
rrJövó~ket építjük"

Könyv az esztergomi
MEI jubileumra

\
A Szent István Társulat kötete nem proto-
koll-kiadvány, hanem nagyrészt az esztergo
mi növendékpapság fordításainak és dolgo
zatainakgyűjteménye,meíy a nagfközönség
számára egyáltalán nem érdektelen 'teoló
giai ismeretanyagot közöl, A könyv másik 
bár kisebb terjedelmú, a jubileum szem
pontjából mégis lényegesebbnek-, tűnő 
része a Magyar Egyházirodaimi Iskola
(MEI) történetének rövid leírása, katolikus
kultúrtörténetünk egyik jelentős dokumen
tuma. A zárófejezetben aMEl kiadványai
nak bibliográfiájában böngészhetünk. A
szerkesztést aMEl 1981/82. évi tanár~
elnöke, Erdő Péter végezte, ugyancsak tőle

olvashatjuk Nicolaus Cusanus fő művének,

a Docta ignorantia-nak fordítását, Chiara
Lubichnak egy magyar nyelven itt először
megjelenő írását pedig a szeminárium egy
kori spirituálisa, Szendy József veszprémi
püspök ültette át nyelvünkre.

A MEI a magyar reformkornak olyan kez
deményezéseivel egyidős, mint a Magyar
Tudományos Akadémia, a Kisfaludy Társa
ság, közvetlen példaképe a Pesti Magyar
Iskola. Ha a történeti leírást és a kiadvány
bíblíográfíát valamiképp párhuzamosan
szemléljük, jól láthatjuk, hogyan alkalmaz
kodott "ll Magyar Iskola szellemi termékei
nek megjelentetésekor a külső körülmé
nyekhez. Elsősorban a kiadványok műfaji

változatossága tanúskodik erről. Az első öt
Ven év munkái jobbára teológiai, erkölcs
tani, lelkipásztori segédanyagok, ritkán for.
dul elő köztük egy-egy szépirodalmi jellegü
mű.

Amint a bevezető jelzi is, a második ötven
esztendő Prohászka Ottokár tanár-elnöki
vezetésével kezdödött, ekkor látnak napvilá
got a MEI kiadványai közt a népszerűbb

műfajok, elsősorban az ifj6sági regény. Az
első ezek közül az OARAMAIKA - elbeszélés
az indián életből. E könyvek néhány kivétel
lel mind fordítások. Ilyen kivétel példáu",az
1896-ban kiadott Kis Világ című milleniumi
emlékkönyv. Érdekessége, hogy a Magyar

Iskola tagjainak saját elbeszélései, költemé
nyei és értekezései szerepelnek benne.

A századforduló után új műfajjal találko
zunk a MEI-kiadványoklian: színművek for
dításával. Füzeteik országszerte. szöveg
könyvként szolgálnak a· különféle i~úsági

egyletek. plébániák, gimnáziumok színjátszó
körei számára. Általában több kiadásban je
lennek meg, többnyire bohózatok. Néhány
Karl Ney-töl fordított darab címe: 6 jön!;
Nyárfás úr villája; Dr. Kerekes.

Elcsodálkozhatunk azon, hogy a kispapok
irodalmi iskolája miért éppen a könnyebb
lélegzetvételü színműveket tolmácsolta szá
zadunk első évtizedében. Magyarázatul an
nak a kornak törekvései szolgálnak: a ma
gyar nyelvű színjátszás népszerűsítése a rö
videbb, a közönség minden rétege számára
vonzó, ugyanakkor irodalmi igényű dara
bok előadásával látszott eredményesnek a
kisebb társulatoknál.

A színművek megjelenésével és után
nyomásával egyidőben készülnek újabb
teológiai, apol~etikai fordítások is ; egy
1909-ben kiadcitt kötet az egyházatyák
szentbeszédeiböl gyűjtött össze szemelvé
nyeket - természetesen szintén magyar

- nyelven. Utolsóként, 1944-ben, történelmi
színmúvet jelentet meg az esztergomi MEI:
Farkas Jenö-Koller Gyula: Julianus visszatér
című darabját.

A Szent István Társulat emlékkönyve íze
lítöt ad a növendékpapság mai szellemi ter
méke'iből is. Száraz Lászlónak a J. Kremer
nyomán írt dolgozata, az Aki halottaiból föl
támadost. a mai katolikus szentírástudo
mány feltámadással kapcsolatos álláspont
jainak szemléletes megvilágítása. Baltási
Nándor a IV-V. századi teológiai hagyo
mányban vizsgálódva szentségtani témát
dolgoz fel J. N. D. Kelly kutatásainak fel
használésával. Augusztin Bea bíborosnak
egyemlékezetes, az ökumenikus mozgalom
fejlődésébentámpontul szolgáló élőadásat 
A pap mint az egység szolgáia - fordította le
Magyar Ferenc..

A szemináriumunk életéröl szóló fejezet
fontosságát, stílusbeli kivitelezésének he
lyességét néhányan talán - mint e sorok író
ja is - megkérdőjelezhetik. Ami azonban fi.
gyelmünket itt is elsősorban magára von
hatja, az a történelmi rész, melyböl a katoli
kus nagyközönség olvasmányos leírásban
tájékozódhat intézetünk múltjáról, hagyo-
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mányairól, amelyben ma a lelki vezetésre
küldött papság nevelődik.

I A könyv egészéről elmondhaijuk, hogy
akár mint ismeretterjesztőolvasmány, akár
mint kultúrtörténeti vagy teológiai forrás
anyag - többféle érdeklodést képes kielégí
teni. (Szent István Társulat, 1948)

PAJOR ANDRÁS

•
Luther
asztali beszélgetései
"G.yakran és töviről hegyire végigbeszéltem
Philippnek - Philipp Melanchtonnak -
egész életemet, hogyan folyt le sorra-rendre,
s miket is múveltern. Paraszt fia vagyok;
apám, nagyapám, összes ősöm igazi parasz
tok voltak. Így folytatta (ti. Luther doktor):
Lehettem volna soltész, kenéz, Itélömester
és amilyen -tisztségek vannak még faluhe
lyen, vagy a többiek fölé rendélt magasabb
rangú szolga lehettem volna. Csakhogy, me
séltem Philippnek, Mansfeldbe költözött az
apám, és ott bányász lett belőle. Magam is
onnét való vagyok. Hogy baccalaureus, ma
gister, szerzetes stb. lett belőlem, az nem áll
a csillagokban. És ai nem vált nagy szégye
nemre vajon, hogy 'szerzetes létemre letet
tem a barna bitétumot, és másféle fejfödore
cseréltem? Pedig ez apámnak nagyon fájt és
fölötte rosszul 'esett; mégis -a pápával ten
gelyt akasztottam, és ő velem. Feleségül-vet- .
tem egy kiugrott apácát, és jó néhány gyer
meket nemzettem vele; ki látta mindezt a
csillagokban? Ki mondhatta volna meg elő

re, hogy ez így fog történni?" (206. l.)
Nemcsak ebből az öregkori visszaemléke

zésből olvasható ki Luther Márton életének
és egyéniségének megannyi adata, érdekes
részlete, hanem az Asztali beszélgetések sok
sok részletéből. A kötet a Helikon' Kiadó
ajándéka volt a Luther-évfordulóra. A mun
ka, amelyből Márton László válogatott és
fordított egy jó csokorra valót, Johann Auri
faber kiadásában jelent .meg először

1566-ban. A· Luther hátában és asztalánál
otthonra relt diákok kezdték jegyzetélni
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1531·től "a doktor" asztali beszélgetéseit a
wittenbergi egykori kolostorban. Az eredeti
és elveszett kéziratok másolatai alapján hat
kötetes kritikai kiadás is készült (Weimar,
1912-21.)

A fordítás ízes, archaizáló, mégis olvasmá
nyos, megérezteti a beszélgetések légkörét,
környezetét. Természetesen nincs szó ben
nük rendszeres tanításról. Luther teológiá
ját, eszmekörét saját műveiből kell és lehet
hitelesen megismerni. Amit ezekből a fel
jegyzésekből kapunk, életközelbe hoznak
egy izgalmas, szenvedélyes, nagy egyénisé
get. Napi történetek, pletykák, az élet mind
megannyi hétköznapi jelensége _éppúgy szó
ba kerül e népes asztalnál, mint a Szentírás,
a teológia, a tudomány és a politika nagy
kérdései.

Nemcsak' Luther személyiségének moza
íkszerü részletei tárulnak az olvasó elé, ha
nem egyszersmind a kor egész szellemének
jellegzetes vonásai is. Miként kell védekezni
a boszorkányok, vajakosok rontásai ellen
Isten igéjével; - Kopernikusz "bolond" állí
tása arról, hogy nem a Nap, a Hold mozog,
hanem csak a föld, "pedig a Szentírásból is
kiderül, hogy Józsué nem a földet, hanem
a napot 'állította meg" t: ezek és hasonlók is
szóba jönnek. Igen szép bölcsességek hang
zanak el a muzsikáról, mint isteni ajándék
ról: "Királyoknak, fejedelmeknek és nagy
uraknak fenti. kell tartaniuk a muzsikát".
Luther megrendítő imája Magdolna kis
lánya betegágyánál: "Nagyon szeretem őt,

ám, jóságos Istenem, ha magadhoz akarod
szólítani, nyugodt szívvel tudnám őt olda
ladon".

Johann Mathesius bevezetőben közölt,
1562-es levelében megrajzolja Luther ház
tartásának környezetét. és többek közt így
ír: "A doktor sűrűn gyónt és gyakorta járt
úrvacsorára, boldogvszívvel találta fel az
absolutióban az ő vigaszát a kísértések el
len. A templomot utolsónak szokta volt el
hagyni. Habár jókora teste volt, keveset
evett-ivott, és csak ritkán különlegeset, meg
elégült a közönséges étkekkel."

A pápa elleni ~ngesztelhetetlenkirohaná
sok mellett ilyen elgondolkoztató megjegy
zéseket találunk - az 1518-as augsburgi tár
gyalásokról -: "Ha szerényebben és okosab
ban bánt volna velem Augsburgban a bíbo
ros, és amikor lábához borultam. fölemelt
volna, talán a dolog annyiban is maradt vol-


