tanácskoztak azon teendőkről, amelyek szükségesek a 
magyarországi új politikai alakulat alkalmából. Ami az egyház belső életét 
illeti, a bizottság megállapítja, hogy alkotmányunkban nem tart semmiféle 
reformot szükségesnek, mert az, akár csak a mai kormányzó elvek, a nép 
akaratán és önrendelkezési jogán alapszik. A tanácsrendszer az egyházköz
ségi közigazgatásban szintén be van vezetve. Csupán annak a közigazga
tási felsőbb fórumokon is ki kell épülnie, akkor teljesen bele tudunk illesz
kedni egyházi életünkkel az új világrendbe.”

Egyházunk egyetemes felügyelője és kerületi elnökségei memorandumot 
nyújtottak át a Tanácsköztársaság kormányának. Ebben a fenti szellemben 
bizonyítják egyházunk alkalmazkodó képességét: „A mi ev. egyházunk szer
vezete keletkezése óta a tanácsrendszerre van építve. Ez a viszony az új tár
sadalmi rendhez való alkalmazkodásunkat különben is igen megkönnyíti.” 
A jóindulat megnyerésének szándéka után következtek azok a kérdések, 
amelyek az egyház anyagi helyzetének régi körülményeit akarták fenntar
tani, ha csak ideiglenesen is. Ilyen kérdés volt a kötelező egyházi adózás 
fenntartása, az egyházi vagyon meghagyása, az államsegélyek további folyó
sítása.

A memorandumot négytagú küldöttség adta át a kormánynak. Dr. Raffay 
Sándor püspök az átadáskor joggal hangsúlyozta, hogy a „protestáns egyhá
zak voltak Magyarországon az egyetlen harcosai az emberi jogoknak, vé
delmezői a polgári társadalmi szabadságnak és előkészítői mindazon társa
dalmi irányzatnak, amelyen most a Tanácsköztársaság felépült”. Ennek alap
ján kért támogatást a lelkészek számára.

Fáber Oszkárnak, a közoktatásügyi népbiztos vallásügyi politikai megbí
zottjának a rendelete nyomán 1919. július 1-től megszűnt a lelkészi állami 
segélyezés, a vallástanárok pedig illetményeiket augusztus végéig kapták 
meg, ezen kívül végkielégítés címén 1000 koronát kaptak a családtalan, 2000 
koronát pedig a családos lelkészek. Minden istentiszteleti vagy gyülekezeti
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célt szolgáló ingatlan, a parókiát, gyülekezeti termet is beleértve, megmaradt 
az egyházak birtokában. A gyülekezetek teljesen szabadon választhatták 
tisztségviselőiket, illetményeiket a hívek saját maguk állapították meg, az 
egyházak a legteljesebb autonómiával rendezkedhettek be. Az egyház és ál
lam szétválasztása teljes következetességgel valósult meg. Az állam szociális 
gondoskodása kiterjedt a lelkészekre is, a nyugdíjas papokról az állam gon
doskodott, a családos lelkészek gyermekeinek neveltetéséhez hozzájárult, a 
hivatásukból megélni képtelen lelkészekről mint munkanélküliekről gondos
kodott. Az egyházak gyűjtés, önmegadóztatás, adományok által teljes sza
badsággal gondoskodhattak bevételeikről.

Kunfi Zsigmond közoktatásügyi népbiztos 1919. április 17-én a vallás sza
bad gyakorlásáról kiadott rendeletében utalt azokra a rémhírekre és rágal
makra, amelyekkel a reakció meg akarta zavarni a szocialista átalakulást. 
Azt suttogták, hogy a templomokból mozikat csinálnak, megszüntetik a val
lást, „kommunizálják” a nőket stb. Hogy az ellenforradalmárok ne tudják a 
munkások, katonák és parasztok uralma ellen izgatni a még kellően fel nem 
világosított tömegeket, a népbiztos a helyi tanácsok kötelességévé tette, hogy 
a húsvét vasárnapján és a rá következő két vasárnapon a papok hirdessék 
ki a szószékekről és magyarázzák meg a népnek, hogy: 1. A Tanácsköztár
saság mindenki számára teljes vallásszabadságot biztosít; 2. A papokat val
lásos ténykedésükben, vallásos szertartásaik elvégzésében senki sem zavar
hatja; 3. A templomok és vallásos célokat szolgáló épületek kizárólag val
lásos célt szolgálnak; 4. Nem változik a házasság és a családi élet eddigi 
rendje; 5. Mindazok, akik ezeknek ellenkezőjét hirdetik, a forradalmi rend 
ellenségei, ehhez mért elbánást kapnak.

Fáber Oszkár éberen vigyázott arra is, hogy a helyi direktóriumok min
denütt megtartsák a rendeleteket, s ahol előfordult, hogy valahol akadá
lyozták az egyházi életet, nyomban intézkedett a visszásságok megszünteté
séről.

Egyházunk hivatalos megnyilatkozásai azt tükrözik, hogy nincs kétség a 
vallás szabad gyakorlása terén. Nincs kétség az iránt sem, hogy az álla
mot, a proletárdiktatúrát, az egyháznak tiszteletben kell tartania és azt a 
maga módján támogatnia kell. Ehhez a kapcsoló pontot egyházunk ott ta
lálja meg, mint fentebb láttuk, hogy a haladó hagyományokból bontakoz
tatja ki a helyes magatartás elveit. Ezek mellett természetesen végigvonul 
egész életünkön az új helyzet új problémáival való viaskodás.

A Harangszó 1919. április 20-i száma közli Kapi Béla dunántúli püspök 
körlevelét, amelyben többek között ezekkel a gondolatokkal fordul az egy
házak vezetőihez: „Űj világ formálódik előttünk. Az érvényesülésre törő 
eszmék között sok a régi, amelyek az evangéliumban régtől fogva felénk 
zendülnek, melyeket meggyőződéssel és hittel hirdettünk, de amelyek meg
valósítására és a közgazdasági életben való érvényesítésére erőtlenek vol
tunk. Ezeken kívül sok új eszme vesz körül, melyek ma még idegenek, me
lyekhez szoktatni és nevelni kell önmagunkat. Evangélikus Egyházunk a ki
alakuló új világba és annak kiformálódó új társadalmi és gazdasági rendjé
be becsületes elhatározással beilleszkedik. Alkalmazkodik a törvényekhez és 
megváltozott viszonyokhoz, s elismeri a kialakuló társadalmi és gazdasági 
rendet. Nekünk hatalmi, gazdasági, politikai törekvéseink nem voltak és 
nincsenek. Mi a lelkek szolgálatára rendeltettünk, s ha körülöttünk meg
változik is a gazdasági, társadalmi és politikai berendezkedés, ezt a szolgá
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latot teljesíteni fogjuk mindazokkal szemben, akik szükségét érzik és azt 
igénybe venni óhajtják.”

Ez a gondolatmenet irányítólag hatott evangélikus egyházunkban nem
csak a dunántúli gyülekezetekben, hanem országosan is a sajtóban történt 
megjelenése révén.

Amikor tehát egyházunk először találkozott a szocializmussal mint állam- 
rendszerrel, semmi akadályát nem látta annak, hogy azt támogassa, ahhoz 
alkalmazkodjék, annak keretében formálja ki a maga életét, sőt, Kapi Béla 
körleveléből, de számos más nyilatkozatból is minduntalan kitűnt az a meg
győződés, hogy egyházunk haladó hagyományainak fényében a gyakorlati 
cselekvés területén igen sok kapcsolódó pont van az egyház és a szocializmus 
között. A szocializmus által felvetett egyházpolitikai problémák készületle
nül és váratlanul érték egyházunkat, s ezért nem kis gondot okozott ezeknek 
a megoldása. Egyházunk legfőbb ügye volt, hogyan lehet megtalálni ezekben 
a kérdésekben a kibontakozást. Kapi Béla püspöki körlevele az egyházi adók 
behajtása állami támogatásának megszűnéséről így ad eligazítást a gyüle
kezeteknek: ,,A Szeparációra vonatkozó rendeletben a forradalmi kormány
zótanács ,az egyházi és felekezeti célokra vonatkozó összes kényszeradózáso
kat eltörli’. Megszűnik tehát az a kényelmes, de elveinkkel sok tekintetben 
ellenkező eljárás, hogy az egyház kényszeradó kivetéssel és kényszeradó be
hajtással tartsa fenn magát. Ez azonban szükségessé teszi, hogy gyülekeze
teink egészen új alapon szervezkedjenek. A kényszer egyháztagok helyét az 
adófizetésre önként vállalkozó egyháztagok foglalják el, s az adó beszolgál
tatását a hívek egyházszeretete és lelkiismerete van hivatva biztosítani.”

Egy másik probléma az őrségváltás kérdése volt, azoknak a visszahúzó
dása, akik a nagybirtokok és nagytőke háborús kormányának kiszolgálói 
voltak. Az egyházkormányzat magas fokán nem hajtották végre a szükséges 
személycseréket, ellenben az egyházközségi presbitériumoknak Kapi Béla 
püspök körlevele ajánlja a felfrissítést. A célkitűzés az, hogy „remélhetőleg 
a szívok és életök szerint buzgó evangélikusok kerülnek az egyház tanácsá
ba”. De azt a tanácsot is adja a püspöki körlevél, hogy „a majd megejtendő 
presbiteri választáson különös tekintettel legyenek arra, hogy az egyház
tanács összeállítása ne egyoldalúan, hanem nagy körültekintéssel, minden 
árnyalat figyelembe vételével történjék”.

Az iskola kettős problémát is jelentett; egyrészt az iskolák államosítását, 
másrészt a hitoktatás módjában bekövetkező változásokat. Az előbbire Kapi 
Béla püspök körlevele a következő intelmet adja a gyülekezetek vezetőinek: 
„Külön is felkérem mindnyájukat, hogy kövessenek el mindent, hogy az is
kolák átadása békés nyugodtsággal történjék.” A másik problémára nézve 
Kapi Béla ezt írja: „Szükséges, hogy a beállott változás lényegét a szülő és 
gyermek egyformán megértse, de a köznyugalom biztosítása céljából szüksé
ges annak ismertetése is, hogy a forradalmi kormányzótanács nem tiltja el 
a vallásoktatást, hanem azt az iskola munkaköréből az egyház munkaköré
be utalja át. A vallásoktatás átalakulása tegye az eddiginél erőteljesebbé a 
lelkész és a tanuló, a lelkész és a szülő kapcsolatát.”

Az egyház és állam szétválasztásából következő problémákat a nagy idők
höz méltóan akarta megoldani egyházunk.

Voltak kapkodó jelenségek is egyházunkban. Indokolatlan opportunizmus
ból vagy félelemből egyes lelkészek azokkal a jogokkal sem éltek, amelyek
re módjuk lett volna. Az ilyeneket az egyházi sajtó nyilvánosan meginti. 
Marcsek János, budapesti vallástanár, az Evangélikus örálló hasábjain
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helyteleníti, hogy egyes lelkészek nem merték igehirdetésre megnyitni ajku
kat, s az Isten igéje után vágyódó lelkek kielégítetlenül távoztak a temp
lomból. Másutt a lelkész feloszlatta az egyházközséget, s mint szabad egy
házat, újonnan szervezte a jelentkezőket. Ezzel persze evangélikus egyhá
zunk kereteit bontotta meg. A cikkíró jogosan hangoztatja, hogy egyházi 
autonómiánkat a tanácskormány egyetlen intézkedése sem függesztette fel, 
sőt a vallás szabad gyakorlatát biztosító rendelet alapján teljesen tisztelet
ben tartja mind az igehirdetéshez való jogunkat, mind az egyház szervezeti 
életének a megnyilatkozásait.

A Harangszó egyáltalán nem kesereg, amiért a hitoktatás kiszorult az is
kolából. Sz. M. monogramos (Szalay Mihály?) cikkíró így értelmezi az új 
helyzetet: „Minden akadály ellenére is iskolából való kiküszöbölése nem árt, 
hanem inkább hasznára válik a vallásnak. Eddig az egyháznak kellett sür
getni a szülőket, hogy gyermekeikre fordítsanak gondot, most a szülők fog
ják kérni az egyházat, hogy legyen segítségükre gyermekeik nevelésében. 
És az egyház nagyobb erővel, nagyobb buzgalommal siet a szülők segítsé
gére.” (Harangszó, 1919. 28.)

Nincs kétségbeesés amiatt sem, hogy a lelkész egyedül egyházközségének 
önkéntes adományából él. Ez azzal a következménnyel járt, hogy a lelkész 
megszabadult az anyagi dolgokkal való bajlódástól, a gazdálkodás gondjai
tól, és kizárólag híveinek szentelhette egész tevékenységét. Persze, sok gyü
lekezetben a hívek nem tudták, és néhol nem is akarták eltartani a lelkészt. 
Elsősorban ott voltak bajok, ahol a lelkész híványszerű járandóságát nagyon 
magasnak találta a nép. A Harangszó arról ad hírt, hogy „a templomok 
újra kezdenek megtelni”. Az államsegély megszűntével a hívek mélyebben 
átérezték egyházfenntartási kötelezettségüket, és az elmúlt évekhez képest 
megsokszorozták adományaikat.

Összefoglalás

Mindent egybevetve: egyházunk nehéz helyzetben találkozott először a 
proletárdiktatúrával. Számos világi egyházi vezetőnek és lelkésznek rossz 
volt a lelkiismerete a világháborús évek alatti magatartása miatt, azért ele
ve idegenkedve fogadta az új fejleményeket. Ugyanakkor a néptömegekben 
rejlő forradalmi erő fellelkesítette egyházunk népét is. Sokan fáradoztak an
nak kimutatásán, hogy a protestáns haladó hagyományok nyomán mennyi 
sok kapcsolódó pontban találkozik egyházunk a szocializmus törekvéseivel. 
Sokkal nagyobb méretű lehetett volna egyházunk rokonszenvezése a Tanács- 
köztársaság erőfeszítéseivel, ha nem érik ennyire készületlenül egyházunkat 
az egyházpolitikai reformok, ha valamelyes átmenetet engedélyeztek volna 
például az anyagi önfenntartás útjának megtalálása terén. Azonban a fenn
álló nehézségek ellenére is őszintén kereste egyházunk a meginduló szocia
lista fejlődésben a maga építő életútjának kereteit, s amint az eddigi doku
mentációból kitűnik, alapvonalaiban már meg is találta az új helyzethez 
alkalmazkodás lehetőségeit. A kedvezőtlen nemzetközi erőviszonyok, belső 
árulás, politikai hibák következtében az első magyar szocialista kísérlet meg
bukott ugyan, de kitörölhetetlenül mély nyomot hagyott a nép szívében, s 
nagy tanulsággal látta el egyházunkat is: küldetésével jut ellentétbe az az 
egyházi magatartás, amely elszakad a néptől, de újra vissza lehet találni a 
helyes útra, az evangéliumi egyszerűség útjára.
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A világ evangélikussága

A lutheri reformációnak — számunkra Magyarországon „névadó” — hitval
lási irata, az 1530-ban keletkezett Ágostai Hitvallás befejező részében ol
vassuk : „ . . .  sem tanításunkban, sem szertartásainkban nem fogadhatunk el 
semmi olyat, ami ellenkeznék a Szentírással vagy az egyetemes keresztyén 
egyházzal. . Luther és a reformáció képviselői tehát nem akarták meg
bontani „az egyetemes keresztyén egyház” egységét, nem gondoltak új egy
ház, különösen nem „Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház”, vagy mégin- 
kább nem akartak „Lutheránus Egyház” alapítására gondolni. A Szentírás, 
Jézus és az apostolok, az egyházi atyák tanítására figyelve belső egyházi re
formokat, a tanítás és az élet megújítását kezdték el. A reformáció teológiai 
és pasztorális mozgalma természetesen beleágyazódott a kor társadalmi-gaz- 
dasági-kulturális változásaiba.

A XVI. század Európájának sok vérrel és szenvedéssel teli történelme, a 
feudalizmus fölbomlása, az egyes országok fejlődése, a pápaság és a refor
máció küzdelme magyarázza, miért és hogyan alakultak ki az egyes nemzeti, 
Rómától független evangélikus egyházak.

Magyar hagyományaink különlegessége, hogy ellentétben a német, az an
gol vagy a francia és más nyelvek „lutheránus” megjelölésével, nálunk az 
„evangélikus” jelent annyit, hogy a lutheri irányú reformációhoz tartozó. 
Ebben hűségesen követjük a nagy reformátor szándékát, aki közismerten 
nem kívánta, hogy nevével jelöljék meg követőit.

A legutóbbi adatok szerint 70,5 millió a világon az evangélikus egyházak 
tagjainak száma (LWF Information, Lutheran World Federation News Ser
vice, Génévé, No. 46/78): Európa 54,1 millió, Amerikai Egyesült Államok 
és Kanada 8,9 millió, Afrika 2,8 millió, Ázsia 2,7 millió, Latin-Amerika 1,1 
millió, Ausztrália és a környező szigetvilág 678 ezer. Magyarországi félmil
liónyi evangélikusságunk nagy család tagjának tudhatja magát. Ezt a nagy 
családot szeretnénk a következőkben bemutatni.

A reformáció hazája
A legnagyobb egy tömbben élő evangélikusság a reformáció hazájában, né
met területen található. A régi német császárság tartományainak megfele
lően tartományi-területi egyházak alakultak ki, és ezen a hagyományos ren
den csak a legújabb korban történt összevonások változtattak (Eutin, Ham-
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bürg, Lübeck és Schleswig-Holstein egyházai 1977. január 9-től Észak-elbai 
Evangélikus Egyház néven egyesültek).

1817-ben a reformáció háromszázéves fordulóján Poroszország területén 
III. Frigyes Vilmos király hatalmi szóval egyesítette az evangélikus és refor
mátus egyházakat, és más tartományokban is jöttek létre uniós egyházak. 
Ezekben a tartományi egyházakban (NDK: Anhalt, Berlin-Brandenburg, 
Görlitz, Greifswald, Szász Egyházi Tartomány. NSZK: Berlin-Brandenburg, 
Rajnai Egyház, Wesztfáliai Egyház, Baden, Bréma, Hessen-Nassau, Kurhes- 
sen-Waldeck, Pfalz) evangélikus és református gyülekezetek élnek együtt. A 
mai statisztikai adatok az evangélikusság lélekszámánál figyelembe veszik 
az uniált egyházakat is.

A Német Demokratikus Köztársaságban 6,75 millió evangélikust tartanak 
számon. A három evangélikus tartományi egyház: Mecklenburg, Szászország 
és Türingia. A Német Szövetségi Köztársaságban 23,2 millió evangélikus él. 
Evangélikus tartományi egyházak: Bajorország, Braunschweig, Hannover, 
Észak-elbai Egyház, Schaumburg-Lippe, Oldenburg és Württemberg.

Az evangélikus Észak
Európa északi országai, Dánia, Svédország, Norvégia, Izland. Finnország 
több mint 90%-ban evangélikusok. Egy tömbben itt 20 milliónál is több 
evangéükus él. A reformáció hatására ezek az országok, királyságok állam- 
egyházi-népegyházi keretben lettek evangéükusok, és megőrizték régi kö
zépkori egyházi hagyományaikat.

A Svéd Evangélikus Egyház a maga 8 milliónyi tagjával nemcsak az evan
gélikus Észak, de a világ legnagyobb evangélikus egyháza is. Dánia 4,75 mil
lió, Finnország 4,64 millió, Norvégia 3,85 millió egyháztagot számlál.

Kisebbségi egyházak Európában
A nagy német és skandináv-északi evangélikus tömbhöz viszonyítva Európa 
többi országaiban kisebb evangélikus egyházakat találunk. A reformáció 
után következő ellenreformáció sokszor véres és kegyetlen üldözései magya
rázzák például a Habsburgok uralta országokban kialakult helyzetet. Auszt
riában 388 ezer, Csehszlovákiában 457 ezer, hazánkban 430 ezer, Romániá
ban 197 ezer, Jugoszláviában 76 ezer evangélikus él ma. Európa többi orszá
gaiban is nagy római katolikus vagy ortodox környezetben élnek hittest
véreink. Franciaországban 286 ezer, Lengyelországban 80 ezer, a Szovjet
unióban pedig 620 ezer (Lett Egyház, Észt Egyház, Litván Egyház). A ki
sebbségi sorsban a kisebb gyülekezetek viszont sokszor a nagy többségi egy
házakat megszégyenítő elevenségű gyülekezeti életet, egyházi tevékenységet 
tudnak fölmutatni.

Kivándorlók utódai
Az Újvilágba, Amerikába történt kivándorlások Európa több országát érin
tették. Sokszor nemcsak gazdasági-társadalmi, hanem vallási okai is voltak 
az új haza keresésének. Az észak-amerikai evangélikus egyházak német, 
skandináv, finn, francia, szlovák és magyar csoportokból, gyülekezetekből 
alakultak meg. A nyelvi-nemzeti származás az első időkben még döntő volt
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az egyházszervezés számára, később egyesültek a kisebb egyházak. Az Egye
sült Államokban 8,62 millió, Kanadában pedig 311 ezer evangélikus él. A 
három legnagyobb egyház: Lutheránus Egyház Amerikában (New York) 
2,96 millió, a Missouri Zsinat Lutheránus Egyháza 2,67 millió és az Amerikai 
Lutheránus Egyház (Minneapolis) 2,93 millió egyháztaggal.

Latin-Amerika 1,1 millió evangélikusa a „legkatolikusabb” földrészen észa
ki szomszédjaikhoz hasonlóan szintén bevándorlók utóda. A legnagyobb egy
házat Brazíliában találjuk, német bevándorlók alapításaként, akikhez más 
nemzetiségűek is csatlakoztak. A 920 ezer evangélikus nagyrészt egy tömb
ben, az ország déli tartományában él. jelentősebb még Argentína (104 ezer) 
és Guyana (13 ezer) egyháza. Meg kell említenünk, hogy Latin-Amerikában 
is találunk Észak-Amerikához hasonlóan több helyen magyar nyelvű gyü
lekezetei (Buenos Aires, Caracas, Sao Paulo).

Ifjú egyházak
Az egyháztörténelem legújabb szakaszához tartozik Afrika és Ázsia ún. „if
jú egyházai” létrejötte. A XIX. századtól kezdve a missziói munka nyomán 
egyre-másra keletkeztek evangélikus gyülekezetek Afrikában. Tanzániában 
805 ezer, Dél-Afrikában 595 ezer, Etiópiában 424 ezer, a Malgas Köztársa
ságban 420 ezer, Namíbiában 396 ezer az evangélikus.

Ázsiában a legnagyobb csoport Indonézia evangélikussága 1,67 millióval. 
Indiában 924 ezer, Üj-Guineában 562 ezer és Ausztráüában 113 ezer az egy
háztagok száma. Ausztrália kivételével, ahol bevándorlókból alakult az egy
ház, a többi országban mind missziói munka eredményeképpen keletkeztek a 
gyülekezetek.

Lutheránus Világszövetség
A világ evangélikussága századunk elejétől kezdve, az ökumenikus egység
kereső mozgalmakkal párhuzamosan igyekezett testvéri kapcsolatokat ki
építeni először az 1923-ban Eisenachban megalapított Lutheránus Világkon- 
vent, majd az 1947-ben Lundban összegyűlt világkonferencia által létreho
zott Lutheránus Világszövetség keretében. A Világszövetséghez ma a 70,5 
milliónyi evangélikusságból 54 millió tartozik. A német uniált egyházak 
ugyanis különleges helyzetük miatt nem léptek be a Világszövetségbe, né
hány egyház pedig, mint az amerikai Missouri Zsinat vagy az ausztráliai 
egyház, teológiai okok miatt maradt távol. A Világszövetség központja Géni
ben van és az időszakos világgyűlések között (1952. Hannover, 1957. Minnea
polis, 1963. Helsinki, 1970. Evian, 1977. Dar-es-Salaam) a választott Végre
hajtó bizottság és titkárság irányítja az egyházak egymás közti tapasz
talatcseréjének, együttes tanulmányi munkájának és kölcsönös segélynyúj
tásának ügyeit. A Lutheránus Világszövetség szorosan együttműködik az 
ugyanazon központban működő, a protestáns és ortodox egyházakat össze
fogó Egyházak Világtanácsa szervezetével.

A világ evangélikussága az egyes országokban, nemzeti egyházakban sok 
régi, gazdag hagyományt mondhat magáénak. Az összekötő kapocs, a régi 
és új, a kicsi és a nagy egyházakat egybekötő erő az evangélium, a Jézus 
Krisztusról szóló jó hír, amiről evangélikusnak neveznek minket.
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Budavári kövek és a reformáció

Harminc esztendeje, 1949-ben, a budai várásatások során, a romos királyi 
palota Nagyudvarán a Csonkatorony alapfalainak feltárásán dolgoztunk. 
Ásatási naplómnak 1949. december 3-i feljegyzése szerint1 csoportommal e 
napon a hajdan rettegett börtönül szolgáló toronynak beomlott pincéjében, 
másfél méterrel a talaj szintje alatt egy megkapó, a börtön falába vésett fel
iratra akadtunk. Ez állt a kváderkövön:2

GEORGIUS PRESBITER vagyis GYÖRGY PAP
IN TE DOMINE SPERAVI TEBENNED BÍZTAM URAM
TETRAGRAMATHON ISTENEM

Akadt itt néhány más, töredékes felirat is.3 Raboknak a napok keserves 
múlását jelző rovásai, a minden börtönben megtalálható börtönnaptárak. S 
az omlásban bilincsmaradványok, s mintegy húsz, tővel-heggyel egymásra 
vetett tetem, omlásnak, tűznek a maradványával együtt. Mikor ment vég
be ez a tömeghalál? Talán 1686 szeptember első napjaiban, amikor is az 
európai egyesült keresztyén haderők felmentették Budát! A török őrizte itt 
kiváltatlan magyar foglyait. De az is meglehet, hogy a palotát elfoglaló ka
tonák vetették ide a törökök holttesteit.

A feltáráskor György papnak kőbevésett fohásza, ez a reménytelen re
ménykedés ragadott meg. A Te Deum zárórészéből ismert és a lutheri zsol
tárköltészetben megújult szavak ezek. Még inkább megragadott ez a véset, 
amikor a Csonkatorony írott emlékei után kutatva ráakadtam a torony rab
jainak adataira. Hiszen a Csonkatoronyban a törökkor másfél évszázadán 
át egy valóságos magyar rab-község élt.

György presbiter kőbe vésett latin fohásza a budai Csonkatorony falán
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„Ezer ötszáz és hetven esztendőben 
Csonkatoronynak erős tömlöcében

Szívem majd meghasad nagy bánátimban, 
Hogy nincs részem a Napnak világában 
És tetemim vágynak nagy fájdalomban, 
Nehéz vasnak alig hordozásában

Ha Te elhágysz, ki léssz velem?
Senkim sincsen,
Ki engem fogságomból megszabadítson!”

Patacsics György keservese 
a budai Csonkatorony tömlöcében/*

1661-ből fennmaradt e kétszázharmincöt főt számláló magyar rab-község
nek egyik levele is; ekkor Posgay András volt a „rabok gazdája”, „Szolnai 
György pap” pedig e kétszázharmincöt magyar rabnak a lelki gondviselője. 
A magyar rabok — a rabközség elöljáróinak s társainak kezessége mellett 
— egy-egy időre megszabadultak bilincseiktől, s járták az országot, hogy 
összekéregessék váltságdíjukat. A Csonkatorony rabjainak magyar községe 
megvésette saját pecsétjét is; a közösség címere egy bilincsnek a képe volt, 
Cz(onka)T(orony) betűkkel.

Meglehet, hogy éppen az 1661-ben említett György pap volt ama kőbevé
sett fohásznak mestere; Szolnai Györgyön kívül más papjáról nem tudunk 
e bús kis magyar köztársaságnak.

S ha ez a gyászos magyar közösség — szabadulásukat, váltságukat váró 
magyar rabok községe — egyike volt a török Buda magyar szigeteinek, kis 
szirtje a XVII. századra egyre fogyóbb magyarságnak, felidéződik egy másik 
budai magyar diaszpóra képe is.

A Csonkatorony fogoly magyaroknak közössége volt. A hajdani Mária 
Magdolna egyház (későbbi nevén a Helyőrségi-templom, a Kapisztrán téren) 
az 1541. évi török foglalástól az 1686-os visszafoglalásig a budai szabad ma
gyarok temploma volt.

A Csonkatoronyban sínylődő váltatlan magyarokért országszerte imádko
zott protestáns, katolikus egyaránt. „Különös imádság szereztetett a budai 
Csonkatoronyban való raboknak és több nyomorult keresztényeknek a Tö
röknek való dühösködése ellen..

S mind a Csonkatoronyban, mind a keresztyének közös használatára meg
hagyott budai Mária Magdolna-templomban — a hódoltság másfél százada 
alatt — a keresztyéni ökumenének egy magyar változata valósult meg.

Mert lettek légyen a Csonkatoronynak rabjai különböző felekezetűek, 
1661-ben mégiscsak egyelten lelkész — a magát presbiternek író, alkalma
sint lutheránus — György pap látta el valamennyiüket lelki táplálékkal. A 
Mária Magdolna-egyházat pedig, Budavár tíz középkori temploma közül ezt 
az egyetlent, a török hozzájárulásával használták együtt a katolikusok s a 
reformáció hívei.5

A Mária Magdolna-templom protestánsairól szóló törökkori adatokból nem 
mindig derül ki, milyen felekezet papjait, hivőit említik az utazók. 1555- 
ben az evangélikus Demschwam György úgy írja: a budai protestánsok
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„Luther és Zwingli nyomán haladnak”. 1562-ben Méliusz Péter emlékezik 
meg róluk. 1605-ben, amikor Bocatius, Kassa főbírája Budán jár, megláto
gatja a Mária Magdolna magyar egyház iskoláját. Ebben a hajdan virágzó 
iskolában ezúttal egyetlen szobácskábán négy-öt kis iskolásgyereket oktat 
mesterük. Tudunk az iskola tulajdonában maradt dunai vízimalomról, s ar
ról is, hogy egyik törökkori magyar oskolamesterét „Borbás mestörnek” hív
ták.

Alighanem itt, a Mária Magdolna egyházban — de lehet, hogy a budai 
pasák szerájában — esett meg 1575-ben az a példátlan hitvita Jézusnak Is
ten- avagy embervoltáról, amelyet az antitrinitárius és a helvét irányzat 
képviselői vívtak egymással. A teológiai kérdést Szokollu Musztafa budai 
pasa színe elé vitték. A pasa azután — katolikusok, görögkeletiek, moha
medánok és zsidók hozzászólásait is meghallgatva — az unitáriusok javára 
döntött, s kimondotta Jézus ember-voltát.

E keserű, de való anekdota mindennél jobban jellemzi a hódoltság s Bu
da protestánsainak kiszolgáltatottságát, s erősen relatív vallásszabadságát. 
Nem csoda, e való történetet Mikszáth Kálmán novellává költötte át.6

Luther zsoltárai a budai királyi házikápolnában

De térjünk vissza egy rövid percre a Csonkatoronynak — azóta rég vissza
temetett — romjaihoz. Ahhoz a harminc esztendő előtti téli naphoz, amikor 
Georgius presbiter kőbe vésett vallomására — égett, összetört emberi tete
mek, bilincsdarabok között — rátaláltunk. Voltaképpen akkor gondoltam át 
mindazt, amit most papírra vetek. . .  A helyszíntől egy-egy kődobásnyira 
két lutheri emlék. Az egyik a közeli nádori kripta, benne József nádor fele
ségének, Mária Dorottya főhercegasszonynak, az evangélikus egyház hívének 
s pártfogójának — akkor még bolygatatlan — sírja.

A Mária Magdolna-templom torony
maradványa
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A budai királyi házikápolna altemploma

A másik közeli archeológiái emlék: az akkori palotafeltárásoknak köszön
hető királyi házikápolna (altemplomának) gótikus romjai.7 Ezek a kápolna
romok a lutheranizmus budai — és magyarországi — első felvillanásait idé
zik fel.

Ott, a Csonkatorony pincéjében és a Mária Magdolna-egyház falai közt 
a hódoltságkori vallás hitvallóinak vergődését láttuk. Itt, a királyi háziká
polna maradványai a reformáció kezdeteire emlékeztetnek. Hogy miként?

A budai királyi házikápolnának gótikus falai között csendültek fel II. La
jos királynak és Luther-szimpatizáns feleségének, Habsburg Mária király
nénak, V. Károly császár húgának jelenlétében az 1522—1526 közt itt élő 
nagy muzsikus, Thomas Stoltzer motettái. Közülük négy zsoltár-motettáját 
Stoltzer Mária királynénak ajánlotta. A zsoltároknak latinról németre for
dítója pedig nem volt más, mint Luther Márton.8 Stoltzer, a késő gótika
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nagy komponistája 1526-ig állt a budai királyi kapella élén, mint „sacelli 
musices rector”.

De más evangélikus egyháztörténeti emlékeket is felidéznek ezek a kápol
naromok! A házikápolnának gyóntatószékében ült s gyóntatta az ifjú Mária 
királynét Henckel János, a királyné bizalmasa és házikáplánja (+1539).9

Henckel, aki nyugati egyetemi évei után később a budai királyi kapellá- 
ba került, a humanizmus útján jutott közel Lutherhez. S nemcsak a budai 
udvarban jelennek meg a lutheranizmus első üzenetei. Buda városában is. 
A budaiak 1521-ben papjukul akarják meghívni Speratus Pált, Bécs evan
gélikus prédikátorát. (Speratus megtöri a cölibátust, megnősül.)

S felképzik a budai házikápolna oratóriumában az ifjú királyi pár mögött 
a király nagybátyjának, egyik gyámjának hatalmas alakja. Brandenburgi 
György őrgróf ő, utóbb Luther nagy támasza.10 De itt van Johann Schnaid- 
peck von Schönkirchen báró is, az evangélikus hitét nyíltan valló osztrák 
követ. Meg a budai Pemflingerek; köztük Pemflinger Kata, Török Bálintné. 
És Pemf linger Márk, a szászok grófja. Mind lutheránusok.

A Luther-szimpatizánsok közé sorolják Johannes Langust is, a királyi ka
pella fiúkarának vezetőjét, Krakkó és Bécs egyetemének neveltjét, aki 1544- 
ben írt, Mohács Magyarországát sirató művével, a Pannóniáé luctus-szal is 
emlékezetessé tette nevét.11

Ugyanekkor Buda német főtemplomának — a mai Mátyás-templomnak — 
szószékén Cordatus Konrád prédikál. Cordatus és Kresling János a — mai 
Dísz téri Honvédszobor helyén állt — Szent György-templom plébánosa, 
Grynaeus Simonnal s a frankföldi Quertel Viddel egyetemben már az 1520- 
as években a megújított hit tanait, Luther gondolatait hirdeti. Hozzájuk csat
lakozik a budai eredetű Frankfurter Bertalan is (Bartholomaeus Francofor- 
dinus Pannonus), jeles humanista, drámaíró. Budán maga Dévai Bíró Má
tyás terjeszti az „új hitet”. S ez — egyre inkább terjed! Dévai Bíró Mátyás 
az evangélikussá lett Bebek Imre prépost budai házában élt, míg el nem 
fogták. A reformáció terjedését mutatja, hogy Buda bírói székébe is hama
rosan lutheri tanok követője, Turkovith Miklós került.12

De az ellenhatás sem maradt el. 1525-ben Werbőczy István — a reformá
ció ellenfele, aki 1521-ben, a wormsi birodalmi gyűlésen, kissé naiv módon, 
maga kísérelte meg Luther „visszatérítését”13 — a budai, majd rákosi or
szággyűlésen kimondatja a köznemességgel a lutheri tan kiirtását. E tör
vényt, amely szerint a lutheránusok az országból kiirtandóak és megégeten- 
dőek („lutherani. . .  omnes de regno exstirpentur . . .  et comburantur” 1525. 
évi 4. te.’), könnyebb volt meghozni, mint érvényesíteni. Werbőczy e táma
dást a királynál erősebb királyné14, Brandenburgi György őrgróf s a budai 
udvarban egyre bővülő Luther-szimpatizánsok és nyíltan lutheránusok, az 
ún. német párt elleni hadjáratnak szánta. Werbőczy felbujtására a budai 
magisztrátus el is fogatott egy lutheránust, akit máglyára ítélése előtt kín
vallatásnak vetett alá. A perbe fogott, megkínzott ember elsősorban az evan
gélikus-gyanús Mária királyné s a királyné környezete felől vallott.13

A mohácsi vész előestéjén a lutheránusok kiirtását előkészítő Werbőczyt 
lemondatják nádorságáról. Dühe ekkor — mint a mohácsi csatavesztés ide
jén dobronyai várában duzzogó várúrnak — a budaiak helyett a bányavá
rosi lutheránusok ellen irányul.

Közben 1526. augusztus 30-án — a mohácsi csatavesztés hírére — Mária 
királyné, fogyatkozó udvarával Pozsonyba menekül. 1526. december 1-én
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Brandenburgi György őrgróf, a lutheri reformáció egyik első híve Budán
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Mária királyné 1526-ban (Hans Krell festménye)

Pozsonyban veszi kézhez a királyné Luther Mártonnak azt a néhány zsoltá
rát, amelyet a nagy reformátor a királyné vigaszára küldött és neki aján
lott.16 A királyné Luther-szimpátiája azonban megtörik; 1527. április 17-én, 
majd pedig még egy alkalommal írásban kellett megfogadnia királyi báty
jának, I. Ferdinándnak: nem hajlik a lutheri tanokhoz. Utóbb, amikor 1531- 
ben — másik bátyjának, V. Károly császárnak óhajára — Mária királyné
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Németalföld helytartója lesz, a császár kívánságára el kell bocsássa azokat 
az udvari embereit, akik „az új hit gyanúja s vádja alatt állnak”. Azt azon
ban, hogy Mária királyné — történetünknek ez a jelentős nőalakja — vala
mit mégis megőrzött magában korai eszményeiből, jól mutatja: a németal
földi erazmistákat később is megvédte az inkvizíciótól!17

Buda lutheri igehirdetői is menekülnek a fővárosból. 1533-ban Frangepán 
Ferenc kalocsai érsek mégis azt írja: „most már nem csak a vidéki városok
ban tanítják s prédikálják nyíltan a lutheranizmust, de itt, Budán i s .. ,”18 
Kresling János, a budavári Szent György-templom Luther tanait hirdető plé
bánosa, Cordatus Konrád presbiterrel, a budai főtemplom egykori hitszó
nokával többszöri börtönt szenved, majd Zólyomban, Besztercebányán, Kör
möcbányán fáradozik az evangéliumi hit terjesztésén. Ide, a bányavárosokba 
húzódik Frankfurter Bertalan is, hajdan Szatmári kancellár humanista kö
rének tagja, a megújított hitre tért budai iskolamester.19

Munkájukat — amely a bányavárosi bányász zendüléssel is kapcsolatos 
— ádáz ellenségekedéssel kíséri a Zólyom megyei, dobronyai várában a tö
röktől rettegő Werbőczy. Utóbb a török-Budán „Magyarországnak — török 
által megmérgezett — főbírája”.

Hát ezeket a reformációi emlékeket idézik fel a budai Vár megsemmisült 
és rekonstruált romos emlékei!
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TATAY SÁNDOR

Bújj ki a bőrödből

,,Tanulmányaimból a reformátor személye 
volt az egyetlen, aki magával ragadott.”
Idézet a fejezet elejéből — Szerkesztő

. . .  No, de kik voltak ezek az én papnövendék társaim, akikért érdemes volt 
így ugrabugrálni? Húszévesek voltak, vagy húsz és egy-kettő, mint magam. 
Ezekben az életévekben pedig nem hiszem, hogy van szorosabb kapocs, mint 
az egykorúság. Származásként javarészt parasztok gyerekei, aztán tisztvi
selőké és iparos-, munkásgyerekek is akadtak. Csoportokra, legalábbis két 
fő csoportra csak hitbéli dolgokban oszthatom őket.

Nagyobbrészt a hagyományos életigenlő, kicsit önelégült, bővérű vitákra, 
vaskos érvelésre kész lutheránus szellem örökösei voltak. De akadtak szép 
számmal hívei az újabb keletű pietista irányzatoknak is.

Az előbbiek között sokan voltak hangos jókedvűek. Közülük kerültek ki 
történeteim, tréfáim kedvelői. Összefutottunk egy-egy szobába és jól érez
tük magunkat a cigarettafüst ködében. Ha valaki hallgatózik a szelídebb 
lelkűek közül, szomorúság töltheti el szívét Isten felfogadott kis szolgáinak 
hallatán. Közülük kerültek ki azok a társaim is, akikkel elvétve megláto
gattuk a város szerényebb vendéglőit, és legényesen fogyasztottunk ételt- 
italt, ha tellett rá pénzünk. Mert nem vetette meg az ilyen örömöket maga 
a nagy reformátor sem. Lelkiismeretünk megnyugtatására nemegyszer hi
vatkoztunk is erre. Kevésbé gondolva a lázadó szellemű fiatal barát irtó
zatos szorgalmára, a szentírásban való elképesztő jártasságára.

Ebben hívebb követői voltak a szelídek. Ök látszatra magányosabbak vol
tak nálunk, de nem hiszem, hogy ezáltal valami hiányosságot éreztek volna 
elragadtatásukban, melyet a Krisztussal teremtett édestestvéri, szinte jóba
ráti kapcsolatuk nyújtott. Elég ifjak voltak még hozzá, hogy élvezzék ennek 
a viszonynak zavartalan gyönyörűségét. Emlékszem a sajnálatra, ahogy ránk 
tekintettek, érezvén bűntől bűzleni bennünket. Emlékszem arra az arisztok
ratikus fölényre, melyet megtérésük bizonyosságában nyertek. Nem, nem 
irigyeltem őket, nem haragudtam rájuk a kívül maradottak irigysége szerint. 
Csodáltam őket, és nem felejtem ábrázatuk fényességét. Később politikai 
mozgalmak bennfenntesei, hajlíthatatlan hivői között ráleltem nemegyszer 
e majdnem égi bizonyosságot sugárzó tekintetekre. Az ilyen tekintetektől 
sokszor féltem. A félelmetes, a mindennapi gyarló ember felett elsikló te
kintet általam fel nem fogható bizonyosságából származhatott az inkvizíció.

A mi reformátorunknak nem volt sajátja az efféle bizonyosság. Kétségek 
és kísértések között, a Gonosszal való szüntelen harcban teremtett a törté
nelemben új korszakot.

Mondanom sem kell, hogy én abba az elébbi, hagyományokon csüngő tá
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borba tartoztam. A lutheri szellem minden más ható erőnél élesebben jelen 
volt a családunkban. Nem mint meghirdetett tan, korántsem mint doktrína. 
Benne volt házunk levegőjében, a vérünkben, az anyatejjel szívtuk magunk
ba. Több felmenő ágon évszázadokon keresztül mindig voltak őseim között 
papok egészen a reformáció kezdetétől. Magyar nemesi családból származom, 
de a szász bányászfi, a német parasztunoka életfelfogása, stílusa, aprólékosan 
emlékül hagyott formái sokkal jobban jelen voltak családi életünkben a ha
zai udvarházak hagyományainál, amelyekkel pedig szívesen ékeskedtek a 
magunkfajta elszegényedettek.

Luther Márton és az apácából reformátorné asszonnyá lett Bóra Katalin 
képe ott függött házunkban a legfőbb helyen. Régi képek voltak, a barokk 
korban születhettek kiváló mester ecsete nyomán. Luther arca olyan volt, 
mint az a leghitelesebbnek mondott képeken, de Katalin bájos arcocskája 
bizony nem emlékeztetett a csontos képű, erős vonású asszonyságra, ahogy 
azt Kranach Lukács, a nagy sógor ábrázolta. A mi Katalinunk már a legen
dáké volt, mert a legendák szeretnek törékeny, bűbájos asszonyi lényt he
lyezni a nagy vérmes hősök oldalára. És Katalin keze keskeny volt, jaj, de 
szép és finom, mintha sosem nyúlt volna lúgba, és nem kevert volna korpát 
a disznóknak.

Volt a falakon jó néhány még az ősök képeiből. Mind tiszteletre méltó 
emberek, papok, vagy nem papok. De méreteiben Lutherék egymás mellé 
függesztett képe volt a legnagyobb. Igazában ezek a képek voltak felettünk. 
És jó, hogy Katalin arca ilyen volt, mert így jobban hasonlított szép arcú 
anyámhoz. Mert lélekben, és a rájuk háruló munka alázatos vállalásában 
egyek voltak ők. Mikor könyvekből megismerkedtem a reformátor családi 
életével, nem tudtam szabadulni a kényszertől, hogy Katalin alakjába anyá
mat képzeljem. Az ember, különösen ha még fiatal, az olvasmányait önkén
telen elhelyezi a saját világába. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a tere
bélyes lakóházzá átalakított wittenbergi kolostor élete olyan egészen, mint 
a mi parókiánké. Heten voltunk testvérek, és a házat elözönlötték, különö
sen az én gyermekkoromban, az első világháború idején a rokongyerekek. 
Pontosan úgy, mint Lutherék házát. Olyan volt a nagy családi asztal, olya
nok lehettek a nagy asztali beszélgetések, ha vendégek ülték körül vacsora 
idején. Mert vendégek voltak bőségesen, és elég gyakran papok a környék
ről. Olvastam egy felsorolást Katalin asszony gazdaságának állatállományá
ról. Hát annyi tehenünk, borjúnk, disznónk volt éppen, mint nekik. Kra
nach Lukács pedig megfestette a kutyánkat.

Nagyapám volt a haragos, ellentmondást nem tűrő Luther, apám a kedé
lyes, anekdotázó, jó érzékű minden humorra, légyen az akármilyen finoman 
árnyalt, akármilyen vaskos. Gömbölyű kis nagyanyám még leánykorában, 
1848-ban Habsburg-ellenes kiáltványt szegezett a várpalotai templom ajta
jára. Sokszor kotorásztam az ősök félrerakott prédikációi és levelei között 
egy jókora pántos ládában. Azok a levelek mind olyanok voltak formájuk
ban, hangjukban, hogy írhatta volna őket a reformátor, kinek leveleit ké
sőbb szívesen, nagy élvezettel forgattam. A dunántúli papok egymáshoz írt 
levelei fölött is nemegyszer ott állt:

JÉZUS
— felkiáltójellel vagy anélkül. Kalligrafikus nagy betűkkel vagy csak meg
szokásból odabiggyesztve. Akkor is néha, ha ezek a levelek ízes huncutsá
gokról szóltak. Akkor is, ha időnként versben íródtak.
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A zamatos lutherség hívei rendszerint nem szívlelhették a Jézus megtért 
szelíd báránykáit, a magukat megkülönböztetett hangsúllyal hívőknek mon
dókat. Álszentségnek bélyegezték nemegyszer. Am én nem tudtam ilyen rö
vid úton ítélkezni. Nem tudtam elsősorban Gáncs Aladár miatt, aki unoka- 
testvérem volt. Annyit tartózkodott házunknál, hogy mondhatnám testvérnek 
is. Bátyámnak, akit kiskoromtól fogva csodáltam. Szinte a szemem előtt vív
ta lutheri méretű harcát a kétkedések, kísértések korszakától a megtérésig. 
Küzdelmét a Szózatért, mely bizonyára olyan erővel hangzott fel számára, 
mint Saul elhívása. A győzelmes mosoly végezetül kiült az ő arcára is. De 
nem azért, hogy immár sütkérezzék a fényben, hanem hogy áldozza életét 
a lelkekért. Tudósa lett a lélekébredések világméretű mozgalmának. Apos
tola, mint a Pállá lett Saul annak, amire elhívták. Szelídséget, jóságot és 
türelmet ennyit én még emberben nem leltem. Lenyűgöző volt ez, néha szin
te nehéz annak, aki közelében élt. Szegény ember, aki olyan gazdag, hogy 
mindenét szétoszthatja, mert mióta a hívó szó elhangzott, őt biztonságában 
semmi meg nem ingathatja. Törvények tudója, de olyan törvényeké, mik 
kárt nem szenvedhetnek, akármennyit enged belőlük a még tagadás korsza
kában levőknek. Félelmes hatalom birtokosa volt ő a szememben. Olyan ha
talomé, melynek nem kellenek őrzők. A leghatalmasabb Isten pedig bizonyá
ra az, akinek már büntetni sem kell, csak megbocsátani.

Egyszer hosszú ideig helyettesítette apámat, aki fekvő beteg volt. Ebben 
az időben egyre terjedtek, népesedtek falvainkban a vallási szekták. A pász
tor betegsége hozta magával, hogy mind többet elragadtak a nyájból új pró
féták. Aladár elment a roskatag házban tartott istentiszteletre. De ahelyett, 
hogy jött volna hadüzenettel, leült közébük, szót váltott velük a Biblia szö
vegéről és énekelt velük. Tettének híre elébb megérkezett a házunkba, mint 
ő maga. Beteg apám felháborodva vonta kérdőre a fiatal papot, aki leült 
a lázadók közé.

— Ha lázadnak ők — mondta Aladár —, azt nem az Isten ellen teszik.
— És hogy az egyház velük csorbát szenved?

* — Az egyház épségéért munkálkodnunk kell. De mi az egyházon esett 
csorba ahhoz képest, hogy azok a lelkek egyenes utat találtak az égbe.

Kevés ereje volt ekkor apámnak vitatkozni. Nem is vitatkozott, de amit 
mondott, megragadt emlékezetemben. Az öregkor küszöbéig kellett jutnom, 
hogy jelentését mindenestül felfogjam.

— Hajjaj, édes fiam! Sokat szólsz te a láthatatlan szálakról, mik a lelket 
a földöntúliakhoz kötik. Még többet a hitről, mely már mint egy kötélhág
csó. Hiszen igazad van, tudom. Fiatal koromban magam is sokat törődtem 
ezzel, hogy a lelkem és a mennyeknek országa. De ne feledd a testet, hanem 
figyelj rá, hogy a test is majd egyre jobban jelenti magát. Nékem most je
lenti. Nékem most minden tagom fáj. Csakhogy nem mindig egyformán; a 
szelek járása, a levegő súlya, a Hold fogyta vagy tölte, a nap foltjai szerint, 
és ahogy mondják, bizonyára a csillagok járása, a láthatatlan messzeségbe 
száguldó üstökösök útja szerint, és nincs ebben megállás a végtelenségig. 
Megharagszik-e a te nyájas Krisztusod, kivel te már lélekben egy vagy, ha 
azt mondom, hogy öreg testem minden porcikáját a nap sugarainál milliom- 
szorta finomabb idegszálak fűzik össze a Végtelennel, mely — úgy lehet, 
maga az Isten.

Most Aladáré volt a megdöbbenés, aztán ismét a földöntúli mosoly. Mert 
minden bosszúállónál hatalmasabb a megbocsátó Isten.
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A megbocsátás, az elnézés alapeleme volt a mi életformánknak. Az enge
dékenység is. És ebben is példát mutatott a reformátor Luther. Ennyi enge
dékenységgel még nem alapítottak vallást. Mert a nagy perelés, a kíméletlen 
dorongolás csak néhány főtétel körül folyt. Az én példaképem kicsire nem 
nézett. Bár ilyen prófétát adott volna sokat az Isten, aki csekélységre nem 
néz — gondoltam magamban. — Mennyivel ízesebb lenne akkor az élet.

Részlet Tatay Sándor Lödörgések kora című 
regényéből (Budapest, 1977).

A  lutheranizmus elterjedése 

A világ evangélikussága 1978

Európa 54 162 263
Egyesült Államok és Kanada 8 934 743
Afrika 2 875 149
Ázsia 2 762 339
Latin-Amerika 1 085 840
Ausztrália és szigetvilága 678 183

Országok egy milliónál több evanaélikussal

NSZK 23 205 174
USA 8 623 503
Svédország 8 000 000
NDK 6 753 597
Dánia 4 750 172
Finnország 4 645 507
Norvégia 3 870 000
Indonézia 1 670 039



BOTTÁ ISTVÁN

„A magyar Luther”
Üj szempontok a Dévai-kutatáshoz

Ha igaz az, hogy a „Tiszteld atyádat és anyádat” parancsolat a szülők mel
lett az elöljárók és az előttünk jártak iránt is kötelez — s ha igaz, hogy a 
„humanum”-nak minden más lénytől eltérő egyik jellemzője az emlékek tá
rolásának időbeli és mennyiségi többlete —, s ha igaz, hogy a népi és nem
zeti különbségek és sajátos értékek egymás szolgálatának lehetőségét jelen
tik, akkor a történetírás minden fajtájának művelése Istentől kapott fel
adat, s egyféle lehetősége az „igazság” napfényre jövetelének.

Az elődök iránti tisztelet és az igazság kiderítésének a vágya hajtott, ami
kor egyebek mellett Dévait is bevontam kutatásaim körébe. Monográfia 
id. Révész Imrének 116 éve megjelent könyve óta sem készült erről a sok 
szempontból jelentős úttörő magyar reformátorról. A megjelent részletta
nulmányok nem oldották meg sem életének nyitott kérdéseit, sem személyé
nek általánosan elterjedt értékelését, pedig ez korabeli, magyarokra félté- 
kenykedő német származású egyháztörténetírók alaptalan és kritikátlanul 
elfogadott vélekedésein nyugszik. E vélekedésnek legélesebben Sculteti Se
verin adott hangot: Dévai Mátyás wittenbergi iskolázottsága révén „némi te
kintéllyel bírt, s a maga álbölcsessége és képmutatása által, (amit a helvé- 
teknél szívott magába, akikhez kiment), Magyarországon többeket félreve
zetett”.1 Elképzelhetetlen, hogy „az égetendő lutheránus eretnekség”-éért 
kétszer is börtönt vállaló Dévai, állítólagos „helvét eretnekségét” jellemte- 
len képmutatással és hamis „esküvel tagadta” volna.2

Sólyom Jenő munkálkodása egyik fő feladatának tekintette Dévai tisztá
zását a hamis vádak alól, de tervét csak részben tudta valóra váltani megje
lent és kéziratban hátrahagyott alapos forráskritikai elemzéseivel. Az ő ér
deklődésének előterében Dévai teológiája, az enyémben életkörülményei áll
tak. Saját kutatásaim eredményeit rendelkezésére bocsátottam, s azokat ő 
leveleiben, megjegyzéseiben mindenkor nyugtázta. Jelen cikkben kutatá
saimból kívánok egy-két kiragadott szempontot vázolni, s tanulmányom váz
latszerűségét különösen is hangsúlyozom.

Nincs tudományos kutatás hipotézisek nélkül. A rendelkezésemre álló 
újabb adatok értékelésével is csak hipotézist lehet felállítani, azonban ha 
ez megfelelő irányba utal, a további kutatást helyesebb irányba terelheti, 
s a segítségével fellelt minden újabb adat azt a célt szolgálhatja, hogy a hi
potézis dokumentáltan valóságnak megfelelő képpé váljék.
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Dévai Mátyás származása

Dévai származása és születése helyére nevének pontatlan elemzése alapján 
szoktak következtetni.

A krakkói egyetem anyakönyvébe az 1523. év téli félévére így jegyezték 
be: „1923 hyem. Mathias Stephani de Vnaniensi (Hunyadiensi?) dioc. Albe 
Regalis (!)”. A krakkói egyetemi anyakönyvnek pontosan kitöltendő rovatai 
voltak, azért a bejegyzés kellő kritikával hitelesnek fogadható el.3 A kérdő
jellel beszúrt „Hunyadiensi?” és a dioecesis utáni felkiáltójel a bejegyzést 
nyomtatásban közlők találgatása.

A krakkói magyar burza anyakönyvében „Matthias de Dewa”-ként szere
pel. A lapszélen két kéz megjegyzése található. Egyik szerint 1530-ban Wit- 
tenbergben volt; Telegdi Mikós jegyzete szerint pedig „ez a Mátyás hozta 
Magyaroszágba a lutheránus pestist, a bűn embere és a kárhozat fia”.4 E 
bejegyzést is teljes hitelűnek fogadhatjuk el, mert magyar írta, s neve javí
tása nélkül magyarok fűzték hozzá megjegyzéseiket.

A wittenbergi egyetem anyagkönyvében: Mathias Biro de Way 3. Decern. 
Hung.”5 Nézetem szerint ez az idegen kéztől eredő, s későbbi másolatban 
fennmaradt bejegyzés egy nyilvánvaló tévedést (de Way) és egy feltételez
hetőt (Bíró) tartalmaz. Tüzetes elemzése meghaladja tanulmányom kereteit, 
azért vizsgálódásomban mellőzöm, mint hitelre legkevésbé érdemest, annak 
ellenére, hogy eddig többnyire ezt az anyakönyvi bejegyzést állították elő
térbe.

A krakkói adatok értekelése előtt összefoglalóan vázolom azt a logikus
nak tetsző következtetési sort, amelynek alapján Dévait erdélyi származású 
reformátorrá tették.

Dévát minden további vizsgálat nélkül azonosították az erdélyi Dévával, 
s mivel ez Hunyad megyében volt, az „Vnaniensi”-t az idegen anyakönyvi 
bejegyző tévedésének minősítették „Hunyadiensi” helyett. A felkiáltójellel 
arra figyelmeztetnek, hogy Székesfehérvár nem volt püspöki kerület. Arra 
viszont az anyakönyvben van néhány példa, hogy az „Albe Regalis”-t és az 
„Albe Julie”-t összetévesztették. Ezekkel a korrekciókkal már minden töké
letesen egybeillett: Dévai származási helye a hunyadmegyei, gyulafehérvári 
püspökséghez tartozó erdélyi Déva.

Bőd Péter e logika alapján még csak feltételezi, Benkő József és J. S. 
Klein már határozottan állítják, hogy az erdélyi Déva a reformátor szüle
tési helye. Id. Révész Imre is az erdélyi Dévát mondja „Déváink hazájá”- 
nak.6 Ez a nézet rögződött meg egyház- és irodalomtörténetírásban. Az 
anyakönyvi bejegyzések alapos filológiai értékelését meg sem kísérelték, pe
dig csak ez segíthet a kutatás helyes irányú folytatásában.

1. Elgondolkoztató már pusztán az a tény is, hogy egy nem magyar anya
könyvi bejegyző, diktálás után ilyen sorozatosan és ekkora logikával követ
hette el tévedéseit.

2. Dévai életének ismert kezdeti összeköttetései semmiképpen nem Er
délyre, hanem a Dunántúlra utalnak.

3. Segíthette volna a kutatást Iványi Zoltán cikke, amely ugyan túlságo
san is vázlatos, tévedésektől sem mentes, de felhívta a figyelmet az Eszter
gom megyei Dévára, s „a mellett tört lándzsát, hogy” az általa felsorolt „fel
vidéki Dévai családok már a XVI. században is létező Esztergom megyei 
Déva helység neve után nyerték vezetéknevüket”, így a reformátor is.7 Ivá-
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nyi felvetette a problémát, de további vizsgálatokat nem végzett, ezért is 
meg kell kísérelnünk Dévai névhasználatának teljesebb elemzését.

A krakkói egyetem anyakönyvébe a beiratkozok adatait általános szabály 
szerint négy „rovat”-ba vezették be. Az elsőbe írták keresztnevüket, a má
sodikba atyjuk nevét genitívusban, a harmadikba atyjuk vagy saját szár
mazási helyüket, vagy abból alkotott családnevüket, a negyedikbe annak a 
dioecesisnek megjelölése került, ahová tartoztak.

E rendszer alapján kétség nélkül megállapítható, hogy Dévai Mátyás aty
ját Istvánnak hívták (Mathias Stephani).

Az is megállapítható, hogy atyja „Vnan”-ból származott, ott lakott, ott 
volt birtoka, vagy „Vnyani István”-nak hívták: „Stephani de Vnaniensi”. 
Az „Vnaniensi” semmiképpen nem lehet a „Hunyadiensi” elírása, mert az 
anyakönyvbe nem a megyét, hanem a községet, vagy várost jegyezték be. 
Ez pedig a Vas megyei „Unyom”, mai nevén Kisunyom, Sárvártól délnyu
gatra, valamivel több mint húsz kilométer távolságra. A XIV. század elejé
től nevezték „Vnan”-nak, „Vnon”-nak, „Vnian”-nak, „Vnyan”-nak, „Hu- 
nyan”-nak, „Egyházas-Vnyan”-nak, „Posa-Vnyan”-nak, „Nagy-Vnyan”-nak. 
Parokiális egyháza templomát Szent Mihály arkangyal tiszteletére építették.

Birtokosai az Árpádok óta a Hermány nemzetségbeli Unyani, Unyani Her- 
mányi, Unyani Polányi, Unyani Bors, Unyani Poos, Unyani Bornemisza csa
ládok. A XV—XVI. században öt Unyomi István is volt. A korunkhoz leg
közelebb álló 1516-ban „homo regius”-ként szerepel. Egyiknek Mátyás nevű 
fiával is találkozunk, de ez korábbi Dévainál. Az Unyomi család genealógiá
jának pontos feltárása még nem történt meg.8 A család feltárásával esetleg 
Dévai származása problémájának megoldásához egy lépéssel közelebb jut
hatunk.

Alapos vizsgálat tárgyát képezi az, hogy az Unyomban birtokos, vagy ma
gát Unyaninak nevező István fia, Mátyás miért nevezte magát Dévainak: 
„de Dewa”. Bizonyosnak tartom, hogy Déva az Esztergom megyei Dévát je
lenti. Az Országos Levéltár E 158. sz. a. található „Dica-jegyzékek”-ben fu
tólag átnéztem a Dévára vonatkozó adatokat. A község neve változott az 
idők folyamán: Déva, Gy-Wa, Gyiva, s ugyanígy a róla magukat nevezők 
családneve is. Lipszky még mindkét nevet használja; „Déva vide Gyiva”, 
Fekete Lajos az 1570. évi török adóösszeírásokban „Déva” néven pusztaként 
említi.9

Birtokosai többek közt 1730-ig, magvuk szakadtáig a Dévaiak, Gy-Way- 
ak, Gyivayak voltak.10 1439-ben Zsigmond király adományozott birtokot a 
huszita harcokban magát kitüntető Dévai Dömjén fia Jakabnak, 1543-ban az 
Esztergom megyei Dévai család tagjai Komárom megyében jutnak birtokok
hoz, Dévai András bozóki prépost Bakócz Tamás érsek hű familiárisa volt, 
később a szalvatóriánus ferencesek gvardiánja. Hozzátartozója lehetett Dé- 
vay Antal, akinek a sági préposttal támadt vitája.11 Amikor II. Lajos király 
asztalánál Piso Jakab koszorús költő vezette a társalgást, 1519-ben kancel
láriai jegyzőként működött Dévai János, mégpedig annak a Pelsőczi Bebek 
Imre királyi titkárnak oldalán, aki a reformátor Dévai Mátyás egyik leg
főbb pártfogójává lett. Az 1531. évi esztergomi adóösszeírás szerint ez a Dé
vai János volt az Esztergom megyei Déva birtokosa.12 Az említett Dévaiak 
mindannyian bizonyára az Esztergom megyei Déváról származtak, vagy ot
tani birtokukról vették nevüket.

További genealógiai kutatásokra van szükség, hogy dönthessünk a két du-
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nántúli község, Unyom és Déva között: melyik jelentette Dévai Mátyás szár
mazási helyét, vagy a család birtokát, melyik volt eredeti és melyik a fel
vett családi neve.

Ennek megoldásában nyújthat némi támpontot Dévai Mátyás címerhasz
nálata is. Nádasdy Tamásnak írt leveleit többnyire papirosra zöld viasszal 
nyomott pecséttel látta el. Gyűrűspecsétje a szokásos, két karaján ívelt 
pajzsban kardot tartó kart ábrázol, felül „M. D.” betűkkel, monogramjával. 
Hasonló betűjeles címerrel találkozunk L(adislaus) K(anizsai)nál, Dforothea) 
K(anizsai)nál, Mfartinus) K(echeti) veszprémi püspöknél és a Nádasdy által 
támogatott S(ebastianus) T(inódi)-nál —, csupa dunántúli, rokon és familiá
ris családoknál. Ez is segíthet Dévai származásának kutatásában, s esetleg 
nemesi voltának igazolásában is.13

További támpontot nyújt Dévai dunántúli származására és életkörülmé
nyeire a krakkói egyetem anyakönyvének „dioecesis” rovatába beírt „Albe 
Regalis” megjelölés. Unyom a győri, Déva az esztergomi dioecesishez tarto
zott, székesfehérvári dioecesis pedig nem volt. Az anyakönyvi bejegyzés köz
readói tehát látszólag joggal tettek utána felkiáltójelet. A megoldást azon
ban más úton kell keresnünk. Bár Székesfehérvár a veszprémi püspökség
hez tartozott, a koronázó királyi város prépostsága „exempt” prépostságként 
ki volt emelve a veszprémi püspök jurisdictiója alól, s közvetlenül Róma 
alá volt rendelve. Az egyetem anyakönyvének dioecesis rovatába tehát sem 
„Vesprimiensis”-t, sem „Strigoniensis”-t nem jegyeztethetett be a beiratko
zó, amennyiben a prépost szolgálatában álló pap vagy személy volt, hanem 
csak „Albe Regalis”-t.

Székesfehérvárott azonban két prépostság is volt. A Boldogságos Szűzről 
elnevezett bazilika prépostsága, melynek vezetőjét általában „nagyprépost
nak” is nevezték, és a városfalon kívül épült Szent Miklósról elnevezett 
templom prépostja, akit általában „kisprépost”-nak neveztek. 1527-től ez 
utóbbi egyház prépostja volt a Dévait támogató Pelsőczi Bebek Imre. Prob
lematikus, ezért további kutatást igényel, hogy ez a prépostság is „kivétele
zett” volt-e, vagy sem.14

Egyetlen más dioecesis beírása sem árult volna el többet Dévai életéről, 
mint az „Albe Regalis” bejegyzése. Ez nemcsak Dévai dunántúli származását 
támasztja alá, hanem azt jelenti, hogy Dévai Mátyás, amikor 1523 téli fél
évére beiratkozott a krakkói egyetemre, már valamelyik prépostság szolgá
latában álló pap volt, s külföldi iskolázása költségeit is bizonyára prépost
sági javadalomból fedezte. Ez viszont életkorára is nyújthat bizonyos tám
pontot. Egyetemi beiratkozásakor 24. életévét már alighanem betöltötte.

Nádasdy Tamás és Dévai Mátyás

Horváth János írja, hogy „a változott körülményekhez képest új közpon
tok létesültek: a nagybirtokosok udvarai. . .  a Mohács utáni évtizedek írói 
nagyrészt ily nagyúri központok körül csoportosulnak”.15 A polgáriasodó 
városok szerepét nem is tekintve, a reformátoroknak és íróknak egy ilyen 
szempontú csoportosítását kénytelen sematizálni és egy már megszilárdult 
hatalmi helyzetet visszavetíteni a forrongás és átalakulás korára. Ez a szem
pont több ponton félrevezetőén hatott már a kortársak s közvetlen követőik 
szemléletében is. Dévai életútját sem tudjuk egyetlen főúri udvarhoz kap
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csolódásával magyarázni, életkörülményeit, tettei indítékait e szempont alatt 
megmagyarázni.

Ügy tetszik, hogy Dévai székesfehérvári prépostsághoz tartozó személy
ként is főként Budán tartózkodott. Pártfogói a királyi és királynéi titkárok 
közül kerültek ki: Bebek Imre, később székesfehérvári prépost, Bácsi Ferenc 
szepesi prépost, Nádasdy Tamás és Serédy Gáspár.16

Bebek Imrének ajánlotta Dévai „A szentek aluvásáról” írt művét és „Apo
lóg iá já t; budai házában prédikált, ő eskette meg „az evangélium szerint”, 
s emiatt együtt kerültek börtönbe.17 Bebek Imre kiszabadulása után budai 
bíróvá választtatta Thurkowyth Miklós székesfehérvári harmincadost, s vele 
együtt működött Dévai kiszabadításán. Thurkowyth mostohatestvére volt 
Gyzdawyth Péter, aki — mint magáról írja: „Pápa városának iskolameste
re, káplán, de nem pápista”.18 Dévait kiszabadulása után Bebek Imre Thur- 
kowythal együtt ajánlotta Nádasdy Tamás oltalmába. Megjegyzem, hogy 
Bebek Imrét többen székesfehérvári prépost helyett gyulafehérvárinak ír
ják, s talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy Dévai erdélyi származásának hipo
tézise megerősödött.19

Dévai a Bebek Imrének ajánlott művel együtt adta ki Fáber bécsi püspök 
és budai prépost előtti kihallgatása feljegyzéseit. E művét ő és kérésére Veit 
Dietrich nürnbergi lelkipásztor is annak a Bácsi Ferenc szepesi prépostnak, 
királyi titkárnak ajánlotta, aki helyetteséül a buzgó lutheránus Leudischer 
Györgyöt nevezte ki.20

A titkárok közül Serédy Gáspárral külön fejezetben foglalkozom lapunk 
következő számában, most csak Dévai második wittenbergi útjának magya
rázatára Nádasdy Tamással való kapcsolatának egy részére mutatok rá.

Id. Révész Imre írja: „Mi lehetett Dévay külföldi útjának sajátlagos célja, 
azt az ő közvetlen nyilatkozatának hiánya miatt, teljes biztossággal nem 
tudhatjuk”. Könyve kiadásának szándékát említi, megjegyezve, hogy ez nem 
tette mindenképpen szükségessé személyes kiutazását.21 Sólyom Jenő sze
rint „szemét s gyomrát orvosoltatni és iratait sajtó alá adni” ment ki.22

Kétségtelen, hogy könyve első része kiadásának szándéka is vezette (a Fa- 
bér előtti kihallgatás hozzácsatolására Veit Dietrich beszélte rá), bajai gyó
gyítására külföldi orvos segítségét is igénybe kívánta venni, de ez nem volt 
fő célja, hiszen éppen más elfoglaltsága miatt el is mulasztotta kezelése le
hetőségét. Ha útja célját illetően nincs is kifejezett nyilatkozata, leveleiből 
kiderül, hogy költségeiről főként Nádasdy Tamás gondoskodott, s kettős 
megbízatására is következtethetünk: az egyik az, hogy Nádasdy Tamás ro
konát, Hássághy Ferencet kísérte Wittenbergbe, a másik pedig, hogy kiadót 
keresett a Sylvester János által fordított Űjtestamentum megjelentetésére.

Hássághy Ferenc, Imre szlavóniai protonotárius fia Nádasdy rokona volt. 
1535. április 14-én iratkozott be a bécsi egyetemre. Nádasdy javadalomként 
megszerezte számára a zalavári bencés apátság gubernátorságát. E tisztet 
a XV. század folyamán szinte megszakítás nélkül a Kanizsaiak bírták, II. 
Lajos király Nádasdynak juttatta a gubernátorságot, aki nem sokat téve az 
apátságért, azt pusztán javadalomnak tekintette. Egy ideig fi- és nőtestvé
rei is ott laktak. 1534-ben kieszközölte, hogy „egy alkalommal” maga jelöl
hesse ki utódját. Kérésére 1535. december 31-én Ferdinánd király Hássághy 
Ferencet nevezte ki gubernátorrá, s a formaság kedvéért arra kötelezte, hogy 
két éven belül vegye fel a rend ruháját.23 Amikor Hássághy Ferenc a bécsi 
egyetemről hazatért, atyja a wittenbergi egyetemre küldte, lehetséges, hogy
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Dévai tanácsára is, de mindenképpen Nádasdy engedélyével és támogatásá
val. Dévainak Nádasdyhoz írt levelei ugyanis arról tanúskodnak, hogy az 
ifjú Hássághy az ő gondjaira volt bízva, s anyagilag róla is főként Hássághy 
atyja és Nádasdy gondoskodtak. 1536 őszén indultak az útra, a Dévai már 
november 10-én írja Nádasdynak, hogy megérkeztek. Ö szem- és gyomor
baja kezeltetése végett még Nürnbergben maradt Veit Dietrichnél, várva 
egy szemorvos érkezésére, Hássághy Ferenc pedig tovább ment Wittenberg- 
be, a tőle és Veit Dietrichtől Melanchthonnak és a többi testvérnek írt 
ajánlólevelekkel. Dévai Nürnbergben maradva is mind Hássághy Ferenccel, 
mint Nádasdyval tartotta a kapcsolatot. Szinte kötelességszerűen számol be 
Nádasdynak mindkéttőjük sorsáról, ügyeiről. December 19-én Brandenbur
gi György őrgrófnál tett látogatásából visszatérve, még mindig Nürnberg- 
ből kéri Nádasdyt, hogy sürgesse Hássághy atyját a pénz küldésében. Hás
sághy Ferenc pedig Dévai által kéri Nádasdyt, hogy engedélyezze Witten- 
bergben maradását a következő esztendőre is.24 1537 tavaszán már Dévai is 
Wittenbergben van. 1538 tavaszán érkezett haza, körülbelül abban az idő
ben, amikor az egy esztendei haladékot kérő, s bizonnyal megkapó Hássághy 
Ferencnek is haza kellett érkeznie.

Van Dévainak egy 1536. december 3-án Nürnbergben kelt levele, s benne 
egy olyan közlés, amelyre nem szoktak felfigyelni, s meg sem kísérelték ér
tékelését. „Az Űjtestamentumot itt magyarul ki lehetne nyomtatni, ugyanis 
Ottó barátom elvállalta a munkát, amiről más testvéreknek is írtam, de úgy 
hiszem, hogy most fontosabb ügyek is vannak, amelyekre szükséges lenne 
a pénz”.25 Dévainak tehát Nádasdytól kapott megbízatása lehetett az is, 
hogy kiadót, nyomdát keressen Sylvester János Üjtestamentum-fordítása 
kinyomtatására.

Dévainak e híradásából több következtetést vonhatunk le. „A reformáció 
és nyomdászat Magyarországon” című tanulmányomban már bőségesebben 
kifejtettem26, hogy az Űjtestamentum magyar fordíttatásának és kiadásának 
terve a humanista képzettségű, kezdetben a reformáció felé erősen hajló, 
majd erazmista, s mindvégig egyházi reformpárti, kezdeményező képesség
gel megáldott és áldozatkész Nádasdy fejében születhetett meg. Nem célom 
Sylvester érdemeinek kisebbítése, az igazsághoz azonban hozzátartozik an
nak hangsúlyozása, hogy nem Sylvester keresett tervéhez pártfogót, hanem 
Nádasdy keresett „tudós embert. . .  maga mellé”, tervei megvalósítására. Az 
irodalomtörténetírás szükségképpeni egyoldalúságához vezet, ha a mű és al
kotója mellett nem tekinti céljának bizonyos irodalompolitikai szempontok 
vizsgálatát is. A fordításhoz szükséges könyveket, anyagi eszközöket ugyan
úgy Nádasdy tudta biztosítani Sylvester számára, minta a kiadással járó 
költségeket.

Dévai tudósítása azt is elárulja, hogy Nádasdy először külföldi kiadóra 
gondolt, s ennek felkutatását tette Dévai feladatává. Amikor Dévai Hássághy 
Ferenccel elindult Wittenbergbe, még ez volt a terv. Sylvester János is csak 
1536. december 27-én kelt levelében nyugtázza örömmel s némi aggodalom
mal is a hírt, hogy maga Nádasdy talált olyan nyomdászt, aki magyar föl
dön, Sárváron felállítandó nyomdájában vállalja az Ojtestamentum kiadá
sát. Dévai levele írása idején erről még nem értesülhetett, amelyben még 
ajánlotta Ottót.

Dévainak Ottó barátját mindenképpen számon kell tartanunk. Johann Otto 
nürnbergi kiadó és könyvkereskedő volt. Kottás kiadványaira 1533-ban I.
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Ferdinánd királytól privilégiumot kapott. Háláját rótta le, amikor a király
nak dedikálva adott ki zenei müveket. Híres kiadványa a „Missale tredecim 
quatuor vocum. Norimb/ergae/1543.” Ha nem is általa valósult meg a ma
gyar Űjtestamentum kiadása, további kutatása újabb fényt vet a magya
rok élénk nürnbergi kapcsolataira, talán nyomdászatunk több más kérdésé
re, s esetleg az ismeretlen helyen kiadott Dévai mű problémájára is.

JEGYZETEK

l.Sculteti Severin: Hypomnema. Bártfa 1594. RMNy 854. föl. 20.
2. J. S. Klein: Nachrichten etc. II. 105.
3. A. Chmiel: Album Studiosorum Universitatis Cracoviensis. II. k. Krakkó 1887. 

no 222. (Továbbiakban AC.)
4. Karácsonyi J. és Kollányi F.: Egyháztörténelmi Emlékek a magyarországi 

hitújítás korából. Bp. I—V. k. 1902—1912. Id. h.: 540. (Továbbiakban: ETE.)
5. Album Academiae Vitebergensis ab a. Chr. MDII. usque ad a. MDLX. ed. 

Car. Ed. Foerstemann. Lipsiae 1841. — Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. 
Bp. 1933. 172.

6. Bőd Péter: Magyar Athenas. 1766. 69. — Benkő Jós: Transsilvania. Tom II. 
338. — J. S. Klein i. m. II. k. 90. — id. Révész Imre: Dévai Bíró Mátyás 
első magyar reformátor életrajza és irodalmi művei. Pest 1863. 54.

7. Iványi Zoltán: Adalékok Dévai Bíró Mátyás származási helyéhez, rokoni kap
csolataihoz. Magyar Nyelv 1963, 462—464.

8. Unyanhoz: Csánki Dezső: Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korá
ban. Bp. II. Vas megye 806—807. — E helyen mondok köszönetét dr. Herényi 
Istvánnak, aki kéziratban levő „A középkori Vas vármegye I—V. kt.” című 
művét felhasználásra készségesen rendelkezésemre bocsátotta.

9. Joannes Lipszky: Mappa generalis regni Hungáriáé. Pest 1806. — Fekete
Lajos: Az esztergomi szandzsák 1570. évi adóösszeírása. Bp. 1943. 142

10. Nagy Iván: Magyarország családai. I—XIII. k. Pest 1857—1868.
11. Magyarország vármegyéi. Szerk. Borovszky Samu, Esztergom m. — Hazai 

Okmánytár. I. k. Győr 1865. 334. — Mályusz Elemér: Egyházi társadalom 
a középkori Magyarországon. Bp. 1971. 229—232. — Oszvald Arisztid: Fegyver- 
neki Ferenc sági prépost, rendi visitator 1506—1535. In: Emlékkönyv Szent 
Norbert halálának 800 éves jubileumára. Gödöllő 1934. 95.

12. Fógel József: II. Lajos udvartartása 1516—1526. Bp. 1917. 45. Hiv.: Dl 23 236. 
— Birtokosságára: OL E 158. Dica.Vas m.

13. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek a XVI. század közepéig. (Csorna 
József:) Magyar nemzetségi címerek. Bp. 1904.

14. Szvorényi Mihály (József): Dissertatio Historica de Custodiatu Albensi.
Vesprimii 1812. — Székesfehérvár évszázadai I (1967).

15. Horváth János: A reformáció jegyében. 2. kiad. Bp. 1957. 5—6.
16. Fógel J. i. m. 43—44.
17. RMK III, 318. — ETE II 321—323., 334—335. — 383—384.
18. Kubinyi András: Budapest története a későbbi középkorban Buda elestéig 

(1541). In: Budapest története, II. Bp. 1973. 220.
19. id. Révész I. i. m. 59. — Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek, I. k. Sopron 

1910, 18—19.
20. Bruckner Győző: A reformáció és ellenreformáció története a Szepességen. 

Bp. 1922. Id: Matr. Moll. 74—84.
21. id. Révész I. i. m. 42.
22. Sólyom J. i. m. 114.
23. A Pannonhalmi Szent Benedek Rend története. I—XH/b. Bp. 1902—1912. Hiv: 

VIII. 113. 120. — Mályusz E. i. m. 240—241.
24. ETE III 102—103., 109—110., 113—114.
25. Dévai levelének teljes szövege kiadva: Szilády Áron: Dévai Mátyás: At tiz 

parantsolatnac stb. fakszimile kiadása, Bp. 1897. 131—132. — Csupán a hivat
kozott részlet: ETE, III, 110.

26. A reformáció és a nyomdászat Magyarországon. Magyar Könyvszemle, 1973. 
270—285.



FRENKL RÓBERT

Az élet megnövekedett esélyei között
Negyven éven aluliaknak

Századunk harmincas éveiből származó adatok szerint, akkor 40 év volt Ma
gyarországon az átlagos életkor. Ma hazánkban a férfiak átlagos élettarta
ma 67—68 év, a nőké 72—73 év. Anélkül, hogy ennek az első pillanatban 
egyszerűen fel sem fogható társadalmi jelentőségű és következményű tény
nek a részleteit boncolgatnánk, megállapíthatjuk, hogy a tudományos-tech
nikai forradalom, a társadalmi-gazdasági fejlődés számos tényezője közül a 
gyermekhalandóságot csökkentő, a fertőző betegségeket, járványokat meg
előző, illetve leküzdő felfedezések, intézkedések játszották a változásban a 
legközvetlenebb szerepet.

A mai 40 évesek élettartam-esélye tehát annyi, mint alig egy emberöltő
vel ezelőtt a 13 éves serdülőké volt. Több lett az emberiség legősibb, leg
titokzatosabb vagyonából, az időből, több jut belőle az egyéneknek és ily 
módon szükségszerűen az egyének alkotta társadalomnak. (Jellemző, hogy 
tudományos pályázatokban 35 évben, olykor 40 évben jelölik meg a pályáz
ni jogosult fiatal kutatók korhatárát.)

„Mindennek rendelt ideje van” — ez az, ami nem változott, de a szapo
rodó időben viszonylagossá vált a korábbi szilárdnak vélt rend.

Tovább bonyolítja a képet egy jelenség, amire ma már nemcsak a peda
gógusok, a pszichológusok, az orvosok figyelnek. Korábban érnek és maga
sabbra nőnek a mai gyermekek, mint apáik és különösen nagyapáik, déd
apáik. Az antropológusok által szekuláris trendnek nevezett — akceleráció 
néven is ismert — változás fontos része, hogy a serdülők növekedése, érése 
korábban is fejeződik be. Míg néhány évtizede még azt tanultuk, hogy az 
ember a huszonévek kezdetén válik biológiailag felnőtté, akkor záródik a 
csontosodás, ma ezt a tizenévek végére, a 18—19 éves korra tehetjük.

Korábbi felnőttség, hosszabb alkotó kor, későbbi öregség —, ennyire jók 
a ma emberének az esélyei. Minden esély azonban annyit ér végül is, ameny- 
nyi megvalósul, amennyit megvalósítunk belőle.

Az első, a talán legnagyobb gond, rögtön az ifjúságnál jelentkezik. Nem 
lezárt a vita, de úgy látszik a korábbi biológiai érés nem párhuzamos pszi
chikai érettséggel. A fiatalok számára mindig is problémát jelentő, a mo
dern életben fokozottan érvényesülő ellentét, a biológiai érettség és a társa
dalmi „éretlenség” között, most a biológiai és a pszichikai érettség kiegyen
súlyozatlanságával súlyosbodott.

Viszonylagossá vált az emberi életkor, viszonylagosabbá, mint bármikor
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korábban. A fő kérdés, mely minden életkorban alapvető, az életmód prob
lémája. Hogyan éljek?

Ez a kérdés soha nem volt közömbös, de korábban gyakran egyén és tár
sadalom számára afféle költői kérdésként merült fel. Hiszen nem nagyon 
volt lehetőség a választásra, a könyörtelen feltételek behatárolták az életet. 
A ma és még inkább a holnap embere számára realitás a döntés, a választás 
lehetősége. Hogyan éljek?

De nemcsak realitás, hanem szükségszerűség is. Növekszik az egyének tár
sadalmi esélye — az élettartam növekedése révén, de egyéb tényezők miatt 
is —, és növekszik a szabad idő, amely aláhúzza az ember feladatát élete, 
életmódja alakításában.

Közhely ma már, hogy bár keservesebb, de egyben könnyebb is, kedvezőt
len, kényszerű helyzetben élni, lényegében kirekesztve a sorsunkkal kapcso
latos alapvető döntésekből, ily módon a felelősségből is.

A hetvenes évek elején kezdtek megjelenni — főként orvosi, pszichológiai 
szakfolyóiratokban — tanulmányok, a mentálhigiéné, a „lelki egészségtan” 
társadalmi méretű szükségességéről. Egyre nyilvánvalóbb lett — és a cikk
írók ezt hangsúlyozták —, hogy önmagában az anyagi jólét nem ad az egyén 
számára boldogságot. Csak helyének megtalálása a szűkebb és tágabb közös
ségben, érzelmi életének fejlődése, belső egyensúlya, hite abban, hogy dolga 
van a világban — adhat számára a szó teljes értelmében egészséget.

A minden fiatal számára paradox módon gondként, teherként jelentkező 
nagyobb biológiai és társadalmi esély buktatóit, jelenség-szinten, talán a 
drogfogyasztás kérdésében ismerhetjük fel ma a legélesebben.

„Történelmi jelenségként szemlélve, a modern kábítószer-fogyasztó moz
galom a személy társadalmi jelentőségű életforma-módosító önkísérletét je
lenti . . .  Az ember nem alkalmas lény valamiféle közvetlen boldogságra, bár 
erre immanens törekvés él benne. Az eszmék híján magára maradó ember 
saját testi létezésének bomlasztásával tesz kétségbeesett kísérletet a közvetlen 
boldogság elérésére, de ilyen transzcendenciát testi létezésének kútjába le
szabva sem talál”. (Pethő Bertalan: Drog-fogyasztó szubkultúra és aranykor
mítosz. Világosság, 1979. január.)

— Nálunk ez nem történhet meg — családok, nagyobb közösségek jól 
ismert elhárítása ez a problémák hallatán. Pedig nincs védettség. Ahogy nincs 
alapvető különbség főnökök és beosztottak, szellemi és fizikai dolgozók, 
nagyvárosban és kis településen élők bűnei között, úgy nincs különbség gyer
mekeink gondjaiban, veszélyeztetettségükben, önmagukban és környeze
tükben hordozzák a veszélyt. Lehet kárörömmel figyelni mások kudarcát, 
annál keserűbb ráébredni saját tehetetlenségünkre, önmagunk, gyermekeink 
sorsának — a szó teljes értelmében való — alakításakor.

Az emberi átlagéletkor látványos növekedése csak egy összetevője gyor
san változó világunknak. A változás, ha élni akarunk, arra kényszerít, hogy 
újra fogalmazzunk — tovább gondolkodva — sok ősi mondanivalót. Megsza
badulva előítéletektől, görcsöktől, feszültségektől.

Nem lehet élni meggyőződés nélkül, eszmék nélkül, tartás nélkül, leg
alábbis tartósan, egészségesen nem lehet. És főként — minden életkorban — 
szeretet nélkül.

A bőség zavara! Ebbe kerültünk az élettartamot tekintve is. Szomatikus 
értelemben is, hiszen a többlet-évtizedek sokak számára kényszerű együtt
élést jelentenek betegségekkel, amelyek gyökere többek között a korábbi év
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tizedek nem megfelelő életmódjában rejlik. És fájó a bőség zavara mentáli
san; hogyan válik sokak számára értelmetlenné, morzsolódik fel tartalom nél
kül a többet élés esélye.

Az alaphelyzet mégis a megnövekedett esély. Mely felelősséget, az újra
kezdés akár többszöri lehetőségét adja számunkra. És felelősséget — különö
sen is — gyermekeink iránt. Nagyobb a távolság a szokott nemzedéki prob
lémában a mai középkorú (?) szülők — akik még voltak éhesek! — és az 
igazi éhséget nem ismerő gyermekeik között. Az alapképet sok-sok egyéni 
vonás színezi. De senki nincs abban a helyzetben, hogy biztos tippet adjon. 
Csak egy biztos. Hogyan éljek? Másként. Tudatosabban, nyitottabban.

— Mi az, amit gyermekemnek még adhatok, ha már úgysem hallgat rám, 
vegyek bármilyen ajándékot neki — kérdezte egy elkeseredett szülő. — Biz
tonságot, a szónak nem a megalkuvó értelmében, hanem a szeretet értelmé
ben. Érzelmeket a permanens érzelmi hiányban szenvedő akcelerált gyerme
kek számára. És halkan mondjuk, talán példát is, legalább a törekvésben: 
ember módra élni, a korábbi korok embere által nem ismert, több esélyt, 
így szükségszerűen több buktatót is hordozó világban.

Melanchton Nádasdy Tamáshoz írt leveléből, 1537. október 9. Melanch- 
ton Dévai Mátyást különösen kedvelte. Kérésére levelet írt, latin nyel
ven, a reformációt támogató magyar főúrhoz.

„. .. Mátyástól hallom, hogy nagy költséggel iskolát állítottál és a leg
nemesebb tudományok tanulását szorgalmazod. Buzgalmad, bár ön
magában is: dicséretet érdemel, mégis ezekben az időkben, amikor a 
háború csapásai miatt a tudomány a szomszédos országokban elenyé
szik, még nagyobb dicséretet érdemel. Mert az utókorra tekintesz, ami
kor, bár másutt sorvadoznak a nemes tudományok, mégis jóságos cse
lekedeteddel megőrződ a maradék plántáló helyeket, hogy azokról az 
életet szolgáló tudomány ismét tovább terjedhessen Pannóniában. Tehát 
méltán helyeseljük mind abbeli szándékodat, hogy hazádnak ilyen ki
váltképpen való munkával tégy szolgálatot, mind pedig páratlan böl
csességedet . . . ”

Balázs János: Sylvester János és kora. Budapest, 1958.
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Kossuth Lajos levelezése 
a szegedi evangélikusokkal
A szegedi nagy árvíz centenáriumára

Száz évvel ezelőtt — a nagy szegedi árvíz idején — Kossuth már kerek 
három évtizede élt távol hazájától. Törökországi, majd angliai emigrációjá
nak1 és közben amerikai diadalútjának legendáris évei után 1863-ban az 
észak-itáliai Torino városkáját választotta otthonává. A családját ért kétsze
res megrázkódtatás után — feleségét és egyetlen, tizenkilenc éves leányát 
olasz földben kellett eltemetnie — csak nővére, Ruttkay József né Kossuth 
Lujza s két fia, Ferenc és Lajos Tivadar maradt a közelében.

Fiainak házasságkötése után 1866-tól az általa szervezett Magyar Légió 
parancsnoka, a Veszprém megyei — ugyancsak evangélikus — származású 
Ihász Dániel ezredes lett hűséges lakótársa és legbizalmasabb embere. A het
venes évek bennünket most közelebbről is érdeklő eseményeit éppen Kos
suth2 és Ihász3 sűrű hazai levelézéséből tudjuk viszonylag pontosan rekonst
ruálni.

Collegno al Baraccone

A turini élet költséges volta miatt 1874-ben a várostól nem messze, szép ker
tes házat bérelt, majd vásárolt meg Kossuth. A nagyobb házban ő lakott nő
vérével és időnként hazalátogató fiaival, a kisebbiket Ihász lakta 1881 tava
szán bekövetkezett haláláig.

„Pusztán lakom, hol nincs postahivatal. . .  s én hónapokon át sem vetődöm 
egyszer a városkába” — írja 1875 elején Herman Ottónak.4

A collegnoi éveket kezdetben valóban csend és egyedüllét jellemzi. A hét
köznapok unalmát botanikával és geológiával elűző Ihász5 többször panasz
kodik, hogy sok otthoni barátja még levelet sem mer írni neki, és sokan meg
szakítják vele kapcsolatukat.6 Máskor így ír: „Magányunkban hárman unat
kozunk, — csak hébe-korba van változás mostani életünkben, ha valami uta
zó magyar bekopogtat hozzánk azon kéréssel, hogy ugyan mi lesz most már 
szegény Honunkból?”7

A hetvenes évek végefelé mégis egyre többen kezdik felkeresni őket. A 
tisztelgők, esetleges hazai vádakkal mit sem törődök között ott találjuk 1877 
tavaszán Zsilinszky Mihályt, Békéscsaba országgyűlési képviselőjét, a ké
sőbbi bányai evangélikus egyházkerületi felügyelőt is. A korabeli sajtó sze
rint Kossuth „rendkívüli szívélyességgel fogadta a látogatást, nagy érdeklő
déssel beszélt a tudományos és politikai viszonyokról. Híressé vált gyönyörű 
kertjéből egy egész csomó virágot adott Zsilinszkynek emlékül”.8 Ugyanab-
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Kossuth Lajos és Ihász Dániel 1879-ben (Ambrozetti turini fényképész felvétele)
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ban az évben dr. Caesar Gyula soproni ezredorvos feleségét, Ihász Emmát is 
örömmel látják vendégül Collegno al Baraccone száműzöttjei.9

A következő évben, 1878 őszén az az öröm éri Kossuthot, hogy Jankó Mi
hály negyvennyolcas honvédszázadostól az egykori tisztikar harmincéves 
szegedi találkozójáról kap közös, dedikált fényképet. A kép — ,,nagy idők 
keserves-édes nagy emlékeinek ébresztője” — ettől kezdve ott függött szeme 
előtt, könyvtára falán.10

Más hírnökök is megörvendeztették —, ha a hazai hírek ritkán is. A Daba- 
son lakó Zlinszky Istvánná, a Kossuth-család távoli rokona — Kossuth elő
zetes hozzájárulásával — ezekben az években helyezteti át az annak idején 
dabasi kúriájukban elhunyt apának, Kossuth Lászlónak negyven éve elte
metett hamvait, s a hazai sír virágaiból koszorúfüzért küld a nagy patriótá
nak. Ő ezt hálásan, meleg szavakkal köszöni meg Zlinszkynének.11

Szeged, 1879

Kossuth emigrációjának collegnoi időszakára12 esik a Szegedet ért árvízi ka
tasztrófa. A veszélyre csak alig egy-két nappal előbb eszmélő város gátját 
éjszaka szakította át a zúzgva-bőgve elnyelni akaró Tisza. Ha fellapozzuk az 
egykorú újságokat, megdöbbentő kép tárul elénk. „1879. március 12. Éjfél 
után két óra. Szeged város haldoklásának kezdete. 24 óra múlva halott: volt, 
nincs többé!... Kongj, városháza öreg harangja! Hirdesd Szeged népének, 
hogy szülővárosa végórája elérkezett.”13

Szeged főtere az árvíz idején (Roskovics Ignác rajza)
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Majd egy távirat: „Hatezer épületből tegnap és ma összedűlt négyezer 
épület, ezek közt kétezer kétszáz lakóház. Felső városon és Rókus városon 
egyetlen ház sem áll. Az ár nő mindig. Iszonyú vihar délután és este. Szél és 
víz iszonyúan zúg, mentés nehéz. Tiszaparti töltés még mindig tele van me
nekülőkkel, betegekkel. Asszonyok, gyerekek százan, ezren .. ,”14

Néhány nap után: „Szeged nem létezik. A hivatalos adatok szerint mind
össze 335 ház áll fönn. Alsó városban csupán 17 ház maradt, felső városban 56 
ház, a Belvárosban 218 ház. A 70-iki összeírás szerint tanyai házakkal együtt 
van 9566, ledőlt tehát 7831 ház a kül- és belterületen.”15 

A város tragikus pusztulásában osztozott a szegedi evangélikusság is. Egy
szerű, parasztházból átalakított kis temploma — amelyet két évtizeddel 
előbb, 1860-ban avatott fel Torkos Károly esperes16 — a szomszédos kis is
kolával és papiakkal együtt összedőlt.

Közelebbi részleteket is tudunk az egyházközség történetének krónikásától, 
sőt akkori fiatal lelkészük, Thomay József leveléből is, amelyet püspökének 
írt. A krónikában ezt olvashatjuk: „Az evangélikus egyház minden ingatlan 
birtoka odaveszett, összes épületei romba dőltek, imaháza, iskolája és lel-
készi lakása i s __A lelkész és más családok a magasabban épített imaházba
hurcolták bútoraikat. A templom padjaira helyezték a szekrényeket, aszta
lokat, a székeket, és az ajtót elfalazták. Szorongattatásukban imádságra nyí
lott a hívők ajka, valaki az oltár gyertyáit gyújtotta meg. E pillanatban azon-

Thomay József szegedi evangélikus 
lelkész (1847—1929)
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ban a padozat alól buggyant fel a víz és gyors iramban elárasztotta a termet. 
Jajveszékelve ugráltak ki az ijedt emberek az imaház ablakain át a tenger
ré vált utcákra. Benn az oltár gyertyáinak imbolygó lángja belekapott az 
éghető farészekbe, oltárterítőbe, és sisteregve égett a szent hajlék. A templom 
hátsó része beszakadt, a gerendák a padokra zuhantak s a felcsapó lángokat 
az emelkedő ár hullámai elfojtották”.17

A kis családját menekítő Thomay lelkész pedig így vetette papírra kétség- 
beesett szavait Szeberényi Gusztáv bányakerületi püspöknek: „Reszket ke
zemben a toll, midőn azt kell mondanom, hogy az elpusztult Szegeddel az 
evangélikus egyház is végkép megsemmisült. Az imaház összedőlt az iskolá
val együtt, a lelkészlakot és a tanítói lakot elsodorta a rakoncátlan elemek 
rohama, s most összes lehuzant egyházi épületünk fölött másfél öles víz érez
teti romboló hatását: a jó Isten tudja, hogy a víz mikor lép az apadás stá
diumába . . .  Csaknem mindent elrabolt tőlem az árvíz, s csak a rajtunk va
lót tudtuk megmentem. Hanem hálát adok Istennek, hogy a gyermekágyból 
még fel sem épült feleségemet és kis gyermekemet a biztos halál torkából 
megszabadíthattam. Fél öles vízben hoztam ki nőmet és gyermekemet, és 
menekültünk Ó-Bébára, Torontál megyébe, hívemhez, Korossy Ferenc szám
tartóhoz .. ,”18

A nagy csapás, s a halottak Újszegeden történt eltemetése után19 tüstént 
megindult a károk felmérése, a segélykérés és az újjáépítés. A helybeli lako
sok csaknem mindenüket elveszítették, így a város is, az egyház is mások 
segítségére szorult.

„Szegedet Szeged népe támaszthatja f ö l . .

Kossuthot collegnoi magányában mélyen megrázta Szeged pusztulásának a 
híre. Tíz nappal a tragédia kezdete után kelt első levele Bakay Nándor
hoz, Szeged képviselőjéhez. Bibliai idézettel kezdi és prófétai lélekkel foly
tatja részvétsorait. így ír: „ ,Tekintsétek meg és lássátok, ha vagyon-e oly 
bánat, mint az én bánatom’. A próféta siralmának e szívreható felkiáltása 
hangzik a hazához, hangzik az emberiséghez, Szegednek és sorsa osztályo
sainak leírhatatlan pusztulásából. — Pompeji eltemetése óta alig tud a tör
ténelem egynél több ily mérvű pusztulásról. — Bizony-bizony nincsen olyan 
bánat, mint az elpusztult Szeged elszórt népének bánata. Rezgésbe is hozta 
nemcsak saját nemzetünk, hanem az emberiség szívének is részvéthúrjait, 
még távoli országokban is. Az iszonyú szerencsétlenség nyilatkozványra idéz
te az emberiség családias solidaritásának, a testvériségnek érzetét, mely em
bert emberhez fűz, keresztül minden elkülönítő határokon.”20

A népével és Szeged városával együtt síró Kossuth így fejezi be Bakayhoz 
címzett levelét: „Szegednek élni kell! Szegednek nem szabad elveszni! E kiál
tással a magyar nemzet Isten és világ előtt fogadást tőn, hogy új, szebb élet
re fogja Szegedet kiszólítani hullámsírjából, miként az írás szerint Lázárt 
kiszabadítá koporsójából az, aki mondá: ,Én vagyok a feltámadás és az élet’. 
— Szeged népét egykor nemzetem büszkeségének neveztem a szorongatta- 
tások nehéz napjaiban... Szegedet Szeged népe támaszthatja fö l! . . .”21 
Majd néhány héttel később részletes javaslatát írja meg Bakaynak Szeged 
újjáépítésének tervéről.22

Szeged felekezetei közül az újrakezdés talán a maroknyi, alig 120 főnyi
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evangélikusságnak volt a legnehezebb. Istentiszteletek tartására hónapokig 
nem is gondolhattak, akkor is — először nyolc hónappal az árvíz után — csak 
a reáliskola egyik kölcsön kapott termében nyílt rá lehetőségük.23

Az országos részvét s a nagyméretű anyagi összefogás, amelyből az egy
házközség is részesült, mégis átsegítette Szeged evangélikusait az első, pusz
ta létüket is fenyegető bénuláson. Mind a város, mind a bányai egyházke
rület vezetősége mindent megtett, hogy az alig 20 éves gyülekezet ismét 
talpra álljon. A hazai gyorssegélyek azonban nem bizonyultak elégségesnek, 
hiszen nem kevesebbről kellett gondoskodni, mint templomról, iskoláról és 
lelkészlakról.

Kossuth ismeretlen leveléből

Ekkor támadt a gyülekezet elnökségének az a gondolata, hogy nem lehet
ne-e a külföldi segítőkész országok egyikét, közelebbről Anglia protestáns 
népét segítségül hívni. A szabadságharc utáni évek ottani Kossuth-kultusza 
arra indította az egyházi vezetőséget — Thomay József lelkészt, Horváth 
Lajos felügyelőt és Scultéty Sándor gondnokot —, hogy 1879. július 28-án 
Kossuthhoz forduljanak tanácsot és közvetítést kérő leveükkel.

A szegedi egyházi elnökség által aláírt kérvény augusztus 13-án jutott el 
Collegnoba. Kossuth két nappal később írt hosszú válaszleveléből24 tudjuk, 
hogy mivel angliai kapcsolatait 18 évi távoliét után nem érzi segítésre al
kalmasnak, Ferenc fiát kérte meg az ügy közvetítésére25, és sajnálkozását 
fejezi ki, amiért túl későn, hónapok múltával kérik a segítséget26. Egyben 
azt ajánlja, hogy ne csak úgy általában „Anglia protestáns Nemzetihez. . .  
hanem in specie vallásos érdekek előmozdításával foglalatoskodó protestáns
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testületekhez folyamodjanak”. Ígéri, hogy segít megkeresni a „könyörület 
ajtaját” Ferenc fián keresztül, akit arra kért, hogy „szerezzen mielőbb meg
bízható értesítést a felől, hogy melyek azon ajtók, melyeket felnyílás remé
nyével lehetne megzörgetni”.27

Két hét sem telt el, s az intervenció sikerrel járt. A budapesti Athenaeum- 
mal épp akkortájt szerződést kötő Kossuth28 még a memoárjaihoz szükséges 
turini könyv- és levéltári kutatásait is hajlandó volt késleltetni, csakhogy 
azonnal tudassa a szegedi gyülekezettel, hová kell mielőbbi segélykérésé
vel fordulnia. Eddig még publikálatlan, Thomay Józsefhez címzett levelének 
a szövege így hangzik:

Collegno (ál Baraccone), Aug. 28. 1879.

Nagy tiszteletű lelkész úr!

Épen induló félben vagyok egy hosszú útra, midőn egy sürgetően fontos 
levelet kapok Angliából, melyet még azon veszélyre sem mulaszthatom 
el Önnel közleni, hogy a vasút vonatot elveszítem. A levél így szól:

„R. S. Ashton az Evangelical Continental Society titkára, kihez az Evan
gelical Alliance emberei utasítottak, mint egyedüli czélra vezethető módot 
azt a tanácsot adta, hogy a Szegedi evang. egyház küldjön valakit kérelmé
vel a minden felekezetű protestánsok Congressusához, mely a jövő héten 
ül össze Baselben Svajczban. Ily egyetemes Congressus, mely egyszer tar- 
tatik csak minden három évben s a melyen a világ minden részéből kép
viselők jelennek meg, valóságos „Isten áldása” a szegény Szegedi evange- 
licusok részére. — Ashton úr úgy hiszi, hogy Kormányzó úr nehány ajánló 
szava nagy hatással volna a Congressusra, s nagyban támogatná a Szege
diek kérelmét. De egyszersmind szükségesnek tartja a Szegedi küldött 
vagy küldöttek személyes megjelenését s megígéré hogy kezökre jár. De 
sürgős a dolog nagyon, mert a gyűlés már jövő hétfőn (Sept 1.) ülénd össze; 
de tartánd egész Szombatig; úgy hogy ha a Szegediek csak Sept. 3 kán in
dulnának is, még együtt kapják. — A következő héten pedig a Gustav 
Adolf Verein tartandja üléseit Magdeburgban.

Ashton úr is — mint mindenki a kivel Kormányzó úr megbízása folytán 
szólottám, határozottan oda nyilatkozott, hogy a Nagy Közönséghez hiába 
fordulnánk, de még az egyes vallási testületeknél is nehezen boldogulnánk, 
— nem csak azért, mert mindenkinek meg van a maga czélja s iránya, 
melytől bajos őt eltéríteni, hanem azért is, mert — mondá — „fájdalom 
nagyon nem keresztényies a szűkkeblűség az egyes Sectáknál a többiek 
iránt. — Ep azért van az Evangelical Alliance törekvése, hogy a számos és 
egymástól idegenkedő protestáns felekezeteket egy testvéri szövetségbe 
egyesítse. — Ha a Szegediek a Báseli alkalmat elmulasztják, nincs számuk
ra remény”.

Eddig a levél. — Önök lássák meg, hogy mit cselekszenek. — Hosszú 
tanácskozásokra nincsen idő.

En minden esetre ide rekesztek egy pár ajánló sort.
Tisztelettel

Kossuth

Thomay József evang. lelkész úrnak Szegeden29
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Kossuth Ferenc angliai közvetítő társának személyét egyelőre homály fedi. 
,,Ashton úrról viszont tudjuk, hogy angol lelkész, több egyházi könyv szer
zője, az 1846-ban Londonban megalakult — akkor 50 tagegyházból álló — 
Alliánsz Szövetség európai szervezetének a titkára volt.30

Egyelőre még azt is homály fedi, kijutott-e Thomay lelkész Baselbe Kos
suth ajánlólevelével. A szegedi egyházközség iratai nem szólnak erről. Még
is, csaknem bizonyosnak vehetjük a gyűlésen való részvételét, mert arról 
— bár személyes hang nélkül és a szegedi kérelmet nem említve — hosszabb 
cikkben számolt be Thomay a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap hasábjain.31

Ugyanakkor hírünk van a Gusztáv Adolf Egyesület Kossuth által is emlí
tett 1879. szeptemberi magdeburgi gyűlésének lefolyásáról. Ezen Zelenka Pál 
tiszakerületi püspök a miskolci árvíz károsultjainak ügyében emelt szót, Láng 
Adolf Pest megyei főesperes pedig a bányai egyházkerület nevében kérte 
az illetékeseket, ,,dass Szegedin geholfen werde”.32

A levél befejezése

A szegedi egyházközség ma is őrzi a Gusztáv Adolf Egyesület ívein 1881-ig 
befolyt, Helmstedt, Posen, Kiel, Freiburg, Berlin, Düsseldorf és Münster vá
rosoktól kapott adományok jegyzékét. Sok más külföldi egyházi segítség is 
érkezett, a hazaiakon kívül, ezekben az években Szegedre, feltehetően Kos
suth Lajos közbenjárásának is közvetlen vagy közvetett hatására.33

Mindennek köszönhető, hogy Szegeden a tragikus nagy árvíz után a há
rom felekezet közül elsőnek az evangélikusok új temploma és paróchiája 
épülhetett fel.34 A költségeknek csaknem a felét külföldi hittestvérek ado
mánya fedezte.35 A szép kis neoromán stílusú templomot a gyülekezet fel
kérésére nem kisebb személyiség, mint — az ugyancsak evangélikus — Schu- 
lek Frigyes tervezte. Az ünnepélyes felavatásra, a sok próbatételen átesett 
gyülekezet örömünnepére 1882. május 21-én került sor.30

Kossuth Lajos collegnoi magányában száz évvel ezelőtt, 1879-ben ezeket a
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sorokat írta: „öreg fejein folyvást a haza sorsával bíbelődik. Ez nem is di
vat, s nincs is a börzén kelete. Tudom. Hanem que voulez-vous! C’est plus 
fort, que moi!”37 Igen. A haza sorsáért való aggódás, a hazaszeretet még 
nagy egyéniségénél is nagyobb, erős jelleménél is erősebb volt. Az árvíz 
sújtotta szegediek pedig megtapasztalhatták, hogy hazaszeretete őszinte egy
házszeretettel is párosult.
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„Ha van Istenünk, azt nem tapinthatjuk és nem foghatjuk meg ujjunk
kal, zsebre sem vághatjuk, szekrénybe sem zárhatjuk. Ellenben úgy 
fogjuk meg Istent, hogy szívünk ragadja meg öt és csüng rajta. Ha 
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Luther az első parancsolatról. A Nagykáté megjelenésének 450. évfor
dulóján.



SULYOK IMRE

Liszt életművének 
evangélikus vonatkozásai

Liszt Ferenc életművében található evangélikus vonatkozású műveket három 
csoportba sorolhatjuk: 1. olyan művek, melyekben Liszt evangélikus gyü
lekezeti ének (korái) dallamot dolgozott fel; 2. szövegükben „evangélikus” 
vokális kompozíciók, és 3. egyéb evangélikus vonatkozású zeneművek cso
portjára.
-i A feldolgozott korálok sorát az Ein feste Burg (Erős vár) nyitja meg.

Liszt 1836-ban zongora fantáziát írt Giacomo Meyerbeer (1791—1864) 
A hugenották című operájának témáira, mely 1837-ben Grande fantaisie sur 
des themes de Toper a Les Huguenots címmel jelenik meg. Ebben az operá
ban fontos szerepet játszik az Ein feste Burg dallama, mely így természete
sen a zongoradarabban is benne van. A Luther-ének dallama a főtémája Otto 
Nicolai (1810—1849) Kirchliche Festouverture über den Choral „Ein feste 
Burg ist unser Gott” című művének is, melyet a königsbergi egyetem jubi
leumára ének- és zenekarra írt. Liszt ezt a darabot 1852-ben orgonára írta át, 
s az átiratban az ének 1. versét is a kotta fölé jegyzi.

A 42. genfi zsoltár (Mint a szép híves patakra) dallama hangzik fel az 
Années de Pélerinage (Zarándok évek) sorozat elődjének, az Album d’un 
voyageur (Egy utazó albuma) első, svájci évének 7. darabjában, a Psaume- 
ban. A darab mottójául a 42. zsoltár elejének bibliai szövege szolgál francia 
fordításban. A jelölésben Liszt az általunk is használt maszoréta számozást 
használta, a héber Ószövetség számozását. (A római katolikus egyház gya
korlatában a Vulgata számozását követi, amely ettől eltér.) A dolog humoros 
oldala, hogy a sajtóhiba ördöge a 42-es számot a nyomtatásban 52-re vál
toztatta.

Kettős evangélikus vonatkozása van a Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen cí
mű variációsorozatnak. A két — zongorára és orgonára készült — változat
ban Liszt Bach Salomo Franck szövegére írt Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen 
ist des Christen Tränenbrot (12.) kantátájának és a h-moll mise Crucifixus- 
ának ostinato basszusára írt variációkat. A címben foglalt gondolatot kife
jező, kifejtő variációsorozat végére megnyugtatásul és megnyugvásul Liszt 
nagyszerű ellentéttel és fokozással a Was Gott tut, das ist wohlgetan (Mind 
jó, amit Isten tészen) kezdetű ének dallamát állította. A kotta fölé pedig az 
orgona-verzióban az ének első, a zongoráéban az utolsó versének szövegét 
is beírta.

Az 1870-es évek derekán készült két- és négykezes változatban a Weih
nachtsbaum zongoradarab-sorozat. Ennek első darabjában Liszt Michael
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Pretorius egyik ismert karácsonyi vegyeskarát ülteti át zongorára (Psalli- 
te =  Zengjetek). A második darab az In dúld jubilo (Hadd zengjen énekszó), 
a harmadik pedig az Adeste fideles (Fel útra, ti hívek) kezdetű énekünket 
dolgozza fel. Az In dúld jubilo-1 Liszt egy másik művében is, a bariton szó
lóra, férfikarra, orgonára és zenekarra írt Cantico del Sol di San Francesco 
d’Assisi (Assisi szent Ferenc Naphimnusza) című kantátájában is felhasznál
ta. Utóbb e művéből is készített egy zongora kétkezes változatot. Az Adeste 
fideles pedig a Szent Erzsébet című oratóriumban is felhangzik.

Liszt az 1870-es évek végén Gustave Hohenlohe-Schillingsfürst bíboros 
(1823—1896) számára egyházi énekgyűjtemény összeállítását tervezte. Hohen
lohe bíboros Lisztnek végig támogatója, segítője volt. 1865-ben ő szentelte 
Lisztet pappá. Ezt követően Liszt egy évig nála lakott a Vatikánban. Abban 
az időben Hohenlohe volt a Rómától 30 km-nyire fekvő Tivoliban a Villa 
d'Este haszonélvezője, aki ott egy lakrészt bocsátott Liszt rendelkezésére. 
Liszt 1864-től kezdve évente rendszeresen töltött itt a bíboros vendégeként 
néhány hónapot. A 15—18 darabra tervezett gyűjteményből csak 11 készült 
el, és ebből 8 evangélikus gyülekezeti ének, közhasználatú nevén korái. A 
darabok egy részét tartalmazó füzet címe is: „Choräle”. A zongorára két 
kézre írt 8 korái, amelyek egy részéhez Liszt utójátékot is komponált, a kö
vetkező :

Nun danket alle Gott (Jer dicsérjük Istent)

Nun ruhen alle Wälder (Most nyugosznak az erdők)

O Haupt voll Blut und Wunden (Ö fő vérző sebekkel)

O Lamm Gottes unschuldig (Krisztus ártatlan Bárány)

O Traurigkeit, o Herzeleid (Ö siralom, szívfájdalom)

Was Gott tut, das ist wohlgetan (Mind jó, amit Isten tészen)

Wer nur den lieben Gott lässt walten (Ki dolgát csak Istenre hagyja) 

Meine Seel’ erhebt den Herrn.

A kották alá Liszt mindenütt odaírta az ének szövegét, és így lehetőséget 
adott az esetleges éneklésre is. Érdekes, hogy az O Haupt voll Blut und Wun
den ének a Zeneművészeti Főiskolán a Liszt hagyatékban őrzött „Cacilia. 
Katholisches Gesang und Gebetbuch von P. Joseph Mohr S. J.” című énekes
könyvben is megtalálható. Ebben a dallam azonos ugyan, a szöveg azonban 
csak első sorában egyezik az evangélikus énekkel. Liszt bizonyára jól ismer
te ezt a változatot, az énekeskönyv szerzőjét is igen nagyra becsülte, mégis 
Paul Gerhardt evangélikus énekköltő (1607—1676) szövegét írta az ének 
hangjai alá.

A gyűjteménybe felvett énekek egy részét Liszt másképpen is feldolgozta 
ill. felhasználta. A Was Gott tut, das ist wohlgetanról már volt szó. A Nun 
danket alle Gott koráit dolgozta fel orgonára, énekkarra, rézfúvókra és üst
dobra 1883-ban a rigai nagy orgona felavatására. Az O Lamm Gottes un-
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Az O H a u p t  v o l l  B l u t  u n d  W u n d e n  eredeti kézirata a V i a  C r u c i s  zongora 2 ke
zes változatából (OSZK Zeneműtár)

schuldig-ot zongorára négykézre is átírta. Az O Haupt voll Blut und Wunden 
és az O Traurigkeit, o Herzeleid pedig változatlan feldolgozásban került át 
a csodálatos tömörségű és modern hangvételű Via Crwcis-sorozatba, amely
nek négyféle lehetősége ismeretes, úgymint énekhangokra orgonával vagy 
zongorával, zongorára két- és négykézre, és szóló orgonára.

Külön kell szólnunk a Meine Seel’ erhebt den Herrn címfeliratú koráiról, 
amely a magyar evangélikus gyülekezetekben nem használatos, és így ma
gyar fordítása sincsen. A német cím Mária magasztaló énekének, a Magni- 
ficatnak (Luk. 1,46—55) a kezdete. A lutheri reformáció a Magnificat-ot már 
igen korán a IX. zsoltártónus, a tonus peregrinus germán dialektusú formá
jára énekeltette. Ugyanerre a dallamra énekelték már a 16. század elején 
67. zsoltárból eredő Gott sei uns gnädig áldást kérő éneket is. A zsoltártó
nusból idővel igen elterjedt ritmizált „Kirchenlied”, korái lett. Ezt dolgozta 
fel Liszt, címét meghagyva, zongorára Gott sei uns gnädig szöveggel a bíbo
rosnak szánt gyűjteményben. Ugyanezt az éneket egy másik kéziratában 
vegyeskarra orgonakísérettel írta meg, s ennek az autográfnak másik olda
lán a zsoltár folytatása, az Es segne uns Gott áll, ugyancsak vegyeskarra or
gonakísérettel. Hadd említsük meg, hogy a Zeneművészeti Főiskolán őrzik a 
Liszt tulajdonában volt számos gregorián kotta és könyv mellett Töpfer: 
Evangelisches Choralbuch két kötetét is.
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sy Szövegükben evangélikus vonatkozású művek a nemzeti nyelven, vagy- 
is német szövegre írt zsoltárkompozíciók. A zsoltárok számozása itt is a 

maszoréta jelölést követi. Gárdonyi Zoltán állapította meg, hogy ezek a 
zsoltárszövegek kinek a bibliafordításából valók.

A 13. zsoltár, Herr wie lange willst du meiner so gar vergessen, Liszt leg
drámaibb, leginkább magával ragadó zsoltár megzenésítése. Tenor szólóra, 
vegyeskarra és zenekarra. A szöveg Luther fordítása. Ugyancsak Luther bib
liafordításának felhasználásával készült vegyeskar, orgona és fúvósokra a 
Carl-August emlékmű leleplezésére komponált ünnepi ének: Der Herr be
wahret die Seelen seiner Heiligen. Szövege a 97. zsoltár 10., 11. és 12. verse.

A 23. zsoltár — Mein Gott der ist mein Hirt — és a 137. zsoltár — An den 
Wassern zu Babylon — szövege Johann Gottfried von Herder (1744—1803) 
szuperintendens, a weimari városi templom (ma: Herderkirche) lelkésze, ki
váló költő és filozófus fordítása. Liszt még egy kórusciklust is komponált 
Herder Entfesselter Prometheus című művéből vett szövegre. Ezt a Prome
theus szimfonikus költeménnyel együtt a weimari Herder-emlékmű lelep
lezésekor mutatták be 1850-ben. Erre az alkalomra Liszt még egy ünnepi kó
rust is komponált A. Schöll In jenem Licht kezdetű szövegére.

o  A harmadik csoportba tartozó művek egy kivételével Johann Sebastian 
^  Bach művészetéhez kapcsolódnak. A Weinen, Klagen kantáta basszus 
ostinatojára Liszt már 1859-ben, a varációsorozat előtt egy Prelúdiumot is 
komponált. 1842 és 1850 között pedig átírta Bach hat, ún. nagy orgona prelú
dium és fúgáját zongorára. Ezek az a-moll (BWV 543), C-dúr (BWV 545), 
c-moll (BWV 546), másik C-dúr (BWV 547), e-moll, az ún. „tölcsérfúgás” 
(BWV 548) és h-moll (BWV 544) prelúdium és fúgák. Később, 1872-ben ez 
a sorozat folytatódik a g-moll fantázia és fúga (BWV 542) zongora átiratá
val. A Bach-átiratok sorát két kantáta tétel egészíti ki. Címe: Einleitung und 
Fuge aus der Motette „Ich hatte viel Bekümmernis” und Andante „Aus 
tiefer Not”. Ebben a címben azonban a „motetta” megjelölés félrevezető. 
Valójában a 21. kantáta záró- és a 38. kantáta nyitótételéről van szó, ame
lyeket Liszt orgonára dolgozott át. Átvitt értelemben ide sorolható még Bach 
névbetűinek témájára készült Preludium und Fuge über den Namen 
B A C H  című orgonafantázia is. Ezt Liszt zongorára is átdolgozta, s ott a 
darab Fantasie und Fuge über das Thema B-A-C-H címet kapta.

Végül meg kell említeni még a Krisztus oratórium evangélikus vonatkozá
sait is. A 6. tétel, mely a boldogmondásokat zenésíti meg (Máté 5, 3—10) né
met szövegű, s korábban (1855) Die Seeligkeiten címmel önálló kompozíció
ként keletkezett. Ennek bemutatója 1859-ben a weimari Stadtkirchében volt, 
csakúgy mint 14 évvel később a teljes Krisztus oratórium ősbemutatója. 
Liszt, mint az egyik levelében is írja,1 nem talált semmit abban, hogy római 
katholikus egyházi ember létére élete egyik főművét evangélikus templom
ban mutassa be és vezényelje.

Az előadottak is bizonyítják Liszt emelkedett szellemét és „ökumenikus” 
gondolkodását olyan korban, amikor ez a gondolkodásmód, különösen egyhá
zi körökben még egyáltalán nem mondható általánosnak.

Függelékként a teljesség kedvéért hadd szóljunk még Lisztnek két huszita 
vonatkozású művéről. Talán a korra is jellemző, hogy tulajdonképpen egyik 
sem eredeti huszita témára készült. Az egyik „Hussitenlied aus dem 15. 
Jahrhundert” zongora fantázia. Ma már tudjuk, hogy ezt a pszeudohuszita
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éneket, amelyre e fantázia készült, Theodor Krow szerezte Vaclav Hanka 
szövegére a 19. század húszas éveiben. A másik „Fantasie und Fuge über den 
Choral ,Ad nos, ad salutarem undam’ ” orgonára, pedálos zongorára, vagy 
zongorára négy kézre. Ennek témája Meyerbeer szerzeménye a Próféta cí
mű, huszita tárgyú operából. Ez a kompozíció az opera témáira írt Ilustra- 
tions du Proféte című zongora kétkezes sorozat 4. darabjaként jelent meg 
1852-ben.

JEGYZET

1. „Dimanche, 11 Mai 73 Weymar [Caroline Wittgensteinnek]. . .  Ci-joint le prog
ramme de l’exécution du Christ, fixée au Jeudi, 29 Mai. Je m’en occupe et le 
dirigerai. Peut-étre observera-t-on que Mr l’abbé Liszt n’a pás á se méler 
de musique dans une église protestante. Je n’essairai point d’argumenter — non 
par défaut de bons arguments, mais par esprit de paix. Je me regle uniquement 
sur les conseils d’une raison expérimentée — laquelle recherche ce qui nous 
unit en N. S. Jésus-Christ, sans s’arréter aux tristes divisions temporelles. Que 
bon Dieu nous exauce et bénisse!”
(La Mara: Fr. Liszts Briefe VII. 18.)

Magyar fordításban: „Weimar, 73. máj. 11. [Caroline Wittgentsteinnek] .. .M e l
lékelem a máj. 29-ére, csütörtökre kitűzött Krisztus [oratórium] előadásának a 
műsorát. Ezzel foglalkozom, én fogom vezényelni. Talán azt az észrevételt fog
ják tenni, hogy nem helyénvaló Liszt abbé úrnak zeneművével egy protestáns 
templomban szerepelnie. Egyáltalán nem kívánok érvelni — nem jó érvek hiá
nyában, hanem a békesség szellemében. Egyetlen megtapasztalt igazság az 
irányadó számomra, amely azt keresi, ami minket egyesít a mi Urunk Jézus 
Krisztusban, anélkül, hogy fennakadnánk a korunkban meglevő sajnálatos meg
osztottságokon. A jó Isten hallgasson meg és áldjon meg minket!”
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EMIL BOLESLAV LUKAC

Kaukázusi monda
Feleségem emlékére

Kicsinyes bajaidból mi emel föl márma? 
Halhatatlan csúcsok fenséges látványa. 
Sok örök bálvány a Természet öléből 
egy világesemény parancsára kélt föl.
A Rica tóhoz a hegylábra kaptattam, 
a bűvös szép csúcsra néztem ámulattal. 
Óriás Agepsta, ékes Dzibra sánca, 
rázkódás-keltette Kaukázus hegylánca.

Havas fenség alatt egy kis folyó folyik,
Bzibának hívják — a tóba torkolik.
Lány könnyéből támadt — szól róla a monda —, 
aki a kedvesét siratta, gyászolta, 
így támadt ez a tó, könnyekkel tele kék, 
a kedvesig ér, s a végén szakadék.
Áttetsző tó ez, elérhetetlen mély,
mint kór szakadéka kereszt-szerelem vesztén.

E csudás tó fölött mélázva csak álltam 
gyógyulást keresve hasonló szorongásban.
A Szigorú Férfi állt tőle nem messze, 
s fiatal hitvesét szintén elkönnyezte.
Elveszté és ettől a szíve megszakadt, 
végzett álmaival, másra már nem maradt.
Kínok könnyeiből e nagy birodalom lett 
keresztje tanúja: Kaukázusi szirtek.

Gördül szememből is e nedvből pár nehéz csepp 
e végtelen tóba. Pokla elenyészett 
tűnt ifjúságomnak, hiúsult szerelmemnek. 
Sirattam hullámvert arcát kedvesemnek.
De mintegy leképezve a vizek tükrében 
álnokul elhurcolt nőm újra fölrémlett.
Hiába a halál, nem tűnt e szerelem, 
mint a Kaukázus-lánc nem enyész sohasem.



Verlaine szobra alatt
Börtön, kórház, börtön, — e két hely 
volt e zseni állandó otthona.
Láza mikor hidegleléshez ért el, 
mindig küldtek: jöjjön Eugénia.

Tisztelt akadémikus urak éppen 
nem tüntették ki dijjal őt soha.
Mikor leszámolt már szegény a Véggel, 
gyorsan egy Xéniát löktek oda.

Ifjak tömege rájött: e gagyogás, 
mely félig zene, félig lángolás: 
a szív  szaturnáliájáért kiált csak;

hogy épp e párhuzamos bukdosás visz 
a tudomány és művészet csúcsáig, 
és irgalmáért az Ember Fiának.

Jánosy István fordításai

JÁNOSY ISTVÁN

Hét kard
A várandós Mária éneke

De szép volt, amikor hajnalfény suhintott 
lúd szállt, jött felém boci öklelődve.
Most, hogy kicsit várok, fulladok, jajongok. 
Száz titok környez vesztemet jelölve.

Álmom: temetve kínzatom, vajúdók, 
s hétfejű, tízszarvú sárkány áll előmbe: 
ha szülök, fiamat megenné az undok, 
s üldözvén, fejemet beverné a kőbe.

Mind, mi ismerős volt, most idegen világ. 
Ha nyájas hang szólít, hallok dávoriát. 
Félelmesen lángolnak most az orchideák.

Elnyeli a Sárkány — igaz lesz ez álom? 
Kihamvad-e mint az fény a gyertyaszálon? 
Vagy ólom vajúdásban lelem halálom?
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Tükröződések

Figyelemreméltó megállapítással találkozhatunk az egyház mai gondolkozá
sában világszerte: „postchristianus”, keresztyénség utáni korban élünk. Már 
nem beszélhetünk „keresztyén társadalomról”, de keresztyén eszmék vetü- 
letével találkozunk szekularizált talajon. Ez a vetület önvizsgálatra indít
hatja az egyházakat, mert olyan, mint némely tükörkép: ha néha torzultan 
is, de az egyház tévedéseit mutatja.

Sütő András darabja

A Káin és Ábel, a Nemzeti Színházban játszott, könyvalakban is megjelent 
dráma az Ószövetség első lapjairól ismert, nekünk mai hívőknek nem tör
téneti jellegű, hanem jelképes elbeszélést kiszélesíti írói fantáziával több 
irányban. A testvérgyilkosságba fúló viszályt a más csillagzatról megjelenő 
szép fiatal lány okozza, akit a színműben ezzel az üzenettel küld az Űr 
Ádám két fiához: „Legyen hát másodistenetek a szerelem”. A férfi és a nő 
viszonya, az asszonyi szív kiszámíthatatlanságának hangsúlyozásával — ez 
a dráma egyik alaprétege. Mindaz az édes és fájó érzés, bonyodalom, ütközés, 
boldogság és boldogtalanság, szép és gyötrő emlékezés, amit a szerelem hoz 
az emberi életbe.

A testvérek ellentmondásos kapcsolata túlnő ezen az egyetlen területen: 
a vonzás és taszítás, szeretet és ellenségeskedés szüntelen kettősségében je
lennek meg előttünk. Különböző helyzetek utalnak az ember és ember kö
zötti kapcsolódásra, ugyanakkor küzdelemre is. íme a dráma másik, bár 
halványabb alaprétege.

Mindkét drámai réteget átfogja, és föléjük nő Káin honvágya az elérhe
tetlen Éden után, s még inkább — Ábel megalázkodásának, gyengeségének, 
siránkozásának, tehetetlenségének ellentéteként — Káin Istennel való szem
beszegülése, akaratának érvényesítése, a sorsával való küzdelem vállalása. 
Ő „a világmindenség legelső fölvetett fejű embere” — mondja róla a szer
ző a könyv fülszövegében (Magvető kiadó, Budapest, 1978).

A dráma megrendítő csúcspontja Ádám monológja. Akkor hangzik el, 
amikor Káint elpusztultnak hiszik Isten sújtó haragja miatt. „Nem kellett 
volna elvedd őt, Uram. . .  Az én fiam nem óhajtott a helyedbe ülni. Nem 
a létedre tört: önmagát akarta csak megőrizni. . .  Bátorkodom Tőled meg
kérdezni: mire szántad az emberi térdeket? Térdeplésre vajon? Mire szán
tad az emberi nyelvet? Könyörgésre vajon? Mire szántad a fejünket? Hogy
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lehajtva hordjuk? Az egyenes tartást a megalázkodás görbedtsége végett? .. . 
Reszket valósággal, csordultig tele a Műved újra félelemmel, minden pilla
natnyi rettegéssel — Színed előtt, a halál színe előtt, döntéseid előtt, az 
időnek beláthatatlansága előtt. . .  [A fiam] önmagát utálta meg a hivatá
sunkká tett megalázkodásban. . .  Miért vetted el őt, Uram? Hogy ember volta 
titokban maradjon? Hogy ez a kis fénypont, az alig moccanó emberi eszmélet 
kilobbanjon a földi éjszakában?”

A Biblia Istene úgy tükröződik ebben a drámában, a könyvnek szinte 
minden lapján, mint haragvó, kegyetlen, szeszélyes, az embertől csak le
mondást, szüntelen hódoló áldozatot, a legkedvesebbjének is a feláldozását 
követelő, teremtményeit örökös félelemben, bizonytalanságban, a gyengeség 
tudatában tartó rettenetes Ür. Ábelnek lelkiismeretfurdalása támad, amikor 
szerelmeséhez magasztalóan szólt: „miattad Öt fosztom meg a legszebb sza
vaimtól”. Arabella megkérdezi később: „Az ő hatalmának legszebb öröme: 
a földre szegezett pillantás, majd sok-sok lehajtott fő az egész mindenség- 
ben?” Még Ábel is lázad: „A félelmünkkel táplálunk naponta, s nem elég 
neked?” „A félelem Istene” — mondja ki Káin a döntő véleményt.

A drámából hiányzik bárminemű utalás az emberi méltóságért emberekkel 
szemben folyó küzdelemre, amelyet a történelem és a jelenkor ismételten 
felmutat. A darabnak ilyen irányú mondanivalója csak belevetítetten, és nem 
belőle fakadóan állítható, még ha ez volt is az író szándéka. De most nem 
azt akarjuk eldönteni, hogy a dráma belső célja általánosságban „az emberi 
méltóságérzet” szikrájának fellobbantása és lángjának óvása, vagy pedig a 
mű — amint én látom — áttételek nélkül szembesít az Isten-kérdéssel. Ehe
lyett inkább az igehirdető egyház felé fordítom az élét: milyen Istent állí
tottunk mi az emberek elé?!

S ezt a kérdést ne hárítsuk el mi evangélikusok azzal, hogy a darabban 
tükröződő Isten-kép alapjában véve kálvini irányba mutat, legalábbis annak 
vulgáris felfogására. Tudtuk-e tisztán továbbadni és belevinni a reánk figye
lő, bennünket hallgató emberek tudatába a lutheri örökséget, amely meg
győződésünk szerint a Szentírás Isten-képének a kiteljesedését, a legfőbb, át
fogó vonását emeli ki: „az Isten szeretet”?!

Az Isten „lényéhez” hozzá tartozik — tudjuk, ez így antropomorf beszéd 
róla, de hiszen ő, a titokzatosan megfejthetetlen és meghatározhatatlan, ne
künk embereknek személyként mutatkozik, hogy egyáltalán felfoghassuk őt 
— a korlátlan szuverénitás, s ebből fakadóan a „szent harag”. De a rettene
tesnek látszó Istentől mi odafordulunk a Jézus Krisztus által megmutatott 
szerető Istenhez. S akkor kiderül, hogy még az Ószövetségből is Isten szere- 
tete olvasható ki. Ezért — amikor jól végezzük egyházi küldetésünket — az 
emberekre gyengéd, megértő, törődő, gyarlóságainkat és vétkeinket megbo
csátó szeretettel tekintő Isten képét, valóságát állítjuk oda eléjük. Mert így 
értettük meg őt Jézus Krisztus révén!

Folytatódhat az egyházi önvizsgálati kérdés a darab láttán és olvastán: 
elég világosan megrajzoltuk-e a lutheri örökségből a hivő ember igazi lelki 
arcát és életmagatartását?! Krisztus által a szerető Istenben hivő keresztyén
re a bizodalmas derű, a belső szabadság jellemző, és a küzdelem vállalása 
személyes sorsunk és az emberi sors javításáért. Az önmegvalósítás sincs 
ellentétben evangéliumi hitünkkel, hiszen külön teremtmény minden ember, 
akiben meglevő adottságok és lehetőségek kibontakoztatása a teremtő Isten 
szándékában és akaratában benne rejlik.
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Istennek — ez is világos a Krisztusról szóló evangéliumból, azaz örömhír
ből — nem félelemben, gyengeségben telik a kedve. Ö éppen ellenkezőleg 
bátorságra és erőkifejtésre biztat. Mi halljuk Isten helyeslő válaszát a Szent
írásból a színdarab válasz nélkül maradó kérdésére, Arabellának, a csillag
poros leánynak Istent kérdező szavára: „A bátrak, a felemelt fejűek miért 
ne lehetnének ott az oldaladon?” S arra a megállapításra is rácseng a hi
tünk, amelyet Sütő András mondat szép magyar nyelvén a leánnyal: „hű
ség nem lakozhat szolgaszívben”. Szolgalelkülettel valóban nem lehet hűsé
gesnek lenni Istenhez sem, mert a hűség belső feltétele az önkéntes ragasz
kodás, a szabad szeretet. Pál apostol erről akar meggyőzni bennünket: „nem 
a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kap
tátok, aki által kiáltjuk: . .. ,Atyánk!’ ” (Rómaiakhoz írt levél 8,15)

Isten felemelt fejű gyermekei a keresztyének!

„Istennek furcsa ízlése van”

Beke Kata e című könyve szintén a Magvető kiadásában jelent meg 1978- 
ban. Önéletrajzi írás, egy riportregény izgalmasságával. írója 1848-as sza
badsághősnek, várfogságot szenvedett református prédikátornak a déduno
kája. Vegyesházasságból már katolikusnak született, a Sacré Coeur intézet
be járt, ahol apácák tanították az iskolák államosításáig. Középiskolába 
1951-ben származása miatt csak Szentendrére vették fel, a ferences gimná
ziumba. Az egyetemre nem jutott be, nélkülözések között élt családtagjaival; 
később kemény munkával elvégezte az egyetemet esti tagozatosként a böl
csészeti karon.

Tizenhat éves korában ábrándult ki először a vallásából egy kiránduláson, 
vezetőjük értelmetlen aszketikus szemrehányása következtében. Később rö
vid ideig újra meggyőződéssel gyakorolja hitét, míg el nem veszítette tartal
mát végleg az istenhivő volta.

Jóval előbb, még munkahelyén ismerkedett meg egy sovány, szeretetre 
méltóan kedves fiatalemberrel, a párttitkárral, az eszme lelkes, önzetlen 
harcosával. A két ellenkező oldalról jövő fiatal között igaz barátság szövő
dött. A férfit 1966-ban szívbetegsége korán sírba vitte, de emléke annyira 
élő, hogy a könyv stílusa ismételten mai megszólításra vált át: „Ügy vigyáz
tál az én katolikus, mint én a te kommunista lelkiismeretedre. Szigorú mora
listák voltunk mind a ketten.”

Az érzelmi szálak ellenére éppen ez az erkölcsi szigor tartotta vissza egy
mástól a nős fiatal férfit és a leányt. Józan, becsületes, emberies felfogásuk 
mindig találkozott a társadalmi, politikai látásban és életük kérdéseiben. 
A vidámság és az irónia is átjárta együttléteiket: „Véget nem érően mulat
tunk azon, hogy különböző égtájakról indulva hogyan találkoztunk végül is 
ugyanott. Semmi különbség nem volt a véleményeink között, csak az, hogy 
én — megszakításokkal ugyan, de hittem Istenben, és néhány évig újra 
gyakorló katolikus voltam. Ám a két világnézet gyakorlati vetülete ugyanaz 
volt.”

A könyv keresztyén szempontból ott válik lélegzet-állítóan tanulságossá, 
ahol írója kifejti álláspontját, miért ábrándult ki hitéből. Ismét egyházi ön
vizsgálatra indító a látvány, bár ebben az esetben nem protestáns, hanem 
római katolikus oldalról jövő Isten-kép tükröződik az író vallomásában. Beke 
Kata magasrendű szellemiséggel, belülről nézi a katolikus vallást. Egykori
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— régi és modern — dogmatikai olvasmányai alapján teológiai szinten fej
tegeti a hittani kérdéseket a ma tanár írónő.

Itt van mindenekelőtt a középkori eredetű hittani tétel, amely Canterbury 
Anselmus (+1109) Cur Deus homo-jára megy vissza, miért lett Isten emberré. 
Az írónő pontosan foglalja össze az „elégtétel” szavában, ahogyan tanulta 
egyházától. Isten — ő így fogalmazza — „saját lényegének egy részét áldoz
ta fel, hogy. . .  önnönmagát, azaz lényegének más részét kiengesztelje”, elég
tételt adva saját haragjának. Ez az Isten-kép — nem az írónő, hanem az egy
ház tévedéséből — hamis. Krisztus keresztjének nem ez az evangéliumi ér
telme: mintha Isten kegyetlenül szörnyű színjátékot rendezne önmagával. 
Az egész hitelvi leírás a könyvben a megváltásról — helytelenül hirdetett 
keresztyén Isten-képnek a tükröződése, s nagyon elgondolkoztathat bennün
ket. Isten szeretetének a keresztfán végbevitt eseményét igazi szentírási tar
talmában és modem gondolkozásmóddal kellene az egyházban tanítanunk, 
vallanunk. Az Újszövetség „mitológiátlanítása”, úgy látszik, még ma is idő
szerű követelmény az egyházak számára, hogy a valóságnak megfelelően és 
a mai embernek érthetően hirdethessük Krisztus halálának a jelentőségét. 
Nem csodálom, hogy a szerző a helytelen egyházi tanítás nyomán azt vallja: 
„mindezek az elemek egy, a vallástörténetből jól ismert, sok ezer éve meg
haladott fejlődési foknak felelnek meg, alig egy lépéssel túl az emberáldo
zaton.”

A láncszem, amelynek elfogadhatatlanná válásával szétpattant az író lel
kében az egész vallásos felfogás, mégis más volt: a szenvedés központba 
állítása, amelyet tapasztalt egyháza nézetében és gyakorlatában. „Istennek 
furcsa ízlése van. Minél kellemetlenebb valami, annál üdvösebb; s minden 
gyanússá válik, ami örömöt ad .. . Az ember azonban természetének — is- 
tenhivők fogalmazásában: Istenadta természetének — megfelelően. . .  szereti 
a világot, és utál szenvedni. . .  A technika fejlődése oly sok szenvedést há
rított el — teremtett újakat is, de ez más kérdés —, hogy az egyház egyre 
nagyobb zavarban van, ha a szenvedésről esik szó, s jelentéktelen részlet- 
kérdésekkel foglalatoskodik. Kénytelen vele. Ha kimondaná, hogy a szenve
dés rossz, saját dogmarendszerének központi állításával kerülne ellentétbe. 
De a szenvedés pozitív voltát sem hirdetheti már olyan nyíltan, mint a 
középkorban. A katolikus erkölcstan tehát egyre szűkebb területre szorul 
vissza. Napjainkban gyakorlatilag azzal a kérdéssel foglalkozik a legsűrűb
ben, ahol bőségesen arathat. . . :  a szexualitással. . .  A fogamzásgátlással és 
abortusszal kapcsolatos egyházi állásfoglalás torz fintorrá változik, ha arra 
a dermesztő közönyre gondolunk, amellyel a már létező életet szemléli az 
egyház.”

A római katolikus egyház valóban hajlamos volt a múltban — és olykor a 
jelenben is — erre a joggal kifogásolt szenvedés-központú gondolkozásra. 
Remélhetően a II. vatikáni zsinattal megkezdődött teológiai megújulás a 
jövőben teljesen kiveti magából ezt a Biblia-ellenes szemléletet, amelytől a 
reformáció szabadította meg a keresztyénséget. De azért a protestáns egy
házakban is jelentkezik itt-ott ez a kísértő félreértés, mintha Istennek az 
emberek bárminő szenvedésében kedve telnék. A szenvedés ugyan bekö
szönt ismételten az emberi életbe, és sokszor elkerülhetetlen. De Istennek ép
pen az az akarata, hogy szembeszálljunk vele, s amennyire csak lehetséges: 
legyőzzük vagy enyhítsük mind egyéni, mind társadalmi viszonylatban. Hogy 
ez mennyire sikerül, az más kérdés. Viszont mesterséges gyötrést, szenve
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dést, nehézséget okozni embereknek kegyességi követelmény címén — min
denképpen ellentmond az emberszerető Isten kívánságának.

Ami a szerző által említett konkrét példát illeti: a nemi életnek, a gyer
mekáldástól függetlenül is, Isten teremtői szándékában gyökerező örömszer
ző és közösségalkotó szerepét a modem keresztyén gondolkozásunk hatá
rozottan vallja. E tekintetben a merev katolikus álláspontot megerősítette 
VI. Pál pápa. De a protestáns egyházakban sem árt jobban tudatosítanunk 
a helyes keresztyén etikai szempontot, hiszen sorainkban is előfordul az egy
oldalú felfogás, amely „az ,erkölcs’ szót. .. szinte lefoglalta a szexuális szfé
ra számára” — ahogyan Beke Kata írja. Legyünk tisztában, hogy a keresz
tyén erkölcs a szeretet alapvető és átfogó követelményét foglalja magában, 
s ebben találkozunk a humán erkölccsel, az írónő felfogásával is.

A keresztyén Isten-kép és tanítás tükröződései e két irodalmi műben arra 
késztethetnek, hogy az egyház igehirdetése, a „világi” hívők bizonyságté
tele, személyes hitünk és keresztyén gondolkozásunk tisztuljon a Szentírás 
mai értelmezésének megfelelően, a semper reformari debet, a reformáció 
mai folytatása jegyében.

A gyöngéd arc a magános gyötrelemben 
perc alatt őszült évtizedeket.
„Ha már a görcs keresztre kell mennem:
Te akartad, zokszó nélkül megyek.
Jaj, felednem csak egyet nem lehet:
Én Istenem, miért hagytál el engem?!” — 
Angyal helyett vörhenyes fellegek, 
mint sárkányok túráznak az egekben.

Szederjes űrből nem jön felelet, 
hiába sírnak tinta ciprusok.
„Ha most alámerül a Szeretet, 
s nem támad föl — így egy bagoly huhog — 
e bolygón többé élni nem lehet, 
gombát pöffennek föl dú Vezuvok.”

JÁNOSY ISTVÁN

Getsemáné



IMRE MARIA

Reményik Sándor ismeretlen írásai 
a nagyváradi rendházból

Reményik Sándor 1890. augusztus 30-án született Kolozsvárott és ott is 
halt meg 1941. október 24-én.

Szülei dobsinai származásúak voltak, később Kolozsvárott telepedtek le. 
Édesapja, Reményik Károly építészmérnök, a kolozsvári evangélikus egyház 
felügyelője volt. Édesanyja, Brecz Mária, Jólészen, a kis felsőgömöri faluban 
töltötte leánykorát. így felvidéki színeket, ízeket oltott a családba. Anyai 
dédapja Pákh Mihály volt, a szabadságharc után Josefstadtba zárt evangé
likus püspök. Ezernyolcszáznegyvenkilencben a lőcsei evangélikus templom
ban kihirdette a Függetlenségi Nyilatkozatot, ezért kellett bűnhődnie.

„A Reményik-család kolozsvári Szentlélek utcai házában a Pákh-ősöktől 
maradt oszlopos óra ütötte ki az időt. Kedves, búgó hangját valamikor Pe
tőfi hallgatta” — írja Sáfrán Györgyi „Reményik Sándor sorsvállaló ma
gánya” című tanulmányában (Délvidéki Szemle, 1942. 9. sz.). Pákh Albert 
— Petőfi barátja — Pákh Mihály fia volt. A kolozsvári Reményik-házban
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élt Pákh Mihály leánya, Pákh Berta is, aki 90 éves korában, 1932-ben hunyt 
el. Járosi Andor evangélikus esperes búcsúztatta.

Reményik Sándor a kolozsvári evangélikus elemi iskolába járt, középis
koláját a Farkas utcai református kollégiumban végezte.

Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Tudományegyetem Jogi Karán kezdte 
meg, utolsó szigorlatait azonban — betegsége miatt — már nem tehette le. 
Édesapja fiának független megélhetést biztosított, így hivatalt egész életében 
nem kellett vállalnia.

Reményik Sándor 1921-től a Pásztortűz főszerkesztője; utóbb Áprily Lajos
sal, Tompa Lászlóval rendszeres, tevékeny munkatársa lett az Erdélyi He
likonnak is.

Mint Szemlér Ferenc írja az Erdélyi Helikon Költői c. kiadvány (Buka
rest, 1973) Bevezető tanulmányában: „amikor az Erdélyi Helikon első év
folyama az olvasók kezébe került, Reményik már régen meghaladta egészen 
korai nacionalista hangvételű gondolatvilágát. Ehelyett nagyjából-egészéből 
magáévá tette a jól értelmezett transzilvanizmus emberi testvériséget hirdető 
és a mélyen átérzett humanizmust valló tartalmait.”

„Versei kifejezési formájukat tekintve a Nyugat hagyományaihoz kapcso
lódnak” — jegyzi meg Szemlér Ferenc az idézett kötetben.

Reményik Sándor Összes Versei először 1941-ben, később, halála után 
1943-ban jelentek meg. Hagyatékában újabban több száz költemény került 
elő. Ezeknek egy része kéziratban maradt fent, a többi hírlapokban és folyó
iratokban jelent meg. Sok köztük az istenes vers is.

Reményik Sándor istenkereső ember volt, de súlyosan vívódó lélek. Van
nak ennek a keresésnek, tusakodásnak ritka, kivételes pillanatai, amikor 
Istenre s boldog ajándékára, a kegyelemre mégis rátalált.

Isten felé vezető útján hű segítője és megértője volt egyik legjobb barátja, 
Járosi Andor evangélikus esperes és annak felesége.

Istenkeresését is befolyásolta súlyosan gyenge szervezete. Másokénál fi
nomabb idegrendszert örökölt. Állandó betegségekkel, látási zavarokkal, 
nyugtalanító közérzettel küszködött. Többször kezelték Kolozsvárott, Nagy
váradon, Budapesten és Pécsett.

Reményik Sándort Schilling Árpád belgyógyász főorvos — aki a család
nak is régi jó barátja volt — először 1924-ben kezelte Nagyváradon. 1929- 
ben a költő ismét hozzá fordult, s május 9-től újabb három hónapot töltött 
a Kőrös-parti városban, ahol, ha jobban érezte magát, szívesen sétálgatott 
a folyóparton.

Mindkét váradi tartózkodása alatt a Premontrei Rendházban lakott. A csa
ládi levelezés tanúsága szerint ezt is Schilling Árpádnak köszönhette. Itt két 
szobát bocsátottak rendelkezésére és gondoskodó szeretettel vették körül. 
(Kezelése érdekében más években is járt Nagyváradon.)

E korszaka is sok nyugtalanságot tükröz, főleg Sárika húga és édesanyja 
betegsége miatt is. Súlyos lelkiállapotára jellemző az alábbi levél, melyet 
versei egyik ihletőjének, későbbi sógornőjének: dr. Judik Józsefné, Imre 
Ilonkának írt:

Nagyvárad, Premontrei Rendház,
1929. május 21.
Édes Ilonka,
Olyan nagyon szeretnék írni Magának ma, kifejezni magamat épen Maga
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előtt, kiönteni a lelkemből mindazt, ami benne van. De részben nem tu
dom, részben nem merem. Olyan sok, olyan nehéz, olyan fájdalmas min
den, és olyan zavaros, kusza, — olyan súlyos, fás, köves, hideg, üres és 
kietlen a szívem, és mégis olyan szenvedő, amilyen kevés emberi szív lehet, 
és mégis úgy vágyik szeretetre, melegségre, hogy jóságot, megértést adjon 
és kapjon, valami támaszpontot ebben a végső nyomorúságban. Itt vagyok 
Váradon, a Rendházban megint, mint ezelőtt 5 évvel. Jóhelyt, jó emberek 
közt, nyugalmas külső viszonyok között, — de jaj, 5 évvel ezelőtt még 

volt valami, ami tartotta bennem a lelket, most nincs semmi, csupa rémek
kel van tele a magány. Sehol egy vigasztaló, vagy megnyugtató gondolat. 
A magam szenvedésén kívül most a hírek a Sári1 betegségéről, az otthoni 
miljő szomorúsága, — és amerre nézek, csupa önvád támad reám, hogy 
én se máson, se magamon nem tudok segíteni, csak élek egy lehetetlen 
életet, mely nem élet és nem halál. . .  Nem tudom folytatni, talán jobb is. 
Ilonka, ha most csak egy percre megfogná a kezemet, és halkan, meg
nyugtatóan szólna hozzám, — valami olyat mondana, hogy lesz még vala
hogy máskép is, nem pusztul el az egész világom, és én nekem sem kell 
még elveszni nyomorultan. Hogy vár még valahol öröm, egy kicsi, ami 
ne legyen más, csak az, hogy én tudjak örömet szerezni, használni még 
valahol, és érezzem, csak egyszer még, hogy lelkem van, nyugodt, erős, 
tiszta, emberi lelkem . . .  Két hete vagyok itt. Egy levelet már írtam Ma
gának, de eltéptem, gondolatban sokat. Bocsássa meg ezt. Megígérem, hogy 
csak akkor írok legközelebb, ha egy kicsit jobban leszek. (Ügy sem fo
gom megtartani, úgy sem leszek jobban...)  Mielőtt ide jöttem volna, 
otthon az utolsó hetek képtelen lelki harcok közt teltek, hogy mit csi
náljak . . .

Akkor Schilling Árpádhoz fordultam megint, ő  felvette a fonalat, is
merve egész életemet és egyéniségemet. Elszántan vette fel a harcot és 
biztat, hogy ha hosszú időbe kerül is, meggyógyít engem, legalább is Biz
tosít egy tűrhetően nyugodt, s talán tartalmas életet. Egyelőre három hó
napot egyfolytában itt kell töltenem. Árpád újabban különböző betegsé
geknél csodálatos eredményeket ért el, s én úgy szeretnék hinni. . .  Most 
este, a kávéházban vacsoráztam, utána sétáltam a Kőrös partján, aztán 
átmentem azon a kis hídon, amelyen egyszer együtt mentünk át, 1924-ben, 

egy szeptemberi napon, mikor én először jöttem Árpádhoz, Maga pedig 
Jóskával2 együtt utazott Gyulára. Váradig együtt jöttünk. Az a híd ki
csiben hasonlít az Erzsébet-hídhoz, emlékszik reá? — És emlékszik, akkor 
a vonaton én kellett hogy megmondjam Magának, hogy szegény Flocki3 
nincs m ár. . .  Emlékszik, hogy sírt csendesen a vonat ablakánál? Ott áll
tunk és én próbáltam vigasztalni, de nem igen jö tt ki semmi a számon. 
Látja, ma reggel megpróbálhatta volna Maga engem így vigasztalni. 
Anyám ma írta levélben, hogy szegény öreg Kuszti sincs m ár. . .  Nyugszik 
a hegyen, ahol annyit járt velünk mindenféle időben és körülmények közt. 
Bizony egy pár félszeg, furcsa könnyféle kijött az én sírni nem tudó sze
memből is. Eltekintve tőle magától, szegény öreg csonttól, — annyi min
dent juttatott eszembe. Ami elmúlt, s vissza nem jöh et. . .  Fogunk mi meg 
harmonikusan, nyugodtan járni a Hójában,4 örülni a pillanatnak leg
alább? Ö, mondja, hogy igen. Mondja Maga is, mint Árpád: Meg fogsz 
gyógyulni, fogsz tudni olvasni, dolgozni, szépet látni újra a természetben, 
és az életben, és ami fájdalom ér, azt is lélekkel fogod hordani. . .  Mert
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Nagyvárad. Kőrösparti részlet (egykorú felvétel)

ez a borzasztó, a legborzasztóbb, ez a lélektelen, tartalmatlan szenvedés. 
— Most az előbb, mikor hazajöttem, egyszerre úgy jajt minden, hogy neki
támaszkodtam a Rendház vastag, öreg falának a sötétben, és azt hittem, 
nem tudok többet felmenni a lépcsőn, egyáltalában nem tudok többé men
ni sehova. Es fent, várt egy távirat. Elborzadtam. S aztán sokáig ültem 
előtte és néztem és összefutott előttem az írás. Joksman5 távirata volt 
Kolozsvárról, hogy vasárnap menjek vele Szatmárra, felolvasni, a diák
segélyező akció érdekében, hogy beszéljem meg a doktorommal, hátha el
enged (már visszamondtam, mert Árpád nem nagyon szereti most az ilye
neket), „szatmári szereplésed elmaradása pótolhatatlan nehézség elé állít” 
sürgönyzi. Valahogy jólesett ebben a kétségbeesésben, hogy megtörténhe
tik még, hogy valahol szükség van reám, de alig akartam hinni a szemem
nek. Pünkösd előtti vasárnap Aradon voltam ugyanebben az ügyben fel
olvasni, már innen, Váradról. Holnap megmutatom a sürgönyt Árpádnak, 
ha lehet, elmegyek Szatmárra is. Örömöm nem igen van benne, de egyetlen 
dolog, amivel szolgálhatok, hát félholtan is elmennék, ha szüksége van 
rám valakinek . . .  — Es amikor Aradról visszajöttem, volt egy pár nyu- 
godtabb órám, — talán azért. Némethyékhez6 elmegyek néha. S néha meg
találom ott a belső csendet is, rövid időre. A házigazdáim közt is több 
igen kedves egyéniség van, leginkább szeretem Kovács Kandidot, a ház
főnököt, pünkösd vasárnapján náluk ebédeltem. A templomuk kicsi temp
lom, s egészen fehér, ami ritka kath. templomoknál, egyszerűbb is, mint 
általában, s ezért emlékeztet a kolozsvári luth. templomra. Itt a szobám 
mögött a folyosón van egy ablakfülke, az a templomra nyílik, s az orgo-
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naszó behallik a szobámba. Talán lassan meg fogok egy kicsit nyugodni 
itt. Most kivált, hogy megírtam Magának ezt a levelet. Túlsók volt az iz
galom az utolsó hetekben otthon . . .  És most csak Sári lenne mielőbb 
egészen jól, szegény, mit állhatott ki, és mind, akik szeretjük.

Isten vele, édes Testvérem. Ugy-e nem haragszik, hogy nem írtam soká, 
sem hogy most írtam? Ugy-e ír nemsokára? Hogy van?

Reményik Sándor e váradi tartózkodása alatt írt verseiből négy kiadatlan 
költemény került elő7; ezeket alább közöljük, valamint a Kívülről címűt, 
mely Összes Verseiben már megjelent.

Tudom, vendég vagyok...

A tető, amely menedéket ad,
A kenyér, amit a számba veszek,
A levegő, amit belehelek,
A nap, mely rám süt és nekem világol 
S a szeretet, a szeretet, —
Mind méltatlanul érnek engemet.

Koldus vagyok és semmim a világon,
Amit két kezem szerzett volna meg,
Amire büszke lehetnék: enyém.
A kobzomat, igricz-szerszámomat,
S egyetlen jószágom: az énekem,
Azt is csak örököltem
És az is elhagyott. Nagyvárad, 1929. május 16.

Szeretettel:
Sándor

Tudom, vendég vagyok 
Mindég és mindenütt,
Seholsem házigazda.
Elbirhatatlan hála-terhek 
Roskasztó súlya gyönge vállamon, 
Én nem fizettem meg az életért.

Azért még tűrjetek,
Ha itt is, ott is meg-megjelenek 
Szeretet-vacsorán,
Daltalanul és koldus-szegényen, 
Nem tart soká talán.
Aztán megyek.
Kérek az Istentől egy csillagot,
Hol én látlak majd vendégül titeket.A ruha, amely óvja testemet,
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Kívülről
Járosi Anáornénak

Kis ablakfülke mély boltív alatt:
A rendházból a templomba lelátok. 
Befagytak az orgona sípjai,
Az oltáron nem imbolyognak lángok. 
Nagy hallgatás van, és nehéz homály. 
Ilyenkor, istentisztelet után 
Az Isten egymagában mit csinál? 
Nagy, üres háza kellős közepén 
Mire gondol? Szorongva kérdem én.

Az Isten, akit én úgy keresek,
És nem találok, nem találok meg: 
ítél, irgalmaz, gondol-e reám?
Általa küldött csomagot Anyám? 
Kezével imák nekem levelet?

Kezével simogat a szeretet?
Szavával vigasztal az orvosom?
Ö, hol találom, hol találhatom?

Ó, tompa, tompa a szivem, s hideg, 
Azért, azért nem ragadhatom meg, 
Azért járok hiába templomot,
A templomokban otthon nem vagyok. 
Csupán igy, istentisztelet után 
Az üres isten-házba nézni le, 
Szorongva lesni: gondol-e reám, 
így, kívül, kívül a szentély falán:
Ez vagyok én, ez vagyok igazán.

Nagyvárad, 1929. június 6.

Ó, Istenem.,.
Ö Istenem, szabadits meg engem magamtól. 
Tövig, gyökérig hamisság vagyok.
Hamis, hazug, üres, idétlen élet,
Korcs mozdulatok és hiú beszédek.
Csak akarok, valamit akarok,
És minden balra dől el.
Add nekem üres locsogás helyett 
A hallgatás súlyos, zord aranyát,
Vagy szenvedésemre piros pecsétet,
Add vissza lelkem, szabadságom,
A belső méltóságot add nekem,
Adj nekem igaz, véres szavakat,
Add nekem ajándékba magamat, —
Vagy szabadits meg örökre magamtól.

N a g y v á ra d , 1929. jún . 15.
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Uram, mindhiába
Uram, az égre mindhiába nézek,
Látok hét fénylő pontot, hideget,
De nem tudom már őket összeadni,
Hogy meglássam a göncölszekeret,
A régi, kedves göncölszekeret.
Nem érzek égi széna-illatot,
És magamba is mindhiába nézek,
Ki régen tükröztem még csillagot.

Ó szörnyű ez: hogy elkezd bomlani 
Pár sárból sodort, nyomorult ideg,
S e sárhoz kötve vész a lélek is,
S mi neki drága, torzzá lesz az is, 
Jelentéstelen, fonák, vagy hideg.
Valami szörnyű, szörnyű idegenség 
Nyomul közém és mindenek közé, 
írás, Ige és Arc tőle fakul:
A rózsa arca, és az emberé.
Mintha hinár boritna el tavat,
S a tóba egyre szükebb résen át 
Hatolnának be tiszta sugarak.
Csak hinár, zűrzavar és gyötrelem .
Hát ez a pár sárból sodort ideg:
Hát ez lett volna nekem mindenem?
S ha elborit majd végképp a hinár,
Mit ér tudni: csak én vakultam meg, 
Igazság, jóság, szépség épen áll?!
Uram, az égre már hiába nézek,
Inkább behunyom fáradt szememet, — 
Én néha-néha hinár közt is láttam, 
Mosolyban, könnyben, tiszta kézfogásban 
Éreztem a Te dicsőségedet, —
Több volt az mégis mérhetetlenül,
Mint ez a pár sárból sodort ideg! 
Tükrözni, látod, most már nem tudok.
Ó add nekem utolsó vigaszul 
Behunyt szemmel e halk gondolatot:
Jól van Uram, hát lelki-vak vagyok, — 
De vak tavak és vak lelkek fölött 
A csillagok mégis csak csillagok.

N a gyvárad , 1929. jún . 20.
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Angyalszárnyak
A mennyezet itt négy boltívre válik, 
Úgy hajlik mélyen, virrasztóan reám. 
Észak, kelet, dél és nyugat felől 
Négy kő-angyalszárny őrzi a szobám.

Ó mély boltivek: kiterjesztett szárnyak, 
Boruljatok a néma harc fölé,
Amit itt vívok minden ördögökkel, — 
Hogy végkép ne legyek az ördögé.

Négy ördög szakit engem négyfele, 
Négy égtáj felé forgószél ragad,
Hogy kiszegezze a pokol-kapukra 
Meggyötört, felnégyelt tagjaimat.

Ó angyalszárnyak, el ne hagyjatok,
Ó virrasszatok hü testvérekül, —
Ha egyszer rémülve rebbentek el:
E szoba velem együtt összedűl.

Nagyvárad, 1929. jún. 30.
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4. Hója: Kolozsvár kertes külvárosa. Ezen keresztül vezetett a Dónát út, ahol Re

ményik Sándor „tornyos villája” állt. A Reményik család itt töltötte a nyarat.
5. Joksman: Reményik Sándor aradi és szatmári felolvasó estjeinek egyik közre

működője (Jékely Zoltán szíves közlése).
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barátság fűzte. Többször megfordult náluk. A barátságot élete végéig fenntar
tották.

7. E versek részben Reményik Sándor, továbbá Szőcsné Szilágyi Piroska festő
művésznő — aki verseinek szintén ihlető je volt — hagyatékában találhatók. 
(MTA Kézirattár, Szőcsné Szilágyi Piroska hagyatéka.)
A költő Szőcsné Szilágyi Piroskának írt leveléből részlet:
N. Várad, Premontrei Rendház, 1929. július 26.
„. . .  Aztán küldök verseket is, akármüy szomorúak is, mindent ami van új 
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napi könnyebbségért most.
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Ezúton is hálásan köszönöm dr. Sátrán Györgyi irodalomtörténész segítségét.



TRAJTLER GÁBOR

Hetvenöt éves a Lutheránia

A komoly zenét kedvelő igényes budapesti közönség napról napra kedve sze
rint válogathat a gazdag zenei kínálatból. Plakátok ezrei hirdetik a hazai 
és vendégművészek: nagyzenekarok, kamaraegyüttesek, kórusok és szólisták 
műsorait. Tematikus sorozatok és önálló estek szólaltatják meg a zeneszerzők 
alkotásait a régi muzsika századaitól napjainkig.

Vajon mi lehet az oka annak, hogy a Lutheránia Ének- és Zenekar egyház
zenei estjein zsúfolásig megtelt templomban ezernél is többen hallgatják fe
szült figyelemmel a „nem hivatásos” együttes előadásait? Hiszen a főváros 
sokszínű zenei életének erre a nem is gyakori alkalmaira egyetlen szerény, 
a Deák téri templom barna tölgyfa kapujára kiszögezett plakát hívja fel 
csupán a nagyközönség figyelmét. Hogyan jutott a fejlődésnek és gazdago
dásnak útján idáig ez az együttes?

Az útkeresés

Dr. Bánkuthy Dezső a Lutheránia megalakulásáról egy harmincöt évvel ez
előtt megjelent tanulmányában ezt írja: „Két lelkes evangélikus férfiú, Röthy 
Károly és Fuszek István dalolgattak együtt, s egy alkalommal elhatározták, 
hogy énekkart szerveznek. Ez 1904-ben történt. . .  Ök férfikart alakítottak, 
ennek célja azonban eleinte nem egyházi volt, hanem elsősorban vüági. Vi
lági énekeket tanultak meg német, de magyar nyelven is, s néha-néha a 
templomba is eljöttek énekelni, azonban többször szerepeltek világi össze
jöveteleken, vadászesteken.” Vezetőjük Bruckner Frigyes, a Deák téri evan
gélikus gyülekezet kántora és iskolájának énektanítója. A tagok összejöve
teleket, kirándulásokat szerveztek, és kéthetenként a hajdani Andrássy úti 
Wagner-féle vendéglőben jöttek össze baráti beszélgetésre.

Az első világháború a virágzó énekkart szétbomlasztotta, az énekesek kö
zül sokan bevonultak. A háború után Bruckner Frigyes meghalt, helyére 
Mendöl Ernő énektanár került. Az ő idejétől kezdve a Lutheránia vegyes
karként működött. Mendöl egy százötven tagú gyermekkart is alapított, tag
jait a Rózsák téri evangélikus árvaház gyermekei közül válogatta. Mendöl 
Ernő az énekkarokkal évente rendezett hangversenyt a Zeneakadémián, így 
reprezentálta az evangélikus egyházzenét a nagyközönség előtt. Az estek 
programjain már ott olvashatjuk Basilides Mária közreműködő énekművész
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nő nevét. Néhány év múlva Mendöl azonban elkedvetlenedett, és az énekkar 
vezetésétől visszalépett.

1923-tól dr. Kirchknopf Gusztáv lelkész vette kezébe az árván maradt 
Lutheránia vezetését. Az énekkar ettől az időtől kezdve csak egyházzenei 
műveket énekelt. Kirchknopf hallatlan energiával dolgozott, a kórusnak szá
mos művet tanított meg. A nagy lelkesedéssel dolgozó lelkész-karnagy fia
talon, hirtelen halt meg, 1930-ban. Helyébe Kapi-Králik Jenő lépett. Ö más 
egyéniség volt, mint elődje. Nem a repertoár bővítését tűzte ki céljául, hanem 
az elmélyült felkészülést, a zeneileg teljesen kidolgozott produkciót. Egy-egy 
rövid karmű csiszolására néha hónapokat fordított. Kapi-Králik Jenő 1942-ig 
állt az énekkar élén.

Az addig eltelt időt tartjuk a Lutheránia első korszakának. Ütkeresés ez. 
Társadalmi együttlét vagy szolgálati alkalom? Világi vagy egyházi művek 
előadása? Mindez a bizonytalanság a műsorokon is érezhető: Beethoven 
„Isten dicsősége” és Csajkovszkij darabok, Bach-átiratok és a századforduló 
idejéből származó nem éppen kiváló kórusművek szerepelnek együtt. Egyet
len jelentősebb evangélikus egyházzenei alkotás előadásáról van csak tudo
másunk: 1938-ban egy Buxtehude-kantáta kerül az egyik koncert műsorára.

Az alapok lerakása
A Lutheránia életében fordulópontot jelentett, hogy 1942-ben Weltler Jenő 
lett a karnagya. Ekkor kezdődik az énekkar történetének második korszaka. 
Weltler Jenő a férfiszólamok erősítésére az általa 1932-ben szervezett teme
tési férfikar tagjait is bevonta, a női szólamokat a leánygimnázium jóhangú 
diáklányaival frissítette. A tudatos alapozást azonban más körülmény is se
gítette.

Zalánfy Aladár a Zeneakadémia organaprofesszora már 1922 óta volt a 
Deák téri templom főorgonása. A főistentiszteletek orgonista szolgálatának 
ellátásán túl nem sokat szólt bele a gyülekezeti munkába. Weltler Jenőben 
azonban olyan munkatársat látott, akivel a gyakorlatban megvalósíthatja 
az evangélikus egyházzenére vonatkozó nézeteit.

Zalánfy Aladár dogmatikus szigorral kereste az evangélikus egyházzene 
anyagát és igazi kifejezési formáját. Vallotta, hogy evangélikus templomba 
csak evangélikus istentiszteleti zene való. Ennek a muzsikának a fénykora 
a XVI—XVIII. századok, Luther fellépésétől Bach haláláig. Szerzőkben ki
fejezve: Johann Walter, az első evangélikus kismesterek csoportja Praeto- 
riusig, majd Schütz, Buxtehude, Pachelbel, Telemann és a zenei óriás: Jo
hann Sebastian Bach. Zalánfy azt is vallotta, hogy evangélikus kórusnak e 
mesterek műveit kell megszólaltatnia: motettákat, kantátákat, passiókat. Ez
zel nemcsak egyházi szolgálatot végez, hanem a zenetörténet szerinte leg
jelesebb korszakát, a polifóniáét is megismerteti hallgatóival.

Weltler Jenő szívesen állította az énekkart e nemes elvek szolgálatába. 
Kettőjük együttmunkálkodása a lehető legkedvezőbb volt a magyarországi 
evangélikus egyházzene jövője szempontjából. Olyan korálfeldolgozások és 
motetták kerültek ekkor az énekkar repertoárjába, amelyek nagyrészben 
mindmáig szerepelnek az istentiszteleti szolgálatokon. A rövidebb lélegzetű 
Buxtehude- és Telemann-kantáták megtanulásával a kórus a több tételes 
darabok előadására és zenekarral való együttes muzsikálásra szerzett gya
korlatot.



TRAJTLER GÁBOR: HETVENÖT ÉVES A LUTHERÁNIA 8 7

A Bach-művek évtizede

Az alapozás éveit az 1948—1959-ig tartó harmadik korszak követte. Ennek 
irányát külső körülmény is meghatározta. 1948-ban ugyanis feloszlott a Bu
dapesti Ének és Zeneegyesület, amelyet 1907-ben Lichtenberg Emil alapított, 
és 1944-ben bekövetkezett mártírhaláláig vezetett. Ez a zeneegyesület a nagy 
Bach-művek előadását tartotta hivatásának. Feloszlásakor Zalánfy Aladár 
felismeri a Lutheránia jövőbeni feladatát: mint Budapest központi evangé
likus gyülekezetének templomi kórusa a leghivatottabb a nagy Tamás-Kán
tor műveinek előadásával a Lichtenberg-együttes örökségének továbbvite
lére. E művek végre méltó helyükön kerülnek előadásra: evangélikus temp
lomban. Eredeti szerepüket is betölthetik: igehirdetéssel egyesítve újra isten- 
tiszteletté válik az, ami a Zeneakadémián csak Bach-kultusz volt.

A nagy Bach-művek interpretálására a kórus lelkesen vállalkozott. Rövid 
tizenegy esztendő alatt meg is tanulta a legjelentősebb alkotásokat. 1949-ben 
előadásra kerül a Karácsonyi Oratórium II. kantátája, 1950-ben a János- 
passió I. része, 1952-ben a Magnificat, 1954 tavaszán a teljes János-passió, 
1954 őszén a h-moll mise, 1957-ben a Karácsonyi Oratórium első három 
kantátája. Ezt a sort egészíti ki még hét kantáta előadása. A karmester min
den esetben Weltler Jenő volt, kivéve két h-moll mise előadást, amikor ki
vételesen Vaszy Viktor vezényelte az együttest.

Amikor Zalánfy Aladár meghalt, a mű már készen állt. A Lutheránia min
dent tudott ahhoz, hogy magas szintű hivatását továbbra is betöltse.

A kibontakozás
A Lutheránia történetének negyedik szakasza 1959-ben kezdődött. E sorok 
írója ekkor lépett az elhunyt nagy egyházzenész helyére. Megilletődötten 
ült a próbákon a zongora mellett, az előadásokon az orgonapadon, mert is
mert volt előtte az elvárás és a felelősség.

Évi rendben eleinte a négy, majd fokozatosan hét egyházzenei áhítatra 
való felkészülés adta a tervszerű munka alapját. A kórus a régebben ismert 
kantátákhoz huszonegy újat tanult és a Karácsonyi Oratórium második fe
lét. A János-passió megérte a 35., a h-moll mise a 21. és a Karácsonyi Ora
tórium a 19. előadását. A Máté-passió megtanulására most az 1979. jubi
leumi esztendőben került sor. Továbblépés történt a stílus csiszolása terüle
tén is. Az énekkar vezetőinek külföldi útjai a Lutheránia számára is gyü
mölcsözőek voltak. Fontos kérdésekre kaptunk feleletet. Milyen az ideális 
barokk kórushangzás? Miben áll a Bach-művek korhű előadásmódja?

A stílusban való elmélyült munka során nem egy fiatal tehetség itt kö
telezte el magát egy életre az oratóriuméneklésre. László Margit, Sándor 
Judit, Tiszai Magda, Molnár Éva és Mády Szabó Katalin Lutheránia-kórus- 
tagokból lettek koncerténekesek. Oratórium-énekesi pályáját a Deák téri 
karzaton kezdte Fülöp Attila, Péczely Sarolta, Faragó Laura és Schulz Ka
talin.

Közben a munkát segítő eszközök is gyarapodtak. A kottatárban ez idő 
alatt kétszeresére emelkedett a kottaanyag mennyisége, és az együttes bir
tokába Bach-trombiták jutottak. 1971-ben barokk elvek szerint megépült a 
három manuálos Deák téri orgona, és ezzel megoldódott az oratóriumok stí
lusos orgonakísérete is.
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A Lutherániát vezényli Weltler Jenő

A rendszeres munka a gyülekezet számára is gyümölcsöt termett: 1965 
februárjától kezdve a két nyári hónap kivételével az énekkar minden va
sárnap szolgál a főistentiszteleten.

Jelentős fordulat a Lutheránia történetében Szokolay Sándor egyházzenei 
műveinek előadása. Az operáiról, kórusműveiről világszerte ismert Kossuth- 
díjas zeneszerző a Lutherániában találja meg azt az énekkart, amelyik evan
gélikus egyházzenei műveit a kívánt színvonalon tudja megszólaltatni. A 
Lutheránia pedig megismeri azt a mai zeneszerzőt, akinek műveit a Bachtól 
való nagy idői és stiláris távolság ellenére is szívesen tanulja, és élményt 
szerzőén tolmácsolja. A bemutató előadások sora, minden esetben a szerző 
vezényletével: 1970 Karácsonyi pasztorál, 1972 Pünkösdi ének, 1975 Kantáta 
a gályarabok emlékére. E ciklus most épül tovább a jubileumi hangverseny 
új művével, a Bornemisza Péter szövegére készülő Libellus Hungaricus című 
kantátával. A Lutheránia a Szokolay-művek bemutatásával és ismételt elő
adásával bizonyítja: az evangélikus egyházzenének nemcsak múltja, hanem 
jelene is van.

Mai jelentősége

Természetes, hogy minden egyház megbecsüléssel tekint arra az énekkarára, 
amelyik a legmagasabb művészi szintet éri el. így egyházunk is méltó mó
don tartja számon a Lutherániát és fáradhatatlan karnagyát, Weltler Jenőt. 
Budapesten azonban más szerepe is van ennek az énekkarnak. Sok fővárosi 
lakos az evangélikus egyházzal a Lutheránia-esteken ismerkedik meg. Itt 
mutatkozunk be a kívülállóknak egyházzenénkkel és igehirdetésünkkel.
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Mindezeken túl a Lutheránia kulturális szerepet is vívott ki magának. 
Szolgálatával túllép az egyház keretein. Hazánkban ugyan nagy a divatja a 
Bach-éneklésnek, ez azonban . egyetlen együttesnek sem annyira sajátja, 
anyanyelve, mint a Lutherániának. A sok Bach-éneklés kialakított egy olyan 
interpretációs színvonalat, amely magában foglalja mind a tudományos kuta
tás eredményeit, mind pedig az előadói gyakorlatból eredő tapasztalatokat. 
Ezt a többletet érzi meg az a közönség, amely alkalomról alkalomra össze
gyűlik a Deák téren, és hajlandó akár két és fél órát is állni, hogy valame
lyik nagy Bach-művet végighallgassa. Mert általánosan ismert tény: hiteles 
Bach oratórium-előadásban lehet itt része.

A kórus kétszer is kapott felkérést a Soproni Ünnepi Hetek alkalmából 
Bach-est tartására. A János-passió előadását a Kisalföld napilap zenekriti
kusa többek között így méltatta: „A Lutheránia együttese a legkiválóbb és 
leghitelesebb Bach-interpretátorok egyike, vezetőjük talán a legjobban is
meri és érzi J. S. Bach elévülhetetlen muzsikáját!” E vélemény, más for
mában természetesen, már sokszor hangzott el híres karmesterek és zene
tudósok ajkáról is. Ha a Lutheránia szerepe 1948-tól az volt, hogy a Bach- 
oratóriumok ne hallgassanak el egy évtizedre a fővárosban, akkor ma az, 
hogy a sok hallható előadás közül a Lutherániáé közelítse meg legjobban 
azt az ideált, melyet az európai szellem nagy óriása, Bach hagyott örökül 
az utókornak.

A Lutheránia ezt a feladatát jelesül teliesíti.

Luther Márton a muzsikáról

„Ö, micsoda dicső muzsika az, amellyel a Mindenható az ő égi ének- 
mesterét, a kedves fülemülét és kicsiny tanítványait, az ezernyi madár
sereget a levegőben megajándékozta! Mindegyik fajtának megvan a 
maga módja és dallama, a maga édes pompás hangja és csodálatos kolo- 
ratúrája, melyet a földi ember sem utánozni, sem megérteni nem tud . . .

Es mind ezek felett kitüntette Isten az embert ezzel a művészettel, 
hogy semmi sem fogható ahhoz, ha az ember hangja megzendül. . 
Egy szóval: a nemes zeneművészet Isten igéje után a legnagyobb kincs a 
földön. Ez kormányozza gondolatainkat, szívünket és lelkünket. A bá
natos szívűt felvidítja, a vadat és fékezhetetlent megszelídíti, Dávid a 
hárfával űzte ki Saulból a gonosz lelket. Elizeus is, amikor prófétáivá 
akart, előbb egy hárfán játszót hívatott magához. Ezért akarták atyáink 
is mindenkor, hogy zene legyen a templomban.”

Georg Rhau 1583-ban megjelent Symphoniae jucundae című karénekes 
gyűjteménye előszavából.
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Széchenyi István: Napló
Budapest 1978. Gondolat

Miért ír valaki naplót, s ha ír, kinek 
szól benne? Magamagának természete
sen, s az utókornak is. Amit más nem 
lát, nem hall, nem ért, nem is észlel, ta
lán észre sem vehet, azt tartalmazza a 
napló; vagyis azt, amit másnak tudnia 
és megértenie kellene. Magányban író
dik a napló, hogy feledtesse a magányt, 
s remélve, hogy föloldódik a magány.

A legnagyobb magyar miért írta 
Naplóját eleinte oly szorgalmasan, ké
sőbb zaklatottan, végül már remény
vesztve is, miért írttá Széchenyi Ist
ván ezt a rengeteg betűt, a N a p l ó t ,  
amely csonkultan és kivonatosan is 
csaknem másfélezer oldalnyi vaskos 
könyv, az évkezdet egyik szenzációja, 
megrázó és meggondolkodtató olvas
mány? Kiolviashatni-e a betűözönből, 
ki volt valójában Széchenyi István, ki- 
derül-e, mi tette őt a legnagyobb ma
gyarrá, s mi az, amiben nyomába kell 
szegődnie kései olvasójának? Olvasga
tó járnak inkább, mert a  hatalmas könyv 
egyszeri olvasásra meg nem adja ma
gát, s noha egyvégtében olvasva is éb- 
rentartja, föl-fölújítja a figyelmet, in
kább töprengő, vitázó olvasásra késztet.

„Annak, aki az igazi boldogságra tö
rekszik, mindenekelőtt önnön magával 
kell egyességre és békességre jutnia” — 
írta 1819. november 5-én a Naplóban 
Széchenyi. Meglehet: a Napló ennek 
az egyezkedésnek, ennek a békekeresés
nek a foglalata. Jelenidejű foglalata 
méghozzá: nem letisztultán s váloga- 
tottan, hanem azon melegiben — vagy 
épp azon dermesztő fiagyottan — veti 
papírra gondolatait, kételyeit, remé
nyeit, lelkifurdalásait. A nagy cezúrát

megelőző utolsó jegyzetekben áll: „Ret
tenetes lelkiösmeretfurdalások”. És: 
„Egyetlen fénypontot sem tudok felfe
dezni az egész mindenségben”. „Nem 
volt még ember, ki nagyobb zűrzavart 
hozott volna ebbe a világba . . .  mint én! 
0, Istenem, irgalmazz nekem!”

Pedig micsoda nagy tettekre, igaz 
cselekvésre készült föl évek-esztendők 
szakadatlan során! „Közömbös min
dennapi életmódot folytatni: egész mi- 
voltommal összeegyeztethetetlennek ér
zem” — írta 1821-ben. „Szolgálni vagy 
nem szolgálni, ez itt a kérdés” — v í
vódik. És: „Magamnak e szigorú tör
vényt alkottam: «Minden megtörténtet 
egyetlen vonással áthúzni, úgyszólván 
elölről kezdeni, és a múltat elfelejteni!«” 
Elfelejtette-e? Birkózott vele. Olykor 
mosolyogtató jelentéktelenségekkel; de 
gyakran csak utólag tudja meg az em
ber, mi volt fontos, mi jelentéktelen. 
Metternichre értette Széchenyi, amit 
1825. november 12-én leírt: „Milyen kis 
dolog is az, amit általában nagy em
bernek neveznek”, de Naplója azt is 
tanúsítja, hogy megannyi apróságból 
épül a történelem Az emberiség törté
nelme —, s az emberiség nagyjai való
jában azok, akik -tudtak kicsinyek lenni.

„A legtöbb baj a világon onnan szár
mazik, hogy az emberek nem értik 
egymást” — írta 1825. november 25-én. 
S onnan is, hogy az emberek nem értik 
önmagukat. E kettős megismerés vágya 
vezette naplóírásra Széchenyit, ez teszi 
széppé, igazzá művét, ez vezesse az ol
vasó tekintetet.

Zay László
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Fénycsóvák

Az idei színházi évad emlékezetes be
mutatói közül ezúttal két színműre hív
juk föl a figyelmet: Csurka István H á z 
m e s t e r s i r a t ó  (Vígszínház) és Karinthy 
Ferenc H á z s z e n t e l ő  (Thália) című da
rabjára. „Fenn és lenn” — így is jelle
mezhetnénk ezt a két színművet, mivel 
társadalmi rétegződésünk két szélső pó
lusáról adnak látleletet.

Karinthy egy vállalati igazgató prés
házból lett pompás nyaralójába hozza 
össze egy vidéki város notobilitásait, 
hogy a házszentelő dínom-dánomjának 
önelégült pillanataiban szembesítse őket 
a tiszta ideálokat számonkérő fiatalok
kal. A találkozás tragikus végű, de a jó 
cimborák összefogása leplezni igyek
szik az ügyet: ki és miért lőtt az egyik 
vendég lányának nem kívánatos kérőjé
re, s miért menekült a fiú sérüléséből 
felgyógyulva mégis a halálba?!

Csurka Istvánnál nem a nemzedékek, 
hanem a társadalom mélyén vegetálok 
állnak szemben egy szociológus cso
porttal. A házmesterné a viharos múl
tú anya, akinek titkos bögrecsárdájá
ban iszogatnak a környék munkásai; 
a fia börtönből börtönbe járó garázda 
vagány; a lánya bohém művészekre 
specializálódott „igényes” perdita; az 
élettárs a falujából elűzött, egykori 
ezüstkalászos gazda, most idült alkoho
lista és aktív munkakerülő. A velük 
szemben felsorakozó „team” felettébb 
bárgyú kérdések útján óhajtja a „köz
nép” kulturáltságának fokát méricskél
ni. Betoppan azonban a leány épp ese
dékes író-udvarlója, bezárja az ajtót, és 
megfordítja a szerepeket: valljanak
most ők, a jól fésült, könnyen élő értel
miségiek. A kialakuló kollektív gyónás
ból kiderül: szociológusok és házmeste
rek egyaránt sebzettek, magukon vise
lik vagy a történelem vagy a gyors élet
módváltás okozta sérülések nyomait, s 
eltorzultak, ki így, ki úgy.

Ilyenfajta torzulásról szólt a televí
zióban bemutatott P e r i f é r i á n  című film 
is, melynek forgatókönyvét Bajor Nagy 
Ernő megtörtént eset alapján írta. Pár 
évvel ezelőtt történt, hogy egy taxiso
főrt fiatal utasa pisztollyal kényszerí- 
tett bizonytalan célú száguldásra, ám 
a sofőr egy óvatlan pillanatban kiug

rott a kocsiból, mely továbbrobogva 
utasával együtt nekiszaladt egy épület
nek és felrobbant. A film ennek az eset
nek a forrás vidékét vizsgálja, bemutat
ván azokat a fiatalokat, akik kiestek a 
család megtartó melegéből (mert vi
dékről városba kerülve magukra ma
radtak, mert összekülönböztek szüleik
kel, mert eleve szülők nélkül nőttek 
fel stb.), és hullásuk közben senkiben 
sem tudtak megkapaszkodni, egymás
ban sem; szótlan unalommal ülnek a 
csehókban vagy lézengenek a köztere
ken. Miért követnek olykor őrült ötle
teket? Maguk sem tudják. Csak.

Csányi László remek riportja (Élet 
és Irodalom, 1979. jan. 20.), a H á z a k ,  
e rő s  v á r a k  mintegy hátteret fest az elő
zőek mögé. A falu megindult a város 
felé, „mint Shakespeare-nél a birnami 
erdő”. Már persze a lakosság fiatalabb- 
ja, mert az idősebbek maradtak a sze
rette tájon, látástól vakulásig dolgoz
nak, hogy kacsalábon forgó kiskasté- 
lyokban éljék le végnapjaikat. Mi lesz 
majd az elhagyott házakkal? Hozzáte
hetjük a riportban rejtve bujkáló kér
dést: és milyen sors vár az egymástól 
elszakadó nemzedékekre? Az érzelmek
nek miféle karsztvidékére jut, akinek 
soha sincs ideje hazamenni?!

Mintha csak ezt a gondolatsort foly
tatná Szilágyi Kinga tanulmánya a 
Valóság 1979. januári számában: A z  e l 
n é p t e l e n e d ő  f a l v a k  h a s z n o s í t á s a  ü d ü 
lé s re .  A  tapasztalatok az aprófalvak el
tűnésének tendenciáját bizonyítják — 
kivéve a városközelieket, de azok las
san városperemmé válnak —, ám ahol 
a táj szépsége erre lehetőséget ad, ott 
tájba illő építkezéssel, a műemlékek 
megőrzésével üdülőtelepek alakíthatók, 
s ez nemcsak a meglevő értékek hasz
nosítását és az üdülőhálózat bővülését 
szolgálja, de elhárítja az elhagyott há
zak rablótanyává válásának veszélyét 
is, mert a közbiztonságot igencsak fe
nyegeti, ha a munkakerülő vagányok 
országszerte „kész otthonra” lelnek.

Végezetül megemlítjük még Kron- 
stein Gábor A  k ö z ö s s é g i  e m b e r f o g a l o m  
v á l s á g a  című tanulmányát (Valóság 
1979. január), mely alcíme szerint szél
jegyzet az utóbbi években megjelent, s
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a közösségi neveléssel foglalkozó mun
kákhoz. A szerző megállapítja, hogy 
napjaink valóságában már nem mutat
koznak eredményesnek a korábbi el
képzelések és módszerek; az iskola nem 
szünteti meg a társadalmi különbsége
ket, értékelési szisztémájával inkább 
fölerősíti azokat, s olyan belső hierar
chiát teremt a tanulók között, amely
ben eredeti társadalmi rétegződésük 
erősen érvényesül; a külvilág demokra
tizmusának foka meghatározza az isko
láét is, szintúgy az is, hogy a tantestü
let közösség-e vagy sem. Fontos szerep

A  külföldi evangélikus sajtóból

A „materialista bibliaolvasás” társa
dalmi felelősségükben elkötelezett ke
resztyének Biblia-értelmezése. Ernesto 
Cardenal nicaraguai katolikus pap ad
ta ki a latin-amerikai parasztokkal, ha
lászokkal, az evangéliumokról folyta
tott beszélgetéseit. Az olvasót magával 
ragadja a prófétai hang. Egy fiatalem
ber így beszél (Mt 5,39): Ha egy gaz
dagtól elveszik valamely tulajdonát, 
mást is oda kell adnia, mert „miért le
hetne az arculütés dolgát csak a szegé
nyekre és nem a gazdagokra alkalmaz
ni?” — Egy parasztasszony: „Az agrár
reform éppen olyan szétosztás, mint a 
kenyerek szétosztása. . . ” — Pilátus ne
vét hallva az észak-amerikai nagykövet 
jut eszünkbe. — Az irgalmas samaritá- 
nus elbeszélésében a rablók kezébe ju
tott ember a nép, aki mellett közöm
bösen elmegy a vallás, de a kommu
nizmus segítséget nyújt.

Időközben a protestáns sajtóban 
olyan írások jelentek meg, melyek a 
materialista bibliaolvasás szempontját 
a bibliatudománnyal konfrontálják (F. 
Belő, M. Clevenot, G. Theissen, H. W. 
Bartsch), de már — főként a németek
nél — nincs mögötte olyan széles, kol
lektív politikai gyakorlat, mint Latin- 
Amerikában.

Felületes ismeretek alapján is indo
koltak bizonyos fenntartások: Naiv az 
a mód, ahogyan ez a bibliaolvasás átlé
pi a történeti távolságot az Újszövetség 
kora és napjaink valósága között. A 
bibliai kijelentések ilyen közvetlen át

jut a család és az iskola kapcsolatának, 
hiszen a közoktatás rendszere mint 
szolgáltató intézmény a szülők társadal
mi igényeit hivatott kielégíteni, az 
egyén szocializációjának pedig elsődle
ges színtere a család. A tanuló közös
ségi létének alapozását otthonról hozza. 
A közösségi ember nevelésének terve
zésénél tehát nem lehet illúziókból ki
indulni, hiszen számításba kell venni a 
társadalmi és közgazdasági, a technoló
giai és munkamegosztási feltételeket is 
— állítja a tanulmány írója.

Bozóky Éva

ültetése mai helyzetekbe megcsonkít
hatja az eredeti üzenet tartalmát. Tág 
lehetőség nyílik önkényes értelmezé
sekre és a legkülönfélébb álláspontok 
szentesítésére.

A materialista bibliaolvasás mégis 
bizonyos ellenhatásnak tekinthető arra 
a bibliatudományra, mely a részletekbe 
feledkezésével sok esetben a szakem
berek számára is áttekinthetetlenné és 
érthetetlenné lett, s melynek következ
tében az igehirdetés is veszített meg
szólító erejéből, amikor a mindennapi 
élet kérdéseire nem felelt.

A materialista bibliaolvasás értéke — 
említett kétségtelen hibái, veszélyei, 
egyoldalúsága ellenére is —, hogy úgy 
veszi kézbe a Bibliát, mint ami a tel
jes élet, az egyén és a világ alakítására 
inspirál. Ezzel szűkíti annak a rétegnek 
az értelmezési monopóliumát, mely 
csupán lelki felüdülésre és a status quo 
igazolására használja. S olyan távlatot 
fed fel, mely sokszor feledésbe merült, 
de egészen soha el nem veszett: a ke
resztyén hitnek politikai és társadalmi 
téren is messzemenő következményei 
vannak.

Az antirasszizmus-program különle
ges pénzügyi alapját az Egyházak Vi
lágtanácsa 1968-ban létesítette, és azóta 
mindmáig (KB ülés Jamaica 1979) is
mételten megerősítette. Célja olyan 
szervezetek támogatása, melyek a rasz- 
szizmus ellen küzdenek, nem pedig 
csak következményeit akarják enyhíte
ni. Egyetlen feltétel, hogy az illető
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szervezet ne legyen ellentétben az Egy
házak Világtanácsának általános céljai
val, és a segélyeket humanitárius célok
ra kell fordítani. Minden kontinensen 
támogatnak szervezeteket, és hangsú
lyozzák, hogy ez a segítés nem jelent 
teljes azonosulást azokkal. Hallatlanul 
éles viták folynak a különleges alapról 
a protestáns keresztyénségen belül, 
amióta 1978. augusztusában 85 000 dol
lárt juttattak a felszabadító harcot foly
tató zimbabvei Hazafias Frontnak 
(Mugabe, Nkomo), és nem a belső, bé
kés íendezést támogató mozgalmaknak 
(Muzorewa, Sithole). A döntés bírálói 
hangoztatják, hogy az Egyházak Világ
tanácsa ezzel az erőszakot szentesíti, és 
egyoldalú politikai döntést hozott —, 
noha humanitárius célokról van szó, és 
a belső mozgalom más forrásokból jó
val nagyobb támogatást kap az Egyhá
zak Világtanácsától.

A leginkább „keresztyéninek” tűnő 
megoldás — egyformán elvetni az igaz
ságtalan helyzetet és az ellene folyó

Kempis Tamás: Krisztus követése
Budapest 1978. Ecclesia (új lenyomat)

Éppen hatszáz éve, 1379-ben született 
a Rajna-menti Kempen városkában 
Kempis (családi nevén Hemerken) Ta
más, középkori misztikus teológus, 
ágostonrendi szerzetes. Hosszú, majd 
egy évszázadot átölelő életének nagy 
műve az „Imitatio Christi”, magyar át
ültetésben a „Krisztus követése”. Elő
ször Pázmány Péter fordította magyar
ra a tizenhetedik század legelején; azó
ta több, mint félszáz kiadást ért meg 
hazánkban. A legújabb napjainkban 
jelent meg Jeleníts István fordításában, 
az Ecclesia kiadásában. (Egy kötetben 
Szalézi Szent Ferenc XVII. század ele
jén írt, Filótea című könyvével.)

Mi indokolhatja, hogy napjainkban, 
amikor mind a protestáns, mind pedig 
a zsinat utáni római katolikus teológiai 
irodalom bővelkedik modem, korunk 
legidőszerűbb igényeit, teológiai, etikai, 
bibliakutatási és társadalmi kérdéseit 
felölelő művekkel, egy tizenötödik szá
zadbeli szerzetes elmélkedéseit, ere
detileg elsősorban saját kolostorának és

fegyveres harcot is —, inkább csak a 
lelkiismeret megnyugtatására való, hi
szen azt a status quot tartja fenn, mely
hez a „legkeresztyénibb” országoknak 
fűződnek gazdasági érdekei. Látszat- 
megoldás azért is, mert nem veszi fi
gyelembe, hogy az erőszakmentes harc 
mellett is tömegek kerülnek törvényen 
kívüli helyzetbe — napi 2000 menekült 
a korábbi 1000 helyett a belső, békés 
rendezés aláírása óta! —, és szorulnak 
egészségügyi, oktatási, kulturális, jogi, 
ellátási stb. téren segítségre.

A vita megdöbbentően tanúsítja, hogy 
nemcsak a dogmatikai, hanem a min
dennapi élet kérdéseiben való egység 
sem kicsiny feladat a keresztyén egység 
útján. S azt is, hogy konkrét helyzetek
ben konkrét döntést hozni rendkívül 
nehéz és bonyolult feladat. Ennek sú
lyát és felelősségét azonban még ke
resztyének sem kerülhetik el, ha fele
barátként akarnak élni.

R e u s s  A n d r á s

rendjének használatára készült tanítá
sát újra kézbeadják és naponkénti áhí- 
tatos olvasmányként ajánlják?

A feleletet nyilvánvalóan magában a 
négy könyvből álló gyűjteményben 
kell keresnünk és azokban az erények
ben, amelyek az eltelt öt és fél évszá
zad alatt oly sok Krisztust követni 
igyekvő teológus és egyszerű hívő szá
mára e könyvet a lelki élet és tiszta 
keresztyén életbölcsesség forrásává tet
te. E r é n y e i  között mi, evangélikus ke
resztyének első helyen említhetjük bib- 
likusságát. A Szentírás örökbecsű mon
datai szervesen illeszkednek az elmél
kedések sorába, mindenütt alapot adva 
és segítve az emberi gondolatokat és 
tanácsokat. Erénye a könyvnek egysze
rűsége és közérthetősége, még akkor is, 
amikor súlyos teológiai igazságokat 
boncol. Érződik sorai mögött alkotójá
nak tudása, hite és Krisztushoz kötött
sége, s mindezt alázatosan és minden 
testvére számára érthetően tudja tol
mácsolni. Erénye az emberi lélek ala-
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pos ismerete, a kísértések felmérésétől 
a szeretetben és Isten iránti engedel
mességben feloldódó lélek öröméig. A 
hit belső útjait kutatva eljut az úrva
csorával való élés nagy ajándékáig is, 
negyedik könyvét kizárólag e témának 
szenteli. Bizony hasznos lenne sok pro
testáns keresztyénnek is megszívlelnie 
ebben buzdításait és alázatos Isten- 
imádását.

Mai szemmel és szívvel olvasva a ré
gi elmélkedéseket, természetesen a mű 
k o r l á t á i r a  is fel kell figyelnünk. A kö
zépkori szerzetesi életszemlélet szinte 
teljesen sötéten látja a lelki élet szfé
ráin túl levő életet, az emberi élet Is
tentől kapott örömeit és lehetőségeit, a 
világ megismerésének, a tudásnak, a 
fejlődésnek Krisztus követésével és 
„imitációjával”, „utánzásával” egyálta
lán nem ellenkező útjait. Azt az életet, 
amely a kolostorokon túl is lüktet, és 
amelyben szintén Isten az Ür. Ebből 
egyenesen következik az is, hogy a lel
ki élet nagy igazságai közül hiányzik 
a kívülvalókért végzett felelős szolgálat

dimenziója. Elcsendesedéseinkben, lelki 
útkeresésünkben és erőgyűjtésünkben 
ezt már nekünk, huszadik századi és a 
Krisztus követését elsősorban éppen a 
másokért való áldozatos szolgálatban 
látó keresztyéneknek kell hozzátennünk 
Kempis Tamás részben ma is szép és 
érvényes lelki tanácsaihoz.

Álljon még itt néhány rövid idézet a 
műből: „Az nagy igazán, akiben nagy 
szeretet lakik. Az nagy igazán, aki ki
csinynek ismeri magát.” „Isten úgy in
tézte, hogy tanuljuk egymás terhét 
hordozni, egymást vigasztalni, segíteni, 
tanítani és inteni.” Az úrvacsoráról: 
„De ki vagyok én, Uram, hogy hozzád 
járulni merészeljek? Lám, az egek 
egei sem képesek befogadni téged, Te 
meg azt mondod, jöjjetek énhozzám 
mindnyájan? Hogy merjek én közeled
ni, hiszen semmi jót nem látok ma
gamban?!” — „Hála neked, jóságos Jé
zus, örök pásztor, hogy minket, szegény 
számkivetetteket méltóztatsz testeddel 
és véreddel táplálni!”

S z i r m a i  Z o l t á n
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Lutheran Review

Summary

Z o l t á n  K á l d y ,  the presiding bishop 
of the Lutheran Church in Hungary, 
gives the main lines of the theological 
principles as well as the practical life 
in our church today starting with the 
title of our periodical publication 
deriving out of the ancient Greek 
word in the New Testament: Diakonia 
and explains the way for this publica
tion how to fulfil its task in the 
church and in society. He defines and 
describes the very basis which our 
word in the New Testament: D i a k o n i a  
comprises the universal Christian 
Church, the Lutheran Reformation,, 
and the Lutheran Reformation on the 
soil of Hungary. On this firm basis 
our publication tries to look for an
swers to the questions of our time and 
to respond to challenges of the days 
to come.

In her study K a t a l i n  G .  G y ö r f f y ,  
art-historian, deals with the Lutheran 
church building at Nemeskér, renovat
ed by the Inspectorate of Historic 
Monuments in Hungary recently. This 
church was erected in the period of 
the Counter-Reformation. This monu
ment church-building at Nemeskér is 
situated some 30 tans from Sopron. 
Inside the church one finds a tasteful, 
well-structured wood-balcony and a so 
called pulpit-altar, the oldest in Hun
gary.

The essay written by Bishop E rn ő  
O t t l y k  describes how our church met 
the democratical revolution of 1918 
and after that the socialist revolution 
in 1919. The study supported by docu
ments shows us clearly that the 
pastors of lower position wanted to 
have Changes inside the church and 
urged to find a way in the new situa
tion. During the time of the Soviet 
Republic in Hungary (1919) one of the 
bishops: Béla Kapi (Transdanubian
diocese) mentioned the changes with 
remarkable understanding and defini
tely with an openness.

P u b l i c a t i o n  o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  
in  H u n g a r y
R e s p o n s i b l e  E d i to r :  Dr.  Z o l t á n  K á l d y
E d i to r :  I m r e  V e ö r e ö s
E d i to r a i  a n d  P u b l i s h i n g  O f f i c e :
H — 1088 B u d a p e s t ,  P u s k i n  u. 12. 
S u b s c r i p t i o n s  t o  t h i s  a d r e s s  too .  
P u b l i s h e d  e v e r y  s i x  m o n t h .
A n n u a l  s u b s c r i p t i o n  F o r in t  100,—

L á s z l ó  Z o ln a y ,  archeologist, informs 
us about life in the royal court of the 
Hungarian king in the years of the 
1520s. You could find people there 
who sympathized with Luther’s ideas 
and thoughts. Two other themes lead 
us to the age of Turkish occupation 
(1541—1686) and connected with recent 
excavations we are given some infor
mation about Protestant relics.

I s t v á n  B o t tá ,  pastor, church-histor
ian, produces new viewpoints to the 
research work on the life-story of 
Mátyás Dévai called “The Hungarian 
Luther” by his contemporaries. His 
journey to Nurenberg and Wittenberg 
(1536—38) aimed to find a publisher 
for the first Hungarian translation of 
the New Testament.

T i b o r  F a b i n y ,  professor of church 
history, publishes now an unknown 
letter by Kossuth. 100 years ago 
among tb.e victims of the high-flood 
at Szeged there were the Lutheran 
chapel, school and parsonage too. The 
Lutheran parish members turned to 
Kossuth—who lived abroad in emig
ration that time—to intervene for some 
help. Kossuth directed the Lutherans 
of Szeged to the leadership of Evan
gelical Alliance in London accompani
ed by a letter of recommendation too.

I m r e  S u l y o k  a composer, musicologist 
deals with the Lutheran connection to 
the Liszt’s life-work. Sulyok analyses 
the works using or elaborating choral 
melodies; he discusses psalms using 
Luther’s or Herder’s texts; he deals 
with other works related to Lutheran
ism in some ways. Sulyok takes also 
the transscriptions of Bach works into 
consideration and gives an account of 
the event When the Christ Oratory 
by Liszt was performed in a Lutheran 
church here as a premier conducted 
by the componist himself.

Beside these selected articles a 
t a b le  o f  c o n t e n t s  may also be found 
in English and in German.



Diakonia
Lutherische Rundschau

Aus dem Inhalt

Z o l t á n  K á l d y ,  leitender Bischof der 
Lutherischen Kirche in Ungarn, um- 
reisst, ausgeihend von dem, aus dem 
neutestamentliehen Griechisch stam
menden, Titelwort der neuen periodi
schen Zeitschrift der lutherischen 
Kirche, „Diakonia” — Dienst, die 
theologische und praktische Richtli
nien unserer Kirche und die Weise 
wie diese ihren Dienst in Kirche und 
Gesellschaft in Ungarn ausrichten 
möchte. Er bezeichnet als die Grund
lagen für die Arbeit dieser Zietschrift: 
die ökumenische Christenheit, die lu
therische Reformation und deren 
Entwicklung auf ungarischen Boden 
und die Beantwortung der Fragen 
der Welt heute.

K a t a l i n  G y ö r f f y - G r a n a s z t ó i ,  Kunst
historikerin berichtet in ihrem Aufsatz 
über die unlängst durch die Behörde 
für Denkmalschutz restaurierte luthe
rische Kirche in Nemeskér (30 Kilo
meter von Sopron entfernt). Hier be
findet sich eine kunstvolle hölzerne 
Empore und der älteste Kanzelaltar 
in Ungarn; die Kirche wurde zur Zeit 
der Gegenreformation erbaut. Die 
Kanzel ist wohl ein Werk eines mei
sterhaften Holzschnitzers, dessen Hei
mat wohl in Sachsen zu suchen ist.

B is c h o f  E r n ő  O t t l y k  untersucht in 
seinem Aufsatz die Begegnung der lut
herischen Kirche mit der bürgerlich
demokratischen Revolution von 1918 
und mit der sozialistischen Revolution 
von 1919. Der Aufsatz dokumentiert 
eindrucksvoll die Stellungnalhme der 
Pfarrerschaft zugunsten einer Kurs
wechsel der Kirchenleitung in der re
volutionären Situation. Mit beachtens
wertem Verständnis äusserte sich Bi
schof Béla Kapi über die notwendige 
Änderungen.

L á s z l ó  Z o l n a y ,  Archeologe, berichtet 
über den, mit der lutherischen Refor
mation sympathisierenden Kreis im 
Hofe von König II. Lajos und seiner 
Frau Maria von Habsburg. Einer der 
Befürworter dieser Richtung war 
Georg, Markgraf von Brandenburg.

H e r a u s g e g e b e n  v o n  d e r  L u t h e r i s c h e n  
K i r c h e  i n  U n g a r n  
V e r a n t w o r t l i c h e r  S c h r i f t l e i t e r ;
D r.  Z o l t á n  K á l d y  
S c h r i f t l e i t e r :  I m r e  V e ö r e ö s  
S c h r i f t l e i t u n g  u n d  V e r l a g ;
H — 1088 B u d a p e s t , P u s k i n  u.  12. 
E r s c h e i n t  z w e i m a l  i m  J a h r .
Z u  b e s t e l l e n  a n  o b i g e r  A d r e s s e .  
A b o n n e m e n t  f ü r  d a s  J a h r :  100 F o r in t .

Aber auch unter den Pfarrern gab es 
Anhänger der Reformation. Zwei wei
tere Themen führen uns schon in die 
Zeit der türkischen Besetzung Ungarns 
(1541—1686) und stehen in Beziehung 
zu den Ausgrabungen in Burg Buda.

I s t v á n  B o t tá ,  Pfarrer, Kirchenhisto
riker, liefert neue Gesichtspunkte zur 
Erforschung des Lebens und Wirkens 
des ungarischen Reformators, Mátyás 
Dévai, den seine Zeitgenossen „Unga
rischen Luther” nannten. In den Jah
ren 1536—38 hielt er sich in Nürnberg 
und Wittenberg auf, wo er sich darum 
bemühte, einen Verleger für das erste 
Neue Testament in ungarischer Über
setzung zu finden.

T i b o r  F a b in y ,  Professor der Theolo
gie, veröffentlicht einen bisher unbe
kannten Brief von Lajos Kossuth. Die 
Hoöhwasserkatastrophe vor 100 Jahren 
zerstörte in Szeged auch die Gebäuden 
der lutherischen Gemeinde. Um eine 
Auslandshilfe zu erhalten, wandte sich 
die Kirchgemeindeleitung an den in 
der Emigration lebenden Kossuth und 
bat lim seine Vermittlung. Kossuth 
schrieb auch einen Empfelungsbrief an 
die Leitung des Evangelical Alliance 
in London und riet den Lutheranern 
von Szeged, sich dorthin zu wenden.

I m r e  S u l y o k ,  Komponist, Musikologe 
erörtert die Beziehungen von Franz 
Liszt’s Lebenswerk zur lutherischen 
Kirche. Er untersucht, in welchen Wer
ken von Liszt kommen evangelische 
Choräle bzw. Choralbearbeitungen vor, 
welche Psalterkompositionen sind auf 
Bibelübersetzungen von Luther bzw. 
Herder verfasst worden, endlich be
richtet er über die Übertragungen von 
Bach-Werken und über die Urauffüh
rung des Christus-Oratoriums in einer 
lutherischen Kirche, unter der Leitung 
von Liszt selbts.

Ausser diesen Auszügen aus den, für 
den ausländischen Interessenten wich
tigsten, Aufsätzen, bringen wir d a s  
v o l l s t ä n d i g e  I n h a l t s v e r z e i c h n i s  unserer 
Ausgabe in englischer und deutscher 
Sprache.
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CSERHÁTI SÁNDOR

Bibliaszemléletünk tudományos lelkiismerettel

Azt hiszem, bátran elmondhatjuk: a Biblia szerte a világon reneszánszát éli. 
Egyre többen veszik kézbe, lapozgatják, ismerkednek sajátos világával. De az 
is nyilvánvaló, hogy olvasása nem mindenkinek jelent zavartalan szellemi 
örömöt. Különösen sok nehézséget jelent a Bibliával való beható ismerkedés 
azok számára, akik a világot tudományos alapon igyekeznek megismerni. Ne
hezen tudják ugyanis összeegyeztetni a Biblia kijelentéseit fizikai, biológiai 
vagy történelmi ismereteikkel. Óvatosságra inti őket a hírhedt Galilei-per, 
amelyben éppen bibliai érvekkel akarták elnémítani a Föld Nap körül való 
forgásának ma már minden kisiskolás előtt nyilvánvaló tudományos tételét. 
Vagy a nem kevésbé hirhedt daytoni „majomper”, amelynek során — a mi 
századunkban! — szintén a Bibliára hivatkozva ítéltek el egy tanárt, aki a 
darwini fejlődéselméletet tanította. Érthető, ha egy tudományosan gondol
kodó ember szeretné elkerülni ezeket a csapdákat.

Mindez természetesen nem okoz gondot azoknak, akik a Bibliát csupán az 
emberiség egyik ősidőktől reánk maradt kultúrkincsének tekintik. Mert ki
csoda ütközik meg például Homérosz olvasása közben azon, hogy Akhillészt 
nem fogta a fegyver, holott ez ellene mond tudományos ismereteinknek? Ho
mérosz eposzai és velük együtt a Biblia is másként igazak — vallja ez a 
szemlélet. Azt fejezik ki művészi eszközökkel, ahogy a régiek a világot és ön
magukat látták, ahogy gondolkodtak és éreztek. Olyan kordokumentumok, 
amelyek a mai olvasót nem kötelezik semmire.

Tudományos lelkiismeretükkel azoknak kell viaskodniuk a Biblia olvasása 
közben, akiknek már régóta szívükhöz nőtt a Szentírás, rendszeres bibliaol
vasók, vagy éppen nemrég akadt kezükbe, de igazságot szomjazó lélekkel ol
vassák. Ám éppen azok, akik nem rekednek meg a felszínen, hanem egyre 
mélyebbre ásnak, ütköznek kemény sziklába, feloldhatatlannak tűnő ellent
mondásba a Biblia egyes kijelentései és tudományos meggyőződésük között. 
Ez a tapasztalat sokakat elidegeníthet a Biblia világától.

De akadhat az állhatatos bibliaolvasók között olyan, aki megpróbálja át
hidalni ezeket az ellentmondásokat, és ilyen módon egyességet teremteni bib- 
liaszeretete és tudományos meggyőződése között. Nemrég egy vidéken élő, 
kedves nyugdíjas barátom, elismert biológiai szaktekintély, beszélt nekem 
terveiről. Elhatározta, hogy összegyűjti és papírra veti azokat a biológiai 
érveket, amelyek a bibliai teremtéstörténet hitelességét bizonyítják. Gondol 
például az élet színre lépésének a teremtéstörténet által megadott sorrendjé
re, amely — szerinte — pontosan megfelel mai biológiai ismereteinknek.
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Tiszteletreméltó szándék, mert őszinte bibliaszeretetből fakad. Mégis sziszi
fuszi, kilátástalan vállalkozásra ösztökél. Marad mindig bőven olyan megál
lapítás a Bibliában, amely szívósan ellenáll minden tudományos magyarázat
nak. Akkor hát mi a megoldás? Hagyjuk a Biblia olvasását a szellemileg el
maradottakra? Vagy kövessünk el „saerificium intellectus”-t, azaz szellemi 
öngyilkosságot, megtagadva tudományos meggyőződésünket?

Ilyen kétségbeesett lépésekre semmi szükség sincsen. Hibás kiindulópont
ból levont hibás következtetések ezek. Abból indulnak ki ugyanis, hogy a 
Biblia olyan isteni mű, amelyre a tévedésnek mégcsak az árnyéka sem vetőd
het. Ezért kell igazolni minden áron, és ezért kell elvetni, ha ez az igazolás 
nem sikerül. A konfliktus tehát valójában nem a tudományos ismereteink
ből, hanem a tudománytalan bibliaszemléletből fakad. Abból, hogy nem vesz- 
szük tudomásul mindazt, amit a teológiai tudomány magáról a Bibliáról meg
állapított. Mert ha a kritikai bibliatudomány segítségével felismerjük, hogy a 
Szentírás mennyire kötve van ahhoz a korhoz, amelyben keletkezett, nem 
fogunk megütközni azon, hogy a benne fellelhető ismeretek nem felelnek meg 
a tudomány mai álláspontjának. Felesleges tehát emiatt tudományos lelkiis
meretűnket nyugtalanítani.

Mindezzel nem akarom azt a benyomást kelteni, mintha a Biblia probléma- 
mentes olvasmány lenne. A Biblia azzal az igénnyel lép elénk, hogy Isten 
gondolatait közvetíti hozzánk. Isten és ember gondolatai, pedig nem őrölnek 
mindig ugyanabban a malomban. Ráhangolódni a Szentírás hullámhosszára 
sohasem lesz könnyű feladat. Ezért tudom megérteni Sadhu Sundar Singhet, 
a híres indiai keresztyén igehirdetőt, aki első bibliáját dühében széttépte, 
mert annyira felbőszítette mindaz, ami a Bibliában kérdésessé tette addigi 
életfelfogását.

Az ilyesfajta összeütközéstől nem kell félnünk. Hiszen tisztázódáshoz, és 
kedvező esetben megalapozott hithet vezethet. De egyáltalán nem bizonyos, 
hogy ez a konfliktus ott pattan ki, ahol elkerülhetetlen, és nem ott, ahol erre 
valójában nincs is ok. Ezeket a káros álkonfliktusokat segít elkerülni a Bib
lia kritikai, tudományos szemlélete.

A Biblia tudományos kutatásának legfontosabb eredményei

A tudományos megismerés hajtóereje a kritikai szellem. Helytállóbb ismere
tekre csak úgy tehetünk szert, ha megkérdőjelezzük az eddig általánosan el
fogadott és maguktól értetődőnek tűnő elképzeléseket. Ilyen értelemben a 
bibliakritika nem új jelenség. Már maga Jézus is kritikát gyakorolt a Szent- 
írás egyes kijelentései felett, amikor azzal, „ami megmondatott a régieknek”, 
szembeállította a maga igazságát (Mt 5,21). Kritikusan járt el az első száza
dok keresztyénsége is, amikor a szent iratok jegyzékébe, a kánonba, egyes 
iratokat felvett, másokat pedig kihagyott belőle. Luther sem tartott minden 
bibliai könyvet egyformán „a hit és élet zsinórmértékének”. A Jakab-levelet 
például „szalmalevél”-nek titulálta. Nevezetes elve volt: Csak az lehet mérv
adó a Szentírásban, ami Krisztust állítja elénk (Was Christum treibt!”) Mind
ez azonban még nem jelentett mai értelemben vett bibliakritikát. A kritika 
teológiai alapon folyt, vagy másképpen: Szentíráson belüli érvekkel.

A modern bibliaszemléletet döntő módon befolyásoló bibliakritika a felvi
lágosodás idején indult meg. Akik elindították, egyházi emberek voltak, és



nem az volt a szándékuk, hogy a Biblia hitelét aláássák. Sőt inkább meg 
akarták alapozni, de azokkal az eszközökkel, amelyek ekkor már az iroda
lomtörténeti kutatások révén rendelkezésükre álltak. Nagy lendületet adtak 
a Biblia tudományos kutatásának az egyre szaporodó filológiai és régészeti 
felfedezések is. Segítségükkel jobban megismerhették a Szentírás szövegének 
sorsát, valamint azokat az anyagi, gazdasági, társadalmi, politikai és főleg 
kulturális viszonyokat, amelyek között éltek a bibliai kor emberei, a bibliai 
könyvek szerzői.

A bibliakritika első jelentős alakja a XVIII. század második felében élt Jo
hannes Semler volt. ö  indította el a Bibliának irodalomkritikai eszközökkel 
történő vizsgálatát. A bibliakritikának ez a mindmáig jelentős részterülete 
mutatta ki többek között azt, hogy egyik vagy másik bibliai könyvnek nem 
az a szerzője, akinek a neve alatt került bele a Szentírásba. Sőt akadnak 
olyan írók is, akik a múlt egy-egy nagy alakjának neve mögé rejtőztek (pl. 
Dániel könyve). Bebizonyította azt is, hogy több bibliai irat korábban kü
lönálló művek összeszerkesztése révén nyerte el végső formáját (pl. 2. Kor. 
levél). Az irodalomkritikai irányzatnak különösen is nagy gondot jelentett az 
első három evangélium egymáshoz való viszonyának tisztázása, az ún. szinop
tikus kérdés. (Szinoptikus: együtt tekintő, egybevető.)

A múlt század nagy régészeti felfedezéseiből (Egyiptom, Babilon, a helle
nisztikus világ) táplálkozott a bibliakritika másik jelentős ága, a vallástörté
neti iskola. Képviselői szorgos gyűjtőmunkával igyekeztek kimutatni, hogy 
a Biblia addig egyedinek, sajátosnak vélt jelenségeire bőséges párhuzamot 
találunk a kor vallásos életében. A legradikálisabbak azt az állítást is meg
kockáztatták, hogy a Biblia vallása több vallás keveredéséből jött létre.

Jelentős mértékben járult hozzá a Biblia jobb megértéséhez a századfor
dulón megindult hagyománytörténeti kutatás. A néprajzkutatás eredményeit 
felhasználva a bibliakutatók kimutatták, hogy a Szentírás jelentős része 
szájhagyomány útján alakult és maradt fenn, még mielőtt írásos formában 
lecsapódott volna. A szájhagyomány pedig aszerint formálódott, hogy azt mi
lyen korban és milyen aktuális szükséglet parancsára adták tovább a névte
len hagyományozok. A hagyománytörténeti iskolának köszönhetjük például, 
hogy ma már világosabb képet alkothatunk magunknak az evangéliumok 
keletkezéséről.

Űjabban viszont a Biblia tudományos kutatói egyre több figyelmet szen
telnek az írásbafoglalás folyamatának. Rájöttek, hogy az egyes könyvek írói 
vagy szerkesztői nem elégedtek meg a továbbadás szolgai munkájával, ha
nem műveltségük, társadalmi helyzetük, legfőképpen pedig teológiai látásuk 
szerint formálták anyagukat. Munkájukkal saját koruknak kívántak segít
séget nyújtani Isten akaratának megismeréséhez. A kutatás menthetetlenül 
hamis eredményekhez vezetne, ha nem venné tekintetbe az egyes bibliai ira
toknak ezeket a „redakciós”, tehát a szerkesztés munkájából származó ele
meit.

A tudományos kutatás eredményeinek ebből a rövid áttekintéséből is lát
ható, hogy a Biblia hosszú, bonyolult folyamat eredményeként létrejött 
könyv. Olyan feltételek között keletkezett, mint minden más irodalmi mű. 
Korhoz kötött, fogyatékos ismerettel rendelkező, tévedésnek kitett emberek 
írták. A Biblia keletkezésének titkaiból sok mindent megtudhattunk Rap- 
csányi Lászlónak a Magyar Rádióban elhangzott és könyvalakban is megje
lent két riportsorozatából („A Biblia világa” ; „Beszélgetések a Bibliáról”). Tu
dományos lelkiismeretünk arra kötelez, hogy nyílt szívvel fogadjunk minden
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megbízható ismeretet a Bibliáról. Dogmatikai megkötések ne feszélyezzenek 
bennünket. Ez a könyv így is a legjelentősebb könyvünkké válhat. Ez azon
ban már nem a tudomány, hanem a hit lehetőségei közé tartozik.

A Biblia hitben vállalt szemlélete

A bibliakritika eredményei könnyen sokkhatást válthatnak ki a bibliaolvasó
ban. Ügy érezheti, mintha egy kedves hozzátartozóját tennék a boncasztalra. 
Bizonytalanság vehet erőt rajta, mert nem tudja, hogy továbbra is megbíz- 
hat-e az ilyen emberi módon keletkezett igében. Nyugat-Németországban 
meg is indult olyan egyházi mozgalom, amely „Nincs más evangélium” 
jelszóval igyekszik a bibliakritikát kirekeszteni az egyház életéből. Bizonyos, 
hogy a bibliakritikának is vannak szélsőséges képviselői, de tarthatatlan a 
„verbális inspiráció”-nak, az Írás betű szerinti isteni ihletettségének az a 
teológiai tétele is, amelynek alapján hadakoznak ellene. Agyaglábakon járó, 
törékeny az a hit, amely a „nem tudáson” vagy a „tudomásul venni nem aka
ráson” nyugszik. Abban a pillanatban erőtlenné válik, amikor szembekerül a 
bibliakritika kivédhetetlen érveivel.

Ezzel szemben bátran állíthatjuk, hogy a Biblia titkát, páratlanságát éppen 
akkor fedezhetjük fel, ha nem tagadjuk le emberi oldalát. Mert ha a Biblia 
nem természetfeletti módon, hanem tudományosan is vizsgálhatóan kelet
kezett, csak az történt, ami Isten minden megnyilatkozására jellemző: Isten 
az emberhez emberi módon közeledik. A próféták emberi szaván, Jézus 
Krisztuson, az emberré lett Isten Fián, és az emberekből álló egyház szolgá
latán keresztül. De ez a sokszínű, apróbb-nagyobb mozaikból álló, változatos 
módon létrejött könyvgyűjtemény abban mégis egy, hogy ilyen módon az élő 
és az embert szeretetébe fogadó Isten közeledik hozzánk. Igaza lehet Hahn 
Istvánnak abban, hogy Homérosz eposzai a törzsi hagyományok egybeötvö- 
zése terén nagyobb művészi erőről tanúskodnak, mint a Biblia egyes köny
vei (A Biblia világa, 301.). Mégis az, akiről ez a lazán „összevarrt” könyv ta
núskodik, aki ezt a tanúságtételt inspirálta, bámulatosan azonos önmagával a 
Bibliának szinte minden egyes lapján.

A Biblia tehát azzal az igénnyel fordul felénk, hogy a gyarló emberi mű 
által az élő Istennel szembesít minket. Az igazi viaskodás ezen a ponton kez
dődik a Bibliával. És nincs egyetlen olyan kétségbevonhatatlan bizonyíték 
sem, amely igazolná az emberiben az istenit. Itt már nem segít a tudomá
nyosság, de nem is válhat akadállyá. Ezt csak hittel lehet elfogadni. Olyan 
hittel, amelynek elegendő a hallott vagy olvasott szó belső igazsága. Ezt a 
hitet pedig maga Isten teremti bennünk Lelke által, úgy amint egykor hitet 
teremtett a Szentírás ismert vagy ismeretlen szerzőiben is.

Brunner svájci teológus hasonlította a Szentírást a kedvelt előadóművész 
hangját megőrző régi hanglemezhez. Aki a Mester hangját szeretné hallgat
ni, akkor is felteszi a lemezt, ha az már kopott és recsegő. Aki megsejtette, 
hogy a Bibliából Teremtője szól hozzá, nem zavartatja magát a Biblia „zö
rejeitől”. Sőt alázatos odafigyelésre ösztökéli. Alázat nélkül pedig nem lehet 
Istenre találni.



KERESZTURY DEZSŐ

Udvaros Hold

A Telihold úsztatja pára-udvarát,
sápadt-kéken didergő éjbe hamvad át;
valami pirreg, reccsen árnyékfák mögül,
fényszóró vet csóvát, fordul, villan s elül;
a szél megállt, ki sem gyúltak a csillagok,
csend van, nyirkos hűvösben összeborzadok;
ez már október vége, hulló ősz, halál,
bár kert és völgy még színes lombcsatakban áll,
mindent elnyelnek nékik-mindegy hajlatok,
hályog ablakaim — mögöttük hallgatok —
kizárják a derengést is: alig tudom már,
mi jár kint: kutya, szél, ember, lidérc, boszorkány;
lehet, azért szorítja torkom oly vadul
szívem, mert sok halott emlékem feltolul,
reszketve sírni volna jó, sikoltani, de némán
kotlom meglassuló életem hordalékán;
nem barátokat, jóakarókat, de kártevőket
is őriz korhasztván, csiráztatván a tőzeg,
mi nehéz múltamban mezőkön, lápokon
lerakódott; felszívódik újra a sok rokon
jó s rossz nedv, táplálék, méreg: nőhetek magasabbra:
bár magára maradt, bozótnál mégis magasabb fa;
új kalandra, futásra űz a nyugtalanság,
a rettegés, hogy a vizek partom kimossák; —
kidőlök és Isten egyszerre Mindenséggé tárul,
túl téren és időn, elválván Leikétől, Fiátul,
forr, únt létét ledobja és ellentétébe csap,
világosodó szellemből lesz kitáguló anyag,
megosztja magát, szétrobban s a végső csenddel eljön
az Eszkaton, hogy abban végre minden egyesüljön; —
s akkor mibe kapaszkodom, ha nem tudom már,
mivégre, hogyan s kinek kell akkor az oltár;
ha minden egy lesz, fordulhatok-e magamba;
hol minden egy, hol lelsz napokra, csillagokra?



HALÁSZ KRISTÓF

A valószínűtlen valóság

Töprengések az életről

Az elkövetkező évtizedekben az élettudomány számos ágazatában hatalmas 
iramú fejlődés várható. Máris benne vagyunk ennek kezdeti, gyorsuló sza
kaszában, és reménységgel várjuk e láthatatlan ,,S-’ görbe további kiraj
zolódását az emberiség életében. A mezőgazdaságban végbemenő „zöld for
radalom” egyre inkább fel fogja számolni az éhezés fenyegető veszedelmét; 
a termesztett növények ún. genetikai potenciálja még sok fejlődési lehetősé
get rejt a sejtek parányi kromoszómáiban. A növényi életfolyamatok sokirá
nyú szabályozása a jobb és nagyobb termés érdekében ugyancsak egyre si
keresebbé válik hormonkezelések és más beavatkozások révén.

A biológiai jövő képét az egészségügy és számos igen fontos egyéb terüle
ten is fölvázolhatjuk; számolva az alternatív lehetőségekkel valószínűleg nem 
sejtjük hamisan, hogyan alakul majd az egész bioszféra léte a távolabbi jö
vőben. Elmondhatjuk, hogy nem a természet fenyegeti az életet, hanem a tu
datlanság és szeretetlenség.

Mécsvilág a szélben

Valószínűtlenül nagy ajándék az élet. Az egész Naprendszerben csak a Föl
dön találjuk —, és milyen gazdagságban, a mikroorganizmusoktól a mammut- 
fenyőig, a csillogó kolibritől a komor sas-madárig. A korallszigetek szivárvá- 
nyos halai és medúzái, szürkésbama és kék cápák borotvaéles fogakkal, a jó
kedvű és okos delfinek.. . ,  ugyan ki sorolhatná az élet csodás megnyilvánu
lásait egészen az emberi idegrendszerig!

Mindez pedig olyan, mint a szélben lobogó-hunyorgó mécsvilág, amelyet 
egy kéz oltalmaz. Valóban, az élet maga fölöttébb bizonytalan tünemény. A 
növények és állatok testét felépítő sejtekben az életet hordozó protoplazma 
szinte teljesen valószínűtlen képződmény. Szabad szemmel nem látható, szín
telen, nyálkás-kocsonyás állomány; szerényebb megjelenésű már nem is le
hetne! Itt kezdődik az élet. Már az maga is döbbenetes, hogy ez az állomány 
önmagát szaporítani tudja, mint az egykori özvegyasszony korsójában az 
olaj. A tűzvész lángja úgy szaporodik, hogy mindent lerombol, azután kilob
ban és eltűnik maradéktalanul. A sejteket gyarapító élő anyag, a csodálatos 
protoplazma viszont úgy szaporodik, hogy közben felépíti és fenntartja a 
Föld eleven, színes takaróját, a bioszférát. A mesebeli tündér legnagyobb cso
dáit messze túlszárnyalja a valóság, amit a teremtő élet a lábunk elé terít;
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csak az a különös, hogy ezen nem is csodálkozunk. A saját élő állapotunkon 
sem, amely naponként megújul. A kő legurul a hegy lejtőjén a gravitáció tör
vénye szerint, de az ember hátizsákkal fölfelé is kapaszkodhat. Útját meg 
is könnyítheti a fogaskerekű vasúttal, de az is az ember tartozéka; olyan 
„protézis”, amellyel önmaga hatékonyságát megnöveli; sőt űrhajóival a koz
moszba is behatolt már. Mint teljesítmény, ez nagyon nagy dolog, de a létezés 
még sokkal nagyobb, hiszen az tette lehetővé magát a teljesítményt is, mint 
az életnek újabb csodáját.

Az élet lángját éppúgy kiolthatnák földi és kozmikus hatások, mint ahogy 
megvalósult bolygónkon legalább 3 milliárd éve és azóta is csudamód meg
maradt! Az ősmonda csodaszarvasa „gyújtatlan gyulladó” gyertyalángjaihoz 
hasonlóan lobbant fel egykor az élet; ki mondja meg, hogyan? Tény, hogy az 
élet fölöttébb valószínűtlen állapot és mégis itt van! A Vénusz bolygó hő
katlana és a Mars dermesztő világa fogja közre a földpályát, ahol a „Zöld 
Úrhajó” kering, a kozmikus feltételek ritka-szerencsés találkozása folytán. 
Nincs is más életet hordozó égitest tíz fényévnyi körzeten belül. Túl azon a 
tau Ceti és az epszilon Eridani nevű csillagok feltételezett bolygóin, tőlünk 
csaknem 11 és 13 fényév messzeségben lebeg két olyan térség, két olyan pon
tocska, ahol a kozmobiológia lehetőnek tartja az élet valamelyest hasonló 
megnyilvánulását, mint a Földön.

A mi életünket a Naptól való kedvező távolság és a gravitáció biztosítja, 
nem engedvén megszökni a vizet és a légkört az irdatlan semmibe. A légkör
ből alkotott takaró egyik rétegében, a sztratoszférában képződő ózonpajzs 
védelmet nyújt a Földet kívülről ostromló halálthozó sugarak ellen. A szén
dioxidot felhasználó és oxigént felszabadító zöld növényzet, valamint az el
lenkező irányú folyamatokat működtető állatvilág kölcsönös egyensúlya biz
tosítja a légkör állandó összetételét; nem fogy el a légzéshez szükséges oxi
gén és nem dúsul fel a széndioxid sem, amely az ún. „üvegház-hatás” révén 
a Vénusz tikkasztó, félezer Celsius-fokos légkörét valósítaná meg. Ami pedig 
a szárazföldek és óceánok termőképességét illeti, a jelenleginél tízszerte több 
embert is eltarthatnának. A világélelmezés körüli hiba nem a mi égitestünk
ben van . . .

Honnan jöttünk, hová megyünk?
Az ősrégi kérdésre minden idők embere a maga módján keresett választ. 
A svéd Svante Arrhenius idegen égitestről származtatta az életet, a sugár
nyomás útján vándorló spórákból, illetve ún. életcsírákból. Tulajdonképpen 
ez volt a XIX. század végi híres pánspermia elmélet, amely megkerülve az 
életkeletkezés nehéz problémáját azt hirdette, hogy az élet mindig is létezett 
az egész világegyetemben. Korunk világűrtudománya ezt a nézetet cáfolja 
többek közt már azzal is, hogy a világegyetem tágulásából visszafelé követ
keztetve, mintegy 12 milliárd évvel ezelőtt a mai univerzum teljes anyagkész
lete igen sűrű állapotban együtt volt és egy gigantikus ősrobbanás szórta szét 
a mai térbe. Tehát a mai világegyetem sem volt mindig, ennélfogva „élet
csírák” sem létezhettek a régi értelemben.

Manapság a tudományban leginkább elfogadott Oparin szovjet akadémi
kus és az angol J. D. Bernal elmélete, melyek egymást kiegészítik. Említést 
érdemel J. B. S. Haldane angol genetikus és élettan tudós munkássága is, aki
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jelentős eredményekre jutott az élet fejlődéstörténetének vizsgálatában. Va
lamennyien feltételezik az élettelen anyagból élő rendszerek keletkezésének 
törvényszerű lehetőségét a kozmikus fejlődés megfelelő fázisában.

Ennek története röviden így vázolható: kezdetben a még magas hőmérsék
let és hatalmas erejű elektromos kisülések ún. ionos állapotban tartották a 
kémiai elemeket, amelyből atomos formába mentek át a lassú lehűlés folya
mán. A hőmérséklet további csökkenése lehetővé tette az atomok kapcsoló
dását összetettebb molekulákká, közöttük széntartalmú szerves vegyületek- 
ké. Száz Celsius-fok alatt a sötét felhőrétegekből zuhatagos esőzéssel kiváltak 
a víztömegek és megjelent az ősóceán. Ekkor még nem tartalmazhatott sza
bad oxigént az őslégkör, mivel a víztömegekben volt lekötve, tehát ózonpajzs 
sem alakulhatott a sztratoszférában. Így szabadon elérhette a földfelszínt, 
illetve a vizeket az óriási erejű rövidhullámú sugárzás. Ennek sugárkémiai, 
valamint a szüntelen villámlás légköri elektromos hatására nitrogén tartal
mú vegyületek képződhettek, ami kis mértékben ma is megtörténik. Az 
agyagásványok részecskéinek viszonylag óriási felülete ún. katalitikus hatás
sal elősegíthette az élet alapköveinek, egyes aminosavaknak, sőt azokból egy
szerűbb fehérje-részecskéknek létrejöttét. Parti zónák és sekély vizek lehet
tek az élet születésének helyei, az agyag közreműködésével. Az egymással 
egyesülő részecskéknek közel kellett lenniük, ezért feltételezik kb. 1%-os ol
dat, mint különleges „ősleves” előzetes létrejöttét.

Mindezeket igazolni látszik Miller 1953-ban végzett érdekes kísérlete, mely
nek során az oxigénben szegény és hidrogénben gazdag, s ezért redukáló 
hatású őslégkör modelljén nagyerejű elektromos szikrákat villámoltatva ke
resztül, a széntartalmú vegyületek közt nitrogént hordozó aminosavak jöttek 
létre. A világszerte megindult hasonló laboratóriumi kísérletekben erős ibo
lyántúli sugárzástól még zsír- és cukorszerű, továbbá nitrogénezett gyűrűs 
termékek, sőt agyagásványok felületén kontakt katalízissel valóságos mole
kula-láncok képződtek, mint az életet hordozó szerkezetek lehetséges alkatré
szei. Elektromos töltésmintázatot hordozó hatócsoportjaik változatos kap
csolódásra, kombinációkra képesek.

Biológusok általában úgy vélik, hogy a „koacervátum” típusú dinamikus 
kapcsolódási forma lehetett az élet fejlődésének egyik fázisa. A koacervátum 
mozogni is tud, mert részecskéi az őket vonzóerőkkel összetartó közös vízkö
penyben egymáson elcsúszhatnak anélkül, hogy a szerkezet szétesnék. Az 
egyszerű mozgásokra képes koacervátumok némelyike körül határhártya 
képződhetett, így amőbára emlékeztető szubvitális tünemény keletkezett; va
lóságos egyed az élettelen környezetben. A hártyán keresztül válogató anyag- 
forgalom indult meg a külvilág és a belső miliő között; egyes anyagok be
épülhettek a mozgékony labilis szerkezetbe, feleslegessé vált termékek pedig 
kijuthattak az elhatárolt kicsiny belső világból. Fokozott anyagfelvétel mé- 
retnagyobbodásra, majd feldarabolódásra vezethetett, ami már kezdetleges 
szaporodásnak is felfogható.

Az elnyert élet megmaradásának feltétele a sikeres önszabályozás, amely 
a környezetből kapott információkra automatikusan beállítja a megfelelő 
viselkedést. Ezt a képességet az utódokra is átörökítő, önmagát reprodukálni 
tudó igazi élő számára van nyitva a jövendő kapuja. Az ismétlődést biztosí
tó és az elkerülhetetlen sérüléseket kijavító kódrendszer megőrzésére a nuk- 
leinsavak bizonyultak alkalmasnak az élet útkeresése közben. Ez az út na
gyon rögös és veszélyes, szüntelenül fenyegeti a szelekció, amely könyörtelen



az alkalmatlanok iránt. Mégsem halt ki róla az élet, mert a -fejlődés ereje 
hajtja ezen az úton a tökéletesedés felé.

Amikor átéljük a létezés megfoghatatlan valóságát, akkor világossá válik, 
hogy nem a véletlen szülöttei vagyunk ezen a Földön, de a létezés lényege 
és célja az emberi logikát meghaladó valóság. A törvényszerűségeket megis
merhetjük, és az kötelességünk is, hiszen az ember alkalmassága nem fölösle
ges adomány, hanem talentum, amivel sáfárkodni hivatott. Nekünk kell vá
lasztanunk, hogyan élünk a reánk bízott tudással, mert arról számot is kell 
adnunk a saját lelkiismeretünk, a jövendő és a Teremtő előtt.

Komor feladat ez? Ugyan miért lenne, amikor a talentumhoz, az észhez 
életet és világmindenséget kaptunk teljesen ingyen, megfoghatatlanul! A ta
vaszt ünneplő dal költője azonban megsejtett valamit a felfoghatatlanból.

A nap tüze, látod 
a fürge diákot
a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.
Csengve, nevetve 
Kibuggyan a kedve 
s egy ős evőét a fénybe kiált.

(Aprily Lajos: Március)
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A borítólapon egy IV. századból származó boltozat-tégla képét mutat
juk be. A nyers agyagra még a kiégetés előtt rárajzolták Krisztus 
nevének kezdőbetűit. A szekszárdi múzeumban őrzött, Üjdombóváron 
felszínre került tégla ókeresztyén sírból való. Mint folyóiratunk emb
lémájának, hármas szimbolikus jelentősége van. Jelképezi a lutheri ke- 
resztyénség összefüggését az egyház első századaival: valljuk az anya- 
szentegyház folytonosságát. Lelőhelye emlékeztet bennünket, hogy szol
gálatunkat magyar földön, e nép körében végezzük. A  két görög betű 
pedig hitünk és életünk középpontjába a megfeszített és feltámadt, 
élő Krisztust állítja.
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Thököly Imre ifjúkora

A kuruc szabadságharc 300. évfordulójának emlékére

Háromszáz évvel ezelőtt, 1679-ben állt az alig 22 éves Thököly Imre a buj
dosó kuruc seregek élére. A gyakran „malcontentus” — elégedetlen — név
vel illetett, Istenért és hatóért keresztet hordozni kész „crucifer” csapatok 
olyan vezért kaptak Thököly személyében, aki nemcsak hadvezéri tehetség
gel, hanem államférfiúi bölcsességgel is rendelkezett.

Későbbi nagy mostohafiának, II. Rákóczi Ferencnek a szabadságharcához 
képest — amelynek során a Patria java mindig megelőzte a Religio érdekeit — 
Thököly felkelését még erősen a felekezeti jelleg határozta meg. Szabad
ságharcának motívumai között jelentős helyet foglaltak el a hazai protestán
sok sérelmei. A „bujdosók” első nagy támadása éppen a Gyászévtized (1671— 
1681) elején történt, s utóbb is erősen motiválta harcuk célját a felvidéki 
evangélikus városok, iskolák és templomok visszafoglalása.

A hadra kelt nemesség zöme evangélikus volt. A Thököly- és a közeli ro
kon Petrőczy-családokon kívül a Dessewffyek, Keczerek, Okolicsányiak. Rad- 
vánszkyak, Szirmayak, Thurzók és Wittnyédyek sok kisebb családdal együtt 
buzgó lutheránusok voltak. Ugyanígy a felvidéki városok polgárai és taná
csai is nagy többségben ezekből álltak Kassától és Eperjestől kezdve Bárt- 
fán, Lőcsén, Késmárkon át egészen a bányavárosokig, sőt Dunántúl nyugati 
kapujáig, Sopronig.

Thökölyt múltja is, és — mint látni fogjuk — származása is ízig-vérig 
lutheránus vezéregyéniségnek predestinálta. Jelen tanulmányunkban arra 
szorítkozunk, hogy nagy vonásokkal megrajzoljuk a fiatalkori háttért: mi
ként bontakozhattak ki ifjú éveiben a későbbi nagy evangélikus államférfi 
vonásai.

Ősök öröksége

Családja vagyonát az „agilis” famíliából, tehát nem nemes apától, de nemes 
anyától származó Thököly Sebestyén nagyszombati bor- és marhakereskedő 
alapította meg. Bár testvéreivel együtt 1572-ben „tekelházi” előnévvel meg
szerezte a bizonyára hőn óhajtott nemességet, sőt üzleteiből nagy birtokok 
vásárlásával is tetézte vagyonát, a család igazi felemelkedése és tekintélye 
a jól megválasztott házasságkötéseknek volt köszönhető. Thököly Sebestyén 
második felesége, Dóczy Zsuzsanna révén rokonságba került a Forgáchok-
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kai és a Nyáryakkal. Késmárk várának 1583-ban történt megszerzése után 
politikai pályája is gyorsan ívelt felfelé: a kezdetben parvenünek tekintett 
protestáns köznemes három országgyűlésnek is jeles bizottsági tagjaként 
hallatta hangját, majd a török ellen tanúsított bátor győri haditetteiért bá
rói rangot is kapott.

A közéleti és politikai tekintély megalapítása tehát Thököly Sebestyén
nek, a dédapának, ám a tudományos hírnév kivívása idősb Thököly István
nak, a nagyapának (1581—1651) nevéhez fűződött. Ö már egy ifjú Liber 
Baro-nak kijáró nevelést kapott a késmárki, lőcsei, majd sárospataki is
kolában. Nagynevű praeceptorával, Ambrosi Lam Sebestyénnel azután nem 
kevesebb, mint nyolc évet töltött külföldi scholákban és egyetemeken. 
Heidelbergben együtt tanult Szenei Molnár Alberttel. Itt alapozta meg jogi 
tudását és a klasszikus nyelvekben való jártasságát. Ez utóbbit az is bizo
nyítja, hogy Stenius Simon, az egyetem akkori rektora neki — „generosae 
spei et indolis adolescenti Stephano Theökelio Baroni hungaro” —• ajánlotta 
1598-ban két görög zsoltárfordítását.

„Eöregbik Theokeölj István” előtt német, holland, svájci, valamint fran
cia- és olaszországi utazásai után tehát nemcsak a közéleti pálya állt nyitva, 
hanem biztosítva volt már tudományos tekintélye is. Az országgyűlések 
több ízben választották meg a királyi tábla ülnökévé. Bethlen Gábor sza
badságharca idején viszont a felkelők táborához tartozott.

Utódai számára különösen is nagy jelentőségű volt, hogy első feleségének, 
Hoffmann Zsófiának korai halála után nem kisebb államférfinak, mint az 
ugyancsak buzgó evangélikus Thurzó György nádornak Katalin leányát vet
te feleségül.

A több északnyugati vármegyére kiterjedő tekintélyes Thurzó-örökség- 
nek nemcsak anyagi tekintetben volt nagy jelentősége a későbbi kuruc feje
delem számára. Legalább ennyire jelentősnek értékelhetjük azt a szellemi
lelki hagyatékot, amelynek jeleit többek között Thurzó György végrendeleté
ben fedezhetjük fel. A nádort ugyanis nem sokkal halála előtt több ízben 
megkísérelte katolikus hitre téríteni Pázmány Péter, a nagy esztergomi ér
sek. Az evangélikus hit tudtatos és erőteljes vállalásának szép bizonyítékát 
adta Thurzó ez időben írt végrendelete. Ebben mind tartalmilag, mind szó- 
szerint több ízben fordul elő az Ágostai Hitvalláshoz való törhetetlen ragasz
kodása. Sőt utódainak örökségét is ahhoz a feltételhez köti a végrendelet, 
hogy azok egész életükben az Augustana Confessio követői lesznek.

A Thököly-Thurzó házasságból született ifjabb Thököly István (1623—1670). 
a fejedelem édesapja neveltetésében is kitűnik ez az elkötelezettség. A kál
vinista főiskolán tanult apának Thurzó anyától származó fia a lőcsei evan
gélikus gimnázium növendéke. Késmárki éveiben is a lutheránusok erős
kezű patrónusaként működött. A fontos politikai szerepet vivő két nagyne
vű, hitsorsos családhoz, a Wittnyédyekhez és a Petrőczyekhez szoros eszmei 
kapcsolat, az utóbbiakhoz közvetlen sógorsági viszony is fűzte.

Thököly Imre szempontjából fontos láncszem volt az apa életében, hogy 
1651-ben rátóthi Gyulaffi Máriát, a dobokai főispán, majd kővári kapitány 
leányát, iktári Bethlen István unokáját vette feleségül. E házasság a Beth- 
len-örökség egy részének megszerzésére is utat nyitott a Thökölyeknek. 
Ugyanakkor második otthont, tehát menedéket biztosított Erdélyben a fia
talon. 13 évesen bujdosásra kényszerülő későbbi „kuruc királynak”.
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Nevelők kezében

A gyermek Thököly Imre nemcsak lelkesítő, szép tradíciót — még kevésbé 
csak szép napokat — látott a késmárki vagy árvái vár pompás otthonában. 
Hat gyermek közül ő volt az ötödik, de két bátyja, sőt még alig két éves ko
rában 22 éves édesanyja is elhunyt. Fiatalon özvegyen maradt apjával és 
három nőtestvérével nevelkedett, részben a Tátra havas csúcsai alatt, rész
ben Árva meredek sziklavárában. Bethlen Miklós önéletírása és Wittnyédy 
István levelei szerint gyakoriak voltak a hosszú és zajos tivornyák Thököly 
István udvarában.

Emberi gyengeségei mellett az éleseszű gyermek mégis felfigyelhetett ap
ja két fő tulajdonságára: erős egyház- és hazaszeretetére. Egyik sem volt 
veszélytelen egy olyan korban, amelyben hűtlenség és erenekség vádját 
vonta maga után a császár és a pápa tekintélyének a megtagadása. Thököly 
István egyházszeretete megmutatkozott abban a bőkezűségben, amellyel a 
felvidéki szlovák és magyar evangélikusság minden szükségletét szívén vi
selte. Kimagaslóan nagy összeggel járult hozzá az 1667-ben alapított eperje
si evangélikus kollégium felállításához, és patronáló támogatásban része
sítette azt haláláig. Hazáját, népének szabadságát és függetlenségét féltő 
szeretete ugyancsak fénylő példa lehetett serdülőkorú fiának. A Habsburg- 
ellenes összeesküvést tervező jó barát és sógor: Petrőczy István otthonának, 
Kasza (Koseca) várának feldúlása után Heister tábornok csapatai Árva vá
rának ellenállási gócát sem kímélték. Az apának 1670 novemberében a csá
száriak ostroma közben kellett egyetlen fiától búcsút vennie, és őt, előbb 
Likava várába, majd az erdélyi bújdosok közé küldeni. Az apa és fia örök 
búcsút vett ekkor: a várúr nem élte túl az ostromot. Holtteste majdnem há
romnegyed évig hevert temetetlenül.

Ezen a helyen kell megemlékeznünk azokról a lelki tanítókról és oktatókról, 
akiknek buzgó lutheránus környezete és magas szellemi színvonala közre
játszott Thököly Imre későbbi közéleti szereplésének indító motívumaiban. 
Közülük ismerjük Lasius Ádám lelkészt, aki Thököly István utolsó éveiben 
késmárki udvari prédikátora volt. Egyik autográf bejegyzését — Wittnyédy

Lasius Adámnak, a Thökölyek prédikátorának emléksorai Wittnyédy albumában
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Thököly Imre nevelőjének bejegyzése a Wittnyédy-albumba A. H. monogrammal

István Pál nevű fiának emlékkönyvében — az Országos Széchényi Könyvtár 
kézirattára őrzi (Oct. Lat. 135).1

A Lasiusok és Lányiak prédikátori, nevelői és lelkipásztori buzgóságának 
volt köszönhető, hogy — naplójának későbbi tanúsága szerint — Thököly 
Imre fiatal, majd érett férfikorában is rendszeresen hallgatta a prédikátorok 
igehirdetéseit, gyakran járt templomba, rendszeresen bőjtölt és úrvacsorá
zott. „Ez napot Istenszolgálatban tölténk” — olvashatjuk 1677-es naplójában 
csaknem minden vasár- és ünnepnapon. Az 1678. évet pedig e sorokkal kez
di: „Istennek ingyen való kegyelmességébül az újesztendőbe szenvedhető 
egészségben belépheténk; imádjuk azért érette az ő dicsőséges nagy nevét, s 
esedezzünk buzgó imádságainkkal ő Szent Felségének, szánjon meg bennün
ket, szánja meg bennünk az ő dicsőségét, s könyörületességibül engedje ez 
új esztendőt édes hazánkban Szent Fiáért eltöltenünk, Ámen”. E szép sorok 
fényt vetnek az ekkor alig húsz éves ifjú mély kegyességére és hazaszerete
tére ; bizonyára mindkettőt nevelői oltották leikébe.

Lelki és szellemi fejlődésére egyaránt nagy hatással lehetett az a két év, 
amelyet az akkor megnyílt eperjesi kollégium falai között töltött. Ennek élén 
ekkor oly kiváló egyéniségek álltak, mint Pomarius Sámuel, a sziléziai szü
letésű wittenbergi teológiai doktor, igazgató (1624—1683), Ladiver Illés, a 
zsolnai születésű, hányatott életű tudós hazafi (1633—1686), Szánthó András 
jeles nevelő, Dömötery György, Wittnyédy bizalmasa és búcsúztató prédiká
tora, Zabanius (Czabány) Izsák, és sokan mások.

Példaképek nyomában

Az akkor tizenegy éves ifjút elkísérte szűkkörű környezete és apjától meg
bízatást kapott nevelője is Eperjesre. Nevelői több módon is tudatosították 
benne, hogy uralkodásra termett. Az ősi városba való érkezése másnapján,
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A tizenkét éves Thököly Imre autográf sorai eperjesi iskolatársa emlékkönyvében

1668. január 23-án magához hívta lakására a tanári kart ebédre. Pomartus 
hódoló beszéddel köszöntötte a kollégium nagy patrónusának a fiát. A tanári 
kar pedig — felügyelők és gondnokok kíséretében — együtt vonult a leendő 
fejedelemmel az iskola falai közé, ahol a grammatikai osztály főnöke. Szán
thó András köszöntötte őt.

Az ily módon már fiatalon vezéri szerepet betöltő Thököly Imrét — úgy 
tűnik — tudatosan hazafiúi jellemre és a virtusok gyakorlására nevelték 
Eperjesen. Ennek nyomát látjuk például ephorusának ugyancsak a fent emlí
tett Wittnyédy-albumban ránk maradt bejegyzésében.2 A klasszikus latin 
íróktól kölcsönzött idézetek is azt jelzik ugyanis, hogy oktatói és nevelői 
— összhangban az eperjesi légkörrel — nagy jelentőséget tulajdonítottak a 
virtusnak, s bátor kiállásra akarták nevelni tanítványaikat: a földi élet 
egyetlen halhatatlan, maradandó erényét akarták örökségül hagyni utódaik
nak.

A máramarosi örökös főispáni tisztbe ekkor már ünnepélyesen beiktatott 
Thököly Imre autográf bejegyzése iskolatársának, Wittnyédy Pálnak albumá
ba ugyanakkor már mintha előre megjövendölné sorsát: a rá váró sok küz
delmet, s a „terhet, amely alatt nő a pálma”.3 Hiszen alig egy évvel az 1669. 
novemberi eperjesi bejegyzés után bujdosás, majd harc és harc, s végül örök 
száműzetés lett életsorsa.

Nemcsak benne, a serdülő korú diákban kezdett tudatossá válni leendő 
államférfiúi hivatása. Tanárai és diáktársai kétszer is kulcsszerepet adtak ne
ki Ladivér Illés eperjesi iskoladrámáiban. A kiváló professzor két német is
kolai színművet is latinra fordított és a hazai viszonyokra alkalmazott ezek
ben az években: mind az Állhatatos Eleázár (Bártfa, 1668), mind az Erőslelkű 
Papinianos (Lőcse, 1669) a zsarnoki önkény ellen küzdő hőst ábrázolta. Az 
egyik vallásának törvényeit, a másik hazafias jogérzetét nem volt hajlandó 
feláldozni elnyomóinak.

A későbbi vérzivatarok között is megőrzött és ránk maradt szereposztás
ból tudjuk, hogy az Erőslelkű Papinianosban Ladivér tanár Imre magyar ki-
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rály szerepét bízta Thökölyre. Ekkor ő, Imre király nem akarta a bujdosó 
római császárt országába bocsátani. Néhány évtized múlva Thököly Imrét, 
a bújdosó kuruc királyt nem engedte a császár vissza hazájába.

így edződött protestáns vezérré, így bontakozott ki nagy államférfivá a 
Thurzók és Bethlenek utóda, a Tarcaparti Athén — Eperjes — színjátszó 
diákja.

JEGYZETEK

1. Magyarul: „A rosszat szenvedve és a jót remélve múlik el a halandók élete. 
E csekélységgel akarta emlékezetét megerősíteni az igen nemes Tulajdonos Űr 
kegyében Lasius Ádám magiszter, a grófnak és méltóságos úrnak, Thököly István 
uramnak udvari prédikátora. Késmárk várában, 1669. november 21.”

2. Magyarul: „Semmi halhatatlan nem kereshető halandó kézzel, kivéve az erényt. 
Valerius Maximus [Tiberius császár kortársa]. Ugyanis: az erényen kívül nem 
tartós semmi, /  a gazdagság elvész, megjelenés, erő, tisztességek / együtt elesnek; 
az erény örök időkre tart, /  ezt meg nem szünteti sem a szerencse, sem az idő 
múlása. Palmieri [?] Eperjes, 1669. november 16. E csekélységgel kívánt az 
igen nemes Tulajdonos Űr további kegyébe kerülni és saját nevének emléke
zetet hagyni mindenek előmeneteléért is buzgón könyörögve A .  H., a méltóságos 
Gróf Unnak, Thököly Imre uramnak felvigyázója [nevelő: tanár vagy idősebb 
diák]”. — Palmieri, Matteo: Firenze 1406—1475. Gyógyszerész, követ, történeti 
és erkölcsi-politikai író. Cicerót követi; a lélekről vallott eretnek nézete miatt 
egyik művét csak 1928-ban adták ki. Brockhaus, 1933.

3. Magyarul: „Jelige: Teher alatt nő a pálma. Késmárki gróf Thököly Imre, Árvá
ban örökös, és ugyanazon, valamint Máramaros vármegye örökös és főispánja. 
Eperjes, 1669. november 16.”
A szövegeket latinból fordította és a magyarázó megjegyzéseket írta: Z s i g m o n d y  
Á r v á d .
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SZILAGYI ANDRÁS

Pilárik István úrvacsorái kannája

Az ágostai hitvallást követő német fejedelmek támogatásával 1641-ben jelent 
meg Nürnbergiben a Luther-biblia új kiadása, az ún. „Kurfürstenbibel”. Elő
készítésében jelentős szerepe volt a korszak neves teológusának, Siegmund 
Eveniusnak, aki 1639-től haláláig a weimari szász fejedelmi udvar szolgálatá
ban állt. Az ő útmutatása alapján készült a biblia címlapja, a szász udvari 
festő, Christian Richter kompozíciója. Ez a nagyhatású, programadó képi áb
rázolás újszerű témaválasztásával fordulópontot jelent a Luther-bibliák il
lusztrációinak történetében. A korábbi bibliakiadások címlapját — a refor
máció korában kialakult hagyománynak megfelelően — több ó- és újszövet
ségi jelenet díszítette, amelyek között leggyakrabban a Sinai-hegyi törvény
adás, a Keresztrefeszítés és a Feltámadás képei szerepeltek. Christian Richter 
művének középpontjába egy jellegzetes, késő-középkori eredetű ábrázolási tí
pus — Krisztus a misztikus szőlőprésben — került. A jelenetet a mester sa
játosan lutheri felfogásban állítja elénk: Krisztus a Feltámadás zászlóját 
tartja kezében, amelyet az előtte heverő, a csontváz mellett ábrázolt sárkány 
testébe döf. Ez a megoldás alkalmas arra, hogy a Megváltó szenvedését, 
ugyanakkor Krisztusnak a halál és a gonosz felett aratott diadalát is kifeje
zésre juttassa. E gondolat — „Sieg Christi über Tod und Teufel” — különös 
hangsúlyt kap Luther műveiben; példaként a „Christi Sieg, unser Sieg” cím 
alatt kiadott beszédének egy részletét idézzük.1

A címlap központi jelenetét kétoldalt az Ö- és az Újszövetség alakjai 
övezik. Balra Adám és Éva, valamint Ábrahám és Izsák, Noé, Mózes, Áron és 
Dávid, jobbra Péter és Pál apostol, Keresztelő János, a bűnbánó Magdolna 
és a megtért lator figurái láthatók. Ez a csoportosítás — a Megváltás előhír
nökeinek és tanúinak szembeállítása — a lutheri vallásos felfogás egyik köz
ponti tételét, törvény és kegyelem antitézisét illusztrálja.

A nürnbergi „Kurfürstenbibel” a XVII. század végéig kilenc kiadást ért 
meg; ez magyarázza, hogy illusztrációi, mindenekelőtt címlapjának ábrázolása 
széles körben ismertté vált. Elterjedését azok az oltárképek — valamint né
hány epitáfium — jelzik, amelyek főként Szászország, Szilézia és Württem
berg evangélikus templomaiban maradtak fenn. A kompozíció a magyaror
szági barokk festészet emlékanyagában is előfordul, a besztercebányai Városi 
Múzeum egy 1700 körüli oltártábláján, amely a garamszegi evangélikus 
templomból származik. Arról azonban eddig nem volt tudomásunk, hogy az 
ábrázolás nem csupán a korszak festői számára szolgált előképül. A kompo
zíció átvételének egyedülálló példája az 1685-ben Selmecbányán készült úr-
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A Kurfürstenbibel címlapja. Ch. Richter kompozíciója 
J. Dürr metszete — OSzK



vacsorái kanna. Mai ismereteink szerint ez az egyetlen barokk-kori iparmű
vészeti alkotás, amelyen a Christian Richter-féle bibliacímlap másolata sze
repel.

Az úrvacsorái kanna különleges helyet foglal el e tárgytípus egykori da
rabjai között, minthogy falának teljes felületét vésett technikával készült 
alakos ábrázolások díszítik. Ezt a kitűnő kvalitású ötvösművet igényes, gon
dos megmunkálása a műfaj legrangosabb magyarországi alkotásai közé so
rolja. A kanna főnézetén felül a misztikus szőlőprés ábrázolása, alatta a Sel
mecbányái városi címer jelenik meg. A szemközti oldalon, nagyméretű kép
mezőben egy ószövetségi tárgyú jelenet — Jób megpróbáltatása — látható.

A középkor teológusai, Augustinus nyomán, az Ószövetség bizonyos ese
ményeit az Újszövetség, illetve a Passió jeleneteivel hozták kapcsolatba.

SZILÁGYI ANDRÁS: PILÁRIK ISTVÁN ŰRVACSORAI KANNÁJA 2l

Az úrvacsorái kanna főnézete Selmecbánya városi címerének vésett ábrázolásával
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Részlet az úrvaesorai kannáról: az Ószövetség alakjai

Jób szenvedését például, e sajátos, ún. tipologikus felfogás szerint a megos- 
torozás, általánosabban Krisztus szenvedése ószövetségi előképének tekin
tették. E felfogás a későbbi századokban sem merült feledésbe. Továbbélésé
ről, egyebek között, a Selmecbányái úrvaesorai kanna díszítése is tanúskodik, 
ahol Jób alakja a szenvedő Krisztus jelenetével összefüggésben szerepel.

Ez az ószövetségi tárgyú vésett ábrázolás ugyanakkor szembetűnő módon 
eltér a téma hagyományos ikonográfiájától. A kegyetlen sorscsapások —  
gyermekeinek halála, javainak pusztulása — Jóbot porig alázzák; alakját a 
festmények és szobrok a középkor óta ruhátlanul, ülő testtartásban, testét 
sebekkel borítva jelenítik meg. A későbbi ábrázolások túlnyomó többsége 
— még a XVII. századi Luther-bibliák illusztrációi is — ezt a típust követi. 
Az úrvaesorai kannán viszont a háza előtt álló, díszes ruhát viselő figuraként 
tűnik fel. Ez az újszerű képi megoldás Jób alakjának sajátosan XVII. századi
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értelmezésére utal; az Ótestamentum e legendás alakja méltósággal viseli a 
sors keserű megpróbáltatásait.

E korszak művészetének egyik jellemző vonása az újszerű, a hagyományos
tól némiképp eltérő tárgyválasztás, amely elsősorban az egyházi rendelteté
sű alkotásokon mutatható ki. Ez egyrészt új képtémák kialakulását jelenti, 
másrészt azt, hogy a nagymúltú, általánosan elterjedt ábrázolások gyakran 
új összefüggésben szerepelnek. Az úrvacsorái kanna díszítésén mindkét meg
oldás megfigyelhető.

A korai reformáció óta a tövényadás jelenetét többnyire egy újszövetségi 
kép témával, a Szentlélek eljövetelével összefüggésben szokták ábrázolni. 
Ezek együttes előfordulása rendkívül gyakori az evangélikus megrendelésre 
készült műalkotásokon, főként az oltárképeken, a XVII. század közepéig. Ek
kor az Üjszövetségből vett jelenet háttérbe szorul, helyette egy kétalakos áb
rázolás — Krisztus és Luther figurája — válik népszerűvé. Nem véletlen, 
hogy épp az egyre kíméletlenebb vallásháborúk idején alakul ki e képtípus, 
amely Luthert, mint az „új törvény” hirdetőjét, mint Krisztus legigazabb 
követőjét állítja elénk. Az ábrázolás határozott, egyértelmű állásfoglalást

Krisztus és Luther. Az úrvacsorái kanna részlete. A reformátor Mózes szerepében
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jelöl a kor alapvető eszmei, ideológiai kérdésében. Ez indokolja gyors elter
jedését; a XVII. század második felében mind gyakrabban fordul elő a tör
vényadás jelenete nélkül, önálló ábrázolásként. Luther alakja ez utóbbiakon 
a mózesi kőtáblákkal a kezében tűnik fel, ezt a megoldást látjuk a Selmec
bányái úrvacsorái kanna vésett jelenetén is.

Tárgyunkon további öt, hasonló méretű ábrázolás szerepel: Jákob álma, 
Illés mennybevitele, János evangélista alakja, a mennyei Jeruzsálem, vala
mint István vértanú megkövezése. Világos az összefüggés a két ószövetségi je
lenet között — Jákob és Illés alakja gyakran fordul elő együtt az egykorú mű
vészet különféle műfajaiban —, ugyancsak egyértelmű János evangélista sze
repeltetése, hiszen az új Jeruzsálem képe az ő apokaliptikus víziójában tűnik 
fel. Kérdéses azonban, vajon mi indokolja, hogy az alakos díszítmények kö
zött István megkövezése is helyet kapott. Az ötvösmű első feldolgozásában 
Bünker Rainald megkísérelt választ adni erre, feltevése azonban aligha fo
gadható el. A magyarázatot szerinte a kanna megrendelőjének személye — 
Pilárik István — adná meg; István vértanút mintegy a készíttető „védőszent
jeként” ábrázolták a tárgyon.2 A jelenet alatt valóban „St. Stephanus” vé
sett felirat olvasható, ennek ellenére, minthogy nem katolikus megrende
lésre készült az ötvösmunka, a hipotézis nem látszik szerencsésnek.

A magyarázathoz, úgy tűnik, közelebb jutunk, ha a XVII. századi vallásos 
irodalom egy jellegzetes műfajának, a didaktikus, moralizáló célzatú epi
grammaköltészetnek az emlékeit vizsgáljuk. A korszak német irodalmának 
több jelentős alkotója írt a hívek épülésére szolgáló epigrammákat, amelyek 
a Biblia bizonyos eseményeit magyarázzák és értelmezik. E művek közül a 
sziléziai Andreas Gryphius (1616—1664) „István halála” című művére hívjuk 
fel a figyelmet. A vers az ószövetségi Jákob és István vértanú alakja kö
zött teremt kapcsolatot; szemléletesen utal erre az utolsó két sor:

Er salbete den Stein zum Denckmal und Altar,
Du salbst mit Blut und gibst dich selbst zum Opfer dar.3
(A követ emlékké s oltárrá szentelte,
Te vérrel magadat áldoztad fel Érte.)

Az epigramma Jákob vízióját az első keresztyén mártírnak, István diakónus
nak a látomásával hozza összefüggésbe. Az úrvacsorái kanna vésett ábrázo
lásán, a megkövezés-jelenet hátterében — a vértanú látomásának illusztrá
ciójaként — csakugyan feltűnik az Atyaisten és Krisztus alakja. Ez a megol
dás, mely az esemény csodás elemét hangsúlyozza, olyan műveken jelenik 
meg, amelyek — csaknem kivétel nélkül — katolikus megrendelésre készül
tek. Előfordulása az ötvösmű jelenetén bizonyossá teszi, hogy a megfelelő 
bibliai passzus — Apostolok cselekedetei 7, 59—60 — mellett az említett epi
gramma szolgált az ábrázolás írott forrásául.

Az úrvacsorái kanna főnézetén a megrendelő — Magister Stephan Pilárik 
— nevét olvashatjuk. P i l á r i k  I s t v á n ,  a korszak egyháztörténetének jelentős 
alakja, aki Wittenbergben szerzett magiszteri címet, 1683-tól haláláig, 1710-ig 
Selmecbánya evangélikus lelkésze, 1704-től a bányai egyházkerület szuperin
tendense volt. Irodalmi és egyházszervezői munkásságával számos publikáció 
foglalkozik/* Mecénási tevékenységéről egyetlen alkotás, az 1685-ben készült 
úrvacsorái kanna tanúskodik, amelyet a  S e l m e c b á n y á i  J o h a n n e s  W e i d n e r  
ö t v ö s  készített. E tárgy a mester egyetlen ma ismert, hiteles műve. Jelentő
sége mindenekelőtt abban áll, hogy a tartalmilag egymással összefüggő áb
rázolások egy nagyszabású, következetesen felépített ikonográfiái programot
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valósítanak meg. E programot bizonyos vonatkozásai — a bibliacímlap fel- 
használása, Krisztus és Luther alakjának egy plasztikai együttesben való be
mutatása, a Jób-jelenet hangsúlyos ábrázolása — különösen időszerűvé te
szik. A XVII. század utolsó évtizedei, a Lipót-féle abszolutizmus kora az el
lenreformáció mind erőteljesebb és egyre kíméletlenebb térhódításának idő
szaka a Habsburg birodalom területén, így az észak-magyarországi bányavá
rosokban is. Pilárik István úrvacsorái kannájának díszítése arról az eszmei, 
vallási küzdelemről hoz üzenetet, melyet a magyarországi evangélikus egyház 
a fennmaradásáért vívott; ikonográfiái programja — sajátosan lutheri néző
pontból, a képi ábrázolás eszközével — a korszak szellemi arculatát tükrözi.

Habent sua fata . . .  — nemcsak a könyveknek, a műtárgyaknak is meg
van a maguk sorsa. Az úrvacsorái kanna későbbi történetét a XVIII. század'

Űrvacsorai kanna, J. Weidner Selmecbánya, 1685. Baloldalán Jób ábrázolásával



második felétől tudjuk nyomon követni. Ekkor került — Tallián Gáborné 
adományaként — a Sopron megyei Nemeskér evangélikus gyülekezetének tu
lajdonába. 1939 óta a Magyar Nemzeti Múzeum őrzi, amelynek lététéként — 
az Evangélikus Országos Múzeum kiállításán — a nagyközönség számára is 
látható.

26 SZILÁGYI ANDRÁS: PILÁRIK ISTVÁN ÜRVACSORÁI KANNÁJA

JEGYZETEK

1. „Neque alia via vincemus quam qua Christus Vincit” („Végső győzelmünk 
egyetlen útja a Krisztus diadala”). Weimarer Kritische Gesamtausgabe der Werke 
Martin Luthers. V. kötet. 1921. 623. lap. A közölt részletet idézi és értelmezi: 
Gerke F.: Der Christus Dürers und Luthers, in: Beiträge zur Theologie und 
Kunst der Dürerzeit. Mainz, 1965. 53—66. lap.

2. Bünker Rainald tanulmánya a Múzeumi és Könyvtári Értesítő VII. 1913-as év
folyamában jelent meg.

3. Andreas Gryphius: Oden und Epigramme. Kiadta Marian Szyrocki. Tübingen, 
1964. 178. lap.

4. Klein J.: Nachrichten von den Lebensumständen und Schriften evangelischer 
Prediger des Königreiches Ungarn. Leipzig — Ofen 1789. — Zoványi J .: Valami 
a Pilarik család tagjairól és irodalmi működésükről. Protestáns Szemle, 1903.

Részletek Pilárik István püspöki körleveléből
Kelt Selmecbányán, 1707. május 11-én, az ónodi országgyűlés előtt

„Napról napra megújul az Ürnak hűsége, miként Jeremiás próféta 
tamtja . . . Illik azért, hogy a mi kegyes hűségünk is (de nem az a csi
nált kegyesség ám, a melyről Pál apostol a Timotheusnak írt 2-ik levél 
3. r. 5. versében dorgálólag mondja: „kik a kegyesség képét mutatják, 
erejét azonban megtagadják; azért kerüld ezeket!”) napról napra 
megújuljon, s vele a töredelemben s az áhítatos könyörgésekben való 
buzgólkodásunk is, minden rendbeli állapotaink jóvoltára, amint Pál 
mondja, I.Tim.2.1—3.

Időszerű ezt mélyen a lelkűnkbe vésnünk Magyarhonnak, a mi sze
retett édes szülőhazánknak a közel jövőben f. május hó 16. s követ
kező napjain Ónodon megtartandó országgyűlése alkalmából, amely 
gyűlés egyrészt, amilyen fontos és jelentékeny, másrészt nem kevésbé 
megérdemli, hogy sikeréért magunk s gyülekezeteink buzgó szívvel 
imádkozzunk.

Jelen körlevelemet a célból intézem tisztelendő esperességeinkhez 
s arra kérem tisztelendő testvéreimet, hogy ki-ki ez alkalomból oktassa 
ki a maga gyülekezetét a diéta nagy szükségéről és jelentőségéről, 
azért tartsanak érte mindenütt közös imákat, mert e gyűlés azon 
egyetlen mód és út, amelyen mindaz, ami Istennek dicsőségét, evangé
liumi igazság gyarapodását, a lelkek örök üdvösségét s e földi békessé
günk helyreálltát szolgálja, bennfoglaltatik, s amelybe összes remény
ségünk és vágyunk összpontosul. Illik azért, hogy komoly bűnbánattal 
és töredelemmel működjünk közre annak sikeréért. . .”

Latin eredetijét közli Stromp László: Magyar evangélikus egyháztörté
neti emlékek. Budapest, 1905.
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így hívtuk, így hívták diáktársai, barátai — ki tudná ma már, honnan s 
miért e diákos ragadványnév — Volena Koczor Imrét, a győri Révai Reál- 
gimnázium egykori diákját, a Műegyetem gépészmérnök hallgatóját. Kedves, 
derűs arcát, fekete szemét, kissé hajlott termetét ma is látom. Dohogva vitt 
az öreg gőzhajó a csendes Dunán hazafelé Győrbe, a tahi diáktáborból, a Pro 
Christo Diákszövetség nyári konferenciájáról. A hűvös éjszakában a kazán
ház mellé húzódott diákcsapatban ott ült Imre is menyasszonyával. A fedél
zetet járva melléjük értem, a lecsúszott pokróccal betakartam őket. 1943 nya
ra volt. Ez az utolsó emlékem róla. S azután, a háború után a győri temető
ben a családja sírkövén a neve s egy évszám: 1945. Elnyelte hát Imrét is a 
háború szörnyű örvénye, mint annyi mást nemzedékéből, a huszonévesekből. 
Hogyan, miképp, sokáig semmit nem tudtam erről.

Azután pár év előtt egy rövid hír a Magyar Nemzetben: az egykori Gör- 
gey-zászlóalj, partizán csoport, megemlékezik hősi halottairól. A névsor 
végén az ő neve is: Volena Koczor Imre. Most már érdekelni kezdett: hogyan 
vezetett egykori győri diákom útja az ellenállási mozgalomba, s vált annak 
vértanújává? Egykori bajtársak, szemtanúk visszaemlékezéseiből, írásos meg
emlékezésekből lassan összeállt a kép. Kezembe került Cseres Tibor cikke az 
Élet és Irodalom 1969. évi 50. számában. Az elfelejtett zászlóalj, és Gazsi Jó
zsef könyve: Fények a Börzsönyben (Zrínyi-Kossuth kiadó, 1976.).

Imre elvégezte a Műegyetemet s tanársegéd lett Vörös Imre professzor tan
székén. Mindvégig a Diákok Házában, a Hársfa utcai protestáns diákotthon
ban lakott. Itt került kapcsolatba az ellenállási mozgalommal, amelyet ebben a 
kollégiumban Kiss Sándor akkori szenior szervezett. Imre az első csatlakozók 
között volt. Pedig hívták, többen is, hogy települjön egyetemével együtt Nyu
gatra, Németországba, de ő azt válaszolta, hogy „neki más tervei vannak” — 
emlékezik egyik kortársa.

A Budapesten maradt diákok alatt hamarosan forróvá vált a talaj, külö
nösen a Szálasi-puccs után. Többé-kevésbé valamennyien katonaszökevények 
voltak. Ottmaradásukat legalizálni, ellenállási szándékukat és terveiket vala
miképpen leplezni kellett. Így került sor arra a hallatlanul merész és kocká
zatos, de az adott helyzetben valószínűleg elkerülhetetlen sakkhúzásra, hogy 
„az oroszlán barlangjában” kerestek menedéket. Az 1919-es fehérterrorista 
gaztetteiről hírhedt s most újra színre lépett Prónay Pál alakulatában, ponto
sabban ennek cégére alatt szervezték meg a később Görgey Artúr nevét fel
vett zászlóaljat. „A Prónay-egység Szentkirályi utcai részlege volt a későb
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biekben az ellenálló fiatalok gyülekező helye. Görgey-zászlóalj néven ismer
jük őket” (Gazsi, i. m. 29.). Ezzel a huszárcsellel nemcsak fedőszervhez jutot
tak, hanem felszereléshez, fegyverhez, igazoló iratokhoz is. Hamarosan meg
találták a kapcsolatot a munkásfiatalokhoz, akik közül többen csatlakoztak 
hozzájuk, az illegalitásban dolgozó kommunista párthoz s az ellenállás köz
ponti vezetéséhez is. Ez utóbbi tekintetben Mikó Zoltán százados volt az irá
nyítójuk.

Ami ezután következett, az mesébe illő kalandok sorozata. Az igazi „ka
landregényeket” — ha ugyan ideillő e szó — nem írók agyalják ki, hanem az 
élet írja őket, ez már régi dolog, de valóságát csak az tudja felfogni s átérez
ni, aki maga is átélte ezeket az időket, amikor az élet hajszálon függött s a 
lebukás veszélye mindennapos volt. A Görgey-csoport — a zászlóalj elneve
zés túlzás, hisz létszámuk alig haladta meg a 250 főt — kisebb akciókban 
vett részt Budapesten: nyilas csoportokat fegyvereztek le, üldözötteket, mun
kaszolgálatosokat mentettek, bújtattak, s közben készültek arra, hogy részt- 
vegyenek egy általános budapesti felkelésben, amely megnyitotta volna a 
frontot a Vörös Hadsereg előtt, s ezzel megmentette volna a fővárost az ost
rom szörnyűségeitől és az ezzel járó pusztulástól. Ez a terv sajnos nem sike
rült. A Görgey-csoport egyre gyanúsabbá vált a nyilas vezetőség előtt. Szá
mos lebukás következtében helyzetük a fővárosban tarthatatlanná vált. A 
Vörös Hadsereggel való kapcsolat felvétele Vecsés irányában nem volt meg
valósítható. A Börzsöny hegység felé maradt még nyitva egérút; itt a szinte 
járhatatlan erdőség búvóhelyet — és új tevékenységi lehetőséget — kínált.

A tapasztalatlan, jórészt kiképzetten fiatalok — diákok — maroknyi cso
portja erejüket végső próbára tevő fáradalmak és veszélyhelyzetek között 
jutott el Vámosmikolára. Emléküket ma itt impozáns emlékmű hirdeti. Er
ről a bázisról sikerült azután felvenni a kapcsolatot az időközben Nagybör
zsönyt elért Vörös Hadsereggel. Rengeteg — nagyon is érthető — kezdeti 
gyanú eloszlatása után beleépültek egy hírszerző szovjet alakulatba. Ezzel 
kezdődött tulajdonképpeni fronttevékenységük. A szembenálló ellenséges vo
nalakon számtalanszor átkúszva, német járőrökkel néha tűzharcot víva, igen 
sok értékes információt szereztek a szovjet parancsnokságoknak. Tevékeny
ségükre magasabb helyeken is felfigyeltek, és azt nagyra értékelték.

Ezekben az akciókban Volena Koczor Imre is bőséggel kivette a részét. 
„Nehéz lenne egyenként felsorolni, hogy ezekben az akciókban kik is vettek 
részt. A fáradtak helyett mindig új emberek indultak. Volena Koczor Imre 
egy olyan terepszakaszon vezette át csoportját, amelyet a németek állandóan 
tűz alatt tartottak. Mikor arról volt szó, hogy még az éjjel vissza kell fordul- 
niok, újra elvállalta az egyik raj vezetését, mert ő már ismerte a járást.” 
(Gazsi i. m. 194.). Imre ekkor már szakaszparancsnok volt. Törékeny testal
kata emberfeletti erővel viselte a megpróbáltatásokat. Nem volt soha atléta 
s hős sem, köznapi értelemben. Csendes, szelíd fiú volt, így emlékezem rá, a 
tudomány mi velő je és az irodalom szerelmese; gyenge gyomrával fiatalon már 
sokat bajlódott. Az erőltetett meneteléseknél gyakran összeesett —, „nem bí
rom tovább fiúk, hagyjatok itt” — kérte társait. Nem hagyták ott, s ő bírta 
tovább. Honnan vette az erőt? Abból a meggyőződésből, ami egy eszme szol
gálatára elkötelezi az embert. Ember volt, nem több — az embertelenség po
koltáncában! —, s felismerte, hol a helye most, akkor, a második világháború 
végső tusáiban, amikor a magyar nemzet is a sír szélére került, hová vak ve
zetői sodorták. Felismerte, hogy a magyar nép jövőjének útját — ha ugyan 
van, lesz még ilyen? — azoknak az oldalán harcolva kell keresni, akiktől
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gyermekkorától fogva — 1920-ban született! — az egész nevelési rendszer, az 
iskola és minden „illetékes hatóság” óvta. Felismerte, hogy neki, az ifjú ér
telmiséginek, az egyetemi tanársegédnek, a gépészmérnöknek, majd — ha 
lehet — olyan új Magyarországot kell felépíteni, ahol a népé a hatalom, s 
amely a népnek, végre, annyi balszerencse közt és oly sok viszály után, igazi 
otthona lehet. Hogyan jutott el erre a felismerésre? Mi vezette el az egyedül 
lehetséges és helyes döntés útjára?

Csak feltevésekből következtethetünk erre, hiszen nem kérdezhetjük meg 
többé. Néhány körülményre mégis figyelhetünk.

Volena Koczor Imre vallásos, hívő ifjú volt — már amennyire ezt ember, 
egykori hittanára is, a még élő barátok, diáktársak meg tudják ítélni. Nem 
ennek ellenére —• éppen ezért lett az ellenállás fegyveres harcosa. A már em
lített Pro Christo Diákszövetség, más néven a Magyar Evangéliumi Keresz
tyén Diákszövetség, amelynek légkörében felnőtt, a magyar protestáns egy
házi élet egyik — viszonylag — leghaladóbb szellemű mozgalma volt. Szoros 
kapcsolatot tartott a népi írókkal, a falukutatókkal. A Diákok Háza kollégiu
mába bejáratos volt, gyakran megfordult Veres Péter, Erdei Ferenc, Darvas 
József, és még sokan mások. A Diákszövetség konferenciáinak állandó elő
adója volt Bereczky Albert, a későbbi református püspök, akinek történelmi 
szerepe 1945 után a magyar protestantizmus útkeresésében és útra találásá
ban közismert. Gyakran megfordult a Diákok Házában Dezséry László, ak
kori egyetemi lelkész, későbbi evangélikus püspök. Azokban a forró levegőjű 
vitákban, csendes baráti beszélgetésekben, amelyek ezekben a körökben ál
landóak voltak, érlelődött meg Volena Koczor Imre elhatározása, formálódott 
politikai meggyőződése, mint sok másé is e fiatalok közül. Közülük nem 
egyet ott találunk az új Magyarország építői között, a politikai, kulturális, 
társadalmi élet felelős posztjain. Nem véletlenül. Nem annak ellenére, ahon
nan indultak, hanem éppen azért, mert onnan indultak.

Miért is írtam le mindezt? Azért, hogy egy hozzám közel álló embernek, 
kedves volt tanítványomnak emléket állítsak? Emlékét márvány tábla hir
deti a Diákok Háza falán is és a Műszaki Egyetem aulájában; az utóbbit ké
pünk mutatja. Hat név, az utolsó Volena Koczor Imréé. Emléke s a többieké is
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ott él a túlélő bajtársak szívében, a magyarokéban és a szovjetekében is, 
akikkel az egykori görgeysek mai napig tartják a meleg, baráti kapcsolatot.

Amíg ezzel a témával foglalkoztam, állandóan eszemben járt Nemeskürty 
István könyvének címe: Rekviem egy hadseregért. A doni visszavonulásban 
ottveszett, vágóhídra hurcolt második magyar hadseregért írta ezt a köny
vet. — Rekviem egy nemzedékért? Talán azokért, akik kevesen bár, de fel
ismerték a helytállás alkalmát és módját, s így vállalták a helyettes áldoza
tot egy megtévedt, mert megtévesztett nemzet tömegeiért, jelt adva és jelet 
hagyva, a jövőnek is tanulságul.

Volena Koczor Imrét, a kedves diákot, „Tutuli”-t, elnyelte a háború iszo
nyú örvénye. Helytállásának emléke és a tanulság — dulce et decorum est 
pro patria móri — megmarad. A régi, oly sokszor hamisan és hazugul idé
zett mondás értelme történelmünk e szakaszában új fénnyel ragyog: „Édes 
és dicső dolog a hazáért meghalni”.

Nyugodtan rohan a vonat 
a rőt bordájú ég alatt.

Aztán az izzás megfakul, 
a vörös tintakékbe fül —

rendet dobol a változás, 
jön állomásra állomás.

Hordozó futást adj nekem, 
vonat-életet, Istenem.

Rended, szándékod másai 
legyenek állomásai,

BODROG MIKLÓS

vonzzanak mérföldköveid 
az eljövendő reggelig.
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Arcképvázlat Mályusz Elemérről

Ez az arcképvázlat egy beszélgetéssorozatból született meg, amely majd fél 
évszázada indult egy nyirkos, barátságtalan, januáreleji késő délutánon az 
Eötvös Kollégium kis íróasztali lámpával megvilágitott szobácskájábán. Ott 
ültem Mályusz Elemér előtt, várva véleményét doktori diszertációmról, ame
lyet professzorom, Domanovszky Sándor a „Századokéban kívánt kiadni, 
feltéve, ha fiatal szerkesztőtársa, Mályusz Elemér is megfelelőnek találja. 
Izgultam. Mályusz Elemérnek az volt a híre, hogy a magának magasra állított 
mércét más előtt sem hajlandó alacsonyabbra rakni (később kiderült, hogy 
ez egyszer kivételt tett). Íróasztalán hőmérő, agyondolgozott, gyűrött, sápadt 
arcából szeme lázasan csillogott. Másnap, bár beteg volt, Bécsbe utazott, 
levéltári kutatásokra.

Most, hogy annyi idő múltán könyvekkel, kéziratokkal zsúfolt budai laká
sában életútjának állomásaira emlékezünk, szinte szégyenkezve gondolok 
arra, hogy a fiatal professzort túlságosan zárkózott embernek tartottuk. Túl 
a nyolcvanon, csaknem ránctalan arcán nyomát sem látni a nemrég kiállott, 
súlyos betegségeknek, de még korának sem. Páratlanul élénk partner a tár
salgásban, órák múltán is lebilincselően kedves mosollyal válaszolgat, és 
eleveníti fel a régmúlt homályába tűnt emlékeit ősi családjának.

Ezek az emlékek csaknem egyidősek a magyar állammal. Famíliájának 
evangélikus hite a reformációval. Elődeinek élete századokon át szinte az 
egész régi Magyarországot átfogta, az Északi Kárpátoktól le a Dél-Alföldig. 
Édesanyjának, Nedeczky-Ruttkay Annának elei azok közé tartoztak, akik az 
Árpádok királyságának legészakibb pontján, fent Túróéban szervezték és 
védték a magyar államot. Első, ismert apai ági felmenője, Jablonovsky Pál 
a nevében rejlő alma szót latinosította (malus, hosszú a-val=almafa, nem 
tévesztendő össze a rövid a-val ejtett malus, rossz szóval). A kor divatjának 
hódolt ezzel. A literátus emberek abban az időben, a humanizmus és rene
szánsz hatása alatt, szívesen görögösítették, latinosították nevüket (Melanch- 
thon, Szimonidesz, Laukonidesz stb ...). Malus, Mályusz Pál több, kisebb ta
nulmányt írt, amelyekről Szabó Károly Régi Magyar Könyvtára is számot ad.

A Mályusz család ősi fészkéből, Liptóból később Breznóbányára költözött 
s ott gazdálkodott. Mályusz Elemér öregapját, Károlyt édesapja, mivel Brez- 
nóbányán csak katolikus gimnázium volt, Rozsnyóra adta, hogy evangélikus 
iskolában nevelődjék. A fiatalember azután Pestre került az orvosi karra. 
Orvosdoktori értekezése a szembetegségekről szólt (ezt Petrik Géza biblio
gráfiája tartja számon). A friss diplomás Besztercebányára költözött, ahol
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Zólyom megye tiszti főorvosaként mint belgyógyász, szemész és Szliács für
dőorvosa működött. Kétízben nősült. Első házasságából nem voltak gyerme
kei. Második felesége, hajniki Bezegh Péter leánya, Emma volt. Az evangé
likus magyar Mályusz család e házasság révén még mélyebben kapaszkodott 
meg a magyar földben, evangéliumi hite a történelmi hagyományokban. Be
zegh Péter ősét, Bezegh György zólyomi alispánt 1687-ben Caraffa végeztette 
ki Eperjesen.

A kiváló orvos, az ősök példája nyomán, nagyon vigyázott fiai tiszta 
evangéliumi hitben neveltetésére. Mivel Besztercebányán csak algimnáziuma 
volt az evangélikusoknak, a Mályusz fiúk, így Mályusz Elemér édesapja, 
György is, Pozsonyba kerültek az evangélikus líceumba. Mályusz György az 
érettségi után jogot végzett, s a bírói pályára lépett. Előbb Turócszentmár- 
tonban. majd Makón, végül Szegeden teljesített szolgálatot, s törvényszéki 
bíróként ott halt meg fiatalon.

* * *

Mályusz Elemér Makón született 1898-ban. Gimnáziumi tanulmányait Sze
geden végezte. Bátyjai még az állami gimnáziumban kezdték tanulmányai
kat. Akkoriban azonban a vidéki állami középiskolák színvonala elég ala
csony volt. Ezért, ha tán nehéz szívvel is, Mályusz György fiait az ottani 
kegyesrendi gimnáziumba adta át. Szerencsés döntés volt. A kitűnő piarista 
tanárok közül is kimagaslott Balanyi György, az ökumenizmus korát jóval 
megelőzően ökumenikus lelkületű, keresztyén pedagógus, neves történetíró, 
később egyetemi tanár, akinek személyisége elhatározó befolyással volt Má
lyusz Elemérre. A kis Mályusz szorgalmasan járt az órarenden kívül tartott 
evangélikus hittanórákra is. A századelő sajátos, az ébredési mozgalmaktól 
még nem érintett lutheranizmusa jellemezte hitoktatóját, a derék Thomay 
Józsefet (róla a szegedi árvízzel kapcsolatban előző számunk írt s fényképét 
is közölte). Korán felfigyelt lelkiismeretes tanítványára, aki sohasem mulasz
tott egyetlen órát sem, bár diáktársai sorra maradoztak el a fűtetlen ima
teremből. Thomay, látván a kisfiú buzgóságát, példamutató kötelességtudatát 
— hadd tegyem hozzá, immár kilencedik évtizedében is legjellegzetesebb 
vonását — egyszer megkérdezte tőle: nem lennél-e pap? Pap nem akart len
ni. de amikor Balanyi hatására történész lett, családi hagyományaitól lelke
sítve s hitoktatójától támogatva, Lutherrel kívánt foglalkozni. Erre azonban 
nem került sor hosszú, tudós élete folyamán. Ám a kis gimnazista konkrét 
személyhez kötött életprogramja nem maradt megvalósulatlan. Mintegy 
szublimálódva, Mályusz Elemér történetszemléletének elmoshatatlan alapszí
névé vált a lutheri szellemiség.

Szegedről a budapesti egyetem bölcsészettudományi karára iratkozott be 
Mályusz. Angyal Dávid tanítványaként írta meg doktori értekezését (Turóc 
megye kialakulása, Budapest, 1922.), amely módszerében és eredményeiben 
magasan túlnőtt a hasonló műfajú munkákon. A Magyar Történelmi Társulat 
akkori elnöke, Klebelsberg Kunó kultuszminiszter felfigyelt a ragyogó ké
pességű, fiatal tudósra, s Bécsbe küldte, hogy ott végezzen kutatásokat a 
magyar történelem leggazdagabb kincsesbányájában, az osztrák állami levél
tárakban. Megbízást kapott Sándor Lipót, az első Habsburg főherceg nádor 
iratainak kiadására. Súlyos feladat volt, „de — ahogy maga írja — jó isko
lának bizonyult. Aki kibírta, az meg is szokta a szakadatlan, fegyelmezett 
munkát.” (A masvar történettudománv. 105.) A nádori iratokat bevezető
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monográfia nemcsak általános politika-történeti és kormányzattörténeti 
szempontból nevezetes alkotás. Mesteri portrék, elsősorban Martinovics Ig- 
nácé teszik olvasmányossá és igen élvezetessé. Történetírásunk újabb ered
ményei módosították Mályusz Martinovics képét. (Hadd mondjam meg, ne
kem ma is jobban tetszik az övé.)

Mályusz Elemér ahhoz a nemzedékhez tartozik, amely — mint Glatz Fe
renc írja — (Történelmi Szemle, 1978. 413.) — „szenvedélyesen élte át a szá
mára a történelemből is hihetetlennek tűnő, nemzeti tragédiát”, Trianont. 
Belőle azonban a régi Magyarország széthullása nem passzív kesergést, kü
lönösképpen nem revíziós, mégoly jószándékú szólamokat váltott ki. Elkese
redése páratlan, intellektuális erőfeszítésben kumulálódott. Világosan felis
merte: ha nagyon fájdalmas is az ország területének megcsonkítása, lényeg 
a nép, a magyarság szellemi és fizikai integritásának fennmaradása, s a vele 
egy évezred óta együtt élő népekkel a béke, barátság és az összhang meg
teremtése. Ebből a felismerésből kiindulva vetette meg a népiségtörténet el
méleti alapjait, dolgoztatott fel doktori disszertációkban népiségtörténeti 
problémákat, s indította el a magyar történettudomány Horthy-korszakbeli 
egyik legnagyszerűbb vállalkozását, a „Magyarság és nemzetiség” sorozatát. 
Mai történetírásunk is változatlanul magáévá tehetné a programot, ahogy 
azt e sorozat I. kötetének (Szabó István: Ugocsa megye. Budapest, 1937. 
VII. 1.) előszava megfogalmazta: „ . . .  elérkezett már az ideje, hogy a nép ne 
csak az állammal való kapcsolatai révén tétessék a történeti kutatás tárgyá
vá, hanem önmagában is”. A velünk együtt élő népekkel közös történetünk
ből eddig jóformán csak az egymással szembenállás tényei, a politikai harcok 
érdekelték történettudományunkat s a szomszéd népekét is. A Mályusz szer
kesztette köteteknek pedig az volt a célja, hogy „a fájdalmas ellentétekről 
tanúskodó tényék mögül napfényre hozzák a béke és harmónia bizonyságait”. 
A pokolgépes nacionalista mozgalmak napjaiban felemelő érzésekkel idéz
hetjük történettudományunknak akkori feladatvállalását, amelynél nemeseb
bet, egyetemesen emberibbet aligha lehetne elképzelni.

Mindezzel nincs ellentétben, sőt éppen ezek alapján, népiségtörténeti be
állítottságából érthető, hogy Mályusz Elemér az elsők egyikeként ismerte fel 
a szélsőséges német nacionalizmusban, a nemzeti szocialista mozgalomban, 
a fasizmusban a magyar népet fenyegető veszedelmet. Még nem volt hatal
mon Hitler, amikor a „Századok” hasábjain Mályusz már sorra tette kritika 
tárgyává a német történettudomány népünkre veszedelmes ferdítéseit. Ez 
irányú, kellőképp máig nem méltatott munkásságának van emlékezetes 
evangélikus vonatkozása is. 1941. november 9-én az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület közgyűlésének ő volt ünnepi előadója. Előadásának tárgya 
a német történettudománynak éppen ez a magyarellenes irányzatossága volt. 
Záró mondataiban félre nem érthetően utalt Mályusz a német nacionalista 
történetírás és a német nemzeti szocializmus kelet-európai politikájának 
összefüggéseire. Nem mindennapi bátorsággal tette szóvá, hogy Hitler 1938- 
ban, amikor a kormányzói pár a vendége volt, a kormányzónéval legújabb 
hadihajóját annak a Savoyai Jenőnek nevére kereszteltette, aki a „Drang 
nach Osten”, a németség kelet-európai előretörésének, a könyörtelen germa- 
nizáló politikának első, tudatos képviselője és Hitler politikai eszményképe 
volt. A Tanáregyesület jegyzőjeként a pódiumon ültem, szemben a Deák-téri 
Leánygimnázium dísztermét zsúfolásig megtöltő hallgatósággal (a magyar 
evangélikus értelmiség színe-javával), amely feszülten, némán figyelte az 
előadást. Mályusz Elemér utolsó mondatai belevesztek a tomboló tapsvihar
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ba, amelyet egyházunknak az első sorban ülő, négy püspöke Kapi Béla, 
Raffay Sándor, Kovács Sándor és Túróczy Zoltán indított el.

* * *

Mályusz Elemér diákkoráról szólván, fentebb utaltam történetszemléleté
nek sajátos alapszínére. Bár jóval több, mint fél évszázada ismerem munkás
ságát, mégis most, hogy e vázlathoz áttekintettem életművét, meglepetve 
tapasztaltam, mennyire központi helyet foglalt el a népiségtörténet megala
pítójának történetfelfogásában az evangéliumi hit és a jellegzetesen történel
mi lutheranizmus. S ez nem valami felekezeties megnyilatkozása szellemisé
gének. Az eperjesi vértanú kései utóda számára ui. magyar és evangélikus 
egyet jelentett.

Születése 80. évfordulója alkalmából a Történelmi Szemle kiadta Mályusz 
műveinek bibliográfiáját. Ez az összeállítás 13 petittel szedett lapra rúg. 
Meddő vállalkozás lenne akár csak a címekből is válogatást adni e vázlat 
keretében. „A türelmi rendelet” című hatalmas kötet mellett azonban, amely 
,,A magyar protestantizmus történetének forrásai” című sorozatban jelent 
meg, nem mehetek el hallgatással.

Csaknem egy évtizednyi, fáradságos, levéltári kutatások adták a szilárd 
forrásbázist evangélikus történetírásunk alighanem legremekebb monográ
fiájának. Ezernyi akta áttanulmányozása nemcsak az ügymenetre, amelynek 
végén a türelmi rendelet megszületett, derített fényt, hanem az ügyeket in
téző személyiségekre is. Mályusz pontosan megállapította, mit javasoltak az 
alsóbb hatóságok, mit az államtanácsosok, s végül is miképp formálódott ki 
II. József döntése, ahogy a modem igazgatástörténelem mondja: mi volt az 
útja az uralkodói akarat megszületésének (Willensbildung) ? Az új egyház- 
politikát — nem vitás — II. József kezdeményezte. Mályusz Elemér gondos 
forráselemzése nyomán a kalapos király emberré, sőt rokonszenves emberré 
vált, különösképpen azzá, ha alakját odaállítják édesanyja, Mária Terézia 
mellé, akinek szemében a vallási türelem a legnagyobb szerencsétlenség volt. 
Európai történelmi szempontból is nevezetes felfedezése Mályusz Elemérnek, 
hogy a vallási türelmet nem ismerő királynő fiának, II. Józsefnek eszmevi
lágát nem a francia, vagy az angol felvilágosodás formálta, hanem egy évszá
zaddal korábbban élt evangélikus tudós, Pufendorf Sámuel. Mályusz, főképp 
II. Józsefnek az anyjához írt levelei alapján, szószerinti egyezéseket fedezett 
fel Pufendorf és a nagy uralkodó eszméi között. A mélyen vallásos evangé
likus Pufendorf és a mélyen vallásos katolikus II. József találkozott abban 
a felfogásban, hogy az államnak nem szabad addig beavatkoznia a lelkiis
meret kérdéseibe, amíg a természet és társadalom törvényei sértetlenül ér
vényesülnek.

Mályusz művének talán legszebb lapjai azok, amelyek II. József türelmi 
politikájának előzményeiről, Mária Terézia lelketlen protestáns-üldözésé
ről szólnak. Szekfű Gyula a XVIII. századot, az elnemzetietlenítésnek és a 
hanyatlásnak ezt a szomorú korszakát a győzelmes, katolikus barokk fény
űző civilizációjának tetszetős színeivel próbálta haladóvá átfesteni. Mályusz 
egyértelműen bebizonyította, hogy ebben a korban a protestáns magyarokat 
nemcsak tűszúrások érték, hanem halálosnak szánt csapások. Kegyetlen kö
vetkezetességgel tették földönfutóvá őket, hogy helyükre katolikus némete
ket telepítsenek. „Protestáns-ellenességben a katolikus társadalom és a bürok
rácia csodálatos egyetértésben forrottak össze. Kölcsönös együttműködésük
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hatalmas eredményeket hozott. Sok templom kapuja bezárult, még több is
kola megszűnt, lelkészek és tanítók elveszítették kenyerüket, a városokban 
protestáns iparosok és kereskedők másodrangú polgárokká lettek, faluhelyen 
a jobbágyság elveszítette minden kulturális támaszát és oly helyzetbe jutott, 
hogy azt állati sorsnak érezte.”

Mályusz monográfiája, majdnem azt mondhatnám, korát megelőző, társa
dalomtörténelmi elmélyüléssel készült. Az egyházat szolgáló csoportokat tár
sadalmi képződményekként vizsgálta. Kimutatta, hogy az az értelmiségi ré
teg, amely a vallásos életet hivatásszerűen és tudatosan ápolta, a lelkészeké 
és a tanítóké, a népből, jobbágyokból és jobbágysorban élő kisnemesekből 
rekrutálódott. Következésképp a protestáns iskolák nem szakadtak el a tö
megektől. Azokat a jobbágyság a magáénak érezte, s ragaszkodott hozzájuk a 
győzelmes ellenreformáció legsötétebb napjaiban is. „A templomok és isko
lák, amelyeket az erőszak egyetlen ökölcsapása máról-holnapra a föld színé
vel tett egyenlővé, külsőleg gyenge alapjai voltak a protestáns egyházaknak. 
Ha monumentalitás, dísz és szemkápráztató pompa volna a vallásos élet fok
mérője, az egyház szilárdságának jele, akkor a protestantizmusnak a napjai 
Magyarországon régesrégen kiteltek volna már. Szerencsére másban rejlett 
a lényeg. Az épületek egyszerűsége csak az anyagi szegénységnek volt a 
kifejezője, a sokszor példátlan nyomornak, amellyel hívők és pásztoraik 
küzdöttek. Ami azonban a földhöz ragadt népet éltette s az egymást sírjába 
kísérő generációkat átsegítette a szenvedéseken, az az erő és kitartás a lel
kekben élt. Hit volt ez, a szónak legfenségesebb értelmében, egyedül méltó 
arra, hogy rajta, mint kősziklán, nyugodjék az egyház.”

* *

Mályusz Elemér bécsi kutatásaiból a húszas évek elején hazatérve, előbb 
az Országos Levéltárban teljesített szolgálatot, majd Szegedre, 1934-ben pe
dig a budapesti egyetemre került, mint a középkori magyar történelem pro
fesszora. Egyike volt a legnagyobb hatású tanároknak. Iskoláját ma is szá
mon tartják. Tanítványai szinte kivétel nélkül jeles művelői marxista törté
nettudományunknak.

1945 törést hozott Mályusz Elemér pályáján. Itt nincs helye annak, hogy az 
okokat és körülményeket vizsgáljuk. Tény, hogy a kiváló professzort, az 
európai hírű tudóst a maga életének alakulása győzte meg a kétévezredes, 
Ovidius-i megállapítás igazáról: „Tempora si fuerint nubila, solus eris” (Ha 
beborul feletted az ég, egyedül maradsz.) Csak egyháza s tanítványainak java
része nem hagyta el.

Mályusz Elemérnek már évtizedek óta megvoltak kapcsolatai az egyházzal. 
A reformátusokkal közös folyóiratunknak, a Protestáns Szemlének régi 
munkatársa volt. Zsinka Ferenc korai halála után 1930-ban pedig átvette a 
Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár szerkesztését. Évtizedekre szóló, 
átfogó programot készített e fontos kiadvány és „A magyar protestantizmus 
történetének forrásai” című, nagyszabású publikáció számára. Egyházi kap
csolatai sorából kiemelkedik, hogy a Luther Társaság Kovács Sándor halála 
után 1942-ben elnökévé választotta.

1947-ben egyházunk akkori vezetősége, ha szerény tiszteletdíjjal is, az 
egyetemes egyház levéltárosálnak és könyvtárosának hívta el. Egyháza bizal
mának végtelen odaadással és lelkiismeretességgel felelt meg. Az egész or
szágra kiterjedően megszervezte az egyháztörténelemnek egyházközségi, egy
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házmegyei irattárakban megmaradt forrásai számbavételét és levéltárba 
gyűjtését. A régi, jelentéktelen egyetemes levéltárból az ő szaktudása, szer
vező képessége, körültekintő, szívós munkája hozta létre az Evangélikus Or
szágos Levéltárat, amely ma példás rendben, segédletekkel ellátva nagy szol
gálatot tesz nemcsak az egyháztörténeti kutatásoknak, hanem az egész ma
gyar történettudománynak.

Az évekig mellőzött tudós, aki megkapta a tudományok doktora fokozatot, 
1954-ben a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének 
tudományos főmunkatársa lett. Fiatalokat is megszégyenítő, hatalmas volu
menű, kiváló eredményeket hozó munkásságát itthon és külföldön az elisme
rés külső jeleivel is méltányolták.

Belső törvényszerűségét tekintve, szüntelenül felfelé ívelő, töretlen, az élete 
derekán csaknem kettétört pálya Mályusz Eleméré, a legmagyarabb és a 
legeurópaibb evangélikus magyar történetíróé.

BODROG MIKLÓS

Sugarak tánca
Óceán-titok, benned élek: 
testvéred, égi fény; 
büszkén dobálsz a kósza szélnek 
s borzongva játszom én.

Borzongva játszom rebbenésed, 
félem félelmedet, 
futó habod taraján égek, 
tükrödben reszketek,

megvillanok vadul, ha mozdulsz, 
beragyoglak, ha állsz, 
villámot szórok, ha bolondulsz, 
teszem, amit csinálsz —

aranyküllős kocsin rohanlak, 
lángom hasít s üzen: 
nem hagyhatsz, tenger, s nem hagylak, 
vak volnál nélkülem.



MIHÁLY DEZSŐ

Alkotmányunk többlete

„Magyarországot több mint egy évezreden át a nép munkája, áldozatvállalá
sa, társadalomformáló ereje éltette és tartotta fenn. Az államhatalom ugyan
akkor az uralkodó osztályok eszköze volt a jogfosztott nép elnyomására és 
kizsákmányolására.”

Alkotmányunk 30 éves jubileumára való emlékezésünket nem kezdhetnénk 
kifejezőbben, mint az Alkotmány bevezető soraival. És éppen ilyen nagy 
horderejű a bevezető további része is: „Történelmünknek új korszaka kez
dődött, amikor a Szovjetunió a második világháborúban kivívott győzelmei 
során felszabadította hazánkat a fasizmus elnyomása alól és megnyitotta a 
magyar nép előtt a demokratikus fejlődés útját.” ^

Az alkotmány alaptörvény, és ez azt jelenti, hogy az állami, társadalmi és 
egyéni élet minden megnyilvánulásáról — hacsak egy szóval is — intézkedik.

A felszabadulás előtt is beszéltünk alkotmányról, hiszen Magyarország 
király nélküli „alkotmányos királyság” volt, hivatkoztunk a Szent István-i 
alkotmányra, csak éppen megmutatni vagy idézni nem tudtuk, mert valójá
ban nem létezett. Ha az alkotmányról volt szó, emlegettük István királynak 
Imre herceghez intézett Intelmeit, II. Endre király Aranybulláját, sőt Wer- 
bőczi Hármaskönyvét is. Tettük ezt azért, hogy jogalapot adjunk az államha
talomnak és az uralkodó osztálynak a kizsákmányolásra és az elnyomásra.

Első alaptörvényünket az 1949. évi XX. törvény tartalmazta, ennek helyébe 
lépett a ma is hatályban levő 1972. évi I. törvény. Külön értéke alkotmá
nyunknak, hogy szövegezése egyszerű kijelentő tőmondatokból áll s nem jogi 
szócsavarásokból, ezáltal mindenki értheti és megértheti.

Elkerülhetetlen, hogy egyes részeket, amelyek különösen hangsúlyosak, ne 
szó szerint említsek meg. Ilyen mindjárt a 2. § két megállapítása, mely sze
rint „A Magyar Népköztársaság szocialista állam”, továbbá, hogy „A Magyar 
Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé”. Ez a két kijelentés 
megszabja egész állami létünk alapjait, minden további, az államéletet sza
bályozó törvény és más jogszabály ebből a két alapkijelentésből indul ki. 
Sem a folyóirat jellege, sem ennek az írásnak a terjedelme nem engedi meg, 
hogy az Alkotmánynak az állam életét részleteiben szabályozó részeivel bő
vebben foglalkozzunk. Annyit azonban meg kell jegyeznünk, hogy az Alkot
mány első része az állam jogait és vállalt kötelezettségeit, míg a későbbi 
rész az állampolgárok jogait és kötelességeit sorolja fel. Óhatatlan, hogy fe
lületes olvasó előtt ne tűnjék fel egyes esetekben az ismétlődés látszata,, 
holott ez a kettősség valójában az állam kötelezettségvállalásával szemben
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hangsúlyozza az állampogár jogait. És ennek így is kell lennie, mert ez adja 
meg Alkotmányunk demokratizmusát.

Kimondja az Alkotmány az emberi jogok tiszteletben tartását, de nem 
elégszik meg ezzel, hanem a későbbiekben egyenként felsorolja az alapvető 
emberi jogokra vonatkozó tételes rendelkezéseket. Így sorolja fel a munká
hoz, a pihenéshez való jogot, az élet, az egészség és a testi épség védelmét, 
öregség, betegség és munkaképtelenség esetén az anyagi biztonságot, a mű
velődéshez, a tudományos munkássághoz, művészeti tevékenységhez való jo
got. Kimondja az állampolgárok egyenlőségét nemre, felekezetre vagy nem
zetiségre való tekintet nélkül. Biztosítja a lelkiismereti szabadságot és a 
vallás szabad gyakorlatát, sajtószabadságot, szólásszabadságot, gyülekezési 
szabadságot és az egyesülés jogát, a személyi szabadságot és sérthetetlensé
get. Tiszteletben tartja a levéltitkot és magánlakást. Ezzel a hosszú felsoro
lással szemben néhány kötelességet ír elő: a közügyekben való részvételt és 
a haza védelmét, a nép vagyonának védelmét, a társadalmi tulajdon meg
szilárdítását, az ország természeti és kulturális értékeinek oltalmazását, a 
társadalmi rend erősítését.

A felsorolás már erősen mutatja a különbséget a jogok és kötelességek 
mennyisége között. Ha a múltba tekintünk, az 1848-as forradalmi törvények 
kivételével sehol nem találunk hasonló demokratikus, szabadságot, jogot biz
tosító alaptörvényt.

Nézzük meg közelebbről Alkotmányunknak azt a rendelkezését, amely 
bennünket — hívő embereket — közelről érint. Az Alkotmány 63. §-a így 
szól: „A Magyar Népköztársaság biztosítja az állampolgárok lelkiismereti 
szabadságát és a vallás szabad gyakorlásának jogát.” Ez azt jelenti, hogy az 
állampolgár befolyás-mentesen maga dönti el, kíván-e vallásos életet élni, 
vagy sem. Szeretném ismételten hangsúlyozni a „befolyás-mentesen” kifeje
zést. Ebből az következik, hogy az állam nem erőlteti a vallásellenes meg
győződést, de joggal elvárja az egyházaktól is, hogy nem végzik agresszíven 
szolgálatukat. A vallás szabad gyakorlásának joga magában foglalja azt a 
követelményt is, hogy senkit semmiféle hátrány nem érhet vallásos meggyő
ződése miatt. Engedtessék meg annyi szubjektivitás, hogy ennek a jognak 
maradéktalan érvényesülését saját életemmel bizonyítsam.

Az Alkotmány fentebb idézett részével szorosan összefügg mindennapi 
életünknek egyik fontos momentuma, az állam és az egyház közötti viszony 
kérdése. Az állam külpolitikai irányvonalához tartozik a békés egymás mel
lett élés politikája is, és ezt a politikát az állam belső életében, az egyházak 
felé is érvényesíti. Mi, egyházban élő emberek állampolgárok vagyunk; ter
mészetes, hogy az állam politikáját, célkitűzéseit magunkénak tartjuk, és 
dolgozunk a megvalósítás érdekében. Ezt az államunk tudja, és megfelelően 
értékeli. Ez az alapja az állam és az egyház közötti, bizalmon és együttműkö
dési készségen alapuló jó viszonynak.

Az állam és az egyház közötti jó együttműködés megnyilvánul szeretet- 
intézményeink működésében is. Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése szerint 
„A Magyar Népköztársaságban az állampolgároknak joguk van az élet, testi 
épség és az egészség védelméhez.” Az 58. § (1) bekezdése azt mondja: „A Ma
gyar Népköztársaság állampolgárainak öregség, betegség és munkaképtelen
ség esetén anyagi ellátáshoz van joguk.” Ennek a két jognak érvényesítése 
során az állam igénybe veszi, az egyház pedig örömmel rendelkezésre bo
csátja szeretetszolgálatát. Szeretetintézményeinkben gondozott öregjeink ápo
lásával az állami szervek gondjait enyhítjük. Még fokozottabb az együttmű
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ködés a fogyatékos gyermekek gondozása terén. Az ilyen célra szolgáló álla
mi intézmények befogadó képességét bővítjük egyházi intézményeinkkel, 
ahol az önhibájukon kívül károsodott gyermekek javára az intézmény evan
géliumi lelkületét képviselő dolgozók különösen értékes munkát végeznek.

Az öregekről való gondoskodás Alkotmányunkban rögzített kötelezettségé
nek tett eleget államunk egy évvel ezelőtt is akkor, amikor egyházi nyug
díjasaink részére is biztosította azt az ellátási szintet, amelyben a többi ál
lampolgárokat részesíti. Ebben a lépésben nem is annyira a jogszerűséget, 
hanem a mögötte levő anyagi áldozatot méltányoljuk. De az egyháznak sem 
mindegy, hogy öreg, a szolgálatban elfáradt vagy megrokkant lelkészei mi
lyen életkörülmények között élik hátralevő éveiket.

Az Alkotmány 61. § (1) bekezdése kimondja, hogy „A Magyar Népköztár
saság állampolgárai a törvény előtt egyenlők és egyenlő jogokat élveznek.” 
írásomnak a „többlet” címet adtam, és igyekeztem megvilágítani olyan kér
déseket, amelyek látásom szerint számunkra, evangélikusok számára különö
sen is többletként mutatkoznak.

„ . . .  Hát semmi szükség arra, hogy itt elmondjuk, hogy a világi kor
mányzás isteni rend és állapot, erről én már sokat beszéltem, úgyhogy 
remélem, senki sem kételkedik abban; hanem arról kell tárgyalnunk, 
hogyan nyerhetünk arra derék és ügyes férfiakat és ebben a pogányok 
roppant mód megszégyenítenek minket, akik hajdan, különösen a ró
maiak és görögök éppenséggel nem tudták, hogy az efféle rend tet
szik-e Istennek, vagy nem, és mégis oly nagy komolysággal és buzgó- 
sággal taníttatták és neveltették a serdülő fiúkat és leánykákat, hogy 
arra alkalmasakká lettek.”

Luther Márton: „Németország összes városai polgármestereinek és 
tanácsosainak . . 1 5 2 4 .



POMOGÁTS BÉLA

Poétika és harmónia

Keresztury Dezső és Berzsenyi Dániel

A hetvenötödik születésnapját ünneplő Keresztury Dezső mindig a magyar 
költészet nagy hagyományainak vonzásában dolgozott. Verseiben és tanul
mányaiban sorra vetett számot a költői örökség klasszikus megalapozóinak: 
Zrínyi Miklósnak, Batsányi Jánosnak, Vörösmarty Mihálynak, Arany János
nak, Ady Endrének és Babits Mihálynak munkásságával. Közéjük tartozik 
Berzsenyi Dániel is, akinek örökségét különösen magáénak tekintette a kései 
utód. Kereszturyt, a költőt és irodalomtudóst mindig foglalkoztatta a „nik- 
lai remete” sorsa és költészete. A mostoha körülményekkel hadakozó emberi 
„virtus” magányos hősét látta Berzsenyiben. A füredi Berzsenyi-ünnepről 
című versében olvassuk a következő sorokat: „hogy értsük: mélyről tornyosul 
a merész / nagyság s a gyengédség az erő meze: — / a néma hattyú dalra 
éled; / mély a halál, de nagyobb a virtus!” Azt a néma küzdelmet figyelte, 
amelyet a magányba merült niklai költő vívott személyes sorsának s a baljós 
nemzeti történelemnek hatalmas árnyaival.

A világgal s önmagával birkózó költőt ábrázolta tanulmányaiban is. Ber
zsenyi Dániel című tanulmánya Örökség címmel kiadott kötetében olvasható. 
A tudós tanulmányíró azon a nyomon jár, amelyet Horváth János, Szabó 
Dezső, Németh László és Barta János nyitott meg a Berzsenyi-kutatások te
rén. Mellettük Keresztury Dezső dolgozta ki azt a hiteles és korszerű Ber
zsenyi-képet, amely teljes fényében és komolyságában mutatta meg a nagy 
költő egyéniségét. Addig Berzsenyit főként a magyar klasszicizmus betetéző- 
jeként ábrázolta az irodalomtörténetírás. Korszerűtlen költőt látott benne, 
aki klasszikus álmoknak áldozta tehetségét és életét. Berzsenyi igazi megér
téséhez arra az új érzékenységre volt szükség, amelyet a Nyugat irodalma 
hozott. Arra, hogy igény támadjon az emberi lélek mélyebb vizsgálata iránt, 
s a költészet mögöttes terében zajló nagy emberi drámák végre megvilágo
sodjanak. Ennek a modernebb lélektani és poétikai érzékenységnek a kép
viselője volt Keresztury is, aki maga is a Nyugat ízlésforradalmán nevelke
dett, és a harmincas években fellépő „esszéíró nemzedékhez” tartozott. Ez a 
nemzedék, a többi között, irodalmunk nagy hagyományainak újólagos vizs
gálatára és értelmezésére vállalkozott. Így jutott el Szerb Antal Vörösmar- 
tyhoz, Halász Gábor a „magyar viktoriánusokhoz”, Németh László Széchenyi
hez és maga Keresztury Aranyhoz — és (Némethtel, Bartával együtt) Ber
zsenyihez.

Egy új módon látott és magyarázott Berzsenyihez, aki már nemcsak a 
klasszika utolsó híve, egyszersmind a romantika első követe volt. Egyéni al-
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katában is „romatikus”: az érzelmek, indulatok, belső küzdelmek embere. 
„Már-már túlfeszítetten eszményített, már-már semlegesen általános érdekű 
versei mélyén is ott van a személyes gond, szerelem, hazafiúi megrendültség, 
magány, keserűség, lelkesültség hitelesítő rétege; s a legszemélyesebb hangú 
megnyilatkozást is kiemelik elszigeteltségéből a nagy fények beléje cikázó 
sugarai” — olvassuk Kereszturynál. A személyiség egymást keresztező ellent
mondásokból épül, a szív nyugalmát belső viharok dúlják fel, a képzelet vad 
látomásokkal viaskodik. Akár a romantikusoknál. Ebben az értelemben lesz 
Berzsenyi Vörösmarty előfutára: költő, aki lezárja a klasszicizmust és utat 
nyit a romantika előtt. Korszakok és stílusok határán mutatja a költőt Ke- 
resztüry Dezsőnek A közelítő télről írott szép verselemzése is A szépség 
haszna című kötetben. Berzsenyi „titka” tárul fel ebben az elemző esszében: 
„Az élet tünékenységét, végességét éli át, de úgy, hogy a maradandó dolgokra 
emeli szemét: a »vita brevis« élményétől az »ars longa« tudatához jut el.” 
Költőként győzi le rossz sejtelmeit, szorongásait, magát a haláltudatot.

A tudós esszéíró számot vetett Berzsenyi örökségével, a költő pedig birto
kába vette ezt az örökséget. Természetes módon jutott e nagy örökséghez, 
költői megszólalásában már ott bujkáltak a Berzsenyi-hagyományok, feliépé-

Berzsenyi Dániel (1776—1836). J. Schorn és J. Blaschke metszete
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sében e hagyományokra támaszkodhatott. Költészetének természeti és törté
nelmi „háttere” szinte ugyanaz, mint Berzsenyié. A dunántúli táj és a dunán
túli történelem élménye jelenti Keresztury Dezső lírájának első forrását, s 
aki ebből a forrásból merít, az eleve a niklai költő rokona lesz. Nikla, ahol 
Berzsenyi meghalt, és Zalaegerszeg, ahol Keresztury született, közel esnek 
egymáshoz. Nemcsak tétben, szellemiségben is: a somogyi és zalai hagyomá
nyok szoros rokonságában. A dunántúli táj, a szelíd dombok, a barokk vá
rosok ihlető erőt jelentenek Keresztury költészetében. „Nézd, az öreg hegy 
meleg lejtőjére / gyümölcsöst, szöllőt raktak dédeid; / pincére présház, romra 
templom épül: /  olvasd a táj sugalló betűjéből /  a történelem feljegyzéseit” 
•— szól A Badacsony lábánál című verse. Keresztury ugyanabban a szűkebb 
világban érezte otthon magát, amelyben a nagy niklai előd.

Osztozik vele a művelődési hagyományokban is. Keresztury azt a „deákos 
tradíciót” örökölte, amelynek Berzsenyi volt tán utolsó igazi képviselője. A 
„pannon” hagyomány, a „magyar deákság”, az apák Horatiuson és Vergiliuson 
iskolázott kultúrája: ez volt az alapja az ő tájékozódásának és műveltségének 
is. A klasszikái érdeklődés és erudíció vonzotta az antikizáló formához, a gö
rög-római verseléshez. A Dunántúli hexameterek versformája a deákos ha
gyományokat követi: azoknak a „magyaros hexametereknek” az ütemét, ame
lyek mindig új erőre tudtak kapni a Dunántúl költőinél. De vannak versei, 
éppen a Berzsenyi emlékét idéző A füredi Berzsenyi-ünnepről és az Egy Ber
zsenyi-tanulmányra, amelyek a niklai költő kedves formájában: alkaioszi 
versszakban készültek. (Gyakran ezt a formát használták Berzsenyi Dániel 
történelmi ódái: A magyarokhoz, Herceg Esterházy Miklóshoz, Nagy Lajos és 
Hunyadi Mátyás, A tizennyolcadik század.) Keresztury kezén az antik forma 
nem görög és római költőkre utal, mindig Berzsenyit idézi: a niklai költő me
rész küzdelmét a világgal, önmagával és a formával. Erőfeszítéseit, amelyek
kel fegyelmezett rendbe kényszerítette belső harcait, vívódásait.

A költészetnek az a felfogása ugyanis, amelyet Berzsenyi képviselt, Ke- 
reszturytól sem idegen. A niklai költő sértetten, elvonulva a világtól dolgozta 
ki költészetelméleti művét: a Poétái harmonistikát. E munkája szerint a te
remtés harmóniájának követésében és újraalkotásában látta a költő feladatát. 
A „harmónia” fogalma Keresztury ars poétikájának is a tengelyében áll. 
A közelítő télről szólván fejti ki a következő gondolatot: „Miközben — 
[a vers olvasója] — végigjárja az utat, megkönnyebbül; elmúlt szorongása, 
mert kiélte, feloldódott kedélyének feszültsége, mert a benne gomolygó tar
talmak rendeződtek, értelmet kaptak. S távlatot is: azzal, hogy egy általános 
igazság s egy közös érzés személytelen érvényességének magasába emelked
tek.” Valójában Berzsenyi is ezt: a lélek feszültségeinek feloldását értette 
„harmónián”. Az emberi — egyéni és közösségi — gondok feloldásának remé
nyével dolgozik Keresztury is. Ez a remény: a harmóniateremtés reménye ad 
számára erőt; ez biztatja új munkára, új versekre. Utolsó kötetének: az 
Égő türelemnek költői Ajánlásában erről a reményről beszél. Berzsenyire 
emlékeztető szavakkal, Berzsenyire utaló versformában (aszklepiádeszi vers
szakban) tesz hitet az alkotó élet értelme s igazi mellett. Hetvenötödik szü
letésnapján ezt a hitvallást idézzük, a költőt köszöntve rá hivatkozunk: „Her
vad már? Dehogyis! Magvait érleli / termő fánk. Tüzetesebb lángtalanúl a 
szív. /  Vágy, kín, csend: gyönyörű őrület életünk. / S teljes, bár töredék 
a dal.” A termés ma is gyűlik, a dal mind teljesebb lesz: a szívben érezni 
lehet a régi lángokat.



Urai Erika grafikái

díszítik e számunkat. A rajzok a művész Hogyan laknak? című könyvéből 
valók, amelynek színes illusztrációihoz dr. Boglár Lajos írta a szöveget. 
A rajzokat a Móra kiadó készségéből közölhetjük a jelen számunk készítése
kor még csak nyomás alatt levő, gyermekeknek szánt könyvből. Francia 
nyelven a Corvina és a Fandole közös kiadásában jelent meg a mű. Német 
és cseh nyelvű kiadása előkészítés alatt van.

Urai Erika Jaschik Álmosnak, a Nemzeti Színház díszlettervezőjének gra
fikai szakiskolájában ismerkedett az emberiség kultúrtörténetével, és kez
dett foglalkozni a különböző népekkel. Egyetemi néprajzi tanulmányai to
vább erősítették ezt az egész életre szóló érdeklődését. Az ötletes képek 
gyermekszerűen mutatják be az Európán kívüli földrészek ősi építkezési 
módját: egyszerű anyagokból, a környezet és a táj adta lehetőségekhez ill. 
diktálta követelményekhez alkalmazkodva, milyen változatosan laknak még 
a földön emberek!

A közvetlen indítást rajzaihoz a Nairobiban 1976 júliusában tartott kultu
rális konferencia adta. Ott a természetes környezet problémájáról szólva 
dr. Kayihura (Kenya) megállapította, hogy az európai típusú kockaházak 
lakásaiban nem tudnak a négerek otthonosan élni. Helyesebb — volt a vé
leménye —, ha a vízvezetéket és csatornázást elkészítik számukra a szükséges 
higiéniai berendezésekkel együtt, s aztán anyagot és munkaeszközöket adnak 
nekik, hogy saját életmódjuknak megfelelő lakóházakat építhessenek. Ez a 
felfogás különben megfelel századunk híres építésze, F. L. Wright egyik alap
elvének, hogy az épület legyen egylényegű környezetével, annak anyagával 
és domborzatával. A grafikusművész rajzai velünk éppen azt érzékeltetik, 
hogy a primitív népek milyen nagyszerűen tudták környezetük formáiba 
beolvasztani otthonaikat.

A könyv vonzó képei figyelmet ébreszthetnek a kicsikben a néprajz kincsei 
iránt, amelyeket mi is egyre inkább óvunk a technika világában. Többet vé
gezhetnek el a gyermekek lelkében a merő gyönyörködtetésnél: kitekintést 
adnak a tízemeletes lakóépületek és a falusi típusházak ablakaiból a távoli 
népek letűnőben levő ősi népi építőművészetére. Ezekbe a grafikákba merül
ve nekünk felnőtteknek szinte lehetetlen újra gyermekké nem lennünk. 
Folyóiratunk a nemzetközi gyermekévnek is tiszteleg e rajzokkal.

Szerkesztő
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Indiai lakószekér, mozgó műhely is, az ország egyik legkietlenebb vidékéről

Új-Guineában pápua cölöpház, fakéregre színes festékkel festett maszkokkal
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Felső-Voltában a gurunszik tapasztott sárból építenek, földfestékkel díszítve

Kenyában a vándorló turkánák hevenyészett kunyhója faágakból, marhabőrökkel



BOZÓKY ÉVA

Három hit határán

Kilenc éves koromig minden felettébb egyszerűnek látszott. Vasárnap dél
előttönként apám kézenfogott, s felvitt a budavári evangélikus templomba. 
(Mélyen hivő katolikusként — az akkori szabályok szerint — erősen meg
terhelte lelkiismeretét azzal, hogy evangélikus paplányt vett feleségül, ám 
házasságkötése előtt tett ígéretét szigorúan betartotta: ha lánya lesz, az 
evangélikus hitben nevelkedik.) Amíg én a gyermekistentiszteleten voltam, 
ő átment misére a Mátyás templomba, én pedig nem sejtvén, mi a különbség 
a kettő között, abban a meggyőződésben éltem, miszerint öröktől fogva az 
a vüág rendje, hogy az apák más templomba járnak, mint a gyerekek. Csu
pán a köszönéssel voltam bajban. Jól tudtam ugyan, hogy a mi lelkészünk
nek Erősvárunkkal kell köszönni, a plébános bácsinak meg Dicsértessékkel, 
csakhogy mindig összetévesztettem, hogy kinek mi dukál, s az apámtól ezért 
járó dorgálásokat elkerülendő, végül is összevonással segítettem a dolgon, 
bármelyikükkel találkoztam is, lelkesen hadartam: Erős várunk dicsértessék! 
— megtéve ezzel az első lépéseket az ökuméné felé.

Negyedik osztályos koromban azonban Eger városába költöztünk, s ettől 
kezdve felettébb bonyolult, sokszínű és izgalmas lett a vüág, valóságos kér
dőjel erdővé vált, varázserdővé, ahol minden megérintett kérdőjelből több 
másik ugrott elő.

Az Angolkisasszonyok zárdájának hatalmas tömbjében négy iskola kapott 
helyet: elemi, gimnázium, tanítóképző és a hozzátartozó gyakorló elemi. Mi
vel már csak egy év választott el az akkor nyolc osztályos gimnáziumtól, a 
zárda elemijében végeztem a negyedik osztályt is. Hittanra viszont — evan
gélikus gyülekezet nem lévén — a református parókiára jártam, még hat 
kislánnyal együtt. Óráinkat két tanítóképzős nagylány tartotta, református 
zárdisták, akik tanítás után összeszedték báránykáikat, s úgy vezették a kis 
csapatot az Eger patak melletti épületbe, melynek egyik oldala a minaret és 
a dinnyepiac felé fordult, míg a másik festői lagúnára nézett. Hittanóra után 
a fiúk ott pecáztak a gyülekezeti terem ablakában ülve.

Otthonos hely volt ez a parókia. Az előszobában pingpongasztal, odabenn 
sok könyv, folyóirat, be-beszaladtunk, akár volt aznap hittanóránk, akár 
nem. Én a könyvekre vetettem magam, mások játszottak, a két képzős pedig 
felváltva őrködött felettünk. Egyikükkel, Melindával, igen összebarátkoztam, 
kitüntető kedvességgel viszonozta ugyanis csodálatomat, amellyel Tündér 
Ilona szőkeségének és elbűvölő harmóniumjátékának adóztam. Kérdéseim 
nyomán azonban csakhamar kétely ébredt benne a tanítói hivatással szem
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ben, s egyre rémültebben kérte, hogy hajmeresztő gondolataimat legalább 
ne az órán fejtsem ki, inkább kerülgessük tanítás után a minaretet, séta 
közben megbeszélvén mindazt, ami nem fér a fejembe.

Például az nem, hogy miért olyan üres a református templom.
— Én nem hiszem, hogy a ti templomotokban Isten jelen volna!
— Miért ne lenne? — riadozott Melinda.
— Mert fázik! Azok a nagy fehér falak olyanok, mint a hómezők! Még egy 

pici gyertya lángja sem melegít. Én itt nem tudok imádkozni. Nálunk Buda
várban volt oltárkép, Jézus az Olajfák hegyén. Ha ráesett a gyertyafény, jól 
láttam, és tudtam vele beszélgetni. Itt nem tudok.

— Hát hunyd be a szemed, és gondold, hogy Budavárban vagy!
Az iskolában lyukas óránk volt hittan idején, olyankor én átszöktem a 

zárda kápolnájába gyönyörködni a képekben, szobrokban, meg a virágok 
tengerében. Hogy a képek mit ábrázolnak, azt megtudakoltam az úgynevezett 
hittanismétlés órákon, ahová beülhettem, s így megismertem a szentek legen
dáit, megint csak kétségbeejtve Melindát a kérdéssel, hogy miért hiányoznak 
ezek a vonzó emberek nálunk?

— Embereket nem szabad imádni! — mondta ő, segélyt kérőén nézve fel a 
falon függő Kálvin-képre.

— Imádni nem, de barátkozni azért lehet velük! Látod, ti is ideteszitek 
Kálvin bácsit. Egyáltalán nem kedvelem, mert mogorva, és nem szereti a 
szépet!

— Kálvint tisztelni kell, mert nagy reformátor volt!
— Senkit sem tisztelek csak azért, mert kell! Csak ha kedves a szívemnek! 

— feleltem durcásan.
— Ti mindennel fukarkodtok! — mondtam egyszer Melindának — nálatok 

szentség is csak kettő van, és a purgatóriumra is sajnáljátok az időt!
Sóbálványként meredt rám.
— Dehát ez nálatok is így van! — dadogta.
Csakugyan — döbbentem rá. Messzire tűnt már Budavár gyertyafénye. 

Fogalmam sincs, nálunk hogy is vannak a dolgok. Hiszen én nem tartozom 
sem ide, a zord tekintetű Kálvin bácsihoz; sem oda, a tömjénillatú kis virág
erdőhöz, ahová az osztálytársaim be-befutnak számtanóra előtt egy fohászra, 
hogy a tízóraipénzüket szent Antal perselyébe csúsztassák a sikeres felelés 
céljából.

Ha bevittem a virágaimat a Mária szobor elé, magamban ilyenformán 
szóltam:

— Szűzanya, én nem imádkozom hozzád, mert nekem azt nem szabad, de 
azért szeretlek téged. A virágot sem azért hoztam, hogy segíts a számtan- 
dolgozat írásakor. Talán nem is tudnál segíteni, mert a te idődben nem 
gyötörték a lányokat ilyesmivel, bár az is lehet, hogy ezt is tudod, hiszen te 
a csillagok királynője vagy, és azt mondják, a csillagokhoz kell a matematika. 
Fejtsd meg inkább a virágok titkát, mert te vagy a titkos értelmű rózsa, 
ismered a titkos értelmeket.

Akkortájt éppen a purgatóriummal voltam bajban. Miért csak a katoliku
sok mennek oda? Ezek szerint apa a purgatóriumban fog időzni, én meg vár
hatok rá, míg előkerül? De hol? És meddig? Valahogy úgy, ahogy régen 
várakoztam olykor a Bécsikapu tér és a Mátyás templom közötti útszaka- 
kaszon?

Nem, Melindától nem kaptam választ. Tanításának csődjét látta a sehová 
sem tartozó kis idegenben, akiből hiányzik református tanítványainak konok
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szilárdsága, a vértezettség az ördög praktikáival szemben; akinek szívét 
aranykigyóként fonja át a barokk oltárok ornamentikája; akinek eszét el
homályosítja a gyertyafény és beleszédül a virágok illatába. Nem, semmit 
sem tehet az idegen bárányért, minek is bízták rá! Ha a jövőbe látott volna, 
bizonnyal elcsodálkozik, hogy ugyanaz a gyermek néhány évvel később mi
lyen biztos szellemi otthonra lel egy református iskolában. Igaz, hogy ott 
éppen az vonzza majd, amit az ő keze alatt nem kap meg: a szabad vitaszel
lem. A le nem béklyózott gondolat szárnyalása. Egyetlen szál marad, mely 
ezt a kört a későbbi református kollégiumhoz köti: a gályarabok emléke, 
akikről Melinda oly megrendítő történeteket mesél a szentek vonzásának 
ellensúlyozására, nem is gyanítva, hogy a gyermek szívében oly szépen meg
férnek egymás mellett: Árpádházi Erzsébet és Margit, Assisi Ferenc és a 
gályarab prédikátorok. Mert a gyermek nem felekezetek, hanem vonzások 
és választások szerint osztályoz, s azt emeli példaképei sorába, aki neki 
tetszik.

A következő tanévben már nem jártam Melindáékhoz. Óriási esemény tör
tént: gyülekezet született. Fiatal lelkész érkezett a városba, Garam Lajosnak 
hívták. Pillanatok alatt összefutottak az evangélikus hívek az állami polgári 
iskola egyik ütött-kopott tantermében. A táblára kék vászon terítő került, 
fehér kereszt volt ráhímezve. A katedrán gyertyák és virágok között feszület 
állt. Budavári légkör lengte át az istentiszteleteket, és olyan érzést sugallt, 
mint hogyha hazaérkeztünk volna.

A gimnáziumban akkor éppen egy Perpétua című darabot mutattak be a 
nagylányok (még élt az iskoladráma szokása, minden évben bemutatóra ke
rült sor a díszterem színpadán, ilyenkor odazarándokolt a város apraja-nagy- 
ja); ez a vértanú Perpétua igen megnyerte szívemet. A katakombában össze
gyűlő őskeresztyénekről pedig az jutott eszembe: nicsak, ezek mi vagyunk! 
Csak éppen a polgári iskola helyettesíti a katakombát. A zárda ókeresztyén 
kultusza különös módon éppen a lutheránus öntudatot erősítette bennem, hi
szen a légkör ezt a hasonlóságot sugallta.

Garam Lajos fiatal finn feleségével, Sóiéval gyakran átjött hozzánk, szom
szédban laktunk. Én kiváltképp Sóiéhoz vonzódtam. Ha leült a zongorához, 
merő gyönyörűség volt hallgatni. Olykor négykezest játszottak anyámmal, La
jos bácsi lapozta a kottát, apám és én voltunk a közönség. Bensőséges öröm 
töltötte be a szobát, ha ma visszagondolok a gyermekkor édenére, magam 
előtt látom ezt a képet is.

Hanem az engem foglalkoztató kérdésekkel — barátság ide vagy oda — 
Lajos bácsinak sem mertem előhozakodni. Világos, logikus hittanóráiba va
lahogy nem illettek bele az én töprengéseim. Ha kezdetben csak megpendí
tettem valamit, már ráncolta is a homlokát, hogy „íme a zárda hatása”. Az
tán már mondta is anyámnak, hogy „a leánykát csábítják az apácák”. Nem 
tették pedig, szándékkal legalább is kevesen. Anyám kesergett: „nagyapád 
megfordul a sírjában”. Ez különösen rémisztő gondolat volt, hiszen akkori
ban épp eleget viaskodtam a halál tényével. A halottak nem foroghatnak. 
Nincsenek is a sírjukban, Istennél vannak — gondoltam, de hol? Felrémlett 
megint a purgatórium képe. (Érdekes módon a pokol kevésbé foglalkoztatott, 
azt annyira nem tudtam Isten irgalmasságával összeegyeztetni, hogy sohasem 
vált reális veszéllyé számomra.) Aztán a test feltámadása! Az iskola légkö
rét betöltötte a platoni gondolat: a lélek halhatatlan, kibújik a testből, mint 
valami elhasznált ruhából. De miért van szüksége később újra a testre? Űj 
ruhát kap? És addig nem fázik?
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Ráadásul akkortájt jegyezte meg a Mater Jadviga (álnév: öreg kézimun
katanárnőnk jó lélek volt, csak ókonzervatív): „édes fiacskám, de nagy kár 
érted, hogy el fogsz kárhozni, mert eretnek vagy!” Ezt aztán igazán nem 
mondhattam el Lajos bácsinak. De valakinek el kellett mondanom, mert ha 
nem is hittem el, mitagadás azért nyugtalanított kicsit. Szerencsére osztály- 
főnökömmel (magyar—német tanárnőnk), tanítás után mindig sétáltunk 
egyet a parkban, s ilyenkor csak előjött, ami a lelkünket nyomta. Elkárho
zásom ügyében is megvillant a szemüvege: „Még jó, hogy a mennyei Atya 
nem Mater Jadvigától kér javaslatot arra nézve, hogy kit üdvözítsen. Min
denki a maga hitében üdvözül, és a mennyországban nem lesznek kiváltsá
gos helyek a katolikusok számára.”

Emelkedett lélek volt Mater Brandt Margit, bölcs és ironikus, hitbéli kér
désekben pedig türelmes. De ezzel a válaszával megint új bogarat tett a fü
lembe. Lehet-e többféle az igazság? Elképzelhető-e, hogy minden felekezet- 
nek igaza legyen? Mater Jadviga értésünkre adta, hogy egyetlen igazság lé
tezik, a katolikus anyaszentegyházé, és minden más felekezet az eltévelyedés 
útjait járja. Mater Brandt szerint mindenki a maga hitében üdvözül. Mivel 
tizenkét esztendős szívem egész ragaszkodásával Mater Brandton csüngtem, 
természetesen az ő véleményét fogadtam el, de hát akkor magamat kellett 
meggyőznöm: igenis, többféle igazság létezik. Isten próbaútra indít bennün
ket a világba, és aszerint bánik velünk, hogy melyik felekezetbe helyezett. 
A reformátusok életútját eleve megtervezi; a katolikusokat és bennünket vi
szont szabadon enged, mint a kalitkából kibocsátott madarat. Ám nekik a ha
lálos és bocsánatos bűnök bonyolult rendszerével annyiféle csapdát állít, 
hogy óhatatlanul megterhelik lelkűket, következésképpen alapos tisztításra 
szorulnak a purgatóriumban. Minket viszont fényes szárnyakkal vet a ma
gasságba, ránk bízza röptűnket, és azt befejezvén rögtön magához bocsát. A 
következtetések emez útján persze nem haladtam sem gyorsan, sem egysze
rűen, és az eredményhezjutás sem jelentett befejezést. Töprengéseimet sok
szor kezdtem élőiről, vágyakozva egy megértő felnőtt után.

Ha anyámnak tártam fel gondjaimat, megrémült, akárha beszélő újszülöt
tet látott volna, és kesergett, hogy ez a gyermek nem a világba való, nem is 
lesz hosszú életű. „Reálisabb szellemű iskolába kellene küldenünk” — rán
colta szemöldökét apám, s én tüstént le is tettem kérdéseim firtatásáról. Ne
hogy még elküld jenek valami távoli iskolába, ahol halálra kínoznak a reá
liákkal, és a sok matematikától gondolkozni sem érek majd rá. Szerettem én 
ezt az iskolát, eszem ágában sem volt elkívánkozni.

Felnőtt barátaim nagyot néztek, ha kérdeztem őket, és mosolyogtak, mint
ha csodamajmot látnának. (Azóta is meggyőződésem: a gyermek sohasem 
annyira gyermek, mint a felnőttek gondolják.)

Evangélikus iskolatársaim józanabb elmék lévén, azt felelték: „Értsd meg, 
te szamár, hogy az az igazság, amit a hittanórán hallasz, a többi katolikus 
dolog, nem tartozik ránk, mit töröd a fejed azon, amit még nem tanultunk. 
Örülj, hogy nincs vele gondod.” Örült a fene. Maradt volna Mater Brandt, de 
ő finoman elhárított minden hitbéli kérdést: „Ez a hittantanárodra tartozik.” 
Kötötte a regula, nem mondhatott mást, mint amire felekezete szabályai kö
telezték. Azt viszont nem akarta mondani, nem akarván „lelket halászni”. 
Ebben a tanévben különben is elsötétült tréfára mindig kész kedélye. Ko
moran és dühösen jött be az órákra, prófétai átkokat szórt „az őrült piktor
ra”, aki Németországban megégetteti kedvenc írójának, Thomas Mann-nak
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könyveit, ak i tönkreteszi E urópát, és m in k e t is vele. O ly lehangolt le tt oly
kor, hogy szólni is alig m ertü n k  hozzá.

A kör bezáru lt. Sehol egy felnőtt, ak itő l ú tbaigazítást lehetne kapni.
Másodikos voltam , am ikor egy napon M ater B rand t m űfordítási verseny t 

h irdete tt egy R ilke versre : „W er je tz t a lle in  ist, w ird  es im m er b leiben” — 
így szólt a  vers egyik sora, és én szorongó szívvel vetettem  p ap írra : „ki 
egyedül volt, egyedül m a ra d ”. A lelki m agány  szorongató érzése azonban 
nem  ta r to tt soká.

Aznap tu d tu k  meg a h ír t :  új h itta n ta n á ru n k  érkezik. A m aroknyi gyüle
kezet nap ró l napra  nőtt, v isszatértek  a refo rm átusokhoz szokott hívek, m ár 
nem  fé rtü n k  be a polgári iskola tan term ébe. A gyülekezet tem plom ot a k a rt 
építeni, ám  ehhez még m egnövekedett lé tszám ában  sem  volt anyagi ereje. A 
telekre m ég csak összejött a pénz, hanem  az építkezés? Álom. G aram  Lajos 
azonban erős ak a ra tú  em ber volt. Sóiét han g v ersen y k ö rú tra  hív ták  F in n o r
szágba. N yom ban a tem plom ra gondolt. H azam egy, viszi a férjé t is, ahol csak 
fellép, e lm ondják, hogy egy  m agyar k isváros tem plom ára gyűjtenek, a teljes 
bevételt hazahozzák. T alán  fu tja  m ajd  egy  szerényebb épületre. Nem se jt
h e tte  szegény, hogy elsőszülött gyerm eke lesz e nem es felajánlás áldozata, 
hogy hazatérőben  halálos betegség tám ad ja  meg a kisgyerm eket, ő pedig kis 
fehér koporsót visz m ajd  a tem etőbe, a síró  gyülekezettől körülvéve.

E lindultak, s helyükbe m egérkezett R em ete  László. Családdal jö tt, k é t k is
gyerm ekkel, s a mosolygós k is „galam b-papnéval”, o tthonuk  csakham ar ked
venc tartózkodási helye le tt  az evéngélikus diákoknak. A h ittanóráink  a ké
ső estébe n y ú ltak , olyan jó l éreztük m ag u n k at. Nem volt tantárgy, am ellyel 
kapcsolatban ne  k é rtü k  volna Laci bácsi tanácsát. Nem  akad t olyan é r th e 
tetlen  és bonyolu lt anyagrész, am elyet kevés szóval, világosan meg ne m a
gyarázott volna. Nem szólva a hitbéli kérdésekrő l! V égre itt a felnőtt, ak i
nek vonzáskörében olyanná vált a világ, m in t a n apsü tö tte  táj. A legkevésbé 
gondolkodó d iák  is érdeklődni kezdett a közelében, és nem  h áríto tta  el a k é r
déseket azzal, hogy mi v an  a tananyagban  és mi nincs. Egyáltalán, a ta n 
anyag, m in t olyan eszünkbe sem ju to tt. A z órák  szellemi felfedezőutak le t
tek, tú rák  a végtelenbe. Nem  unatkozott o tt  senki.

A bban az időben olvastam  — hogy fe jem b en  a zűrzavar még nagyobb le
gyen — B ak tay  Ervin Ind iá já t. Le is szű rtem  belőle, hogy a sokféle igazság 
m ellett a lélekvándorlás tan a  is igaz lehet. F en n ta rto ttam  ugyan a h in d u k  
számára, de h á th a  nem csak a hinduk le lke  vándorol? Laci bácsinak a ra n y 
barnába já tszó  vöröses h a ja  és  szakálla volt, a szeme olyan tiszta kék, m in t 
az októberi ég közvetlen alkonyat előtt. A pró  term ete  ellenére szakaszto tt 
olyan, m in t Jézus a M ater Jadvigátó l k ap o tt szentképeken.

Egy alkalom m al nagy fé lénken  meg is k é rd e z te m :
— Lehetséges, hogy Laci bácsi az Ű r Jézus reinkarnáció ja?
M ásodpercnyi m egdöbbenés fu to tt á t  a tek in te tén , de nem  nevetett és nem

háborgott.
— Az Ű r Jézu s csak egyszer jö tt a fö ldre. H a visszatér, az a végítélet n ap 

ja  lesz. O lvasd a Szentírást, és akkor nem  tám ad n ak  ilyen gondolataid.
— O lvasnám , de e lakadtam  az ószövetségi nem zetségtáblázatoknál. U nal

mas. Nem tu d o m  átrágn i m agam  azon a sok néven.
— Kezdd az Újszövetséggel. Ügy könn y eb b  lesz.
— Azt is gyanítom , hogy m ikor lesz a végítélet.
Megint sem m i mosoly, sem m i felnőttes gúny , csak érdeklődés.
— Miből gyanítod?



— Ha m inden  valaha volt em ber feltám ad, akkor rengeteg  föld válik  test
té. A végítélet akkor következik  be, am ikor a világon é lt em berek összes tes
te inek  föld-igénye azonos lesz a földgömb m ennyiségével. A föld eltűnik, és 
az egész glóbusz em berré válik.

— A logikád nem  is rossz. Csak a rra  nem  gondolsz, hogy ez a sok em ber 
m in fog állni, ha nem  lesz a la ttu k  föld?

— H á t ..  . ta lán  lebegni fognak.
— A földből v e tt testükkel?  Látod, m egint csak azt m ondhatom , olvasd a  

Bibliát, s ak k o r m egtudod, hogy „feltám ad lelki te s t”. A kkor pedig nincs 
szükség a földgolyó teljes földm ennyiségére. K ülönben az evéngélium okból 
azt is m egtudod, hogy a végíté le t n ap já t senki sem sejtheti. Ez az A tya titka , 
s a titk o t a F iú  sem  ismeri.

Elszégyelltem magam, de m ivel a hang ja  bátorító  volt, előjöttem  a réges- 
rég i kérdésse l:

— Laci bácsi, lehet, hogy sokféle igazság van? M indenkinek, m inden  fele- 
kezetnek sa já t igazsága?

— Az em beri igazságok sokfélék. Lehet vitatkozni fe le ttük , vagy tü re lm e
sen el lehet ism erni m indenk i jogát a sa já t igazságához. De van  ennél fon
tosabb. Isten  igazsága. Jézus K risztus á lta l közölte velünk, s az evangéliu
m okból ism erhetjük  meg. Ez az egyetlen abszolút igazság. A többi járu lék , 
em beri okoskodás.

Aznap este vettem  először kom olyan kézbe a Szentírást, Ügy, hogy gondol
kodva, töprengve olvastam , és nem  riad tam  vissza a nehéz részektől. És ak
ko r láttam , hogy ott bizony nem  esik szó se a kato likus purgatórium ról, se a 
refo rm átus predesztinációról. És végtelen m egnyugvás szállt reám.

* * *

A dvent küszöbén M ater Jadviga k iad ta  a jelszót az önm egtagadásra. P a
pírból k iszabtuk  a kisjézus-ingecskéket, apró fodrokkal az oldalukon. M inden 
önm egtagadás u tán  b e h a jth a ttu n k  egy fodrocskát. A dvent m inden n ap já ra  
ju to tt egy. K i-ki saját lelkiism eretónek felelt arról, hogy valódi önm egta
gadás van-e a b ehajto tt fodor mögött. M ater Jadviga szerint ezek az önm eg
tagadások seg íte tték  a m egváltás m űvét: fe la ján lo ttuk  őket a bűnösökért. 
A felajánlás nem  volt kötelező; a kész ingecskéket karácsonykor névtelenül 
és titokban  te ttü k  le a jászolra a kápolnában.

Az előző évben tú lte ljesíte ttem  a fe la ján lást: két ingecskét is te ttem  a já 
szolra.

A h ittanó rán  jö ttü n k  elő a kérdéssel, m e rt voltunk néhányan  ingecske-haj- 
tógatók, a többiek  viszont konokul ellenálltak. Laci bácsi nem  döbbent meg, 
még csak nem  is csodálkozott.

— A m egváltásnak ti nem  lehettek  közrem űködő segítői. Az em ber bűnös, 
nem  v á lth a tja  m eg önm agát, sem a többi em bert. M int ahogy a kátyúból sem  
húzhatja  k i m agát a sa já t h a ján á l fogva. Csak Isten  v á lth a tja  meg az em bert, 
és Jézus áldozata ezt m ár végbevitte. Fölösleges te h á t m inden  öncélú önm eg
tagadás, m inden  érte lm etlen  lem ondás, hacsak nem  a sa já t ak ara terő tök  ed
zésének szánjátok. Ti azonban ajándékot akartok  v inni a karácsonyi G yerm ek 
jászolához. Ennek nincs akadálya. Ne önsanyargatást, hanem  szeretetet vigye
tek. „A m it eggyel tesztek  az enyéim  közül, velem teszitek azt.” P róbáljá tok  
m eglátni m inden em berben a Jézus-arcot. És ad játok  az em bereknek szívetek 
ajándékait — , Jézusnak  ad já tok  azokat. M indenkinek m ásra van szüksége:
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kinek csak szíves szóra, másnak érdeklődésre, meghallgatásra, a harmadik
nak ennivalóra, a negyediknek tanácsra vagy tanításra. Mindegy: figyeljetek 
a körülöttetek élőkre, és ha szükség van rá, ne kíméljétek magatokat és ne 
sajnáljátok az áldozatot sem. Nem önmegtagadás és felajánlásképpen, hanem 
szeretetből.

E világos szavak véget vetettek a korábbi önkínzásnak. Csak persze az sem 
volt könnyű, minden emberen meglátni a Krisztus arcot! Igen, ez a legnehe
zebb. És még ha csak zord és szigorú matematika tanárnőnkről lett volna szó. 
Jó, hát figyelek az óráin és nem olvasok a pad alatt. De már a fuvarost hogy 
szeressem, aki verni szokta a lovát, s akivel emiatt reggelente, iskolába menet 
úgy veszekedtem, hogy választékos stílusomat a Minaret tövében üldögélő 
dinnyéskofák is megirigyelhették volna? És vajon az egri hősök szerették-e 
a törököket? A jogos önvédelemről már volt fogalmam, ha téli délutánokon a 
különórákról hazatértem, a vaksötét Tündérparton kellett áthaladnom, 
anyám ilyenkor sóval és paprikával tömte meg a zsebemet, szórjam a szemé
be annak, aki netán megtámad. Ez a fegyver ugyan sohasem került bevetésre, 
használatától azonban adott esetben aligha riadok vissza. Tavaly még fel
ajánlottam volna egy önmegtagadást a támadóért, miután a szemét teleszó
rom paprikával. .. De hogy szeressem? Tud-e küzdeni az ember gyűlölet nél
kül?

Laci bácsi napról napra várta az ilyen és hasonló kérdéseket. Csalódott vol
na, ha elmaradnak.

Egyik magyarórán feltűnt, hogy Mater Brandt átlapozott egy, a tankönyv
ben meglevő Pázmány beszédet. Nyugodtan tehette, nem volt szokás, hogy a 
szakfelügyelő a tekintélyesebb tanároktól számonkérje, mit tanítanak, mit 
nem. Tapintatának jelét sejtve, szünetben megkérdeztem, hogy most miattam 
tette-e?

— Miattad és miattunk. Minden évben kihagyom ebben az osztályban — 
felelte. Gyermekek vagytok még, nem kell megtudnotok, milyenek voltak a 
régi ellenségeskedések. Minél később, annál jobb. Nem akarok gyűlölséget 
alapozni. A Krisztus-követők összetartoznak, akármilyen felekezetűek is. Ha 
azonban te elolvastad, vésd eszedbe: a hitvitázók útjain nem szabad járnunk. 
Sem nektek, sem nekünk. Begyógyítani a régi sebeket: ez a dolgunk.

Közvetítésem révén Laci bácsi és Mater Brandt őszintén becsülték egymást. 
De kettőjük jótékony hatása nem sokáig érvényesült. Mater Brandt beteges
kedni kezdett, és jóval a tanév vége előtt távozott tőlünk. Az ő szellemét senki 
sem képviselte, ha a Mater Jadviga-féle túlzásoktól a többi tanáraink tartóz
kodtak is. Nyílt térítési szándék másnál nem érvényesült, ám a teljes légkör 
— hiszen az iskola igazi „nevelőiskola” volt! — mégis hatott volna ránk, ha 
Laci bácsi ki nem fejleszti bennünk az immunitást. Ami azonban nemhogy 
ellenségeskedést, de még ellenszenvet sem jelentett.

Amikor a gályarabok énekét, a „Térj magadhoz drága Sión” kezdetűt ta
nultuk, újra felrémlett bennem, amit Melinda a gályarabokról mondott. De 
most már tudatosabban kerestem az okokat.

— Ki tette ezt velük? A katolikusok? — kérdeztem szorongva.
Laci bácsi úgy válaszolt, ahogy vártam. Pontosabban azt a választ adta 

meg, amit reméltem.
— Sose általánosíts! A császár parancsára egyes rossz katolikusok. — Az

tán elmagyarázta a történelmi körülményeket, mi pedig örültünk neki, hogy 
a legfőbb felelősség a császárt terheli, ezt a hivatalt felettébb megvetendő- 
nek, vélve, hiszen az első keresztyéneket is a császárok üldözték.
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Meg is mondtam Mater Jadvigának, mikor arra bíztatott bennünket, hogy 
a trónörökösért imádkozzunk, hogy én csak azért fohászkodom, sose legyen 
se császár, se király, mert akkor bizonnyal megrontja őt is a trónszékben la
kozó ördög. Jadviga ijedtében elejtette a kezében tartott színes fonalakat.

Amikor döbbenetéből magához tért, javasolta, hogy menjek el misszioná
riusnak a négerek közé, ott még hasznomat vehetik, a vadak úgysem értik 
a dogmákat, és legalább nem okozok semmi zavart itthon.

Az ötlet nekem is tetszett. Az lenne csak az igazi, a nagy feladat! És ha 
megesznek az emberevők, elnyerem, a vértanúság koronáját.

Rohantam Laci bácsihoz. Kora tavasz volt, a kertben dolgozott, metszette a 
fákat, ásott. Gondozott egy idegen kertet, ápolta a fákat, amelyekről — jól 
tudta — sohasem szed gyümölcsöt. Hordtam utána az eszközöket és újságol
tam: misszionárius leszek Afrikában. És majd megesznek a vadak.

Hallgatott. Nagy műgonddal megvizsgálta az ágat, aztán letette az ollót.
— Nem kell ahhoz olyan messze menned. Itthon is részed lehet benne. 

Csak az a baj, hogy te dicsvágyó vagy. Nem a szeretet visz ilyen útra, ha visz, 
hanem a magad ragyogása utáni vágy. Isten az alázatos szívűeket szereti. 
Akik nem keresik a vértanúság koronáját, de ha a szeretet szolgálata úgy kí
vánja, nem is futnak el előle.

Megint igaza volt. Leültünk a veranda lépcsőjére. Közben összejöttek a 
többiek is, és megvitattuk a vértanúság kérdését. Senki sem sejtette, hogy 
alig hét év múlva ő lesz a vértanú, egyedül ő. Olyan békés volt minden, fö
löttünk húsvéti kék ragyogással az ég, selymét bontogatta a barka, a Mátrá
ból alászálló friss szél hűsítette a kora tavaszi nap melegét. A külvilág látó
körünkön kívül esett, mintha egy külön csillagon éltünk volna, rejtetten és 
békésen. A távolban harangoztak. Ebben a városban mindig harangoztak. 
Nemsokára elmennek a harangok Rómába. Ha nekünk lenne harangunk, an
nak nem volna hová mennie. Mi egyedül vagyunk, kevesen vagyunk. Szél
verte kis nyáj. De itt a pásztor, vigyáz rá. Lehetséges, hogy mire nekünk is 
lesz harangunk, ő már messze jár? Szívszorító gondolat volt, pedig jól tud
tuk, csak pár hónapra jött. A közeli búcsúzás árnyéka rávetődött ekkor már 
minden pillanatra. A gyermek nem érzi az időt, ő a jelenben él. De mi már 
nem voltunk egészen gyerekek. Már sejtettük a pillanat megfoghatatlanságát, 
a tényt, hogy ami most valóság, rögvest emlék lesz csupán.

Pedig olyan maradandónak látszó, napfényes volt a pillanat, a kis csoport 
ott a veranda lépcsőjén, amint koráit énekel: „Hullámok ha rémítenek mér
hetetlen víz felett. . . ” A lélekmélyi szorongás feloldódott a dallamban. Ha ő 
el is megy, megkeressük majd, akárhol lesz is, ha tanácsra lesz szükségünk.

Senki sem láthatta a jövőt. Nem, egyikünk sem sejtette, bizonyára ő sem, 
hogy mire felnövünk, már sehol sem találjuk, csupán szavai visszhangoznak 
majd a szívünkben, de csak akkor, ha jól figyelünk. És az idők hullámverésé
ben figyelni sem lesz mindig könnyű. Elhalkul a távolból hangzó szó. Elhal
kul olykor, de el nem hallgat soha. És ha majd életünk delére érve eljutunk 
a lélek csöndjéhez, meghalljuk újra. Meghalljuk és továbbadjuk a hit üzene
tét, melynek ő közvetítője volt messzefénylő rövid életével, 1944 telén bekö
vetkezett mártírhalálával.
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Az evangélikus örökség Tatay Sándor 
önéletrajzi írásaiban

R égebbi regényeiben és elbeszéléseiben is szüntelenül je len  van az önélet
rajz i elem, az utolsó években azonban a közvetlenebb önvallom ás írói ú tjá ra  
lép e tt: a M eglepetéseim  könyve  (1974) a gyerm ekkorát, a Lödörgések kora  
(1977) a fia ta lko rá t eleveníti meg, ha regényes form ában  is, de szem élyes 
beszám olóként. M égpedig önm agával szem ben könyörtelen  őszinteséggel. Is
m ételten  óv attól, hogy élete valam ely fo rdu la tának , esem ényének a belső 
ru g ó já t szebbnek, jobbnak  vélje az olvasó, m in t am i való jában  volt. S ennek  
ellenére, vagy éppen  ezért, egy olyan em beri arckép bontakozik ki a tö r té 
netből, főként a m ásodik regény lap jairó l, am ely  végtelenül rokonszenves. 
Ennyi iróniával szem lélni valakinek a sa já t életét, derűs önkritikával b ev a l
lani fogyatékosságait, ifjúko ri céltalan hányódását, és egyúttal mégis engedni 
— m ert ezt k íván ja  az őszinteség —, hogy a felszín alól előtörjön a gyerm ek
k o rra l kezdődő tö re tlen  em berség, a je llem  ereje, s a nem  egyszer szokatlan  
fo rm ában  m egnyilatkozó m ély em berszeretet —, ez több írói rem eklésnél, ez 
m aga az élet valósága egy sajátosan rendk ívü li, m egnyerő és érdekes vál
tozatában.

A m i bennünket m ost az önéletrajzi kö te tekben  különösen érdekel: a lu th e -  
ranizm us öröksége. „L utheránus pap  volt az apám , papok voltak  az 

őseim századokon át. Kezdve a pro testan tizm us hőskorától, kezdve a g á ly a
rabság  korá tó l.” N oha ap ja  inkább a könyörte lenü l igazságos Isten t h ird e tte , 
s  „kevesebbet és sokkal halkabban  szólt az evangélium ok Istenéről, ak i a 
szere te t” —, a m agata rtásában  lá tja  az író m egvalósulni a lu theri példát. 
A  re fo rm áto r kedélyét, m egértését, be lá tá sá t testesíti meg szemében az ap ja  
A dörgő hangú  p réd ikáto r-apa  „szelíd em ber volt, elnéző és engedékeny, 
m egragado tt m inden  ü rügyet a m egbocsátásra, és hogy m indent jó ra  m agya
rázhasson”. Az idézet utolsó m ondatában  szinte szó szerint cseng vissza 
L u th er Kis K áté jának  m agyarázata a 8. parancsolatró l. „A m egbocsátás, az 
elnézés alapelem e volt a m i é le tform ánknak . Az engedékenység is. És ebben 
is p é ldát m u ta to tt a refo rm átor L u th e r.” A fő  dolgokban h a jlíth a ta tlan  
L u th e r — vallja  az író  m in t példaképéről — „kicsire nem  nézett”.

Az apa nevelésére is rányom ta bélyegét ez a m egértő  szeretet. Inkább  jó 
b a rá tju k  volt gyerm ekeinek. K evesen m o n d h atják  el: „Soha olyan szabadnak  
később sem éreztem  m agam , m int gyerm ekkorom ban, m ikor pedig á lta láb an  
legk iszo lgálta to ttabb  az em ber.”

Az iró édesapja hum orát m ondja az Isten  nagyobb  a jándékának , ho lo tt
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„nem volt ő hitében sem szegény, dehogy volt” — ; mert ez a jó humor 
„megtartotta az élet szeretetében és körülményeihez képest földi boldogság
ban”. Ha valaki furcsállná a humornak és a hitnek ezt a párhuzamát, hadd 
emlékeztessem: Barth Károlytól, századunk első felének legnagyobb teológu
sától megtanulhatta a mi nemzedékünk, hogy a humorra mint Isten „tulaj
donságára” tekintsen. S ebben a visszaemlékezési mozzanatban, a jó kedély
ben megint lutheri karakterisztikummal találkoztunk.

A papi család életformájában is talál az író hasonlóságokat Lutherékkal. 
Nem csupán kedves, véletlen egyezéseket sorol fel: „Hát annyi tehenünk, 
borjúnk, disznónk volt éppen, mint nekik”, s Cranach egykorú képén 
mintha az ő kutyájukat festette volna meg. Mélyebb a vallomása: „A lutheri 
szellem minden más ható erőnél életesebben jelen volt a családunkban. Nem 
mint meghirdetett tan . .. Benne volt házunk levegőjében . . .  Magyar nemesi 
családból származom, de a szász bányászfi, a német parasztunoka életfelfo
gása, stílusa aprólékosan emlékül hagyott formái sokkal jobban jelen voltak 
családi életünkben a hazai udvarházak hagyományainál.”

Házukban a főhelyen Luther képe mellett ott függött feleségének, Bóra 
Katalinnak későbbi, idealizált portréja. „És jó, hogy Katalin arca ilyen volt, 
mert így jobban hasonlított szép arcú anyámhoz. Mert lélekben, és a rájuk 
háruló munka alázatos vállalásában egyek voltak ők. Mikor könyvekből meg
ismerkedtem a reformátor családi életével, nem tudtam szabadulni a kény
szertől, hogy Katalin alakjába anyámat képzeljem.”

De hagyjuk Bóra Katalint, inkább arra a bibliai és életigazságra figyel
jünk, amit az író az 57 éves korában meghalt anyjáról mond el: „Mi volt az, 
ami őt annyi gond, gyötrelmes munka, a család anyagi hanyatlása, sikertelen 
próbálkozások, lányainak szerencsétlen házasságai, a fiaiban is beteljesület
len álmok mellett megtartotta boldog embernek? Egyedül a szívéből soha el 
nem fogyó, el nem fáradó, szűkebb és tágabb környezetét besugárzó szere
tet.” Ügy is, hogy a szeretet szeretetet termett néki, és úgy is, hogy „a sze
retet önmagát jutalmazza, mert magában gyönyört keltő érzés”. Szeretetben 
elégő boldog anyai élet emléke világít az író felé a bakonytamási evangélikus 
papi otthonból drága örökségként.

Néhány, megszakadt teológus évéből maradandó hatású a Biblia tanulmá
nyozása. Erre magánszorgalomból is rávetette ott magát. A Károli-bibliát 
akkor már elolvasta betűről betűre. S naponta átküzdötte a görög Újszövet
ség húsz-húsz versszakát. „Tettem ezt mintegy penitenciaként, mikor vállal
tam, hogy ingatag hitemmel teológusnak megyek . . .  A Biblia sosem tett rám 
olyan lenyűgöző hatást később, mint abban az első nekirugaszkodásban.” 
Majd Pécsett, bölcsész korában is forgatja a táskájában hordott bibliát, mert 
nem tudja, helyesen cselekedett-e, amikor elhagyta a teológiát. „Még mindig 
kerestem a döntést a könyvek könyvében.” S talán maga sem veszi észre, 
hogy későbbi írásaiban a mondatfűzések során hányszor bukkan fel egy-egy 
bibliai ige emléke.

Teológiai időszakából kiemelkedik Luther. „Tanulmányaimból a reformá
tor személye volt az egyetlen, aki magával ragadott. Minden egyebet elha
nyagoltam, a vizsgákhoz legszükségesebb felkészülést az utolsó napokra ha
lasztottam. Az előadásokról is minden ürüggyel elmaradtam.” Második ön
életrajzi regényében mutatják az elszórt jellemzések Lutherról, hogy a re
formátort valódi mivoltában ragadta meg olvasmányai során, s nem rekedt 
meg külsőségeknél. Aki pedig vele egyszer igazán találkozott, az aligha tudja
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kivonni magát emberies nagyszerűsége és szavainak igazsága alól élete 
végéig.

A fiatal teológus nem vette könnyen, mit keres ő a papi pályán. Vállán 
volt „a lelkifurdalás terhe is, hogy ingatag hittel pap” akar lenni. ,,Néha 
gyötrődtem komor gondokban, van-e Isten, vagy nincs. Máskor vállat von
tam, hogy nékem aztán mindegy. Ennek most vége. Isten kell, és nincs meg
alkuvás! Vagy talán lehetne mégis ilyenformán?” Becsületes küzdelem indult 
meg benne, hogy megragadja „az Isten lábát”. De — ezt már én mondom 
így — Istennek más célja volt vele, nem a lelkészi szolgálat.

Hogy aztán a hit kérdésében meddig jutott el, ilyen kérdést fel sem szabad 
vetni, mert ezt csak Isten látja, mindnyájunk esetében is. De mai vallomását 
komolyan kell vennünk könyve lapjáról: „Életemben én úgy maradtam, hogy 
nem lehettem egyetlen vallásnak, sem egyetlen meggyőződésnek, társadalmi 
vagy bölcseleti rendszernek kétely nélküli híve. Ám egy dologban hiszek: 
a szeretet ésszel fel nem fogható roppant erejében. Mindenekfelett megváltja 
a bűnös lelket, és meggyógyítja a beteget. Megteremti a békességet, mely 
minden jónak a forrása.” Ebben a hitvallásban, melyet az anyjáról már idé
zett visszaemlékezéséhez fűz, a „kétely” említése még egészen reformátori és 
bibliai, hiszen nincs keresztyén hit kétely nélkül. A szeretet erejébe vetett 
hit pedig nem más a mi bibliai meggyőződésünk szerint, mint világi módon, 
öntudatlanul az Istenben való hit, mert „az Isten szeretet”; ezt a csúcsmonda
tot nem lehet elégszer idéznünk János első leveléből.

Tanúságtétel az is, ahogyan teológiai tanárairól emlékezik. Tatay Sándor 
igazán nem volt mintateológusnak mondható sem szorgalmát, sem életmód
ját illetően, amint a magáról szóló történetei mutatják. S ezek a derék pro
fesszorok, akik meghökkenve kísérhették figyelemmel az eszményeikkel el
lentétes hallgatójukat, keresztyén megértésből jelesre vizsgáztak, amilyen 
magatartással visszafogadták a teológiáról való első távozása után. „Hűtlen
ségem után szinte érthetetlen jóindulattal. [A professzori karból alakult bi
zottság] nyilván olyan emberekből állt, akik a kétkedés és megbizonyosodás 
drámáját maguk is megjárták. Ilyesmi nem képzelhető el gőgös és fanatikus 
emberek, csak igazi hívők között.” Kettőjük kedves szavát idézi is. (Előbb 
már emléket állított könyve lapjain a felejthetetlen Podmaniczky Pálnak is, 
akinek éppen e sorok megjelenésekor lesz halála harmincadik évfordulója.) 
„Fájó szívvel váltam meg tőlük, mikor újra és végérvényesen elhagytam a 
hittudományi fakultást. Ha vegyes érzelmekkel gondolok középiskolai taná
raim többségére, rájuk mindig tisztelettel és szeretettel. Hosszútűrők voltak 
és kegyesek. Amilyen a szeretet.” Tudja-e az író, hogy ezeken a szavain át 
az első Korin tusi Levél 13. része cseng át, a szeretet himnusza?! És ha az 
egykori soproni teológiát mérlegre teszi egyházunk, Tatay Sándor emlékezése 
nagy súllyal szól bele: ott, lám, ez a lutheri szellem uralkodott.

Mindkét önéletrajzi kötetében megjelenik néhai Gáncs Aladár alakja, ha
zai evangélikus egyházunkban a lelki ébredés korán távozott apostola, a 
megtérés hirdetője. Az író unokatestvére volt. Kegyességi típusában egészen 
más, mint akiket apjában, nagyapjában és néhány teológus társában „a za
matos lutherség híveinek” tartott. Sokat tartózkodott házuknál, és fiatalabb 
unokaöccse szeme előtt vívta „lutheri méretű harcát a kétkedések, kísértések 
korszakától a megtérésig”. Ez a közelről látott személyes tapasztalat tette 
megértővé az írót teológus korában a magukat megkülönböztetett hangsúllyal 
hívőknek mondó társai iránt, noha látta és találó szavakkal jellemzi a meg-
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tértségük bizonyosságából táplálkozó fölényességet. A fiatal Tatay unoka
bátyja személyén át megérzett valamit a bizonyságtevő, lélekmentő hit szen
vedélyes, áldozatos erejéből. S ehhez járult: „Szelídséget, jóságot és türelmet 
ennyit én még emberben nem leltem.” Az utak, íme, a lutheri kegyesség 
különböző típusainál — apjánál, teológiai tanárainál, s „a lélekébredések 
világméretű mozgalmának” a tudósánál és prófétájánál — ugyanoda vezet
nek: a megbocsátó Istenhez, s onnan az emberi megbocsátáshoz, türelemhez, 
megértéshez, jósághoz.

A \  ilyen módon jelentkezett ebben a fiatal életben az etikum? Kisgyermek 
korában az Isten félelméből következően a jóra való igyekezetben, lé

nyegében a tízparancsolat megtartására való törekvésben gyermekszerű for
mában. „Igyekeztem engedelmes lenni, nem hazudni, nem lopni, nem irigy
kedni . . . ” Nem lehet ugyan megkülönböztetni a vele született ösztönöst a 
papi ház nevelésének hatásaitól, de kétségtelen, hogy ebből a kettős gyökér
ből fakadt a kisfiú barátsága az állatokkal — „az állatokat nem éreztem 
alábbvaló lényeknek, legfeljebb másféléknek, és ez nagyon lényeges dolog” 
—; a józsef attilai munka látásának az öröme — „nem tudott semmi jobban 
gyönyörködtetni, mint a szépen, tempósan végzett munka: az utca seprése, 
a kert ásása, szántás, boronálás, falak emelkedése” — ; a háborgás az embert 
érő megalázó szenvedés miatt egy cigány ütlegelése láttán; a nincstelenekhez 
való közelség — Imre nevű kis zsellérbarátjának udvartalan ajtaja előtt 
érezte: „Itt az Isten békéje uralkodott, az angyalok csendje.”

A fiatalember hányódó útjain már sokkal meglepőbben, az erkölcsbírák 
előtt rejtetten, önmaga szemében pedig ironikus szégyelléssel vagy természe
tes egyszerűséggel jelentkezik az etikum. Egyik alkalmi munkájában, tele 
zsákok szurkáló ellenőreként rájön, hogy „a gyanakvás megszégyenít, lealáz, 
elkeserít, ellenséggé tesz. A bizalom viszont gyógyítja a sértettek sebeit, és 
jó közérzettel és bizalommal kamatozik.” És végeredményben nem fizetett 
rá a Hegyi Beszéd-szerű eljárásra. Egyik tréfás csínyjével egy kiránduláson 
olyan sokkot okozott professzorának, hogy az illető sokáig nem heverte ki. 
„Engem pedig bűntudat gyötört, mert ráeszméltem, hogy más a test és más 
a lélek, ha húszéves, vagy ha ötven. . .  Nyilaid, melyek lesiklanak a húsz
évesről, gyötrelmes sebeket ejtenek azon, aki megért félszáz évet. Ám mindez 
lehet fordítva is. Nyila válogatja . . .  Felírtam magamnak akkor egy füzetbe, 
hogy fiatalok vigyázzatok az öregekre, és öregek vigyázzatok a fiatalokra, 
mert rettenetes kárt okozhattok egymásban.” Ilyen füzeteim néhány bölcs 
mondás után elkallódtak — fűzi hozzá, hogy többre ne értékeljük.

Az önmaga árnyoldalairól adott őszinte kép — „botlásaimról, tévedéseim
ről, megfutamodásaimról, bölcsességgé magasztosított tétlenségemről, elfe
csérelt tálentumokról. . ahogyan a Lődörgések korát kezdi — nemcsak 
kendőzetlen önismeretről, hanem minden hivalkodás megtagadásáról vall. 
Ez a mélyre tekintő önvizsgálat is lutheri vonás, még ha nem is onnan ered
ne. S ez a tulajdonsága összefügg a siker elutasításával, amely végigvonul 
egész felidézett fiatalkorán. „A sikeres élet titka nem az enyém. És ez nem 
baj.” Kiviláglik, ezt a titkot jól ismeri ugyan, volna is hozzá képessége, de 
elutasítja. Az életre készülés könnyedén vevése alatt a karrier hajszolásának 
elvetése rejtőzött. Sőt mélyebb felismerés: a megértés és megbocsátás „a si
kertelen életre ítéltek egyik fő ismérve. Aki pedig sikert akar a földön, az 
ne törődjék az ellenfelei bajával, de még barátai boldogulásával sem.”
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K ülországi vándorlásaiban  a term észet varázsa és a kallódó em beri életek 
kö tö tték  le figyelm ét. „M indenekfelett a táj. A m inden  képzeletem et fe lü l
m úló szép Európa . . .  És az országutak e m b e re i. . .  L egjobban azokat szeret
tem , akik m inden  cél né lkül bolyongtak. A ztán  azokat, akik  nem  ak artak  
otthon koldusok lenni. Voltak, akiket csapás ért, de az m ár olyan régen tö r
tén t, hogy m esévé változott.” E lem ezhetném  ezeket a m ondatokat is, m ert 
tük ö r az író ja bensőjéről.

Bécsi életéből egy utcalány  a lak ja  m agasodik ki az egyébként sem polgári 
társaságából. A m it ére tte  te tt  a bajában, az szinte groteszkül humoros leírás, 
de — elnézést a hason la tért — jézusi m agata rtás dosztojevszkiji értelem ben 
m indenesetre. És az emlékezés m érlege: ez a „lány szám om ra az angyali 
jóságot, a tisz ta sá g o t. . .  je len te tte”. Kőszegen grafológiai irodát nyito tt. M a
ga sem hisz tevékenységében, de az em berism eretből és az összefüggések fel
ismeréséből adódó eredm ényeit em berek sorsának eligazítására használja fel, 
ha nem  is a szokványos előírások szerint. R épcelakon leszállva a vonatról, 
lá tja  a kedves Jo lán  néni kétségbeesését őm iatta, h irte len  m egváltoztatja  te r 
vét, és a lillafüred i jövedelm ezőnek ígérkező íráselem zés helyett a fővárosba 
m egy „tisztességes” állás u tán  nézni. Egy fia ta l vagány  — m ély em beri e r
kölccsel. S az u tóbb it hozta m agával és kap ta  a lu th e ri örökségből.

Társadalm i nézőpontjá t sem  festi á t m ost utólag, hanem  m egvallja, hogy 
osztozott az akkori m agyar társadalom  általános felfogásában, m elyet az 
irredentizm us h a to tt át. A parasztságot, m elyet akkor a nem zeti jövendő 
letétem ényeseként em legettek, sa já t szemével nézte. F eladatuk  nagy volt: 
„M egm aradni a kor rá ju k  m ért sanyarú  körü lm ényei között, és m eg tartan i 
vállukon az országot.” Nem  volt ő tan ú ja  — vallja  — „még annak a sokat 
em legetett paraszti m arad iságnak  sem ”. Szülőfalu ja jellem zésében különösen 
benne dobog a szíve, a tá rsadalm i érzése, m agyarsága és evangélikussága is: 
B akonytam ásinak „nem  volt kastélya, u rasága sem. ö reg an y ám  b irtoka volt 
ta lán  a legnagyobb, amíg szét nem  foszlott, de . . .  m egosztoztak ra jta  a ba- 
konytam ásiak. A zu tán  m ár nem  m arad t sehol föld, am elyből hasítani lehe
te t t  volna. U radalm ak  vették  körül a h a tá rt, k ikezdhetetlenek. Ám akik  a 
szűk határból k iszorultak, nem  szaporíto tták  a szomszéd uradalm ak cseléd
ségét. M esszebb m entek  szerencsét próbálni. L egtöbbnyire Észak-A m erika 
Ohio állam ába. A B akony kipusztult, e lfu to tt színm agyar faluinak helyén a 
törökvilág végeztével m ajdnem  m indenü tt idegen a jk ú ak  kezdték ú jra  irtan i 
az erdőt. T am ásiban akadtak , akik  átvészelték a századokat, és az elveszettek 
helyébe a B atthyány iak  valahonnét m agyarokat hoztak  . . . Szigetet képeztek 
evangélikus vallásukban  is, m agyarságukban  is. Ezért volt közelebb Cleve
land, m in t a szomszédos grófi és papi u radalm ak  világa. M ikor jobbágysá
gukból felszabadultak, felszabadultak  ők lélekben is. Volt itt öntudat, ke
ménység, a m ódosabbakról szólva, kevélység is. De váljék  becsületükre, 
m indezek a tu lajdonságok nem  a szegényebbekre, a k iszo lgálta to ttakra  tapos
tak , sokkal inkább  az idegenek, a nadrágosok, sőt a hivatalbeliek  felé é rv é 
nyesültek.” V alahányszor hazaérkezett „valam elyik messze városból •— 
m ondja —, m indig m egm agyarázhatatlan  szom orúság fogott el”. A m egfeszí
te tt  m unka szenvedését lá tta  i t t  közös sorsnak: „döntő többségükben a csa
ládok a m aguk b irto k án  verejtékeztek , a kis vagyon szolgaságából pedig 
nincs m enekvés egy nyugodt éjszakányi sem .” F alu ján ak  többször előforduló 
m egjelenítésében ism ételten  felü ti fe jé t a m agyar lu th erán u s jelleg, am elyet 
nem  hivalkodva, de hangsúlyoz, értékel m in t sa já tjá t. Nem  tudok m agyar



VEÖREÖS IMRE: AZ EVANGÉLIKUS ÖRÖKSÉG TATAY . . . 59

írót, aki ilyen élethelyzetben megvallotta volna, hogy a lutheranizmus az ő 
magyar szülőföldjét, népét formálta.

Az emberi szeretet egy olyan irányban is bevilágítja az író ifjúkorának 
a történéseit és leírásukat, amely a fiataloktól meglehetősen távol állott: a 
nők tisztelete, közelebbről azoké, akik a „szerelem ínségében” megajándékoz
ták magukkal. Tulajdonképpen csak két ilyen emlékéről szól, a Sopron-széli 
fiatal özvegyről és pécsi egyetemista korában a vidéket biciklin járva egy 
fiatal sváb asszonyról. Nem kalandként beszél róluk. Visszafogottan és a mai 
naturalista irodalmi szókincstől eltérően szemérmes költőiséggel. Ehhez a 
témához tartozik, amelyet pécsi fiatal lakótársaival beszélgetve életfelfogás
ként fogalmaz meg: Az asszonyok „amit adtak neked, meg nem fizetheted 
és meg nem szolgálhatod soha. Szolgálni kell az asszonyokat anélkül, hogy 
megjutalmaznának szolgálataidért. Így váltod meg nemedet és így fizetsz az 
érdemtelen elfogadott gyönyörökért. Mert akitől nyerted, annak visszaszol
gálni kevés egy élet”.

Tatay Sándor önéletrajzi írásaiban a legmélyebb etikum az emberekben 
az ember megbecsülése. És valami ennél is több, amely — most veszem ezt 
csak észre, különös de éppen az utolsó példák nyomán — végigvonul a két 
köteten és átsüt a legkülönbözőbb emberi kapcsolatairól szóló emlékezésein: 
a megajándékozottság érzése. Beszéljen apjáról, anyjáról, testvéreiről, pajtá
sairól, teológiai tanárairól, hányódó fiatal életútjain a vele összesodródott 
emberekről, lányokról és asszonyokról, írótársi nemzedékéből az akkori is
merőseiről és barátairól —, az általuk való megajándékozottság parazsa izzik 
a sorokban. Az életrajzi visszaemlékezést a hála melegíti át emberek iránt 
anélkül, hogy talán egyszer is előfordulna írásában ez a szó. Az emberek 
iránt való hála pedig — ezt már a teológus és a hívő mondja bennem — 
akaratlanul, kimondatlanul, öntudatlanul is az Isten szemében az ő iránti há
laadássá válik.

Egyik porladó, közös teológiai tanárunk mondása jut eszembe most önkén
telenül. Nem akarom az írónak imputálni, semmi nem jelzi önéletrajzi írá
saiban. De le kell írnom, emlékezetből, vagy 45 év távolából, Tatay Sándor
nak is szólva: a lutheri hitből etikai motívumként a hála fakad. A hála Isten 
— és emberek — iránt.



CSÖREGH ÉVA

Hátrány vagy előny?

Nagycsaládok gyermekei

A Központi Statisztikai Hivatal 1958 óta több adatfelvétellel vizsgálta a csa
ládoknak a gyermekszámra vonatkozó terveit. A tervezett, illetve a kívánt 
gyermekszám fokozatos lecsökkenése az átlagosan két gyermek szintjére 
megmagyarázza, miért mutatják a népszámlálások a családokban élő gyer
mekek számának csökkenését. Az 1974. évi termékenységi és család-szervezé
si vizsgálat szerint a két gyermeket tervező 35 éven aluli házas nők aránya 
74 százalék volt, az egy gyermeket tervezőké 10, a három gyermeket terve
zőké 14 százalék, és mindössze 2 százalék tervezett 4 vagy több gyermeket. 
(Kiinger András: Magyarország népesedési helyzete, 1971—1975. Statisztikai 
Szemle. 1977. 1. sz. 5—24. pp.). Az idézett elemzés azt is megállapítja, hogy 
a népesség egyszerű reprodukciójának, vagyis a szülők nemzedékével azonos 
létszámú gyermeknemzedékek eléréséhez ennél több gyermek lenne szük
séges.

A négy és több gyermekes családok tehát szinte kivételesekké váltak. 
Miért?

„Nagyon szeretem a gyerekeket, de az embert megszólják, ha már négy 
van.”

Igen, a négy-öt gyerekes családok ma már csodálkozást, furcsálkodást, sőt 
némi rosszallással vegyes szánakozást váltanak ki.

És ahol tíz-tizennégy gyerek van? Kuriózum — mondják —, vagy törté
nelmileg túlhaladott, elmúlt századok elmaradott egészségvédelmi állapotát 
reprodukáló meggondolatlanság.

Nem csekély erkölcsi tartás kell tehát a nagytársadalom és szűkebb kör
nyezet, család, barátok, munkatársak értetlen felháborodásával szemben vál
lalni a sok gyereket. És vajon megéri-e?

Hátrányban van-e a tíz-tizenkét testvér között felnövekvő gyermek? Anya
gi ellátottságban, érzelmi törődésben tízszer, tizenkétszer kevesebb jut-e rá, 
mint az egykére?

Hipotézisem az volt, hogy ez nem matematikai művelet. Mert ha anyagiak
ból kevesebb jut is rájuk, ezt az emberi értékek jussa megtetézve pótolhatja. 
Valami olyan morális többletet értek ezen a jusson, ami nemhogy szétdara- 
bolódna, ellenkezőleg, megsokszorozódik a sok gyerek között, az egymás tisz
teletben tartására nevelő kollektivitás természetes iskoláját járatva ki velük.

Másik kérdés: éppen az anyagiak szűkebbre húzott nadrágszíja megenge
di-e a sokgyermekes családok gyermekeinek a továbbtanulást, adottságaik 
teljes kibontakozását?
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Feltételezésein — az előbbiekből következően — ismét csak optimistán 
fogalmazódott meg: a családi közösség összefogásában edződő akaraterő és 
energia a nagyobb akadályokon is képes átlendíteni a tehetséget.

Feltevéseket bizonyítani azonban csak létező emberi példák tudnak. Ezek 
megkeresésében segített Rab Nóra, amikor meghallgatásra és felhasználásra 
átengedte több éven át gyűjtött riportjait az ország minden táján fellelhető 
„nagycsaládokról”. Azt a rendkívül érdekes dokumentumanyagot tehát, ami 
vasárnap reggelenként hangzott el a rádióban a Kossuth adón, igen nagy 
sikerrel, és amelyért ismételten nagy-nagy köszönettel tartozom neki. (A to
vábbiakban előforduló, külön forrást meg nem jelölő idézeteim Rab Nóra 
gyűjtéséből származnak.)

„Boldogság is volt benne, nehézség is”
(Anyagi helyzet)

A megélhetés gondjai — különösen, míg a gyermekek kicsik voltak — 
nehézzé tették a nagycsaládok életét. „Mi nem kaptunk semmit se, egyikre 
se, akkor még olyan világ volt. Mikor kicsik voltak, az én napom a sok 
munka közt telt, hogy is mondjam, nyárban muszáj voltam menni aratni, 
otthon kellett hagyni a gyerekeket.” De „mind jó volt, tudtam tőlük dolgoz
ni, kapálni, eljártam takarítani, mosni. Ott az ennivaló, ott a víz, oszt ott
hagytam őket.”

Keményen dolgoztak a szülők is: „háromkor elmentem aratni, délben meg 
a bányába. Éjjel hazajöttem, az asszony még mosott”. — „Mikor hazamen
tünk a tarlóról, holdvilágnál meszeltünk, meg takarítottunk.” — „Harmados 
kukoricát, meg aratást vállaltunk, ahogy nőttek a gyerekek, jöttek ők is. 
Este sorba fürösztöttem őket, éjfélig. Hogy rendbe legyen az iskolai ruha.” — 
„Még az igazgató is úgy tett: hogy csinálja Sz. néni, hogy ennyi gyereket 
ilyen tisztán tud járatni?”

A gyerekek is mint természetes közegbe nőttek bele a dolgos, munkás 
életbe. „A többi gyerek játszott a porban, ezek meg dolgoztak, kerestek, mert 
kellett.” — „Csapatban arattunk nyolc-tíz éves korunktól kezdve.” — „Mind
egyik pesztrálta a kisebbet.” — „Munka, tanulás, lefekvés, ez volt a napi
rendjük. A legrosszabb is 4,5-re tanult.”

Az anyagi gondok sok lemondást követeltek. B. I., aki 43 évig dolgozott az 
Izsófalvi bányában, évről-évre csak olajos kenyeret vitt magával ehhez a 
nehéz munkához. „Az olajos kenyér átáztatta a zsebem. Ha kaptam egy 
almát, hazavittem, ahány gyerek, annyi felé elosztottam, én nem ettem 
belőle.”

Az alma ugyanis már kivételes csemegének, ínyencségnek számított. Enni 
azonban mind a nehéz fizikai munkát végző szülőknek, mind a növekvő 
gyermekeknek kellett. Mivel, mennyi élelemmel lehetett egy nagycsaládot 
ellátni? A 14 gyermekes V. F.-éknél elfogyott „naponta 7 kg kenyér, 12 liter 
leves, 4 kiló lisztből 8—9 levél tészta, vagy 4—5 kiló hús, 1 kiló zsír és 
10 liter tej. Havonta 50 kiló cukor.” — „Mindig volt főtt étel, úgy mentem 
ki a mezőre.” — „Nekem három gyerekem van, ma már az is nagy családnak 
számít. Mi gyermekkorunkban örültünk, ha főzött a mama egy kis pergelt 
ételt, de én már nem is főzöm, nem eszik meg. Az este is rizslevest főztem,
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a felét ki kellett önteni. Tej elmegy 4 liter is, azt szeretik. A szalonnát elvi
szik az iskolába, de sokszor vissza is hozzák. Lángost sütök, néha kenyeret is, 
kitelik a napból.” — „Anyám naponta 5 kenyeret sütött. Mind megettük.” 

És a másik alapvető testi szükségletet, a ruházkodást hogyan tudták meg
oldani? „Nagyon fájt, hogy nekem mindig csak a Lidi kinőtt ruhájában kel
lett járnom.” Amint azonban a nagyobb gyerekek is keresni kezdtek: „mind 
hazahozták, egy kasszára voltunk, édesanyám tudja, mit vegyen. Hát amit 
vettem, mindig pászolt is rájuk.” — „Azt nem szeretik, hogy abba járjanak, 
amit a másik már lelökött. Inkább átalakítom nekik.” Mert az édesanyáknak 
temérdek dolguk mellett még arra is futotta, hogy kamaszodó lányaik igé
nyét megértsék, „ők tudják, mi a divat”, és ki tudja mikor, miből, de meg
oldották, hogy „ne szégyenkezzenek a társaik között rossz gúnyában.”

„Én nem ütlegelem őket”
(Nevelés)

„Sokkal nehezebb egy gyereket felnevelni, mint ötöt vagy nyolcat, mert 
azok egymást is nevelik, és segítenek a nevelésben.” — „Nagy családokban 
azért nem tévednek a pedagógiában, mert eleve a nagy család adottságai 
bizonyos értékek kialakítására kényszerítik az együttélőket.”

Ahol sok ember él együtt, ott a közösségi létforma legelemibb fajtáit, gya
korlatát élik át, élménnyé válik számukra a közösségi élet, ami később, a 
társadalmi kapcsolatok létesítésében is tovább terjed. A testvéri, a családi 
közösségben létrejövő érték az alkalmazkodás korai megtanulása és a mun
kamegosztás kiépülése is.

Még évtizedek távolából is fel tudják sorolni, kinek milyen munka jutott. 
K. I. szigetközi erdészék házától 5 km-re volt a legközelebbi bolt, ahová 
igazságos beosztás szerint mentek mindennap a gyerekek a három kétkilós 
kenyérért, petróleumért és egyéb árukért. Miközben gyalogosan cipekedtek, 
arról álmodoztak, hogy megszelídítenek egy szarvast, és arra pakolnak fel 
mindent.

A nagycsaládi nevelés alapelve, hogy „be van idő szerint rögzítve a 
munka”.

Zs. T„ aki tizenharmadik a 14 gyerek között, galambtenyésztéssel foglalko
zott, és ami pénzt ezzel keresett, az a sajátja, abból vette meg tanszereit és 
valamennyi ruhaneműt is. — „Hét mázsa árpát kerestem marokszedéssel” — 
emlékezik vissza általános iskolás korára K. M. körzeti orvos. — „Bár nem 
kötelező számukra, de nyaranta elmennek dolgozni, és ami pénzt keresnek, 
abból ők veszik a tankönyveiket és füzetjeiket. Ez a megállapodás közöttünk. 
Ez abból a szempontból is jó, hogy sokkal jobban vigyáznak a tankönyveikre, 
füzeteikre, mert érzik a pénznek az értékét.”

„Nem voltunk szigorúak hozzájuk.” — „Nem kellett őket biztatni.” — 
„Mindőjük tudta a kötelességét” — csupa ilyen értelmű visszaemlékezést 
hallani a szülőktől.

„Nekem nem mondta anyám, hogy csináljam. Nem tudtam elnézni, hogy 
ő csinálja, én meg ott ülök” — summázódik sok nagycsaládban felnőtt 
visszaemlékezése. — „Senkise parancsolta, meghordtam a vizet, beágyaztam, 
főztem 10 éves koromtól fogva.”
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K. J. papegyházi gulyás 20 kilométerre élt a családjától. „Egyszer jövök 
haza egy héten, akkor üssem-vágjam őket? Nem azzal akarom én tölteni az 
időmet. Tudják ők maguktól is, mi a kötelességük.”

Sz. S-né 11 gyermekes nyírmeggyesi asszony: „a szomszédok is aszongyák, 
ritka az ilyen gyerek. Szófogadók, nem nyafognak, nem dől le egyik erre, 
másik arra, hanem megfogják a dolgot. Ma is hallom, milyen szülők vannak, 
hogy odaég a gyerek. Én ilyet nem tettem, egyik vigyázott a másikra, ha 
el kellett mennem a boltba.”

„Hogy is mondjam, nem anyám nevelt a munkára bennünket, hanem a 
sorsunk.” — „Anyának ösztönös jó pedagógiai érzéke volt. Én, aki tanultam 
a pedagógiát, elméletileg persze tudom, de egyet sokkal nehezebb nevelni. 
Anya mindig jókedvű volt, emlékszem, vasalás közben is mindig dalolt.” 

Ebből a korán megtanult egymásrautaltságból kialakuló szolidaritás, érzel
mi kötődés elkíséri őket a felnőtt korba is, de még a további generációkra 
is átszármazik. Ha valamelyik házat épít, testvérekből, sógorokból áll össze a 
15—20 fős munkabrigád. „Bontakoztunk, aztán jött a földhányás, nekünk 
már nehéz munka, de nemcsak a gyerekek, a vők is mind hazatartanak, oszt 
csak felhúzták az új házat.”

Ha pedig beteg valamelyik, még a távolabbra került testvér is azonnal 
odautazik segíteni. A példákat hosszan lehetne sorolni, ellenpélda viszont egy 
sincs.

„Végigjártam már tízszer a nyolc osztályt a gyerekekkel”
(Tanulás, továbbtanulás)

„Azon törekedtünk, hogy a gyerekek tanuljanak.”
„Mindig azt mondtam nekik: többet érj el, mint én. Nekem nincs iskolám, 

de te tanulj.”
„Mikor ültem a magaslesen, elterveztem, hogy mit akarok belőlük for

málni.”
„Mindig rajtuk gondolkoztam, hogy kitanulhassák amilyen pályához volna 

vonzásuk.”
Az iskoláztatás mértékét és módját természetesen nem függetleníthetjük 

történelmi-társadalmi viszonyainktól. A harmincas években az is jelentős 
teljesítmény volt, ha egy család 11 vagy 14 gyermeke mind kijárta a hat 
osztályt. Az ötvenes évek elején érthető, hogy bár „a legidősebb lányom 
nagyon odáig volt a tanulásért, be is adtuk Kőrösre gépírónak, de egy év 
után hazajött, mert az öccse ment ipari tanulónak”, és mert — tegyük hozzá 
— ott volt utána még hét kicsi. De már Zs. J.-éknál, ahol a legkisebb gyerek 
most gimnazista, tizenhárom idősebb testvére mind érettségizett, sőt egye
temet is végzett, és vizsgaidőszakban néha egyszerre négy távirat is érkezett 
Pestről, Szegedről: „vizsgám ötös” és „sikerült” szöveggel.

Pedig sokan elmondták: „én nem foglalkoztam egyikkel sem”, — „öten is 
tanultak egy asztalnál, mind jó tanuló volt.” — „Én csak annyit mondtam, 
azt figyeld meg, amit a tanító mond.”

S. M. és minden őse is pásztorember volt. „Nagyapám is a végpontig, míg 
meg nem halt, 95 évesen is őrizte a tehenet. Kiküldtem ezt is a tehénnel, de 
vitte a könyvet, mindig olvasott. Mondtam, ebből pap lesz. Hát aztán Műve-
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lődési Ház igazgató lett. Jött a tanító, küldjük iskolába. Nem lesz nekünk 
tehetségünk ahhoz, de aztán csak ráálltunk.”

„Megengedtem nekik mindent, de azért figyeltem, nincs-e valahol hiba. 
Elővettem a füzetét, hohó fiam, hát te nem tudod mi az alany, állítmány, 
na gyerünk, megtanulni.”

„Én elfelejtettem az írást, minden betűt nem tudok leírni. Az idősebb 
testvérek ugye nem tanulhattak, kapát kellett fogniuk, hogy segítsék a csa
ládot, de már a kisebbeknek meg bírtuk adni, hogy tanuljanak.”

„Bíztam abban, hogy jó érzékkel választottam pályát nekik. Sándor gé
pészmérnök, Kairót, Ankarát, a világot bejárta. Négyen agrármérnökök, be
töltik a megye vezetőállásait, tudnak egymásnak segíteni. Egyedül Erzsiké
nél hibáztam el. Közgazdasági technikumot végzett, de utóbb kitanult ápoló
nőnek, most műtősnő Pesten.”

K. T. osztályfőnök mondta tanítványáról, aki 12 testvére közül a legfiata
labb: „Nagyon örültem, amikor új osztályom névsorában megláttam a kis 
B. gyerek nevét. Bizonyára rengeteg segítséget kapnak egymástól, hallottam 
tanároktól, gyerekektől és másoktól is, hogy rettentő nagy dopping fűti őket. 
Egymásnak vetnek fel problémákat, és csak azért is megcsinálom elv alapon 
szinte kényszerítik egymást arra, hogy minden tantárgyból a legjobb ered
ményt érjék el. Matematikából meg különösen sokat dolgoznak, hogy leg
idősebb bátyjuk, a Józsi eredményét elérjék, aki egy matematika zseni volt, 
minden versenyt megnyert a gimnáziumban.”

Más pedagógusok észrevétele is az, hogy a testvérek egymást inspirálják 
a több tudásra, több tanulásra. A szülők: „sose kértük számon tőlük a leckét, 
ők érezték kötelességüknek, hogy jól tanuljanak.” — „Egyik sem akart le
maradni a többitől.”

Közös vonásuk a belső, testvéries versenyszellem, amely a teljesítményt is 
fontosnak tartja, de a szolidaritást is, ami ismét valamiféle közösségi élményt 
jelent; nem felülmúlni, legyőzni akarják egymást, hanem utolérni, lépést 
tartani.

„Az ikrek, Pista és Piroska, francia tagozatos harmadik gimnazisták nyá
ron Párizsba mentek. A 2000 forintot a 400 forintos ösztöndíjukból gyűjtöt
ték össze.”

A gimnázium gondoka: „az 1968 óta létesült diákszociális alapból minden 
B. gyerek kap. Nagyon jól beosztják.” ,

B. K.-né: „Csak ösztöndíjjal tudnak továbbtanulni. Az egyetemisták is jól 
gazdálkodnak. Maguknak is gyűjtenek, még engem is megajándékoznak. 
Sose haragudtam, ha könyvet vesznek.”

A B. nagypapa 78 éves, de még most is napszámba jár. „Csupa örömöm 
van az unokákból, nekem nem szól vissza egyik sem. Körülbelül ezer köny
vem van, Jókai, Gárdonyi, Verne. Rosszul alszom én már, sokszor féléjszaká
kat is átolvasok.”

B. Zsuzsa: „Elégedett vagyok, hogy sok testvérem van, nagyon szeretem 
őket. Társadalmi ösztöndíjat kötöttem Csongrád vármegyével, a szülőfalum
ba szeretnék visszamenni tanítani.”

Egyik tanár: „Tibi a legjobb tanuló, mindenben lehet rá támaszkodni, ma
gatartása viszi a többit is maga után. Tapasztalatom, hogy a nagycsaládok
ból jövő gyermekekkel könnyebb bánni, szókimondóbbak, természetesebbek, 
bátrabbak, jóban tudnak hatni másokra is.”
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„Sose szomorítottak meg engem”
(Szülőkkel szembeni magatartás)

„A gyerekek annyi mindennel elhalmoznak.”
„Ritka nap, hogy ne jöjjön valamelyik.”
„Azon vitatkoznak, hogy nálam legyen édesanyám.”
„Én amit bírtam erőfeszítéssel, megtettem. Többet, amit nem bírtam, nem 

tehettem. De most visszaadják mind a szeretetet” — vallják egybehangzóan 
az idős szülők.

N. L.-ék 14 gyermekéből nyolc felnőtten is a szülőfaluban maradt. „Nincs 
nap, nincs óra, hogy valamelyik be ne ugorjon hozzánk.”

özvegy V. F.-né 11 gyermeke közül viszont egy sem él már otthon, Pestre 
és közelebbi, távolabbi városokba szakadtak, de május 15-én Zsófi napra — 
a mama névnapjára — mind összejönnek, „vagyunk vagy ötvenen, csak a 
szűk család.”

K. G.-éknál viszont nem a naptár, hanem a gyerekek szabadsága, az uno
kák iskolai vakációja szabja meg az ünnepet. „Akkor van ünnep, amikor 
jönnek meglátogatni. Ügy örülök, mikor el tudom látni őket kedvem 
szerint.”

Ahol pedig ritkább a látogatás: „mindig a postát várom, meg az eszem 
mindig azon jár, nem történt-e bajuk.” És „amikor levél jön, a férjem előbb 
megsiratja, pedig nekem is reszket a lelkem. Éjjel is, nappal is úgy várom 
őket.”

Mert ha a munka, a saját kis családi élet le is köti őket, „ha arra volnánk 
szorulva, meg vagyok győződve, adnának. De nem akarunk kérni tőlük, dol
gozunk még, amíg bírjuk. A héten is a kapa ki nem szakadt a kezemből” — 
mondja M. K., 692 forintos nyugdíját még 77 évesen is napszámba járással 
pótolta. „Hetvenig még megjárja, addig öreg az ember, de mikor attul felfelé 
megyünk, csak vénülünk. De azért még csak bírom.”

A gyerekkori összetartás később, felnőtt korban is megmarad. „Mindegyik 
más, de egy közös vonásuk van, az, hogy egymáshoz ragaszkodnak, nemcsak 
a bajban, hanem akkor is, ha öröm éri őket.”

A szeretet kedves példája: „Romániából minden testvérnek ajándékot hoz
tam. A vámos tán gondolta volna, hogy nyereségre viszem ezt a sokat, pedig 
hát csak a testvéreknek, sógoroknak, gyerekeknek, meg persze elsősorban is 
édesanyámnak.” Mekkora öröm és büszkeség ez, mégha illendően szabódik 
is az idős asszony: „ne vegyetek már nekem ajándékot, nem tudom én azt 
már elviselni. Nem tudok én úgy puccban ülni.”

Mert az anyák még idősen, nehezebben élve is nem elfogadni, hanem adni 
akarnak, és teszik is. „A baromfit meg leöldösöm, de nekünk már nem kell 
a hús. Hol egy tyúkot, hol egy csirkét viszek nekik.” — „Édesanyám disznót 
ölt, de neki nem maradt, csak a zsírja, a többit mind szétosztotta.”

Az önzés idegen fogalom ezekben a családokban. Ha olykor „a szeretetet 
inkább viccel ütik is el”, azaz gondolom azt jelenti ez, hogy nem „szavalnak” 
róla, de cselekedeteiket mindig az irányítja. „Csak kapjuk magunkat — 
mondják — mi most meglátogatjuk anyukát.” Vagy: „mikor beteg volt apu
ka, beszöktünk a kórházba, az orvos mondta is, hogy sok öregre rá se néznek, 
mi meg heten sírunk az ajtaja előtt.”

A nagycsaládok befogadók. Bár sokan említik, hogy barátnőre nem vágy
tak. mert olyan sokan voltak, a többi gyereket bizonyára éppen a sok testvér
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közötti jó közösségi szellem vonzotta közéjük, és akkor „egyikőnk barátja, 
az mindegyiknek barátja volt”. — „Az udvarban néha olyan sok gyerek volt, 
hogy csak egy tanító kellett volna hozzájuk, kész az iskola.”

Közösek a szórakozásaik is. F. D.-ék három fia és egy lánya maradt otthon 
a tsz-ben dolgozni, és így négyesben járnak be havonta háromszor-négyszer 
színházba Kecskemétre vagy Szolnokra.

Azt már láttuk, hogy a tanulásban is egymást biztatják, segítik. Valószí
nűleg így „ragasztják rá” egymásra később is a tanulási kedvet, akiknek az 
általános iskola elvégzése után nem sikerült továbbtanulniuk. Ugyancsak az 
F. D. családból négy testvér végzi egyszerre levelező úton a gimnáziumot. 
„Könnyebb így, együtt, vitatkozva tanulunk” — mondják —, és négyesnél 
eddig még egyikőjüknek sem volt rosszabb jegye.

A szülők is, amilyen természetes közvetlenséggel fogadják be gyermekeik 
kisbarátait, ugyanúgy tesznek később az új családtagként bekerülő fiatalok
kal. „Akiket a fiaink szerettek, a mi lányaink lettek. Az a szó, hogy anyós, 
nem létezik nálunk, csak édesanya.”

Ha pedig nagyon is fiatalon akar valamelyik nősülni? „Szerettük volna, 
ha vár még vagy négy évet, de nagyon szereti ezt a kislányt, aztán, ha nem 
engednénk, majd esetleg szemrehányna.” — A nászasszony is jó szomszéd, 
közösen készülnek a 120—-130 személyes lakodalomra, mert „ha már erre 
szánták magukat, hogy ők egymáséi lesznek, akkor legalább jó időben legyen, 
itt a sátorban jól el lehet hopszozni.”

A sok gyermeket felnevelt idős szülők még azt is végtelen megértéssel fo
gadják el, hogy az unokák száma mindenütt kevés, pedig „a kisunokát nem 
szeretni, imádni lehet”, és azt a néhány kisunokát azért igyekeznek legalább 
nyaranta maguk köré gyűjteni. Talán épp ezzel oltják beléjük, hogy azután 
„az unokatestvérek is mind nagyon ragaszkodnak egymáshoz.” Végül pedig, 
ha a gyerekek, unokák is elköltöznek már közeliikből, megtalálják a módját, 
hogy valamiképpen segítsenek nagy egyedülmaradottságukon: „hozok vagy 
négy menhelyi gyereket, hogy mindig kicsik legyenek körülöttem.”

Aki kora vagy egészségi állapota miatt ezt már nem teheti meg, mint 
B. A.-né, az pedig beéri azzal, hogy „esténként előveszem a fényképeket meg 
a leveleket, ejtek néhány könnyet, aztán elrakom.” És persze várják, mindig 
várják látogatásaikat, Pestről vagy a szomszéd faluból, a négy kilométerre 
levő tanyából és szerte az ország minden részéből. Többnyire nem is hiába, 
mert a gyerekek is úgy vannak vele, hogy: „annak nagyon rossz lehet, aki 
messze lakik az édesanyjától. Nekem az is messze, hogy a falu másik vé
gében.”

* * *

Nem szépítenek, torzítanak óhatatlanul is ezek a visszaemlékezések? Le
hetséges, hogy csupa veszekedés, szóváltás, nézeteltérés nélküli idillben éltek 
ezek a nagy családok? Vagy inkább az emlékezés sajátos, szépet megőrző, 
rosszat kihullajtó optikája teszi? Esetleg az, hogy idegennek nem takarják ki 
a család kisebb-nagyobb sebeit, sérelmeit, és csak arról beszélnek, amivel 
büszkélkedni lehet? Ez utóbbinak ellentmondani látszik az a sok riport, ami
kor hasonlóan idős, egyszerű emberek a nyilvánosság előtt is elmondják 
jogos panaszaikat, szülőtartásért folyamodnak, a törvénytől, társadalmi szer
vektől várnak orvoslást, saját „édes” gyermekeikkel szembeni védelmet.

Meglehet ugyan, hogy az emlékezet fénytörése valóban közrejátszik, és 
kissé jobban megfényesíti a régvoltat, de a jelen elégedettségét ez nem okoz-
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hatná. Valami más lehet a titkuk. Persze nem is titok, S. M. 74 éves tsz- 
nyugdíjas szavai pontosan megmagyarázzák: „Valakinek születni kell arra, 
hogy szeresse a gyerekeket. Én nagyon szeretem. Ha nem szerettem volna, 
nem is alapítottunk volna ekkora családot, beértük volna eggyel.”

Téves volna ugyanakkor azt következtetni, hogy akik „beérik eggyel”, 
azok nem szeretik vagy feltétlenül félrenevelik gyermeküket. De itt most 
nem róluk van szó, kizárólag a nagycsaládokban, a nyolc- tíz- tizennégy 
testvér között felnőtt gyermekek sorsáról.

A bevezetőben feltett kérdésre, hogy a nehezebb anyagi megélhetés, a 
családon belüli több munkában való részvétel milyen mértékben tekinthető 
hátrányos helyzetnek, mennyire akadályozza továbbtanulásukat, adottsá
gaik kibontakozását? —, huszonnégy, az ország különböző részein élő sok- 
gyermekes családból válaszoltak a szülők, nagyszülők, gyerekek és a gyereke
ket tanító pedagógusok.

Igazán nem beszélhettek össze, szavaikból mégis alapvonásokban egységes, 
nagyon pozitív kép bontakozott ki, a nagycsaládi nevelésben rejlő sajátos, 
különös értékekről.

Felesleges lenne ismét elsorolnom, amit saját szavaikkal, közvetlen termé
szetességgel, tömören elmondtak kötelességtudatukról mind a családi munka- 
megosztásban rájuk háruló feladatok ellátásában, mind a tanulásban, az 
egymás iránti összetartó szeretetük, felelősségérzetük, közösségi érzésük, 
gyermeki hálájuk számos megnyilvánulásáról.

Az értékek sorrendjét is nehéz volna megállapítani, a fentiek mind főtan
tárgyak voltak a nagycsaládok közösségi iskolájában. Ha tehát anyagiakban 
volt is hátrányuk, nagyobb értéket kaptak helyette.

Dévai Mátyás 1544. évi nagyváradi hitvitára készített első tétele:

„Egyedül a Krisztusban vetett hit szerez megigazulást az Atya, 
és a szeretet az emberek előtt, vagyis kettős a mi megigazulá- 
sunk útja: hit által az Isten előtt, a szeretet cselekedetei által 
az emberek előtt.”

Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. Budapest 1933.



HARMATI BÉLA

Luther a színpadon

Dieter Forte drámája

Már a cím is sejteti, hogy nem a megszokott módon találkozunk a reformáció 
eseményeivel Dieter Forte művében: Luther Márton és Münzer Tamás avagy 
a könyvelés bevezetése. Az Európa könyvkiadó Modern Könyvtár sorozatá
ban 1975-ben jelent meg Mágori Erzsébet fordításában a színmű, és a tele
vízió második csatornáján 1977-ben láthattuk az 1970 decemberében először 
Bázelben bemutatott darabot.

A szerző a darab elején közli: „A szövegek nagy része eredeti szöveg. 
Számok és tények valódiak.” A következőkben leírtak azonban annyira nem 
egyeznek sem az egyházi, sem az ismert marxista lutherképpel, hogy részle
teiben kell megvizsgálnunk a művet.

„Eladó az egész világ?”

Forte szerint a reformáció mozgatója a pénz, az anyagi érdekek voltak, 
mert az akkori „nagytőkés” augsburgi Fugger-család tartotta „pórázon” 
Luthert, a német-római császárt, az egyházi vezetőket, Bölcs Frigyes szász 
választófejedelmet. Fugger Jakab a tulajdonképpeni főszereplő, akinek a 
kezdésnél 19 679 100,— alaptőkéje a végén 203 265 200,— lesz (minden összeg 
nyugatnémet márkára van átszámítva). Több, mint ezerszázatékos nyereség! 
Ö hívatja össze a birodalmi gyűlést, ahová Luthert is megidézik, de aki a 
fejedelem parancsára nem vonja vissza tételeit. A bankár maga nagyon he
lyesli Luther tanítását. Hiszen amikor a reformátor a szentek és búcsúk 
középkori kultusza és gyakorlata ellen fordult, ez azt jelenti, hogy így keve
sebb lesz az ünnepnap és több a munkanap, azaz nagyobb lesz a termelés 
és vele a haszon.

A kor minden vezető állásban levő szereplője adósa a ravasz bankárnak. 
Brandenburgi Albert, Magdeburg érseke és Halberstadt kormányzója meg
vásárolja például Fuggertől Mainz püspökségét három millióért. Hogy tör
leszteni tudjon, Tetzel dominikánus szerzetessel búcsúcédulákat árúsíttat. 
Szász Frigyes választófejedelem nem engedi országában árusíttatni a búcsú
cédulákat, mert neki magának is jól jövedelmező ereklyegyűjteménye van, 
és ezek népszerűségét és vele a hasznot félti. Udvari papja, Spalatin tanácsá
ra megíratja tehát Lutherrel tételeit a búcsú ellen és ezeket elküldik Albert- 
nek Mainzba és a pápának Rómába.

A pápa éppen az új Szent Péter templomra gyűjt mindenfelé, és ezért
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rosszalja Luther támadását. Frigyes viszont Luther tételei alapján ráteszi 
kezét az egyházi birtokokra és kincsekre.

Luther, Münzer, Karlstadt hatására forradalmi változások kezdődnek, meg
indult a német parasztháború. Ebben Luther, akit közben Wartburg várába 
zártak és ott a Bibliát fordítja, a fejedelmek mellé áll, Münzer ellen. Amikor 
a lázadó parasztokat leverik és Münzert kivégzik, Luther és felesége egyetlen 
gondja Forte szerint, hogy olcsón földbirtokot vásároljanak. A darab végén 
Fugger litániát mond a pénznek, a tőkének, a gazdagságnak, miközben a 
szereplők Luther híres énekét, az ,,Erős vár a mi Istenünk” koráit éneklik.

Dieter Forte darabja tragikomikus bábszínház a reformációról! Fugger 
Jakab mozgatja a színfalak mögött a szereplőket. A műhöz írott utószó sze
rint : „Ebben a darabban nem teológiáról van szó. . . .  Ez a darab nem is 
ideológiai tételeket akar bizonyítani. Kész válaszokkal és eleve adott néze
tekkel nem lehet darabot írni. Négy fiatalemberről van szó. Az egyiket kö
zülük Luthernek, a másikat Münzernek hívják; a másik kettőnek Karlstadt 
és Melanchthon a neve. A könyvelés bevezetéséről van szó. És az első nagy 
német forradalomról. Hogy a kettő egybeesik, talán nem véletlen.” A fordító 
a mai életre való alkalmazást emeli ki a szerzőnél, amikor idézi: „Akkor vette 
kezdetét valami, ami ma életelvvé vált: a pénz utáni hajsza. Az a gondolko
dásmód, ami mindent megmételyez és az embereket egymás ellen fordítja.”

A szerző szerint nem kérdés, hogy „eladó-e az egész világ”, mert vaskos 
igennel felel. Nincs rejtély, mindent tudni vél. Cinizmus, deheroizálás, alan
tas indulatok kavarognak. Egyik kritikusa szerint Forte vulgármaterializmu- 
sa annyira vulgáris, hogy még maguk a kapitalisták is nyugodtan elviselik. 
A színdarabból hiányzik a dialektika, az elején is tudjuk, hogy a pénz moz
gat mindent, és a végén is ez az eredmény. Közben az ellenreformáció 
egész ocsmány fegyvertárát fölvonultatja az eredetileg reklámszakember 
szerző, aki a közönség durvább és közönségesebb asszociációira épít.

Ezek az alakok nem hitelesek, mert bábfigurákat lát az ember, akik az 
író előre gyártott ideológiai pozícióit képviselik. A televízió előadásában 
Mihályfi Imre rendezése annakidején csak még jobban aláhúzta a cinizmust, 
az adott korszak meg nem értését. Ismert történelmi tény, hogy Luther nyil
vánosan ellene mondott a császárnak és a pápának, sőt irataiban a Fuggere- 
ket is bírálta. Téves rendezői elképzelés, amelyik ezt a történelmi személyt 
szánalmas bohócként ábrázolta a képernyőn.

Hihetőbb lenne az egész, ha legalább némi hit, valami kis vallásos meggyő
ződés, tudomány és teológiai munka, Isten igéjének szeretete, önfeláldozás is 
kiolvasható volna Dieter Forte elrajzolásaiból!

Természetesen senki sem tagadhatja, hogy a reformáció és Luther személye 
összefüggött a kor gazdasági-politikai-társadalmi eseményeivel. A XVI. szá
zadot nem lehet megérteni a Fuggerek nélkül! Viszont a történelem egyik 
legbonyolultabb korát, a középkor végét, az újkor elejét egy mozgatóra, a 
pénzre visszavezetni tévedés.

„Számok és tények valódiak” ?

Természetesen egy írónak, ha történelmi témához nyúl, joga van arra, hogy 
mondanivalója hangsúlyozása kedvéért a történelmi valóságot megváltoztas
sa, összevonja és csoportosítsa az eseményeket. A reformáció közismert és
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sokak által tudományosan megvizsgált folyamatának egy ilyen vézna alapelv 
oldaláról történő hamisított bemutatását azonban a szerző „dokumtentum- 
hitelességű” színdarabnak tekinti. A szereplők felsorolása után odatette a 
mondatot: „Számok és tények valódiak.”

Az író módszerére vonatkozólag olyan történésztől idézhetünk, aki meg
vizsgálta Dieter Forte adatait (vö. Walther von Loewenich: Manipulierte 
Historie. Dieter Fortes Methode der Quellenbenutzung und die Einseitigkeit 
einer rein ökonomischen Betrachtungsweise. Luther als Bühnenheld. Hrsg. v. 
Friedrich Kraft, Hambrug, 1971.). A vizsgálatok azt mutatták: történel
mi hamisítások, tényekre és adatokra nem támaszkodó kitalálások, Luther 
különböző korból, más-más környzetből kiemelt szavainak összeszerkesztése 
jellemzőek a műre. Cajetan kardinális, kora egyik híres teológusa úgy jele
nik meg a darabban, mint szabadgondolkodó, aki a Bibliát altatószerként 
használja, a mohamedánizmus iránt érdeklődik, és megbotránkozik azon, 
hogy Luther még hisz az Istenben.

Szabadon kitalált részlet az, amikor Luther a népet fölszólítja: „Vér és 
gyilok! Gyilkoljátok le a püspököket! Romboljátok le a kolostorokat! Üssétek 
agyon! Irtsátok ki! Mossátok meg kezeteket a vérükben! Legyetek Isten 
kedves gyermekei! Lázadás! Lázadás!” (127. o.)

Érdemes egy részletet külön is elemezni, ahol a szerző két különböző 
korból származó és más személynek szóló Luther-levelet szerkeszt egybe. 
Luther így szól Melanchthonhoz: „Többet kellene vétkezned, Melanchthon. 
Isten csak egy derék vétkezőnek tud megbocsátani. Én úgy zabálok, mint 
egy cseh, és úgy vedelek, mint egy német. Istennek hála.” (205. o.)

A szakasz első része Luthernek 1521. augusztus 1-én Melanchthonhoz írott 
leveléből való. Az eredeti így hangzik: „Ha te a kegyelem prédikátora vagy, 
akkor ne kitalált, hanem a valódi kegyelmet hirdesd. Isten csak a valódi 
bűnösöket üdvözíti. Legyél bár bűnös és vétkezz is bátran, de mégis még 
bátrabban higgy és örülj Krisztusban, aki győzött bűneiden.”

A második rész Luthernek feleségéhez Weimarból, 1540. július 2-án írott 
leveléből való. Melanchthon beteg, Luther felesége aggódik férjéért. Meg
nyugtatásul írja: „ . . .  eszünk, mint a csehek, de mégsem sokat, iszunk mint 
a németek, de mégsem sokat, és jól érezzük magunkat”.

Az eredeti levélrészletekkel való egybevetés mutatja, hogy a szerző állítá
sát, „tények valódiak”, kérdőjellel kell ellátnunk. Ezért különösképpen is 
sajnáljuk, hogy a Rádió és televízió újság 1977. évi 5. számában a darabot 
bemutató cikkben Szántó Erika dramaturg úgy harangozta be a darabot, 
hogy „ . . .  a számok és tények, a történelmi figurák tettei (s gyakran szavai) 
dokumentumhitelességgel kerültek be Forte művébe, szinte változtatás nél
kül bánt a fellelhető dokumentumanyagokkal, de szemlélete annál, ,szemte
lenebből’ eredeti és mai”.

A szerző a bázeli ősbemutató után tiltakozott az ellen, hogy marxistának 
nevezzék. Bevallása szerint nem akart ideológiai tételeket bizonyítani. A mai 
közönségnek akart írni mai kérdésekről „szentségtörő” módon, és műve talán 
legjobban Brecht meghökkentő színpadi műveinek nyomában próbál haladni. 
Annyi bizonyos, hogy a „szentségtörés” elérése mellett sikerült gondosan el
kerülnie a szerzőnek mind a keresztyén, mind a marxista történetírás ered
ményeinek a fölhasználását.
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Milyen Luther-képünk van ?

Forte műve mindenesetre arra indít, hogy leszámoljunk az itt-ott még föl
lelhető romantikus, idealizált Luther-képpel. A reformátorok ugyanis koruk 
gyermekei voltak; nem „szenteknek” tartjuk őket, akiket nem érhet kritika, 
hiszen kimutathatóan tévedtek is, hibáztak is.

Hamis azonban minden olyan értelmezés, történelmi vagy irodalmi meg
közelítés, amely a reformáció mozgalmát nem a kor és a társadalom egészé
ben kívánja megérteni. A reformáció mozgalma, Luther vagy Melanchthon 
személye a kor társadalmi, gazdasági, kulturális mozgásában érthető és ér
telmezhető. Ebbe beletartozik a reformátorok hite és teológiája, a mártírok 
áldozata, a sokaknál komolyan gyakorolt vallásosság, a reformáció igyekeze
te, hogy iskolákat létesítsen, a német irodalmi nyelv megteremtése a lutheri 
biblia-fordítások nyomán stb.

Ha a szerzőnek valóban az volt a célja, hogy a pénz utáni hajszát, a mai 
kapitalista gondolkodást mutassa be, akkor azt mondhatjuk, hogy az elénk 
tartott görbe tükör „öntési és csiszolási” hibái miatt a mai kapitalista tár
sadalom bemutatása csak részben, a reformáció félreértelmezése viszont tö
kéletesen sikerült.

Dévai Mátyás 
gyűrűs pecsétje 
(OL Nádasdy 
lt. Missilisek. 
Dévai levelein)



BOTTÁ ISTVÁN

Dévai Mátyás és Serédy Gáspár
További szempontok a Dévai-kutatáshoz

Dévai Mátyást szoros szálak fűzték a Budán működő királyi és királynői 
titkárokhoz. Bebek Imre, Nádasdy Tamás és Bácsi Ferenc mellett Serédy Gás
párhoz is. A reformátor életének több homályos pontja tisztázódik, ha Serédy 
Gáspár életkörülményeit és Dévainak Serédyhez való viszonyát tisztázzuk. 
Irodalmunk eddig e két kérdéssel nem foglalkozott kellő mértékben. ,

Serédy Gáspár, a reformáció félreértett patrónusa

A Seregély család a győri országút melletti, Fejér és Mór között fekvő Seréd- 
ről nevezte magát. Gáspár atyja Miklós volt, testvérei Miklós, György és 
Veronika. Gáspár életének körülményei és kapcsolatai arra utalnak, hogy 
alap- és középfokú iskolai ismereteit Székesfehérvárott, Veszprémben és Bu
dán szerezhette. Ezek után Ferrarába, majd Bolognába ment egyetemi tanul
mányok végzésére. Barátság fűzte Celio Calcagninihez. Döntő hatást gyako
rolt rá ez a minden újat és korszerűt gyorsan befogadó katona-költő-diplo- 
mata-író és filozófus, aki fiatalon Miksa császár seregében harcolt, Rómában 
Ferrara követe volt, VIII. Henrik mellett foglalt állást a pápával szemben, 
népszerűsítette Kopernikus tételeit, s szerepe volt a magyarországi Erasmus- 
kultusz kialakításában is. Amikor Serédy Bolognába távozott, 1524-ben 
Ferrarából Calcagnini levélben kereste meg.1 Hazatérése után váci őrkano
nokká lett, s 1526-ban őt is a királyi és királynéi titkárok között találjuk.2

Birtokai voltak a Pest környéki Alagon is és rokonságban állt az 
Alaghyakkal: Veronika testvérének férje a buzgó lutheránus Alaghy Gáspár 
volt. 1527-ben már özvegy. Később a Serédy birtokokat az Alaghyak örö
költék.

Mohács előtt II. Lajos király Serédy Gáspárt is megbízta, hogy a török 
elleni háború céljára az egyházi kincseket összeszedje. 1526. június 3-án a 
király pápai engedély alapján meghagyja a váradi egyházmegye káptalan
jának és szerzetesrendjeinek, hogy arany-ezüst templomi felszerelésük felét 
a török elleni háború költségeinek fedezésére szolgáltassák ki biztosainak, 
Csáky Mihálynak és Serédy Gáspárnak (Caspar Seredy secretarius nostri).3 
Később — amint a körülményekből következtetem — Serédy volt az, aki 
megkísérelte a váradi káptalant a reformációnak megnyerni s ezáltal vagyo
nát is szekularizálni. E kérdésre még visszatérek.

Mohács után a Serédyek Ferdinánd király pártjára álltak, s egyre-másra
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foglalgatták János király trencsén-, liptó-, szepes-, heves-megyei birtokait. 
Szolgálataikért Ferdinánd király roppant nagy birtokok uraivá tette őket. 
Serédy György sárosi főispánná lett.

Serédy Gáspárt 1528-ban Ferdinánd király felsőmagyarországi főkapitá
nyává nevezte ki. Nemcsak világi birtokai gyarapodtak, hanem hatalmas 
egyházi vagyonokra is rátette kezét. Lefoglalta a jászói, mislei, széplaki, 
egri, szepesi prépostság javadalmait, Szalaházy Ferenc egri püspöknek, s 
utódjának, Frangepán Ferenc későbbi kalocsai érseknek jövedelmeit, majd 
megszerezte az erdélyi püspöki javadalmakat is.

Külön is ki kell emelnünk egy tényt, amelyet eddig nem igen vettek fi
gyelembe: 1528-tól Serédy Gáspár volt Sárospatak plébánosa. Ez év június 
12-én írja Nádasdy Tamásnak, hogy ígéretének eleget téve, már nemcsak a 
plébániát tartja kezében, hanem bevette a várost is. Kéri Nádasdyt. hogy 
plébánossága megtartása érdekében járjon közben a királynál. Levelét így 
írta alá: „Caspar Serédy, Plebanus de Sárospatak”. Nádasdy három nappal 
később már megköszöni Ferdinánd királynak, hogy a plébániát Serédynek 
adományozta, s e nagylelkűségért mindkettőjük háláját ígéri.4 A sárospataki 
plébániatemplom, bár az egri püspökség területén volt, közvetlenül az eszter
gomi érsek jurisdictiója alá tartozott. Ez magyarázza, hogy Szalaházy egri 
püspök tehetetlen volt Serédyvel szemben, s ez teszi érthetővé azt, amit 
Zoványi Jenő feloldhatatlan ellentmondásnak tart, hogy Perényi a reformá
cióhoz hajlása ellenére meghagyta a katolikus templomot és hite gyakorlá
sára saját templomot építtetett.5 Ezt nyilván a Ferdinánd királlyal kötött 
egyesség értelmében tehette.

Bár a hagyomány és egy okirat Dévait Perényi „concionator”-ának mond
ja, kísért az a gondolat, hogy a reformátor Serédy megbízásából, vagy ta
nácsára került Perényi mellé.6 Perényi a főurak tekintélyes csoportjával tár
gyalásokat folytatott a Ferdinándhoz pártolás feltételeiről. Lehetséges, hogy 
Dévai Mátyás Serédy embereként bizonyos szerepet játszott e tárgyalások
ban. Képzett papokat gyakran vettek igénybe diplomáciai tárgyalásokban. 
Az irodalom is úgy tartja számon, hogy Perényi feltételeit — amelyek között 
szerepel az is, hogy a király hagyja meg őt vallása szabad gyakorlásában — 
Perényi prédikátora írta. Ez szükségessé teszi a bécsi levéltárban őrzött 
egyességlevél és Dévai kézírásának egybevetését. Perényi bizonyos feltétele
ket szabott Serédy rovására is.7 Elképzelhetőnek tartom, hogy nem pusztán 
egy úrvacsorái dogmatikai vita volt az oka annak, hogy Perényi eltávolította 
környezetéből a Serédy által pártfogolt Dévait, hanem közrejátszott ez a 
politikai szituáció is. Dévait pedig újból Serédy vette oltalmába és alkalmaz
ta Szikszón tanítómesterként.8

Serédy az egyházi birtokok és javadalmak lefoglalásával ellenségeivé tette 
a római egyház főpapjait. Szalaházy Tamás egri püspök 1528-tól kezdve ont
ja panaszos leveleit, s kéri a királyt, hogy „torolja meg” Serédy hatalmas
kodásait. Frangepán Ferenc Serédyt „rablónak és tolvajnak” nevezi, s 1539- 
ben arra kéri a királyt, hogy kapitányát tiltsa el a zemplénmegyei tizedek 
szedésétől és mentse meg a lakosokat ennek a „sárkánynak zsarolásaitól”. 
Az egri vicarius is állandó zaklatásokról panaszkodik.9

Elsősorban e panaszok alapján szokták Serédy Gáspárt a korlátokat nem 
ismerő erőszak és a harácsolás embereként jellemezni, akinek számára a re
formáció csupán ürügyet jelentett a birtokfoglalásokra és hatalmasko
dásokra.
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Vannak azonban olyan elgondolkoztató megnyilatkozások, amelyek kérdé
sessé teszik ennek az egyoldalúan elmarasztaló értékelésnek igaz voltát.

A legfőbb pártfogóinak hibáit is kíméletlenül kipellengérező Bornemisza 
Péter egy rossz szót sem ejt Serédyről. Több visszaélésért Csikós András 
tiszttartót teszi felelőssé, idézve egy nép közt terjedő, ugyancsak őt vádoló 
gúnyverset is.10 Kassán, kapitányi székhelyén is megszerették. András kassai 
jegyző csodálkozva kérdezi az egri vicariustól, hogy miért félnek annyira 
Serédy tői.11

Személye értékelésénél döntő fontosságú tény az, hogy a reformáció első 
nemzedékét túl nem élve, az átmenet és a politikai zavarok idejében túlsá
gosan is rövid ideig működött. 1550-ben már elhunyt. Tettei a reformáció 
kezdeti időszakában szokatlanul nagyobb méretű felháborodást váltottak ki, 
mint azoknak hasonló cselekedetei, akik később már a közvélemény megér
tésével művelték ugyanezeket.

Az egyházi javak lefoglalását sem tekinthetjük a puszta „harácsolási ösz
tön” megnyilvánulásának. Luther társadalmi programja, amely az „egyházi 
és világi rendet” saját szolgálati területére kívánta helyreállítani, meghir
dette az egyházi javak szekularizációját is. Hogy mennyire társadalmi szük
ségszerűség volt ez, mutatja az az adományozási kényszer, hogy még a kato
likus király is kénytelen volt protestánsoknak egyházi javakat adományozni 
világi feladatok végzésére, hadi kiadások fedezésére. Vannak számítások, 
hogy mekkora összegeket kellett fordítani az ország védelmére, mennyire 
fizetésképtelen volt a magyar kamara, mily nagy mértékben kellett egyéni 
anyagi áldozatokat vállalni egy-egy hadjárat alkalmával. Serédyvel kapcsolat
ban kívánok csupán egyetlen adatot említeni. 1564-ig, öt esztendei hadjáratai 
alatt saját jövedelméből és birtokai megterheléséből 20 000 magyar forintot 
fizetett ki. Ezt a magyar kamara csak később tudta neki beszámítani.12 Ha 
Serédyt jellemezni akarjuk, „harácsolásának” ezekkel az indokaival is szá
molnunk kell.

A reformáció azonban nemcsak egyházi birtokok és javadalmak lefogla
lásának igazolását jelentette Serédy számára. Szíwel-lélekkel a reformáció 
patrónusa volt, s mindent megtett terjesztése érdekében. Scepper Kornél 
császári tanácsos 1540-ben jelentette emlékiratában V. Károly császárnak, 
hogy Magyarországon a hitújítás legfőbb terjesztői Nádasdy Tamás és Serédy 
Gáspár.13

Serédy igen sokat tett kapitányi székhelyének, Kassának magyarosítása, 
reformálása és iskolája felvirágoztatása érdekében. Az ő idejében tanított 
Kassán Gálszécsi István, akinek tanítványa, majd utóda volt Batizi András. 
Munkájuk is együtt jelent meg Krakkóban. 1531-ben Kassáról indulhatott 
Wittenbergbe Farkas András, aki később alighanem debreceni pappá lett, 
szintén Serédy pártfogásával. A Budáról távozni kényszerült Dévait Serédy 
hívatta meg kassai magyar papnak. Batizi is az ő papja volt Tokajban.

Birtokviszonyai, összeköttetései alaposabb ismerete alapján megállapíthat
juk, hogy a reformátorok első nemzedékének, legforradalmibb reformáto
rainknak, s irodalmunk nem egy nagyjának legfőbb pártfogói közé tartozott. 
Ennek igazolására és irodalom-történetírásunk korrigálására csupán egy pél
dát kívánok említeni. A reformáció legjelentősebb énekszerzője, Szkhárosi 
Horváth András Serédy Gáspár tállyai papja volt, nem pedig Perényi Péter 
pártfogolt ja. Ez utóbbi besorolás a Serédy halála után kialakult birtokviszo
nyok alapulvételén nyugszik.



BOTTÁ ISTVÁN: DÉVAI MÁTYÁS ÉS SERÉDY GÁSPÁR 7 5

Tokajt és Tállyát Ferdinánd király 1541-ben Serédy Gáspárnak adomá
nyozta. E városok és várak sorsa csak Serédy halála után alakult különbö
zőképpen. Serédy kiskorú unokaöccsének gyámja, Némethy Ferenc átpártolt
II. János (Zsigmond) királyhoz. A várat csak 1564-ben sikerült Miksa király 
seregeinek visszahódítaniok. Az ostrom alatt golyótól találva Némethy Ferenc 
is meghalt. Tállyát Serédy Gáspár sógorai, Alaghy János, György és Meny
hért örökölték.13

Szkhárosi Horváth András tehát Tállyán Serédy papjaként írta énekeit 
1542—1549 között. Ezek közül egy Huszár Gál 1560. évi énekeskönyvében 
maradt fenn, a többit Bornemisza Péter 1582. évi énekeskönyve őrizte meg 
számunkra. Feltételezésem szerint Serédy Gáspár Dévai Mátyással együtt 
Szkhárosit is igénybe vette annak a nagyszabású tervének megvalósítására, 
hogy az egész Tiszántúlt és Erdélyt megnyerje a reformációnak.

Dévai diplomáciai és reformátori küldetése

Serédy Gáspár Dévainak nemcsak legfőbb pártfogói közé tartozott, de a 
reformátor üldöztetései között is csaknem mindenkor nála talált menedéket. 
Serédy oltalmat nyújott neki, és messzemenő tervei megvalósítására is igény
be vette szolgálatát. Kettőjük sorsának alakulását szinopszisban nézve talán 
némi fény derül Dévai debreceni működésének sokat vitatott problémájára, 
erdélyi útjának céljára és a váradi disputáció körülményeire is.

Amikor Dévai 1543 júniusában hazatért Wittenbergből, ismét Serédy vette 
pártfogásába. Ö küldhette Miskolcra azzal a szándékkal, hogy a várost a 
reformáció számára megnyerje. A tizedeket már régóta lefoglalta, s Frange- 
pán Ferenc kalocsai érsek hiába kérte a királyt jogos járandóságai kiszolgál
tatására. Ferdinánd kénytelen volt e jogos követeléseket elutasítani, s a 
katolikus javakat a Felvidék védelmére a protestáns Serédynek biztosítani. 
Az érsek 1535 körül is eredménytelenül küldte fel a királynak „Memoriale”- 
ját.14 Serédy a híveket is ki akarta ragadni az érsek hatalma alól, hogy ezzel 
törvényessé váljék az egyházi javak teljes szekularizációja. Ezért küldhette 
a városba Dévait, akit azonban a szerzetesek mesterkedése elűzött a vá
rosból.15

Serédynek ebben az időben debreceni és erdélyi gondjai voltak, szüksége 
lehetett olyan tanult emberre, akit céljai megvalósítására felhasználhatott. 
Többnyire a magasabb képzettségű papokat vették igénybe a kor főurai. Ezt 
tehette Serédy is, és Dévai az ő megbízása alapján és oltalma alatt végezhette 
tiszántúli és erdélyi munkáját. Ha párhuzamosan szemléljük a Serédyre há
ruló feladatokat és Dévai tevékenységét, lehetetlen fel nem tételeznünk a 
kettő között bizonyos kapcsolatot.

Amikor Enyingi Török Bálint 1541-ben Szulejmán fogságába esett, felesége 
és gyermekei egy ideig a Dunántúlon húzódtak meg. Debrecenre a rokon 
Drágfy Gáspár tette rá kezét. A város azonban fontos volt Ferdinánd király 
számára, ezért azt felvidéki főkapitányának oltalmára kívánta bízni, s nyil
ván jövedelmét is neki akarta biztosítani. Ezért 1542. december 9-én megpa
rancsolta Drágfynak, hogy Serédy Gáspárt a bizonyos időre átengedett mező
város birtoklásában ne akadályozza, sőt inkább támogassa.16 Pempfflinger 
Katalin 1543 második felében érkezett Pápáról Debrecenbe 14 és 12 éves 
fiával és 3 éves leányával. Az a bizonyos idő, amelyről a királynak Drágfyhoz 
intézett levele szól, négy esztendő lehetett. Ennyi időre kapta meg Serédy az



BOTTÁ ISTVÁN: DÉVAI MÁTYÁS ÉS SERÉDY GÁSPÁR76

erdélyi püspökség jövedelmeit is.17 Ez alatt a négy esztendő alatt állt az 
Enyingi Török család Serédy védelme alatt, míg a 14 éves János az ifjúkort, 
18. esztendejét elérte.

Dévai debreceni papsága és „szeniorsága” kérdésében sok vita folyt és 
folyik. Debrecen város jegyzőkönyvei 1547-ig elvesztek, ezért az addig ott 
működő papokról alig-alig rendelkezünk hiteles dokumentumokkal. Az ala
pos érvekkel nem igazolható hagyomány szerint Dévai Debrecenben papi 
tisztet töltött be. A fent vázolt körülményeket figyelembe véve feltételezhető, 
hogy Dévai Serédy megbízása alapján valamiféle tevékenységet végzett az 
Enyingi Török család körében és Debrecen városában is. Jelenleg még meg 
nem határozható reformátori, papi, nevelői, vagy diplomáciai munkálkodása 
azonban csak rövid ideig tarthatott, s erdélyi útja elé, vagy után, vagy mind
két időpontra helyezhető.

Dévai Brassóig terjedő erdélyi útjáról hiteles bizonyítékkal rendelkezünk. 
Stöckel Lénárt 1544. február 2-án azt írta Révay Ferencnek Bártfáról, hogy 
szívesen folytatna baráti beszélgetést az úrvacsoráról Dévaival, ha közelében 
volna, de — mint hallja — Brassóig távozott.18 Stöckel „hallomásból” szer
zett értesülését Sólyom Jenő biztos adattal támasztotta alá s időben is pon
tosította. Veit Dietrich Nürnbergből írt levelet Johannes Lang erfurti prédi
kátorhoz, s ebben Dévai saját levele alapján szól a reformátor sikeres ti
szántúli térítő útjáról. Sólyom Jenő alapos kiritikai munkával a levél rosszul 
olvasott és megtévesztő 1545. augusztus 5-i datálását 1543-ra helyesbítette. 
Ezzel pontosabban meg tudta határozni Dévai tiszántúli működésének 
idejét is.19

Kérdéses maradt az, hogy mi késztette Dévait erre az erdélyi útra. Azt a 
magyarázati lehetőséget mindenképpen el kell vetnünk, hogy Dévai saját 
elhatározásából kóbor prédikátorként vándorolgatott és térítgetett Erdély
ben. Ezt a római katolikus egyház törvényei ugyanúgy tiltották, mint a 
lutheri hitvallások. De egy ilyen megbízás és oltalom nélküli futkározásnak 
a lehetősége sem volt meg sem a Tiszántúlon, sem Erdélyben. A körülménye
ket figyelembe véve újból arra következtethetünk, hogy Dévainak megbízást 
és oltalmat Serédy Gáspár nyújtott.

Statileo erdélyi püspök 1542. április 8-án bekövetkezett halála után Ferdi- 
nánd király az erdélyi püspökség javadalmát Serédynek adományozta. Seré
dy ugyanis Ferdinánd megbízottjaként a gyalúi egyesség alkalmával vállalta, 
hogy az erdélyi püspökség fejében az Izabellának ígért 12 000 forintot kifi
zeti. A püspökség javai azonban Móré Péter kezében voltak. Werner György 
kamarai elnök 1542. május 14-én arra kérte Ferdinánd királyt, hogy köte
lezze Mórét a püspökség javadalmainak átadására. A király egész sor rende
letet adott ki, hogy e javakat Serédynek biztosítsa. 1542. október 18-án há
rom parancslevelet bocsátott ki. Egyikben meghagyja a szebenieknek és a 
hét szász szék lakosainak, hogy mivel a gyulafehérvári püspökséget összes 
birtokaival és jövedelmeivel főkapitányának, Serédy Gáspárnak engedte át, 
a járandóságokat késedelem nélkül neki szolgáltassák be. Ugyanilyen parancs 
ment Bornemisza Boldizsárnak, Valkay Miklósnak, Kávássy Kristófnak, az 
erdélyi vikáriusnak és káptalannak.20 Ismét találkozunk tehát a jelenséggel, 
hogy a reformáció ellen hadakozó király politikai-katonai országos érdekből 
óriási római egyházi javakat adományoz olyan protestáns főúrnak, akiről a 
hozzá intézett panaszok sokasága alapján tudja, hogy a reformáció buzgó 
híve, s annak terjesztése érdekében kíméletlen eszközöktől sem riad vissza.
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Dévainak tehát a régi patrónus biztosíthatott oltalmat, hogy járja az erdé
lyi püspökség területét. Megbízatásához alighanem természetszerűen hozzá
tartozott bizonyos gazdasági-diplomáciai ügyek megtárgyalása, a fő cél 
azonban a püspökség gyülekezeteinek reformálása lehetett. Serédynek ezzel 
messzire tekintő céljai is voltak: a püspökség reformálásával együtt járt az 
egyházi vagyon szekularizálása is, s a társadalom rendjének a lutheri prog
ramnak megfelelő átformálása. Annak bizonyítéka, hogy Serédy szeme előtt 
ilyen átfogó reform-program lebegett, éppen az a tény, hogy Dévai Brassóig 
ment. Brassó nem tartozott az erdélyi püspökség jurisdictiója alá. Azonban 
a reformációt óvatosan előkészítő Honterus, élve a Statileo halálával adódott 
lehetőséggel, éppen 1543-ban jelentette meg könyvét, amelyben útmutatást 
nyújt a brassói és barcasági egyházak reformálásának végrehajtására: „Refor
matio ecclesiae Coronensis ac totius Barcensis prouinciae”.21 Mindezek a 
szempontok arra késztetnek, hogy feltételezzek egy Serédy-Dévai-Honterus 
által folytatott diplomáciai manővert egész Erdély reformálása érdekében.

Ebbe a reformálási tervbe tartozik az 1544. július 20—i váradi fraternitási 
gyűlésen tartott disputáció is. Serédy váradi káptalani javakat is elfoglalt, 
s Ferdinánd király a káptalannal szemben Serédyt védelmezte a javak bir
toklásában.22 Serédy kísérletet tett arra, hogy a káptalant megnyerje a re
formáció számára. Ö küldhette Dévait és tállyai papját, Szkhárosi Horváth 
Andrást a fraternitás ülésére.

A fraternitásokról összefoglalóan csupán annyit kívánok megjegyezni, 
hogy azok főként az alsó papság céhszerű szövetkezései voltak a decanatusok 
vagy archidiakonátusok területén, bizonyos önkormányzati jogokkal. Statú
tumokat alkottak, tisztségviselőket választottak. Céljuk volt a testvéri össze
fogás és önsegélyezés, de a főhatósággal szemben való egységes érdekképvi
selet is. Miklós Ödön mutatta ki, hogy évi ülésüket az apostolok oszlása 
ünnepét követő vasárnapon szokták tartani (Divisio apostolorum: július 15.). 
E szokás akkor is megmaradt, amikor a fraternitások protestáns egyházkor
mányzati szervekké alakultak. Ilyen fraternitási ülés volt Váradon 1544. 
július 20-án. Akik a protestáns egyházalkotmányi szervezkedést mintegy fél 
évtizeddel korábbra szeretnék datálni, úgy tüntetik fel, mintha ez már a re
formált „bihari archidiakonátus” ülése lett volna. Miklós Ödön helyes érve
léssel állapítja meg, hogy erre az alkalomra készített ún. „Váradi tételek” 
Dévaitól származnak. Ifj. Révész Imre egy téves előfeltételezés alapján ta
gadja Dévai szerzőségét. A tételekről világosan kimutatja, hogy azok a 
tiszta lutheri hitvallások alapján készültek, Dévairól viszont feltételezi, hogy 
már 1544-ben helvét irányba hajlott, ezért a tételeket ő nem szerkeszthette.23 
Zoványi Jenő és Sólyom Jenő helyesen állapítják meg, hogy ezek katoliku
sokkal tartandó disputáció céljára készültek. Miklós Ödön velük szemben azt 
igyekszik bizonyítani, hogy ezek a „bihari archidiakonátus” már reformáció
hoz csatlakozott ülésére készített „lelkészi vizsgatételek”. Érvelésében Hörk 
József téves fordítására hagyatkozik. A tételek címe: „Propositiones eorum 
qui Euangelium Christi praedicant, quae post ferias divisionis apostolorum 
dominica sequenti Waradini disputabuntur, 1544”. Hörk József téves fordí
tása, melyre Miklós Ödön hagyatkozik: „Tételek azok számára, akik Krisztus 
evangéliumát prédikálják . . . ” Ez valóban úgy hangzik, mintha vizsgatételek 
volnának protestáns-lutheránus lelkészek avatására. A helyes fordítás azon
ban ez: „Azoknak tételei, akik Krisztus evangéliumát prédikálják, amelyeket 
az apostolok oszlása ünnepét követő vasárnap Váradon meg fognak vitatni”, 
vagyis amelyekről disputációt, hitvitát tartanak. A tételek éle is a római
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egyház tanítása ellen irányul. 1544. július 20-án tehát nem protestáns egy
házkormányzati, vagy lelkészavató gyűlés volt, hanem a váradi káptalan 
évi fraternitási ülése, amelyre Dévai — nyilván ugyancsak Serédy megbízá
sából és oltalma alatt — „disputáim ment”, s célja volt azok meggyőzése 
és a reformáció számára való megnyerése.

Az ilyen kihívással kezdődő, vagy paranccsal elrendelt disputációkon, ame
lyek bírói ítéletnek megfelelő döntéssel is végződhettek, meghatározott számú 
vitázó és arbiter vett részt, a jelenlevő gyülekezet pedig a „consensus populi” 
szerepére szorítkozott. Vitézi párviadalokhoz hasonló szellemi párbaj volt ez, 
menlevéllel, győzőkkel és legyőzőitekkel. Dokumentumok hiányában ma még 
nem beszélhetünk a résztvevőkről. Az azonban bizonyosnak látszik, hogy 
Dévai tárnaként a vitán jelen volt Serédy tállyai papja, Szkhárosi Horváth 
András. 1542-től 1549-ig egyfolytában Tállyán szolgált, énekeit is ott írta. 
1544-ben azonban Dévaival együtt járhatta meg Váradot, s a disputáción 
hangozhatott el a „Kétféle hitről: a Krisztusbéli és a pápai foltos hitről” 
szóló éneke. Igaz, hogy a versfőkben ez áll: „Skharosi Tháljan skripsit etc.”, 
azonban a két utolsó versszak világosan felfedi, hogy mikor és hol készült, 
vagy került felhasználásra. E két utolsó versszak annyira beleillik Szkhárosi 
versírói stílusába, hogy nem vitatható eredetisége:

„Ezerötszázban és im az negyvennégyben,
Váradon ezt szerzék, kele az káptalan szerben”.24
Az ének tartalmilag is „disputáció”: védekezés támadásokkal szemben, 

felelet hamis vádaskodásokra. E problémák későbbi korok vitairodalmában 
is szerepelnek: Luther azt tanítja, hogy „hitből idvözülünk”, tehát nem kell 
jót cselekedni? „Senki sem tilt meg a jó cselekedéstől, Kit az Isten kíván a 
keresztyénektül.” A jó cselekedet azonban nem „érdem”, hanem a hitnek 
„gyümölcse”. Védekezik a vád ellen, hogy a lutheránusokat „Eretnek pikhart- 
nak mind ez világ mondja”. Veszedelmes dolog volt abban az időben a 
„huszitizmus”-nak ez a vádja, védekezni kellett ellene. Szkhárosi a kétféle 
hit vitájának célját is meghatározza: „az kettő közt választani tudjunk, Az 
melyik jobbnak tetszik az mellett maradjunk”.

A vita után Szkhárosi visszatért Tállyára, Dévai pedig ez után is eljutha
tott Debrecenbe.

Mindezek annak megállapítására késztetnek, hogy a reformációnak 1544- 
ben Debrecen vidékén és a váradi káptalanban még missziói feladatai és 
nem egyházalkotmányi problémái voltak, s Dévai erdélyi útja, a váradi dis
putáció egy-egy állomása az Erdély teljes reformációjára irányuló, Serédy 
Gáspár által elképzelt tervnek.

A Diakonia 1. számában megjelent Dévai Mátyásról szóló tanulmányomban a re
formátor „Disputatio . . .  Confutacio . . .  Apologia. . . ” (RMK III. 318.) c. művét 
„ismeretlen helyen kiadott” nyomtatványként említettem. Az irodalom nürnbergi, 
wittenbergi, baseli kiadványként emlegeti, s e találgatás alapján is következtet 
Dévai esetleges baseli útjára. (Sólyom Jenő: Luther és Magyarország. Bp. 1933. 
115.) R i t o ó k  Z s i g m o n d n é  gondos tipográfiai vizsgálat alapján megállapította, s 
felhatalmazott annak közlésére, hogy a Dévai-mű nyomtatója J o h a n n  P e t r e i u s  
nürnbergi nyomdász. Petreius nyomtatványok és a Dévai könyv tipográfiai egy
bevetésével erről magam is meggyőződtem.

Johann Petreius 1497-ben a Hammelburg melletti Langendorfban született. 
1517-ben a baseli egyetemen magisteri fokozatot nyert, s ott sajátította el a nyom
dászat művészetét. A legkiválóbb nürnbergi nyomdává fejlődő műhelyében 1524- 
től 1550. március 18-án bekövetkezett haláláig mintegy 800 mű látott napvilágot, 
köztük a kor legkiválóbb humanistáinak és Luthernek munkái is. Kiadványai ed
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dig feltárt, még távolról sem teljes soráról főként két mű tájékoztat. 1. Huma
nismus in Nürnberg 1500—1540. Eine Liste der Druckschriften von Josef Benzing. 
In: Albrecht Dürers Umwelt. Festschrift zum 500. Geburtstag. Nürnberg. 1971. —
2. Joseph C. Shipman: Johannes Petreius, Nurenberg Publisher of Scientific Works, 
1524—1550. In: Hommage to a bookman. Essays on manuscripts, books and prin
ting written for Hans P. Kraus on his 60th birthday Oct. 12. 1967. Ed. Hellmut 
Lehman-Haupt. Berlin. 147—162.. Ik. (E tanulmányok rendelkezésemre bocsátásá
ért S o l t é s z  Z o l t á n n á nak mondok köszönetét.)

A Petreius nyomdát támogatta a magyar reformációban jelentős szerepet játszó 
B r a n d e n b u r g i  G y ö r g y  őrgróf is. Tacitus Germániáról szóló művét Petreius neki 
és ifjabb Albrechtnek ajánlotta, s a keretdíszes címlapon mindkettőjük metszett 
képe és címere is szerepel (OSzK Ant. 2145.). Lehetséges, hogy Dévait Branden
burgi György is ajánlotta Petreiusnak, vagy anyagilag támogatta műve kiadásá
ban, hiszen a reformátor nürnbergi tartózkodása közben felkereste az őrgrófot 
és tárgyalt vele.
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RÉDEY PÁL

Madách-gyűjtemény Győrött
Szabó József munkásságáról

Ha vannak a nemzeti művelődésügynek, nemzeti kultúrának napszámosai, 
akkor Szabó Józsefet ezek között fogjuk számon tartani. Neve az utóbbi idő
ben egyre gyakrabban bukkan fel, mert való igaz, hogy Madáchnak rene
szánsza van, Szabó József pedig sok lappangó dolgot publikál Madáchról, s 
ha Madáchot valaki megközelíteni kívánja, óhatatlanul találkozik Szabó 
nevével. Irodalomtudósok, kutatók, színházi rendezők, kiadók tárgyalnak ve
le, a szakmabeliek nagyra értékelik tudását, de főként elmélyülését Madách 
munkáiban, s nem utolsósorban nagyra becsülik egyedülálló gyűjteményét, 
amely a győri Xántus Múzeumban nyert elhelyezést.

Egy gyűjtemény születésének viharos története lehet. A Szabó-féle gyűj
temény mégsem viharban született, s el is kerülte a viharos zónákat. Csendes 
áldozat, mélyről fakadó, rejtett szenvedély hozta egybe az anyagot, 30—40 év 
szívós keresése. Cserépdarabokból, törmelékekből állt egybe az a kb. 
7000-nyi tétel, amely ma az ország legteljesebb Madách-gyűjteménye és az 
Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia és a Petőfi 
Irodalmi Múzeum tartja számon, gyakorol felügyeletet felette.

Szabóban a Madách iránti vonzódás még 1922-ben fogant, amikor érettségi 
tétele volt a nagy gondolkodó. Irodalomtanára, néhai Hollóssy Kálmán 
oltotta be Madách szeretetével a soproni líceumban, de igazi sodrásába akkor 
került, amikor 1948-ban Balassagyarmaton püspök lett. Itt minden Madáchra 
(és Mikszáthra) emlékeztette. Gyakran járt ki a csesztvei kúriához, a nagy 
hárs alatt maga is nemegyszer merített ihletet a költőtől, s a közeli Sztrego- 
vára is többször ellátogatott. Balassagyarmaton észrevétlenül gyarapodott a 
gyűjtemény. ,,Egy-egy gyűjtemény, ha bizonyos szintre jut, magát is gyara
pítja — vallja. — Tíz év alatt elkerülte már az ezredik tételt.” Előfizetője 
lett a posta „sajtófigyelőjének”, amely rendszeresen szállította az őt érdeklő 
anyagot; kapcsolatba lépett budapesti és vidéki antikváriumokkal, s ha vala
mi „befutott”, értesítették. Már Balassagyarmaton szinte kiszorította a gyűj
temény a lakásból a családot.

Egy élet munkája fekszik benne, s általános megállapítás szerint a 96 szá
zalékban teljes gyűjtemény felbecsülhetetlen értéket képvisel. Ma a múzeum 
fedezi a hiányzó és olykor fellelhető kiadványok, tárgyak beszerzését. Utolsó 
nagy meglepetésük a Lantvirág 1840-es első kiadásának aukción való meg
vásárlása volt, 12 ezer forint volt a licitálás végösszege.

1974 óta végleges otthona a megyei múzeum, a Xántus, ez a barokk
neoklasszikus épület, a pannonhalmi főapát egykori győri rezidenciája.
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Nagyszerű helyre került, s a megye szenvedélyes szeretettel adoptálta a 
nógrádi dombok szülöttét, a magyar drámairodalom legnagyobb fiát.

Szabó József „profilja” nem változott nyugalmazott lelkészkorában sem. 
Győrött is a gyűjtés, a Madáchcsal kapcsolatos irodalom, relikviák beszerzé
se a fő feladata. A gyűjtemény igazán haszna vehetővé akkor válik, ha leltá
rozva, kartotékolva lesz az anyag. Ez a munka zömében hátra van. Igaz, je
lenleg még Szabó át tudja tekinteni az egész gyűjteményt. Látogatják is 
bőven — mivel egyúttal kutató helyiség is a terem — hazai és külföldi ven
dégek, általában olyanok, akik Madáchcsal foglalkoznak. Maga Szabó József 
pedig kiegészít, helyreigazít tévedéseket, és publikál kutatásai alapján. Éven
te rendszeresen 50—60 órában előadásokat tart középiskoláknak Madáchról, 
és szeretteti meg a nagy drámaírót. Ilyenkor a rendelkezésre álló anyagból 
bőven illusztrál.

A gyűjtemény

Megpróbáljuk felbontani az áttekinthetőség kedvéért — az olvasót is bizo
nyára érdeklő — gyűjteményt. Az elhelyezés belső rendje is nagyjából ebben 
a felbontásban áll előttünk.

1. A könyvanyag a legértékesebb állománya a gyűjteménynek. Ezek között 
szerepel Az ember tragédiája (a következőkben: Tragédia) 124 hazai és kül
földi magyar nyelvű kiadása. Pusztán az érdekesség kedvéért jegyezzük meg, 
hogy 1951-ben Dél-Amerikában, Buenos Airesben is megjelent magyarul a 
Tragédia. Két unikum is van ebben a sorozatban. Tudvalevőleg Madách a 
Tragédiát 1859—60-ban írta, kiadása valamivel később volt. Az unikumok 
egyike az író által dedikált 1862. január 31-én aláírt, első kiadású példány. 
A másik ún. másodlagos kézirat: ez 1861-es, ugyancsak első kiadás, Madách 
saját kezű javításával, amelyet a második kiadás számára készített elő.

Ebben a könyvanyagban szerepelnek Madách egyéb művei. Tehát lírája, 
drámái, a Pesti Hírlapban megjelent cikkei stb. S végül mint csatlakozó rész 
a Tragédia 33 nyelven történt fordítása. Ebben a számban benne vannak a 
részfordítások és kiadások is. Ugyancsak kuriózumként történjék említés 
arról, hogy öt orosz fordítás van forgalomban, többek között Gorkij is le
fordította. De lefordították japán, héber stb. nyelvekre, s a múzeumnak 
jelzése van arról, hogy norvég és portugál fordítás folyamatban van. A Tra
gédiával —' és egyúttal Madáchcsal — az UNESCO egyik 1978. évi kiadványa 
is foglalkozik. Roppant feladat nyomon kísérni a Tragédia diadalátj át, hiszen 
például a spanyol fordítással a közelmúltban tört be Latin-Amerika népei 
közé.

2. A gyűjtemény másik csoportja az eredeti kéziratok gyűjteménye. Ebből 
aránylag kevés van, de történeti szempontból rendkívül értékesek. Az 
autográf iratok közül az egyik Teleki László halálára vet fényt. Ugyancsak 
rendkívüli értékűek a Fráter Erzsi és Majthényi Anna leveleiből valók. 
A sort kiegészítik Madách családjának a költőre vonatkozó levelei. Mintegy 
25 ilyen családi levél — általában német nyelven írt — vár még feldolgozás
ra. Ide sorolhatjuk Madách gyermekeiről őrzött eredeti fényképeket is.,

3. A harmadik részleg Madách életéről és műveiről szóló tudományos 
anyag. Ebben megvan Gyulai Páltól Morvay Győzőn, Palágyi Menyhérten, 
Voinovich Gézán át Halász Gáborig minden tanulmány, kritikai, esztétikai 
kiadvány. A gyűjteménynek az a kizárólagos értéke, hogy a kutatónak nem
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Részlet a Madách-gyűjteményből. Orosz, japán, örmény fordítás 
(Balassagyarmat, 1967)
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kell külön keresnie a Madáchról eddig megjelent irodalmat, ez egyetlen 
„tömbben” rendszerezve rendelkezésére áll. Igaz, s ezt vallja Szabó József is, 
eljött az ideje annak, hogy új kritikai igényű Madách összes Művei lássanak 
napvilágot. A Magyar Tudományos Akadémia, Sőtér István szorgalmazására 
foglalkozik a gondolattal, s lehet, hogy a közeljövőben valóra is válik a terv.

4. A gyűjtemény legterjedelmesebb része a Madáchcsal valamiképpen kap
csolatos egyéb könyv- és folyóiratanyag. Ez kb. 50 folyómétert ölel fel. Erre 
az anyagra áll elsősorban, hogy mintegy 96 százalékban teljes. Természetesen 
ebben a részben helyet foglal szépirodalom, próza és költészet, mindaz, ami 
részletesen vagy csak néhány gondolatban foglalkozik a nagy drámaíróval.

5. A következő rész a színháztörténészek csemegéje elsősorban. Ebben a 
Tragédia és Madách egyéb drámáinak (Civilizátor, Mózes, Mária királynő, 
Nápolyi Endre, Csák végnapjai, Férfi és nő, Commodus) színpadi élete nyert 
összegyűjtést. Színlapok, műsorfüzetek, kritikák, publikációk, plakátok színes 
anyagából áll ez a részleg. A nagy színpadi siker természetesen a Tragédia 
volt, ennek megfelelően a Tragédiával kapcsolatos anyag foglalja el itt a 
főhelyet. Madách nem érhette meg halhatatlan drámájának nemzeti drámá
vá való emelkedését, Paulay Ede csak 1883-ban vitte először színre a Nem
zetiben. Azóta minden rendező vágya és próbatétele a Tragédia. S míg 
Paulaynak bukást jövendöltek, addig Hevesi Sándor már húsz éven keresztül 
rendezte, Németh Antal színháztörténeti szempontból is feldolgozta, s ma 
megközelíti az 1500-as előadási számot.

1946. június 23-án előadták a cserepoveci fogolytáborban, s talán a világon 
egyetlen esetben játszotta Évát férfi. A Mózest 1970-ben a szegedi zsinagógá
ban adták elő, s ezt emléklap őrzi. Bajcsy-Zsilinszky Endre 1934-ben a bécsi 
Burgtheater Tragédia előadásáról a Szabadságban hatalmas cikket írt. „Ma
dách Imre megírta Az ember tragédiáját magyarul és halhatatlanul. Mohácsi 
Jenő jól, hiven és szépen lefordította németre. Hermann Röbbeling megértet
te és megjátszotta a világirodalom leggrandiózusabb drámai költeményét. . .” 
— lelkendezett Bajcsy-Zsilinszky.

Itt kapott helyet Ránki György operája is, amelynek két kötetes teljes par
titúrája birtokukban van. (Ránki egyedülálló kísérlete volt a Tragédia megszó
laltatása muzsikában.) De itt van Németh Antal rendezési jegyzete képekkel 
illusztrálva. Túl az irodalmi értéken, ez a részleg a leglátványosabb, a leg
több szenzációval rendelkezik.

6. A gyűjteménynek van képzőművészeti részlege is. Ez az anyag is gya
rapszik. Eredetiben megvan Kisfaludi Strobl Zsigmond, Borsos Miklós 
Madách-plakettja, Pátzay Pál A gondolkodó Madách bronz kisplasztikája, 
Kovács Margit Madách művét szimbolizáló kerámia tálja stb. Festmények, 
miniatúrák, valamint fotók egészítik ki az anyagot. Innen tudjuk, hogy 
Clevelandban is áll többek között egy Madách-mellszobor, s ugyancsak ké
pekről szemlélhetjük Vilt Tibor, Vigh Tamás, Varga Jenő stb. szobrait. 
A kutatóhelyiségben a metszetek, fotók, festmények, plasztikák mind Ma
dáchcsal kapcsolatosak. A jellegzetesen magas homlokú, mélyen bennülő sze
mű, hosszan lelógó bajuszú Madách karaktere a képeken keresztül mélyen a 
leikébe vésődik a látogatónak.

7. Befejezésül a járulékos anyag kb. 600 darabos gyűjteményéről kell em
lítést tennünk. Itt a bélyegektől kezdve hanglemezekig sok minden van, ami 
Madáchcsal kapcsolatos. (Vasvári Anna például 65 eredeti karikatúráját 
ajándékozta a múzeumnak, amelyek a Ludas Matyiban jelentek meg, és a 
Tragédia egy-egy gondolatának karikatúrái.) Itt van Szabó Józsefnek az
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egyik Madách-unokával készített riportja magnószalagon, nemkülönben a 
Szinetár-féle öt darabos sztereolemez a teljes Tragédiával. E gyűjtemény ge
rincét mégis az illusztrációk képezik. Zichy Mihály, Budai György, Haranghy 
Jenő, Farkas András és különösen a jelen nagyjai közül Kass János illuszt
rációi értékesek.

A gyűjtemény gondozója

Nos, általánosságban ennyiből áll a gyűjtemény, és nagyjából így próbáltuk 
rendszerezni azt, ami pillanatnyilag a „gyűjtő” fejében van. Szabó József 
ugyanis behunyt szemmel nyúl ahhoz a darabhoz, amelyre éppen szüksége 
van. Nincs szüksége katalógusra, hogy előkeressen és bemutasson egy-egy 
„csemegét”. Gondozója, értője és kalaúza a gyűjteménynek. De ugyanígy 
mondja behunyt szemmel a Tragédiát. Kívülről tudja, s látogatóit elbűvöli 
a részletek sajátos hangsúlyozásával. Ádám, Éva és Lucifer egy személyben, 
ahogyan a szöveg megkívánja. Üj összefüggéseket fedez fel naponta, s újra 
tudja értékelni nemzeti drámánk csodálatos mondanivalóját. Az irodalomku
tatás élő lexikonja.

Egy élet munkája van a gyűjteményben, s ma egy életet tölt be a gyűjte
mény. Mégpedig Szabó Józsefnek, a nyugdíjas evangélikus püspöknek az 
életét, aki a nemzeti művelődésügynek hatalmas szolgálatot tett a Madách- 
kiadványok, relikviák gyűjtésével és annak közkinccsé tevésével.

Madó.ch 1862. szeptember 13-án írt levelének részlete

„Igaz, hogy [az ember] mindenütt megbukik, s megbuktatója min
denütt egy gyönge, mi az emberi természet legbensőbb lényében rej
lik, melyet levetni nem bír (ez volna csekély nézetem szerint tragikum), 
de, bár kétségbeesve azt tartja, hogy eddig tett minden kísérlet erőfo
gyasztás volt, azért mégis fejlődése mindig előbbre s előbbre ment, az 
emberiség haladt, ha a küzdő egyén nem is vette észre, s azon emberi 
gyöngét, melyet saját maga legyőzni nem bír, az isteni gondviselő 
vezérlő keze pótolja, mire az utolsó jelenet ’küzd és bízzál’-ja vonatko
zik.”
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Népfőiskolái munkánk négy évtized távolából

Negyven, esztendő nem rövid idő ahhoz, hogy egy egyházi, pedagógiai és tár
sadalomformáló vállalkozást elemezzünk és tárgyilagosan értékelni tudjunk. 
Ezért indokolt visszatekintenünk az evangélikus egyház negyven éve kezdett 
és tíz éven át folytatott népfőiskolái munkájára. Indítást adott erre a nagy- 
tarcsai Tessedik Sámuel Evangélikus Népfőiskola megnyitásának (1938. no- 
vomber 15.) 40. évfordulója, és ennek az emlékezésnek jegyében ebben az 
évben tartott Országos Evangélikus Népfőiskolás Találkozó. Érdemes az egy
kori népfőiskolái munkánk sajátosságát és jelentőségét megvilágítanunk. Egy
házunk jelen századi történetének megbecsülendő mozzanata volt ez.

Az evangélikus népfőiskola hazánkban úttörő vállalkozás volt. Bár rövi- 
debb időtartamú népfőiskolái tanfolyamok már tartattak abban az időben, 
a teljes téli időszakra kiterjedő bentlakásos népfőiskolát az evangélikus nép
főiskola valósította meg elsőnek Magyarországon. Példát erre a skandináviai 
népfőiskolák szolgáltattak, amelyek akkor már 5—8 évtizedes múltra tekin
tettek vissza, s a dán, svéd, finn, norvég parasztságnak nagyszerűen bevált 
nevelőintézményei voltak. Fiatal magyar evangélikus lelkészek is ott Északon 
találkoztak velük, és nyertek komoly indítást itthoni megvalósításukra. 
A skandináv népfőiskola komoly életváltozást tűzött ki céljául és valósított 
meg a falusi néprétegekben.

Az ügy magyar evangélikus megragadottjai is ilyet akartak, és ehhez a 
falusi életviszonyok között lehetséges legtöbb időt: a téli öt hónapot kérték 
el a tanulni vágyó parasztifjaktól. Nem volt ez kis követelmény olyan „iskola” 
számára, amely nem adott bizonyítványt, nem ígért elhelyezkedést, nem bíz
tatott a falusi életkörülményekből való kiemelkedéssel, hanem inkább a pa
raszti életben való megmaradásra és abban való igényesebb munkálkodásra 
nevelt. Az evangélikus népfőiskola nem is vált divattá. Szívós munkával és 
fokozatos szervezéssel az eredeti igényekhez ragaszkodva fejlődött.

Így keletkezett a nagytaresai után Orosházán (1940), a Fébé Diakonissza 
Intézetben (1941. leánynépfőiskola), a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület
ben (1942. külön fiú- és leánynépfőiskola). A Tessedik Népfőiskola egy tan
folyamát Foton rendezte meg (1947). Voltak még kezdeményezések Tordason 
és Szarvason (1943). Ezek a népfőiskolák 1938—48-ig 20 téli tanfolyamot 
tartottak 544 fiú és leány részvételével, továbbá 10 rövidebb tanfolyamot — 
kiegészítő jellegűeket — mintegy 200 résztvevővel. A munka értékét aláhúz
za, hogy nehéz időkben folyt, jórészt háborús években, katonai behívások, 
háborús események idején. Nem egyszer vezető hiányával, fenntartási gon
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dokkal küszködve, a háborús viszonyok jövőtlenséget árasztó hatásával is 
dacolva.

Az evangélikus népfőiskola a tanult népréteg keveseinek a felelősségét 
tükrözte a tanulásból kimaradt tömegek iránt: értelmiségiek missziója volt 
a parasztság felemelésére. Nem főhivatású oktatók látták el a különben na
gyon szétágazó ismeretközlést, hanem önkéntes szolgáló gárda. A munkában 
résztvevők hivatásuk gyakorlása, szakterületük ellátása mellett szabad idejük 
terhére vállalták a díjazatlan szolgálatot a parasztfiatalok érdekében. Elő
adók az élet és a tudomány minden területéről akadtak: szakavatott peda
gógusok — néptanítótól egyetemi tanárig —, elméleti tudósok (szociológus, 
néprajzos, közgazdász), gyakorlati foglalkozásúak (mezőgazdász, adóügyi 
szakértő, faluvezető, ügyvéd, orvos, állatorvos, magkereskedő) és felvilágosult 
gazdaemberek, kertészek, állattartók, méhészek stb. Készséges emberek arra, 
hogy tudásukat, gyakorlati tapasztalataikat megosszák az ezeket addig nél
külözőkkel. Több népfőiskolái tanfolyamon nagyobb számú volt az előadói 
gárda, mint a hallgatók csoportja. Ebből eredően nagyon friss és változatos 
volt a munka is. Nem terhes ismeretanyag közlésével, száraz előadásokkal, 
hanem élményszerű beszámolókkal, őszinte kérdés-feltevésekkel, közös útke
reséssel, sok beszélgetéssel. Az előadók nagy része sok-sok utazással, az in
tézmény fenntartásáért rendszeres anyagi áldozatot is hozva, a nép iránti 
felelősségtől indíttatva látta el munkáját.

Az evangélikus népfőiskolán két sínpáron futott a szolgálat. A két világ
háború közötti legjobb magyar írók látásait magukévá téve felismerték, 
hogy a magyar nép és a magyar lelkiség értékes része a falvak elmaradt 
népe. Ez a réteg elesettségében is sok nemzeti érték letéteményese és az 
óhajtott nemzeti megújulás lehetősége. Íróink és szociográfusaink útmuta
tásait követve törekedett az evangélikus népfőiskola növendékeit — s rajtuk 
keresztül a magyar falut — értékeire, küldetésére, lehetőségeire ráébreszteni, 
művelődésre és öntudatosodásra lelkesíteni, nemzeti szerepének a felismeré
sére elvezetni, s annak ellátására alkalmassá tenni. Ezért tanulmányi anya
gában nagy helyet biztosított a magyar történelem és irodalom parasztsorssal 
és paraszti élettel kapcsolatos vonatkozásainak. Ilyen vonatkozású műveket 
nemcsak ismertettek, olvastattak és közösen megtárgyaltak, hanem jeles író
kat is vendégül láttak és meghallgattak (Kodolányi János, Veres Péter, 
Erdei Ferenc, Somogyi Imre stb.). A népi írók programját az evangélikus 
népfőiskola magáévá tette: mindent megtenni a magyar falu önmagára ébre
déséért, a benne rejlő értékek kibontakoztatásáért.

Egyúttal eleven tapasztalata volt az evangélikus népfőiskola szolgáló gár
dájának a magyar falu lelki nyomorúságáról és erkölcsi elesettségéről is. 
Ügy ítélték, hogy ennek a sokra hivatott néprétegnek mélyre ható megúju
láson — nemcsak öntudati, műveltségbeli, hanem lelki megújuláson — kell 
keresztülmennie, hogy hivatását betölthesse. Ezért kívánták a népfőiskolát 
nemcsak népi, hanem lelki nevelő intézménnyé is formálni.

Ez utóbbi célt szolgálta, hogy a népfőiskolát egyházi intézménynek látták, 
egyházi kötelékben szervezték, lelkészi vezetéssel irányították, s az előadók 
soraiban szívesen láttak evangéliumi hitű szakembereket. Ezt a célt szolgálta 
a népfőiskolások kollégiumi együttélése is, amelyben helyet biztosítottak a 
Biblia csoportos és egyéni tanulmányozásának, imádságnak és éneknek. 
A barátkozás, testvéri viszony, a lelkipásztori figyelem tette ezeket az inter- 
nátusokat a lelki megújulás kohóivá is. Az evangélikus népfőiskola nemcsak 
a paraszti rétegek őserőire, a bennük levő még feltáratlan értékekre épített,
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hanem az életek megújítójára: Jézus Krisztusra, az evangélium hatalmára, 
a személyes keresztyén hit életváltoztató erejére. Ebben a bizakodásában nem 
csalódott. Negyven év távolából is boldogan lehet nyugtázni a fiatalon nyert 
lelki hatások, hitbeli megújulások életre szóló befolyását. A jubileum jegyé
ben megtartott népfőiskolái találkozón elhangzott, vagy írásban elküldött 
beszámolók ékes bizonyságai ennek.

Az evangélikus népfőiskolái munka korlátáiról is hadd essék néhány szó. 
A negyven éves távlat jó arra, hogy a munka fogyatékosságait is lássuk.

Elsőnek hadd említsem a személyi kérdéseket. Sztehló Gábor nagytarcsai 
lelkésznek elévülhetetlen érdeme a népfőiskola eszméjének magyar földre 
való átplántálása, a nagytarcsai népfőiskola megteremtése. Tudott és mert 
nagyot álmodni és álmai megvalósításán szívósan fáradozni. Semmiből te
remtette meg az első népfőiskolát, és éveken keresztül nem kis nehézségek 
között vezette. De sajnos idő előtt otthagyta. A nagytarcsai népfőiskolának 
nem lett volna szabad már 1943-ban gazdátlanná válnia. E sorok írója is csak 
két évet töltött tényleges népfőiskolái munkában. A nevelők nagyon gyakran 
változtak, többször egy tanfolyam idején belül is. Katonai behívók is meg
megszakították a munka folytonosságát. Haláleset is beleszólt a hivatásul 
választott életmű beteljesítésébe. Egyedül a Fébé leánynépfőiskola vezetése 
volt mindvégig egy kézben, s ennek kedvező hatása meg is mutatkozott. 
A református testvérmozgalom szerencsésebb volt a vezetés személyi ellátá
sában. Sajnos az evangélikus népfőiskolái mozgalomnak hiányzott az elhí
vott, átütő erejű, fáradhatatlan vezetője.

Távlati terv tekintetében se volt elég nagy perspektívájú ez a munka. 
Ennek egyik árulkodó bizonyítéka a nagytarcsai népfőiskola épülete. Egyet
len eredetileg is népfőiskolának tervezett épület! Ugyan szépen fogalmazó
dott meg a cél: olyan hajlékot emelni, amely nem tér el túlzottan a kis 
paraszti házaktól, nem táplál elkívánkozást a falusi életformából, de példát 
nyújt a falusi lakóházak építkezésénél. Az egymástól külön álló apró házak 
már kezdettől fogva szűkek és célszerűtlenek voltak egy intézet befogadásá
ra. Ilyeneket a magyar paraszti életforma már kinőtt akkorra. A népfőisko
lások jórésze kényelmesebb, egészségesebb és komfortosabb otthonokból jött, 
mint amilyeneket a magyar falu iskolája mintaképpen kínált neki. Egy kicsit 
szimbóluma ez annak is, hogy nem volt elég bátor, messzenéző ez a vállal
kozás. Különösen nem a politikai nevelés tekintetében. A történelem sokkal 
többet produkált, mint amit az evangélikus népfőiskola legmerészebb falu
mentői álmodni is tudtak. Túlságosan kisparaszti és kispolgári volt a népfő
iskola szocializmusa és társadalom-megújulási eszménye is.

Nem jelenti ez azt, hogy a növendékek nem tudtak boldogulni a népfőis
kola útravalójával a változó világban. Többen töltöttek be később komoly 
szerepet politikai síkon, a gazdasági és társadalmi struktúrát átszervező 
munkakörökben. És helytálltak a kiszámíthatatlanul új világ felelős poszt
jain. Itt is bebizonyosodott, hogy a népfőiskolának nem kész megoldások 
nyújtása volt a feladata, hanem a lélek formálása, a tudat nyitogatása, az 
egyéni készség fejlesztése, az ember éretté tétele arra, hogy megváltozott 
világban, az új helyzetben is megkeresse a helyét és elvégezze a rá váró 
feladatot. A volt népfőiskolások életsorának színes alakulása mutatja, milyen 
sokra és sokfélére volt jó és használható az az útravaló, amivel a szerény 
intézet elbocsátotta őket.
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Rákóczi Ferenc: Vallomások. Emlékiratok
Budapest 1979. Szépirodalmi

A Magyar remekírók sorozatban, 
H o p p  L a j o s  hatalmas jegyzetanyagával, 
S z e p e s  E r i k a  és V a s  I s t v á n  fordításá
ban, mindhármójuk kitűnő utószavával 
megjelent mű nem tartozik a megszo
kott értelemben használatos emlékira
tok közé. Nemcsak azért, mivel az 
1716—1719 között négy részletben meg
írt nagy munka szétfeszíti az emlék
iratok hagyományos kereteit, hanem 
leginkább azért, mivel hiányzik belőle 
az önmentő tendencia. Kíméletlenül 
őszintén vall hibáiról, mulasztásairól, 
bűneiről, hisz az „Örök Igazság” előtt 
tudja magát; egyedül szegény, meg
gyalázott népének szegődik prókátorá
vá. Őszinteségével és pontosságra törek
vésével a történettudomány számára is 
szolgáltat egész sor felbecsülhetetlen 
forrásértékű adatot. A tartalmi érde
kességek mellett a formai értékek is 
nyilvánvalókká válnak. Vérbeli író áll 
elénk, aki nemcsak a kardforgatásnak, 
de a toliforgatásnak is mestere.

Mire végére érünk a 700 oldalnyi iz
galmas kötetnek, Rákóczi fejedelem 
lelki portréja lényeges új vonásokkal 
gazdagodik: már nemcsak a hős vezért 
látjuk meg benne, hanem a ragyogó 
érzékű diplomatát, a hadtudományok 
értő művelőjét, a véres és viharos kor 
egyik kiemelkedő gondolkodóját is, s 
talán mindenek felett egy szeretni és 
tisztelni érdemes embert, aki maga száll 
le megdicsőülésének szobortalapzatáról, 
hogy — átlépve az évszázadokat — 
kortársként szóljon hozzánk arról, 
amiért élni igazán érdemes. Mondhat
juk ezt egyszerűen úgy is, hogy egyet
len „ügy” hevítette egész életében, s 
közben megkérdezhetjük magunktól, 
vajon életvitelünk nem bizonyult-e

akárhányszor „ügy”-nélkülinek, vagy 
éppen ellenkezőleg: nem túl sok „ügy” 
szívja-e el életerőnket. Az „ügy” a nép, 
a nemzet, a haza szerencsétlen állapo
tából kivezető útjának szakadatlan ke
resése volt, amelyben a helyzet gyakori 
változása — a hatalomtól a kiszolgálta
tottságig terjedő széles skálán — együtt 
járhatott ugyan a legkülönfélébb esz
közök igénybevételével, az életmű alap
irányában azonban mégsem következett 
be törés. Ez az elvi szilárdság már ön
magában is igen szép — egyben meg
lehetősen ritka — emberi tulajdonság, 
mégsem maradhatunk meg ennél a fel
ismerésnél.

Rákóczi ugyanis Vallomásaiban és 
Emlékirataiban egyaránt tanújelét adja 
annak, hogy a Biblia, Szent Ágoston, 
vagy éppen haditudományi művek, eset
leg Bonfini nemcsak könyvespolcát dí
szítő csecsebecsék, hanem megértett és 
átélt mondanivalójú értékek számára. 
Ha ezt látjuk, akkor nem fogjuk pusz
tán reálpolitikai tettnek minősíteni a 
katolikus Rákóczi zömmel protestáns 
hívei lelki szabadságának érdekében 
megtett számos intézkedését; nem fog
juk naivitásnak bélyegezni úrnak és 
pórnak egy zászló alá tömörítő állha
tatos igyekezetét; nem fogjuk beérni a 
régi és újabb vallásos szerzőkkel való 
formai-tartalmi rokon vonások felfede
zésével ; hanem észrevesszük, ami mind
ezekben és mindezek mögött meghatá
rozó tényezője minden törekvésének: az 
igazán átélt hitet, mely erőforrásul ada
tott számára akkor is, amikor kék volt 
élete ege, s az maradt akkor is, amikor 
végérvényesen viharfelhők sötétítették 
azt el.

S ha a megrendítően szép könyvet
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végigolvasva rövid számvetést próbá
lunk végezni, talán így összegezhetünk: 
voltak, akik a nekik kimért sokból — 
keveset adtak; voltak, akik a sokból — 
sokat adtak; Rákóczi azonban a sokból 
— mindent odaáldozott: óriási vagyont, 
nyugalmas életet, családi boldogságot, 
a drága haza ismerős tájait, még a re
ményeit is; ám nem érezte magát ki- 
fosztottnak, s nem lázadozott sorsa 
mostohaságán. Műve utolsó mondatai

ban lebben fel a fátyol erről az ellent
mondásos titokról: „Legyen Neked
[Uram] dicsőség és dicséret minden kí
nért, gyötrelemért és szenvedésért, 
melynek eltűrésében segítségemre vol
tál. . . .  Erősíts meg rendelésed útjain, 
tedd, hogy hordozzam keresztemet, így 
Fiadat követve elérkezzem oda, ahova 
ő is érkezik.”

Magassy Sándor

A Fáklya mai fiatal lelkész kezében

Móricz Zsigmond centenáriumára

Szeretni kell Móriczot ahhoz, hogy 
F á k l y a  című regényét lelkészként sér
tett önérzettel félre ne tegyük. Szeretni 
kell, hogy elfogadjuk mindazt, amit éles 
szemmel, kritikával elmond benne a 
hazáját, magyarságát, népét szerető, ér
tük hamis illúziókkal, üres hittel, gyen
ge egyházzal szakítani kész, maga is 
fáklyaként világító író. Szeretni úgy, 
ahogy a kritikusainkat kell szeretnünk. 
Kár lenne haraggal, vagy visszautasí
tással fogadni a diagnózis szavait, aho
gyan tették ezt oly sokan annak idején, 
1917-ben, amikor a Fáklya megjelent.

A Fáklya egy fiatal református lel
kész életének és halálának regénye. 
Matolcsy Miklós, a debreceni teológia 
eminens diákja szent lelkesedéssel kez
di meg pályáját. Falujának, gyülekezeté
nek világító példaképe kíván lenni, hogy 
mélységükből kiemelje, emberibb em
berré formálja híveit. De már az első 
napon be kell látnia, milyen mozdít
hatatlan erőkkel áll szemben. Nemhogy 
ő emelné magához az embereket, de 
azok húzzák le őt. Matolcsy vége a bu
kás lenne, ha az író nem könyörülne 
rajta. Egy tűzvész során megadatik neki 
a lehetőség; feláldozhatja életét.

T á r s a d a l o m k r i t i k á j á r ó l  más regényei 
kapcsán is sokan és sokat írtak. Móricz 
realizmusa világosan deríti fel egy rom
lásnak indult ország vezetőinek szűk
látókörűségét, önzését. A bomló feudál- 
kapitalizmus világában korrupt dzsent
rik, a néppel, az emberrel semmit nem 
törődő, csak az uralkodó osztályt kiszol
gáló értelmiségi középréteg képviselői

nem vihetik előre az országot, idejük 
ezért megszámláltatott, nincs létjogo
sultságuk.

E g y h á z k r i t i k á j a :  kíméletlen fényben 
mutatja meg Móricz a század elejei re
formátus klérus minden romlottságát; 
a vagyonuk gyarapításának élő lelké
szeket, akik érdekeiket keresve megal- 
kuvóan elárulják hivatásukat; a lelkész
választás körüli vesztegetéseket, az 
uralkodó osztály iránti hízelgő alázatot. 
A hit és tartás, nélküli egyház képe ez, 
amely a nagyobb darab kenyérért a rá
bízott „juhokat” is eladja, mert számá
ra csak az önérdek a fontos. így válik 
a fennálló társadalmi rend gátlástalan 
kiszolgálójává.

Ebben az egyházban, amely át van 
szőve a babitsi cinkos némaság bűné
vel, s a rábízott emberek pásztorolását 
„kukoricadarálós” igehirdetési stílusban 
végzi, nincs helye semmiféle lelkese
désnek, igazságnak és jobbra való tö
rekvésnek. A hit és szolgálat útjáról el
távolodott egyház nem tűri meg sorai 
közt azt, aki hivatásának komolyan vé
telével bűnére emlékezteti. A sötétség 
nem fogadja be a világosságot.

E m b e r k r i t i k á j a  a jót rossz úton kereső 
hősnek szól. Móricz úgy látja, hogy a 
hit, a szépet akarás és a lelkesedés ke
vés ahhoz, hogy egy megromlott társa
dalomban és egyházban ez a jó ki is 
virágozzék. „A Krisztus meghalt, de itt 
maradt minden baj és fájdalom” — 
mondatja Matolcsyval. Alakjában Mó
ricz vívódik hit, szeretet, egyház, hala
dás kérdéseivel, ő  olyan egyházzal ta
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lálkozott, amely képtelennek bizonyult 
arra, hogy előremozdító erő legyen. A 
társadalom pedig megoldást érlelt. Mó
ricz csak ennek az egyháznak a tolmá
csolásában hall a hitről, s ezt elutasítja.

Móricz is úgy hal meg, mint Matol- 
csy; „Elvégeztetett, de semmi sem tisz
táztatott.” Véglegesen szakítani nem tud, 
ő, aki papleány gyermeke, református 
iskolák neveltje, érzi, hit nélkül nem 
lehet élni. Az igazi, élő hitet azonban 
soha nem találta meg. Hite élete során 
felbomlik valamiféle panteista Világ
isten hitbe: Isten törvényszerűségeivel 
igazgatja a mindenséget. Ez a hit való-

Fénycsóvák

M a r ó t i  L a j o s  monodrámájában — A  
s z á m k i v e t e t t  — a Firenzéből 15 éve 
száműzött Dante ajánlatot kapott, hogy 
amnesztiában részesítik, ha váltságdíjat 
fizet, és megalázó procedúrának veti 
alá magát. S most számot vet ezen az 
éjszakán: Mi az, ami nélkül lehet, és 
ami nélkül nem lehet élni? Képes-e 
szerelmese nélkül élni? Ügy érzi, igen, 
és lemond róla. Képes-e a nélkül a te
vékenység nélkül élni, amellyel közös
ségét az általa látott nagy cél felé vinni 
szeretné? Ügy érzi, igen, és leszámol 
politikai vezető szerepével. Képes-e a 
város nélkül élni, ami számára „a min
den”? S képes-e az enyhet, megnyug
vást és gyógyulást adó otthon nélkül 
élni? Inkább, minthogy az árat meg
fizesse, amit kémek érte: identitását, 
énjét, annak lehetőségét, hogy önmaga 
lehessen és maradhasson. Mert csak, ha 
önmaga marad, akkor tudja a Művet, 
a Divina Commediát befejezni.

De lehet-e az ember igazán önmaga 
Isten némasága mellett és a maga Fi
renzéjén kívül? Mert hiába kiáltja 
Dante az első rész végén: „Szólalj meg, 
Isten!” És jajgatja, majd tompán ismé
telgeti a második rész végén: „Soha 
Firenzébe be nem lépek . . . ”

V é s z i  E n d r e  é s  G á b o r  P á l  f i l m j é n e k  
( A n g i  V e r a )  a hősnője 1948-ban 18 éves 
ápolónő. Kezdetben nyílt, együttérző 
szívvel áll a szenvedők, a szegények, a

ban alkalmatlan volt arra, hogy meg
oldást adjon, erőforrás legyen.

Mit mond hát regénye egy mai fiatal 
protestáns lelkésznek? Móricz úgy látta, 
a hit nem ad segítséget ahhoz, hogy 
emberebb emberré legyen az ember. Én 
úgy látom; jobban kell csinálnunk, tel
jesebb hittel, s főleg eleven, szolgáló 
krisztushittel kell élnünk, mert hit nél
kül nem lehet erőnket meghaladó, em
berfölötti feladatokat, az emberformálás, 
új világot építés munkáját véghez
vinni.

Balicza Iván

gyengék mellett, és naiv vakmerőség
gel emel szót értük; majd háromhónapi 
bentlakásos iskola után, egynek az 
egzisztenciáját tönkretéve, másnak a 
szívét összetörve, autón húz el a fővá
ros és a karrier felé haladtában a jeges 
úton biciklin taposó tanulótársnője mel
lett.

A film hitelesen ábrázolja az akkori 
körülményeket, az emberi kapcsolatok 
minőségét, a hangulatot. Nekünk, akik 
Angi Verával közel egyidősek vagyunk, 
ismerős világot pergetnek a képsorok, 
ahogyan átéltük az országos változások
nak a kis közösségekben való tükröző
dését egészen a privát, sőt az intim 
szféráig, és a kezdeti emberi melegség 
tág ölelésű gesztusai után a rideg, szűk
keblű. elutasító magatartásba való át
menetet.

Karrierista volt-e Angi Vera? Vagy 
a vele törődésért hálás túlbuzgó, aki 
meg akart felelni minden áron a bele 
vetett bizalomnak és az iránta való vá
rakozásnak? Lehetett volna-e más, és 
ha igen, hogyan? Átláthatta volna a 
nagy összefüggéseket? Vagy intuitív 
módon, ösztönösen kellett volna ráérez- 
nie a helyesre? Honnan meríthetett vol
na erőt, hogy olyan embertársias ma
radjon, amilyen kezdetben volt?

Az Angi Verával egyidős nézőnek — 
és másoknak is, akik átélték a múltat — 
szembe kell néznie ezekkel a film által 
indukált kérdésekkel.
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Ha a régi rítusokat, mivel kinőttük 
őket, elvetjük, új magatartás- és vi
szonyulásmódot kell kialakítanunk — 
tolmácsolja P o l c z  A l a in e  A  g y e r m e k  
h a l á l tu d a t a  című művében (Valóság 
1979/3. sz.) — és a régitől az újig há
romfélét mutat be. A régit egy ötven
négy éves parasztasszony és annak ide
jén háromévesként meghalt kislánya 
képviselik. A kislány halála előtt ezt 
mondta: Nem baj, ha meghalok, „a kis 
Jézussal megyek el”. Anyja pedig így 
emlékezik vissza kislánya halálára: 
„ . . .  ami az élet rendje volt, az ellen 
nem zúgolódtunk annyira, mint most.”

Már nem ilyen régi viszonyulásmód, 
de egyáltalában nem jó az, amikor a 
szülő, az orvos, a nővér úgy tesz, mint
ha nem hallaná, nem értené a súlyos 
beteg gyermek szóbeli direkt, vagy rajz, 
játék, tekintet, gesztus általi indirekt 
jelzéseit haláltudatáról és halálfélelmé
ről. A visszautasított közlés által a 
gyermeket magára hagyják súlyos 
lelkiállapotában.

Az új magatartást a cikkíró szerint

Popper Péter: Színes pokol

Budapest 1979. Magvető

A Gyorsuló idő sorozatban megjelent 
esszé a szerző szóhasználatával „pszi- 
chográfia”, vagyis lélektani leírás a 
művész, közelebbről a színész személyi
ségéről, életvezetéséről, belső konfliktu
sairól.

A rövid, frappáns, lebilineselően érde
kes munka alászállás a lélek mélyére. 
Témájának tárgyalása közben felvillant
ja a pszichológia tudományának belső 
kérdéseit és kételyeit is (Mi a lélektan 
tárgya? Részfunkciókról tudunk, lelki 
jelenségekről. Olyan ez mint a nyak
lánc, amelynek csak gyöngyszemeit vizs
gáljuk, anélkül, hogy sejtelmünk lenne 
a zsinórról, mely az egészet összetart
ja. . . ) ;  megmutatja a pszichológia di
vattá válásának fonákságait (Régebben 
volt lusta és szorgalmas ember, ma csak 
„neurotikusán teljesítménygátolt” és 
„fokozottan teljesítmény motivált” pszi
ché létezik...);  de a finom irónián át
süt a pszichológus felelőssége, mert

a pszichológus gyakorolja, aki elfogadja 
a halálfélelemről való közlést, és meg
próbálja azt a beteg gyermekkel közö
sen feldolgozni, s a gyermek számára a 
még hátralevő időben kapcsolatokkal 
teli életet és személyiségének fejlődését 
igyekszik biztosítani.

Ennek az új viszonyulásmódnak a 
feltétele az, hogy az embernek legyen 
bátorsága szembenéznie a valósággal, és 
képes legyen saját halálfélelmét feldol
gozni.

Ez a feltétel azonban nemcsak pszi
chológus, de hivő keresztyén számára 
is fennáll. A régihez, amit kinőttünk, 
nem vezet vissza út. Ezt mindnyájan 
érezzük. Régi mennyország-képzetek és 
megadással való belenyugvás —, nem 
járható utak számunkra. De a „Jézus
sal elmenni”-ről kellene is, lehetne is 
új módon beszélni. A keresztyén hit és 
reménység hatékony segítség a halál- 
félelem feldolgozásánál.

Takácsné K ovácsházi Zelma

mindjobban individualizálódó korunk 
embere a maga belső gyötrelmeivel ví
vódva sem tudja elfogadni, hogy a má
sik „m á s ”, ebből pedig súlyos bajok 
származnak.

A  s z e r z ő  s z á m á r a  a s z í n h á z  v i l á g a  
l a b o r a t ó r i u m ,  k í s é r l e t i  t e r e p ,  ahol fó
kuszpontba sűrűsödnek az élet harcai és 
helyzetei. A színésznek, aki ezt a sűrí
tett életet nap mint nap átéli, szükség
képpen az átlagostól eltérő személyiség- 
szerkezettel kell bírnia, amely viszont a 
magánélet terén sodorja konfliktusokba.

Jóllehet a szerző tipizálása — amely- 
lyel megalkotja a komédiás és a va
rázsló típusát (az előbbi játssza, az utób
bi éli a szerepét) —, kicsit merev, jel
lemzése viszont annál találóbb, amikor 
a színészt laza, plasztikus személyiség
struktúrája miatt a gyermekhez, s fő
ként a kamaszhoz hasonlítja. Ez a „meg
őrzött gyermek” persze millió buktatóra 
lel a „felnőttek” szigorú és értetlen vi
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lágában, labilis, hullámzó kedélyvilágá
val sokszor gyűjt izzó parazsat a fejére, 
s válik kiszolgáltatottá. „Haza szeret
nék menni” — mondja egy alkalommal 
egy színész a pszichológusnak, és ez a 
„haza” a valódi gyermekkor védettsé
gét jelenti, ahová nincs visszatérés. Az 
örök gyermek folytonos vándorlásra ítélt 
száműzött, bolyong a megérkezés re
ménye nélkül.

A különleges lelki alkat félelmekkel, 
szorongásokkal jár, melyek részint reá
lisak (konfliktusok a külvilággal), jó
részt azonban megokolatlanok (rettegés 
az ihlet elmaradásától, a tehetség ki- 
apadásától, a sikertelenségtől), de létez

A külföldi egyházi sajtóból

A m i s s z i ó  kérdését az elmúlt évek 
számos ökumenikus (Bangkok 1972—73, 
Lausanne 1974, Nairobi 1975) és feleke
zeti (Dar- es-Salaam, 1977) világgyűlésé
nek, regionális konzultációjának (Hong
kong 1978, Loccum 1978, Manila 1979), 
valamint tanulmányok sorának érdek
lődése kísérte. Ez tükröződik a sajtó
ban. Túl egyszerű lenne ebben a foko
zott figyelemben csupán visszahatást 
látni arra a tényre, hogy a második 
világháborút követő évtizedekben a ke- 
resztyénség egyházi és teológiai fárado
zásaiban társadalmi és szociális kérdé
seken volt a hangsúly. A szekularizáció 
nyomán mindennapos tapasztalat, nem
csak tanítás: a hit sem nem örökölhető, 
sem nem elveszíthetetlen, ezért minden 
egyház nemcsak missziót végez, hanem 
egyúttal missziói terület is.

A politikai változások, a gyarmatok 
felszabadulása nyomán a korábbinál 
szembetűnőbb lett, milyen szorosan és 
természetesen kapcsolódott egymással a 
Nyugat civilizációja, társadalmi rend
szere és a keresztyénség. A világ más 
részein hamarabb észreveszik, hogy a 
keresztyénség nyugati megélése végső 
soron megszegényítése az evangélium
nak. Sokan csalódnak az egyházban és 
viharos gyorsasággal szekularizálódnak, 
mert nem találják meg benne az élet 
valóságával való kapcsolatot, és nem 
kapnak bátorítást a cselekvésre. Szá
mukra az egyház nem a világ sója, ha

nek, csillapításuk gyakori, veszélyes 
eszköze az alkohol. Ha viszont a belső 
feszültségek pszichológushoz vezetik el
szenvedőjüket, annak ó v a k o d n i a  k e l l  a 
teljes gyógyítástól: a  t e h e t s é g e t  is meg
ölheti ezzel.

Tanulságos mű Popper Péter esszéje. 
Nemcsak a közelmúlt színész-tragédiáit 
értjük jobban általa, nemcsak írók és 
művészek olykor morbid játékait, de a 
nyilvánosság előtt szereplő, tehetséges 
emberek belső vívódásait is, mert az itt 
„élveboncolt” lelki alkat többé-kevésbé 
rájuk is jellemző.

B. É.

nem a világ elől való menekülés helye. 
A missziót ezért nem tarthatjuk többé 
az evangélium csupán szavakkal tör
ténő hirdetésének, hanem elválasztha
tatlanul hozzátartoznak a meghallott 
evangélium cselekedetei, az emberi cse
lekedetek, a h u m a n i z á c ió  is.

A másik döntő változás: az egykori 
missziói területekből m is s z i ó i  f e l e l ő s s é 
g e t  h o r d o z ó  e g y h á z a k  l e t t e k .  Egyszeri
ben fontosabbá lett a helyi környezet, 
és ismét, újult erővel felvetődött a más
képpen hívőkhöz és másképpen gondol
kodókhoz való viszony kérdése. Koráb
ban a biztonságos vizeken haladó hajó
ról (keresztyénség) a süllyedő hajó (val
lások) megmentésére küldött mentő
csónaknak tekintették a missziót — 
még ha nem is használták ezt a képet 
—, az ilyen szemléletet ma már fölé
nyesnek érezzük.

Éppen a mai világ problémái láttán 
terjed a felismerés, hogy számos közös 
pont, közös cél is található keresztyé
nek és nem keresztyének elképzelései
ben, mint például a béke, az igazságos
ság, az emberiség java utáni vágy és 
cselekvési készség, és ez — a problé
mák súlyát tekintve — nem is kevés. 
Keresztyének — a fizikai közelségből 
következően is — m e g é r t é s t  t a n ú s í t a n a k  
a másképpen hívők és másképpen gon
dolkodók iránt. Ezzel egyrészt arra fi
gyelmeztetnek, hogy a keresztyénség 
missziói céllal sokszor propagandisz-
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tikusan leegyszerűsítette az ellenfél ké
pét; másrészt emlékeztetnek, hogy az 
ellenfélnek a keresztyénségről mondott 
kritikájából vagy más tanításából adott 
esetben esetleg lehet is, érdemes is ta
nulni. Elérkeztünk a keresztyénség ab
szolút igényének kérdéséhez: a keresz
tyénség „páratlanságából nem követke
zik kizárólagossága” (Ishida). A bűn
bánat és megtérés, az „egyedül Krisztus 
által”, „egyedül kegyelemből” — ennek 
hirdetése a keresztyéneknek nemcsak 
kötelessége, ez nekik is szóló üzenet.

A misszionárius, aki a Lélek indításá-

„Csak tiszta forrásból”

Tizedik alkalommal rendezte meg az 
E u r ó p a i  P r o t e s t á n s  M a g y a r  S z a b a d -  
e g y e t e m  akadémiai napjait, egyhetes 
konferenciáját. A Szabadegyetem — 
amint ezt Szöllősy Árpád elnök meg
nyitó és záró beszédében hangsúlyozta 
— a Nyugat-Európában élő protestáns 
magyar értelmiség számára kíván fóru
mot teremteni. Segíteni szeretné a 
diaszpórában élőket a hazával, a ma
gyar kultúrával, tudománnyal, szellemi 
élettel való kapcsolattartásban.

Nemcsak a jubileum tette emlékeze
tessé az ezúttal Mönichkirchenben 
(Ausztria) sorra került eseményt. Ko
rábban egy-egy Magyarországról meg
hívott vendégelőadó kivételnek számí
tott a jugoszláviai, romániai magyar 
előadók között. Ebben az évben viszont 
az előadások többségét hazánk képvise
lői tartották. Első ízben volt a Szabad- 
egyetem olyan fórum, amelyen a hatá
rainkon belül és kívül élő protestáns 
magyar értelmiségiek cserélhették ki 
nézeteiket a programban szereplő té
mákban.

Másik sajátsága az idei akadémiai 
napoknak kétségkívül Sütő András sze
replése volt. A Magyarországon is igen 
népszerű, nagyra értékelt írót Herder- 
díjjal tüntették ki. A Szabadegyetem 
kirándult Bécsbe, hogy jelen legyen 
Sütő bécsi szerzői estjén, míg ő más
nap viszonozta a látogatást, és Mönich
kirchenben is tartott szerzői estet. Bécs- 
ben főként az „Engedjétek hozzám jön
ni a szavakat” és a „Nagyenyedi füge

ra távoli földrészekre vitte az evangé
liumot, nem létezik többé, vagy leg
alábbis kiveszőben van. Nem a Lélek 
indítása hiányzik, nem a menni kész 
emberek fogytak el. A helyzet, a világ 
helyzete és a missziói munka helyzete 
változott meg. A ma misszionáriusa 
minden hivő keresztyén ember: képvi
seli az egyházat a világban, és a világot 
az egyházban. Bár a hősi korszak a 
múlté, nem zsugorodik, inkább növek
szik feladatunk is, lehetőségünk is.

Reuss András

virág” című műveiből olvasott fel, is
mét meggyőzve a hallgatóságát, hogy 
ma kevesen tudnak, írnak úgy az anya
nyelvűnkön, mint ő. Mönichkirchenben 
ezen túlmenően nézeteiről, életszemlé
letéről, terveiről is vallott, felolvasva és 
kiegészítve a budapesti sajtóban vele 
készített interjúkat.

A Sütő-programot kerekasztal-megbe- 
szélés is gazdagította. Ezen Cs. Szabó 
László, Londonban élő magyar író, 
Szépfalusi Márta, a „Csillag a mág
lyán” német fordítója, Bárczay Gyula 
református esperes (Therwil, Svájc) és 
én vettünk részt. A kétórás beszélgetés
ben a reformáció korának elemzése mel
lett nagy hangsúlyt kapott a darab 
egyetemes mondanivalója hatalomról, 
igazságról, emberi kapcsolatokról. Él
mény volt a beszélgetés végén hallani 
az író vallomását a művéről, és véle
ményét az elhangzottakról. A „Csillag a 
máglyán” is éli a remekművek életét. 
Mondanivalója messze túlmutat azon a 
koron, amelybe ágyazott a története, és 
talán több gondolatot ébreszt a ma és 
a holnap emberében, mint amennyit al
kotója feltételezett.

A Szabadegyetem ez évi alapgondo
lata: „Csak tiszta forrásból”, fő témája 
pedig „Identitásunk: népi kultúra, nép
hagyomány” volt, G a á l  K á r o l y ,  a bécsi 
egyetemen az osztrák és az európai 
néprajz professzora két előadást tartott: 
1. Burgenlandi magyarok népmeséi és 
a mesemondók közössége. 2. Burgen
landi népszokások: farsangi fogadók
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Alsóőrön, tojáshímzés Őriszigeten, és 
tyúkverés Goberlingben.

A többi előadást magyarországi elő
adók tartották. K e r e s z t u r y  D e z s ő  aka
démikus „A szívekben élő haza megőr
zése” címen a legmagasabb színvonalon 
összegezte a magyar kultúra múltjának 
és jelenének főbb vonulatait. Előadása 
befejező részében a határokon kívüli és 
hazai magyarság lehetséges, kívánatos 
kapcsolatát elemezte, amely élénk vitát 
váltott ki; ezek a gondolatok végigkí
sérték a konferenciát.

T ó th  Z o l t á n  (MTA Történettudományi 
Intézet) „Etnikum és felekezetiség a ké
sői polgárosodásban”, K r i z á n é  N a g y  
I lona  (MTA Néprajzi Intézet) „Szent 
Péter legendák a magyar folklórban”, 
A n d r á s f a l v y  B e r ta la n ,  a Magyar Nép
rajzi Társaság főtitkára „Hallgatóság 
nélküli népművészet”, F r e n k l  R ó b e r t  
(Testnevelési Főiskola, Orvostudományi 
Tanszék) „Identitás, jövő, sport” címen 
tartott előadást.

Minden előadást élénk eszmecsere kö
vetett. Bár a Szabadegyetem résztvevői
nek többsége rendszeresen hazalátogat, 
de — mint többen mondották — ezek 
a látogatások szinte csak a rokoni kap
csolatok ápolását szolgálják. Szeretné
nek közelebbről ismerkedni a magyar 
kulturális élettel, főként azoknak a 
munkájával, akik a népi kultúra ápo
lásában tevékenykednek, és többek kö
zött azt kutatják, hogyan szolgálhatja 
történelmi hagyományunk, kulturális 
örökségünk nemzeti identitásunkat a 
jelenben és a jövőben. Izgalmassá teszi

ezt a kérdést az a megállíthatatlan fo
lyamat, amelyet átfogóan urbanizáció
nak nevezhetünk. Az emberi élet színeit 
szürkítő, urbanizált társadalomban a 
virágzó kulturális élet segíthet egyén
nek és közösségnek a tartalmas élet
program kialakításában. Nemcsak ál
talában magyar népi kultúránk megőr
zése a kérdés, hanem mindazoknak az 
értékeknek a megóvása is, amelyeket 
esetleg csak egy-egy faluban ápolnak 
vagy egy-egy nemzetiségi csoport gon
doz.

Cs. S z a b ó  L á s z l ó  kiemelte az áldozatos 
munkát, amely ma Magyarországon a 
kulturális értékek feltárása terén végbe
megy. Ennek három területét méltatta: 
a néprajz virágzását, amelyet a szabad- 
egyetemi előadások is magas színvona
lon bizonyítottak, a régészeti kutatá
sokat, és a régi magyar irodalom ápo
lását.

Mönidhkirchen r. k. templomában az 
úrvacsoravétel előtt a református ige
hirdető egyszerű szavakkal bejelentet
te, hogy feltétel nélkül szólít minden 
jelenlevőt az Űr oltárához. Bizonyos, 
hogy a feltétel nélküli kegyelem a fel
tétel nélküli isteni szeretet meghirde
tése vonzotta az egyszeri gyülekezet va
lamennyi résztvevőjét az úrvacsorához, 
azokat is, akik e nélkül talán távol
maradtak volna. így lehettünk egyek 
sokféle különbözőség ellenére Isten előtt 
már a konferencia indulásakor. Vi
táink ellenére a búcsúzáskor is átérez- 
tük az összekötő kapcsokat.

Frenkl R óbert
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Summary

Pastor S á n d o r  C s e r h á t i  of Szeged 
finds that critical Bible science is able 
to eliminate conflicting views arising 
out of our scientific concept of the world 
and our mistaken interpretation of the 
Bible. He reviews the major milestones 
in Bible research. It is characteristic 
of the modem believer’s attitude to the 
Bible that he takes it seriously that God 
approaches man in a human way. This, 
however, does not relieve him of making 
the decision in faith: to hear the divine 
message in the human words!

According to the biologist author of 
’I m p r o b a b l e  R e a l i t y ’ life is an almost 
improbable, uncertain phenomenon even 
though we imagine we know the rules 
it is governed by. An unstable balance 
characterizes the state of life, its con
tinuity and spreading being attributed 
to successful self-adjustment; but herein 
lies the problem that a live being is 
capable to resist certain influences from 
the outside world. The author outlines 
the currently accepted scientific theory 
about the origin and perfection of life 
as a possible solution to its development 
in the dimension of existence on earth. 
However, he considers life a fact beyond 
human logic and a gift that ultimately 
involves obligations to the Creator.

It was 300 years ago, during the last 
three decades of the 17th century, that 
the great Hungarian war of independ
ence broke out against Hapsburg 
despotism and Counter-Reformation 
oppression. The rising was headed by 
Lutheran I m r e  T h ö k ö l y ,  great-grandson 
of prominent leaders of Hungarian 
Protestantism. The study by T ib o r  F a -  
b in y ,  church historian, traces the roots 
from which the adolescent youth deve
loped later the ability for statesman
ship partly to inherited spiritual and 
mental qualities and partly to the edu
cation he received at the later famous 
Lutheran College of Eperjes (Presov, 
CSSR).

S t e p h a n  P i l a r i k ’s C o m m u n i o n  J u g  — 
made in 1685 at the mining town of 
Selmecbánya (today Banska Stiavnica,

P u b l i c a t i o n  o f  t h e  L u t h e r a n  C h u r c h  
i n  H u n g a r y
R e s p o n s ib l e  E d i to r :  D r .  Z o l t á n  K á l d y
E d i to r :  I m r e  V e ö r e ö s
E d i to r a i  a n d  P u b l i s h i n g  O f f i c e :
H — 1088 B u d a p e s t ,  P u s k i n  u. 12. 
S u b s c r i p t i o n s  t o  th i s  a d d r e s s  to o .  
P u b l i s h e d  e v e r y  s i x  m o n t h .
A n n u a l  s u b s c r i p t i o n  100,— F o r i n t

CSSR) in the north of Hungary — is 
an outstanding example of Hungarian 
Baroque silversmith work. The jug was 
ordered by the Lutheran pastor of the 
town who later became superintendent 
and whose literary activity and church 
organizing talents were outstanding. 
A n d r á s  S z i l á g y i  describes in his study 
that the front of the jug is adorned by 
a copy of the front cover of the ’Kur- 
fürstenbibel’ published in 1641. The se
ven biblical scenes with their closely 
connected inner meaning lend special 
significance to this work of art which 
is the property of the Hungarian Natio
nal Museum and is currently exhibited 
at the Lutheran National Museum.

M ik ló s  K o m j á t h y  portrays the octo- 
generian scientist E l e m é r  M á l y u s z  
whose family is almost as old as the 
Hungarian state itself and the family’s 
Protestant faith dates back to the Re
formation. As professor of history at 
Budapest University between the two 
World Wars Mályusz was among the 
first to lift his voice in protest against 
the anti-Hungarian distortions in Ger
man nationalist historiography. In one 
of his longest and best monographs 
(Edict of Tolerance) he opposes Gyula 
Szekfü’s attempts to repaint the Coun
ter-Reformation with the colours of 
victorious Catholic Baroque.

P á l  R é d e y  gives an account of retired 
Lutheran bishop J ó z s e f  S z a b ó ’s Madách 
collection in the Museum at Győr. Since 
early youth József Szabó has shown 
active interest in Madách’s chief work 
“The Tragedy of Man” — a drama writ
ten in the past century that spans world 
history. Following his retirement he has 
had more time for researching Madách’s 
entire life wojrk and for collecting a 
wide range of relative material. This 
unique collection — which is still in 
József Szabó’s care and which he conti
nues to amplify — contains transla
tions of the Tragedy in 33 languages.

Besides these selected articles a  ta b le  
o f  c o n t e n t s  may also be found in Eng
lish and German.
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Aus dem Inhalt

S á n d o r  C s e r h á t i ,  Pfarrer in Szeged be
hauptet, dass der Konflikt zwischen un
serem wissenschaftlichen Weltbild und 
einer falschen Bibelgläubigkeit nur 
durch die kritische Bibelwissenschaft 
überwunden werden kann. Der gläubige 
Mensch von heute macht damit ernst, 
dass sich Gott dem Menschen auf eine 
menschliche Weise nähert. Das entbin
det uns aber nicht von der Glaubens
entscheidung: göttliches Wort auch in 
menschlicher Gestalt zu vernehmen!

Der Verfasser des Aufsatzes „ U n w a h r 
s c h e i n l i c h e  W i r k l i c h k e i t ” ist Biologe. 
Nach ihm ist das Leben ein fast un
wahrscheinlich scheinendes Phänomen, 
obwohl wir meinen seine Gesetzmässig
keiten zu kennen. Für das lebendige 
Sein ist ein labiles Gleichgewicht be
zeichnend, dessen Bestand und Fortset
zung der Selbstregelung zugeschrieben 
wird. Das Problem besteht nur darin, 
dass sich das Lebewesen gewissen Ein
flüssen der Umgebung widersetzen 
kann. Der Verfasser berichtet über die 
heutige wissenschaftliche Theorie von 
Ursprung und Entwicklung des Lebens 
in der irdischen Dimension. Ansonsten 
betrachtet er das Leben als eine über 
alle Logik stehende Wirklichkeit und 
Gabe, die uns letzen Endes dem Schöp
fer gegenüber verpflichtet.

Vqr 300 Jahren begann im letzten 
Drittel des XVII. Jahrhunderts der 
grosse ungarische Freiheitskampf gegen 
die Unterdrückung der Habsburger und 
der Gegenreformation. An der Spitze 
des Aufstandes stand ein Urenkel der 
Führer des ungarischen Protestantis
mus, der Lutheraner I m r e  T h ö k ö l y ,  
Der Historiker T i b o r  F a b i n y  meint, dass 
die staatsmännischen Fähigkeiten des 
jungen Mannes teils aus seinen ererbten 
Eigenschaften, teils aus seiner Erziehung 
in dem zu dieser Zeit gegründeten Kol
legium in Eperjes (Bresov, CSSR) abzu
leiten sind.

D ie  A b e n d m a h l s k a n n e  v o n  S t e p h a n  
P i l a r i k  ist ein bedeutendes Kunstwerk 
der Goldschmiedekunst des ungarischen 
Barocks aus dem Jahre 1685, hergestellt

H e r a u s g e g e b e n  v o n  d e r  L u t h e r i s c h e n  
K i r c h e  i n  U n g a r n  
V e r a n t w o r l i c h e r  S c h r i f t l e i t e r :
D r .  Z o l t á n  K á l d y  
S c h r i f t l e i t e r :  I m r e  V e ö r e ö s  
S c h r i f t l e i t u n g  u n d  V e r l a g :
H — 1088 B u d a p e s t ,  P u s k i n  u. 12. 
E r s c h e i n t  z w e i m a l  i m  J a h r .
Z u  b e s t e l l e n  a n  o b i g e r  A d r e s s e .  
A b o n n e m e n t  f ü r  d a s  J a h r :  100,— F o r i n t

in der ehemals ungarischen Bergstadt 
Selmecbánya (Schemnitz, jetzt Banska 
Stiavnica CSSR). Auftraggeber war der 
lutherische Stadtpfarrer und spätere 
Superintendent, ein bedeutender Mann 
der Kirche und ebensolcher Literat. Die 
Hauptseite der Kanne zeigt eine Kopie 
des Titelblattes der „Kurfürstenbibel” 
aus dem Jahre 1641, stellt A n d r á s  S z i l á 
g y i  in seinem Studie fest. Darüberhinaus 
sind die auf der Kanne untereinander in 
Beziehung stehenden biblischen Darstel
lungen von Bedeutung. Das Kunstwerk 
gehört jetzt dem ungarischen National
museum und wird zur Zeit im Lutheri
schen Landesmuseum am Deák-tér in 
Budapest ausgestellt.

Über den 81-jährigen Wissenschaftler, 
E l e m é r  M á l y u s z ,  wird eine Porträtskizze 
von M i k l ó s  K o m j á t h y  gegeben. Die Fa
milie des Wissenschaftlers ist fast so alt 
wie das ungarische Staatswesen und sie 
wurde schon während der Reformation 
lutherisch. Als Professor für Geschichte 
an der Universität Budapest bestritt 
Mályusz zwischen den beiden Welt
kriegen die ungarnfeindlichen Fälschun
gen der nationalistisch-deutschen Ge
schichtsschreibung. In seiner grossan
gelegten Monographie (Das Toleranze
dikt) trat er dem Versuch Gyula 
Szekfü’s, die katholische Gegenreforma
tion als eine progressive Entwicklung 
darzustellen, entschieden entgegen.

Über die Sammlung des lutherischen 
Altbischofs, J ó z s e f  S z a b ó ,  im Museum 
von Győr — das Werk des Dichters 
Madách betreffend — berichtet P á l  
R é d e y .  József Szabó beschäftigt sich seit 
seiner Jugendzeit mit dem Hauptwerk 
des Dichters „Der Tragödie des Men
schen”. Auch heute betreut József Szabó 
diese Sammlung noch. In der Sammlung 
befinden sich Übersetzungen des Dra
mas in 33 Sprachen.

Ausser den vorstehenden Kurzdarstel
lungen der für den Ausländer wichtigs
ten Aufsätze bringen wir d a s  v o l l s t ä n 
d i g e  I n h a l t s v e r z e i c h n i s  in englischer 
und deutscher Sprache.
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B é la  H a r m a t i :  Luther auf der Bühne — 
Über das Drama von Dieter Forte 

I s t v á n  B o t t á :  Mátyás Dévai und Gáspár 
Serédy — Weitere Gesichtspunkte zur 
Dévai-Forschung

P á l  R é d e y :  Die Madách-Sammlung in 
Győr — Über die Tätigkeit von Alt
bischof József Szabó 

B é l a  C s e p r e g i :  Unsere Volkshochschu
len aus der Ferne von 4 Jahrzehnten 

K u l t u r e l l e  R u n d s c h a u :  Uber die Be
kenntnisse und Memoiren von Ferenc 
Rákóczi ( S á n d o r  M a g a s s y )  —• Zur 
Hundertjahrfeier von Zsigmond Mó
ricz, insbesondere zur Bedeutung des 
Romans „Der Fackel” für junge Pfar
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Streiflichter ( Z e l m a  K o v á c s h á z i )  — 
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presse ( A n d r á s  R e u s s )  — „Nur aus 
klarer Quelle” ( R o b e r t  F r e n k l ) .

I n h a l t s v e r z e i c h n i s
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