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SZÜlŐHAZA
ANYASZENTEGYHÁZ

A kettő együtt az otthonom. Egyszerre
táplálnak, egyazon küldetésre jegyeznek
el. Nem azt keresem, hol a határuk, ha-
nem hogy hol a mélyük. Nem nézem,
melyik hol kezdődik, s hol a vége. Azt
nézem, hogya kettőjük ringatta bölcső-
ben mivé lettem.



KENYÉR, REND, HAZA

"Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj" - írta Radnóti Miklós
"Nem tudhatom ... " című versében, amelyben utolérhetetlen haza-
szeretettel szól arról a sokrétű, szétáradó kincsről, amely itt rejlik
e boldog-szép hazában, s arról, hogy "nincs műszer, mellyel mindez jól
megmutatható". Ő csak tudta igázán!

Országjáráson többször voltam külföldiekkel. Magyaráztam hazánk
szépségeit a Balatontól Hortobágyig, a Maros-toroktól Hármashatár-
hegyig. Megmutattam, mi a szik a pusztán. Kínnal bár, de finnre fordí-
tottam a pécsi Zsolnay-múzeumban ezt a kifejezést is: "rücskölt bü-
työk". Mindig az az ösztönös vágy sarkaIIt, hogy azoknak, "kik gépen
szállnak fölébe", mutassuk meg közelröl, földközelből az életünket.

A finn lelkészcsoporttal valahol Szeged és Kecskemét között jártunk,
s a nyílt országúton megálltunk mozdulni-fújni egyet, mert elültük
a tagjainkat. Akácok voltak a műút mentén, a végtelen búzatábla.
A táblát dűlőút szelte áto Néhány lépést mentem rajta, s térdre ku-
porodtam.

- Mit nézel? - kérdezte az egyik finn, s én abban a pillanatban
éreztem, hogy még ezt a szót sem tudom igazán megmondani neki,
hogy "kenyér".

Hogyan magyarázzam el, hogy messzi gyermekkorom emléke kény-
szerített le a földre. Városi gyermek voltam, s ha nyaranta lejutottunk
a csabai tanyák közé. Nekem a szabadság első igazi élménye a végtelen
dűlőút volt, ahol mindkét oldalon fejem fölé nőttek a búzakalászok.
Micsoda szabadság volt a dűlő, s micsoda rendíthetetlen hatalom, erő
és oltalom a rengő búzatenger!

Hogyan mondjam meg ennek a szőke, csupa kíváncsi finnek, akinek
mellén lóg a fényképezőgépe, hogy mi a "durcás kenyér"?! Mert
a dűlőút mentén - akkor, ötven éve - volt egy tanya. A tanyán
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az akácok között egy kenyérsütő kemence. A kemence előtt Rozi néni.
Rozi néni kinyitotta a kemenceajtót, széles falapáttal benyúlt, s mire
kihúzta a lapátot, rajta piroslott egy malomkeréknyi domború nagy
kenyér. Az oldala, ahol bemetszették, rücskösre, aranylóbarnára sült.
Ez a rész volt a kenyér "durcája". Rozi néni biztatására letörtem egy
durcás darabot. Forró volt, s a helyén gőzölgött a kenyér bele. Fújtam
a falatkát, s egyik tenyeremből a másikba kapkodtam. Rozi néni kaca-
gott, a kenyér illatozott, s mire úgy meghűlt, hogy számba vehettem ...
- Istenem, nincs a világon olyan íz, mint a tanyai kemencében sült
friss kenyér durcájának az íze!

Ezért nem tudom én csak úgy lefordítani ezt a szót, hogy "kenyér".
Nem tudom, mert ez az íz a dűlőút, a búzatenger, maga a szabadság,
a kaszasuhogás, a cséplőgép dongása. Ma is a számban van ez az Iz,
s ezt kellene most lefordítanom itt, a dűlőúton kuporogva - s mert ezt
az ízt érzem ma is, benne van a magam öt-hat évtizedes kurta élete,
sőt benne ennek a földnek a történelme, a szikre hullott mérhetetlen
verejték, benne ma már a kombájnok és gépállomások, a traktorok
és a gyárak, a mai Hortobágy és a Dunai Vasmű, a Balaton és Tiszapal-
konya, az orosházi üveggyár, s az újszegedi strand, ahol egykor fűzfa-
bokrok alatt rablópandúroztam, s ma melegvizes medencék ejtik ámu-
latba az én messze északi barátaimat.

Hogyan fordítsam le ezt a szót, amikor benne van az egész új rend,
amit egy véres és szégyenletes háború 'után verejtékhullató népem
teremtett, alkotmányt adván önmagának. S mögötte ott van, mint
valami nyitott szájú kemenceajtó, maga a történelem, évszázadok
olvasztó izzásával, amely sütött, érlelt, míg életté - kenyérré - lett
ez a világ, a mi világunk, a hazánk.

"Ki gépen száll fölébe" - vajon le tud-e szállni igazán ide közénk?
Csen ben előtted, Uram, köszönöm a kenyeret, a rendet, a hazát.

1968
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NÉZEM A FIAIMAT

Nézem a fiaimat, s azon gondolkodom, vajon van-e igaz képzetük
arról, hogy mit is ünnepelünk április 4-én. Az embereket nézem az
utcán, s akaratlanul is két generációt látok éles választóvonallal : akik-
nek az arcvonásai ban, a szemük fényében ott bujkál a negyedszázados
emlék, - s akik azóta cseperedtek emberré,

Az előbbiek arra tanúk, hogy miből szabadultunk fel, az utóbbiak
egyértelműen azt élik meg, hogy mire.

A nap, amihez kötjük az emléket, sötét háttérből emelkedik ki.
A fiainknak már nincs arról képzetük, hogy mi volt az, amikor a budai
utcán heverő fagyott lótetemekből kanyarítottuk ki és félve tároltuk
a húsadagunkat, s csak az út közepén mertünk járni, mert a járdán
a romfalak omló téglái s lengő ereszek veszélyeztettek.

Azok a gyermekek is, akiket sok tucatszám összegyűjtöttünk akkor,
- egy gyermekmentő akciónál voltam - úgy lengtek bizonytalanul
a világban, mint fent a tetőkön a leszakadt ereszek. Üldöztetés miatt
bujdoklók gyermekei voltak, vagy olyanok, akiknek szüleit leblombált
vagonokban indították nyugatra. Naponta egyszer tudtunk csak egy
tányér meleg ételt adni nekik - szójabablevest, vagy zsizsikes száraz-
borsót - s naphosszat azért játszottunk velük zajos játékokat, hogy
feledjék, mennyire éhesek. Emlékszem, hogyan ült ki játék közben
egyszer a döbbent, elrévedő némaság a ványadt gyermekarcokra,
amikor az egyik megszólalt: "mikor ettél vajaskenyeret?"

Nekem azóta azok az arcok a mérce és a jelkép. Nyomában nő igazán
naggyá mindaz, ami ma körülvesz, s ami oly szervesen fejlődik együtt
velünk sa fiainkkal: a játszóterek, az iskolák, a Duna-parton gyermek-
kocsit toló fiatal pár, a Múzeum-lépcsőn tanuló diákok, az új lakótele-
pek, falvakon az új családi házak hosszú sorai, a gyárak és az ú] városok,
erőművek és kígyózó műutak, rendelőintézetek és üdülők, modern
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kultúrházak és öregotthonok az egykori kastélyokban, színházak,
hangverseny termek, s az új könyvek légiói, templomok és új paplakok,
a fürdök, a földgáz, a metró, a presszó a Budapest szálló gigantikus
hengerének tetején, a traktorok a földeken s a hűtőszekrény az ottho-
nokban, s ez az egész egyre egységesebb roppant társadalmi akarás,
benne a fiatalság, minden újszerű, problémájával és másvoltával, mint
mi vagyunk,"de amit szeretek és örömmel nézek, mert nem ismerik ezt
a negyedszázad előtti kérdést: "mikor ettél vajaskenyeret1"

Szeretjük, és féltjük, amire felszabadultunk. Megéltük - és nem
nyom nélkül - hogy alig három évtized alatt századokat léptünk,
s büszkék vagyunk, hogy ennek a kornak lehetünk formálói és tanúi
egyaránt. Tudju k, hogy másutt is épülnek országok, alaku Inak a társadal-
mak, mégis tudjuk, hogy így sehol. Mert itt mi tudjuk, hogy honnan
jöttünk, s mivé lettünk.

Egyházunk útja is itt vezet. Romok közül kihívott nép vagyunk,
s lsten az evangélium, a szeretet erejével indít naponta a jóra, testvér-
kezek megtalálására és összefogására. Isten helyet mutatott népének
az új társadalomban is, s minket az a belső öröm feszít, hogy szel-
gálhatunk.

Egyszerre érezzük magunkat nagyon véneknek, mert saját gyermek-
korunk messzi történelmi múlttá távolodott, - és örök ifjaknak,
mert újra szülnek a naponta tüzelő új problémák és új feladatok.
Távolivá lett az alig-múltunk, s közelivé a messzi jövendőnk. Vonzása
van a holnapnak, mint a tavaszi hajnalnak. Felszabadultunk.

1968

8



EMLÉKPARK MOHÁCSON

1

A mi nemzedékünk sok kataklizmát átélt már, s az a kísértésünk,
hogy igazán talán megrendüini sem igen tudunk többé. Az életörömre
fogékonyabbak vagyunk, mint a feszültségekre. A békés, kiegyensúlyo-
zott élet kellemes kísértése ez, de mégis ...

A minap beléptem a Mohácsi Történelmi Emlékhely impozáns kapu-
ján. Szorongó megilletődöttség, szívet feszítő megrendültség vesz erőt
az emberen. Nekünk még idegszálainkban, velőnk rezdülésében kopog
a "hős vértől pirosult gyásztér", és a "nemzeti nagylétünk nagy
temetője, Mohács" üteme, s itt állva a helyen, ahol Kanizsai Dorottya
kegyeletes tette nyomán mintegy ezer elesett hős került tömegsírba,
érezzük, hogy nem közhely, nekünk nem közhely s nem "szájbarágás"
Berzsenyi sírása -, mint azt az Emlékhely felavatása után egy riporter
írta a helyi lapban.

Történészeink már megvitatták, hogy nemzeti nagylétünk ugyan
hul/hatott sírba Mohácsnál, de nem a csatavesztés folytán, hanem az
ország főurai nak és nemességének meg nem értése, széthúzása, kene-
lesése folytán. Egymással néztek ezek farkasszemet, no meg az európai
politikai konstelláció hatott. A népet nem kérdezték meg, s a nép
hullott. Amikor arra gondolok, hogy ez a sokezer hős - ezret már
megleltünk - vajon nem hiába ontotta-e vérét, hiszen a csata után
tizennégy évig számottevő török erő nem tette lábát az ország föld-
jére, s csak utána, akkor már döntő csata nélkül hullott az ozmán erők
ölébe a haza, - nem, nem hiába! Lám, 450 év múltán itt vagyunk,
a hantok fölött járunk, és új országot építünk. Jövendőt! S bár itt
most sokan vagyunk a Parkban, milyen csönd van, milyen áhitatos
csönd!

Arra gondolok, hogy most-Iétünkben, itt-jártunkban ott rejtőzik
valahol az evangélium ereje is, hiszen a szétszórottak, a reménytelenek,
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I

a nincstelenekké váltak üres életébe akkor beszökött az evangélium
a reformáció vándorprédikátorai ajkáról, akik "iszákjukban a Bibliával
nemzetet mentettek" (Kodolányi).

Ezen a síkon küzdött Sztáray Mihály is - nézek szét a tájon, ahol
most megmunkált dús földek kúsznak a látóhatár széle felé, s ahol
most nem török ágyuk, lófarkas kopják és sátortábor szúrnak a fél
évezred óta is ugyanolyan őszi égbe, hanem kukoricaszárak "lófarkas"
bolyha és törpevízmű csillogó ezüst gömbje. Sztáray Mihály, aki
Pálóczy Antal oldalán harcoltál, s megmenekültél, nézd itt vagyunk,
s így! Akkori gazdád valahol itt porlad, lehet, a feltárt s most újra
gyengéden behantolt tömegsírban. Te a nagy kataklizmából menekül-
vén az életremény felé fordultál, pedig az akkor igen nehéz volt.

A rendkívül beszédesen, sokatmondóan elhelyezett művészi és igen
sokszerű kopjafák között látok egy döbbenetes faragást: karóba húzott
magyar. Még a karón a test, még nincs ott a varjú. Fülembe cseng az
egykori professzor magyarázata Debrecenben. Az elrettentésül kitett
karóba húzottakat nem merték elhantolni, vagy nem volt ki elhantolja.
Levástak a testek a karókról, keselyűk, hollók, vadak segítettek elta-
karítani. Aztán rászállt a varjú. A bujdosó magyar látta. S ha keserű
múltját, iszonyú küzdelmét, de szívós és törhetetlen élniakarását
igyekezett kifejezni, csak annyit mondott: láttam én már karón var-
jút!

Mohácsi csatatér. Most galambok szállnak az emlék-kopjafákra.
Az Emlékhely nem hivalkodik, csak csendesen őriz és tanít. Európa

egyik legszebb történelmi emlékhelye lesz, ha beérnek a kertészeti
létesítmények is. A kopjafák között három neves történelmi alak fába
faragott képét látom: II. Lajos, Tomori és Szulejmán. Az utóbbi döbbent
meg legjobban. Markáns feje oszlopon áll, s az oszlopon három írdatlan
szögön függnek hálóban a levágott magyar fejek. A győztes döbbenetes
fölénye - de én az ijesztő, hálóba fogott fejekben magot látok, a jö-
vendő magját. 450 év folyamatos érését, a meg nem kérdezett nép
szabadságharcainak, forradalmainak magból kelését, Akkor négymillió
szétszórt magyar a Kárpátok ölében. Ma ez a szép Duna-Tisza tája
tízmillió egyet akaró magyart táplál-éltet. Itt járunk a hantok fölött,
csendben. Itt vagyunk: munkában és reménységben.

Az emlékhely süllyesztett, ízléses központi épületének udvarán ha-
talmas kőbimbó. Feslő levelei már-már virággá bomlanának. De a bim-
bót éktelen repedés metszi ketté. Gyönyörű művészi közlés! Mi
mégis mélyebbre nézünk. Ez a bimbó lehullott. De a szárból, a mély-
ből élet bontakozott ki újra.
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A bejáratnál hatalmas kapu. Égbeszökő, egymás felé hajló, de egymást
el nem érő két oszlop. A két sereg. Közben csodálatos hatású ötvös-
munka, a kapu rács. Felfelé ívelő, de megtört akarás. A jövő a mélyben
van. A hantok alatt pihenő csontokban, a bimbó mélyén duzzadó új
rügyben, erőben, szóval a népben. \

Nemcsak csendes-méltó emlékezésünk, de itt körös-körül a jelen
szép életünk a bizonyság erre. Mohácsi hősök, itt vagyunk!
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BUDAPEST szÁz ÉVES

Ez a város örök: időtlen.
Egyvárosként száz éves.
Nekem huszonhét esztendős.

*
Örök azért is, mert fogalom. Itt dobog az ország szíve, ez az ország

közepe. Régen túl vagyunk azon az időn, amikor még Babits "álmos
vidéki kisvárosai " léteztek, és lassan már mosolygu nk, ha valaki "vidéki
elmaradottságról" beszél. Az urbanizáció nem csak azt jelenti, hogy
a falusi lakosság áramlik a városok felé, hanem azt is, hogy maguk
a települések öltik magukra a város vonásait.

Mégis: Budapest, az Budapest. Összefogja az egész országot. Fővá-
rosi gyülekezeteink az ország minden tájának evangélikusságát képvi-
selik. Talán nincs is olyan gyülekezete hazánknak, ahonnan hívek ne
költöztek volna fel Budapestre.

Angyalföldön egy öreg hívünk alkonyatkor elnéz a Duna felé, s azt
mondja: íme, lebukott a Nap a Rába mögött. Mert ő kemenesaljai.
Csat ötven éve él Pesten.

Külföldön történt velem egy lelkészkonferencián, hogy egyik norvég
kollega kedélyes-fölényesen veregette a vállamat, amikor megtudta,
hogy budapesti vagyok:

- Áá, Budapest... Budapest... ugye, az valahol Bécstől keletre
van ...

- Kissé rosszul tájékozott kedves Kollegám - válaszoltam. Nem!
Bécs van valahol Budapesttől nyugatra. .

Nem akarom én a bécsieket bántani. Ám nekünk minden idegszá-
lunkban ott remeg a történelem, s ez "örök városnak" nem szólnánk
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most a centenáriumáról, ha 1848-49-ben a Bécsben székelő Habsburg-
önkény nem fojtja meg a magyar szabadságharcot. Mert akkor határozta
el először a nemzet, hogy Pest, Buda és Óbuda egy várost alkotva
váljék, az ország központjává. A kérdés csak 1972 késő őszén került
az országgyűlés elé. A három város képviselőiből alakult hermincnégy
tagú bizottság dolgozta ki az egyesítés programját, aminek alapján
1873. november 17-én a három, eddig önálló város egyesítésével meg-
indult Budapest élete.

Budapest száz éves. Elnézem a korabeli képeket, rézkarcokat,
metszeteket. A Duna oly széles rajtuk, mintha egy örökkévalóság vá-
lasztaná el a hegyen épült Budát a kicsiny, vízparti Pesttől. Ugyancsak
meglepődne a mai pesti járókelő, ha az Astoria metróállomás mozgó-
lépcsőjéről a Hatvani-kapu iromba épülete elé lépne. A Deák tériek is
néznének nagyot, ha istentiszteletről kilépve szén piacon találnák
magukat, s templomuk tetején ott ékeskedne az egykori huszártorony.

De megnőtt ez a város! Sem az Astória, sem a Deák tér nem a város
széle, és másodpercek alatt repít már át az egykor végtelen szélesnek
tűnő Duna alatt a metró. A Várból sem kirándulni járnak elemózsiás
kosarakkal a Gellérthegy oldalába, mint egykor tették olyasképpen,
mint Szinyei Merse "Majális"-án látható. Hiszen akkor még szőlők
és borospincék voltak a Gellérthegy oldalában.

Egyházunk budapesti történelmi emlékei értékes darabjai nem-
csak a város, de az egész ország történelmének. A klsebb, de az egyház
számára jelentős emlékek közül hadd idézzük az egykor a budai Várban
lakó Mária királynét - II. Lajos hitvesét -, aki az egyetlen reformáció-
val rokonszenvező Habsburg, s Lutherral is levelezett. "Német lute-
ránus" vette őt akkor körül Budán. Vagy gondoljunk arra, miként mű-
ködött Dévai Bíró Mátyás a budai oldalon, s mikor kutat juk ki, hogy
ki is volt az a Tsanádi János, aki a XVI. század derekán magyar nyelvű
evangélikus gyülekezetnek prédikált Pesten?

Érdekes áttekinteni azt a száz esztendőt is, amely alatt a budavári
és a Deák téri két gyülekezetből eljutott Budapest evangélikussága
amai harmincnyolc istentiszteleti helyig.
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Budapest nekem huszonhét éves. Az ostrom után láttam újjá-
születni. A pusztulás eseménysorozatából van egy azóta jelképessé vált
emlékem. A város akkor szinte nem volt. A nyilas őrület halálra szánta.
A lakosság pincékben, a házak romokban. Olyan intézménynél szolgál-
tam akkor, amely elhurcoltak, politikai üldözöttek gyermekeit men-
tette. Az egyik rejteklakás ajtaja előtt ruháskosárban bepólyált gyer-
meket találtunk. Kis cédula volt rajta, csupán, ennyi szöveggel: "Zsuzsi-
kának hívják". A Zsuzsikák azóta felnőttek. Es nem tudják, milyen volt
akkor a város. Együtt építettük újjá. Egy egységessé vált társadalom
közös akarata, erőfeszítése, munkája és öröme tölti be és adja meg
a százévesnek örökifjú arculatát.

1972
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EZÜST JUBILEUM

Míg e sorokat írom, Brahms Akadémiai Nyitánya szól a rádióban.
Ünnepélyes, méltóságteljes összhangzás, mégis a szív melegévei átszőtt
melódia. Valahogy így kellene írni ezen az ezüst jubileumon is, amikor
arra emlékezünk, hogy 25 évvel ezelőtt, 1948. december H-én cserél-
ték ki ünnepélyes aláírás keretében az akkori Magyar Köztársaság
és a Magyarországi Evangélikus Egyház "Egyezményét". Ha visszagon-
dolok arra a pillanatra, amikor fiatal sajtólelkészként ott álltam az
aláírás ünnepélyes aktusánál, a pillanatot így jellemezném : Történelmi
Nyitány.

Alig néhányan voltunk a miniszteri fogadószobában: a négy aláíró,
a MTI tudósítója egy fotóriporter és én. Turóczy püspök Jézus szavára
utalt ünnepélyes köszöntőjében: "Adjátok meg a császárnak, ami
a császáré" Íme Ortutay miniszter válaszából: "Kié az államhatalom?
A dolgozó népé. Ez a mi császárságunk, ezzel köt az evangélikus egyház
egyezményt." Kitágult a szoba s máris minősítetten történelmivé vált
a pillanat.

Az egyház részéről is volt háttér, noha kevesek szívós munkája rej-
lett benne. Nem sokkal előbb a Zsinat tárgyalta a teljes szöveget.
Az ügyelőadója Kemény Lajos esperes volt, aki nemcsak a zsinaton,
de utána az országos lelkészértekezleten Turóczyval együtt hosszú elő-
adásban méltatta, taglalta, érvelte az ügyet.

így lntonálták a Történelmi Nyitányt.
Az egyház jó közérzetének kifejezője, s azóta is formálója volt az

Egyezmény s ma is az. Nyugtalan, vajúdó, bizonytalankodó éveket
zárt le. Nem sokkal előbb még szélesen hullámzott a "Nyílt levél"
körüli vita, ami pontosan mutatja ma is az akkori egyházi élet nehéz
pontjait. Az Egyezmény után azonban fellélegzés volt. "Egyházunkban
lefolyt az a meggyőző munka - mondotta akkor Kemény Lajos - mely
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az állammal való megegyezést lehetővé tette. Az egyház és állam helyes
és békességes viszonyát az egyház Istentől vett szolgálatának szempont-
jából kell értelmezni." Van helye az egyháznak a szocializmus felé
haladó társadalomban. Mégpedig jószolgálatához mért megbecsült

helye. 25 éve ennek bizonyításában élünk s a történelernrné vált 25 év
igazolja azokat, akik annak idején a "meggyőző munkában" részt-
vettek. Ebben egyébként, a még élők mellett, áldoznunk kell Mihályfi
Ernő emlékének.

Az egyházpolitika irányító mércéje lett az Egyezmény. Védett, ha
kísértő elemek igyekeztek bizonytalanítani. Akkor tudtuk meg iga-
zán, milyen biztos bázis, amikor 1956-ban az egyház szekere kátyúba
került, biztos fogozó tudott lenni. "Vissza az Egyezményhez" - ez
volt a helyrezökkentő erő akkor 1958-ban, amikor az egyház társadalmi
és világméretű d iakon iai tájékozódásának kibontakozása el ind uIt. Nem az
Egyezmény volt a megoldás, csak útjelző tábla volt: erre! S a válasz-
úton járók tudják, mit jelent az eszmélkedésben egy ilyen biztos szó.

Teológiai munkára serkentő volt. Nem engedte, hogy más teológiai
irányzatokat másolgassunk. Utat nyitott történelmi helyzetünk felis-
merésére: olyan történelmi és társadalmi helyzetben él egyházunk,
amelyhez lemásolható példát hiába keresünk. Magunknak kell kimun-
kálnunk az utat, és nekünk kell példává lennünk. Bátor tettre serken-
tett: kis egyházként is egyenrangú fél vagyunk azok világközösségében,
akik egy vajúdó világban keresik az egyház szolgálatának útját, s mi
a "megtörtént" -nek bizonyságai val léphetü nk porond ra. Ezt persze
hosszú teológiai eszmélkedés előzte meg, de ehhez az eszmélkedéshez
a légkört, a nyugalmat s a lehetőségeket végső fokon az Egyezmény
teremtette meg. .

Gyülekezeti életünk zavartalanságának is záloga az Egyezmény. Nem-
csak államunkban, népünk között, társadalmunkban nyitott utat
szolgálatunknak, hanem biztosította nyugodt gyülekezeti életünk ke-
reteit is.

A megbecsültség és nyugodt hit-életi tevékenység előtt nyitott
távlatokat az aláíráskor elmondott miniszteri szó: "aki velünk épít, az
vallásos hitében megújuihat".

Zenei párhuzammal kezdtem, hadd fejezzem is be azzal. Sibelius
a múlt század végén a helsinki egyetem egyik doktoravató ünnepélyére
hatalmas zeneművet komponált. Ez a csodálatos mű annyira átment
a finn egyház köztudatába, hogya vezérdallamból hamarosan gyüleke-
zeti ének lett, a mai finn egyházi énekeskönyv egyik legértékesebb
darabja. Az Egyezményből nem lett szövegében elemzett, emlékelendő

16



tankönyv. De egész egyházi életünk formáló, meghatározó, indításokat,
eszmélkedést adó anyaga lett. Akárhova nézünk egyházi életünkben,
mindennek a hátterében felismerhető. Egyházunk történelmi önértel-
mezésének egyik alapja. Szolgálatunkban tájékozódást ad, feladatfelis-
merésre, új módszerek kidolgozására serkent. Lényege Egyházi Tör-
vénykönyvünk Ünnepi Nyilatkozatában vált irányt, magatartást meg-
szabó tétellé. .

Olyan tétellé, ami után ma is odatehetjük az aláírás aktusáról 25 év-
vél ezelőtt készült riport címét: "Az építés következhet ezután ... "
Mindig ilyen kezdő, megindító, "ezután"-t kívánó dokumentumnak
ismertük.
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SZÉL FUVATLAN NEM INDUL

Ez a székely közmondás jut az eszembe, amikor szolgálatra frissen
kibocsátott segédlelkészek lépnek szószékre. Hogyan állnak új híveik
elé, s hogyan fogadják őket?

Szél fuvatlan nem indul. Az egyháznak, a teológiának, a lelkészi
szolgálatnak megvan a maga "anyaga". Oe az egyháznak az a természete,
hogy csak akkor él, ha ez az anyag mozog. A fiatallelkészeknek frissü-
lést kell hozniok a megszokott, a már nagyon ismert, talán meg is únt
helyett. Oe szél fuvatlan nem indul. Mozgásba ezt az anyagot a Szent-
lélek hozza, akiről megiratott, hogy "zúgását hallod, de nem tu-
dod, honnét jön és hová megy". A Szentlélektől kérjük a [ó lelké-
szeket.

Szél fuvatlan nem indul. Régi mondás az egyházban, hogy olyan
a lelkész, amilyenné a gyülekezet formálja. Vagy: olyan a gyülekezet
lelkésze, mint amilyet az megérdemel. Lelkész önmagában, elzárko-
zottan, csak íróasztal mellett: nincs. A lelkész lel késszé a gyülekezetben
izzik és gyülekezetére nézve van. Ezért tájékozódott szorosan vett
"anyaga" mellett a lélektan ban és társadalomtudományban, történe-
lemben és politikában is. Azok lelkésze. akik a világ "anyagát" formál-
ják s építik mai életünket, amibe vagy beleépül a lelkész, vagykima-
rad abból, de egyben gyülekezetéből is. Ez a kölcsönhatás korántsem
jelenti azt, hogy a hívő felnéz a szószékre, s elvárja, hogya lelkész az
őszájaízeszerint prédikáljon. Oe azt sem,:hogy a lelkész lenéz a szószék-
ről, s fölénnyel oktat afelől, amit tudni vél, Azt azonban igen, hogy
gyülekezetben és lelkészben egyaránt öröm lesz az öröm és fájdalom
a jajszó, serkentő a feladat és megoldandó a kérdés, s ezek meghatá-
rozzák, hogy mik között keresik lsten üzenetét. A világ is, amiben
élünk, mozgásba hozza az egyházat. Szél fuvatlan nem indul, de ha a
gyülekezet s a lelkész együttérez a sír partján magánosan álló öz-
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veggyel, vagy amikor egy háborúba nyomorított nép az emberiség
felelősségére apellál, akkor megindul.

Szél fuvatlan nem indul. Légtömegek egymásra hatásából, hőmér-
sékleti viszonyaiból keletkezik a szél. Zárt levegőben nem indul szél
és nem lehet egyházi élet sem. Egyházban élni lsten gyermekeként
csak az egész egyház tudatában, összefüggésében és egymásrahatásá-
ban lehet. Prédikálni és igét hallgatni is csak ugyanígy. A lelkészalkal-
mazás, vagy segédlelkész fogadása nem kisajátítási eljárás a gyülekezet
részéről. Lelkészét a gyülekezet nem "kiemeli" a maga számára a többi
közül, hanem vele együtt beépül az egyház széles közösségébe, s így
él a Szentlélekkel, hiszen szél fuvatlan nem indul.

1966
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PRESBITEREK SZOLGÁLATA
a diakóniailag strukturált gyülekezetekben

"A törvényes rendet megtartom ... "

A presbiterek szolgálatának alapokmánya, iránymutató szabályzata,
szív be írt és nyilvánosan tanúsított szabályrendelete a presbiteri eskü
szövege. Sokszor kérdezik, nincs-e a presbiter szolgálatának szabály-
rendelete, hogy abból megtudhatná, mit kell tennie, mi a feladata és
szolgálatának kerete. Úgy hiszem, ha a presbiteri eskü ablakán át néz
valaki az egyház, a gyülekezet munkaterületére, máris megtalálja
mindezt. Sőt néha - hogy más hasonlattal éljek - mint a távcsöves
fegyver célzójában, ott van a célzókereszt is, hogy tudja, hova kell
összpontosítania tekintetét, szívét és szolgálatát. Az eskü szövegében
sűrítve előttünk áll a presbiter vállaló készsége, tájékozódási területe,
szolgálatának munkamezeje és iránya egyaránt.

Indokolt hát, hogy az eskü szövegét mérlegeljük, mire vállalkozott,
s mi a feladata egyházunkban a presbiternek. Indokolt már csak azért
is, mert rendszerint az esküt tevő presbiter akkor hallja először,
de a gyülekezet is, amikor eskütétel közben elé olvassák -, s nem egy·
szer, az a valóság, hogy utoljára is akkor hallja, mert éveken át szol-
gálhat presbiterként, többé elé nem kerül.

Korok és tájak szerint viszont mindig élt és él valamiféle elképze-
lés, váradalom, vagy tudat afelől, hogy mi is a presbiter dolga.

Az idősebbek még emlékeznek az elmúlt korszak presbiterképére.
Régen jórészt dekórumnak tekintették. A presbiter, ha aktív volt,
abban látta dolgát, hogyellentmondjon. Ha nem volt aktív, fejbólon-
gató János volt. Persze ezek a karikatúra vonásai, de a karikatúra
sohasem mentes a valóságtól. Az eklézsia humarába tartozik az a pres-
biter, aki az első ülésről hazamegy,. s a család nagy izgalommal várja,
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hogy beszámoljon. "Mi volt?" - kérdezik kíváncsian. "Hozzászól-
tam" -, hangzik a büszke válasz. "És mit?" - fokozódik az izgalom.
"Ellentmondtam. "

Négy évtizedes szolgálat után nyugdíjba ment lelkész emlékezik első
szolgálati éveire. Lelkesen kezdett a presbitériummal szót érteni.
"jános bácsi miben látja presbiteri feladatát?" - kezdi a beszélgetést.
"Én abban, tisztelendő úr, hogy ha maga azt mondja függőleges, én azt
mondjam, hogy vízszintes! " No, nem is mondott olyan rosszat, ha úgy
értette, hogya lelkész esetleg egyoldalú vertikális tájékozódása mellett
megpróbálja őt az ember, a világ horizontális problémái felé vonni,
a nagy szeretetparancsolat második fele értelmében. De félek, nem így
gondolta.

A presbiter feladatai között az eskünek ez a kifejezése: "a törvényes
rendet megtartom ", egyszerre vertikális és horizontális.

•
1. Az egyház egészében szolgál

Honnan indul a tájékozódásunk? Krisztustól. Az 1. Kor 12-ben Pál
sokatmondó képpel vázolja fel jézus követőit, az ő népét, az egyházat
az egy test képével. Ez az egy test a Krisztus. Abban pedig kinek-kinek
helye, funkciója, szerepe van a kegyelmi ajándékok, a feladatok sze-
rint. Ennek a testnek egy adott funkcionális területén - gyülekezetben,
egyházmegyében stb. - szolgál a feladattal és kötelezéssei : "a törvé-
nyes rendet megtartom ... "

Ez a törvényes rend a test organizmusának rendje. Tehát az egész
test élő organizmusában szolgál. Élő egység ez. Élő: tehát ritmusa,
üteme, szabályozottsága van. És egység: tehát egyetlen pontján sem
lehet elkülönülve, összefüggések nélkül működni.

Ennek a látásnak és szerkezetnek horizontális vetületén három meg-
jegyzésünk van.

a) A "törvényes rend" az élő egység jogszokásokon és zsinati törvé-
nyekben megformulázott és kialakult dinamikus folyamata. jogban
természetesen az Egyházi Törvények" jogszokásokban pedig az élő
folyamatnak azok a jelenségei, amelyek a zsinati törvények kereteinek
pozitív és előrevivő tartalmasítói.

Vannak negatív jogszokások is, amelyek nem az organikus egész
előrevivő szolgálatában állnak, hanem alkalmat adnak és kísértenek
azzal, hogy fékezzék a dinamikus életet. Ilyen például az a néhány évti-
zedes múltra visszatekintő egykori egyházjogi tétel, mely szerint
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"az egyházban minden jog forrása a gyülekezet". Vagyis az egyes zárt
kicsi egységek. Megvolt a történelmi ideje a tétel jogosultságának.
De az már lejárt. Évszám szerint a múlt század végén a kilencvenes
évek zsinatától az 1953-as zsinatig volt érvényben. Az idő túlhaladta,
s az új törvényalkotó teológiai eszmélkedés tisztábban és biblikusab-
ban lát, amikor a jog forrásának az egyház egészét látja. Annak ter-
mészetesen 1. Kor 12 exegézisén alapuló látásával. Aki presbiter tehát
szemellenzős szűklátókörűséggel egyházi "rendfen ntartó" feladatát
elszigetelten egy-egy gyülekezet partikuláris szemléletében próbálja
gyakorolni, s nem az egyház egészébe ágyazottan, teológiailag is, egy-
házközigazgatásilag is súlyosan téved. .

b) Természetszerűen ez alapvetően feltételezi azt, hogya presbiter
- minden fokon! - ismerős és tájékozott az egyház egészének ügyei-
ben, funkciói ban, problémaköreiben, döntéseiben, s ehhez viszonyítja
a gyülekezet ügyeit. Mint ahogy felsőbb fokokon a presbiter ismerős
és tájékozott az egyház egészének az egyes gyülekezetekig ágazó és ott
gyűrűző organizmusában. A presbiter is' pozitlve benne él az egyház
eszmélkedésében, döntéseiben, és ugyanakkor magában hordozza
agyülekezetekre tagozódó egyház szélső és periferiál isnak látszó fájdal-
mait, örömeit, problémáit -is.

A presbiter ter.mészetszerű "tájékozódása" tehát nem ad hoc, vagy
kénye-kedve-tetszése dolga.

e)A presbiter belül van az egyház egészén. Ez túl természetesnek
látszik, pedig a gyakorlatban nem mindig tapasztalható. Vannak gyüle-
kezeti presbiterek, akik "külső döntésnek" értelmezik, ha egy-egy
felsőbb egyházi fórum, intézmény, testület, vagy szerv döntését "kény-
telen" tudomásul venni. Pedig az egészséges szemlélet az, ha azt érzi,
hogy azon adöntésen ő is "belül van". A "felsőbb" döntés nem "külső"
döntés. Ez nem a fej bólongató Jánosok magatartását jelenti, hanem a ma-
gunk rendjéhez való fegyelmezett alkalmazkodást, átgondolást, megér-
tést. A felsőbb döntések pedig aszerint lesznek egyre inkább az egyház
egészének döntései, minél inkább tanúsítják, vallják, gyakorolják a gyü-
lekezeti presbiterek, hogy működésük az egyház egészében ésegé-
szére nézve folyik.

2. Az egyház történelmi helyzetében szolgál

Súlyosan hozzátartozik a presbiter "rendtartó" tevékenységéhez és
magatartásahoz az egyház egész történelmi és társadalmi összefüggé-
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seinek, döntéseinek ismerete és vállalása. Egyházunk törvényes rendjét
megtartani csak az Egyházi Törvények elején található Ünnepélyes
Nyilatkozat szellemében lehet. Azt ismerni, megemészteni, megélni:
a törvényes rend megtartásának alapvető feltétele és feladata. Ennek,
mint teológiai érlelődésnek és felelős döntésnek megismertetése a pres-
bitériumban a lelkésznek meg nem szűnő és "Ie nem tudható" feladata.

3. Törvényes rendet megtartani csak az Egyházi Törvények
ismeretében lehet

Cikkem elején említett, s a karikatúra vonásaival megrajzolt presbi-
ter-torzók mellett régen is voltak, ma egyre inkább vannak presbiterek,
akik szeretik, mélyen szeretik egyházunkat, gyülekezeteinket, s ezért
vállalják benne a feladatokkal járó tisztségüket. Viszik tovább és ápolják
a gyülekezet jó hagyományait (néha a rosszakat is), hordozzák; tervez-
getik és igyekeznek levezetni a gyülekezet anyagi gondjait és felőssé-
gét. Figyelnek a gyülekezet lelki életére, szóval az ütőéren igyekeznek
tartani kezüket. Gyakorolják a gyülekezetben meghonosodott jog-
szokásokat. De "törvényes rendet tartani" igazában csak a rendet
megszabó törvények ismeretében lehet. A gyakorolt jogszokások és
hagyományok között még nagyon sok van, ami régebbi egyházi törvé-
nyekből a tudatba felszívódott képlet. Nem mérték össze az egyház
legkisebb sejtjeiig lenyúló jogszabály-érlelő és törvényalkotó tevékeny-
ségének eredményével. Vagyis nem ismerik igazán a ma érvényes
Egyházi Törvényeket. Több mint háromszáz anyagyülekezetünk van,
kereken négyszáz presbitériummal, s több mint hatezer presbiterrel.
Az Egyházi Törvények csinos kis könyvecskéje minden gyülekezet
lelkészi hivatalában megtalálható. Nyolc évvel ezelőtt ezer példányban
adta ki Sajtóosztályunk - igen józan számítás alapján, a várható
"piac" reális ismeretében. Már csak néhány tucatnyi a raktáron fekvő
készlet, s így nem merek biztatni arra, hogy rninden presbiter szerezze
be. De csendesen elgondolkozom, hogy vajon részleteiben milyen rnér-
tékben ismerik a presbiterek - az a hatezer egynéhány - és honnan?
Es vajon mennyire ismerik a presbiterek az azóta megjelent szabály-
rendelet-kötetet, amely aprópénzre váltása törvényünk több keret-
rendelkezésének. Tudom, hogy nem mindegyik érinti az egyes gyüle-
kezetek sajátos ügyeit. De az egyház egészében és annak összefüggé-
seiben élőket érinti.
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4. A megtartás aktivitása

Sokan úgy vélik, hogy a törvényes rend megtartása annyit jelent,
hogy az egyes előforduló esetekben figyelemmel kísérik, hogy mit is
ír elő a törvény, hogyan kell intézkedni, mit kell betartani. Pedig a
törvényes rend megtartása sokkal öntevékenyebb aktivitást igényel.
A törvényes rend ismerete látásformáló és kezdeményező döntésekre
indukál. Olyan társadalomban élünk, ahol a kezdeményező intézkedé-
seket és döntéseket a széles néprétegek tartják kezükben. Joggyakor-
latunkat és törvényes rendünket az egyházban úgy munkáltuk ki,
hogy közben a nagykorúvá lett emberre s a társadalomban öntevékeny-
ségre érlelődött emberre támaszkodunk. A rend fenntartásában is ilyen
presbiterekre akar az egyház támaszkodni.
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RÖVID TANULMÁNYOK



MESSZEHANGZÓ KALAPÁCSÜTÉSEK

Wittenberg anno Domini 1517

A wittenbergi kalapácsütéseknek különös csengése van. Diákkorom-
ban evangélikus öntudatot kovácsoló ereje volt s a nagy alföldi metro-
pólisban, ahol a tanyai asszonyok olvasót morzsolva ültek a vesétrázó
szekereken piaci napok hajnalain s az alsóvárosi Fekete' Máriához zarán-
dokoltak vigaszért, gyógyulásért, erőért, - október 31-én büszke ön-
tudattal ültünk kicsiny templomunk padjaiban, míg fenn a szószéken
a messzi évszázados kapácsütések erejéről szólt az emlékezés. A Barát
biztonsága, hite, bátorsága, ereje fészkelt a szívünkben. Valami nagy-
nagy dolgot sejtettünk a szögező ütések mögött. A reformáció késői
gyermekének, nékem,' szívemben égett a gondolat: mit láttam volna,
ha akkor vagyok diák, s ott!

Ódás pátoszú versek képei vibráltak előttem: amint ez a Barát kala-
pácsával nem is 95 tételének papíríveit szögezi a zömök tölgyfaajtóra,
hanem világokat dönt vele romba s új korok épületének alapköveit
kocogtatja malterba. Mit láttam volna, ha akkor vagyok diák, s ott!

Később pasztellfényű lett az ünnep. Nagyobbra nőtt bennem a Názá-
reti, s történelmivé zömökült a Barát kalapácsot tartó ökle. Hétköz-
nap palástja terült a nagy napra. Azt találtam, hogy a teljesen evan-
gélikus északon korántsem oly nagy ez a nap; mint nálunk, ahol hitün-k
képe az ellenreformáció szenvedéseinek hátterébe ágyazódik. Újkori
Luther-életrajzokban az egykor ódás zengésű kalapácsütéseket nem-
hogy fejezetcímekben nem találom, de úgy kell a szürke sorok között
megkeresnem. Valóban: mit is láttam volna, ha .akkor vagyok diák,
s ott!

Bizonnyal valami ilyet:
Napok óta látjuk, hogy a szent tanulmányok ez ékesszavú tanítója,
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Martinus Luther, mellőzi előadásai szokott rendjét, s a bűnbocsánatról
mond erős, nagy dolgokat. Keményen vitatja Tetzei barát gyakorlatát,
aki pénzért árulja bűnbocsátó céduláit s közeleg vele Wittenberghez is.

Tegnap szavaival szétfeszítette az auditórium, az előadóterem vaskos
falait, szét az ablakok gótikus ívét, s arról szólt, hogy ehhez a kérdéshez
kevés ez a terem. Széles körű tudományos vitát kellene indítan i. Ő már
kidolgozta tételeit s jöjjünk el reggel a vártemplomhoz.

Ime, most itt vagyok. Kis csoportokban ődöngünk néhányan tanít-
ványai a templom támpillérei mellett. Várjuk őt, vajon mit hoz téte-
leiben. így szokás ez manapság, így hívják tudományos vitára tudósai nk
a hozzáértőket. Ez a nyilvánosság fóruma: a templom az, ahol mindenki
megfordul.

De jön is már. Zömök alakja éles körvonalakkal bontakozik ki a haj-
nali ködből. Barátságosan köszön, s már lép is a kapuhoz.

"íme a tételeim, amikről szóltam már" - valami ilyesmit mond,
míg könyökével-karjával felsimítja a tekercset a tölgyfalapra s szögezni
kezdi. Félkört nyitunk körülötte. Dolguk után járó polgárok kiváncsian
állnak meg mellettünk, egyre nő a kis csoport.

95 - látom az utolsó mondat előtt a számot. Ő kissé hátra lép, s úgy
nézi, egyenes-e a papír.

"Amikor a mi Urunk és Mesterünk, jézus Krisztos azt mondotta:
térjetek meg! - azt akarta, hogya hívők egész élete megtérés le-
gyen ... " - így kezdődik az első tétel. .

Előtte áll egy lépésseI. Felsőteste kissé hátrahajol. leengedett keze
puhán tartja a kis kalapácsot, s kissé összehúzódott szemmel nézi,
egyenes-e a papír.

Semmi nem látszik abból, amit évszázadok múlva írtak erről az ese-
ményről. A kalapácsütések nem döngtek, nem zúztak össze semmit,
s ez a borongós őszi reggel éppen olyan, mint a többi. Luther szívében
sem lehetett más, mint csendes elmélkedések belső tusáiban megvilá-
gosodott hitbéli igazság nyugalma, vagy a vitavárás izgalma. Nem tudja,
hogy történelmet ír - nem tudja, hogy reformáció kezdődik -, nem
tudja, hogy ünnepet szül a mozdulata -, nem tudja, hogy kalapács üté-
seiről evangélikus öntudatra ébredő gyermekek fognak századok múlva
is verseket szavalni.

Nem is őt, - a tételt nézve szorong bennem valami. Gondolat és lé-
lekzet egyaránt megakad, mint amikor váratlanul döbben rá az ember,
hogy itt valami súlyos dolog történt. Köröttem a diákok és a kíváncsi
polgárok arcán is ezt látom.

A penitencia szentsége mellé rendelt bűnbánat tanát tudók arcvo-
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násai keményednek meg a töprengéstől. Nem nyúlt-e túl mélyen a rnes-
ter a dogmák rendíthetetleo világába? Ó igen, hírlik, hogy Erasmus
tanítása mögött is az értelmes hűvös és szenvtelen rendje tett immár
vitássá sokat abból, amit az egyház a vitathatatlanság igényével hirdet,
-, de ez valami egészen más. Ebben egy Krisztusához forrott szív meleg
lüktetése érződik. "Amikor a mi Urunk ... azt mondotta ... " - ebben
korok és tanok fölé kezd nőni valami s a próféták felismerő ereje vissz-
hangzik benne: "ezt mondja az Úr."

Az egyház hatalmát bírálat nélkül elfogadók érzik, hogy többről van
itt szó, mint Tetzel-bolygatta kérdésről. Ez a Barát lelépett a Hatalom
és Tan egyház-szabta útjáról s Istenéhez közvetlen utat talált. Ez a kis
félkör itt még nem tudja, hogy századok múlva is ez a mondat fog ra-
jongó, szektás lelkeket józanítani, akik megtérésüket egy időponthoz
s helyhez kötik.

Nem akart "reformációt" úgy, ahogyan az a történelemben megvaló-
suit. De akarta s tudta, hogy az egyház csak akkor él, ha útban van.
Ha nem torpan meg, hanem naponta megújuló folyamatként fordul
[sten igéjéhez, amely mindig új és mindig időszerű. Ezt az igét ismerte,
naponta tört össze előtte óemberében s naponta szánta el magát új enge-
delmességre. Úgy, ahogyan évszázadok múlva énekelte meg egy ma-
gyar költő ezt az odaszánást:

Vele köt reggel-este új kötést
és rábízza az igazságtevést.

Nem tudta még, hogy tette világokra szólóan bátor, s hogy tanítvá-
nyai, követői magyar földön poros vándorokként, iszákjukban a Bib-
'liával fognak egy letör-t népet életre menteni.

A megszokottnál kissé tovább nézte hátrahajolt felsőtesttel: egye··
nes-e a papír. Aztán megfordult és csendesen hazament. Várta a tudó ..
sok vitázó szavát.

Poros országutakon zörgő postakocsik öles kerekekkel s váltott
lovakkal - ez volt akkor a leggyorsabb közlekedés. Az a kiszögezett
vitairat a maga 95 pontjával azonban belekerült a Szentlélek postájába.
Feljegyezték, hogy két hét alatt bejárta egész Németországot, s egy
hónap alatt az akkor ismert keresztyén világot.

De túlzengett nemcsak határokon, hanem századokon s korokon is.
Nyomába lépünk, s ott járunk most is, több mint négy és fél évszázada,
a reformáció nyomában.

1958
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Reformáció és magyar műveltség

A reformáció hatása Magyarországon máig
- muveJödéstörténetiJeg

A reformáció hit és egyházfrissítő áradatán ak s a művelődés megúju-
lásának kétségtelenek a szoros összefüggései. A reformációról a teológia
többet és nagyobbat mond, mint a társadalomtudósok és szellemtörté-
nészek, de bárhonnan nézzük, lenyűgöző a reformációnak az emberi
művelődésre gyakorolt forradalmasító hatása. Németföldi bölcsőhelye
nyomán a germán és latin kultúra összeütközéseként is értékelhető
s néhai Kovács Sándor teológiai professzor, később püspök, előszere-
tettel magyarázta az európai kultúra megoszlását az északi protestaniz-
mus s a déli katolicizmus értékelésével. A reformáció azonban valóban
több és nagyobb, semhogy ilyen sablonosan volna mérhető s a magyar-
országi reformáció művelődéstörténeti kihatásai pedig éppen nem
szoríthatók ebbe az egyszerűsített képletbe.

A reformáció a maga korában a magyarságnak szinte az egészét hódí-
totta meg s a déli germánság maradván meg katolikusnak, nálunk in-
kább kelet-nyugat feszültségévé vált, s a protestáns magyarságból
a katolikus Habsburgok fel kacsintgatás a magyar kultúra elárulásának
kockázatával is járt. Szellemesen mutat rá Molter Károly író, hogy egyre
nyugatabbra lépve hogyan klerikalizálódnak a helyek. Brassó mellett
még "Keresztyén havas van, majd Kántorjánosi község, tovább Papta-
mási, azután már a püspökök jönn-ek: Püspökfürdő, Biharpüspök,
Püspökladány, s átugorván az alföldet, Érsekújvár s Pápa. Az istenes
versei ben oly sajátosan protestáns Adyban viszont kelet és észak egy-
aránt felsír: a Ganges partjáról álmodik s ugyanakkor: "Ha én szólok,
észak beszél, fagy és fátum fogja a számat."

A magyar reformációt sem miesetre sem lehet német ku Itú rhatás ügyé-
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vé egyszerűsíteni. Bizonnyal lehetett volna erről vitázni, ha 1522-ben
Bécsben a Mária királyné, II. Lajos felesége meghívására Budára udvari
papnak utazó Speratus Pált egy reformációs hangvételű prédikációja
miatt a bécsi katolikus teológiai tanárok pörbe nem fogják s ki nem
közösítik. Ezért nem jutott el Speratus Pál Budára, északra volt kény-
telen menekülni s utóbb Pomeránia reformációjának rendkívüli erejű
szervezője lett. (Ő a 350. sz. énekünk szerzője.) Ha akkor eljut Budára
udvari papnak, kétségtelenül a magyarországi reformáció egyik szer-
vező egyéniségévé vált volna. így azonban nem német kézből kaptuk
a reformációt, hanem Dévai Bíró Mátyások, Sztáray Mihályok, Bornem-
isza Péterek, Szegedi Kis Istvánok szolgálatán keresztül. Bármennyire
látjuk is egyre világosabban a mohácsi vész korának kuszált magyar
viszonyait, amikor isa mohácsi csatavesztés után tizennégy évig vára-
tott magára a "török veszedelem" s a magyar főurak hatalmi zsibon-
gása készítette elő a talajtahhoz, hogy simán beáradjon az ozmán erő, -
népünk akkori kiszolgáltatott keserves állapotában mégis a magyar
reformátorok, a vándorprédikátorok voltak azok, akik "iszákjukban a
Bibliával népet mentettek" (Kodolányi). Amikor minaretek tornyai
nőttek remegtető felkiáltójelként a magyar tájakon, a magyar kultúra
mentőhangja volt Sztáray Mihály ékes magyar szava: "Mely igen jó az
Úristent dicsérni". A reformáció hitének vigasztaló erejével a magyar
műveltség erejét is beleénekelte a laskóiak szívébe, pedig ő ott volt
a mohácsi mezőn s látta a "hős vértől pirosult gyászteret". Lenyűgöző
kézbevenni Horváth János irodalomtörténész "A reformáció jegyében"
című könyvét s bár akár csupán a névjegyzékén végigfutni. Micsoda bő
listájaa zengő magyar neveknek! S micsoda áradása egy megelégedett és
hömpölygő művelődésnek! A reformáció a magyar talajon magyar
üggyé lett. Mint határokat nem ismerő áradás ragadta magával a műve-
lődés összes ágait. Agyig sárba merülő szekerek a nyomdászat hősko-
rának durva darabjait vitték, Sárváron, Vizsolyban és másutt magyar
könyvek születtek s indultak útjukra, a nép írni-olvasni tanult s a mű-
velődés hallatlan forradalma volt a felfedezés, hogy lsten épp úgy ért
magyarul, mint latinul. Reményik drámaian sűríti a bibliafordító Ká-
rol iGáspárt dicsérő versében: "az örök lsten beszél - magyarul".
Egy egész nép öntudatosítása járt vele. Felfedezték az első népi vagyon-
tárgyat: az anyanyelvet. Mérhetetlen belső gazdagság élményét árasz-
totta a tudat, hogy joga van a népnek saját nyelvén gyönyörkődnie hité-
ben. Bornemisza Péter bátran magyarított görög drámát is, mert a re-
formáció prédikátorai a héber-görög-Iatin teokrácia formanyelvé-
ből kivetkőzve népi-magyar isntenhitet hirdettek. Luther irodalm i
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nyelvet teremtő bibliafordításának sodró élménye fűthette a gönci
parókia levegőjét, amikor Károli Gáspár és munkatársai, köztük gyer-

. mek-famulusként Szenczi Molnár Albert, akkor még kincseket érő
könyvek garmada fölé hajolva ízlelgették az igét magyarul. Balassa
istenes énekei a reformáció eszmeiségét árasztják, hiába állt a félelmi
érdekből katolizált költő halálos vergődésénél a gyóntató páter. Az
sem véletlen, hogy Makkai Sándor a "Magyar fa sorsa" költészeti egze-
gézisében a magyar irodalomnak csupán két vallásos költőjét ismeri:
Balassát és Adyt.

A reformáció dús hangvételét jelképezi Luther diadalmi himnuszának,
az Erős várunknak magyar útja. Első magyar fordítója Szegedi Gergely
éneskekönyvében (1569) a zsoltárok közé sorolja s Gyulai Pál irodalmi
előadásaiban az egyetemen (1901-ben) külön kiemelve értékeli jelentő-
ségét. A mai napig több mint 200 magyar fordítása ismeretes s hogy
mennyire közel áll a magyar lélekhez, arra jellemző, hogy 1934-ben
a műfordítói pályázatra így írja ki az Egyetemes Egyház: fordítanák le
úgy az éneket, "mintha Luthernak e műve valamely magyar lélek köl-
tői alkotásvágyából született volna". A 134 pályázó között a magyar
lélek költői alkotásvágya megmozdult JózsefAttilában is s olyan szabad-
sághimnuszt alkotott, ami eszünkbe juttatja azt az ugyancsak jellemző
tényt, hogy Bocskay hajdúi az Erős várunkat énekelve indultak harcba.
Az erdélyi Szabédi László fordítása pedig úgy zendíti meg lapidáris
nyelven, mint a magyar léleknek a bizantizmussal szembeni fegyverét.-

. Jókai a Lőcsei fehér asszony-ban ír róla megrendftő szépen.
A költészet, az ének nehéz történelmi időkben a magyar kultúra

tartóereje volt. A protestáns énekeskönyvek a magyar kultúrkincsek
felbecsülhetetlen értékeihez tartoznak. Névtelen szerzőktől származó
protestáns vallásos népénekek a reformáció kultúrhatásának drága
doku mentu mai.

A történelmi eszmélkedések idején protestánsok merték kifejezni az
újat, mivel az újságtól nem romlást, hanem fejlődő előrehaladást vártak.
Az újhoz a merszet a reformáció erejéből merítették.

Az ellenreformáció megindulása azzal a megdöbbentő bizonysággal
jár, hogya katolicizmus átvette a protestantizmus kultúrfegyvereit.
A reformáció puszta létével még az ellenfeleiben is.a kultúrát szolgálta.
A hatalom nem volt elég a küzdelemhez, a szellem erősebbnek bizo-
nyult, műveltséggel kellett hát felfegyverkezni. Márpedig Batizi,
Alvinczi Péter, Dévai Bíró Mátyás, Erdősi Szilveszter János, Gelei
Katona, Bornemisza Péter, Dávid Ferenc, Ozorai Imre, Szegedi Kis
István, Szenczi Molnár Albert, Rimay János, Sztáray Mihály olyan fegy-
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vereket hoztak elő, hogy Pázmány Péterekké kellett lenni, hogy győz-
zék a küzdelmet. Ereje, dinamikája volt a reformációnak s a nemzeti
művelődés kéz a kézben járt vele. Egyik volt a másiknak oda s újra
a következménye. S a nemzet kultúrájában méltó utódoknak bizonyul-
tak a Kossuthok, Petőfik, Mikszáthok, [ókaik, Arany Jánosok. Lehet
azon vitázni, hogy melyikük hogyan tartotta egyházával a konkrét kap-
csolatot, s hogya lángész felette van a felekezeti korlátoknak, de igaz
az a megállapítás, hogy nincsenek magányos fellángolások, fürtökben
terem a tehetség. A lángész is környezetből nő ki és környezetbe épül
be, amely táplálja, vagy a szenvedés iritálásával sarkalja fej lődését és ter-
mését. Ez a környezet, háttér és talaj mégiscsak a reformáció hite,
vagy a műveltség világába kivetítődött eszmeisége. A szenvedélyt, vitát,
a közegellenállást is ez teremtette meg, mint az ősi evangélikus család-
nak nagyapjában katolizált sarjánál, Madách Imrénél, s így lett Az ember
tragédiája olyan, amilyen, s így került bele Luther éppen ezzel a rnon-
dattal védekezve és visszavágva: "nem ismered te a tűznek varázsát,
ki csak fazék alatt ismered azt." A reformáció a tűznek varázsa volt
a magyar kultúra számára. Ebben a varázs éppen az volt, hogy noha
a fényt úgy kapta, de nem átültette, vagy lemásolta, hanem magyarí-
totta. Amit kintről hozott, nem majmolta, hanem átengedte a szívén
s teremtett olyat, ami egészen az övé. Rimay János fordított énekei épp
úgy mutatják ezt, mint a Térj magadhoz drága Sion Jeszenszky Károly
műfordító tollából. S ezt olykor Apáczai Csere János méreteiben tudta
csinálni. Akik ott kint fényes karriereket futhattak volna be, hazajöttek
agyig merült kerekeken cipelni a nyomdát, teremteni a magyar kultú-
rát, mert hajtotta őket a tűznek varázsa s hozták magukkal a tűznek
varázsát. Izgalmas, nagy dologra tanították meg ezt a kicsi népet: ma-
gyarként versenyképesen vitázni nagy népek fiaival az emberiség legna-
gyobb kérdéseiről. Megélni a bőlélegzetű demokráciát: kicsi nép is
tekintélyt parancsol hat magának a nagy népek asztalánál. A magyar
kultúra küzdelme a haladásért majdnem kizárólag protestáns módszert
ismer Bessenyeiék előtt és után is. A vallásszabadság egy volt a tudomá-
nyos kutatás elindulásával. A merész kétség s a legkeményebb helyt-
állás: a reformáció ikerpalántái a magyar műveltségben és tudományban.
Ady, aki tusázó frigyben áll Istenével, Petőfi, aki nem alkuszik, Kossuth,
aki meri a lehetetlent, Mikszáth, aki a romlatlan kedély biztonságával
mondja el derűs humorral a vesékig ható bírálatot, Bőhm Károly, aki
a magyar filozófia köveit rakosgatja hallatlan türelemmel és szívóssággal
- íme a szárba szökkent palánták. Hogya magyar kultúra hol áll,
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arról - mái költőt idézünk - Illyés Gyula így elmélkedik a reformáció
genfi emlékműve előtt:

Övék az érdem, kiket sem a máglya
nem riasztott vissza, sem a gálya -

sem harcaik bukása,
a léptenként fölmeredő "hiába"!

Látták, vagy nem a céljuk,
azt jól látták, hogy nincs visszafelé út;
a múlt, ahogy füst-verte összeomlott,
úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot:
előre! és ők vállalták e sorsot -
Mondd hát velem, hogy dicsőség reájuk!

1967
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"TÚL HAMAR" SZÓLUNK?

Abból, ami a Lelkészi Munkaközösségekben történik, híveinket az
érdekli, ami lemegy a gyülekezetekig, aminek hatását érzik, gyümölcseit
látják és ízlelik. Ezek közé elsősorban az igehirdetés folyamatos feladata
tartozik. Az évi munka összegezésében Káldy Zoltán püspök az ige-
hirdetések értékelésénél a többi között rámutatott arra, hogy prédi-
kációiban néhány lelkész "csak olyan kérdésekkelfoglalkozott, amelyek
a lelki élet belső köréhez tartoznak, Kár, hogy néhány lelkészünk nem
veszi észre, hogy ilyen természetű igehirdetések a szekularizáció elő-
mozdítói, mert az élet külső területeit kivonják lsten uralmi körébő/.
Nem szabad megrekednünk a belső körön, ki kell lépnünk az igével
a külső körökre, tehát a keresztyén embernek a társadalomban, a nem-
zetben és az egész emberi nemzetségben való életét érintő kérdé-
sekre.' ,

Ez a megállapítás egész keresztyén rnagatartásunkra is érvényes. La-
punk szerkesztősége különös kohó. Összefutnak benne a vélemények
s ilyenkor nem csupán a közölt, vagy közlendő cikkek bírálata folyik,
hanem feltárul nak a nézetek egyházunk egész szolgálatára s benne per-
sze lapunk szolgálatára nézve is. Egy ilyen bíráló-értékelő beszélgetés
hallatán ébredt fel bennem az idézett püspöki megállapítás igazsága.

Sohasem hallottam prédikálni azt a fiatal vidéki lelkészünket, akinek
egy szerkesztőségbel i beszélgetésére gondolok, de az egész beszélgetés
összhangjául azt szűrtem le, hogy szíve szerint ezek közé a "belső
körre" néző emberek közé tartozik.

Azt tette szóvá - (magam szövegezem a beszélgetésről szerzett
összbenyomást) - hogy nézete szerint lapunk olykor túl hamar szól
a keresztyén leki ismeret nevében olyan kérdésekben, amelyek nem
a belső körre tartoznak, - hogy ezt mélyebb teológiai eszmélkedés
nélkül teszi, - s hogy csak az igazat, a teljes igazságot szabad írni.
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Hozzáfűzte, hogy ezt a nézetét otthon meg szokta beszélni a gyüleke-
zetben, s hozzáfűzte azt is, hogy - félreértés ne essék - ő lelkes híve
és csodálója mindannak a jónak, szépnek és eredményesnek, ami né-
pünk körében ma a felemelkedés útján végbemegy. A magam benyomá-
saként hozzá kell tennem, hogy ez valóban őszintén hangzott, s nem
valamely önigazolás törekvéseként.

1. Lássuk előbb a "túl hamar" szólást. Alapvető meggyőződésem,
hogya lelkiismeret nevében nem lehet túl korán szólni. Lutheri örök-
ségünk, hogy az ellen nem tanácsos cselekedni. De akkor döbbentem
meg igazán, amikor a fiatal lelkészünk e nézetének igazolására mint
témát, általában megjelölte a német kérdést, majd rámutatott - némi
habozás után - egy cikkünkre, ami "Tiltakozunk hitünk és az emberies-
ség nevében" címen jelent meg lapunkban. Ez a cikk az OAS algériai és
franciaországi gyalázatosságaival foglalkozik, s hozzátette: az ő híveinek
csak az igazat lehet és szabad elmondani.

Vallom, hogy nemcsak az ő hívei előtt, de mindnyájunk előtt, minde-
nütt csak az igazat szabad és kell elmondani. Volt egy idő egyházunkban,
amikor szóhoz jutottak azok, akik azt vallották, hogy az a teljes igazság,
ha kimondják az igent is és a nemet is. Meg vagyok győződve afelől,
hogy ez a kettős törekvés olyan langymeleg állapot, amely mögé
a bontó elemek remekül meg tudnak bújni. Jézus nem arra tanított,
hogy "a ti beszédetek legyen igen is, meg nem is", hanem arra, hogy
vagy igen, vagy nem.

Sem elhamarkodottság nincs abban, sem nem csak töredéke az igaz-
ságnak az, ha nemet mondunk a háborúra s a háborús készülődésre. Két
szörnyű világháború katasztrófája viharzott át vérrel, jajjal, pusztulás-
sal az emberiségen. Nem tartozunk azok közé, akik ezt valami különös
"agymosással" szeretnék az emberek emlékeiből kitisztítani. (Egy
nyugatnémet lelkész tanúsága szerint ez ott a tábori lelkészek feladata.)
Persze örüinénk, ha gyermekeink már nem is tudnának azokról a bor-
zalmakról, de nem tehetjük éppen ezért, mert a messzi összefüggések
kiáltó jelei és bizonyságai itt rikoltanak korunkban. A szörnyű vérorkán
központja nem volt más, mint a német kérdés. A második világháború
után eltelt évek valóban még mindig kevés idő volna ahhoz, hogy nemet
mondjunk, tisztán és világosan, minden olyan eseménynek, amely koc-
káztatja a megbékélés és leszerelés útját egyengető törekvéseket?

Vagy elhamarkodtuk volna a szót abban, amiben a francia keresztyén-
ség már régen és számtalanszor felemelte szavát: a nyolc éve folyó
algériai háború szörnyűségei ellen? Vagy nincs a keresztyén lekiismeret-
nek semmi mondanivalója arra, hogy Algériában egy hónap alatt ötszáz-
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ötven az orvul legyilkoltak száma? Mi is "emeljü k a hallgatás falát" a bor-
zalmas, bestiális kegyetlenség: az oraniai börtönből elrabolt négy algé-
riai fogoly élő fáklyaként megégetése köré? Mi a keresztyéni? Erről
hallgatni, vagy erről egyértelműen beszélni? Ha hallgatunk, nem lesz-e
hazug képmutatássá szánkon az Apostoli Hitvallás, az evangélium szám-
talan drága igéje, hitvallásunk lutheri értelmezése: "hiszem, hogy
lsten teremtett engem minden teremtményekkel együtt"?

Amikor keresztyén lelkiismerettel észre merjük venni az újjáéledő
fasizmust, valóban valami olyan "új"-ról van szó, amihez még túl korai
egyházi lapban hozzászólni? Hallgassunk és várjunk, amíg a dolgok ki-
forranak. amíg meglesz a megfelelő történelmi távlat, és csak azután
mesélgessünk róluk sztnesítő prédikáció-illusztrációként, hogy minő
keresztyéntelen és szeretetlen cselekedetek voltak ezek? Várjunk amíg
megérik az egyházi közlésre, mint az eleven fáklyák Néró kertjében,
vagy a középkori inkvizíció eretnekégetései, és a gályarabok története?
Nem lesz belőle új Mauthausen, Dachau, Lidice, vagy Buchenwald?
Ne írjunk most, aminthogy ezekről nem írtak annakidején az egyházi
lapok, s ezzel segítsük a borzalmakat nemcsak agyonhallgatni, henem
tovább harapózni? Ha ezt tennénk, rólunk is megírnák egyszer azt,
amit az afrikai holland egyházról Alan Paton megírt "Már késő" című
könyvében.

2. A mélyebb teológiai eszmélkedés hiányolásánál ha arról szólt
volna, hogya belső keresztyén kérdésekre mutató írások s a külső kör
kérdéseiben megszólaló cikkek egyensúlyosabb arányát keresi, azt
mondtam volna, hogy igen, most benne van az egyházi lapszerkesztés
lényeges kérdései között. Szót válthattunk volna arról, hogy mit jelent
a zsurnalisztika és publicisztika nyelvén szólni azokról a belső keresz-
tyén kérdésekről, amelyekkel ő papi munkája során találkozik, s a
bibliaórákon a helyzet természeténél fogva merőben más stílusban
szól. De ha ez a hiányolás a fent említett cikkekre vonatkozott, rá kell
rnutatnorn, hogy nekünk nem az a dolgunk, hogy bibliai mondatokat
applikáljunk történelmi eseményekhez, hanem az, hogya keresztyén
lelkiismeret szabadságával s a józan ész szavával szólaljunk meg azok-
ban a kérdésekben, amelyek a józan észre tartoznak.

Van-e időnk "elmélyedni" olyan úton, ahol a lépéseket plasztik-
bombák robbanása riasztja semberfáklyák fénye világítja meg? Vagy
milyen teológiai eszmélkedés szükséges még ahhoz, hogy ezekre hatéko-
nyabb nemet mondjunk? Persze az elmélyült teológiai munka hozzá-
tartozik feladatainkhoz ott, ahol szorosan vett igehirdetésről van szó.
Erre a püspök is rámutatott cikke kezdő megállapítása után. De ahol
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meg kell szólaini korunk döntő nagy kérdéseiben, ott már túl vagyunk
azon, hogy mindig előlről kezdjük a teológiai eszmélkedést.

Minden korban, amikor jól értették az evangéliumot, korszerűen
velejébe vágtak a kérdéseknek. Az őskeresztyének nem csináltak
eszmefuttatásokat a parúziáról, hanem szüntelenül készen voltak Krisz-
tus megjelenésére. A reformációban Luther bárhol nyult a kérdésekhez,
erre felelt: hogyan találom meg a kegyelmes Istent. Nagykorúsodott
világunk döntő kérdését jól eszmélkedő teológusok így fogalmazták:
hogyan találom meg az irgalmas embert? Miféle eszmélkedésre van
szükség ahhoz, hogy nemet mondjunk az irgalmatlan emberre?

Tudom, nem az a feladatunk, hogya keresztyén egyház terminoló-
giájával, szóhasználatával és stílusában mondjuk el azt, amit egyházon
kívül sokkal szakszerűbben és világosabban mondanak el azok, akik
jobban is értenek hozzá. De ha a keresztyén lelkiismeret a maga forrá-
saiból táplálkozva ugyanazon eredményre jut, mint a világ a maga
útján, balgaság volna elhallgatni véleményünket csak azért, mert az
összecseng a világéval.

3. Végül: félreértés ne essék, mindez "külső körünkre" is áll. Ezért
tudom örömmel leszögezni, hogy az őszinteségmelege sugárzott abból,
hogy fiatal lelkészünk világosan szólt csodálatáról és bizalmáról mind-
azon jó, szép és eredményes iránt, ami népünk körében ma végbemegy.
Hogy rajong népünk felemelkedésén, anyagi javulásán, kulturális gya-
rapodásán, gazdag és egyre nemesedő irodai mán, a betegbiztosításon,
aminek ma már mindenki részese nálunk. Elhiszem, -hogy szívből
mondta, mennyire örül, hogy itt él, ebben és éppen ilyen hazában,
ahol a közösség erős támasza az egyesnek. De mindez a szép, jó, ered-
ményes, előremutató szeros összefüggésben van az egyértelműen ki-
mondott igen ekkel, vagy nemekkel, de sohasem az igen is, nem is langy-
melegségéveI.

Teljes igazságra szomjas hívei ezt bizonyára ugyanilyen hangsúlyosan,
s az őszinteség melegévei hangzóan kapják tőle. [ó, ha kapják. Ott
a helye, hogy elmondja, ne csak a szerkesztőségben.

1962
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VERSEKBEN TÜNDÖKlŐ KARÁCSONY

A'sűrű nagy városi házban, ahol lakom, az udvaron gyermekek álltak
meg a minap. Kifordított kisbunda a vállukon, csúcsos kucsrna a fejü-
kön, s a kezükben nagy dobozféle. Első oldala tágas nyílásán gyertya
világol kifelé s hívogatja a tekintetet: íme, itt a betlehemes kép.

Énekelnek. Tisztán cseng a gyermekhang. A dallamokat olykor prózai
szöveggel váltják a betlehemes játék ki tudja honnan megtanult sorrend-
je szerint.

Tüzelőért megyek a pincébe. Házikabátban, karomon a fáskosár.
Hirtelen fülembe szökik egy dallam, s megállít, A ködös estében, kopár
tűzfal tövén megfényesedik bennem valami. Már nem is fényesedik:
tündököl. Igen, tündököl.

Mennyből jövén az angyalok,
Tőlük hallák a pásztorok ...

R.epül a dallam szárnyain a szöveg úgy, pontosan úgy, abban a régies
stílusban, ahogyan gyermekkoromban magam is énekeltem az ebédlő
zárt ajtajánál - életem első énekét, amire emlékszem - míg a kulcs-
lukon s az ajtó alatt különös fények villóztak. Már hallottuk a csillag-
szórók sercegését, siettünk is volna nagyon, de nem csak az illem és
áhitat, hanem az ének maga fogva tartott a második versszak végéig
- és zsongott bennem akkor is, amikor már ott álltunk a csodák fény-
karikái, a kárácsonyfa alatt.

Most, itt a betlehemező gyermekek vékonyka hangja mellett, nem-
csak zsong, de tündököl.

Verssorokon és verslábakon hadd lépegetek ezen a tündöklő úton.
Mindig szerettem a verseket. Valaha rajongva olvasgattam és sokat.

Ma higgadtabban és kevesebbet, de elmélyültebben. Az ember megta-
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nul]a a verseket is a maguk helyén értékelni, mert mögöttük súlyo-
sabbá tömörül maga az élet. így volt gyermekkori karácsonyaimmal is.
Tündöklő melódiák és hangulatok mögött nekem is feltört lassan a tö-
mör karácsonyi fény.

Karácsonyeste. Hangulatok szállnak ...
Fehér hópelyhek ... fehér angyalszárnyak ...

Igen, így volt, amint Túrmezei Erzsébet adventi és karácsonyi ver-
seinek egyikében énekli. Versei hangulatokból szállnak a tömör fény,
a bibliai nagy valóságok, a kegyelem, élet, a Messiássá nőtt Gyermek
felé.

A régi ének hangulatot hoz ma is felém. Fényeket, ízeket, karácsonyi
illatokat. Körülsugároznak bájos régi énekek, a maguk megkapóan
reális, mégis sejtelmesen idilli glóriájával. Bennük fényesedik a fény-
gyűrű a kicsiny jászolgyermek feje körül. Áldom az Istent, hogy mire
rájöttem a glóriás fénykör csupán művészetben meglétére, én már is-
mertem az igazi glóriát, amit szemmel nem, de szívvel lehet érzékelni,
s amit az evangélista így öntött szavakba: "úgy tanította őket, mint
akinek hato/ma van, és nem úgy, mint az írástudók. (Mk 1,22).

De akkor még, amikor hópelyhek és angyalszárnyak szálltak, ezt nem
tudtam. Mint ahogy nem tudtam, hogya bájos és idilli népi pásztor-
énekek mögött más a valóság. Gyermekkorom édes-bús tiszaparti
szomorúszavú költője, juhász Gyula, ír "Betlehem" cimű versében egy
söntés mélyén elázott, elbúsult zsellérről, akinek

Könnyes szeme bámulja báván
A betlehemi csillagot
A jó reményt, mit körülállnak
Szegények, árvák, magyarok.

Ezekhez képest én ott tartottam a zárt ebéd lőajtónál állván, s énekel-
vén, amit Babits "Karácsonyi lábadozás"-ában ír:

jézuska pénzért [ő,
s karácsonyfát rendez
gazdagok házában.

Pedig korántsem voltunk gazdagok: a húszas évek kistisztviselőinek
tornyos gondjai alatt nőttek fel karácsonyfáink. S a hangulat mögött
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még mindig nem éreztem azt, amit József Attila nem ebédlőajtóban,
de húszfokos hidegben, utcán, szelek és emberek éneke közben megélt
"Karácsony"-án, a szomorú szeretet ünnepén látott:

Fölöttünk csengőn, tisztán énekel azég
S az újszülött rügyező ágakkal
Lángot rak a fázó homlokok mögé.

Az újszülött rügyező ágaiban vajmi kevesen látták meg Jesse törzsé-
nek kivirágzott lombját. Nem csoda hát, hogy oly jászoltalanokká lettek
a karácsonyfák, s a jászollal együtt oly sok minden hiányzott. Ady "Kará-
csony"-ának igazi falusi képe, ahol "magábaszáll minden lélek", mert
ott "a Messiás boldogságot szokott hozni". Az igaz valóságokból ez
a "szép rege" elérhetetlen messzeségbe fut vissza.

Ám az a régi ének nem csak hangulatot idéz. Nekem nem a szép rege
távolságába tündököl Ady két sorsa:

Minden szívben
Csak szeretet lakik máma

- hanem ott tündököl a dallamhozta emlékezésben édesanyám szeme-
csillogása és édesapám simogató keze. Valóságosan lakik ezekben a sze-
retet. Mögöttünk láttam meg Annak a körvonalait, Aki felé megindul-
tam - mert láttam jönni felém.

Bizony úgy jártam vele, mint Babits "Csillag után"-jának mai ván-
dora, 'aki sietve indulna arany, tömjén, mirrha kincsével köszönteni
a Kisdedet, de hosszú az út.

Jaj és mire odaérnék,
hova a csillag vezet,
te már függnél a kereszten
és a lábad csupa seb,
s ahelyett, hogy bölcsőd köré
szórjak tömjént, aranyat,
megmaradt szegény mirrhámmal,
keserűszagú mirrhámmal
ken ném véres lábadat.

A körvonalakból a bűnbocsátó Krisztus bontakozott ki s ma ezért
érthetem, hogy karácsony lsten szeretetének ünnepe.
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Halványul a csillag és jászol, angyalok és pásztorok, mint Reményik
"János evangél iumá" -ban, ahol az evangél ista

" ... lényéből a szikla szó kipattan
S körülrobajlik a zord katlanokban.
Viszhangosan, eget-földet-verőn,
Hogy megrendül a Mindenség szíve
Kezdetben vala az Ige
S ~z Ige testté lőn.

Állok az udvaron, a tűzfalnak dőlve. Karomon a fáskosár.
A kicsi bundás gyermekek mind csak énekelnek. "Kántálnak".
A ködös estében, kopár tűzfal tövén, míg a homályos kapubejárón át

beszűrődik az utcazaj, megfényesedik bennem valami. Nem is fénye-
sedik: tündököl!

Az Ige testté lőn!

1959

42



FARSANGRÓl, DERŰRŐl, HUMORRÓl

Pillanatig sem gondolok arra, hogy olyan kérdést keverjek az egyház
tanításába, ami nem volna odavaló. Bár a farsang - minden vidámságá-
val együtt - az egyházi esztendő rendjében körülhatárolt időszak.
Arra sem gondolok, hogy teológiailag próbálják igazolni olyan fogalmat,
amit történetesen az egyházi esztendő egy szakaszát jelzi, bár ez sem
volna reménytelen vállalalkozás.

Egyszerűen megpróbálok farsang ürügyén szólni az emberi maga-
tartás egy vetületéről, amely nagyon jól beleillik, sőt termése, kisugár-
zása lehet a keresztyén hitnek és életnek: a derűről, jókedvről, hu-
rnorról.

Nem kutatom sem történelmileg, sem teológiailag, hogy miképpen
került az egyházi esztendőbe a farsang. Tény, hogy erre az időszakra
igyekezett csoportosítani a vallásos érzésekkel áthatott népszokás az
esküvőket. a vele járó vidám lakodalmakkal együtt, amit a legkomo-
rabban gondolkodó egyházi rétegek is eltűrtek. így vették tudomásul
azt is, hogy egyfelől a különböző vidám népszokások, másfelől a bálok,
táncmulatságok időszakává lett a farsang. Ma már persze elmosódtak
az idői határok. Általában alig veszik észre, nem számolnak vele,
hogy esküvők, vagy bálok belenyúlnak a böjtbe. A farsang fogalma
mindenesetre él, s a közös vidámság, együttes szórakozás idejét jelzi.

Emberi magatartásunk természetes velejárója a derű. A magyar
nyelv változatos szóbőséggel jelöli: jókedv, vidámság, derű, s a belőle
származó tréfa, adoma, anekdota, éle stb. Az egyházban pedig szinte
hagyománya van az "ecclesia humorá" -nak. Világszerte megtalálható
területe ez az anekdotázásnak. Bántó volna, vagymegalázó? Korántsem.
Sőt: az tud éleelődni, s az látja meg a dolgok visszás, fonák, vagy taní-
tóan kedves humorát, aki ismeri a dolgok valóságos színét és helyét,
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aki belsőleg bizonyos, úr a dolgokon, egyensúlyban van, s abból kilen-
díthetetlen. Az egyház humorát bizony az érti igazán, aki hitben, a hit
felől nézi. Minél biztosabb valaki a meggyőződésében, abban, hogya he-
lyén van, annál inkább "érti a tréfát", sőt annál inkább mer önmaga
fölött is élcelődni. Igy van ez a közösséggel, az egyházzal is. Megfigyel-
hetjük, hogy az "egyház humora" műfaj akkor terjedt el mindig,
amikor az egyház küldetése magaslatán, kiegyensúlyozottan élt, mint
em beri közösség.

Kívül áll ezen a gondolatkörön, sőt ellentéte ennek a gúny. A humor,
a derű, a jókedv, az éle a szeretet gyümölcse. A gúny a tehetetlen
gyűlöleté. Embertelen, bántó fegyver. A gúnyolódó ember gyenge.
Arról tesz tanúságot, hogy igazi fegyverei nincsenek, kifogyott azokból,
nem tudott azokkal győzni. Ezért int a zsoltáríró: gúnyolódók székébe
ne ülj! (Zsolt. 1,1.)

A nemes humornak mindig megvolt a létjogosultsága az egyházban.
Az igazi humor voltaképpen hibákat nyeseget anélkül, hogy fájna.
Aki a tréfán mérgelődik, abból valami hiányzik. A lélek tükre, az elme
gyorsmérlege az is, hogy a derű hogyan nyilvánul meg: finom élcben-e,
vagy vaskos tréfában. A rnód azonban nem azt leplezi le, akit a tréfa ér,
hanem azt, aki mondja.

Akit anekdotázás övez, azt szeretet övezi. Inkább azt tarthat juk
aggasztónak, hogy új anekdotákat termő személyiségek mintha kevésbé
teremnének ma az egyházban, mint régebben. Hová lettek a Kovács
Sándorok, Chugyik Pálok, Majba Vilmosok?

Próbálkozunk olykor "derűs sorok"-kal, .Jeskelödések'{-kel, "szó
és mosoly"-Iyal. Mikor mutassunk erre rá, ha nem farsangban? Úgy
érezzük, hozzátartozik ez is az életünkhöz, szolgálatunkhoz. Mellék-
termék, ez igaz, és termésZetes. De fűszer, amitől jobb ízű az élet.
Évekkel ezelőtt közöltü nk egy derűs papi esetet néhány sorban. Valaki
visszaküldte azt a lapszámot, piros ceruzával bekeretezte az élcet,
s mellé írta komor felkiáltójelekkel kísérve: "ez nem Ludas Matyi!!!"
Nagyon elszomorodtam. Azt az esetet a finn egyházi sajtóból vettem
áto Náluk a humor az egyházban egyre szélesedő műfaj. De nem ezen
szomorodtam el, hanem azon, hogy ennyire gyenge - a hitünk?!
Bizony: a hitünk! Nem mintha a hit próbatételeként, amolyan kísértő-
jeként látnánk a derűt, hanem éppen a termékeként - bárha persze
csak melléktermékeként. Alapszámot visszaküldő morc olvasónk
nem tudom, mit szólna, ha elküldeném neki Barth Károly kis könyvét
az "Isten hilaritásáról" (derűjéről)? Pedig alig termett századunkban
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olyan teológus, aki mélyebben, súlyosabban számolt volna Istennel - ha
szabad egyáltalán ilyen összehasonlítást keresnünk.

Az életünk kétségtelenül összhangosabb, és kevésbé érdes volna,
ha megtanulnánk mosolyogni sajátosságainkon, fonákságainkon és
gyengéinken. Sőt mi több, talán könnyebben le is győznénk önma-
gunkat!

Van ennél nagyobb győzelem?

1971
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ASSZONYOK JÉZUS KÖRÜL

Különös névsor. Felsorolnám őket, mint a tanítványokat s éppen
tizenketten lennének, akik jézus ügyében, vagy jézus körül nevesekké
váltak Lukács közlése szerint. De nem teszem, mert sohasem voltak
együtt jézus körül. Külön szerep jutott mindegyiknek.

Volt közöttük elaggott vénség, akinek több mint hat évtizedes név-
telen özvegység után jutott annyi szerep, hogy "szólott felőle", amikor
bemutatták a csecsemő jézust az Úrnak templomában - s íme, két év-
ezredes távlatból ismerjük őt, az Aser nemzetségéből való Fánuel leá-
nyát, Annát. Volt fiatal rosszhírű nő. Névtelenül is nevesebbé lett ő az
előkelő Simon farizeusnál, akinek szertartásos, gazdag házában átgá-
zolt minden illemen és sírva vetette magát jézus lábai elé. A botrány
elsimuit, lecsendesedett a zaklatott lélek is, mert a Názáreti ott volt.
Volt két csendes és szorgos lélek, akiknek csodákon tágult szemei előtt
és dolgos kézmozdulataik mellett megfészkelt a halk betániai otthon-
ban az "egy szükséges dolog" tanítása. Volt, akiről csak pillanatfelvétel
maradt reánk, amint a templomperselybe dobja két fillérjeit. Voltak,
akik működése elején megindultak a nyomában, követték, mint az
árnyék, s a végén ők vitték az üres sír hírét a tanítványoknak. Közöttük
johanna. Hol vagytok írók, akik ennek az asszonynak alakját megrajzol-
nátok. Nem tudunk róla mást, mint hogy "Kúzának, Heródes intéző-
jének felesége" volt, s hogy ott volt a három között, akik futva vitték
a hírt: feltámadott az Úr! Mi mehetett végbe ennek az asszonynak
a szívében, aki azon az emlékezetes dáridón láthatta Salome táncát
s tálon a Keresztelő fejét. Aztán a feltámadás boldog híradásakor az ő
szemébe mondják a tanítványok: "balga mese az, amit beszélsz!"
(Lk 24,11!)

Mennyi asszony! Közöttük jézus szülőanyja, Mária, minden asszo-
nyok legtöbbször megénekeltje, - bár a millió ének közül egy sem
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oly szép, mint amit ő maga dalolt: a Magnificat (LK 1,46-55), s akiről
így vall a költő:

Kísérlek, mert Őt kíséred,
Dicsérlek, mert Őt dicséred,
Őbenne dicsérlek Téged.

Tizenkettőt lehetne belőlük is a tanítványi kör mellé gyűrűztetni,
akik halkan, mint az álom, járnak a nyomában s hordozzák az örök nő
örök nagy kincsét elmélyülten, áldozatosan, megszépülve és gazdagon:
a szeretetet.

Ne számoljuk, hiszen többen vannak akkor is, ha "néhány asszony-
ról" tesz említést az írás. Külön szerepükben naggyá nőnek, ha "sok
más asszony" táborában állanak is névtelenül.

Szerepük akkor válik igazán jelentőssé, ha meggondoljuk, mi volt
a nő szerepe akkor a társadalomban. Bár Izrael népe ebben a kérdésben
kulturáltan magasabb fokon volt sok környező népnél. Az Ótestamen-
tum, különösen a Példabeszédek könyve, gyakran tér ki a jó asszony
dicséretére, szerepü k mégis megalázottabb volt a férfiakénál.

Amikor jézus szelíden szól a munka lendületében izzó Márta méltat-
lankodására, nem tudom nem állt-e meg a kanál, szita, vagy köpülő
a kezében s nem értette-e egészen más hangsúllyal a szókat, mint mi:
"töröd magad, pedig ... " Bizony, töröd magad. Gyermekgondozás,
háztartás, gabonaőrlés, kenyérkészítés, vízhordás, sátorkészítés, aratás-
nál marokszedés, szövés-fonás, ruhakészítés, foltozás, gyapjú nyírás
- mind női munka volt. Amikor női egyenjogúságról még szó sem volt,
amikor az iparosodásnak még a hajnala sem derengett, amikor a női
"műszakot" nem sorrendezték, de súlyosabb volt, mint valaha, akkor
jézus "pedig" szavában bizonnyal ott volt az "egy szükséges dolog"
biztonsága mellett a szánó szeretet és megértés is: neked is jogod
volna több kultúrára, megbecsült életre, igazabb emberségre és bizony
az egy szükséges dolog kincses tárházában mindezek, hiszem, szintén
benne voltak.

Csoda-e, hogya női megbecsülésnek ezt az ősi, nemes idilljét éppen
Lukács, az orvos, az emberséges ember jegyezte fel, s hogy nála kerül
szóba az elveszett drachma asszonya, a hamis bíró előtt álló özvegyasz-
szony öntudatos harca, s a többi nőalak mind, akiket nem számolni kell,
hogy hányan vannak, hanem észrevenni jézus hatalmas tettét a nők
helyzetében. Pál már természetes tényként közl i: "n incs férfi, sem
nő ... " (Gal 3,28).

Távol áll tőlem, hogyegyszerűen vonalat húzzak Lukács látásától
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a dolgozó nő mai megbecsült helyzetéig, vagy a költői szó bizonyságáig:
"én láttam a Nőt az élet és a szerelem felett". Más kérdés a társadalom
fejlődése és a női emancipáció ügye, semhogyegyszerűen fejlődési
irányt mutató nyilakat lehetne húzni. Jézusnál az ember értékének és
megbecsülésének hallatlan horderejű ügyéről van szó. Lukács észre-
vette, mit jelent ez a nők helyzetében, s finom érzékkel felgyűjtötte
az anyagot.

Köszönöm neki a Máriákat, Erzsébetet és Annát, az édesanyát
Nainban, és a bűnös asszonyt, aki nagyon szeretett, Johannát és Zsu-
zsannát, Mártát és Jakab anyját, a példázatok nőalakjait, a névteleneket,
s a "sok más asszonyt", akik a nyomában jártak, s köszönörn, hogy ők
hozták el a feltámadás hírét.

Éva, aki bűnre vitte Ádámot, mássá lett bennük!

1961
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ZAJOS MENET - CSENDES MENET

A Kis-Hermon északi lejtőjén fekszik. Közelében, ugyanazon hegy
déli lejtőjén Sunem városa, amely egészséget, szépséget jelent. Nem is
csoda. Virágokban gazdag vidék. Sulamit itt lejtette menyasszonyi tán-
cát, ezeken a virágpompás réteken, Sáron rózsái között. Az Énekek
Éneke duzzadó képei, tavaszi életfakasztó öröme ezt a tájat idézik,
ez volt ihletőjük.

A városka neve is szép. A lejtő tövén terül el, s így hívják: "Kedves".
De a történetre, amely a Biblia lapjairól elénk pörög, nem illik ez

a szó, ez a megjelölés. A táj ihletően szép, de a történet lehangolóan
szomorú.

A városka neve héberül: Nain.
Korabeli szokásokat ismerve, így jellemezhetjük ezt a temetést:

zajos menet.
Az utcán sorfalat állnak az emberek, hogy majd a menethez csatla-

kozzanak. Élén a prédikátor halad, s menet közben mondja temetési
beszédét. Jobbra-balra hajladozve dicséri és méltatja az elhúnyt életét,
erényeit. Mögötte a közvetlen gyászolók, most csak az özvegy, az
édesanya.

Utána férfiak viszik a vesszőből font és zöld ágakkal takart koporsót.
Rövid néhány lépés után leteszik, váltják egymást. Újak jönnek. Minden
férfi igyekszik vinni együttérzése jeléü!.

Két oldalt a siratóasszonyok szakadatlanul, hangosan sírnak, jaj-
veszékélnek. Őket ezért megfizetik.

A koporsó mögött temetési zenészek halotti melódiákat játszanak
egy pengetős s egy fúvós hangszeren. Utánuk az egyre szaporodó soka-
dalom.

Zajos menet.
Már-már a temetőhöz érnek, amikor szemben jön egy csendes
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menet. Néhányan vannak csupán. Lassan tűnnek fel az útkanyarban,
szinte a gyönyörű táj ból lépnek elő. A széles völgyön túl Tábor hegyé-
nek erdei zúgnak, de nem hallani eddig. Fölöttük messze a hósapkás
Nagy-Hermon.

A menet élén Jézus halad .

. . .Ő fehéren jő és csendesen
És amerre vére rubint ja hull:
Virág fakad, fa nő, hegy tornyosul,
Tenger tágul - a világ végéig
S az Ő vérétCSI áldott mindenik.

(R.eményik Sándor: Akácsor ősz utóján)

A két menet találkozik. Megállnak. Csend.
Aztán elhangzik az "ifjú, mondom néked, kelj fel". R.ezdülnek a zöld

gallyak, s úgy lép ki alólukaz ifjú, mintha bölcsőből kelne, nem is ko-
porsóból. Jézus egyik kezén az özvegy, másikon az ifjú. "És átadá őt az
anyjának. "

Vajon nem ez a kép ihlette Pál apostolt, amikor leírta: "Ha emberek-
nek, vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én-
bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc és pengő cimbalom." (A két
temetési hangszer.) És vajjon nem arra gondolt-e, hogy egész életünk
halotti melódia a szeretet nélkül. Születünk, meghalunk - ez a kikerül-
hetetlen és kérlelhetetlen sorrend. Életből halálba: - ez minden?
Többet ismertek meg azok, akik Krisztussal jártak, s többet ismernek
meg ma is. "Általmentünk a halálból az életbe" - ez az ő bizonyság-
tételük, mert megismerték a csendes menet Krisztusában, aki "fe-
héren jő és csendesen", az életre szóló szeretetet. Az övét, aki egyi k
kezén az özvegy édesanyát, a másikon a koporsó-bölcső vesszőkosarából
kelt ifjút tartotta.

1971
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GYÓNÓKÉROÉSEK
BIBLIAI ASSZONYOK TÜKRÉBEN

1. Vallod-e magad bűnösnek?

Galambtenyésztők szelíd falva. Halászfalu. Magdala. Szorgalmas nép
lakja. Itt már sózva konzerválják a halat. Rendszeres munkára valló,
csendes világ, szinte idilli a sok galambbal.

Itt él Mária, akiben "hét ördög van". Akármihez kezdett, vala-
melyik kiütközött. Gyűrkőzhetett egynek, le is győzhette, a többi
ott volt, s a legyőzött is újra nőtt, mint a mesebeli hétfejű sárkány.
Vallotta: körülvették a bajok, számosabbak haja szálainál, s szíve is
elhagyta.

jelenthette ez a hetes szám a sátánnak való teljes eljegyzettséget,
a züllöttség mélypontját, ahol már tehetetlen volt. A hetes az egész,
a befejezett, a lezárt jele. Bűneinek hatalmában bezárult a kör.

Magdaléna környezetének teher lehetett. Kerülhették az emberek,
csak bűntársai nem. "Hét ördög van benned" - szólás-mondás lett ez
azóta a javíthatatlan, rossz em berekre. A régi magdalai Mária beívódott
a szavainkba, képzeteinkbe. Bennünk van.

Reménytelen a küzdelem, nincs menekvés. Dejézus arra jött, - mint
Edelfelt híres képén.

Magdalai Máriáról keveset tudunk. Múltjából csak a jelzést: belőle hét
ördög ment ki. További útjáról annyit, hogy követte jézust. A tanítvá-
nyok háztartásában segített. Ott járt a nyomu kban, ott volt a keresztnél,
s a nyitott sírnál. Élete Jézushoz kötődött. A fordulópont ehhez ez volt:
megvallotta bűneit.

Vallom ... Nem elég csupán észrevenni bűneimet. Ha csak észre-
vettem, még eltusolható, kimagyarázható. Más is vétkezik. Minden
ember bűnös, miért éppen engem kérdeznek, zaklatnak?
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Vallom - ez a bezárult gyűrű. Innen csak kiemelni lehet. Ha úgy
tetszik: megváltani.

1. Ismered-e a felsorolásig reálisan bűneidet? Egy ... kettő ... öt ...
hét ...

2. Tudod-e, hogy teher vagy vele önmagadnak, embertársaidnak?
Mondod-e igazán agyónóimádságot: "a bűneimet mások is ismerik s
szenved nek miattu k ... "

3. A "vallom" nem takaró, amit velem együtt mások is magukra
húznak, s megbújhatunk alatta. Ez személyes, áttörő kiáltás, a "mély-
ségből kiáltok": vallom! Mert utolértek bűneim, számosabbak hajszá-
laimnál, s a szívem is elhagyott engem. Nem vagyok többé ura magam-
nak, eljegyzett a bűn, bezárult a kör. Oe leplezem rabtartómát. Uram,
szabadíts meg! S az én Uram megszabadított, kiemelt a körből. Ez is
"elvégeztetett" .

2. Bánod-e igazán bűneidet?

Simon farizeus csalódott volt. Arcára még odafagyott az udvarias
mosoly, de belül már emésztette a méltatlankodás.

- Meghívtam a Názáretit. Olyan jó híre volt. Élénk és szellemes
eszmecserét vártam. Csiszolhattuk volna a bölcsességet. Oe ez nem
érzi meg, hogy kivel van dolga. S most ez az asszony. Ideszemtelenedik.
Visszaé] azzal, hogyavendégre tekintettel nem utasítom ki. Oe a Názá-
reti is tudhatná, hogy ki ez, hogy cégéres bűnös, csak megalázza magát,
ha észreveszi, ha vele szóba áll. S micsoda ízléstelenség : a lábát mossa
mintha bizony ő volna a házi alkalmazott a vendégeim számára. Még.
engem kompromittál ...

A Mester nem csalódott. Sem Simon farizeusban, sem az asszonyban.
Fénylett az alabástrom szelence, s a mécses fénye gyöngyözve .csillant
a szétkent drága keneten. Oe a Mester igazabb fényű gyöngyökre lelt:
a bűnbánat gyöngyeire.

A középkori festő ezt a jelenetet az ajtón kívül festette meg. Az asz-
szony keze már a kilincsen. Le is nyomta s az ajtó már nyílik is. Vissza-
tarthatlanul belép a következő pillanatban a bűnbocsánat nagy té-
nye történésébe. Oe a lépése közben visszanéz. Szemében már a sza-
badulás fényei villódznak, de szája még keserűen torzul attól, amit maga
mögött hagy. Ez a száj: bánom ...

1. A "bánom": leszámolás kérdése.
Oetektívtörténetnél izgalmasabb novellát olvastam egy remetéről,
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aki azért vonult magányba egy elhagyott szigetre, mert különös adott-
sága volt: ha visszafelé pillantva nézett az emberekre, olyanoknak látta
őket, amilyenek lelkük belső valójában. Megcsömörlött tőlük s nem
akart többé embert látni. Egy újságíró kiváncsian behajózott a szigetre
és kérte a-zárkózott remetét, nézne őrá visszafelé s mondaná el m i-
lyennek látja. A remete nem állt rá. Elbúcsúztak az eredménytelen
találkozás után. A parton a remete már visszaindult s az újságíró csó-
nakja a hullámokra szállt. Ekkor - hogy visszapillantásra kényszerít-
se - az újságíró felsikoltott. A remete ösztönösen visszanézett.

- Milyennek látott? - kérdezték izgatottan azok, akiknek az újság-
író később elmondta a történetet.

- Nem mondotta meg - szólt csendesen lehajtott fejjel az újságíró.
De mégis, mit láttál?

- Iszonyúan eltorzult az arca, szinte rémült volt.
A "bánom" az a visszaforduló pillanat és mozdulat, amikor olyannak

látjuk magunkat, amilyenek valójában vagyunk. Nem másokat. Magun-
kat. Azzal a régi emberrel, aki voltam, le kell számol nom. A bűnös
asszony visszapillantása is ez.

2. A "bánom": szeretet-kérdés.
Nem a következmények tragikuma, félelme váltja ki. A "bánom"

visszafelé pillant s azt síratja, hogy nem ott voltam s nem ott vagyok,
ahol szeretnék lenni. ADY így sír a tiszta ifjúság, a "Patyolat" után.
A "bánom" az, amikor fájni kezd, hogy nem vagyok Krisztus mel-
lett, ahol szeretnék lenni.

3. A "bánom": hit-kérdés.
A mélységben hozzád kiáltok Uram! Jónás kiált így a cet gyomrából,

a reális helyről, ahová bűnei juttatták. (Babits fordítása): "Sarak aljába,
sötétségbe tettél, - ragyogó szemed elől elvetettél - mindazonáltal
szemem vak odva - nem szűnik nézni te szent templomodra - sóvár
tekintem nyilát kilőttem - s a feketeség meghasadt előttem - éber
figyelmem erős lett a hitben: - akárhogy el rejtőzöl látlak lsten!"

"Bánom". Rólam van szó, de Őelőtte, s ez benne a nagy. Visszajutha-
tok hozzá!

3. Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened?

Asszonyok Jézus körül. - így kezdtük, s bibliai asszonyok példáján
keressü k a gyónó kérdésekre a feletetet.

Milyen különös: a harmadik kérdés betöltőjére nem találunk példát.
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Sem asszonyban, sem férfiban. Luther Kis Kátéjában - amelynek első
változata képes oktató táblák formája volt - a Miatyánk ötödik kérdése
magyarázatáu I Máté 18-ból az adós szolga történetét rajzoltatta meg.
Negatív példa. A meg nem bocsátás ról szól. S ez sem esemény, hanem
példázat.

Egyetlen pozitív megbocsátó bibliai alakot tudunk: a tékozló fiú
atyja. De ez is példázat - és a mennyei Atyát példázza.

Egyetlen bibliai alak van, aki valóságos ember - és megbocsát az
ellene vétőknek: maga Jézus.

Ilyen nehéz a megbocsátás? A gyónó kérdések közül bizonnyal ez a
legnehezebb. Pedig milyen kizáró előfeltétel ként rendeli Urunk. A Mi-
atyánkban velünk imádkoztat ja: miképppen mi is megbocsátunk ...
Az evangélisták és Pál is arra tanítanak, hogyamíg panaszunk van
atyánkfia ellen, maradjon az oltár megközelítetlen. Hagyd ott az áldo-
zatodat, várjon a terített oltár, - előbb békülj meg!

Van a gyülekezetemben egy asszony, aki az istentiszteleteken közö-
sen mondott Miatyánkban az ötödik kérés után: miképpen mi is meg-
bocsátunk ... - mindig hangosan belekiáltott: soha! Zavartlelkű volt
szegény. Először megbotránkozva kapták fel a fejüket a hívek. Második
esetben rápisszegtek. Harmadszor a mellette ülők már a kérés kimon-
dása előtt ujjukkal megfenyegették. Aztán a Miatyánk előtt kivezették
a templomból - nem kis megbotránkozásra. Aztán megkérték,
hogy inkább ne is jöjjön el istentiszteletre ...

Akkor jajdult fel bennem a kérdés; ha az én Uram, aki hallja szívünk
kimondatlan szavait is, sőt érti a kimondott szavak mögött a más
-igazságot, kitiltaná azokat a templomból, akiknek a szívében nincs
megbocsátás, föltétel nélküli megbocsátás! - Istenem, de üres lenne
a templom! Azóta remegve hallgatom úrvacsorák előtt a harmadik
gyónó kérdésre a feleletet s nem merek fölnézni az ágendából. Halkan,
ütemtelenül oszlik szét a hosszú: megbocsátottam ...

Ilyen nehéz? Igen: ilyen nehéz. Neki is annyira nehéz volt, ott a Gol-
gotán, hogy életébe került. Azóta is csak annak sikerül, aki ebből az
eltékozolt, elveszített, mindenestül odaadott és feláldozott életből él,
Bűnbocsánatot kapni és adni. Egyik a másiknak oka s újra a következ-
ménye.

Az egyetlen igaz, győztes fegyver. "Reszkess ellenem, szörnyű a fegy-
verem: megbocsátok" (Illyés Gyula epigramma). Ő is, Jézus is ezzel
a fegyverrel győzött.

Megbocsátottál? Megbocsátottam. - Istenem, milyen könnyű lettem!
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4. Igyekezel-e ezután lsten akarata szerint élni?

Sietős léptek és zörgő kis kulcsok: Márta.
Kissé összeráncolt homlok, mélázó tekintet, amely messzire néz,

de befelé lát: Mária.
Válasszunk? Ilyen egyszerű volna?
Nem. Itt nem két emberi típusról van szó, szangivinikusról és melan-

kolikusról, akik közül választani kellene r=- vagy összegyúrni egy tí-
pussá a kettőt. Jézus itt arra tanít, hogy szava hallgatásából kell élni.
Minden szónak hangsúlya és tartalma van: szavakból kell élni - szava
hallgatásából kell élni - élni kell szava hallgatásából. Előbb elmondta
Lukács az irgalmasság cselekedeteiről, a szolgálatról szóló súlyos jézusi
tanítást. Most az erőforrásra, az indító rugóra, a cselekedetet megtöltő
tartalomra mutat rá.

A legmélyebb tartalomra, a vele való közösségre, éppen ezen a délu-
tánon mutatott rá, amikor szerezte a szent vacsorát.

Az életnek, a termésnek megszabott folyamata van. A keresztyén
életet nem lehet fordítva kezdeni. Krisztus közösséget épít önmagával
s ebből sugárzik szét a szolgáló élet.

Igyekezett Márta is, de igyekezett Mária is.
Igyekszünk mi mind - de.mire, mi által?
Azt igérjük, hogy lsten akarata szerint élünk. A gyónó kérdés egy

régi szövegváltozata szeri nt: kegyesen él ü nk.
1. Ez a gondoktól elszakadást jelenti. Lehet megvívni az gondokkal

úgy is, hogy nem vagyunk rabjai azoknak. Vannak, akiknek már életele-
mévé nőttek a gondok. Nem élhetnek nélkülük. Ha nincsen, csinálnak
maguknak. A Laokoon-csoport vív úgy a kígyóval, mint sok ember a gon-
dokkal: vergődve a leigázottságban. Pedig úgy kellene, mint a Kolozs-
váry-testvérek sárkányölő vitéze a prágai Hradzsin udvarán: győzte-
sen, hatalmasan, felülről. Márta vergődött a gondokban s ebbe bevonta
volna Máriát is, mint Laokoon a két fiát. Mária pedig nem mélázott,
hanem a sárkányölő mozdulatára gyűrkőzött.

2. Isten akaratában járni - csak belső szabadsággal lehet. Mária is
bizonnyal tudta a házi illemszabályokat, a vendégfogadás formáit és a ki-
nálás kötelezettségeit. De amikor naggyá vált egy ügy, ami adatott -
tudott szokást, beidegzettséget félretéve figyelni arra, ami adatott.

"Vegyétek és egyétek ... " - ez az, ami most adatott. Most ennek
van az ideje s mindig ideje van, amikor kínálja a mi Urunk. Az ütemet
Ő szabja meg, s csak ütemben lépve lehet "Isten akarata szerint élni".
Ez az ütem - nem a szertartás, hanem - a gyülekezet. "Hallgatni"

57



a gyülekezetben lehet, ahol hirdettetik az ige. Engedelmeskedni, csele-
kedni lehet, ahol kitárul a szolgálat. A gyülekezet pedig nem ember-
számot, szervezett keretet jelent csupán, hanem belső összefüggést
azzal, aki a fő a Krisztussal. Be kell állni a menetbe. Nem a partról, az
útszélről integetők nyernek csatát, hanem akik küzdeni mennek.
Nem a kívülről szemlélők értik meg a Bibliát, hanem akik beáll nak
a sodrásba. De nem a beidegzettség robotjával, hanem a szabad, boldog
elhatározás, a mindenkori döntés, az elszánás lehetőségéveI.

A gyónókérdés feleletében a Krisztusnak átadott élet szabad áradása
villódzik.

s. Hiszed-e, hogy lsten Krisztusért megbocsát?

Johannáról, Kuzának feleségéről kevesebbet tudunk, mint bármelyik
bibliai asszonyról. De ezzel a kevéssel is olyan asszony, akiről csodálom.
hogy nem írtak regényt.

Élete két halál között bontakozik ki s a feltámadás ad irányt neki.
Ott lehetett a machareus-erődben, ahonnan rálátni a Holt-tenger

holt világára, a kopár sziklákra és mély "szádik"-ra, és átélhette azt
a tivornyás borzasztó éjszakát, amikor Salómé táncán klvánságra gerjed-
ve Heródes fejét vétette a Keresztelőnek. Láthatta a fejet az ezüst
tálcán, - hiszen Kuzának, Heródes tiszttartójának, gondnokának a fe-
lesége volt. De azt is tudta, hogyakivégzéshez a tánc csak ürügy volt.
Keresztelő a bűnbánat és megtérés hívó szaváért halt meg. Ismerte
Heródes hatalmát, vérszomját és kegyetlenségét.

Hol volt ehhez a hatalomhoz a Názáreti? Ő is a bűnbánat és meg-
térés, bűnbocsánat és engesztelés prédikátora. Nem ez lesz neki is a
vége?

Bizony ez lett. Most feszítették meg.
Most, éppen most tegyük fel a kérdést Johannának: hiszed-e ... ?
Nem tudunk róla mást csak annyit, hogy ott járt az asszonyokkal

Jézus nyomdokában. Feltűnik mindenütt, ahol a többiek. Nem tágít.
Ezekben a hónapokban, években van Johanna életének titka elrejtve.
Amit ezután tudunk, csak annyi, hogy ott volt az első hlrvívők között:
feltámadott!

Voltaképpen miért is ragaszkodunk Jézus Krisztushoz?
A megtérés emléke? Egy régi élmény, ami akkor megragadott s most

fogvatart?- Vagy a rnegszokott erkölcs, neveltetés, eszmények, ami-
ben felnőttem?
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Itt állunk a döntő ponton: hinni, amikor a kereszten függ. Éppen
most hinni! Most dől el: megértettem-e Őt. Mit akart, mit tett, mit
jelent követni Őt, s ez hova vezet. S már a keresztnél tudni, ami a nyi-
tott sírnál lett igazán világos: értem, életemért, bűneim bocsánatáért
történt mindez, hogy "Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnös-
nek". Ezért a Krisztusért. Ezért az áldozatért. Mert ez az áldozat győ-
zelem bűnön és halálon.

Ő a Szabadító!
Valami elkezdődött a mélyben. Nyílik Johanna titka. Ez a bűnbocsá-

nat és új élet titka. Már csak betetőződik. Ő hozza el a feltámadás hírét.
Benne Éva, aki bűnre vitte Ádámot, mássá lett. Évától Salóméig: rni-
csoda útI Köszönöm a Mária Magdalénáknak, a bű nös asszonyoknak,
a Máriáknak és Johannáknak, hogy megindultak egy másik úton: ide
a kereszthez. Ebben a mélyben ismerem fel ennek a kérdésnek az értel-
mét: hiszed-é. Már a feltámadás fénye hull erre a kérdésre.

1968
(A finn rádióban és lapokban 1972)
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ÓH, szÉP JÉZUS, KEDVES ÉLET ...

Lapozgatom az Új Zengedező Mennyei Kart. Gyakran beletallózom.
Őseinknek a Biblia mellett szent kincsük volt ez a régi énekeskönyv,
mindennapi lelki eledelük. Én már csak csemegézem benne. Csak egy
"késői" kiadásom van: 1798-ban nyomták. Nyelvi és hitbeli szépségek-
re tanít. Kincsei olykor elrejtőznek: f-nek tűnő s-ek és szögletes hang-
jegyek mögé bújnak.

Virágvasárnapi éneket keresek benne, de nem lelek. Csak böjti,
nagypénteki s húsvéti van, mert az ősi rend szerint virágvasárnap nem
emelkedik ki, hanem hatodik böjti vasárnap ként húzódik meg.

Az egyik böjti ének felett megpillantom és megragad a dallamjelzés.
Úgy, ahogy akkor írták és nyomták az énekek szövege fölé: "Nóta:
Óh, szép jézus, kedves élet. .. " Nem is keresem meg a dallamot adó
éneket, mert maga a címe jelzi nekem virágvasárnap diadalát.

Hitemben a virágvasárnap diadalünnep. Igaz: nagyhetet intonálja,
s nagypénteket előzi, de húsvétot is. Össze is fogja az egészet. A szen-
vedés még csak az alázatba rejtőzik, s a diadal prófétai utalásokba,
de pálmaágak lengenek, hozsanna zeng, s egész keresztyén életünk
öröme harsan a dallamjelző sorban: óh, szép jézus, kedves élet. ..

Virágvasárnap a böjti idő tavasszal eljegyzett ünnepe. A húsvéti betel-
jesülés előre vetitett tavasza, örömakkordokkal teli nyitánya. Az ün-
nepre gyűlő vándorok jeruzsálem kapuin kívül még nem tudják a tra-
gikus fordulatokat, amik megelőzik húsvétot, s jézus is hallgat róla.
Gyermekkori képzeteimben a szamárháton ülő vándor Názáreti arcán
mosoly ül, amint nézi az útjára zöld gallyakat s felső ruhákat terítő
lelkeseket, s hallgatja az öntudatlanul is prófétáló hozsannát.

Az úton levő egyház előképét látom bennük. Vándorúton, porosan,
de ünnepre készülődve megéli az Urával találkozás és együttvándorlás
örömét. Sok minden rejtve van a külső szemlélő előtt, s jelképes.
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Messiási bevonulás poros vándorlásba rejtetten, korona töviskoszorú-
ban, királyi trón keresztfában. - de az öröm nem rejtett. Az valóságos
és harsanó, igaz és leplezetl~n: mosolygó arcok, ünnepi ének, lelkes
integetés és együttvonulás. Oh, szép jézus, kedves élet ... Az egyház
öröme Urában: szép. Megvalósult útja, termő vándorlása: kedves élet.

Van, ami lsten népének, az egyháznak sajátosan sajátja. Csak belülről
lehet érteni, s a hitre jutás lépései hez tartozik: tanítása, a bűnbo-
csánat, a kegyelem ismerete, az örökélet reménysége, a váltság, s foly-
tathatnám. De az öröme nem zárt sajátja. Az áradó, sugárzó. Tanítása és
hite az övé. De öröme, szolgálata mindenkié. Az egyház ott él, ahol
szolgálatától, jézussal járásától kedvessé lesz az élet.

jézusnak, aki "van, volt és eljövendő" sokféle jelzője van a prófé-
ciákban a az evangéliumokban. Utáit, emberektől megvetett, dorgáló,
szornorú, szelíd, irgalmas, könyörületes, szenvedő, - de ezzel a jelző-
vel: szép, még nem találkoztam a Bibliában. Hogyan tudott az ő népe
így énekelni róla? (5 énekelünk mi is így: "jézus, te égi, szép, tündöklő
fényű név ... ") Azt hiszem úgy és azért, mert a vele megélt élet lett
szép és kedves. És tette az ő népe másoknak i~ széppé és kedvessé az
életet. Azt hiszem, ez a lényeges virágvasárnapi üzenet. Akkor - hosz-
szú gyaloglás, poros vándorlás a pálmák árnyékolta rögös utakon,
komor városfalak az ünnepre nyíló kapukkal, páskabárányra emlékező
nagy családi és templomi szertartások. Ezek között sűrűsödött s feje-
ződött ki hozsánnában a "szép Jézus, kedves élet". Ma - modern élet-
ben jár az ő népe: mezőn, gyárakban, kutatóintézetekben, irodákban
dolgozik. Kertek, parkok, épülő városok között jár betonutakon,
kutat és verejtékezik, feltalál és alkot, tervez, dönt és urnák elé járul,
összefog, ültet, arat, gyermekeire kacag, jövőjükért aggódik és harcol,
simogat, s arcát a napsugár felé fordítja. Tavasz van, rügyfakadás, zöl-
dellő pázsit, kedves élet. Bennem van a mosolyunk és a hitünk, törek-
vésünk és szolgálatunk, mert erre erőt gyűjtöttünk annál, aki szép,
s átadjuk, sugározzuk annak, ami "kedves": az egész világnak körü-
löttünk.

Óh, szép jézus, kedves élet ...
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"SZíVEMNEK FÉNYES ARANYA ... "

Azt is mondhatnám: "böjti köszöntő". Egyre halkabban lépünk a
nagy csend, ama péntek súlyos csendje felé. Magába fordul az ember,
mint amikor a fortissimo sima forteba enyhül, s szinte érezzük a taktu-
sok végén a közelgő pianissimot: hetvened, hatvanad, ötvened vasár-
napjai készítgetnek elő arra, hogy kellőre halkuljon a hangunk.

Meleg nyár volt még, amikor a kondorosi parókián kezembe adtak
egy régi énekeskönyvet. Mindig megrendülök, amikor őseink hitének
kései jeleit tartom Kezemben. Az énekeskönyv a híres Új Zengedező
Mennyei Kar 1804. évi egyik kiadása volt. Az első lapján reszketeg
kézzel beírt két verssort találtam. A könyv kinyomtatása utáni években
írhatták be, amikor a vers - mai ismereteink szerint - nyomtatásban
még nem jelent meg.

Ebben a formában nem is tudom, megjelent-e valaha. "Böjti kö-
szöntő" - remegett belém akkor a megtalált két szó.

jézus, Istennek báránya
Szívemnek fényes aranya:
Fellépsz, fellépsz
Kereszt oltárára
Bűnös, bűnös
lelkem váltságára.

Kínjait, ó ember, szánd meg!
Nézd meg, szíve melykép remeg.
jézus, jézus
merül az halálba
Fényes, fényes
nappal ról homál ba.
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Ez valóban böjti köszöntő. Rigmus, mely tömören foglalja össze
mindazt, ami böjtben történik, ami az Új Zengedező Mennyei Kar
igazi tartalma, s amiben benne élt az, aki mottóként beírta, hogy soha-
se felejtse: ez történt, erről énekel, hozzá imádkozik, ennek jegyében
és érte él. Böjti tartalom, de: "szívemnek fényes aranya" - micsoda
ragyogás! Azon a forró nyári napon átremegett rajtam a felismerés:
ez a böjt, ez a ragyogás. A régi latin költő is ezt érthette meg: "ke-
resztfa titka tü ndököl".

Micsoda fénye van a böjtnek! Péter arca még elborul, amikor hallja
Mesterétől, hogy annak szenvednie kell és meghalnia. Jézus válaszában
már a győzelem biztos fénye vibrál: távozz tőlem, sátán. A tanítványok
még átkot szórnának és kénköves tüzes esőt a samaritánus falura,
amely a böjti úton nem fogadta be őket. Jézus maga a biztonság és az
erő: nem tudjátok, minemű lélek van bennetek ... A virágvasárnapi
bevonulást akkor még nem övezte az a királyi dicsfény, amit később
vontak köré. Csak Jézus maga járta prófétai igék beteljesülésének kö-
vetkezetes útját. Baljóslatú páskavacsorához ültek akkor a tanítványok,
de ez a vacsora a vele való közösség örömünnepe lett.

Oltár, amire fellépett áldozatul, engesztelésül. A nap elsötétült,
a föld megremegett, meghasadt a kárpit, s kilépett rejtekéből az lsten,
eláradt a fény! A böjtnek fénye van. Itt tündöklik "szívemnek fényes
aranya". A· kondorosi templom oltárát gyönyörű faragvány díszíti.
Ismeretlen kéz faragta ki egyetlen körtefa rönkre az úrvacsora jelenetét,
a böjt - örömünnepét.

Az oltáron a váltság teljesedik be. Béklyók és bilincsek pattannak.
A tehetetlen ember erős akarása, a bűnből az igaz élet jót-akaró és
jót-termő tavaszára ébred.

Vajon, ha az öreg énekeskönyv ismeretlen bejegyzője folytatta volna
a böjti sorokat, hogyan írta volna be - akkori fordításban - ezt a vers-
szakot:

Mindezekből, ó, mit értsünk,
Sziveinkbe vajj mit véssünk?
lsten, lsten
Végtelen kegyelmét:
Hozzánk, hozzánk
Csoda nagy szerelmét.

1968
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A KENYÉR CSODA

Márk 8, 1-9

A jelzett bibliai történetet ezzel a kifejezéssel szoktuk jelölni: a ke-
nyércsoda. Kétféle változatban hatszor olvashatunk róla az evangéliu-
mokban. Számomra egy hetedik változatban él. Nem így, egy szóban:
kenyércsoda, - hanem így, kettőben: a kenyér - csoda. Nekem a ke-
nyér mindig csoda volt.

Kezdve attól, amikor kicsi gyermekkoromban nagyanyám alföldi
szőlejében Szikora néni, a vincellérné, kivette a kemencéből a gőzölgő,
pirosló kerek cipót s mi türelmetlenül kértük, adjon a ,;durcájából",
a bevágás ban rücskösen kifeslő héjából egy darabot. Letört, adott,
s mi sikongva kapkodtuk egyik tenyerünkből a másikba a forró fala-
tot. Szikora néni pedig kacagott. Számomra azóta jelként fonódik
össze a falat kenyér és az élet örömteli kacagása.

"Kenyér" - mondom ki a szót, s ma is gyermekkorom durcás
kenyérdarabja, az élet kacagása rejtőzik a szó mélyén. Arató kaszák sur-
rogása, cséplőgépek zsongása neszezik bennem. Zsákokat dobnak vál-
lukról a malom padkájára erős, verejtékes emberek. Dagasztó teknők-
ben markos öklök mellett dagad ki púposodva a kenyértészta. Anyám
is így dagasztotta-gyúrta hosszú fateknőben. Hosszú falapáton húzták
ki a tanyasi kemence mély torkából a pirosló cipót. Jel ez a szó : a
betevő falatnak, a munka értelmének, az élet akarásának és tartal-
mának jele. Akkor is ezeknek a jele, ha boltban veszem és fehér-
köpenyes ember teszi elém vékony papírba burkolva. A kenyér -
csoda. Ma is keresztet rajzolok alája a kés hegyével, mielőtt megszegem.

Jel ez a szó, mint a községjelző tábla az út mellett. Még nem látom
a házakat, talán fák. útkanyar, vagy domb takarják el, de biztosan ott
van, rövid út, s megérkezem.
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Valóban rövid út a jeltől a megérkezés ig?
Ezrek éheztek, s amikor a tanítványok ezt jelentették jézusnak,

a hat leírás közül négyben jézus ezzel válaszol: "Adjatok nekik enni ti."
Ezrek számára alig féltucat kenyér volt náluk. Kétezer év múlott azóta,
s az arányok megváltoztak. Az emberiség egyharmada éhesen néz a két-
harmad ra. A keresztyénség pedig a jóllakott kétharmad ban van. S nem
is alig féltucatnyi cipóról van szó, hanem arról, hogy ez a földgolyó
még mindig képes volna eltartani és jóllakatni a rajta levő egész em-
beriséget. Akkor éhező sokaság. Ma: éhező földrészek.

jézus idézett szava kikerülhetetlenül az emberre helyezi a felelősség
és cselekvés súlyát. Tettünk-e valamit ezért? Valamikor a diakónia
kegyes tette volt az - a bibliai időkben -, hogy a városkapuk kútjai-
hoz csuprot tettek: legyen miből innia a fáradt vándornak. Később
kórházak, öregotthonok, szeretetintézmények nőttek a Krisztustól
kapott szeretet-parancs gyü mölcseként. Ma már a nagykorúsodott
társadalom átvette azt, ami reá tartozik, s elérkeztünk oda, hogy ha-
zánkban minden állampolgár ingyenes orvosi ellátásban részesül.
Ebben a roppant ívű fejlődésben benne van - bizonyos korokban rend-
kívül jelentősen - lsten népének Krisztus-szeretettől áthatott áldozata
és tevékenysége is. Persze olykor benne van fékező maradisága is,
amikor pl. máglyára küldték az orvostudomány úttörőit. A nagykorú-
sodott világ e téren megvalósult eredményeinek az egykor ispotályo-
kat fenntartó egyház úgy örül, mint az apa boldog, ha túlnő rajta a fia.
Nem is hiányzunk belőle ma sem. Benne vagyunk, de oldottabban,
kiteljesedőbben, és együtt - minden jóakaratú emberrel, mint a nagy-
korúsodott világ tevékeny tagjai. Schweitzer Albert Krisztus-szeretetté
nemesedett hitének gyümölcse az egész emberiség kincse, s benne
van az engedelmesség jézus szava iránt: adjatok nekik enni ti!

De menjünk vissza a kenyérhez. Ebben is próbálkozott - olykor
a bátor hit súlyos áldozathozatalra kész erejével - a jézus követésére
vállalkozó késői tanítványsereg. Magyar nyelvterületen ki is alakult
a szép "alamizsnálkodás" szó. Ám ezt az ügyet koldusfillérekké silányí-
tottuk, s mivel a koldusok eltűntek, eltűnt a fogalom is. Meg azután
mintha túl messze volna az az éhező egyharmad. Pedig alig két évtizede
annak, hogy az akkor már bőven nyiladozó harmadik világból egy benn-
szülött püspök igen élesen fogai mazott, így: add ig nekü nk ne prédikál-
jatok, amíg népeink az éhhalállal küzdenek! Mintha rezonált volna
jézus kétezeréves mondata: adjatok nekik enni ti! Próbálkozik
is a keresztyén világ s komoly anyagi erőfeszítéseket tesz. jelentős áldo-
zatokkal jelentős segítséget nyújt az éhség-sújtotta országok gondjainak
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enyhítésére, mint ahogyan ezt teszik országok, társadalmi szervek is
világszerte. De a nagykorúsodott világban nem csak ennyi a kérdés.
Ismerős a keleti bölcstől származó mondat: "Ha azt akarod, hogy valaki
jóllakjon, fogj neki halat. Ha azt akarod, hogy éljen, tanítsd meg ha-
lászni." Tegyü k hozzá jézus mondását: "Nem több-e az élet, hogysem
az eledel?" A ma kenyérkérdése világméretekben ez: tudunk-e segíteni,
hogy emberek ne alamizsnából éljenek, hanem létfenntartásukról ma-
guk tudjanak gondoskodni, - tudunk-e segíteni, hogy elnyomott népek
önrendelkezési joghoz jussanak, - tudunk-e segíteni, hogy többet for-
dítsanak a népek fejlődésére, egészségére, táplálására, életük megjobbí-
tására, környezetvédelem re, mint fegyverkezésre és háborúkra?!

Mérhetetlen feladatok. Egy világ tudatváltozása kell hozzá. De men-
jünk mélyebbre. A jézus-követő nép, a keresztyén ember hol kezdi
ezt a tudatváltozást?

A kenyércsodának ismert "jel" nemcsak az éhező emberre mutat,
mint feladatra. Ez a jel jézus-jel. Őreá mutat. Nem úgy, hogy minket
tétlenül hagyva majd elvégzi helyettünk. Ami a kenyér megsokasítás
eseményében történik, az nem erőtleníti meg és nem hatástalanítja
az "adjatok enni nekik ti" feladatát és felelősségét. De rámutat egy
erőforrásra, amit táplálékul kínál jézus azoknak, akik a roppant fel-
adathoz gyürkőznek, s keresik azt a támpontot, ahonnan megindul-
hatnak az önzetlen, áldozatos, szolgáló szeretet tudatformáló átalaku-
lására. Ez a benne elmélyült közösség. Ez a vonás épp úgy rejtettnek
tűnik ebben a történetben, mint ahogy mag-pattantó, csira-bontó rej-
tett érlelődés ben volt pl. Schweitzer életében a tettek mögött a Krisz-
tus-hit, s mindazok életében, akik előrevivő, nagy tetteikben és szol-
gáló szeretetü kben jézusnál keresték a forrást és az erőt. A felolvasott
történetben ez a rejtett összecsengés a bibliai szövegnek az a kifejezése,
ahogyan jézus "vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és tanítványai-
nak adta ... " Az úrvacsoraszerzésnek szavai ezek. A keresztyén em ber-
nek nemcsak legszentebb "benső" közössége az úrvacsora, nemcsak
a megbocsátás és bocsánatadás áhitatos alkalma, hanem a jézussal való
közösségnek az a tápláló forrása, ahol átalakul, megújul, új látásokra,
elszánásokra, erőátvitelre izmosodik, ahol önmaga gátlásaitói tisztulva
jézus szeretetének áramkörébe kerül s nemcsak benne lesz életté az
élet, hanem körülötte is. Nekünk jézus követésére igyekvőknek ez az
életünk melege, induló bázisunk s megérkező reménységünk. Igen,
ez a jel jézusra mutat. Nem olyanra, mint aki mechanikusan, bűvösen
megszaporítja ennivalónkat a kenyércsodában, hanem arra a jézusra
mutat, akinél csodává lesz a kenyér, az élet, a világ, a munka, a szolgá-
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lat, aminek nemcsak ámuló élvezői, de alkotó művelői lehetünk.
Amikortőle kérjük a Miatyánkban amindennapi kenyeret, Luther is jel-
nek látja a kenyeret. Szerinte nemcsak mindannak a jele, ami a test táp-
lálására és szükségleteire tartozik, hanem ezeknek is jele: jó kormány,
jó időjárás, békesség, egészség, jó rend, becsület, jó barátok, hűséges
szomszédok és ezekhez hasonlók - amint azt a Kiskátéban írja. Mert
- hadd fejezzem ki magam egy az irodalomból vett gondolatsorral -
az ember nemcsak kenyérből él, hanem szépségből és harmóniából,
igazságból és jóságból, munkából és pihenésből, szeretetből és barát-
ságból, vágyakozásból és tiszteletadásból. Nem csupán kenyérből,
hanem az éjszakai égbolt ragyogásából, a hajnalhasadáskor világító
mennyből, a napnyugta színpompájából, virágok gyenge illatából, he-
gyek bájából. Nem csupán kenyérből, hanem a hullámok fennségéből,
a holdvilág tükröződéséből a csendes tó színén, egy hegyi patak ezüstös
csillogásából, a hókristályok pompás alakjaiból. a festők műveiből. Nem
csupán kenyérből, hanem a pacsirta trilláiból, a falevelek susogásából,
egy hegedű varázshangjaiból, egy templomtorony égbetörő ormából
alkonyatkor. Nem csupán kenyérből, hanem a költők képeíből, böl-
csek gondolataiból, a szentek szentségéből, nagy emberek életút-
jaiból. Nem csupán kenyérből, hanem bajtársiasságból és merész tet-
tekből, keresésből és megtalálásból, ajándékozásból és elfogadásból,
szerelemből és viszontszerelemből. Az ember nem csupán kenyérből
él, hanem az ima alatti hivő odaadásból, lsten szeretetének felismeré-
séből és teljesítéséből. Vagy talán inkább így: mindez a mi mindennapi
kenyerünk. Szóval az ember élni békéből és békében tud csak - Isten-
nel és világgal, népekkel és emberekkel - békében a tennivalók alkotó
feszültsége közben és az embertársi kapcsolatokban. Mert ez a mi min-
dennapi kenyerünk.
. S ez a kenyér - csoda.
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RIPORTOK

A múltból csak annyit, ami ma is hat.
A jövőből annyit, ami már ma sarjad.
A jelenből csak azt a részletet, ami több,
mint az átkarolhatatlan egész.
Valamit mondani kell tudni. Nem a tör-
ténés sorrendje szerint, hanem a részle-
tek tarka összképéveI. Szenvedély kell
hozzá, fogni a témát, s eszerint bátran
válogatni, sűríteni, eldobni és kiemelni.
Sokszor tűnt úgy, hogy eldobni a legne-
hezebb. Oe bátran merni kell.
A riport pillanatnyi hangulatot rögzít,
ám a mélyben nem látott, de átélt, föl
nem mutatott, de megemésztett való-
ságok rejlenek.



HANS VOLT AZ UTOLSÓ

Utolsónak ő futott ki a templomból. Dicsekedve mesélte, hogy bent
többször célbavette az oltárkép Krisztusát, lőtt, és szíven is találta.
Öve csattján ott folt afelírás, mint minden bajtársáén: "Gott mit uns!"
(Velünk az lsten). Micsoda démoni anakronizmus!

A következő percben hatalmas robbanás reszkettette meg a levegőt,
a torony megemelkedett, mint amikor a haldokló utolsót lélegzik,
s leomlott. Porfelhőt kavart, törmelék és vakolatdarabok repültek
szerte, aztán elült minden némán, romhalmazban. Az emberek der-
medt torkán az "uramjézus" is alig talált utat.

így történt 1944. december 9-én déli 1 órakor Vecsésen.
A maró emlékek legendákat vajúdnak. Szárnyra kelt, hogya romok

maguk alá temették a Krisztusra célbalövő, SS-karszalagos, hetyke
Hansot. Nem így történt. Később, amikor a romokat el hordták, nem
találtak alatta halottat. Lehet, hogy Hans elesett Pesten, vagy Budán.
Lehet az is, hogy átvészelte a háborút, talán a számon kérést is, s valahol
a Rajna mentén, a Fekete-erdő tájain. vagy a Thüringer Waldban ma is
él, Szeretnék szemébe nézni. Megkérdezném :

- Maga lőtte szíven Krisztust?
De én hiszem, hogy az a Hans, aki akkor tizennégy aknát helyezett el

a vecsési evangélikus templomban, s búcsúzóul célbalőtt az oltárkép
Krisztusára, nem él többé. És azok a Hansok sem élnek többé. A mai
Hansok nem is engedik feltámadni azokat, akik démoni vezérletre
öltek romboltak.

A démoni világ elvonult. A romokat el hordták, de az alapok memen-
tóként huszonöt éven át álltak. Külföldi hittestvérektől kaptak egy
összerakható fatemplomot. Ma is áll. Mellette csákányt eresztettek
a régi alapoknak s megépítették az új templomot. Munka közben
találták meg a régi templom alapkőiratát. Az 1930-ban keletkezett írás
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"a szebb és jobb jövőbe vetett hit reménységéről" szól. Említi a bizo-
dalmat és bátor akarást, amely templomépítésbe fogott, s így fejezi be:
"adjon a hit melege gyógyírt a fájó sebekre ... " Ma is ez az imádsá-
gunk.

S hol vannak már a Hansok?!

*'

Letették az új vecsési templom alapkövét. Nem kis dolog ezt leírni.
Ugyanezen a helyen állt az a templom, amit huszonöt évvel ezelőtt
fasiszta katonák robbantottak fel. Övük felirata ez volt: "Velünk az
lsten!" Azt hirdették, hogy lsten védelmében vívják harcukat, s ahon-
nan ők visszavonulnak, oda olyanok jönnek, akik lebontják a templo-
mokat és szétszórják a keresztyén nyájat.

Ők elmentek. Isten nem ment velük. Itt maradt, s a fasiszták által
meggyalázott lsten népe huszonöt év után újra templomot épít .

••Ö törli le könnyeinket, gyógyítgatja sebeinket ... " - száll az
ének, míg hét lelkész, D. Káldy Zoltán püspökkel az élen kézbefogja
a kőműveskalapácsot, s három-három ütéssei, igét mondva zárja le az
új vecsési templom alapkövét. A kő alatt díszes okmány szól arról,
hogy "az első templom barbár elpusztítóira nehéz szivvel gondolunk.
De követői akarunk maradni Urunknak, Megváitónknak, aki a kereszt-
fán így imádkozott: Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit
cselekszenek! Mindnyájan az ő irgalmából élünk. De tudjuk, hogy ép-
pen az Úr megtapasztalt irgalma kötelez arra, hogy minden erőnkkel
küzdjünk a gonoszság, a gyűlölködés, a pusztítás, a háború és bármi-
fE~leformában feltámadó fasizmus ellen. Az a vágyunk, hogy ez a
templom legyen béke-templom. Találjon benne Istennel békességet
sok szív, és sugározzék belőle a segítő szolgálat ereje hazánk és a világ
békéjének megőrzésére ... "

"Töltsd be szíveinket bőven mennyei ajándékoddal ... " -
száll az ének, s koppannak a kalapácsütések. Nézem az áhitatos arco-
kat köröskörül. Róluk szólt az imént a püspök igehirdetése arról a páli
igéről, hogy lsten templomává kell lennünk. "A megépült épületet
az teszi templommá, ha gyülekezettel van kibélelve. Azért építünk
templomot, mert van gyülekezet, s a gyülekezet lsten hordozója ebben
a világban. A vecsési gyülekezetnek is úgy kell templommá válnia,
hogy hordozza és szolgálja az épületen belül és kívül lsten szertetét,
jóságát, bűnbocsátó kegyelmét, tisztaságát, szentségét. Másutt is,
a gyülekezeten kívül is van szeretet, s ha az megszégyenítő a keresztyé-
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nekre nézve, azért van, mert lsten népe nem tudott úgy szeretni,
ahogyan Jézus Krisztustól tanu Ita; mélyebben, jobban, megbocsátóbban,
feltétel nélkül. Ha kívülállók nem hisznek, és nem építik a gyüleke-
zetet, az természetes. De ha önmagát rontja a gyülekezet azáltal, hogy
nem hisz az evangéliumban, az nem természetes. Pál ettől a romlástól
fél. Minket kívülről nem lehet megrontani. Mi csak önmagunkat ront-
hat juk meg; ha nem hiszünk. Most templomot építünk, s ez szép,
izgalmas dolog. De sokkal izgalmasabb az, hogy hisznek-e a gyülekezet-
ben! S ha hisznek, jobban szeretnek-e?!"

"Mint a friss harmat hullása, termő lesz a szív újulása... "
- száll szinte feleletül az ének. Itt áll mellettem az a konfirmandus kis-
leány, aki érkezéskor köszöntötte a püspököt : "Mi gyermekek és kon-
firmandusok nem láttuk azt a templomot, amit ezen a helyen gonosz
kezek elpusztítottak. De az a kívánságunk és vágyunk, hogy ez a templom
ne csak tizenkét évig álljon, mint a régi, hanem láthassák azt az utánunk
következő nemzedékek is, és hallhassák benne lsten örömüzenetét. .. "

Hallod valahol Hans, ha még élsz, aki huszonöt évvel ezelőtt azzal
dicsekedtél, hogy szíven lőtted az oltárkép Krisztusát, hallod? - hu-
szonöt év után ez a kislány nem tudja, mi a háború! Sokan vannak itt,
akik még emlékeznek a régi templomra, de ezek a gyermekek, akik
nem látták a roppant halotti sóhaj ként összeomló templomot, a jövő
gyülekezetét igérik! Ők békében nőttek fel, a mi békénkben, s mi az
épülő templomokkal is ezt a békét védjük.

"Tedd eggyé, kik most széjjelválnak, hogy épüljön fel temp-
Iomod... " - száll az ének, s csengnek a kalapácsütések. Nézem a gyü-
lekezetet. Sokan vannak, s még szélesebbre tágul. Több, mint gyüle-
kezet; ökumené. Több mint ökumené: itt van az új életünk, huszonöt
év alatt megépült országunk tavaszi zsendülésben. Ha valaki még hu-
szonöt év előtti szorongásokkal néz egyházi életünkre, csak annyit
mondok: vecsési templom.

Tizenkilenc, húsz, huszonegy ... Hétszer három kalapácsütéssellezá-
rult a templom alapköve.

1969
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"AZ ÖREG TISZA FELETT ... "

Két ősi város: Pécs és Szeged. Amott a Mecsek von zöld keretet,
s török dzsámik torony és kupolacsúcsa hirdeti, hogy "kereszt és fél-
hold immár összefér" (Reményik Sándor). A hegyre kúszó város ölében
őskeresztyén sírokat rejt. Emitt széles, nyílt tájakat szel át a Tisza,
melynek partján nem is oly régen még Juhász Gyula mélázva állt:

Elnézem őt, a régesrégi társat
Ki mindig szótlan és lomhán halad.

Amott a kövek egykor római katonák lovainak patája alatt csengtek,
emitt

E partok méla fordulóinál
Állt egyszer gőgös Attila király.
E tájon, hol a két víz összeér
Áldozott egykor Ajtony vezér.

A két város evangélikusságának útja is szinte párhuzamosan fut erős
katolikus gócponton, püspöki székhelyen a nem nagy gyülekezet.
Koruk is közeláll egymáshoz. Önálló gyülekezetként alig több, mint
századosak.

Most a szegedi oltárnál az egykori pécsi lelkész hirdet igét egykori
konfirmandusának: D. Káldy Zoltán püspök a szegedi gyülekezet új
lelkészének, Cserháti Sándornak. .

Izgalmas ésszínes a reformáció korabeli Szeged. A város nagy szülötte,
Szegedi Kis István, az első magyar protestáns szuperintendens működött
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itt Abádi Benedekkel együtt, aki Sárvárról ide hozta át nyomdáját.
Szegedi diákok a XVII. század végéig sűrűn jártak Wittenbergába ta-
nulni. Volt idő, amikor a reformáció szinte egészen meghódította a vá-
ros lakosságát, s a ferencesek az alsóvárosi templom szentélyébe szorul-
tak, mert a templomhajót a protestánsok használták. Keseregtek is,
hogy "a rókákat tulajdon barlangjából kipiszkáló sündisznónak furtsa-
ságát követvén" a protestánsok még templomukba is bejöttek -, ami-
ből ma már nem tudja az ember, hogya hasonlaton mosolyogjon-e -,
a katolikusok rókák, a protestánsok sündisznók - vagy azon gondol-
kozzék, vajon kié a templom: a papoké-e, vagy a gyülekezetét Szó ami
szó, a városban "sok furtsaságok löttek", amíg az ellenreformáció
teljesen elsöpörte a protestantizmust. Egy részük Algyőre menekült,
onnan tovább Hódmezővásárhelyre, semenekülők még vigasztalódtak
Szőnyi Benjamin versén, amit feltehetően nekik írt, s amit ma ebben
az átírásban ismerünk: "jövel, jézus, lelkem hő szerelme ... "

*
Hosszú csend következett, hiszen Ill. Károly protestánsokat kitiltó

rendeletét szigorúan megtartották. 1805-ben jegyezték be az első
evangélikus szegedi polgárt. Innen szélesedik az út.

1836-ban szervezett szórvány. 1847-ben leányegyház. 1860 óta önálló
gyülekezet. . .

108 év alatt hat lelkésze volt a szegedi evangélikusságnak. Vala-
mennyiük szolgálatának íze, jellege, tartalmas nyoma van. Püspök két
lelkésziktatáson volt jelen. Az első lelkészénél, 1861-ben, amikor Szebe- .
rényi Lajos iktatásán vett részt Székács józsef, s most a hetediknél.

Szeged papjainak nesztora, áldott emlékű. Thomay józsef, 51 évig volt
a gyülekezet lelkésze. Átélte a szegedi nagy árvizet 1879-ben. Eposzba
illő idő volt. Ő látta azt, amire juhász Gyula csak visszanézett:

A törpe viskó a nagy vízbe dőlhet
,?e amagasba lendül a torony
Es délibábja reszket a jövőnek
Az enyészetbe omló romokon.

Micsoda heroikus lendület kellett ahhoz, hogya reszkető délibáb
valósággá váljék! Templomot és parókiát épített, amelyek ma .is áll-
nak. Schulek Frigyes tervezte. Thomay élete alkonyát meg nem értés
keserítette.

75



A szegedi gyülekezet két papját temette el. Themay Józsefet 1929-
ben bűnbánó nagy tömeg kísérte utolsó földi útjára -, és Benkóczy
Dánielt néhány éve. Mindkét temetésen jelen voltam.

Katasztrófákat, történelmi viharokat élt át ez a gyülekezet. Lelkész-
választási harcokban, szolgálati viszályokban, kisebbségi sorsban edző-
dött. Lüktető szervezésben, költői szárnyalású papi szolgálatban,
csendes lelkigondozásban mélyült. Most impozáns egyhangúsággal hívta
meg hetedik papját.

A levegőben, szívekben még ott remeg az eltávozott Benkóczy
Dániel alakja, aki mintha visszatekintene több mint két évtizedes
szolgálatára Juhász Gyula szavával:

E nagy nyugal mat és csöndes derűt
Szeretném én elvinni, ha megyek.

Elment, vitte. De a derűből és nyugalomból élet sarjadt. Átadott
hangtalanul egy gyülekezetet, amely íme megtöltötte a templomot,
s ünnepélyes melegséggel rendezte meg új lelkészének beiktatását.
Az iktató igehirdetést. D. Káldy Zoltán püspök mondotta. Arról szólt,
hogy amit a lekész hirdet, az legyen kenyér, ami táplál, erősít, amiből
élni lehet. Legyen az igehirdetés diakónia, szeretetszolgálat széles kör-
ben. A lelkész egész működésével tanúsítsa, hogy lsten országa betört
az emberek közé, s abban kell élniök.

Amíg a gyülekezet hallgatott, azon tűnődtem, vajon elviszi-e erő-
sítésül, bíztatásul, reménységül az igehirdetésnek egy jelentős monda-
tát: "a gyülekezet akkor teszi a legnagyobbat, ha hisz". Bennem ez
a mondat lepergette az egész szeged i egyháztörténetet, de gondolatai m
beletallóztak a magam útjának emlékei be is.

Szegeden voltam kisdiák. Azóta ez a város nagyot nőtt. Én még ját-
szottam a Dórri-tér környékén. Macskaköves és sáros utcákon, amikor
még nem volt ápolt műemlék a csonkatorony a hatalmas kettős torony
tövén. Akkor még a régi belvárosi templom falába rejtettem várta a
kibontást s körötte földszintes, árvíz előtti házikók gubbasztottak a
Tisza-parti sárba süppedve. itt futkároztam az akkor épülő dómtemplom
falain. Akkortájt csöpögtette belénk tanárunk az "ember küzdj és bízva
bízzál" értékeit.
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Szorongtam később bent a dómban, a kórustartó boltívek alatt,
amikor a szegedi szabadtéri játékok először csaltak tömegeket az
árkádok övezte térre. Akkor a Passióval. Statisztaként tömegnek ki-
vezényelt diákok voltunk, s míg sorunkra várva lapultunk a fal mellett,
Lehotay Árpád fehérpalástos Krisztusként komor arccallépdelt előttünk
le-föl. A színpadra zúdulva fényszóróktói elvakultan mi kiáltottuk a
"feszítsd meg" -et.

Aztán - Istenem! - megtelt a levegő a Tragédiával. Az Úr hangja
négyszer-ötször zeng vissza, mintha a világegyetem v isszahangozná ...
Majd később a falanszter-jelenet sablonba szorított alakja áll a "tűznek
varázsában", s messze hangzó szóval zeng arról, hogy mit jelent ott
állni bátran s szítani tovább. A lélegzete is eláll hétezer embernek a né-
zőtéren, amikor megszólal Ádám: "Ezt a férfit ismerem. Ez volt
Luther! "

"A gyülekezet akkor teszi a legnagyobbakat, ha hisz".
Innen indultam a teológiára, s az egyetemen első tudományos dolgo-

zatom a szegedi gyülekezet története volt. S most ott, a szegedi oltár
előtt szívembe markolt, hogy ez az egyetlen mondat mennyire ponto-
san fémjelzi másfél évszázad történetét épp úgy, mint emlékeimet.

Elmenőben fel néztem a csillagokra. Juhász Gyulára gondoltam ismét,
akinek bús, szakállas fejét még láttam a Fodor utcában:

Érzem, hogy az öreg Tisza felett
Az örök élet csillaga remeg.

1968
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AZ ASZÓDI GYÜLEKEZET
KÉTSZÁZÖTVEN ÉVES

A magyar lutherániának egykor fellegvára volt a "Gaigaparti Athén ".
Az aszódi gyülekezet elmúlt kétszázötven éves. Most dombtetőn ál-
lunk, ahonnan messzire látni, s ahonnan messzí vidékre vigyáz a közép-
kori eredetű műemlék templom.

Amott lent a Galga völgyében, "vízben gazdag, erdő nélküli, mocsa-
ras, füves tájon " feküdt az egykori Aszód. A régi lakókat a gyakori
árvíz hajtotta fel a domoidaira. Árpádkori okmányok emlékeznek egy
régi kolostorról a közelben. "Ezt az egyházat a reformáció hódította
meg" - írja Dienes András a "Fiatal Petőfi'<-ben. A magyar alapítású
aszódi lutheránus egyházközség létezését a szécsényi canonica visitatio
jegyzőkönyve tanúsítja. Ez a magyar protestáns gyülekezet a török iga
alatt sem pusztult el teljesen. Időnként Raksányi János lelkész gon-
dozta.

Menedék volt egykor e templom elődje - alapfalai azonosak - s
ovális várfal övezte. Arról a hegyen épített templomról szólt D. Káldy
Zoltán püspök igehirdetése a negyedévezredes emlékistentiszteleten,
a 122 zsoltár alapján. A templom lépcsőin úti fáradságot feledve mentek
fel egykor lsten népének tagjai, s örömmel állítottak meg. Erről szól
a zsoltár.

Úti fáradságban az aszódiaknak is bőven volt részük. Az egykori
magyar eklézsiát Habsburg gyötörte, török kísértette, kuruc-labanc
vívott fölötte, míg a csekély maradékhoz - éppen kétszáötven éve -
fáradt utasok érkeztek. Felvidékről szlovák- és németajkú telepesek
jöttek, akiket Podmaniczky János földesúrnak "evangélikus hitsorsosai
iránti előszeretete" hívott ide. Fáradtságuktól "az Úr házának küszö-
béri" valóban megpihentek. Boldog otthont találtak. Bizonyság erre,
hogy a település nem egyszeri volt, hanem folyamatos. Hosszú évtize-
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dekig tartott a leszivárgás, s az aszódi evangélikus gyülekezet egyre
erősödött.

A templom a bizonyság, hogy szerették ezt a tájat és egymást. Előbb
fatemplomuk volt. 1696-ban építették. A régebbi, nagy kőtemplomnak
csak a falai álltak akkor, amik között a török még gabonát táro It. Amint
a telepesek önálló gyülekezetté szerveződtek -, 1719-ben iktatták
be első lelkészüket, Glosny Jánost - rendbehozták a hegyen álló rom-
templomot. 1722-re készült el. Antonius Muratorius volt az építő-
mester.

"A zarándokzsoltár idejében napokat mentek, míg elérték a temp-
lomot. Aszódon a fiatalok még könnyen felfutnak ide. Az idősek már
lassuló léptekkel jönnek, s fáradtan érnek fel. De lsten háza küszöbén
mjnden fáradság elfelejtődik, mint amikor hazaér az ember. Mert az
igazi templomba menet mindig hazatérés, lsten családja otthonába,
mint kisdiák, amikor karácsonykor hazatér" - mondotta a püspök.

Az ám, a kisdiák, Aszódnak volt egy neves kis diákja, aki a Galga parti
Athén Akropoliszánál magasabbra nőtt: Petőfi, aki itt a templom tövé-
ben tanult poétikát, retorikát és emberséget Koren István pro-
fesszortól.

*"

A kétszázötven éves évfordulón a gyülekezet "ünnepi nyilatkozatot"
tett apáik hite mellett. "Az igéhez hívek maradunk. Tisztán őrizzük s
így szeretnénk továbbadni fiainknak és leányainknak ... Támogat juk és
részt vállalunk minden olyan törekvésből, amely a népek egyenlőségét,
felemelkedését, együttműködését és békés életét segíti ... ".

"Legyen békesség bástyáid között." - szólt a zsoltár a püspök ajkán.
"Nemcsak a szívben kell békesség, hanem a falak között, városok,
államok, népek falai között!"

Viharokat is látott kétszázötven év alatt a gyülekezet. Volt nincs-
telen szegény, nádtetős parókiával, de volt anyagiakban is gazdag,
hatvan hold földdel. Ám igazi erejére akkor talált, amikor az 1919-es
proletárdiktatúra alatt önmagával kellett tisztáznia mibenlétét s előre
mutatóan utat talált. Bevezette az önkéntes egyházfenntartói járulékot
s a közgyűlés határozatában ezt olvassuk: "A gyülekezet föleszmélve
annak tudatában, mekkora erkölcsi tőkét és lelki boldogságot kép-
visel az elődeinktől tisztán örökül hagyott Krisztus anyaszentegyháza
- kívánja annak fenntartását."

Híres iskolája elválaszthatatlan Aszód történetétől. Nagy nevek
építettek alapot, s épültek alapjaiba. Szontagh Sámuel, a későbbi
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Tisza kerületi püspök, aszódi nevelő korában adott házat a gyülekezet
iskolájának. A "latin oskola" első tanára Fabricius János volt. Huszon-
három évig vezette egyedül a hat évfolyamot Koren István, aki Petőfi-
nek is tanára volt, s akinek az irodalomtörténetben sokat vitatott
alakját végül is Dienes András rajzolta meg hitelesen "a fiatal Petőfi"
c. könyvében. Moravcsik Mihály lelkész fáradozott sokat utóbb az
iskoláért, akit ezért Székács József "a legjobb koldusnak" nevezett.
Az alma maternak Petőfi így állít emléket:

Még egyszer gondoljunk
itten lelt örömeinkre,
Gonduljuk, mennyit
fáradtunk izzadozánk itt,
A tudományoknak
kimeríthetetlen ösvényén.

Idők során két filiáját anyásította Aszód. Előbb Domonyt, majd
Hévízgyörköt - amelyet Chugyik Pál még fekete pelerin ben, hosszú
fehér hajjal és szamárfogaton látogatott.

Amikor az ünneplő templomos néppel ereszkedtünk le a gyönyörű
műemlék templom dombjáról, Petőfi itt írt sora ütemezte lépteinket:

"Majd amidőn a sors keze minket messzire széleszt ... "

1969
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SÁRSZENTLŐRINCEN

A Sió egyenes partjai mellett ballagunk. Hirtelen buzdult neki a ta-
vasz.

- Mosolygó arcot kérünk! - kattan a fényképezőgép. A lelkész-
család töredéke bandukol velünk, Csepregi Béláék. így is vagyunk
hatan, köztünk Risto [áaskelainen fiatal finn lekész, aki délelőtt ott pré-
dikált a sudár tornyú nagy templomban. A dús fűben apró fehér csil-
lagok szerteszét. Szárnyas sárma - mondják a nevét.

A falusi idill hangulata ringatna el, ha nem borzongana bennem a tör-
ténelmi emlék: itt futkosott kisdiákként Petőfi Sándor. Szerette
a Sió-partot. Valahol itt métázhattak. Harsány kacagásuk, versengő
kiáltásaik hová úsztak el e levegőben, az időben? Két konok horgász
ül némán a sima víz mellett, a part bokraihoz húzódva.

Elúszott Petőfi hangja rég. Ugyan mit tudhat ez a kedves finn abból,
ami itt egy magyar szívében remeg? A karcsú templomtoronyra Petőfi
is oly sokszor tekintett fel. Nem ez a sisak volt még akkor a csúcsán.
Ez 1848-ban épült. Elnéztem délelőtt a templomban a szép magyar
arcokat. Ezeknek ősei játszottak Petőfivel.

Felballagunk az utcán. Ősi szalmazsuppos házak ülnek egymás hátán.
Különösen érdekesek a kémények sajátos, boltos terejükkel. Miért is
hagyják omlani ezeket sorban?! Végigmegyünk a Sántha Károly utcán,
- énekköltő papunk nevét őrzi - s hamarosan befordulunk a ház elé,
ahol Petőfi naponta ki-betért a kapun. Kéményén ma gólya fészkeI.
Mit tud mindebből ez a kedves finn?

Mit? Az emléktábla előtt Risto szép hanglejtéssel szavalni kezd:
"Még nyílnak a völgyben a kerti virágok ... " Betéve tudja. E vers
muzsikáján ütemeződött szívébe a magyar szó. [ó szöveget választott,
hogy megérezze azt, amit harminc évvel korábban Paavo Viljanen
iclézgetett oly szeretettel: "nyelvében él a nemzet lelke ... "
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Tolna tájairól az a köztudat, hogya lutheránia sváb. Sárszentlőrinc
színmagyar, a környező falvakkal együtt. Nyolc magyar evangélikus farnl-
lia: Fürdős, Szívós, Katona, Fejér, Fenyő, Cseh, Gaál és Tóth családok
alapították újra a törökdúlás után. Mire Petőfi ide iratkozott, kerek
kétezer evangélikus lakta a községet a tizennégy szál katolikus mellett.

Szeniczei Bárány György volt a papjuk, népének igaz pásztora,
Szentlőrinc első iskolájának alapítója. Fél évszázad múlva emellé épült
meg a latin grammatikai iskola, a sch ola trivialis, senioralis oskola.
Nemcsak a Dunántúl, de távolabbi vidékek diákságát is vonzotta.

Az iskola tanerői, s egymás után kiváló lelkészek tették a vidék kul-
turális gócává Sárszentlőrincet. Petőfi korában Balassa János volt a lel-
kész, a nagy orvosprofesszor édesapja. Később Sántha Károly volt
neves papjuk. Előbb két püspökke lett lelkész is szolgált a gyülekezet-
ben: Perlaky Gábor és Nagy István. Itt pásztoroita nyáját Bohár Imre is,
aki 1919-ben népével együtt kereste az igazságos társadalmi kibonta-
kozást. A két világháború között ezért felettesei megvonták tőle
a Luther-kabátot. A szívét nem cserélhették ki. A mi generációnk
pedig "öreg" szentlőrinci papként Fábián Imrére emlékezik.

A falu népe "gyönyörű magyar nyelvet beszél, kifejezéseiben külö-
nösen fordulatos, szellemes" - állapítja meg Dienes András, aki
a fiatal Petőfiről írott postumus kötetében a falu konzerváló zárt vilá-
gáról szól, Ma már megbomlott ez a zárt világ. A Sió és a Sárvíz
szép vadsága egyenes partok közé szorult. Nádt.engerből búzatenger
lett, a nádtetők, szép kémények, gerendás mennyezetek omlanak,
emléktáblák évszámai is botlanak, s a templomba faragott "Pet" nem
biztos, hogy Petőfitől való. A parókia régi nagy beszélgetések, bodor
pipafüstfelhők és költői álmok tanúja. A kártyasztal még ott áll, de az
új nagy verandán műanyagtető szűri sárgává a borús eget. A fürdőszo-
bában hideg-meleg víz folyik, s csak egyetlen régi ajtón találtam kézzel
kovácsolt régi sarokvasakat.

A régi templompadok üléstől, lábtól, imádságra kulcsolt kezektől
kopottak. Valaha itt nagyon sokan járhattak istentiszteletre: még a pad-
közi zúgokban is ülőalkalmatosságok húzód nak meg. Ma sem voltak
kevesen. Markáns magyar arcok. Igen szép fajta.

Petőfi métabotja, ágyahelye, kezefaragása, futó alakja aligha fogható,
tapintható meg. De szava igen! Ott él népe nyelvében. Vagy az övében
él népe nyelve? Inkább ez utóbbi. A falu lelkészei Petőfi nyelvén hirdet-
ték itt az örök evangéliumot.

1970
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NAGYBÖRZSÖNY

Itt nem késnek el a templomból. Harangozáskor megáll a lekész a
kapuval szemben a topolyák alatt, a parkká szépült templomkertben.
Megvárja, míg az utolsó hívő is belép.

Éneklő gyülekezet

A gyönyörű klasszicista épület tatarozottan. nemes méltósággal
öleli a sajátos lejtéssei éneklő gyülekezetet. Ezekben a hajlításokban
ősök érzései, dallamformáló sóhajtásai merevedtek meg. Micsoda egy-
másrafigyelő közösség lehetett az, amely átvette a sóhajok formálta
hajlításokat!

Van egy polera tett régi könyve ennek 'a gyülekezetnek. Szokatlan
alakú, keskeny, hosszúkás könyv. Saját kiadású énekeskönyve a nagy-
börzsönyieknek. Amikor még használták, bárhol járt is a világban
a gyülekezet tagja, vasárnap délelőtt bizton dúdolhatta az éneket:
otthon most ezt éneklik. A könyv minden vasárnapra egyetlen éneket
jelöl.

A "füst-verte" múlt

Az iUyési szavak jutnak eszembe: "a múlt, amely füst-verte összeom-
lott ... " Az előző templom tűzvész martaléka lett s többször a falu is.
Volt úgy, hogy 159 evangélikus portából néhány óra alatt 116 leégett.

A füstverte múltból megdöbbentő kontúrok bontakoznak ki.
E nép ősei már 1525-ben hitet tettek a lutheri reformáció mellett.

A mai gyülekezetnek elszakíthatatlan az örökség-láncolata. Pedig ...
pedig ...
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Az 1700-as évek elején az ellenreformáció hullámaiban, aki kitartott
hite mellett, elvesztette kenyerét. A római hitre térők házhelyet, földet
kaptak. A katolizáló helytartótanácsi rendelkezést papjuk eltépte. Bör-
tönbe került. Templomukat - a mai, gyönyörűen restaurált műemlék
"bányásztemplomot" - elvették. Erdő, kis tisztások, a hegy, vagy
magánházak adtak otthont az istentiszteletnek. Temetni csak a temető-
árokba volt joguk.

Ritka remény, tartós terhek

Fordult a sorsuk jobbra is, amikor Esze Tamás járt erre kuruc lova-
saival. De rövid ideig tartott, s néhány év múlva börtönből szabadult
papjukat végleg elűzték a hatalmasok. Hetven esztendő szenvedését
egy későbbi krónikás papjuk lakonikus rövidséggel így jellemezte:
"az csak a nagy napon jön napfényre, amikor minden, amit sötétség
takar, a világosságra jön majd".

Volt idő, amikor az üldöztetések és tilalmak miatt esztendőnként
csak egyszer jutottak istentisztelethez: nagypénteken ként Sei mecbá-
nyára mehettek (!). Ez az évenkénti zarándoklás a Türelmi Rendeletig
tartott, amikoris templomot építhettek. Hagyomány, hogy II. József
"kérésükre személyesen is járt Börzsönyberi, és saját felséges lábaival
mérte ki a templom helyét".

No, ha kimérte, jól mérte, mert a templom idilli szép helyen állt,
patakparton, a falu ölében. De kerek hatvan év múlva tűzvész áldozata
lett az is. "Füst-verte összeomlott" - s a helyén épült a mai pompás
hajlék.

Az új templom

1850-ben még alig kerültek tető alá a nyers falak, már megtartották
ben ne első istentiszteletü ket. Kint metsző hófúvás dúlt azon a húsvéton.
A fagyos, huzatos falak között állva vett részt a gyülekezet az istentisz-
teleten, s 180-an vettek úrvacsorát.

Hóviharok bizony manapság is vannak. A hó úgy betemeti a falut,
hogy még a kutyát is lapáton tartják ki, hogy ugasson.

Nem mentes viszontaságoktól az azután elmúlt 120 év sem. Külö-
nösen a két világháború gyötörte meg a nyájat. Kényszerű kitelepítés
sorvasztotta a 650 évvel ezelőtt Szászhonból idetelepült bányászősök
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utódait. A háború vihara harangokat sodort el a tornyból, belemart az
épületbe, ablakokat tört és tetőt rombolt.

Oe a füst-verte romlásból századok során mindig jövőt ígért a töret-
len hit, és a szívós akarat.

"Pandal" alá

Hazafelé megállok fent a tetőn, a temetőben. Visszanézek: a látvány
lélegzetelállító. Hegyek monumentális koszorújában szelíden húzódik
meg a falu. Nem csodálkozom, hogy jó István királyunk egykor ide járt
vadászni. Emlékét őrzi a temető mellett álló Árpád-kori Szent István-
kápolna, - a "bányász-templom" mellett a falu másik műemlékkincse.

Péter Henrik lelkész sírjánál állok meg. 1959-ben temettük. Nagyon
mélyre ásták a sírt, s amikor a koporsót leengedték, ketten utána eresz-
kedtek, s a sírgödör alján egy oldalra vájt üregbe emelték áto "Pandal
alá" temetnek - magyarázták. Rátemetés már nem volt lehetséges,
oldalt leástak hát a lelkész régen eltemetett fiának sírja alá, s oda he-
lyezték az apát.

Ma már nem engednek pandal alá temetni. A gyülekezetnek mégis
azt kívánom, hogy soha ne feledkezzék el a füst-verte múltról, de tegye
mindig "pandal alá". Fölül pedig virágozzék és érjen gyümölccsé a tö-
retlen hit, a reménység, a szívós akarat, a holnapot építő szeretet.

1971
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GYULÁN

Itt a Bea nem bíboros, hanem a papék hétéves leánya, aki féltő
gonddal vezeti át kishúgát az úttesten, s állítja útba az óvoda felé,
míg ő indul az iskolába. A húga viszont Andika, aki megjelenik
a vendégasztalnál fakanállal a kezében, s a kanálgömböt mikrofonként
felfelé tartva bejelenti, hogy ő most konferálni fog ...

Várj, Andika, most én konferálok!
Gyulán vagyunk. Hatszáz évesnél régibb város. Egymáshoz ragasztott

házak között hol egybarokk, hol egy copf épület emelkedik ki, míg el-
jutunk a világvárosi szinten kiképzett melegvízű fürdőig. Közben itt
Erkel mellszobra, amott Düreré. Amannak ott a fája, amely alatt je-
gyezgette a "Bánk bán" kottafejeit. Emez innen indult a világhír felé.
Jókai itt bújdosott, karján Laborfalvi Rózával. Bródy Sándor erre balla-
gott. Petőfi itt mondta utolsó beszédét. Szobra - Ferenczy Béni alko-
tása - itt áll hűs lombok alatt kardjavesztetten. Nem csatában vesztette
el: huligánok törték le bar bár módon - hja, világvárosi szinten.

A fürdővel szemben a vár. Közép-Európa legrégibb téglavára. Mú-
zeummá tatarozták. A várárok csónakázótó. Ésaiás arról ír, hogy
.Jándzsáikból sarlót formálának", - itt viszont modern paradigma-
ként a lőportoronyból cukrászdát. Nem lőportoronynak nevezik,
hanem rondellának, mert így szebb - s nem cukrászdának, hanem esz-
presszónak. Biztosan ez is szebb.

Az evangélikus templom néhány éve még jellegtelen házak sorába
szorítottan állt. Aztán egy rekkenő nyári napon ingujjas férfi lépett be
a parókiára többedmagával.

- Rendezzük ezt az utcát, tisztelendő úr, s úgy akarjuk, hogy az
egyháznak is jó legyen.

A tanácselnök volt. Aztán kértek, bontottak, levágtak, építettek,
parkíroztak, s ma a templom modern, levegős bérházsorból, széles
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utcán ugrik elő, kiemelkedő szép épületként. A parókiát mögötte
a város tataroztatta, toldotta meg. Volt itt minden: telekcsonkítás és
bontás, építés és tatarozás, csak épp egyenetlenség nem volt, - s ma
az egyháznak százezer forinttal többet ér az objektuma, mint eddig.

Nyírfák között lépegetünk a templom fala mellett, mintha Suomiban
járnánk. Gyöngyvirágszőnyeg köröttünk, amíg az új parókiakerítéshez
érünk. Labdarózsa és tulipán a kertben. A meggyfák már elvirágoztak.

Régi feljegyzéseket lapozgatunk. Gálszécsi, Szegedi Kis István,
Ozorai Imre, Szikszai Fabrlclus Demeter - röpködnek magyar refor-
mátor eleink nevei. Mágócsy Gáspár várkormányzó alatt kezdett vi-
rágozni a lutheránia Gyulán, s 1560-ban túlnyomórészt az volt. Kere-
csényi László várkapitány is buzgó lutheránus volt, bár Bornemisza
nem éppen dicséri, amikor így ír róla: "mint egy sárkány, olyan vala ... "
Török gyötörte, Habsburg szélesztette őket, s a népet. Később Ha-
ruckern telepített magyar, német és román családokat a rommá omlott
vár köré.

A nagy széthullás után csupán 1905-benírták össze a reformátusok
között felszívódott evangélikusságot. Találtak is mintegy százötven
egyházfenntartót a csabai papok szorgalmazására. "Néhai nagytiszteletű
Koren úr ugyanottani evangélikus lelkész energikus fellépése arra
késztette" Csepregi esperest - olvasom a krónikás sorait -, hogy
1905-ben az "ev. ref. egyházban élő ágostai evangél ikusokat" össze-
gyűjtse. "Ezen első kísérletek" sok nehézséget jelentettek, de 1907-ben
kivonták őket az "ev. ref." adózás alól. A kis gyülekezet Békéscsaba
leányegyháza lett. A pecséten ma is ez az évszám szerepel.

Sokat járt ide prédikálni többek között Vidovszky Kálmán is. Első
önálló lekészük Kemény Gábor lett. A baptista imaházat kapták köl-
csön használatra előbb ingyen, aztán bérért. 1925-ben kezdtek küzden i
és áldozni saját templomért. Dr. Vangyal Endre s a Stéberl-ek voltak
a nagy nevek a gyülekezet újkori történetében. Lelkészeik Tátrai Ká-
roly, Rohály Mihály, Benkő István voltak, s Bodrog Miklós.

Ö hívott meg szolgálatra. Prédikáltam a mintegy félszáz templomozó
hívőnek. Kicsiny gyülekezet ez, de meleg testvériségben élnek. Délu-
tán a szeretetvendégségen már több százan voltak. De ez már öku mené
volt, reformátusokkal és baptistákkal együtt.

Míg én prédikáltam, a papjuk szórványban járt. Öt helyen tart
Gyulán kívül rendszeresen istentiszteleteket. A városban hetente há-
rom bibliaórát. Nyolc év alatt 40%-kal nőtt a hívektől befolyó gyüle-
kezeti jövedelem.

Mit tesz "ezen kívül" - kérdezem Bodrog Miklóstól.
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Olvas. ír verset, prózát, cikket, tanulmányt. Egykor az Ótestarnen-
tomra vetette rá magát, s a Zsoltárok költői fordításán dolgozott.
De mert görögül jobban tudott, mint héberül - szótár nélkül olvassa
a görög szöveget -, az újtestamentomra hangolt. Aztán még tovább,
s ezt logikusnak tartja, az igehirdetés kérdéseire. "Lélektani ismeretek
alkalmazása az igehirdetésben" - ma ez a kérdés foglalkoztatja, s dok-.
torálni készül. "Ez a téma sok agyfoszfort fogyaszt" - mondja, s ez
olyan bodrogosan hangzik. A szépirodalomban Kodolányi prózáját
szereti és Weöres Sándor verseit. Gyermekszövegben pedig Beát és
Andikát. Nekik mesél minden este lefekvéskor.

De még nincs este. Tiéd a szó, Andika. Visszaadom a mikrofont.
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EGY NAP SANDON

A falu volt már Baranyában. Most Zalához tartozik. A közigazgatási
határ imbolygott fölötte. Ő maga bizton ült meg a dombháton s völgy-
ben. Huszonnyolc éles kanyarral Nagykanizsától délkeletnek tartva
erdők, mezők, s egy tó mellett elhúzva úgy toppanunk be az erdőből
a faluba, mint amikor a tipegő gyermek boldogan az anyja ölébe esik.

Sand.
Szép emberek lakják. [ó tartásúak, keménykötésűek. Szabályos, ki-

egyensúlyozott, magabiztos arcok. Egészséges magyarok.
- Vendek az őseink - mosolyodik el hetvenbe hajló házigazdánk,

aki éppen etetésből jött a szobába. Ömlik belőle a múlt, mintha úgy
hozzátartozna életéhez, akár az alrnozás, metszés, vagy kapálás. Alig
kétszázötven éves település. Bár templomát nézve kérdezték már a tu-
risták: ugye "árpádkori"? Az meg éppen alig százhetven éves. Magasra
törő tető, arányos kis torony az oromzaton. Valóban megtévesztően
régebbinek látszik. S az a legszebb benne, hogy megtelik.

A hívek közt pedig nem egyetemi tanár a dékán, hanem egyházfi.
Ez a szolgálati címe: dékán úro

Különös, hogy ez a nép, amely eredetét, őseit, hitét, múltját, oly mé-
lyen tudja, levetett szinte mindent, ami a külsőben régi. Négy-öt ut-
cáján - amiből a falu áll - rendre sorjáznak a sátortetős új típusházak.
Jól menő új életük kétségtelen jelei. Egymástól alig is különböznek.
Köztük csak elvétve bukkan a szemlélő egy-egy gyönyörű, régi paraszt-
barokk homlokzatra, zsalugáteres ablakra, méltóságteljes oszlopos
ámbitusra. Az utolsó zsúptetős házat csak fényképen mutatják. Nem-
rég bontották le. Mit rejthetett behunyt szeme, a csukott zsalugáter ?
Sokat elvitt belőle a múzeum - mondják.

A paplak ablakából nézem - istentiszteletre várva - a templomba
gyűlő népet. Bőszoknyás, hárászkendős, csizmás asszonyok tapossák
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a késői, márciusi havat. Sántha Károly, oly sok énekünk szerzoje,
nézhette így száztíz évvel ezelőtt. Itt volt két évig lelkész. Innen néz-
hette, de nem ebből a házból, mert az előző parókiát néhány éve lebon-
tották. Az idő egyre mélyebbre roskasztotta. Most ú], rangos épület
áll a helyén, méltó a falu többi új hajlékához.

Nézhette Sántha a hárászkendős asszonyokat, de őket sem így.
Némelyikük még ma is nagyanyja egykori meleg kendőjébe burkoló-
zik, de a mostaniak - autóból szállnak ki. Zsigulin, vagy Wartburgon
hozza őket az unoka.

Sántha Károly biztosan népviseletben látta még a fiatalabbakat is.
Ma már egy sem viseli. Csak az idősek. Öltözetük városias. Kedves,
meleg, hívogató otthonaikat modern bútorokkal rendezték be. Itt-ott
a szekrény mélyéről még előkerülnek,.gyönyörű szőttes terítők, pár-
nák. Büszkén mutatják anyjuk, nagyanyjuk szövését, de ők már nem
csinálják. Régi házieszközeik sincsenek. Az a néhány szövőszék, ami
még darabjai ban megvan, a padláson várja sorsát: a felaprítást. Kár
értük.

A templomban erőteljesen, kieresztett hanggal énekelnek. Meg va-
gyok győződve - rnond]a e táj egyik papja - hogy ennek a népnek
ma is Bibliája az énekeskönyve. A Bibliát a pap magyarázza. Az övék
az éneklés. De a pap 'sem mondhat akármit. Nyomon kísérik az egyház
életét, olvassák sajtónkat. Egyikük otthonában elismerő mosollyal
vettem kézbe az asztalon heverő Evangélikus Életet.

- Ne ám azt higgye, esperes úr, hogy ez magának szóló dekoráció!
- mondja a házigazda. Ez nekünk rendszeres olvasmányunk.

Valóban szívmelegítő hallani, amint négy-öt évvel ezelőtti cikkekből
is idéznek. Az "olvasmányos anyagra" emlékeznek leginkább. Amint
ízlésüket szimatolom, kiderül, hogy ez nem csak szépirodalmat jelent,
hanem minden élményerővel megírt cikket.

Egyke nincs, de a három gyermek is ritka. Jólétüket a maguk szívós,
becsületes munkájával teremtették meg. A termelőszövetkezetek
alakulásakor mindnyájan egyszerre, egy akarattal léptek be. Együtt
dolgoznak, ne legyen ebből széthúzás. Itt mindenki a közösben van.

- S ,hogy boldogulnak?
- Amíg magunk voltunk, szépen. Most, hogy összevontak három

szornszédos Téeszt, még vannak problémák. Meg aztán a fiatalság behú-
zódik a városba, iparba. Azért látott kevés fiatalt a templomban, mert
nincsenek. Aki volt, az hazalátogató fiú, unoka.

Sokaknak van kis szőleje a háztáji mellett. A novát már kiirtották.
Különös, érdekes zamatú fajtákat kevernek. s a tőkét jobbára futtatva
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nevelik. Szívesen koccintanak a vendéggel. de pityókos embert nem
láttam.

A falu legelője ritkás, dúsvirágú öreg akácos. Méhészkednek is töb-
ben.

A háztájiban itt-ott különös, sűrű zöld sorokat láttam. Vajon mi
lehet? Fenyőpalánta. Karácsonyfát "termelnek". Kapálni kell, szétül-
tetni. A ritkítással csemetének is eladják, aztán hat-nyolc évenként
.Jearatják " seladják karácsonyfának.

A közösségi együttgondolkodás különös tünete volt évekkel ezelőtt
a helyi katolikus szórványhivek kérése. Plébános-váltás dolgában a
szomszédban valami zökkenő volt, mire a sandi katolikusok - akiknek
takaros kápolnájuk van - elmentek Teke Zsigmondhoz, a falu evangé-
likus papjához azzal a kéréssel, hogy ezentúl misézzen őnekik.

- De én azt nem tudok - mosolygott.
- Nem baj, csinálja, ahogy tudja, csak legyünk együtt.
A közös papból persze nem lett semmi, de az együttmaradás, az egy

szív, a megértés megvolt s megmaradt. Teke Zsigmond apja, nagyapja,
nagybátyja itt paposkodott. Ő a negyedik Teke a parókián. Az utcán
a sötétben is névszerint köszön át a tú loldalra.

Azt hiszem, már a lábuk kopogásából is ismeri a híveit.
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ARCÉLEK

"Csak azokat érdemes elővenni a rnúlt-
ból, akiket meg lehet kérdezni a ma
felől is ... "

(D. Dr. Káldy Zoltán)



"AZ ÖRÖK ISTEN BESZÉL - MAGYARUL"

Vizsoly 1590 előtt

Örök vizek csobogását hallgatta Mantskovit Bálint. Állt a Hernád
partján s nézte a szelíd fodrokat. A vizek mindig az örök múltból
jönnek s az örökkévaló felé tartanak. Nincs nyugtatóbb, mint állni
vizek partján, nézni a halkan fodrozó hullámokat, vagy a zúgó habokat.

Mantskovit Bálint eddig sokat megélt. Lengyel honból jött, hogy
Bornemisza Pétert, a lángoló prédikátort szolgálja. Nyomdai segédje
volt előbb Semptén, majd Detrekőn.· Már akkor tervezték az egész
Biblia magyar nyelvű kiadását, de mestere korán elhalt (1585). A búcsú-
zás emléke még most is fáj, pedig már három esztendeje annak.

Örök vizek csobogására figyelt most itt a Hernád partján. Az ige
csobogása ez, amely ki tudja, milyen szélesen hömpölygő, éppen az ő
két keze munkája nyomán. Ecsedi Báthori István országbíró vette meg
a detrekői nyomda egész felszerelését s Rákóczi Zsigmond egri kapi-
tány - később erdélyi fejedelem - egy elhagyott épületében szerelték
fel itt Vizsolyban. Homonnai Drugeth István s Mágócsy Gáspár álltak
mellettük egyakarattal és segítő karral. Hozattak új betűket Német-
országból s papírt is bőven.

A nem messzi Göncről jött a kézirat s míg folyt a szorgos munka,
gyakran jött át .Károlyi Gáspár üzeneteivel, leveleivel egy suttyó le-
gényke, az akkor Göncön deákoskodó, .14-15 éves Szenci Molnár
Albert. Ö emlékezett meg feljegyzéseiben később szótári értékű
nyelvi tanácskozásokról, amelyeket hallott s gyakorta ütötte meg fülét
az "istenes vén em ber" sóhajtása, hogy lsten csak add ig éltesse,
míg e Bibliát kibocsáthatja s kész lesz Krisztushoz költözni.

Míg Vizsolyban Mantskovit betűit rendezte sorokba és táblákba,
Göncön már 1586 óta szorgos munka folyt. Az asztalon s polcokon
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könyvek, iratok. A héber s görög eredeti nyelvű szentkönyveken kívül
ott látjuk az ótestamentom görög fordítását, a Septuagintát, - a Bib-
lia latin fordítását, a Vulgátát, - Pagninus Santes domonkos szerzetes
latin fordítását, - Franciscus Vatablus pár isi tanár magyarázatait, -
Sebastian Münster hebraista nyelvész művét, - Tremellius és junius
heidelbergi tanárok latin bibliáját, s más könyveket. A magyar nyel-
vűek közül kétségtelenül ott volt Bencédi Székely István zsoltárfordí-
tása s Heltaié is. Valószínűleg használták az addig megjelent többi
magyar bibliai részfordítást is.

Segítőtársak is hajolnak Károlyi ősz fejével együtt a könyvek fölé
s hosszú beszélgetésekben vitatják meg a nehezebb szövegrészek for-
dítását. Ott látjuk Pelei jános gönci tanítót, Huszti Imrét; Károlyi
gönci lekésztársát s öccsét, a szintén képzett teológus Károlyi Mihályt.
A közelből át-átjárnak a munka segítésére Thuri Mátyás szántói, és
Czeglédi jános vizsolyi prédikátorok.

Ma már világos, hogy nem csupán tanácsadó és megbeszélő segítő-
társakrói van szó, hanem részfordítókról. Pontosan nem tudjuk megál-
lapítani, hogy mely rész kitől ered, de kétségtelen, hogy nyelvi tekintet-
ben az újtestamentom fordítása egy ember műve, az ótestamentom
viszont legalább három részfordítót feltételez. A zsoltárok fordításá-
ban pedig felhasználták Bencédi munkáját is.

A mű ajánló bevezetése mind a magyar teológiatörténetnek, mind
az irodalomtörténetnek drága gyöngyszeme. Arra tanít benne Károlyi,
hogy miért szükséges Istennek szólnia hozzánk. Bár az egész terem-
tettség az ő dicsősége jegyeit hordozza, de az állatok "néma mesterek",
az ember természete pedig megromlott. Isten "tanít minket magára".
Ezt Krisztusban teszi, aki "az lsten Lelkétől hitnek általa a mi szívünkbe
beoitatik és beplántáltatik az igének hallásából." Tovább a fordítás
szükségét indokolja s rámutat, hogy ő maga is több fordítást vett segít-
ségül, de számára a zsidó és görög eredeti az irányadó. "jobb embernek
a forrásból inni, hogynem a folyásból. " E fejtegetésévei nem csak a re-
formáció bibliértékelésének alapmotívumát mutatta meg, hanem kora
humanista filológiájának "ad fontes " elvét is: vissza a forráshoz, az
alapszöveghez. Végül személyes vallomást tesz arról, hogy miképpen
munkálkodott a fordításban három esztendeig, míg letehette lsten
színe előtt népe kezébe az első teljes magyar bibliafordítást. "Szabad
mindennek az lsten házába ajándékot vinni; egyebek vigyenek aranyat,
ezüstöt, drágakövet, én azt viszem, amit vihetek, tudnillik magyar
nyelvenaz egész Bibliát." Megtette "tiszta igaz magyar szóval".

A fordítás 1590 júniusában látott napvilágot. Azóta számtalan kriti-
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kát kiállott, a maga korában épp úgy, mint azóta. Nem teremtett oly
mértékben irodalmi nyelvet, mint a maga honában Luther fordítása,
de "olykor valósággal ihletszerű villanással talált rá a máig leghelyesebb
és legmagyarabb fordításra" - állapítja meg róla Révesz Imre. Horváth
János irodalomtörténész úgy értékeli, hogy ez a mű máig befolyásolta
és régies ízeivel konzerválta az egész protestáns magyarság vallási ro-
dalmi nyelvét, részben az élő beszédet is.

A bibliafordító Károlyi Gáspárról Remenyik Sándor így énekel:

Fordítani annyit tesz, mint meghajolni,
Fordítani annyit tesz, mint kötve lenni,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva,
Félig őt vinni, félig vele menni.

Amíg mennek, a kemény fordítónak
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által
Az örök lsten beszél - magyarul.

Ma úgy tudjuk, hogy e dicséret Károlyi Gáspár munkatársait is illeti.
A bibliafordítás nyomdai munkáját - egykori feljegyzések szerint -

Mantsovit Bálint végezte. Amikor Vizsolyban, a Hernád partján, mun-
kája közben nyomdafestékesen megpihent, nem tudhatta, hogy száza-
dának legnagyobb nyomdai termékét bocsátotta ki az alig hétszáz-
nyolcszáz példányban megjelent első magyar nyelvű teljes bibliával.

A bibliafordítók és -nyomtató munkája nyomán ma is "az örök lsten
beszél - magyarul".
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A "NEM TELJESEN SIKERÜLT DÓZSA"

Áchim L. András 1871-1911

A nép, amelyben élt. s amelyért közvetlenül küzdött, a békéscsabai
szlovák anyanyelvű parasztság volt. Innen tágult tekintete az egész
táj ra, az először Féja Géza által Viharsaroknak nevezett vidékre, s rnesz-
szebb is, az egész ország parasztságára. Ez a nép, amelyben gyökerezett,
az evangélikus gyülekezet sajátos társadalmi kereteiben élt. Áchim
L. András az evangélikus istentiszteleteknek rendszeres látogatója
volt. Népére tekintett, vele járt a csabai nagy templomba, s még inkább
akistemplomba. Áchim, a csabai nagygazda, rokoni kapcsolatban állt
Áchim Ádám szarvasi lelkésszel, akinek otthonában egy ideig diá-
koskodott, s Gyóni (Áchim) Gézával, az első világháború evangélikus
teológiát végzett költőjével.

Az egyház vezetőiben, papjai ban azokat kereste, akik népközelben
s a nép megértésében éltek. A többi között meleg kapcsolat fűzte
Koren Pál békéscsabai lel készhez, akivel gyakran beszélgetett. De-
mokratizálni akarta az egyházat. Követelte, hogya pap ne politizáljon,
s ez az ő korában ítéletet jelentett a papság azon rétege ellen, amely
az "urak és nadrágosok" oldalán politizált. Azt látta, hogy a papok,
akik nem így politizál nak, közelebb kerülnek népükhöz.

Egyházi kapcsolatai azon ban csak vonások a veretesen pol iti kai nép-
vezér arcu latán.

ízig-vérig politikus és parasztforradalmár volt. Ady "nem teljesen
sikerült Dózsának" mondotta. Egy korszak agyon akarta hallgatni.
Alakja köré mítoszok fonódtak. Ma már tisztán látjuk történelmi
szerepét.

Általános választójogot akart és földreforrnot. Harcolt a parasztság
politikai-, és a mezőgazdasági munkásság sztrájkjogáért. A "paraszt"
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elnevezést ranggá emelte abban a korban, amikor az megalázó jelző
volt. 1906-ban alapította meg pártját, a "Magyarországi független
szocialista paraszt-szövetséget". 1908-ban volt mozgalmának nagy se-
regszemléje Békéscsabán : a pünkösdi kongresszus.

Áchim L. Andrást politikai eredetű családi okokból lakásán megtá-
madták és vita közben lőtték le 1911. május 11-én, vasárnap, templom ba-
készülés reggelén. Két napig még élt. Halálhíre óriási megrendülést
és felháborodást váltott ki nemcsak Békéscsabán, de országszerte.
Idézzük Gyóni Géza eleddig kiadatlan versét:

Áchim

Urak végeztek vele,
A parasztok már nyakukra nőttek.
Mint egy utolsó kutyába,
Belelőttek.

Cudar egy elégtétel,
Csak úr tud végezni ily simán,
Valakit lelőni,
Mint útszéli zsivány.

Hitvány dolog, a lélek borzad,
Ráütni orvul és vadul,
Kiírtani egy embert
Visszavon hatatlanu 1.

Szülőnkért tettük!
Halljuk a gyilkosok szavát
És lepuffantottak
Egy - apát.

A haldokló Áchim Koren Pált kérte az úrvacsora kiszolgáltatására.
Abban az időben Békéscsabán is háztól temettek. Az Áchim-porta

eleve kicsinek bizonyult. A család a templomra gondolt, noha eladdig
templomból csak lelkészt temettek. Ám az igazgató-lelkész, Szeberényi
Bécsben volt. Az egyházfelügyelő elhárította magától a döntést,
Csepregi es peres pedig Koren Pálhoz fordult. Ő nyitotta meg a teme-
tési szertartás számára a nagy templomot.
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A temetés dokumentum Áchim L. András politikai nagysága, de egy-
házi kapcsolatai mellett is. A koporsót a templomkertre nyíló oldal-
ajtóban helyezték el, amit a kertben is körülvett a sokadalom s a temp-
lomot is zsúfolásig megtöltötte a gyülekezet. Áchim L. András sokezres
népe. Csepregi es peres mondott rövid magyar beszédet, majd a család
által felkért Koren Pál végezte szlovákul az igehirdetést.

" ... Eljöttünk hát, eljöttünk sokan. Valahányszor a mi Áchimunk be-
szélt, mindig százak és ezrek hallgatták, akárhányszor szólított harcba
benneteket, egy üzenetére, egy szavára, azonnal egész tábor mozdult
meg, de annyian soha, mint most, utolsó beszédénél, amidőn ő már nem
szól egy szót sem ugyan, csak nyílt véres sebei beszélnek iszonyú,
borzalmas módon ... Most hát egy sem hiányzik hívei közül, de el-
jöttek egykori ellenfelei is sokan ... Akiket életében nem tudott meg-
nyerni, halálával még azokat is meggyőzte ... A népért vivott harcban
mindent feláldozott. .. Amikor érezte, hogy végórája közeleg, az úrva-
csorát kérte ... Azt kérdeztem tőle: megbocsát-e őszintén mindenki-
nek, aki vétett ellene, azoknak is, akik megfosztották életétől? Meg-
vallom féltem, hogy tagadó választ kapok... Ismertem kiváló eszét,
de a nemes szívét nem eléggé, ez csak ebben az emlékezetes pillanat-
ban tárult elém tökéletesen, amikor kérdésemre határozott hangon
azt válaszolta: igen, én megbocsátok mindenkinek'"

Áchimot a századforduló uralkodó osztályai fizikailag megsemmisít-
hették, de az általa hirdetett eszmét és igazságot kiírtani nem tudták.
Ady Endre írta Áchim halála után: "a Dózsa Györgyök termései a föld-
nek és nem lehet annyi hamis tanút állítani a sírjokra, mintahány igaz
tanú kerül közülünk." Áchim L. András alakját a magyar történelem
véglegesen megfelelő helyére emelte napjainkban.

1971
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"A BÉKE KATONÁJA VOLT ... "

Gyóni Géza 1884-1917

Gyónira hamarabb eszméltem, mint Adyra, vagy Juhász Gyulára,
Reményik Sándorra, vagy Áprily Lajosra. A "vérbeli katonaköltővel "
csepegtették belém az első világháború históriáját, s az véres volt és
gyötrő. Minél messzebb került Szibéria felé menet a hazájától, annál
inkább vált itthon világítóvá.

Halála ötven éves emléknapján szülőfalujában voltam. Kerestem az
eperfalombot, ahová ezer kilométerekről is visszavágyott, s a templom-
tornyot, amit lelki szemmel Szibériából is látott. Kerestem az embere-
ket, akik egy levegőt szívtak vele a gyermekkor világában, s az emléke-
ket, amik ott duruzsolnak aszívekben s a gyóni erdőkben.

Fekete fejkendő alól mosolyog ki egy ráncos arc: "én még táncoltam
vele". A másik: "egy padban ültünk az iskolában". "Zengő szép
hangja volt" - mondja egy napégette arc, - "hallottam őt prédikálni,
amikor mint teológus szószékre ment" - szól valaki a tömegből,
amely itt állja körül a gy.óni parókia falába helyezett emléktáblát.

Keresem a lába nyomát. Zsúptetős volt akkor a parókia, s benne "bog-
Iyakemencés, gerendás szoba -, fakó Luther-kép, pár arasznyi ablak. -
Keményhitű papoknak otthona". Ide látogatott haza Gyóni Géza való-
ságban és gondolatban. A hazai álom tiszta volt: "hagyjuk fehéren
azt a házat!".

A gyóni parókia békés légkörében élte gyermekéveit. A rajongásig
szeretett édesanya lelkére, amikor legkisebb gyermekét eltemette,
sötétség és fájdalom borult. Géza ekkor tíz éves volt. A középiskolát
Szarvason és Békéscsabán végezte, majd 1902-ben a pozsonyi teológiára
iratkozott be, ahová családi otthona puritán, papi légköre vitte. Szó-
noki készsége, daliás termete, gordonkabúgású hangja szép jövőt igért.
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Tarsolyában már versek voltak. Reviczky és Vajda János hatottak rá.
Tollforgató ambíciója Pozsonyban irodalmi körökbe vitte.

Pályája szép lendülete azonban megtörött. Egy "amerikai párbaj"
kényszerére öngyilkosságot kísérelt meg. Azon a napon hagyta el a saj-
tót első verseskötete. Mintha a maga sorsát prófétálná benne: "nem
boldog révbeérők útja az én utam".

A teológiát el kellett hagynia, s ettől kezdve csupa hányódás az élete:
jegyzői irodák tintáskönyökű világa és szerkesztőségi szobák hajszája
között. Ebben a hányódó áradatban békés sziget csupán a szülői ház,
ahová vissza-vissza tér, egy-egy barát, női ideálok, egy asszony, s rövid
szabadkai örömteli tartózkodás.

A századelő éveinek "békés aranykorában " egzistenciális gondjai
voltak, s mérhetetlen szellemi ugart látott. "Csak egy inci-finci díj-
nokságot, óh nagytekintetű és méltóságos életbérlő urak, ahol élni
és sírni lehessen" - jajdul fel egy levelében, s "Aratás nélkül" című
versében így ír:

Fehér galambom ... az se marad ...
Fényes puha tolla messze ragyog
S csak nézek utána. Lábam alatt
vetetlen, meddő, koldus ugarok.

Ebben a fülledt levegőben kibontakozni nem tudott. "Ernyedt,
céltalan, sehova igyekvő lélek ez" - írja róla Szalatnai Rezső.

Akkor hordült fel igazán, amikor Bosznia annexiója bekövetkezett
s a "békés aranykor" után háborúra lelkesített minden elérhető szó-
cső. Ekkor állt fel a soproni Frankenburgi-kör irodalmi estjén s sza-
valta el iszonyú tiltakozását a háború ellen! "Nekem nem házam a te
házad, - Nekem nem fáj a bánatod!" - határolta el magát a nagy bíz-
tatásoktól, s kiáltó szó volt a nagy tagadás: "Cézár, én nem megyek".
Oly döbbenetes volt a tilt~ozó szó, hogya "Sopron" cimű lap ezzel
az alcímmel közölte: "egy római katona hagyatékából.". A vers miatt
ügyészi kihallgatás is volt. A Kuriáig ment a per, de felmentették, mert
akkor már "vérbeli katonaköltő" volt. Magyarázkodva mentették ezt
az ijesztő és robusztus lármafát, hiszem akkor már olyanokra is rámutat-
hattak, mint a "Ferenc Ferdinánd jár a hadak élén ... " - s nem tud-
ták, hogy Gyóni mennyire restelite ezt a versét. A "bitangul s mészár-
székre, Cézár, én nem megyek" pedig már szállt, mint a viharmadár,
s a háború után tűnt ki, milyen tiszta prófécia volt. Amikor kicsi
nebulóként nyílni láttam magam körül a világot, tanítónk a nemrég
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lezajlott háború történetét így kezdte mesélni: "vérben úszik vad
hegyek orma ... "

Aki több mint háromszáz versét elolvassa, csodálkozva kérdi, miért
kiált~tták ki "vérbeli katonaköltővé". De világossá lesz, mihelyt meg-
figyeljük, hogya "Csak egy éjszakára küldjétek el őket" egyértelmű,
dacos, keserű zúgását is bizonyos körök képesek voltak arra magyaráz-
ni, hogya háborúellenes írók ellen szól. Katonaköltő volt-ej Maga
adta meg a választ nem egészen egy évvel halála előtt írott sírversében.
Aligha lehet tömörebb, perdöntőbb életvallomást írni: "véres harcok
verték fel a hírét, de csak a béke katonája volt".

Prsemysl ostromakor halálos betegséget kapott - és emberré
érett. Megindult a lengyel mezőkön a százezres hosszú, szomorú me-
netben Krasznojarszk felé. Ahogyan szűkült az útja, úgy tágult költői
világa "Puskin nagy lelke, Tolsztoj, Turgenyev" földjén. De vágya ott
is a hazai földhöz húzta, s utolsó napjain is azt igérgette, hogy öccsét,
Mihályt, hazaviszi. Már nem tehette.

Amint jöttek haza a versek, az egyre tisztábbak, igazabbak, őszin-
tébbek és prófétaibbak, úgy némúltak el itthon egykori "barátai".
Gyóni Géza egy mai értékelésében olvasom: "a krasznojarszki fogoly-
tábor orosz orvosaim int harcképtelent, cserefogoly-jegyzékbe vették,
de a hálás urak Pesten törölték a kicserélendők listájából".

Ezért nem került haza Gyóni Géza, aki mint "távoli bús nép keserű
fia" egyre tisztábban látott. Három hónappal halála előtt írta forradalmi
versét, az "Utolsó tánc"-ot:

Papok, poéták föl az oltárokra!
Zengjen a völgy és minden bús halom:
Forradalom.
Téged szemjaztunk eleitől fogva.

Zsoltáros erővel zeng benne az eszme.
A teológia emléke sohasem veszett ki szívéből. Isten keresése benne

zsongott. Jajgató sóhajtókkal kereste a békesség Urát. Méltó volna
költészetében elemezni a hitet, Gyóni Géza hitét. Halála előtt tíz
nappal írta a falra utolsó rigmusait:

Térjetek meg
és szeressetek.
Elnyel mindeneket a hőség
És csak Istené a dicsőség.
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Harmincharmadik születése napján halt meg, 1917. június 2S-én.
Csontjai ma is fémabronccsal övezetten pihennek a krasznojarszki teme-
tőben, hogy fel lehessen ismerni, ha hamvait haza akarnák hozni ...

Versei hazatérő hadifoglyok tarisznyáiból kerültek elő. Később
Gyóni Géza Irodalmi Társaság alakult. Szervezték hamvai hazahoza-
talát - eredménytelenül. Fájó keserűn Iatoigatta egykor: "hazai domb
lesz, vagy idegen árok" a nyughelye.

Lehetne hazai domb is, ha végre hazahoznánk. Talán oda a "fehéren
hagyott ház" közelébe.

1967
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"A FEGYELMET
CSAK A BALGÁK VETIK MEG"

Koren Pál 1845-1921

Egyházunk Országos Levéltárában régi, fóliánskötet fekszik. Megha-
tottan veszi kézbe az ember: lapjaira fiatal lelkészek írták egykor
életrajzukat lelkésszé avatásuk alkalmával - latinul.

Hogyne hatódtam volna meg én magam is, amikor az egyik lapon
ezt olvastam : "ego Paulus Koren ... " s alább életelvét meghatározó
mondatát: "sed disciplinam non nisi stulti oderunt ... " - azaz:
ám a fegyelmet csak a balgák vetik meg. A bejegyzés 1867-ből való.
Ekkor avatta lel késszé nagyapámat Székács József püspök.

A baseli és berlini tanulmányútjáról megjött lelkészjelölt úgy ült
a vizsgáztató bizottság elé, hogy Székács megjegyezte: "Koren min-
den5en tájékozott, őt ne is vizsgáljátok, csak a többit."

Regényes élet

1913-ban a békéscsabai parókia kertjében ravatalon feküdt Koren
Pálné, Jeszenszky Emma. A megtört férj megszólítva az elköltözöttet,
újabb életrajzot kezdett írni. Ez a "Memoir"-ja hatvan oldalas. Kettő-
jük életét írja le gyermekeinek. Én, az unoka, csak negyven év múlva
vettem kézbe ezt a kész irodalmi művet, amelyből egy gazdag családi
élet regényes útja bomlik ki.

Koren Pál Aszódon látott napvilágot Koren István tanári otthoná-
ban, néhány évvel azután, hogy Petőfi, aki abban az otthonban lakott,
elhagyta a "gaigaparti Athént". Hamarosan Szarvas ra kerültek. Koren
Pál itt végezte iskoláit.
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Környékbeli papi családok szokott kapcsolatai során egyszer eljutott
Mezőberénybe a jeszenszky-parókiára. Tizennégy éves babaarcú leány
kacagott rá karikajáték közben, s Koren Pál a hirtelen felgyúlt érzést
hosszú évekig hordta szívében felfedetlenül. jeszenszky Emma képe
úgy élt benne, ahogyan Orlay-Petrics Soma megfestette a mezőberényi
templom oltárképén : angyalarcként - s így őrizte meg haláláig.

Koren Pál Sopronban, Pozsonyban végezte el a teológiát, majd
Baselban és Berlinben tanult. Közben jeszenszky Emmát eljegyezte
a fess Uhrinyi Károly tordasi lelkész. A kelengyét már oda is szállították,
de a kitűzött esküvőt betegség miatt el halasztották. Uhrinyi Károly
heteken belü I meghalt.

Dehogy is tudtam én, amikor nyolcvan évvel később a tordasi temp-
lomban esküdtem, hogy nagyanyám leánykori első szerelmének szo-
morú nyomdokai ban járok!

Koren Pál pedig, a fegyelemmel meghatározott ember, szótlanul
hordta szívében az őrangyal képét.

Berlinben tanult, amikor hírét vette, hogy jeszenszky Emma férjhez
ment Wagner Dániel pitvarosi lelkészhez. Mégis az őrangyal töretlen
képével jött haza, s kezdte el felavatása után a szolgálatot Haan Lajos
mellett Békéscsabán. A nagy templom szószékéhez fűződik egy mondata
a Memoirból: "prédikálgatva gyógyultam - a képzelgésemből".

De nem gyógyult ki belőle. Wagner Dániel két évi házasság után
meghalt. Koren Pál a gyászév alatt nem mozdult, s csak azután láto-
gatott el Mezőberénybe. Akkor is inkább jeszenszky Emmának kellett
biztatnia a "régi barátot".

Hosszú házasságukat lsten nyolc gyermekkel áldotta meg, s boldog-
ságukat - hol kisebb, hol érettebb korban - öt koporsó fegyelmezte.
Szüleit csak három gyermek élte túl. Az ötödik koporsó után - Koren
Jenő pesti vallástanár volt már - sírba hanyatlott jeszenszky Emma is.
A Memoir pedig elkezdődött: "Most, hogy itt hagytál ... "

Szolgáló élet

Miközben a fiatalember Werther keservei nek olvasásán vígasztaló-
dott, és hallatlan pontos muzikalitással játszotta zongoráján korának
divatos klasszikusait, feszült figyelemmel tanult. Sopronban Kelben-
heyer Mór lelkész - akinél lakott - nemegyszer ébredt arra reggel,
hogy kosztos teológusa még tanul.
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• Felkészülten indult lelkészi szolgálatra. Amikor szószékre lépett,
"prédikálgatva gyógyult" nemcsak .Jcépzelgéseíből", de egész életére
erőt gyűjtött. A hirdetendő igét először önmaga hallgatta, s csak
azután vitte azok elé, akiket mélyen ismert.

Mert ismerte híveit. Előttem fekszik egy látogatási naplója: lelkészi
szolgálatom nak lelkiismeret-rázó, számonkérő dokumentuma. így kell
család látogatást végezni. Egyházpolitikai harcaiban megfáradva később
méginkább elmerült hívei közvetlen pásztorolásában. Nem csoda, hogy
idős csabaiak ma is emlékeznek mondásaira, intelmeire, tanácsaira, fe-
gyelmező tetteire, és nem egyszer derűs élceire.

Példaszerű igehirdetővé lett stílusában, mondanivalójában, hallatlan
logikus gondolat-felépítésében egyaránt. Igehirdetései mai olvasás-
ban is frissek, olykor mellbevágók.

A szekták ellen élesen harcolt. De diákkoromban Kiss Ferenc orvos-
professzor, a szabadegyházak későbbi elnöke, tisztelettel emlegette:
"magának mélyen hívő nagyapja volt. .. ".

Érett igehirdetésének kiemelkedő példája Áchim L. András teme-
tésén mondott prédikációja.

Lex Koreniana

így nevezték azt az esperes-vizsgálati szabályrendelet tervezetet,
amelyet felsőbb megbízatásból készített. Az önmagát fegyelmezni tudó
ember másokat is fegyelmezni akart. A fejlődésben azonban nem lehet

- ütemeket kihagyni. Ezt nem mérte fel reálisan. Nem számolt az akkori
lelkészek fegyelmezhetőségének határaival. Túl nagyot lépett előre.
A tanulságot úgy vonta le, hogy esperesi tisztéről lemondott.

Ma, kellő történelmi távlatban, csodálkozva olvasom, hogy mit nem
fogadtak el tervezetében a lelkészek. íme! Az esperes által megvizs-
gálandónak tartja: "nem tanít-e a lelkész egyházellenes tanokat, - minő
könyveket olvas, - mit tud azokból, - minő könyvek találhatók
könyvtárában, - hányszor látogatta meg híveit évente és mit tapasz-
talt azok családjában, - vezet-e minderről egyházi krónikát, - az egy-
házi ágenda szerint végzi-e a szertartásokat, - kidolgozza-e és leírja-e
minden egyházi beszédjét, - minő iratokat őriz irodájában, - kikkel
szokott érintkezni az életben, - tudja-e érvényesíteni magát a társa-
dalomban, - minő viszonyban áll feleségéhez, - hogyan neveli gyer-
mekeit, - minő háztartást vezet, - minő lapokat járat" - stb.
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Mai esperesvizsgálati rendünkben ezek nemcsak hogy természetesek,
de ezeknél mélyebbre is megyünk.

Hajnalok termése

Egykori kis cselédjüket - kilencvenhét éves korában - még én is
megismerhettem. Jól emlékezett arra, hogyakoránkelésben nem tudta
őt soha megelőzni. Hajnali ötkor már dolgozószobájában ült, irdatlan
mennyiségű könyvei előtt. Ekkor születtek könyvei - míg kint rik-
kantva sostorpattogva hajtották legelőre a teheneket a parókia ablakai
alatt, s a kistemplom tornyában tülökkel jelezték a negyedórákat.

Ortodox teológus volt. Tanulmányai idején ezt szívta magába -,
s mindig mélyeket lélegzett. Oe annyi melegséggel és oly életközelben
írt, hogy lekészeknek szánt egzegéziseit bármely gyakorló bibliaolvasó
haszonnal forgathatta. A Baselban egykor oly vidám ifjú, akit az alurn-
neu mban cseh társai megszóltak, mert "Koren " létére tüzes magyar
volt, s aki Berlinben nem jól érezte magát, itthon bizonnyal mélyet
lélegzett principálisának, Haan Lajosnak tanításából is, aki elhárította
magától a német teológiát szenvtelen ridegsége miatt.

Újtestamentomot magyarázott. Abból is Jézus beszédeit, szenvedé-
sét, csodáit, életét. Majd a vasárnapi óegyházi epistolákat, a Zsidókhoz
írt levelet végig. Egyháztörténetben a reformáció foglalkoztatta. Több
traktátust írt róla. Luther Kiskátéját magyarázatokkal konfirmációi
könyvül adta ki. Szegeden még ebből készültem én is a húszas évek
végén. Tizenhat kötetben megjelent műveit hagyta hátra, és számtalan
traktusát.

A hajnalok termésérlelő csenddel ölelték körül.

Négy-öt éves lurkó lehettem, amikor tilalma ellenére ott játszottunk
a parókia kőkerítésének tetején, hátu I a magtár sarkánál. Eszrevette,
felnyúlt értem, leemelt, s még a levegőben két akkor nyaklevest kap-
tam, hogy máig is azon gondolkozom, vajon melyik volt a nagyobb.
Áldott legyen a keze.

Születésnapján elébe kellett állnunk, s elrnondanunk a köszöntő
verset. Zavartan dadogtunk, bele-belesültünk. O csak nézett, nyugod-
tan ülve fekete bőrrel bevont íróasztali karosszékében. Tekintete
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útra irányító, szavakra visszavezető, meleg volt. Visszataláltunk tőle
a vers fonalához. Áldott legyen a szeme.

Hatéves voltam, amikor meghalt. Nem voltam ott a temetésén. Ami-
kor halála ötvenéves fordulóján felnéztem gyermekkorom csodavilá-
gából, a parókiakertből a kistemplom tornyába, ahol mély búgással
kondult meg a nagyharang, gyermekfájdalom nyilaIIt szívembe: nagy-
apát eltemették!

1971
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"EGY NYELVET ISMEREK"

Mihályfi Ernő kőszöntése

Dr. Mihályfi Ernő országos felügyelőt köszöntjük ma, 1968 szeptem-
berében, hetvenedik születésnapján. Tudjuk, hogy nem kedveli az ün-
nepeltetést, s az elől mindig szerényen visszahúzódott, mint aki a maga
személyénél fontosabbnak tartja azt az ügyet, amelyet szolgál. De ezzel
a megemlékezéssel az egyház önmagának tartozik. Önmagát, szolgálatá-
tának megtalált útját becsüli meg, hiszen Mihályfi Ernőben a mai fele-
lősséget hordozó generációnak az egyház megtisztulásáért, tiszta arcula-
táért folytatott küzd el me megtestesítőjét látju k és tisztelj ük.

Béren, a nógrádi kicsiny falu evangélikus parókiáján szü letett és nevel-
kedett. Egykori egyetemes felügyelőink sorában ő az első és eleddig
egyetlen, aki lelkész gyermekeként lépett az egyház legmagasabb
elnöki poszt jára. "Világnézetem alapjait, amelyek közéleti pályám állás-
foglalását is megszabják, a lelkészi házban szereztem" - vallotta tizen-
hat évvel ezelőtt, amikor ebbe a tisztéségbe iktatták. Ez alapok között
a puritán kötelességtudásra, a demokratikus szemléletre, a soviniz-
mustói mentes hazafiságra mutatott rá, s arra, hogy "hogyan kell helyt-
állni és harcolni azért, ami meggyőződésünkké vált". A hetven esztendő
ismeretében ezt az örökséget köszönj ük neki.

A papi házból a pozsonyi evangélikus lyceurnbakerült, majd Buda-
pesten és Szegeden folytatta egyetemi tanulmányait. Hazai egyetemi
évei után Amerikába ment tanulmányútra. Pesti szemeszterei alatt
a Luther Otthon lakójaként lakótársai túlnyomó többségévei együtt
jelentkezett az első Tanácsköztársaság hadseregébe. Korán eljegyezte
magát az újságírással. Ilyen pályafutását Az Est-nél kezdte, s a tehetséges
fiatal újságírót Heltai Jenőtől Móricz Zsigmond ig sokan megszerették.
Előbb a Magyarország, majd a Független Magyarország szerkesztője
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lett. A felszabadulás után közéleti pályája egyre felfelé íveit a minisz-
teri székig, egyetemi katedráig, az Elnöki Tanács tagságáig, a Magyar-
Szovjet Baráti Társaság elnöki tisztéig, s a Magyar Nemzet főszerkesz-
tői posztjáig, ahol kitűnő írógárdát toborzott maga köré.

Egyháza iránti felelőssége a felszabadulás utáni rendeződés idején
bontakozik ki igazán. Azok a lelkészek, akik őszintén keresték egyhá-
zu n knak a tisztu ló társadalom ban hivatott szerepét, már 1946-ban ke-
resték őt, egyre többet tárgyaltak vele, kérték előadásra. s az útmu-
tatás egyre jobban hatott. Jól emlékszünk azokra a forró beszélgeté-
sekre, amelyek a Deák téri templom sekrestyéjében- lelkészek között
folytak akkor, s amelyeknek bíztató reménységét Mihályfi Ernő szavai
jelentették. Puritán kötelességtudásának tudható be, hogy a maga
személyére nézve sohasem törekedett elismertetésre, s csak jóval
később fogadta el mai tisztét, amikor az sokkal inkább volt bölcs erélyt
és biztos helytállást igénylő feladat, semmint dekórum. Egyszerű egy-
háztagként s az egyház első közéletiszemélyiségeként egyértelműen
küzdött azért, hogy egyházunk megtalálja harmonikus helyét a Magyar
Népköztársaságban, s hogy "a nép egyháza beilleszkedhessék a nép
államának életébe". Közvetlen, nyílt szeretettel fogadta barátaiul a ha-
ladó gondolkodású lelkészeket. s bátran mondhatjuk, hogy ami előre-
mutató történt, egyházun kban a felszabadulás óta, abban Mihályfi Ernő
bölcsességének, munkájának nyoma, ereje benne van.

Azt hiszem nem tévedünk, ha két eseményre úgy mutatunk rá,
mint életének két fénylő emlékére. Mindkettő kerek húsz éves emlék.

Az egyik ez: beszédet mondott abban a kis Nógrád megyei falusi
templomban, ahol édesapja egy életen át prédikált. A beszéd alkalma
az volt, hogya Népköztársaság kormánya visszaadta a templomnak
azt a harangot, amit a háborúban a nácik és csatlósaik elhurcoltak.
S az a harang a háromszázadik volt, amit a Népköztársaság kormánya
az egyháznak adományozott.

A másik: megkötötték az állam s az egyház közötti Egyezményt,
amelyért egyházszeretettel oly sokat tett. Az idén nyáron, amikor az
Országos Presbitérium megemlékezett az Egyezmény huszadik évfor-
dulójáról, az Országos Közgyűlés lelkészelnöke erről így emlékezett
meg: "Történelmi tény, hogy Mihályfi Ernő országos felügyelő elöljárt
annak hangsúlyozásában, hogy az állam és egyház viszonyát rendezni
kell és el kell érni az Egyezmény megkötését. Mihályfi Ernő országos
felügyelőnek ezt a szolgálatot a Magyarországi Evangélikus Egyház nem
felejtheti el."

Mi is hordozunk két emléket róla. Nem is emlék ez, hanem egy on-
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I arckép tőle, s egy kívánalma rólunk. Mindkettőt tizenhat éve adta,
felügyelői beiktatásakor. Az első ma már a mi bizonyságunk is róla.
A második ma is magunkat vizsgáló mérce. íme:

"Részt fogok venni egyházunk minden munkájában. Nem fogok
kegyesen hangzó szavakat mondani, amelyeket másképp érthetnek
a beavatottak, az írástudók és a farizeusok, és másképpen azok, akik
nem az egyház nyelvét beszélik. Egy nyelvet ismerek, a tiszteséges,
őszinte és igaz emberek nyelvét. Csak egyféle erkölcs és tisztesség van.
Részt akarok venni elsősorban minden segítésben és gondoskodásban.
Felelősséget érzek az egyház egész vezetőségévei együtt minden egy-
házközségért és egyházunk minden lekészéért és hívéért. Egyházam
élén is a népet akarom és fogom szolgálni."

"Állandó aktív, építő magatartást kérek segítségül, mert látszat-
egyetértés és belső semlegesség mögött mindig felsorakozhat az ellen-
ség. Belső megújulás nincs igazi belső szenvedélyesség nélkül s erre
a legjobb példát Krisztus adja a keresztyéneknek. Semmi sem térítheti
el egyházu nkat megtalált helyes útjától."
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SZÉPíRÁSOK

lsten színe előtt írni meg az észrevett
szépet- szépen írni meg a vallástételt
arról, hogy lsten színe előtt vagyunk
búban és örömben, magányban és közös-
ségben, falak között és természetben -
és abban is, amit írunk. Szóval nem csak
szépen írni, de valamit mondani is. Ezt
kellene!



A HŐSTETT

Fogorvoshoz menni valódi hőstett. Különösen, ha az ember még
csak igazi Kisember, úgy ötéves forma. A művelet pedig nem amolyan
"csak belenéz a a doktorbácsi a szádba", hanem előre bevallottan:
foghúzás. Nagy ügy az ilyesmi.

- Légy hős, kisfiam, s engedd kihúzni szépen azt a rossz guzit
- szólt az anyai biztatás.

Kisember ugyan még nem tanult történelmet, de valamit már sejt-
hetett abból, hogya háborúk háttere jobbára gazdasági. A hősiességet
ugyan is így kezdte:

- Mit kapok?
- Mit szeretnél? - kérdezte édesanyja.
- Vízipisztolyt! - hangzott az azonnali válasz, s ez be is illett a hő-

siesség háborús fogalomkörébe.
A foghúzás megtörtént, s a vízipisztoly bevándorolt Kisember zse-

bébe.
Azon a héten nem sok nyugtuk volt a libáknak a mátral Csőrgő pa-

tak mellett. Gágogva rebbentek szét, ha sikerült fejen találni némelyi-
ket. Kisembert nem elégítette ki ez az ellenség. Nagyobb hőstettre
vágyott. A nagy tett vasárnap következett be.

Istentiszteletre gyűltek az üdülő ebédlőjében. Egészen az első sor-
ban ült Kisember a szüleivel. Közel Laci bácsihoz, aki most bő fekete
ruhában, nyakában két fehér táblácskával, beszélt. Kisembernek kissé
hosszú volt végighallgatni. Végül újra énekeltek, s benne megérett
a cselekvés. Amikor azt hallotta, hogy "vegyétek az áldást ... " - s min-
denki felállt, mielőtt a papi karok áldásra emelkedtek volna, hirtelen
előrántotta a fegyvert, megcélozta Laci bácsit, s meghúzta a ravaszt ...
Ekkor gyors mozdulattal, minden feltűnést kerülve, elvették a "fegy-
verét" .
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Forrt benne a keserűség, amikor kifelé menet még őt korholták.
Gyorsan végiggondolta az eseményeket: mindenki felállt, ő villámgyor-
san támadott, lőtt, s Laci bácsi felemelte a kezét ...

Ezek után a győzelem belső fölényével adta meg a szidásra a választ:
- De megadta magát!

1963
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MARINKA, A SZAMÁR, MEG ÉN

Nincs oly titok, amely nyilvánvalóvá ne
lenne, és nincs oly rejtett dolog, amely
ki ne tudódnék ... (Lk 8, 17.)

Ezt hallgasd meg!
Bejáró tanuló voltam. Minden reggel fél hatkor keltem. Gyors mo-

sakodás, anyám a reggelit tette elém, s abecsomagolt tízórait. A falat
még a számban volt, amikor bújtam a kabátba, fogtam a gyűrött aktatás-
kát s már rohantam is az állomásra.

így jártunk akkor az iskolába, Félegyházára.
Külön világa volt a vonatnak, ami poszogva-fújva zötykölt velünk na-

ponta kétszer harminckét percet, külön a félegyházi váróteremnek,
s külön az iskolának, ahol mi "bejárók" külön kasztot alkottunk.
A lecketanulás elaprózódott a suli, a váróterem, a vonat, s az otthon
között.

Persze volt úgy, hogyafélegyházi utcákon csatangoltunk lyukas órá-
kon vonatindulás előtt, vagy mert délutáni órák miatt az esti vonatra
vártunk. Tudtuk, melyik ablakban várható egy-egy leányrnosoly, s a
parkban hol lehet "bigézni". Mi voltunk a város laza vándornépe, ezért
az iskolafegyelem az utcára is kinyújtotta csápjait. Este nyolc után diák
az utcán nem járhatott.

Az állomásról ötfelé vittek a vonatok. Más volt a társaságunk az osz-
tályban, más a váróteremben, s más a kupékban. Voltak komolykodó
vitakompániák, kártyázó csoportok, s szövődtek romantikus, édesbús
diákszerelmek.

Marinka fekete szemű jelenség volt. Homlokán igéző frufru pajkos-
kodott, turbékolva kacagott, s ilyenkor kicsattanó pofikáján diákszíve-
ket szorongató gödröcskék kísértettek. De bizonyos tisztelet övezte.
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Természetes viselkedésében volt valami jó modorra késztető. Ő volt
a bejárók társadalmában a tiszta szépség fókusza és sugárzója.

Sajnos, csak a kisállomásig jött. Ott laktak nem messze a sugárúton,
alig tíz percnyire. Takaros családi házuk volt. Apja pénzügyigazgató.

Történt egyszer, hogy elfelejtett leszállni.
- Jaj, Istenem! - sikoltott fel, amikor már húzott ki a vonat, s

olyan rémület vibrált a gödröcskék helyén, hogy egy Napóleon hatal-
mát odadobtam volna, csakhogy újra mosolyra fakasszam. Dehát én
csak "bunkó" voltam, alsós, nem is szólhattam, hiszen itt volt Máté,
a maturandus. Övé a hatalom mennyen és földön a bejárók között.

A legközelebbi megálló ide öt kilométer, s visszavonat ma már nincs.
- Nincs baj - mondta Máté Marinkának. A következőnél leszállnak

s Feri visszakíséri. Vacsorára otthon is lesz.
. Úgy mondta, mint aki egy kézlegyintéssei királyi kegyet gyakorol

s ezzel a gesztussal nekem beláthatatlan adag mennyországot porciózott
ki.

- Anyádnak szólok - hullott felém felsőbbrendű bölcsességéből
a kegyelmi morzsa.

A visszaút a sinek mentén időtlen boldogság volt. Ha tanúja lett
volna valaki ennek a sétának, egy esetlenül botladozó kamaszt látott
volna egy csinos kis bakfis mellett. De nekem a tejút fényességében
csillagszőnyegen vivő út volt az egy perc s a végtelen között - míg a vas-
pálya kőzúzalékán majd kibicsakiott a bokám. Lágyangyalkórusok
muzsikáltak bennem, - de mutáló kamaszhangon alig tudtam kinyögni
néhány esetlen idétlenséget. Marinka egyszer egyensúlyozva lépett az
egyik sínre, én a másikra. Felém nyújtotta kezét, támaszt keresve. Épp
hogy elérték egymást ujjaink. Forróság futott át rajtam. Az akkumu-
látor érezheti ezt, amikor rákapcsolják a töltő áramot. Aztán előttem
lépegetett a sín melletti ösvényen ...

Sötét volt, mire a városba értünk. Nyolc óra elmúlt. Tilalmi idő
nekünk. Bújkáltunk hát mellékutcákon, míg hazaértünk. Szokott ter-
mészetes kedvességével köszönte meg a kíséretet, de nem tudom,
mit mondott, mert én nagyon magabiztos gavallér akartam lenni,
sa kezétcsókolommal majdnem hasra estem.

Hát így volt. De várj, még nincs vége!
Aznap már nem volt vonatom haza. Az éjszakát a váróteremben töl-

töttem. Reggelre éhes voltam, törődött, s a leckét nem tanultam meg.
Mátéval anyám küldött bőven enni, azt befaltam, de mi lesz a leckévei?
Míg ettem, a nagy szalvéta adott ötletet, amibe anyám az ennivalót
csomagolta. '
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Összehajtottam háromszögű kendővé, s felkötöttem a jobb karomat.
így vonultam az iskolába.

Amikor az első órára belépett a természetrajz tanára, rögtön meg-
akadt a szeme rajtam.

- Mi van veled, Feri?
- Tanár úr kérem, otthon ledobott a szamár, s kimarjult a csuklóm.

Nagyon fájt egész este, meg most is. Nem tudtam készülni.
- Szamár vagy fiam te is. Akkor sem készültél, amikor a szamárról

tanultunk, különben tudtad volna, hogy megbízhatatlan állat. Máskor
jobban vigyázz. Ülj le.

Ezt megúsztam. Tízpercben hivatott az osztályfőnök .
. - Mi van, Feri? Hallom megrepített a csacsi!
- Tanár úr kérem ... s a történet, bővülni, színesed ni kezdett ...
Délben már az igazgatóhelyettes hivatott.
- No, csak eredj vele orvoshoz! Az ilyesmivel nem jó tréfálni ...
A szorongásom elmúlt. Ereztem, hogy divatba jöttem sbiztos úton

voltam a megdícsőülés, vagy legalábbis a hősiesség felé.
Hazamenet azonban a vonaton messze elkerültem a kupét, ahol

Marinka utazott. Máté hallgatott. Otthon le a kendőt, de másnap
újra fel kellett kötnöm, mert egy enyhe 'rándulás nem gyógyulhat meg
egy nap alatt, nemhogy az ilyen törésgyanús eset. .

Harmadnap az igazgató hivatott. Egy háborús sebesült nem mene-
telhet büszkébben a kitüntetés átvételére, mint én a párnázott ajtó felé.

Ősz hajú, komoly, magabiztos ember volt az igazgató. Felállt, amikor
beléptem. Barátságosan fejemre tette a kezét, a szemembe nézett,
úgy kérdezte:

- No, édes fiam, hát mi is történt veled?
- Igazgató úr kérem, amikor tegnapelőtt hazaértem, édesanyám ki-

küldött a földre répáért. A szamarunkra földobtam az üres zsákot,
s amikor a dűlőútra kiértünk, felültem a hátára. Egy darabig csak szépen
poroszkált, de aztán úgy látszik bögöly csíphette, mert hirtelen vágtatni
kezdett. Elég jól tartottam magam a hátán, de egyszercsak megtorpant,
sén úgy repültem előre a hátáról, mint egy tele zsák. Az árokszélre
estem ugyan, ahol fű volt, de olyan szerencsétlenül a jobb karom ra,
hogya csuklóm alám került s kibicsaklott. Azt hittem eltört, úgy bele-
sajgott. de felugrottam s bal kézzel elkaptam a kötelet a szamár nyakán
s megnyugtattam. Végül is nem volt csonttörés ...

- No, annak örülök, fiam. De nézd, olvasd csak el ezt a levelet.
Ma hozta a postás s kezembe adott egy finom papíron írt néhány
soros levelet.
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Én csak olvastam, olvastam, s hol hideg lett bennem, mint az Északi-
sarkon, hol meg elöntött a forróság, hogya pokol ahhoz képest
frizsider. Marinka apja írta az igazgatónak, s meleg dicséretekkel meg-
köszönte, hogy az iskola olyan szolgálatkész, derék, előzékeny, jómo-
dorú fiúkat nevel, mint amilyen én is vagyok, aki a lányát nem hagytam
magára a vonaton felejtkezés után, hanem udvariasan hazakísértem.
Meg hogy nincs baj, amíg ilyen fiatalokra lehet bízni a nemzet jövő-
jét ...

Nem mertem fölnézni a levélből, s azon gondolkoztam, melyik görög
istenséget kellene az Olymposról segítségül hívnom, hogy tegyen itt
valamit, - de mit?

A kínos csendet az igazgató törte meg. Kezével az állam alá nyúlt.
Komoly szemében pajkos fények bújkáltak, mint a tó vizén, ha a csilla-
gok néznek belé:

- No, a szamár az csak szamár. Megesik az ilyesmi, s talán nem is fáj
úgy a kezed. Nem is kellene már ezt a kendőt viselned ...

1968
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Az öreget mintha elérte volna a hang. Pipájával a gyermek felé bö-
kött:

- Ez a huszonhatodik.
- Hogyan? - hökkentem meg.
Erre már az asszony válaszolt. Elmondta, hogy négy gyermekük szüle-

tett. Mind a négy csecsemő korában meghalt. Pedig nagyon szerették
a gyermeket.

Aztán egyszer a férfi munkából jövet szöszke, ijedt arc ú csöppséggel
lépett be.

- Nézd ezt a szegény kis fattyút. Elverte magától az anyja. .
Az asszony magához vonta, megsimogatta. A gyermek az ölébe bújt

selsírta magát. Ő felnézett a férjére s már nem is beszéltek róla. Az
asztalra egy tányérral többet tettek s este ágyat vetettek a díványra is.
Nem voltak többé egyedül.

Később úgy esett, hogy többen is voltak. Aztán, ha szárnyra bocsá-
tottak egyet-egyet a lelencházból kértek újat, de gyermek kellett.
Különös szeretettel vették körül azokat, akiket az akkori társadalom
farizeusi ítélettel nem fogadott be. Ezek sorában a záró pont ez a sze-
rencsétlen, a huszonhatodik.

- Grüss Gott! - mondta rá az áment őmaga.

Nagy a sürgölődés az angyalseregek körül. (Máté 21,28-32.) A fel-
támadás harsonái életre hívták a temetők porladó lakóit. A tarka
tömegben mindenki remegve várja, hogy az Úr elé szólítják ítéletre.

Az öreg is ott szorong egy sarokba húzódva, ahogyan megszokta
idelenn. Füle most hallásra nyílik. Ámulva figyel az angyali kórusra
s a Bárány énekére. Szeme repdesve nézi hol a fehérruhás sereget,
hol a gyötrelem útjára bandukolókat. Itt is vele szorong a kicsi asszony,
s a gyermek.

- Grüss Gott!
- No, most az egyszer jó helyt rnondtad, mégis hallgass - inti le

az öreg.
Szeretne mind hátrább húzódni. Amott az Úrnál folyik az ítélet

a bibliai két fiú példázata szerint. Ki hogyan felelt az Úr ·szőlőjébe hívó
szóra : igenneL vagy nemmel. Ment-e, vagy maradt. '

Egyszercsak hallja a nevét. Szólítják az Úr elé. A tömegben utat
nyitnak neki s ő félve megy. Mint a villámlás, jut eszébe abonyhádi
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hívás s mire az Úr elé ér, fel sem mer nézni. Lesütött szemmel, remegve
vall:

- Bocsáss meg Uram, én nem jutottam el a szőlődbe ... - s már in-
indul is a gyötrelemre bandukolók után.

- Erre menj! - szól rá az Úr s mutat a fehér ruhás seregre. A hang
a Bárány királyi széke felől szelíd és határozott.

- Te az én szőlőmben munkálkodtál. Huszonhat élet a bizonysága.

1953
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GABIKA KONFIRMÁCIÓJA

Még a kézmozdulatára is emlékszem, amikor a vendégkönyvünkbe
beírta: "Gabika".

Szőke, kék szemű, rózsás arcú fiú volt. Nagy, kerek asztalunknál
ült két testvérével és szüleivel, akikkel sok kedves, régi emlék fűz
össze. Amint ült, nem látszott, hogy az asztal alatt diákosan lóbált lá-
bainak egyike fából van. A vendégkönyv fölé hajolt, arcán önérzetes
mosollyal, hogy most megörökíti a nevét.

Nem tudta, milyen igazán, mélyen megörökítette.
Edesanyja amott a másik szobában mondta el, hogy még egy éve van.

Olyan fegyelmezett arccal mondta, hogy a torkom ban vert egy másik
hallott mondat: "magatartás, az igen, de kérem ne nézzen mögé!".

"Még egy éve van" - kopogtak bennem a szavak. Én is akkor jár-
tam meg a halál árnyékának völgyét, s a mondat óriássá nőtt: még egy
éve van!

Hét éve ennek. Az egy évet pontosan tudták.

Még nem volt beteg, amikor kis szíve megnyílt barátja, jézus előtt.
Nem volt falrengető élmény, vagy esemény. Egy lócán ült a ház mögött
azzal, aki nyitogatni próbálta szívét az ige előtt: Beri nénivel. Aztán
- csak úgy magától jött - együtt imádkoztak. A pajkos kicsi gyermek
megrázta magát: "olyan furi érzés van bennem". Az arca tüzelt az
örömtől.

Amikor a műtőbe vitték, hogy fél lábát amputálják, tisztában volt az
esélyekkel, bár a baját - szarkóma - nem ismerte. Tudta, hogy vá-
laszút előtt alszik el a műtőasztalon, s lehet, hogy az Úr jézushoz megy.
"Uram, jézusom, légy velem" ... - selaludt.
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Az ágyban ébredt, édesanyja simogatására. Felnézett rá s megszó-
lalt:

- Te is meghaltál, Anyukám, vagy én is élek?

Letelt az egy év, kérlelhetetlenül megjött az írás, hogy "Gabika ...
Megváltójához hazaérkezett". Múltak a többi évek is, egyszer letettek
asztalomra a szerkesztőségben néhány gépelt oldalt név nélkül. Ma már
tudom, hogy Beri néni írta. Gabikára emlékezett benne. Forgatom
a lapokat.

Korán kapta a kis fekete könyvet, s szerette olvasrit. Amilyen huncut
volt természettől, olyan nyitott volt a szíve az ige üzenete előtt. A szü-
lőkkel mindig tartottak esti áhitatot, amelyen gyakran választották
a gyermekek az éneket. Ő mindig ezt: "Az én időm mint a szép nyár,
menten eljár ... "

Az édesanyja szíve elszorult. Miért mindig ez az ének?
- De mikor én ezt úgy szeretem - volt a válasz.

Hősiesen viselte, hogy rnankót kellett használnia. Ügyesen, bátran
mozgott vele. Ha meg-megállt, olykor elmélázó tekintettel gondolt
a bogarakra, amelyeknek ő tépte ki lábukat. Istenem, micsoda össze-
függések! - aztán tovább lökte magát a mankóval.

Ideiglenes műláb, majd végleges. Gyorsan megtanult vele járni.
Leküzdötte a különbséget, ami közte s az ép lábúak között volt.
Egyszer az iskolában az emeletről a lépcsőkorlátról csúszott le társaival.
Büntetést kellett írnia érte. Büszkébb bizonyítványt ritkán írnak em-
berek magukról, mint ez a büntetés volt neki. Az apja ölébe vette,
amikor szelíden megrótta érte, s úgy simogatta, hogy a fiú ne lássa
apja könnyes arcát.

Apjától kapta a konfirmációi tanítást. Itta a leckéket, s úgy készült,
mint aki tudja, hogy nagy-nagy lépés áll előtte. Szívvel-lélekkel konfir-
málni akart.

Az egy év pedig az idő nagy óráján lassan lejárt. Igen, a konfirmáció
éve.

Hosszúszóra mentek ki Kassaról. De hamar vissza kellett jönniük.
Fájt a háta. Megröntgenezték. Akkor a jobb oldali tüdő fele már nem
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működött. Az: ágyban kissé jobban érezte magát, de hason feküdt,
mert a hátát nyomta a párna.

- Anyukám, te mindig olyan jókat főztél. .Miért nincs most semmi
íze az ételnek?

- Anyukám, mondd, megvan még ez a fél lábam? Úgy elzsibbadt
nem is érzem.

Az idő órája hangtalanul ketyegett.

Beri néni naplójából:
Éjfél közeledik. A Csermelyvölgyből most megy le az utolsó villamos.

Álom nem jön a szememre ... Hajnal felé egy gyöngéd kéz érintését
érzem. Az édesanyja.

- Gabika téged hív. Úgy látom, nincs már sok ideje.
Erősen, nehezen veszi a lélekzetet. A ziháló hang összefolyik a 103.

zsoltár szavaival, amit olvasok: ••... meggyógyítja minden betegsége-
det ... megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal
koronáz meg téged jóval tölti be a te ékességedet és megújul ifjú-
ságod, mint a sasé ",

Istenem! Mint a sasé ... ! MiAtyán k, ki ,!agy a men nyekben ...
Az imába Gáborka is belekapcsolódik. Eppen itt: legyen meg a te

akaratod ... - s mondja velünk végig - mert tied az ország, a hata-
lom és a dicsőség mind örökké. Ámen.

Feje oldalt billent a párnán, a mélységes, ijedt csöndben az édes-
anyjára tekintek.

- Nincs már pulzusa - mondja csendesen.

Ennek már hat éve. A kassai köztemetőben Gabikának, Mohr Ged.eon
evangélikus lelkész és felesége; Pauksch Etelka fiának ez a sírfelirata:

Az én időm, mint a szép nyár,
Menten eljár,
És eljő a hosszú tél.
Ámde az Úr szebb tavaszra
Feltámasztja
Azt, ki benne hisz, remél.
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Sötétkék konfirrnandus öltönyében temették. "Megújult ifjúságod.
mint a sasé ...•.

Csak fél lába volt. De láttátok a szárnyait?

1970
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TÉL ÉS TÉLUTÓ A MÁTRÁBAN

A Galya- és Piszkéstető közötti tündérvilágban valamire készülnek.
Most még titkolnak mindent. Csak a zúzmaracsengők jelzik halk csilin-
geléssei, ha a csendes szellő vallatja a hótól roskadó fákat.

A tapsifüles sokat tudhat, mert amott az erdőszélen két lábra állt
s mozgó orral beleszirnatol.a levegőbe. Puha fehér a csend. Csak néhány
lehúlló zúzmaracsomó suttog halkan.

A nyuszi öles íveléssei visszahuppan az erdő fehér dunnája alá. Pici
farka látszik utoljára, mint apró felkiáltójel.

Ez a fenyő itt széles jókedvvel tárta szét karját. Félrehajtott fején
megbillent a fehér kucsma is.

Tündérotthon hallgatást parancsol. A Galya ormán a szálfák a titkot
őrzik. A harkály vallatja őket kopogtatva, de nem vallanak. Csend ...
csend ...

Amott az erdei törpefenyők sűrű, alacsony csoportja. Kitárt karral,
leboru ló fejjel ezernyi sátorként őrzik a táncosokat. Talán ők maguk
azok, s éjfélkor a szél orgona-hangjai ra egyszerre mozdulnak majd
misztikus balettra. Az orgonán onnan a bükkösből jönnek a mély pedál-
hangok. A vox coelestis a millió ezüstcsengő lesz a fákon, s emitt a cser-
fák fognak tremolózni.

De most még nem szólnak. Hiába faggatom őket, míg halkan siklik
közöttük a lécem. Sőt, ha kérdve nézek fel a hatalmas fenyőóriásokra,
kidüllesztik havas hátukat, s gőgösen fennhordják orrukat. Csak nem
állanak szó ba halandó férgekkel ők, az örökkévalóság hírnökei?!

Csupán a vadrózsabokor volna tán közlékenyebb. Ezt súgja:
- Hű mi lesz itt!
A vihar karnagya már fölemelte kezét. Ne várjuk meg, míg bei nt.

1965
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Haza visz utunk, a lesiklópálya.
Mögöttünk koszorút alkot az erdő.
Amott a Mátrabérc nyílik a tájra
s ezüstös tányérjával a hold feljő.

Mi Urunk, áldunk e téli világban!
Őrt állnak távol a hatalmas szálfák,
surranó holdfény jár néma szobánkban,
csend őrzi hiveid nyugtató álmát.

1956

*

Télvégi funebrál

Meghalt a hó.
Átadta magát
a múltnak.
Vadvizek siratták:
funebrált
búsan zúgtak.
Földmélyi sírba
millió erek
terhüket nyögve vitték.
Völgy mélyén tavasziott
- beteg hófoltok
sorsu kra vártak itt még.
Vidám tavaszunk
szél köpenyt
kacagva bontott .

. Oszlik a gyász - holnapra
havunkból
nem lelünk egyetlen foltot.

1955
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Cinke kopog a fenyőtörzsön:
parányi, pöttöm tarka folt.
Mit se törődött zörgő lépttel
mikor a jöttörn arra volt.

1965
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A CSOBÁN

1963

9*

Az erdélyi Gyilkos tó legendája:
egy csobán (pásztor) legeltette
bárányait, amikor megnyilt a föld
selnyelte nyájaseu 1.

Szépségre táru It szemed.
Nyájad itt ballagott.
Messze a Cohárd felett
sas' szállott: barna folt.

Legendás hőse lettél
e tájnak, névtelen.
Tompán mordult a földmély,
s megcsúszott hirtelen.

Elnyelt a völgy mély torka
- tó tükrén vibrál a rnúlt -
tilinkó, nyáj és condra
gigászi sírba hullt.

Itt minden szépség, fenség!
Szavak esetlenek ...
Gyilkosod partján állva
csobán - kerestelek.
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BETŰ NÉLKÜL

Mindennek a jó öreg Guttenberg az oka. Feltalálta a könyvnyomta-
tást, s eljegyezte a kultúrvilágot egyszer s mindenkorra a betűvel.
Hiába beszélünk ma már tömegkommunikációs eszközökről, a könyv
könyv marad, s a betű betű. Nem élhetünk nélkülük.

Kocsis Elemér barátom kisfia már bizonnyal régen meg is konfir-
mált a mosolyogva hallgatja apja visszaemlékezéseit kisgyermek korá-
ról. Én még frissiben hallottam a büszke apai elbeszélést arról, hogy
a kétéves-forma kis lurkó odatipegett apja könyves falához, kirámolt
egy irdatlan nagy könyvet, buzgón lapozgatni kezdte, s amikor a szülői
könyvféltés ki akarta venni a kezéből, kis ujjait rábökte alapokra s vé-
dekezésül világosan kimondta:

- Betű,.. betű",
Talán hamarább ejtette ki ezt a szót, mint a papát-mamát.
És hányan halnak meg úgy, hogy könyv esik ki a kezükből, mert vén-

ségük vigasztalója a könyv maradt.
A betű elkísér bölcsőtől koporsóig.
Fél évig próbáltam nélküle élni. Eleinte igyekeztem leplezni, hogy

nem látok. Fejből mondtam a liturgiát, s a textust is, csak tartottam
a könyvet, mintha olvasnáru. Ám ez az ámítás nem ment sokáig. Amikor
az •.ablatio" addig fejlődött, hogy nemcsak a betűt, de az emberek fejét
sem láttam, befeküdtem a második műtétre is.

Kipróbáltam három hétig mozdulatlanul hanyatt fekve a vaksötét
világot. Aztán megéltem olyan csodákat, amit csak azok értenek meg,
akik a vaksötét világból visszajöttek a fény, a színek, a formák világába.
Először megértettem, mert átéltem, a Jézus-gyógyította vak közlését:
•.látom az embereket, mint járkáló fákat", Aztán megéltem a színek
felfedezésének csodáját. Szegény épszemű halandók - mondogatom
azóta is sokszor - akik •.megszoktátok", hogy színek is vannak, s nem
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tudjátok, hogy csodák között jártok! Aztán megéltem a betűk csodáját:
amikor az egybefolyó homályos sötét sávból az apró hirdetések betűi,
mint sorakozó katonák, összeigazodtak, merev, mozdulatlan, éles kon-
túrban megálltak, s jelentették világosan és bizonytalanság nélkül, ami
rájuk bízatott.

De hadd állok meg kissé annál a három hetes vaksötétnél.
Napok múlva elterjedt a hír az osztályon, hogy fekszik itt egy es peres,

aki valóban mozdulatlanul fekszik akkor is, ha nincs bent orvos, vagy
ápolónő és még nem hallottak tőle panaszt vagy jajszót. A női teremben
ámulgattak ezen, a járóbeteg kedves jó Karikó néni egyszer felkelt az
ágyról s azt mondta, hogy ő most megnézi magának azt az embert.
Jóleső volt a látogatása, röviden beszélgettünk, de én még a keze szo-
rítását sem mertem viszonozni, annyira vigyáztam, hogy meg ne rnoz-
duljak. Csak jóval később hallottam, hogy Karikó néni úgy lépett be
ezután a nők kórtermébe, mint aki titkot fejtett meg:

Hha ... hát ez a mi esperesünk!
Most pedig szeretném elmondani Karikó néninek is, hogy nem volt

abban semmi mirákulum, hogy mozdulatlanul hallgattam. EI voltam
foglalva - ez a titka.

Amikor először eszmél az ember műtéti kábulatából a halk, duruzso-
ló szóra: nem mozogni. .. nyugodtan lélegezni ... - még gyakorolni
kell az önfegyelmet. Most még megy, még csak derengenek az érzések,
de majd ha élesedik a tudat, s felszökik a félelem, hogy e bársonyfekete
vakság mélyébe fulladva elmerülök! Három hét! Ó, örökkévalóság!
S ha nem három hét, hanem örökkévalóság?!

Aztán lassan megmozdul a bársonyos sötétség. Jön a nagy élmény:
nincsen vaksötét. Először futni kezd minden, mint amikor sötét vonat-
ból tekint ki az ember a holdvilágos tájra. Aztán formák, burkolatmin-
ták, modulációk sűrűsödnek, majd puha, párnás domborulatokformá-
lódnak határozott képekké. így láttam magam előtt la Corbusier híres
templomát, városrészeket, épületeket, tájakat. Mindent tompa hold-
fényben.

Közben megéled a hangok birodalma. Betegtársak szólalnak meg,
akiknek az arcvonásai ismeretlenek. A beszéd gondolatokat nyit, esz-
mélkedést, amivel megtelik lassan a világ akkor is, ha beáll a hosszú
éjszakai csend.

A gondolattársítások hozzák elém a kérdést: milyen lenne a világ
betű nélkül? Hogyan folyna csak egy napom is betű nélkül? Kinyitom
a szemem, megnézem az órát, fel kell-e már kelnem ... Nem jó, hiszen,
ha nincs betű, nincs szám se, óra se, nézhetem az időt a nap állása
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szerint. Felkelek, kézbeveszem az újságot. .. - dehogy veszem, hiszen
betű nincs, újság sincs. Kinyitnám a rádiót a reggeli hírekért, de ha
betű nincs, előbb magamnak kell feltalálnom a rádiót, a villanyt, a le-
adót, - s ha betű nincs, honnan veszi a bemondó a híreket, s hogyan
"olvassa" be? Nagyot trüsszentek, mert a reggeli éles napfény, amely
betű nélkül is van, arra ingerel. Nyúlok a zsebkendő után. " - azaz
csak nyúlnék, mert honnan tudjam, hogy a NEMTUDOMMELYIK
francia királynő már feltalálta, megcsinálta és használta a zsebkendőt,
ha egyszer betű nincs? Elmegyek hiveket látogatni, végtére a beszélge-
téshez nem kell betű, de hogyan találom meg az utcát, aházszámot,
ha betű nincs, s egyáltalán miféle házakba megyek, mert ha betű nincs,
nincs építészet, nincs ipar, nincs tudomány, nincs irodalom ... - és
miféle hivekhez megyek, hiszen a hiveket, a keresztyéneket az ige
teszi azokká, ami "meg van írva" - s ha nincs betű, hogyan lehetne
megírva, akkor rémülök meg, hogyha betű nincs, nincs egyháztörténet,
nincs Biblia, nincs teológiai tudomány, nincs egzegézis! Szájhagyomá-
nyoktól torzított hiedelmek szektás hiszékenyei vannak, s nem vagyok
más, mint egy ócska sámán, rnáris ott látom magam ülni a nyírfa liget-
ben, rozzant lóbőrsátor előtt s keservesen csiholom a szikrát két kő-
vel, hogy rá tudjak gyújtani az agyagpipámban a pocokszőrre, - mert
hát, ha betű nincs, gyökér pipa, dohány, s gyufa sincs.

- [ó reggelt! - köszön be a kórterem be távozóban az éjszakás.
nővér. - Hogy aludtunk? hogy aludtunk? ..

Na, most mondjam meg neki, hogy nem hagyott rágyújtani a pocok-
szőrre. Nem hagyott. A másik. nővér kiosztotta a gyógyszert, - ami
van, mert betű van -, bejött vizitre a főorvos, aki kitűnő orvossá
képezte magát a betű segítségével s így nemsokára lefogja venni sze-
memről a kötést, megnyílnak előttem a fények, színek, formák csodái,
mert betű van.

De most még sötétben fekszem mozdulatlanul. Karácsonyra min-
denki hazamente-csak egy betegtársam, a magányos nyugalmazott fő-
orvos Sándor bácsi maradt bent. Neki mondhatom el szentestén a ka-
rácsonyi evangéliumot, amit kívülről tudok, mert betű van, amit most
a családom, meg Karikó néni is a gyülekezetben hallgatnak. Nem va-
gyunk egyedül, nem vagyunk magányosok, s az új évbe is úgy mehe-
tünk át, hogy együtt imádkozunk, mert betű van, s ezáltal tanultam
egykor oly sok szép imádságot. S egyáltalán, mennyit lehet ebben
a sötétben imádkozni! "A betű öl, a Lélek pedig megelevenít" - em-
lékszem az igére, amit - betűbőlolvastam és emlékeitem.

Emberebb lett az ember a betű által, ez az igazság, még ha most
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sötétben fekszem is, s idő kell majd míg glédába, feszes mozdulatlan-
ságba merevednek előttem az apróhirdetés betűi is, hogy megjelent-
sék, ami rájuk bízatott.

*
Hetekkel később, amikor egyedül jártam, de a látásom még a "jár-

káló fák" és az összefolyó betűk között imbolygott, a Keleti postájánál
megállt mellettem egy férfi, Fehér botjával megkopogtatta a járda
szélét és megszólalt:

- Kérem, vezessen el a villamoshoz a Rákóczi út felé.
- Jöjjön - mondtam, s belékaroltam. Megindultunk. Közben el-

mondtam, hogy nemrég műtöttek s még magam sem látok valami biz-
tosan. Mosolygott, diktálta az ütemet: most járdaszél következik .
most balra le a lépcsőn •.. most fel a lépcsőn annyi lépcsőfokon .
erre a villamosra szálljunk fel. ..

Elkísértem az Otthon áruházig. Ott átvezettem a járdára s útra állí-
tottam a kért irányba. Búcsúzóul megszorította a kezemet:

- Köszönöm ... tudja, kérem, az emberek jók ...
Alig tett néhány lépést, már belekarolt valaki. Ő vissza fordította

a fejét s felém kiáltott:
- Ne felejtse el kérem: az emberek jók, az emberek nagyon jók! ...
S akkor megbékélt bennem a betű, s a Lélek.

1973
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VÁNDORÚTON

"A vándornak jól áll az út" - ealatorului
ji sade bine eu drumul - tanultam egy-
kor Kolozsvárt. Keresni a tájban az em-
bert, az emberben a tájat, s mindkettő-
ben a történelmet, amely a jelenbe nyú-
lik s alapot vet a jövőnek: mindig szeret-
tem vándorolni ...



A FEHÉR ÉJSZAKÁK HÁROM VÁROSA

Érkezés

Nem tudtuk, álomból kell-e ocsúdnunk, amikor a széles betonúton
futó ZIM-ek ablakából megpillantottuk a Lomonoszov egyetem főépü-
letének felhőkbe nyúló tornyát s percekkel később a Kreml fala mellett
suhantunk el. Hiszen alig több, mint két órája Pesten búcsúztunk sze-
rettei nktől s most onnan 1800 km-re Moszkva széles útjai n kanyar-
gunk a hallatlan autóforgalomban. A külföldjárás nagy élményét ez
a rendkívül rövid utazási idő hol csökkentette, hol a szokottnál is na-
gyobbra növelte.

Szállodánk merészen felszökő felhőkarcoló. Belül az orosz barokknak
különös csillogású formái: sima falfelületek, dúsan aranyozott vonalak-
kai tömött kazettás mennyezet, rendkívüli ízléssel és csínnal berende-
zett lakosztályok, dúsan alkalmazott függöny-szőnyegek, pompás csillá-
rok és televízió a szobákban. Gyorslift futja be a tizenhét emeletet.
Minden emeleten csendes, a lépés zaját is elnyelő szőnyegekkel teli
társalgók.

A béke és barátság jegyében töltöttük el tapasztalatokban rendkívül
dús két hetünket Moszkvában, Leningrádban, Tallinnban, s ismét Moszk-
vában. Szemünket és képzeletünket megcsiklandozta az új világ, s ki-
hegyezett ceruzákkal vártuk a látni és hallanivalókat : az új világ em-
berét, életformáját, s az új életformák között az egyházak útját.

Moszkvában

Megérkezésünk után csak egy napot töltöttünk Moszkvában, a monu-
mentalitások és nagy számok városában. Csak nehány futó adatot hadd
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jegyezzek fel. Háromezer utcája van. Környékével együtt tízmillió
lakosa. Egyetlen téren, a Majakovszkij téren, öt színházat találtunk.
A nagyszínházban kétezer színész dolgozik. Összesen harmincnégy
színház és hetven mozi működik. Egy év alatt kilencszázmillió mozije-
gyet adtak el. A városrendezéskor a városháza régi épületét felemelték
s mindenestül eltolták tizennégy méterrel. Ezt kereken száz épülettel
tették meg. Hét felhőkarcolójuk áll, mind ugyanabban a stílusban
épült. A Lomonoszov egyetem harminchat emeletes, kétszáznegyven
méter magas. A televízió épülő tornya ötszáz méteres. Leghosszabb
utcájuk tizenöt kilométer hosszú, s óránként hatezer autó fut át rajta.
A múzeumi kincsek értékét aligha lehetne számokkal kifejezni, de
ízelítőül megemlítem, hogy az uszpenszki templomból 1812-ben, a nagy
moszkvai tűzvész idején a franciák háromszáz kilogramm aranyat
vittek el.

Ezen az elsőr szemlélődő utunkon futottunk el Puskin bájos szobra
előtt, amelyet sohasem látni virág nélkül. A nagy stadion közelében
történelmi levegőt lehelő kis erődbe vittek, amelyben a múzeummá
lett templom mellett megnéztünk egy működő pravoszláv templomot
is. Fiatal, igen művelt pópa vezetett, aki csendes szavú, higgadt választ
adott minden kérdésünkre. A középkort lehelő templomberendezés
fölött világított modern fénnyel a köszöntés: "Krisztus feltámadott!"
Usakovnak, Nagy Péter festőjének ikon-képeiben gyönyörködtünk.

Moszkvában ma huszonhárom működő pravoszláv templom áll, az
egyéb felekezetek ugyancsak működő templomain kívül. Megfordul-
tunk igen sok múzeummá lett templomban is, amin nem is csodálkoz-
tunk, mert a legtöbbjében a holtak úgyis kiszorították az élőket: cá-
roknak, s a cári család tagjainak katafalkjai között kell ma is a látogató-
nak kanyarognia.

Délutánunkat a Metróban töltöttük. Huszonhárom év lankadatlan
munkájával épült. Mindmáig egyetlen szerencsétlenség sem történt
benne. A művészi ízlésnek, változatosságnak, világítástechnikának, tör-
ténelmet, mai munkát, eszméket, a városrész jellegzetességét tükröző
freskónak, domborműveknek, szobroknak, festményeknek oly csodás
csarnokai ezek a földalatti állomások, amihez foghatót nem tudom,
lehet-e látni valahol is a világon. A forgalmas időszakokban egymást
néhány másodperces időközökben követő szerelvények ontják az em-
bereket, akik kissé sietősebben, mint fent az utcákon, mennek dolguk
után, de csendben és fegyelmezetten. A tisztaság pedig, ami fent a vá-
ros Dan is feltűnő, itt még szembeötlőbb.
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Len ingrád ban

Vörös Nyíl az expresszvonat neve, amely Leningrád felé röpít. Gyö-
nyörű égszínkék kocsik sora. A fülkékben két-két földszintes ágy puha
párnával és takaróval. Az ablakokon brokát függöny, a selyemernyős kis
asztali lámpa mellett rádió.

Sok száz kilométert futott át velünk a vonat megállás nélkül, mire
reggel felébredtünk, s betálalták a reggelit. Széthúztuk a föggönyöket
s a reggeli napfény szívet melegítő tájat ragyogott be: itt-ott kicsiny
lankák, fenyő- és nyírerdők, néhol tavak, az elsuhanó falvakban faházak,
s a fák és erdők tövén még hó.

Úgy ébredt a napsugár is, mint mi: nyújtózkodott, hunyorgott,
óvatosan törte át a hajnali ködöt s aztán, mint aki hirtelen mozdulattal
ugrik ki az ágyból, széles, erős sugarakkal birtokba vette a tájat.

Ebben a napfény-pompában érkeztünk meg Leningrádba, a fehér éj-
szakák legendás városába, ahol a levegőben, kőben és vízben Nagy Péter

-szelleme él, ahol a Néva partján egykor Dosztojevszkij ballagott s aho'
a Téli Palota előtt tíz nap alatt megváltoztatták .a történelmet.

Ott álltunk a Néva partján, a Téli Palota mögött. Tanja, a csinos,
fiatal idegenvezető színesen mesélte a város történelmét. Jegyzetfüzet-
tel kezünkben írtuk az adatokat. De közben Dosztojevszkij alakja kép-
zett meg előttem: itt sétált hátratett kézzel, ezen a parton, míg ugyan-
így vitte a fehér jégtáblákat a széles víz, mint most. Tan]a kellemes
hangja mélyebb tónusban csendült : Dosztojevszkij özvegyének emlék-
irataiból zsongtak bennem a sorok.

Hatalmas ércszobor. Fa\conet mintázta, s a kőtömböt, amelyen áll,
egy darabban hozták ide hajón: egymillió-hatszázer kilogramm súlyú.
A ló kígyón tapos, s nyergében Nagy Péter óriás alakja néz át a Néván,
hol vára és palotái épültek kétszázötven évvel ezelőtt. Szinte mozdul
a karja s intésére nő ki itt a földből ez a pompás, egységes stílusú,
romantikus és bájos kanálisokkal át- meg átszelt több milliós város,
amely nem olyan régi, mint Moszkva, de jobban leheli a történelmet,
mint amaz.

A Petro Paulovszkája, Péter-Pál-erőd, közepén templom. Tornya
büszkén emelkedik százhúsz méter magasba. Bent cári sírok katafalkjai
között lépeget csoportunk s a hallatlan értékű pompás szentképfalat
nézi. Bűvölten állok egy aranylemezektől csillogó barokk szószék előtt:
kemény szavú szónokot hallok róla szólni. Tolsztoj neve csendül:
innen hirdették ki ellene az egyház átkát. Erről a szószékről nem evan-
géliumot hirdettek, hanem átkot. Évtizedek óta néma a szószék - cári
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sírok úgy sorakoznak alatta, mintha hallanák a némaság kiáltását, s kint
körötte nő az élet ...

Amott a Mencsikov-palota s az egyetemi épületek. Ma tizennégy-
ezer hallgatója van. De a termek és folyosók diákzsongásában s a könyv-
tárak csendjében én egy szőke fiatalember alakját keresem a múltban.
Ha volna időnk, bizonnyal ráakadnék a tudományos dokumentumok
és könyvek ezreinek rengetegében munkája korszakalkotó gyömöl-
csére: R.eguly Antal uraltáji térképére s nyelvészeti kutatásainak kéz-
irataira.

A napfény úgy önti el ezt a csodálatosan szép, világoszöld épületko-
losszust, a Téli Palotát a Varcova téren, mintha csak az amott tipegő
kisgyermek játékának kulisszája volna. Tanja szavai nyomán ez az áhi-
tatos, napsugaras csend megtelik történelemmel. Tengerészsapkák

. szalagját lebegteti a szél, egy régi világ falait ledöntő ostrom zajlik itt.
Amott emelkedik a tengerészakadémia, az Admiralitás utánozhatatlan
szépségű oszlopos tornya, a másik irányban nem messze a Mars tér
mellett látjuk azt a páncélkocsit, amelyről 1917-ben Lenin beszélt,
Finnország felől érkezvén. Még távolabb ott áll a Szmolnij hatalmas
épülete, a második összoroszországi kongresszus s az első szovjet
kormány helye.

Az előttem futó képek és jelenetek között arcok emelkednek ki.
Szakállas, mosolygós, tagbaszakadt nagy ember: Orlov, a leningrádi
baptisták elnöke, vezető prédikátora. Esti istentiszteletükön egyszerű
templomukat zsúfolásig megtöltő kétezer hívük sorfala között vonul-
tunk be. A szószékhez érve már könnyes volt a szemünk ezeknek a csil-
logó szemeknek, kendőt lobogtató kezeknek, a Krisztusról szóló bi-
zonyságtételek felé forduló arcok láttán. Prédikáltunk nekik mi is.
Száztagú énakkaruk vezetésével énekelték búcsúzóra az "Isten velünk,
viszontlátásra" kezdetű éneket s ismét kendőt lobogtatva néztek utá-
nunk. A zsúfolt sor között elmenőben karok nyúltak felénk testvéri
kézszorításra s nem kis élményünk volt, amikor ezt hallottuk itt-ott:
én is lutheránus vagyok. Nincs belőlük gyülekezetnyi, ide járnak hát
a baptistákhoz, ahol térítés nél kü I szerettei látják őket.

Jártunk a Vladimir hercegről elnevezett pravoszláv templomban,
ahol értékes, Nagy Pétertől kapott "Kazáni Madonnát" őrizn ek. Híres
ikon, amelynek másával igen sok templomban találkoztunk. A templom-
ban ma nyolc lelkész szolgál és három diakónus. Vezetőpapjuk büszkén
hordja papi ruhája fölött mellén azt a kitüntetést, amit a háborúban
tanúsított hősi magatartásáért kapott. Minden reggel és este van
liturgikus istentiszteletük, gyakran igehirdetéssel. A vasárnapiak persze
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ünnepélyesebbek. Noha a városban több működő templom van, nin-
csenek parókiás körzetek. A hivek abba a templomba járnak, amelyikbe
akarnak. A pravoszláv egyház a perselyekbe tett adományokból s a
szentelt gyertyák eladásából tartja fenn magát anyagilag.

Jártunk a tízezer lelket számláló leningrádi római katolikus egyház
templomában is, amelynek tornyán kereszt helyett kakas van. Itt két
lelkész szolgál, Hiveik lengyel és német eredetűek.

Érdekes élményünk volt a zsinagóga, amely Európa legnagyobb zsi-
nagógája, ötezer ülőhelyes, gyönyörű épület. Huszonötezres könyvtá-
ruk van, és négyszáz darabból álló értékes tóratáruk. Nagyünnepükön
a környező utcákat is megtöltő tömeg özönlik a szertartásra, mondják,

- hogy az elmúlt évben húszezren szorongtak együtt egyetlen alkalmon.
A hitközség háromszázezer tagból áll.

Ebben a városban, amely a látogató számára kifogyhatatlan élménye-
ket tartogat, a hetven múzeum között kiemelkedik az Európa-szerte is
egyik legnagyobb múzeum, a Téli Palota helyiségeit is elfoglaló Ermi-
tázs. Több, mint kétmillió műkincset őriznek itt. Összes folyosóinak
hossza húsz kilornéter. Legnagyobb terme ezer négyzetméteres. A fest-
mények között két eredeti Leonardo da Vinci-kép (a világon összesen
tizennégy darab van), Rafael, Lorizetti, Michelangelo, Tizian, Velasquez,
MurilIo, Greco, Rembrandt, Rubens, van Dyck tömegével. Ez csak a
képanyagból ízelítő. Ki győzné sorolni a többit? Egy másik múzeumban,
az Orosz Múzeumban pedig a bibliai tárgyú képek ragadták meg külö-
nösen is a figyelmünket. Bruni érckígyója. Flaviczkij Vértanúk c. képe,
Ge utolsó vacsorája, endori javasasszonya, s a többi. Mélyen tanulsá-
gosak voltak a régi orosz egyházi művészet termei, s külön élmény a
múzeum hallatlan értékű arany- és ékszergyűjteménye, amelyet ter-
mészetesen páncéltermekben őriznek.

Ki győzné mesélni az utcákat, épületeket, áruházakat. szobrokat,
a moszkvai hoz hasonló szépségű Metrót, a színházakat, ahol egy orosz
operát s egy csodálatosan szép balettet láttunk, a stadiont a tenger
partján, s a történelmi Péter-Pál-erődöt, amelynek börtönében síny-
lődött Lenin testvére, s ahol börtöncella hideg homályában írta Gorkij
a Nap gyermekei c. regényét.

Amikor három, élményekben rendkívül gazdag nap emlékével su-
hant velünk az autó a repülőtér felé, úgy érzem, egyik legjelentősebb
mondanivalóját adta búcsúzó emlékül a város. Ez a város kilencszáz na-
pig állott ostrom alatt. Megismerte a háború ezerarcú félelmét. De ma
egyetlen háborús nyomot sem látni. Ma sem abban óvatoskodik, hogy
háborús védelmi övezettel vegye magát körül, hanem a békés élet
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védelmi övezetévei : hatalmas, széles gyümölcsös veszi körül óriási
ívben a várost. Alma, körte, szilvafák várták a tavaszt erdőnyi sávban,
hogy rügyet bontsanak. virágot nyissanak s gyümölcsöt érleljenek.
Ez volt az utolsó kép, amit láttunk belőle, amikor gépünk búgva emel-
kedett a felhők fölé.

Tallinnban

Tallinnba, az észtek bájos fővárosába húszéves korban kell menni,
telve romantikával, érzésekkel, befogadó, nyitott szívvel.

Tó mellett száll le a gép, s a város felé hajtva az első kép a tó szélén
emelkedő hatalmas sziklatömb, a "Linda köve", a Kalevi-ének kedves
leányalakjának legendákat őrzö sziklája. A városban ódon utcák, szűk
fordulatok, történelmet lehelő kapualjak, romantikus parkok állat-
szobrokkal, merészen csúcsos templomtornyok, várfalak és kerek bás-
tyák - az álmodozó andalgás természetes díszletei. Kalevi történetét
filmen is láttuk, s ha rágondolok, emlékemben legendás alakok sátáinak
a várfalak és ódon utcák között.

Háború előtt, diákként már jártam itt. Ugyanott állok a parton,
mint akkor, s nézem a végtelen tengert. Melengető élmény húsz év
után a magam lábnyomába lépni.

A XIV. századból való városháza boltíves nagytermében beszélge-
tünk a város tanácselnökével. Küzdelmes évszázadokról szól, de az erő
akkor feszü I ben ne legin kább, am ikor a legutóbbi évek harcai ról beszél.
A második világháború alatt a város ipara teljesen tönkrement. Maga
a város épületeiben is súlyos és sok kárt szenvedett. Romok még ma is
láthatók, de néhány év alatt több mint négyszázötven lakóházat épí-
tettek. Ipari termelésük pedig az 1939. évihez viszonyítva nyolcszoros.
A háború előtt harcoltak azért, hogy minden gyerek legalább hét évig
járjon iskolába. Ma az általános iskolások 95%-a középiskolába iratko-
zik. Kiépítették a város gázvezeték-hálózatát s most kétmillióról het-
venmillió köbméterre emelkedett a gázfogyasztás. Amíg kérdéseinkre
sorolja az adatokat, magam előtt látom a modern dohánygyárat,
a képkiállítást, a történelmi múzeumot, a Hattyúk tavának csodálato-
san szép előadását, amiket rövid tartózkodásunk alatt láthattunk. A ro-
mantikus kép, amit húsz év óta őrzök emlékeim között Tallinról, meg-
telik az új élet tartalmával.

A János tem plom sekrestyéje egyházi élmények összegező fészke lett.
Két nap alatt végigjártuk Tallinn templomait. Találkoztunk, beszélget-
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tünk papjaikkal - oroszul, németül, finnül, észtül - s meleg baráti ér-
zések fűtenek ma is irántuk. Maga Jaan Kiivit, az észt evangélikus egy-
ház melegszívű, kiegyensúlyozott, derűs érseke időnk minden percét
együtt töltötte vel ünk.

Látott és hallott élményeink tág keretébe illeszkedett az a bő beszá-
moló, amit az észt evangélikus egyház történelmi múltjáról, útjáról és
jelenéről mondott. Láttuk a túlnyomó többségében evangélikus észt
nép fővárosában az orosz s az észt nyelvű pravoszláv templomokat is,
az Alexander nyevszkijt, a Presbrozsenszkij templomot, a kazáni Ma-
donna tiszteletére Nagy Péter idején épült pravoszláv katonai templo-
mot, jártunk a gyönyörű Olav-templomban, amelyanémet evangéli-
kusoké volt s ma a baptistáknak talán a világon egyetlen olyan templo-
ma, amelyben ott áll - történelmi és műemlékként - a művészi oltár.
Terített asztalnál fogadott minket János püspök, az ortodox egyház
vezetője, s igehirdetéssel köszöntött, - közben étkezés előtti imád-
ságul megrendítő szépen énekelte papjaival több szólam ra a Miatyán-
kot.

Legnagyobb élményünk mégis az első nap estéje volt, amikor a ha-
talmas, zsúfolásig megtelt János-templomban evangélikus énekkar kö-
szöntött Handel Hallelujájával, virággal kezünkben ültünk hittestvé-
reink gyülekezetében, s magunk is hirdethettük nekik az igét. En-
nek a templomnak sekrestyéjében tartott utolsó délelőttünkön az
érsek tájékoztatót.

Az észt evangélikus egyház évszázadok során hordozta népe sorsát.
Hosszú háborúk között rövid békeévek. Ez a történelmük. Az első
huzamosabb nyugodt idő a XVIII. század közepén kezdődött. A refor-
mációt zökkenőmentesen vették át, s a súlyos ellenreformációval meg-
küzdöttek. Szélsőséges áramlatok nem érintették az egyház egyensú-
lyát. A racionalizmus, s az ún. újprotestáns irány egyaránt talajtalan
volt. Józan mértékük ma is a gyülekezetek belső egyensúlya. Ez felelős
mértékké nőtt: nem tűrnek sem egyéni papi kilengést, sem hibás taní-
tást. Az új élet ú] útjait - nem mindenáldozat nélkül - megkeresték és
megtalálták. Egyházu kat ma ez a belső kérdés feszíti: hogyan találják
meg az evangéliummal a ma emberét. Úgy találják, hogy a váltság bib-
liai ténye a döntő, s az erről szóló bizonyságtevés segít eligazodni az új
életben.

Testvérek voltunk. Ezt szeretetük, figyelmességük, közlékeny kitá-
rulkozásuk percről-percre tanúsította. Búcsúebédünkön az észt nő-
szövetség kedves képviselője mindegyikünk elé tett egy-egy halványlila
selyemkendőcskét. Tallinni tornyok ráfestett képe körül egy mondat
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finom vallomását olvashattuk. Amikor fél órával később gépünk búgva
indult "Linda köve" mellől, úgy éreztem, ez a mondat lengett a búcsút
intő karokban, ez tükröződött az elhomályosuló szemekben s a mi
könnyeinkben is: "Mások más várost szeretnek - nékem Tallinn
a drága - mert ez az én városom. "

Ismét Moszkva

Este fél tíz volt, amikor célhoz értünk. A ragyogó fények városa fölött
köröztünk kétszer is, mert a zsúfolt repülőtér nem tudott azonnal
fogadni. Csodálatos volt a május elseje előestéjén kivilágított Moszkvát
felülről látni. Zsongott bennünk a dallam a .Lenlnhegyek ormáról",
amit Melis György szokott volt énekelni nálunk a rádióban. Az ünnepi
fények pompája valami nagyot, felejthetetlent ígért.

Igen ügyes rajzolónak kell lenni ahhoz, hogy néhány vonással egy
emberi arcot hűségesen és jellemzőn rögzítsünk. Megpróbálom ezt
tenni Moszkva arcával.

Az utca. Amott hátul, merészen feltörő falak fölött nyújtózkodik,
mint gigászi gémeskút, az emelődaruk hosszú sora. Elöl még földszintes
faház mesél fátyolos hangon a régmúltról, mögötte már az új élet
harsogja a maga szimfóniáját. A széles, nagy sugár- és körutakon ezrével
suhannak az autók s az emberek kissé mackós mozgással járnak a ma-
guk útján. Az emberre mutat a forgalom fegyelmezettsége, a tiszta
úttest, s az is, hogya Metrón nálam alig fiatalabb férfi adta át a helyét,
amikor beszédemből meghallotta, hogy külföldi vagyok. Emberi méltó-
ságérzet, öntudat és előzékenység egyaránt tükröződik az arcán. Fesz-
telenül, természetesen mozognak és élnek. Ebben a világban az is ma-
gától értetődő, hogya Kreml egyik utcáján megállnak a velünk szem-
ben sétáló Hruscsov és Nasszer, s kedves, közvetlen szavakat váltanak
velünk.

Ez a szovjet ember, aki belső fegyelemmel éli életét, aki nem dob el
esikket az utcán, aki átadja helyét a Metrón, aki ember marad akkor is,
ha egy világ figyel a szavára, ez az ember önmagát mutatta meg a május·
elsejei felvonuláson. Bőven lehetne írni a katonai díszszemléről és pa-
rádéról. Sok érdekességet mondhatnék el a sportolók pompás, ötletes
felvonulásából. Engem azonban az a hömpölygő, kötetlen hullámokban
elözönlő több mint egymillió ember ragadott meg, aki egy volt, mert
mind ugyanaz volt az ünneplésben, a majálisos örömben. Ez az ember a
magáénak vallja azt, amit ünnepel, ebben nőtt fel, ezt éli, maga munkálja
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és büszke rá. S ami számunkra a figyelemre legméltóbb volt: ezt az
embert láttuk a baptista istentiszteleten is, s ennek az embernek az
arca tükröződött Nikolaj metropolita fehér szakállas, mosolygós arc-
vonásaiban is. Ez az ő világuk. A Kreml tornyának óraütései ennek a vi-
lágnak kondítanak, ezt veri vissza a Moszkva folyó tükre, 'ha a híd kor-
látjánál fölé hajolsz, s ennek a világnak az ízét hozza minden autó,
amely a moszkvai autógyár futószalagjáról három percen ként le-
gördül.

Ez az ember nem talajtalan ember. Mélyen beágyazódik népe tör-
ténelmébe. Ő lép ki eléd a Kreml múzeumának cári kincsei mögül épp
úgy, mint a Tretyakov képtár hallatlan értékű vásznalról, vagy a Metro
egyik állomásának történelmi rnozalkjairól. Történelmi szemlélete nem
"átértékelő", hanem inkább tisztázó ..

Ezt az ernbért láttuk a május elsejei hatalmas felvonuláson, a Kreml
múzeumaiban és múzeum-templomaiban, a Politechnikai Múzeum vil-
lanyipari, rádió, vízierő és autóosztályán, a Moszkva melletti kis Gorki
faluban, ahol Lenin élete utolsó éveinek lakóépületében őrzik annak
emlékét, bútorait, ruháit, könyveit, jegyzeteit, képeit és hangját, aki
mindazt, ami ma már teljesen az övék, megindította számukra, - a
a moszkvai autógyárban. ahol negyvenezer munkás dolgozik s ahol
végigmentünk a szalagrendszer mellett, a hengeröntvénytől a kész
autó ig megnéztük munkájuk gyümölcsét, s ugyanezen gyár kultúrte-
lepén, ahol a tartalmas élet pihenőóráit élik ugyanezek az ezrek, -
a Tretyakov képtárban, ahol Scsedrin, Kiprenszkij, Ivanov, Veres-
csagin, Szurikov, Repin, Perov és mások képeit ámulják, - a Nagy
Színház színpadán és nézőterén, a Csajkovszkij teremben, cirkuszban,
bábszínházban, terített asztalnál, s mindezek között az utcán, áruház-
ban, trolin, pult előtt és pult mögött, járdán és autóban, gyalupad mÖ-
gött s a baráti kézszorítás meleg kapcsolatában. Ugyanez az ember.
Az ember.

1958
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SZLOVÁK TESTVÉREK KÖZÖTT

"Volt a történelemben olyan idő, amikor szlovákok és magyarok
között egyre építették a válaszfalat, s ha nyíltak a falon rések, azok lő-
rések voltak - de Madách mindig a fal fölött tündökölt." Dolna-
Strehován hallottam ezt a mondatot - Alsó-Sztregován - egy szlo-
vák előadó ajkáról, amikor ezres tömegben emlékeztünk Madách sírja
tövén, a roppant homlokú költő halálának századik évfordulóján. Az
ezres tömegben alig néhányan voltunk Magyarországról.

Alig egy évrerá utam újra arra vitt, s újra megálltam Madách sírjá-
nál, "honnan messze-messze látni" - s azt hiszem, valóban messze lát-
tam. Messzebb, mint Majtényi Anna, a költő anyja, aki fiát - az egykor
híres lutheránus Madách család dédapjában katolizált sarját - nem en-
gedte leülni a kastély ölén magasodó evangélikus templom ősi Madách-
padjába. A költő a nyitott ajtón át a szabadból hallgatta az evangélikus
pap prédikációját.

Ma nemcsak Madách, hanem a két nép kölcsönös megbecsülése és
evangélikus testvérisége is összeköt.

Főképpen a Garam völgyében jártam. Nehéz elképzelni "magyaro-
sabb" vendégszeretet, mint Katina püspökét és családjáét, akik meg-
nyitotrák az ősi, boltíves garamszegi .(Hronsek) parókia ajtaját előttem,
s a harmadik szónál éreztem, hogya szívük is megnyílt. A szeretet
mellett megnyílik a történelem is a százados hársfák s a rohanó Garam
között megbúvó gyönyörű fatemplomban, amelyben még a szögek is
fából vannak. Boltíveinek hajlása finn fatemplomokra emlékeztet.

Katina püspök szeretete vitt és irányított el városokba és falvakba,
ahol három vasárnapon és sok hétköznapon át találkozhattam tem plo-
mozó gyülekezetekkel és otthonukat testvéri meleggel megnyitó lel-
készekkel. láthattam ősi és újabb templomokat, műremek kötésű
Tranosciusokat, hallhattam orgonákat és harangokat.
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Katina püspök egykori káplánját látogattuk meg, s bár szavát sem
értem, míg két huncut mosolyú kislánya vidáman játszik négykezest
a zongorán, szlovák szóval meséli nevetve, hogy neki a kínai is testvére,
mert ha azok közül valaki bemutatkozna neki ily módon: l.in-Yu-Csan,
- ő visszafelelné: Mi·Csin·Csan ("micsinai" vagyok). Ezen a szójáté-
kon jót derültünk, s még nem tudtuk, hogy más kapcsolat is összefűz,

_ mert kicsi a világ. Házigazdánk keresztanyja budapesti hívünk.
Gyönyörű türelmi rendeletkori templomukon is elcsodálkoztam,

de főleg pompás orgonájukon, aminek egy manuálja 1786·ból származik,
amit nemrég romantikus hangszínű sípsorokkal egészítettek ki. Míg

- játszanak rajta, belelapozok a padokon tucatjával heverő bőrdíszmű kö'
tésű, ötvösmunka értékű rézpántos tranoszciuszokba. A kötés néhai
Kulifai Ferenc losonci könyvkötőmester pazar művészetét dicséri. Az
egyikbe ezt a mondatot írták be az első lapra: "légy boldog, emlékezzél
rám!". így, magyarul. Novellát álmodhatnék e mondat mögé a könyvet
ajándékozó szerető szívről, amely rég ott porlad már a templom fölött,
a "cinteremben". Megsimogatom a műremek könyv fedelét, s így bú-
csúzom ettől a hegyek tövén megülő ősi templomtól s melegszívű
pap családjától.

A kanyargó hegyi utat éppen szélesítik, városi villákra emlékezetető
házak épülnek itt is, ott is - rengeteg az építkezés -, amott egy vár-
kastély emelkedik a hegy ormán, éppen tatarozzák. Elfutunk egy huszi-
ták korabeli templom mellett, s máris bekanyarodunk a rengetegbe.
Egyre föl és föl ível az út, míg közeledünk a környék legmagasabban
fekvő falva, Hrohoch felé.

- Ez a falu a világ végén van - hallom -, innen nem vezet út to-
vább. Egykor híres lopós emberek lakták. Szegény volt a papjuk is,
akinek összes vagyonát: két birkáját is ellopták. Elkeseredett nagyon
a jámbor ember, s vasárnap kihirdette a szomorú tényt aszószékről,
erősen megfeddvén tolvaj hiveit. A következő héten négy birkát talált
bent a kertvégi kis karám ban. Eltelt a vasárnap, s akkor a kurátor szólt
istentisztelet után a lelkésznek ilyeténképpen: "Jó, jó, hogy kihirdette
multkor a kárát. De hogy egy szava sem volt ahhoz, hogy négyet vissza-
loptak, az mégsincs rendjén!"
. Hát ebbe a faluba értünk, de azóta micsoda változás! A hegy tetején

_ épült templom köré a hegy lábánál úgy bújnak össze a házak - s mennyi
épülő új ház - mint csibék a kotlós köré. Megállok a templom elötti
óriás hársfa alatt s elfog az élmény: itt áldogált egykor merengve Szlád-
kovics is, a szlovákok egyik legnagyobb költője, aki néhány évig itt
lelkészkedett. Még nem sejtettem, hogya következő élményem is mek-
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kora lesz: a templom villanyfűtéses, az ódon parókiát pedig oly ízléssel
restaurálták, látták el etázsfűtéssel, nyitottak széles hatalmas ablako-
kat, ahonnan lent a falu látszik, hogy felvenné .a versenyt bárakár egy
finn parókiával is. Papja megfontolt szóval értékeli az amerikai űrrepü-
lést, s amikor eljövünk, felsóhajtok: szép ez a világ, ha a vége is ilyen!

Az út suhan alattunk. Besztercebánya kicsi palotái mint az 'ékszerek.
Evangélikus temploma ovális kórusával impozánsan szép. Modern vá- _
rosnegyede, áruháza, fejlődő város nagystílű tanúja. - Az erdő szélén
partizán emlékmű. - Zólyom komoly áldozattal most tatarozza temp-
lomát. A Szentháromság ünnepe utáni tizedik vasárnap náluk ünnep:
Jeruzsálem pusztulásának emléknapja. Fekete az oltár és feketéllik -
a gyülekezet a padokban. - Ipartelepek, bányák füstje tarkít ja a gyö-
nyörű tájat. Lónyabányán Krcsméri nyugalmazott püspököt látogattuk
meg, aki zengő magyar szóval beszél, a búcsúzáskor szeretettől könnyes
a szeme. - Halics vára a vidéket uralón emelkedik a láthatáron. A For-
gáchok egykori fészkét most alakítják át elfekvő otthonná. - Losoncon
az iroda falán Munkácsy Ecce homo-jának színes nyomata függ, s ékes
magyar szóval köszönt Hrdlicska es peres. - Mindmegannyi új táj -
ahogy fut velünk a kocsi - új emberek, s ugyanaz a szeretet. - Dob-
rányi ban népviseletben, ringó szoknyákban vonul a gyülekezet isten-
tiszteletre s mutatja ragaszkodását a tradícióhoz.

De visszatérek pihenésem romantikus, szép helyére, Szliácsra. Üdülő,
gyógyuló betegek sétálnak a virágok, szökőkutak között, fenyvesek
útjain, isszák a gyógyvizeket s szívják a tiszta hegyi levegőt, - mint
a múlt században Arany János, aki Sztregováról, Madáchéktól jött ide.
Fent a hegyek között, a "szálláson" fehér sajttal kínál a pásztor, zsen-
dicét tesz az asztalra és sztrapacskát, - itt lent a csendes sétautak
között a pázsiton a szobor fogad. Karcsú ércalak, szoknyája leng. Neve _
nincs, de mindenki tudja: Marina Ő, Marina Pislová, a selmecbányai
leány, akiről itt a hegy alján álmodott a garam parti csalogány, az emlí-
tett Szládkovics. 291 ének őrzi az emlékét, s belőlük egy sor a szo-
borra vésve: "A holt szerelem itt megéled".

Nem értek szlovákul, de a betű bűvöletében lapozom végig a köny-
vet, míg a 253 énekben ráakadok. "A nyárvégi napok fájó édességű
muzsikája szól a Marina hárfahúrozású strófáiból " - olvasom Szalatnai
irodalomtörténetében, s hozzáképzelem nagyanyáinkat, akik amott
promenádliztak krinolinos szoknyáikban a régi épületek előtt, míg szólt·
a rezes banda. Yégignézek a tájon, el arra Erdőbádony felé, Zólyom felé,
Radvány felé, ahol a parókiakertben Andrej Braxatoris Szládkovics
Luther-kabátos szobra áll, okos homlokával, nemes ívű orrával és mar-
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káns szájával. íme, most megérzek valamit abból, hogy Marina nemcsak
leány, nemcsak Lilla, [úlia és Léda, hanem szimbólum: jelképe egy

_ emelkedett érzésnek s egy gyönyörű valóságnak, a szülőföld, a táj,
a történelem, a hegyek, a várak, az ősi haranglábak, az épülő új házak
és gyárak, a megholt és megújuló élet csodálatos egységének, mert
"a holt szerelem is megéled", a mondvacsinált és gyűl ületbe habarcsolt
falak leomlanak, és van olyan megbecsülés, kölcsönös megértés, egymás

- iránti tisztelet és van olyan szeretet, amely két népet egymás mellett
éltet.

Mert van valami, ami minden falak fölött ragyog.

1965

151



HARANGSZÓ "EURÓPA TETEJÉN"

Svájcban

Valahol erre járhattak honfoglaló őseink - tekintek szét útközben
a tájon, - amikor kalandozásaik során St. Gallen kolostorát szállták
meg, s - minden ellenkező híreszteléssei szemben - nem hagytak
rossz emléket maguk után, hiszen halálos áldozat nem volt, sőt az
ügyefogyott Heribald baráttal együtt mulattak. Sőt hozott borral mu-
lattak, mert a klastrom borához nem nyúltak Heribald naiv an őszinte
kérésére: "hát mi mit igyunk, ha ti elmentek?".

Itt robog a vonat a Vierwaldstatti tó gyönyörű partján. Merengve
nézem a hullámokat: valamikor, 1479-ben, itt hajózott viharokkal küsz-
ködve Russ Menyhért, a kis luzerni jegyző, Mátyás király szerződését
lepecsételendő a nyolc svájci kantonnal - s lett belőle Mátyás király
egyetlen svájci lovagja.

Nem rossz emlékek - ízlelgetem a történelmet -, míg fenn a Has-
libergen csodálva nézem a hohfluhi parókia ablakából a ránk 3700
méterrőlletekintő Wetterhorn havas csúcsát, s figyelem oldalában -
a gleccser színét. Ha gálickéken csillog, jön a ,,főn", a légnyomásos
svájci szél, amitől itt úgy félnek. De tiszta időt jelez, s igen-igen messze
látni.

A parókia tetejérőloszlopnyi jégcsapok lógnak az ablak elé. Mint
gigantikus velencei csilláron, bukdácsol rajtuk a lebukó nap fénye. Az
ablakot vörös, rózsaszín és kékbegyű cinkék kocogtatják. Messze lent
élesen fordul a Brienzi tó sávja. Lassan homály borul a völgyre, s annál
meglepőbb, hogy vörösben izzanak fent a csipkés sziklaormok, amiket -
itt "angyalszárnyaknak" neveznek. Megmerevült világ Európa tetején,
a mindig felhőbe rejtőző szemérmes Szűzzel (Jungfrau, 4158 m), az oda-
odakacsingató Baráttal (Mönch, 4099 m), s a rájuk éberen vigyázó,
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komor saskeselyűvel (Finsteraarhorn, 4274 m). Az Alpok végtelen hó-
mezőin sebesen siklanak a sízők. Apró bogárkák csupán. Messziről
nézem, s megértem Turgenyevet, aki "Párbeszéd"-ében az időtlen
jungfraut és Finsteraarhornt beszélteti arról, hogy lent "bogárkák
nyüzsögnek", s amikor ez elül, "nyugalom van odalent, most már jól
van minden", "alusznak a hegyóriások".

Amikor pedig fenn a vörös izzás, az Alpenglühen is tompa szürkü-
letbe volt, megszólal a kis hegyi templom harangja. Úgy árad szét
hosszú csilingelése a hófehér tájon, mintha esengve bukdácsoló üveg-
golyók szökellnének a hóba rejtett sziklák fokain.

A hóba mélyre vájt úton baktatunk fel a templomhoz. Ablakainak
fénye messze csillog az alkonyba vont házak fölött. Bent, a faburko-
latú, jól fűtött hajlékban, a hívek közösségében egy szűk óra alatt is
kibontakozik a svájci egyház arculatának néhány jellemző vonása.

Itt a református a domináns vallás. Tanításuk rövid összefoglalását
olvasva az ökumenikus összetartozás egyetértő hangja csendül meg
bennem. (Schenkel : Ratgeber ... ) Aláhúzogatva olvastam a könyvet,
s most tallózom a megjelölt mondatok között. Az egyház: "egyedül
Istent szolgálni, igéje alapján", de ebből egyben az emberszeretet
szolgálata is fakad. A Biblia segít, hogy "Istent működésében ismerjük
meg". Isten működése jézus Krisztusban lett teljessé, akiben "azt
tudjuk meg, hogy lsten az embert bűnei ellenére is szereti". "Isten
megismerése az embert önmegismerésre is vezeti", s ez a szeretet
cselekedeteire indít, amelynek rugója nem a kényszer, hanem a hála
lsten iránt. Zwinglit idézi a könyv lépten-nyomon. Nekern mégis Luther
jut szembe, aki a tízparancsolat minden tételének értelmét abban
látta, "hogy Istent félj ük és szeressü k ".

Az istentisztelet látogatása - sem itt Hohfluhban, sem másutt -
korántsem magas. Nem tudom, a hívek a könyv mondatának melyik
felét tanulták meg jobban: "Az istentisztelet látogatása nélkül nem
lehetsz keresztyén, de csu pán az istentisztelet látogatása által még nem
leszel keresztyén."

Az orgonánál, itt fenn a hegyi faluban, most sínadrágos fiatal lány ül.
Mellette hegyi pásztortilinkón csudálatos Bach-dallamokat játszik egy
fiú. Valamelyik egyházi egyesület tagjai. Ami mozgás a svájci egyház-
ban van, azt az egyházi egyesületek indítják. 61 egyesületük és 34
szervezetük van. Mind országos igénnyel működik. A Zwingli-szövet-
ségtől a "Barátságos leányok egyesületé"-ig minden ügy egyesületet
szül. Egyesületként működik a "jó Vallásos Képek Komissziója", s a hí-
vek egyesületbe tömörülnek "a vasárnap megszenteléséért" is. Ének-
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kar és kék-kereszt, asszonyok és segélyügy, hivatás és üdülés, biblia-
terjesztés és vendéglátás, lel készi közösség és pályaudvar-m isszió
- mind egyesületet teremtenek. "Mivel a keresztyénség só és kovász
kell legyen, kellenek a keresztyén egyesületek" - olvasom, és nem
egészen értem a bizarr indoklást. Mit csinál végül is maga az egyház?
- kérdezem. Az egyik lelkész iskolásan vágja rá a választ: igét hirdet!
A másik már gondolkodóbb, amikor visszakérdez: ezt kérdezem én is.

Én pedig megkérdem annál inkább, mert olyan természetszerű lelki
kérdésekkel is, amikről nálunk a lelkészekkel beszélgetnek el a hívek,
s kapnak segítséget és megoldást tőlük, őnáluk psychiaterekhez járnak,
páciensenként és vizitenként 30-40 frankért. Jungi, vagy freudi irányú
az orvos, az kissé divatkérdés. Mit csinál az egyház?

Bizonnyal nem tétlenkedik. De abban a számunkra furcsa, másfajta
világban, ahol esős időben az esernyőt kint hagyják a templom előtt az
utcán, ahol a lelkész istentisztelet után minden hivővel kezet fog,
de ahol a református államvallás mellett tizennyolcféle vallási képvise-
letet tartanak számon, közöttük a nálunk is ismerteken kívül a mormo-
nokat, újapostol i gyü lekezetet, lsten i Atyák Békem isszióját, Mózes 6-10
könyvei nek követőit, spiritisztákat, okku Itistákat, szabad kőm űvese-
ket és antropozófokat (mint vallási képleteket) - mások a formák és
keretek.

A Szent Gotthard alagútrendszer azt hiszem, egyike Európa legérde-
dekesebb vasútvonalainak. A 430 méter magasan fekvő Vierwald-
státti tó mellől mintegy negyven kilométernyi úton emelkedik fel a
nagy szentgotthardi alagút szájáig 1060 méter magasra. Közben két
olyan alagútíven fut át, amelyben dugóhózó-vonalban kapaszkodik fel
a hegy gyomrában, s Wassen község templomát háromszor látja az utas,
mind magasabbról, míg végül befut a 15 kilométer hosszú nagy alag-
útba. Utána a Lelentina völgyében négy dugóhúzó-alagúton ereszkedik
le.

Minél lejjebb jutunk, annál délszakibb a táj. Komor ormokon messzi
századokról mesélő még komorabb vártemplomok stílusukban is jelzik,
hogy olasz föld felé megyünk. Itt-ott már megjelennek az örökzöld,
hosszú pálmafák, s mire kitárul a Ticino völgye, s feltűnik a csodás
Lago Maggiore, már délen érzi magát az ember.

Január van, de a tóparton pálmák, kaméleák, rnagnóliák susognak,
bódító tavaszillat száll a tó felől, s a hegyoldalt tartó támfalakból óriási
agávék hajtanak ki, csak úgy vadon.

154



Locarno úgy húzódik fel a hegyre, mint Pécs a Misinára. A felső
szélén, Montiban áll a Casa Locarno. Harminchárom különböző nemze-
tiségű és vallású lelkészt üdültet itt a számtalan svájci egyházi segély-
szervezet egyike, a HEKS (Hilfswerk der evang. Kirchen den Schweiz).
Most télen csak tizenöten vagyunk: angolok, csehek, dánok, franciák,
lengyelek, németek, osztrákok, magyarok. A konyhán bájos norvég,
finn, dán és holland leányok segédkeznek. _

Alattunk a város. Köré bújnak a környező falvak, s már-már nem
látni, hol választódnak el Orselina, Muralto, Minusio. Amott, a félszi-
get másik oldalán a bűbájos tóparti városka: Ascona. Még lejjebb
Brissago, ahol 1934 nyarán Babits Mihály írt recenziókat verses köte-
tekről. "A terasz alatt, hol"ezeket írom, a Lago Maggiore zúg és ragyog.
Körülöttem pálmák és majomfák pompáznak ... " - írta akkor.
Hegyre kanyargó, karszélességű utcák és széles villasorok váltakoznak.
A múzeummá lett ősi vár őrködik idők és szelek fölött.

Meg kell szokni, hogy itt alattunk a Madonna del Sasso kolostor-
tornya harangjátékkal jelzi az időt. A harangok szava itt úgy hozzátarto-
zik az élethez, mint az autótülök, a madárdal, a szélzúgás, vagy az
emberi szó. Külön hang számunkra ebben a harangkongó világban a kis
református templom toronyfalán csilingelő, istentiszteletre hívó hang.

Lent messze kanyarog a tó - az ott már Olaszország -, semitt
jobbra a Gridone vigyáz a tájra 2187 méteres, havas ormával. Az alkony
leszáll, kigyúl a tengernyi apró kis fény, s az ember szívében rigmusok
zsonganak:

Tavaszi szellő simogat arcon,
opálos fénnyel terjed az alkony,
Pálmák zizegő lombjai súgnak,
Ködös álmai vannak a tónak.
Messze villognak apró kis fények,
Csendesen úszik az esti ének,
Harangszó kondul - s nem tudom, jó-e,
Hogy rabul ejt a Lago Maggiore.

Bizony, rabul ejt. Nem lehet alkonyatkor ki nem állni abalkonra,
hogy időfeledten elnézze az ember ezt a képet. Hát még ha felmegy
a tetőre! Eddig, a Casa-ig, sikló hoz fel. Innen a zártfülkéjű függővasút
emel a Cardadára. Onnan nyitott lanovka a Cimettára. Lent a tóparton
virítanak a keméleák, dúsan bontják több színű, bazsarózsányi virág-
jukat. Feljebb lombvesztett erdőn emelkedünk egyre magasabbra. Az
avar rőtveres színében vész el a napfény. Aztán már a hó világa hódít,
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sízők suhannak, lent messze kígyódzik a varázsos tó, s körös-körül
a cukorsüveg-ormok olyan panorámája tárul, hogy beleszédül az ember.
Amott tündöklik a legmagasabb svájci hegy, a Monte Rosa, a 4634 méte-
res Dufourspitzével. Harminc perc alatt négy évszakot futottunk át
a tavaszból a télbe.

Január 31-én a telet búcsúztatják. Éktelen zenebonára riadunk. Gye-
rekek zörgetnek be a házakba, kolompoinak, fedőket vernek össze,
zsibonganak: "űzik a telet" régi népszokás korcs utórezgéseként.
Narancsot, banánt kapnak a háziaktól ajándékba.

A Casa-ban nemzetközi barátkozás folyik. Esszük a sajátos sajtos
svájci ételeket, mártogatj uk kenyérdarabkáin kat az asztal közepén
spirituszlángon rotyogó ételbe, a sajttal-borral főzött .Jondeu "-be,
s közben világok jönnek egymáshoz közelebb. Egy szelíd, idős francia
hölgy beszél afrikai misszióról, ahol hosszú évek óta dolgozik. Fiatal
német kórházieikész szól annak a világnak lelki gondozásáról, ahol az
orvosok kissé szkeptikusan nyilatkoznak a betegség tűrhető elnyúj-
tásáról - gyógyítás helyett, A dán egy hivatali munkávalleterhelt
lelkészkedés problémáit fejtegeti, s a cseh kolléga a cseh testvéregyház
életéről mond érdekes dolgokat. Ortodoxok, reformátusok, baptisták,
cseh tetvérek és lutheránusok vagyunk együtt kölcsönös szeretetben
s ebben a kicsi közösségben jó megélni az egymás megbecsülésének
ökumenikus csodáját.

[ó ugyanezt érezni ránk sugárzódva. Előadássá nyúlik az az esti be-
szélgetés, amelynek keretében magyar egyházi és társadalmi életünkre
vonatkozó kérdésekre kell felelnem, s régen volt olyan kedves élmé-
nyem, mint ebben a kis tizenötös világban, ahol nyolc nemzet előítéle-
tektől mentes fiai előtt szólhattarn hazai egyházi életünkről. Nem
nevek és irányzatok érdekelték őket, hanem tények és számok, való
egyházi életünk keretei és tartalma, társadalmi összefüggései és szolgá-
latának gyü mölcsei.

A beszélgetések tovább gyűrűznek a délutáni sétákon, lent a tó-
parti pálmák alatt, vagy fent a lombhullató erdő avarillatú mélyén.
Odalent lélegzik a város. Fénysorok gyúlnak, autók suhannak végtelen
áradatban. A fénylő kirakatokon szószorosan kiömlik az áru: Locar-
nóban a legelőkelőbb üzletek is kirakják áruikat az utcára. Meg-megkon-
dulnak a tornyok harangjai. Itt fent csendes zsongássá tompul a lent
lüktető nemzetközi élet, s a csendben kedves szavak szálain szövőd-
nek össze távoli országok, tegnap még idegen lelkek, hogy megéljék
az emberiség nagy összetartozásának egy családi estéjét. Amikor a kék
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villanyvonat elindul velem a Centovalli meseszép völgyén át Genf felé,
már érzem, hogy ami itt rabul ejt, az nem is csupán a Lago Maggiore.

Genfben vendéglátóim figyelmes vendégszeretete arra is kiterjedt,
hogy legyen' időm egyedül lenni. A szeretetnek erre a finomságára
csak a nagyon figyelmes vendéglátás képes. Egyedül jártam az ódon
utcákat, vagy néztem a Lac Leman partjáról az esti fényeket. S rájöt-
tem, hogy nem vagyok egyedül. Nem azért, mert az autóáradat úgy
hömpölygött az utcákon, mint folyó a medrében, hanem mert amikor
fent jártam a régi városrészben, vagyaPIace du Bourg de Four-on, s
megkerültem a szorosan körülépített St. Pierre katedrálist, mellém
léptek az ősök.

Erre járhattak a kiszabadított gályarabok közül néhányan, amikor
küldöttségben köszönték meg a segítséget, s a neves Turretini pro-
fesszor üdvözölte őket. A gályapadok után itt ült az egyetem padjaiban
Kocsi Csergő Bálint, míg 1678-ben haza nem tért Magyarországra.

A St. Pierre mellett a nemesen egyszerű oratóriumban megilletődve
állok. Az apsisban széles asztal, s a kereszt a corpussal. Itt tanított
Kálvin János, s vajon melyik padban ült jó Károli Gáspár, amikor hall-
gatta őt? Öreg Bod Péter így jegyzi fel, s még előbb egy évtizeddel,
1544-ben Belényesi Gergely csizmája alatt koppant a kő. Ő volt az első
magyar, aki Kálvinnál járt, s hónapok múlva innen indult hazafelé
- gyalogosan Baselen át - de ki tudja, hazaért-e. Nyoma veszett.

Koppan a kő a sarkam alatt, s ezek a falak itt körülöttem mind
látták őt ... Az egyik szögletből Jeremiás ércalakja görnyed felém.

Lent a Rue de la Croix-Rouge tövében pedig kőbe formált zord
ősök lépnek elő a hátterül kapott sziklafalból. Kálvin, Knox, Farel,
Béza, s oldalt tágabban a többiek, akik a népek útján képviselik a re-
formáció ügyét. Közöttük Bocskay. Itt is itt vagyunk - remeg bennem
valami, míg nézem, hogyaszáznegyvenhárom lépés hosszú falon, a genfi
reformáció emlékművén, Luther nem kapott helyet. Külön kővel tisz-
telték meg: tömör kőtömbről csak a neve világol, mint szemben vele
a másik oldalon Zwinglié. Neki sincs hely a falon, pedig ő igazán svájci
volt.

A monumentális, komor nagy mű előtt pici gyermekek tipegnek.
Fiatal mamák tol nak gyermekkocsikat. Ide hozzák kicsinyeiket a szelíd
napfény, s a fénylő történelem tövébe.

Illyés Gyula verse dörömböl bennem, ("A reformáció genfi emlék-
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műve előtt") ahogyan látom feszesen-katonásan "a hadrakelt hit zord
hadnagyait": .

Látták, vagy nem a céljuk,
azt jól látták, hogy nincs visszafelé út,
a múlt, ahogy füst-vetve összeomlott,
úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot:
előre, és ők vállalták e sorsot -
Mondd hát velem, hogy dicsőség reájuk!

Álltam némán. Boldog gyermekkacaj csengett a temérdek fal tövé-
ből. Amott messze egy modern palotában a világ protestáns keresztyén-
ségének vezetői, emerev kőfigurák utódai, tanácskoztak.

Megindultam lassan, s gyalog - ha csak a Lac Lémanig is -, mint
egykor Belényesi Gergely ...

1966
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OLTÉNIÁBAN

Tudod, mi a toaca?
Én is alig két hete tudom. Az lezer patak völgyében jártunk, messze

lent Munténiában, Olténiában. Ghermano Dineata román ortodox
püspöki vikárius hívott meg erre a kirándulásra. Udvariasan jelezte,
hogy az út vége nem a legjobb.

Kilenc kilométert kanyarogtunk idilli szűk patakvölgyben felfelé,
zubogók és sziklafalak között, egy-egy falu n át, ahol zsindelytetős, kékre
meszelt házak között daróc népviseletben jártak az emberek, hajtották
haza a lovat, tehenet, kecskét. A temérdek erdők, mint melengető,
védő ölelés, borultak a falvakra, s messze fönt a cakkos hegygerinc
várfal ként védte a tájat.

Megálltunk egy hídnál. Felvezetett a házhoz, amiről nem tudtam,
hogy kicsi vár, vagy csak dombra épült nagy parasztház.

Kolostor volt. Manastirea lezerului. Az U alakú épületen belül falép-
cső vezetett az ugyancsak fa erkélyfolyosóra, amelyről a szobák nyíltak.
Középen minatűr kicsi templom. Nem nagyobb, mint itthon a szobám.
De hatszáz éves freskók, falfeliratok, csodálatos ikonok, s élénk színű
olténiai szőnyegek, amel.yeknek korát három számjeggyel jelzik.

Esti istentisztelet közeledtén földig fekete ruhás apáca áll meg a temp-
Iomajtó előtt. Hosszú deszkaszerű fadarab a kezében, amit fakalapáccsal
ütemesen kongat. Úgy úszik szét a völgyben a különös tompa hang,
mint valami titokzatos ősi jeladás. Lent sétálunk már a hídon, s vicarul
episcopiei, arhimandrit Ghermano Dineatatól kérdem, mi ez.

- Toaca(ejtsd: toáka). Annak az időnek emlékét őrzi ez a harangozás
előtti jeladás, amikor még se a harang, de még nyilvános istentisztelet
sem volt. Az őskeresztyén gyülekezetekben végigfutott valaki, s az
ismert lakásokon. ahol Krisztus hivei laktak, megbeszélt ütemű kopog-
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tatással jelezte, hogy készüljenek az Úr asztalához. S már futott is to-
vább. Később a térre álltak ki, s a kopogtatásból messzehangzó, isten-
tiszteletre hívó üzenet lett.

íme, a harang ősének és elődjének kései hangját hallottuk a Fogarasi
havasok déli lejtőin a toacaban.

Az ősiségnek valami különös varázsa fog itt el. Nemcsak a lezer
partján, ebben a mikrokolostorban. Curtea de Argesben rácsodál ko-
zunk a templom csavart tornyaira. Nem hiszem, hogy volna Európá-
ban műépítész, aki ne ismerné. A templom falain belül ikonok és fres-
kók újabb csodái. Itt van eltemetve Carmen Sylva, a királyné, akinek
romantikus leveleit ismerjük a szépirodalomból. A falak még titokzato-
san zsongják a Kőműves Kelemenné históriájához hasonló balladát,
az egy tájon élő népek szíve mélyén rejlő közös kincs bizonyságát.
Manastirea Gomorában, a gomorai kolostorban az első román nyomdák
egyikének falait és emlékeit nézzük, s tekintetük visszaréved egy tevé-
-keny kultúrvilágra, ahol - a havasok túlsó, északi lejtőin - előbb
jelent meg annak idején Luther Kiskátéja románul, mint nálunk
magyarul. Cosia kolostorában, ott ahol az Olt áttöri az évezredek-
kel dacoló hegyóriásokat - magyarul köszönt a rend apátja, s mutat
szíves szeretettel példányokat a gomorai nyomda ősnyomtatványai-
ból. Megannyi új élmény egyazon korból és világból.

De térjünk vissza a lezer partjára. A kicsi kolostort heten lakják.
Apácák. Zsendicével kínálnak. Az épület ragyog a tisztaságtól, s kolos-
tori egyszerűségükben - habszivacs matracon alusznak. Szőnyeget
szőnek. Maguk fonják és festik a gyapjúfonalat, vetik fel a szálat, s szövik
az olténiai motívumok remekeit. Virágok hajladoznak a szőnyegeken
szívderítő, élénk színpompában. Lehetetlen észre nem vennünk, hogy
a virágok színben és formában azonosak azokkal, amelyek a kicsi kert
ágyásaiban pompáznak. Azok ősszel elhervadnak. Ezek, a szőnyegeken,
hosszú évtizedek múlva is töretlenü I tartják élén k színüket. Nincs előre-
rajzolt minta. Szívükben élnek a formák és színek, s hónapok szorgos
szálfűzése és ujjmozdulatai után soknégyzetméteres, harmonikus sző-
nyegálmok kerülnek le a szövőszékről. Olténiában vagyunk, mozgal-
mas, hajlékony, valóságutánzó minden motívum. Néhány kilométer
az Oltan túl, az már Munténia, ahol a motívumokba már geometriai
formák keverednek.

Toaca kong a rimnicu-vilceai püspöki templom előtt is. Erre néz
vendégszobánk ablaka, erre a hangra ébredünk reggel. Magnóra kellene
venni ezt a hangot - mondja révedezve mellettem Andris. Szemben,
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a templom másik oldalán a püspöki palota. Ott fogadott megtisztelő,
szinte keleti szívélyességgel, Krisztus-gyermeki szeretettel és emlékeze-
tes bölcs szavakkal Rimnicu és Arges püspöke, losif Gafton. Más nép,
más hit. De széles mozdulatai, fehér szakálla mögött bujkál valami,
amit akaratlanul is emlékül adott: "nem az a fontos, hogy valakinek
fekete a szeme, barna, vagy kék, - az a fontos, hogy lát-el n.

1968
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SZAUNA A VILÁG VÉGÉN

A finn Mózes-Viiinamöinen bizonyára így kezdte volna az őstörté-
netet : kezdetben vala a szauna, s a szauna jó vala, sajó a szauna vala ...

Negyven kilométert jöttünk a városból, Mikkeliből. Közép-finnország
tó és szigetrengetege ez a táj. Egyre ritkultak a házak, kanyargósabbá
vált az út, sűrűsödtek az erdők, tágultak a tavak. Odább megálltunk
a parton. Rozoga pallón át motorcsónakba szálltunk, s hét kilornéteren
át szeltük az apró hullámokat. Szigetek között kanyarogtunk. Némelyik
egyetlen sima sziklahát, mintha valami óriási ősteknős éppen felmerülni
készülne a vízből. Amott csupán négy fenyő őrködik aszigetkén,
s az a csoda, hogy gyökere utat talált a repedéseken. Ki tudja, honnan
szívja az életerőt, mert nincs más körülötte, mint szikla és víz. A na-
gyobb szigeteken sűrű fenyőerdők sötétlenek. Csak ház nincs sehol,
és ember.

A móló, ahol kikötünk, mintegy háromszáz méter hosszú szigetről
nyúlik a vízbe. Sziklahátakon bokáig süppedő zúzmószőnyeg. A hajla-
tokban sűrűn kínálja bogyóit a kék áfonya. Hatalmas szál rózsaszín tör-
zsű erdei fenyők. Ezeket nevezik honkáknak. Ha feltámad a szél, hal-
kan meg-megreccsennek. Paci us "Finn dal"-ában magyarul így énekel-
keljük: "halld, az erdők mint susognak ... " Az eredeti szövegben
a honkák halk rezzenéseiről van szó. Bűvös ütemű muzsika. A fenyők
között fehér nyírfatörzsek versenyt nyújtózkodnak fel a magasba.
A parton a vízre hajolva susognak leveles vékony ágaik. A lombok mö-
gött alig-alig tűnik el a "mökki", a kunyhó. Gerendaház ez. Egyetlen
szobájában, a tupában, régi finn paraszt bútorok. A hintaszék százötven
éves. A kandallóban ropog a tűz. Nyár van, de hűvösek az esték. Széles
verandája felett a tető mélyen lenyúlik. Mint amikor az ember széllel
szemben szemébe húzza kalapját. Viharokhoz szokott ház.

Ablakából ha kinézek a parti nyírfákra, szinte várom, hogy megjelen-
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jék Edelfelt finn festő Jézusa a finn háncspapucsban, előtte a könnyes-
arcú "Mataleena".

Amott feljebb másik gerendaház körvonalai tűnnek fel. .Altta " ez,
régi szénapajta. Ajtónyílása fölött bevésve látom az évszámot: 1731.
Lejjebb, a sziget túlsó szélén, a vízparton, ismét kis gerendaház. Mintha
égne: tetején, oldalán dől belőle a füst. íme, a szauna legrégibb formája:
a savusau na, a füstszau na.

Bent szinte teljes sötétség. Pici ablakon szűrődik be kevéske fény.
Lassan hozzászokik a szem. A gerendafalak feketék a füsttől. A lépcső-
ként emelkedő széles lócapad tiszta, mint a sokat súrolt deszka. A sa-
rokban ég a katlan, tetején kétöklömnyi kövekkel. A katlan nak nincs
kéménye. Árad belőle a füst, amely megül az alacsony mennyezet alatt,
s lassan szivárog ki ahol tud. Főleg a tető pici nyílásán. Ilyen a szauna elő-
fűtése, amíg a kövek teljesen át nem forrósodnak. Amikor ez megtör-
tént, hagyják leégni a tüzet, ki nyitják az ajtót, kisablakot, a huzat kivi-
szi a füstöt, ismét becsuknak minden nyílást, s kezdődik a szaunázás.

No, ember legyen a talpán ...
Fent ülünk a felső lócán. A kövekre merőkanalanként vizet loccsan-

tunk. Sistereg a kő, s a láthatatlan gőz hirtelen árad el a testünkön.
Szinte csíp, s nehezen vesszük a lélegzetet. Újabb kanál víz a kövekre,
s újabb égetö, forró hullám. Ez így megy, míg a falon a hőmérő - egyet-
len mai elem a szaunában - 100-110-120 fokra nem emelkedik.

"Hyva löyly" (hüve löülü) - mondják mellettem, (jó gőz!), s előve-
szik a söprűvé kötözött, leveles friss nyírfagallyakat. Kicsit vízbe márt-
ják, megrázzák a kövek fölött, s ütögetik verejtékben úszó testüket.
A gallyakból édes-kellemes illat árad, s a mozgásba hozott levegő még
forróbb. Vegyül az új illat a füstszaggal, s a testek verejtékezve pirosed-
nak. Szinte főlünk. .

Aztán egyszerre: gyerünk a tóba! Ahogy vagyunk, izzadt, forró test-
tel, s - urambocsá' - anyaszült meztelenül, ahogyan teremté lsten
az első embert, Ádámot - s be a vízbe! Vidám csobogás, néhány
tempó. Mintha lágyan simogatnának hűs ujjakkal a hullámok. Rövid
lubickolás, aztán vissza a gőzbe. Ismét fölmelegedés, majd langyos
vízzel, szappannal erős lemosás. Gyökérhánccsal dörzsöljük egymás
hátát.

- Pokol ez - szól az egyik magyar, amikor először csapja arcon
a forró gőz.

- Mennyország! - ígyráafinn. Hiszen itt mégabűnödet iskiizzadod!
- Akkor mégse mennyország, mert oda nem akiizzadt bűn visz,

hanem a kegyelem - szól a harmadik, s miért ne lehetne élcelődve
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kezdeni egy teológiai beszélgetést. Kerekedik is belőle komoly lelki
eszmecsere, s ez méltó a helyhez. A magyar "lélek", s a finn "Iöyly"
- egyazon szó.

- A szauna szent hely - folyik a beszélgetés. Régen itt szültek
a finn anyák. Ez volt a házban mindig a legtisztább hely, szinte steril.
Ha a finn paraszt építeni kezdett, a szauna készült el legelőbb. Aztán
jöhetett a kis kunyhó, vagy a nagy porta, a mökki, torppa, vagy a kar-
tano. A gyökér egy volt - s eddig mindenki egyforma és egyigényű : -
a szauna, Innen indult az élet, sitt frissült. Szombat esténként itt fogant
a vasárnapi csend.

Mellettem korsóban az erjedő rnéhsör, a "sima", amit mohón
iszunk, hiszen szaunázás közben sok folyadékot izzadtunk ki. Bizony
igaz, hogy:

... kezdetben vala a szauna, s a szauna jó vala, sajó a szauna vala ...

Szelíd őszi fények

Erdők zöld pompája, tavak kék végtelenje, vagy a határtalan fehér,
puha hó, - nyár és tél ismert, vonzó szépség Suomiban.

De ismered-e késő ősszel Finnországot? Amikor a tél még sehol,
s a szép ősz már elmúlt. Nyirkos minden. Eső és köd fogad, s a színek
elhaltak. Szelíd fények és halódó színek világa fogad. A turkui temető
rőtveres fenyőtörzsein - a honkákon - rozsdabarna mókusok cikáz-
nak. Amott a tó mellett, +; még suhan velünk a vonat - a kopár táj
nyúlik el, mint maga a kimerült nyár. Pepita fejpárnája egy nyírfaerdő
és a ködökben téli álmok kúsznak felé. Borzongva rázza az erdőt a szél,
s már-már mozdul a természet, hogy hosszú, végtelen fehér csendet
borítson rá: a hótakarót. Ám ez még várat magára. Valóban: eső és
köd, s halódó színek.

De láttad-é már, amikor a tengerbe nyú ló, természetcsiszolta óriás
sziklaháton nedvesen csillan a fény? Tudod-e, milyen, amikor fénylán-
got fog az erdő alja, mert a süppedő, vörös avarszőnyegre ráesett egy
ködön átszökött, kóbor napsugár? Álltál-é honkák tövénél, amelyeknek
fent már nem láttad ritka koronáit, mert belevesztek a tejfehér ködbe,
s mintha nem is az irdatlan magas fenyőtörzsből jönne, nyilal bele egy-
egy ág absztrakt vonal ként az opálos semmibe? Hallottad-e már sorom-
pópótló csengetés közelgő-erős, majd elfutó-halk hangját, míg a vonat-
ablakból az alkonyi erdőkontúrok sejtelmes regéket ígérnek? Tudod
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m ilyen a naplemente Lauttasaariban, a tengerparton! És Helsi nki esti
fényei: a ködbe szórt csillagok?

Csodálatos rendező a természet.

A Kalevala gyűjtője

Kicsi finn fatemplom. Meredek tetejét régi vastag fazsindely borítja.
Persze csak finn környezetben kicsi. Elférnek benne vagy négyszázan.
Most csak egyedül ülök, s nem kis megilletődéssel. Kint az erdők, tavak,
rétek, púpos sziklafelületek, recsegő honkák (rózsaszín fenyőtörzsek),
és valószínűtlenül hosszú fehér nyírfák olyan világa tündököl, amilyet
így sűrítve még itt Finnországban sem mindenütt látni.

Itt született, ezen a tájon, Lönnrot vízkereszti éneke:

"Égi csillag tiszta fénye
Hívott három bölcset rég ... "

A finn népnek is, a bibliai napkeletiekhez hasonlóan, van három böl-
cse: Snellmann, a finn Széchényi, - Runeberg,a költő, - és Lönnrot,
a Kalevala-gyűjtő. Lönnrot élete hajnalán és alkonyán itt élt, Sam-
mattiban.

Kinézek a templom világos, nagy ablakán, a templom körüli temetőre.
Mint minden finn temetőben, itt is csodálatos rend, gondozott utak-
sírok, ízlés a sírkövek formáiban. Közöttük ott emelkedik dús talajnö-
vényzet között a komor, sötét, tömör obeliszk, rajta egyetlen név, se
évszám, se jelzés, semmi más: Elias Lönnrot. Amit még ide lehetne
vésni róla, az minden finn szívébe vésetten él. Mellette kisebb kő jelzi,
hogy felesége és három húsz év körüli elhalt leánya is itt nyugszanak.

Tekintetem visszaréved a templom belsejére. Fehér falak és fehér fa
mennyezet. Faragott, színes szószéke finn parasztművész munkája.
Régebbi, mint a templom. Az első, elpusztult templomból hozták áto

E szószék öble szent emléket hordoz. Innen prédikált, éppen száz
alkalommal, Lönnrot Illés. Pedig nem volt pap. Az oltárképet is ő adta
a templomnak.

Elindulok a templomból Lönnrot egykori otthona felé. Sokszor tette
meg ő is ezt az utat. Fél óra járás. Ma már pompás betonúton suhanunk
szülőhelye, Paikkarin torppa felé.

Durva dorong kerítés, mögötte gerendaház. Szemöldökfája szekat-
lanul alacsony. "Ne nyúljunk a tárgyakhoz" - olvasom bent a múzeumi
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figyelmeztetést, de egy óvatlan pillanatban megringatom a bölcsőt,
amelyben egykor a csecsemő Elias feküdt. Simán ring. A "tupában",
a nagyszobában eredeti a berendezés a nyitott tűzhelytől az alacsony
mennyezet kenyértartó rúdjáig.

Itt volt hát gyermek Elias Lönnrot. "Farönkön ülve olvasott". így
őrizte meg a szájhagyomány gyermekkori alakját.

Innen indult iskolába, mert tanulni vágyott. Gyalog ment Turkuba.
Több mint száz kilométeres utat tett meg. Később az egyetemen a nép-
költészetet szerette volna tanulmányozni. De anyagiak hiánya miatt
előbb gyógyszerészsegéd, majd házitanító lett. Végül orvosi oklevelet
szerzett. Észak-Finnországban hosszú évekig volt körorvos.

Ezalatt több, mint tíz hosszú gyűjtőkörutat tett Karjala rengetegei-
ben. Hallgatta fehérhajú, lengő szakállú öreg finnjeit, akik egymással
szemben ülve, horogfogással kéz a kézben, ringó mozgás közben éne-
kelgették, mondták, dúdolták az ősi verseket, a runókat. Ezeket
Lönnrot feljegyezte s az óriási anyagból megszerkesztette a világiroda-
lom egyik legsajátosabb népeposzát, a Kalévalát.

Ülök egy farönkön a Paikkarin torppa (Paikkari zsellérkunyhója)
udvarán. Amott hátul a messzi réten, szabadtéri színpadon szokták
tartani évente a nagy Szarnpó-ünnepet, Emitt az udvaron kívül sötét
bronz szoborban formálták meg Lönnrot alakját egy sziklaháton. Kö-
vön ül, sajátos finn kéz- és lábtartással, amit annyiszor láttam szeurato-
kon. Markáns bronzarca messze néz.

Élete delén túl lett a finn nyelv tanára Helsinkiben, az egyetemen.
Alkonyán viszont hazajött a szülői táj ra. Sammatti akkor kicsiny fiók-
gyülekezet volt, önálló pap nélkül. Lönnrot, az orvos, nyelvész és nép-
dalgyűjtő engedélyt kért az érsektől, hogy prédikálhasson. így történt,
hogya népi faragású szószékben százszor jelent meg Lönnrot. Ebben
az időben dolgozott a svéd-finn szótáron, de félretette, amikor fel-
kérték a finn gyülekezeti énekeskönyv revíziójára. Teljes lendülettel
fogott ehhez a munkához. Régi énekeket simított át nyelvész, irodalmár
és népének értő tollal, sírt újakat is. Hogy rnilyen hittel, arról a 733.
énekünk tanúskodik.

Nevét a Kalevala tetté naggyá. Hitét észak csillaga s a betlehemi
csillag ikerfénnyel érlelték.

Szembenézek a markáns bronzarccal. Kemény a tekintet és mégis
meleg. "Csak szenvedélytől fűtötten érdemes élni" - mondja ez
a szobor. így is mondhatom: csak hittel.

1969
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