
ESZMÉK ÉS TÉNYEK Ida Mi'helics Vid

Még 1950-ben tette közzé Su·
kenik, a jeruzsálemi héber egye
tem hirneves régész-professzo
ra az első részletes beszámolót
az általa feltár t talpiothi sir
kamráról, amelyben -.:. meggyő;
ződése szerint - megtalálta a
kereszténység eddig ismert leg
korábbi emlékét. Tekintve azon
ban, hogya beszámoló az Ame
rican Journal of Archaeology
szakfclvótratban jelent meg
nem valószínű, hogy a nagykö~
zön ség bárhol is értesült felő
le. Mutatja, hogy még azok a
külföldi lapok és folyóiratok
sem fog'lalkoztak vele, amelye
ket rendszeresen olvasni szok
tam. Magam sem tudtam a do
logról. Igy azután, hogy leg
utóbb kezembe került a frank
furíiUmschau in Wissenschafl
und Technik, amelyben Erich
Dinkler mainzi egyetemi tanár
ismerteti Sukenik közleményét,
örömmel ragadtam meg az al
kalmat, hogy növeljem táiéko
zódásunkat.

A Jeruzsálemből Betlehembe
vezető úton Jeruzsálemtől délre
két kilométerre, Talpioth elővá
roska mellett 1945 őszén építke
zés közben egy zsidó sírkamrá
ra bukkantak. Értesítették róla
Sukenik professzort, aki intéz
kedett, hogy a lelet épségben
maradjon. A következő években
azután az ő irányításával fel is
tárták fl sirkamrát. Dinkler pro
fesszor öt. jellegzetes fényképet
is közread a Sukenik beszámo
lójához mellékelt gyüjtemény
ből, hogy mindjárt szemléletes
sé is tegye a sirkamra és a le
letek leírását.

A kamra alapja csaknem
négyzet: hossza 3.42, szélessége
3.36 méter, Magassága 1.14 mé
ter, belül a kamrában azonban

372

egy hosszanti, merőleges falak
kal kiásott gödör is van, amely
nek mélysége ugyancsak 1.14
méter. Aki ide leereszkedik, az
már egyenesen állhat s a ve
rem széleit padként használhat
ja. A sírkamra ismert tipusa
ez; hozzá hasonlót már sokat
találtak a jeruzsálemi temetke
zési helyeken.

Az egész sírkamrát mészkő-'
sziklába vágták bele. Magának
a gödörnek falaiból öt sirüreg
nyilik, amelyeket annakidején
kőlappal zártak el. A főkamrá
ból hat folyosó fut be a szikla
belsejébe. Ezekben helyezték el
II szokásos ossuariumokat, az
elhunytak csontjait tartalmazó
kőládákat. Ezeknek aládáknak
egy része még eredeti helyén
feküdt s a hozzájuk vezető fo
lyosók is el voltak zárva, ami
kor Sukenik megkezdte az ása
tásokat. Összesen 14 ossuariumot
találtak.

S itt következik a páratlan
meglepetés. Két ilyen kőládán

szembetűnő módon kirajzolódó
Jézus-felirat olvasható, a két lá
da egyikének három oldalán
pedig még a kereszt jele is lát
ható. Stilustörténetiösszehason
Iításokból és egy pénzérme alap
ján meg lehetett állapítani, hog-y
ezeket a kőládákat röviddel Kr.
u. 50 előtt. helyezték el ~ f,o
Iyosőban. Az egyik kérdés,
amely a kutatás számára felme
rül, nyilvánvalóau az, hogy fi

Jézus-feliratokat - mint Suke
nik kifejezte magát - a Názá
reti Jézusra szabad-e vagy kell
e vonatkoztatni, la másik, hogy
a keresztjeleket a kereszténység
kereszt-jelképének szab ad-e
vag-y kell-e tekinteni ~

Míg a sirkamra legtöbb ossun
riuma héber feliratokat visel -



például Simeon Barsaba. Miri
am, Simeon leánya -"addig a
.Jézus-feliratok görög betűkkel
készültek. A mi latin betűinkre
átírva az egyik láda felirata:
Jesous iou, a mástkér Jesous
alótk. Az előbbit szénnel írták
rá, az utóbbit hegyes szerszám
mal karcolták bele a kőbe. En
nek 'a második ládának három
oldalára a kereszt jeIét megint
csak szénnel rajzolták rá.

Részben közismert dolgokat
mond el Sukenik, amikor kifejti,
hogya J ézus név a zsidó Jesua
görögösítése, maga a Jesu;a pe
dig a Jehosua (Josua) nevnek
az a rövidebb változata, amely
a számkivetés után vált szokás
sá. A név annyit jelent, mínt
"Isten segít", jelöli tehát azt az
embert,aki Jabvébe veti bizo
dalmát. Ujszerűbbnek hathat'
talán Sukeniknek az a közlése,
hogy a zstdó irodalomnak igen
tekintélyes számban vannak
Jézus nevű alakjai. Egyedül
.Iosephusnál húsz ilyen nevű
szereplővel találkozunk s közű
lük míntegv tízen az Úr Jézus
korában éltek. Eredetileg tehát
l)ülgári személynévről van szó,
amelv - minj Sukenik mond
ja -"csak azután válik kultikus
névvé, hogy a Názáreti Jézust
Megváltőnak, Isten fiának fo
gadja el a keresztény hit. Ter
mészetes következménye ennek,
hogy magának a zsidóságnak
kebelében igen hamar "nomen
íngratum" lett. a Jézus név, úgy
hogy alI. század közepétől

kezdve már csak elvétve talál
kozunk vele. Egyedül a néy te
hát - állapítja meg Sukemk
nem tartalmazna még semmifé
le utalást a keresztényr.ég Krisz
tusára.

Mit jelentenek azonban az iou
betűkf Van a klasszikus gö
rögben egy felkiáltás, amelyet
ennek a hangcsoportnak kettözé,

se fejez ki. Értelme akkor: "Öh,
jaj". Sukenik azon a nézeten
van, hogy ezt a második iou
hang-, illetve betűcsoportotcsak
azért nem észlelhetjük, mert a
kő - mint a fényképfelvételen
is látható - letört azon a he
lyen. Önmagában épp így bi
zonytalan az al6tk szó is.
Amennyiben az arámi "aloh"
szóban győkereznék. panaszt,
jajgatást, gyászt jelentene.

Mindenesetre elfogadható ér
telmet kapna ,a két feIírat 
mutat rá Sukenik -, ha a mon
dortaknak megfelelően ekként
fordítanék őket: "Öh, jaj, Jézu
som" és "Szegény Jézusom".
Szerinte ez is a helyes megöl
dás, mert másfelől ahhoz sem
mi kétség sem férhet, hogy
egyik feliratot sem a kőládában.
pihenő halott megjelölésére al
kalmazták: mindkét esetben
"egy Jézus" megszóIításával és
segítségül hívásával állunk
szemben.

A lelet még rejtélyesebbé v~
lik - fejtegeti a továbbiak
ban Sukenik -, ha a kereszt
jeleket próbáljuk értékelni. Ed
dig ugyanis szinte bizonyosnak
tekintett tétele volt a kutató
tudománynak, hogy a kereszt
mint keresztény jelkép csak a
IV. század közepetáján lép fel
először. Kapcsolatba hozták ezt
annak a kereszt-ereklyének fel
fedezésével, amely Heléna csá
szárné nevéhez fűződik. Ennek
az ereklyének nyomán terjedt el
a kereszt vallásos tisztelete és
járta be később az ismert vilá
got. Bizonyos - jelenti ki Su
kenik is -, hogy a IV. század
közepén már szinte egyidejűleg
meztaláljuk a keresztet mind a
Keleten, mind a Nyugaton, mínt
olyan ielképet,amely hozzátar
tozik Krisztushoz, A keresztet
akkor még Krisztus vagy a ke
zében vagy a vállán viszi. Ma-
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gának a keresztrefeszített Kriss
tusnak, a Crucifixusnak ábrá
zolása csak a IV. század legvé
gén' jelenik meg először, de ál
talában utána is még sokáig
idegenkednekattól, hogy szem
lélet tárgyává tegyék a kereszt
fán szenvedő Istenséget. A mosj
feltárt sirkamra viszont vissza
visz minket az r. század' köze
pére, nem is 20 évvel a Názáreti
Jézus megfeszítésének evangé
liumi időpontja után, s ime, ott
látjuk a keresztet egy emberi
csontokat tartalmazó kőládának
három' oldalán, mint je,lképet,
amely az egész felületen ural
kodik. Díszitménv semmiképen
sem lehet - hangsúlyozza Su
kenik -. félreismerhetetlen a
szímbolíkus jellege'. Csupán azt
az egyetlen kérdést vethetnök
fel, hogy valóban a keresztény
ség jelképének kell-e minősíte

nünk'
Sukenik e kérdést elemezve

behatóan foglalkozik a herkulá
neumi kereszt-Ielettel is, amely
re 1939-ben az u. n. Oasa del
Bicentenariéban akadtak. A
házban, amely -a III. századból
való, az egyik terem falán egy
stukkó-felület látható, amelybe
eredetileg egy fakeresztet. mé
lyesztettek bele; a stukkó-felü...
letet két tolóajtócskával fedhet
ték el. Sukenik álláspontja is
az, hogy semmiféle magyarázat
tal sem lehetne ráfogni erre,
hogy használati tárgyul vagy
berendezésül szolgált; az egyet
len észszerű magyarázathoz csak
akkor jutunk, ha ezt az ellep
leshető keresztet szimbolumnak
fogjuk fel. S mint maga is hoz
záfűzi, a ssomszédos házakban
talált zsidó feliratok valószínű
sítették azt a feltevést, hogy itt
ebben a házban zaidő-kereszté
nyek laktak, a kereszt tehát
mínden bizonnyal a keresztény
ség vallási jelképe.
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A Sukenik tanulmányát tag
laló Dinkler professzor nyoma
tékosan kiemeli, hogy amennyi
ben szigorú módszerességgel já
runk el, akkor két. vagy három
valószínűség összegesésébdl sem
származik még tudományos bi
zonyosság. Ö tehát úgy hiszi,
hogy egyelőre még nincsenek
egyértelmű adatok, arnelvek
miatt ssükségszerűenkeresztény
jelképként kellene értelmeznünk
a talpiothi csontládára rajzolt
kereszteket. Túlzott fenntartás-e
vagy sem - döntse el az olvasó..
Én mindenképen tulzottnak ér
zem. Annál is inkább, mert
mint Dinkler is megírja, magá
nak a felfedezőnek semmi két
sége sincs a leletek keresztény
jellege felől Sukenik, a zsidó
professzor meg van győződve
arról, hogy mind a két felirat
valóban a Názáreti Jézusra vo
natkozik, és hogy a kereszt-je
lek valóban a keresztény vallá
sosságot jelképezik. Annyira
nem kételkedik ebben Sukenik,
hogy a talpiothi leletet máris a
kereezténvség eddig ismert leg
régibb emlékének nyilvánította.
Ugyanakkor azt is kijelenti,
hogy szerinte ez a legújabb és
rendkívül nyomós bizonyíték a
N ázáreti Jézus történeti szemé
lvíség» mellett.

•
"Pokol, állam és egyház Nor

végiában" - olvastam a meele
pő címet Freda Bruoe Loekhari
terjedelmes írása fölött, amelyet

. a Tablet bocsátott közre. Mert
hogy az egyháznak, azt értem.
de mi köze lehet az államnak a
pokolhoz'l Amit azonban meg
tudtam, teljes mártákben iga
zolta a eimet, Ra ma egyház
politikai válság van Norvégiá
ban, mint ahogy van, akkor azt
valóban a nokol kérdése váltot.
ta ki. Bármilyen különösen
hangzik.



Kereken egy éve annak, hogy
lIallesby lutheránus teológiai
tanár belmissziós beszédét köz
vetítette az oslói rádió. Ebben
voltak a következők: "Bizonyos,
hogy sokan hallgatnak olyanok
is. akik még nem tértek meg.
Hozzájuk fordulok. Tudjátok
meg, ha e pillanatban holtan
esnétek össze, egyenesen. feje,st
ugranátok, bele a pokolba ...
Hogyan is hunyhatjátok nyu
godtan álomra a szemeteket ti,
akik nem tértetek meg, amikor
nem tudjátok, vajjon az ágya
tokban vagy a pokolban ébred
tek-e feU"

Soka~ "y,élték. keménynek,
"ma.radmak, az intelmet, sőt
napilapok IS akadtak amelyek
!"l1egrótták Hallesbyt, amiért
Ilyen "barbár és divatjamult"
~émképeket .festett egy haladó
es demokratIkus társadalom elé
Na~Y?bb hullámokat azonba~
nvílván nem vert volna a do
log, ha meg nem szólal egy lut
heránus püspök is, Schelderup
ak~ ujság-írók kérdésére úg~
nvílatkozott, hogy Hallesby az ő
meg/.;-yőződése szcrint is túllőtt
II eélon, mert:lz cfajta fenye
~·etések csak eltávolíthatják az
~gadozókat a kereszténységtől.
~z azonban nem minden. Ki
Jelentette még' azt is a püspök,
hogy az örökkétartó büntetés
tanát ő sem tudja összeegyez
tetni a kereszténv hitnek azzal
fi tételével. hogy Isten a mi
szerető atyánk. Érthető, ha Hal
lesby, aki végtére is teológiai
tanár, kényszerítve érezte ma
gát, hogy ugyancsak a nyilvá
nosság előtt válaszoljon a püs
pöknek. Igy folytatódott és szé
lesedett ki most már kettőjük
körül a vita, s ennek során
hangzott el az az állítás, hogy
Schelderup megszeg1e a püspök
ké rendelésekor tett ünnepélyes
hitvallását, vagyis ha jellemes

ember, akkor önként le kellene
mondanía püspöki tisztségéről.

A vitának ebben az elmérgese
dett szakaszában Schelderup
már nem látott más kibontako
zást, mint azt, hogy elbírálás
végett az egész ügyet a' vallás
ügyi minisster útján a kormány
elé terjessze. Lévén, hogya lut
heránus egyház államegyház
Nervégiában.

Képzelhetjük, micsoda érdek
lődés előzte meg a kormány ál
lúsfoglnláeát. Már csak azért is,
mert mindenki tisztában volt
azzal, mennyire furCsa helyzet,
hogy politikusok döntsenek egy
alapjában teológiai kérdés fe
lől. Hozzá még Nervégiában a
kormány csupa szecialista mi
niszterből áll, akikről nehezen
tételezhető fel, hogy valaha is
tanulmányozták volna a pokol
hittudományi Irodalmár; A gon
dolkodó elemeket így meg sem
lephette, hogy a kormány vég
eredményben ki is tért az itélke
zés elől s állásfoglalásában, ame
lyet csak jósokára, az idei év
márciusában hozott nyilvános
súgom, bármiféle saját vélemény
mellőzésével csupán az állam
egyházban támadt ellentétek el
aímítására keresett módot. Azok
azonban, akik szenzációra szá
mítottak, egyáltalán nem leplez
ték csalódásukat; Kifejezésre ju
tott ez a címekben is, amelye
ket egyes lapok raktak a híva
talos közlernény fölé: "A pokol
tana épp oly homályos, mint ed
diz" - "Fogatlan kormánvnví
latkozat igazolja a pokol összea
pártjait" - "Továbbra is vitás
hatunk a pokolról".

Senki sem tagadhatta azon
ban,. hogya kormány, ha már
rá kellett szánnia magát, lel
kiismeretesen végezte a dolgát.
Bekérte a norvég lutheránus
egyház valamennyi többi pűs

pökének véleményét arról, vaj-
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jon Schelderup valóban túltet
te-e magát a felekezetére köte
lező hitelveken. Ugyanazt a kér
dest intézte az oslói egyetem
lutheránus hittudományi kará
hoz és a jóval szigorúbb kon
gregációs teológiai karhoz, V é
gül pedig külön jogi szakértőt
is kinevezett Castberg profesz
szor személyében.

Mint a nyilvánosságra hozott
válaszokból is kitünt, a meg
kérdezett egyházi személyiségek
tartózkodtak attól, hogy érdem
ben is nyilatkozzanak. "A püs
pökök - írja Lockhar-t -a
helytelenítés különböző fokáról
.sajnálkoztak társuk tévedése
fölött, de egynek kivételével
-egyikük sem vélekedett úgy,
hogy Schelderup ezzel kívül he
lyezte volna magát a felekezet
kötelékein." Az oslói egyetem
hittudományi kara is arra az
álláspontra helyezkedett, hogy
Schelderup püspök nem lépte
túl .Jcomolvan" ezeket a kötelé
keket. "Más kérdés - tette hoz
zá a kar -, hogy osztjuk-e vagy
sem a nézetét.' A kar jelentése
ekként végződött: "Egy püspök
nek a mi egyházunkban nincs
olyan tanítói tekintélye, hogy a
lelkészeknek és gyülekezeti ta
goknak osztaniok kellene püs
pöküknek teológiai szempontjait
ahhoz, hogy bizalommal vehes
sék körül éEJ elismerhessék őt
píispöküknek.'

A kormány szemében így sem
mi ok sem tnerülhetett fel arra,
hogy Schelderup lemondjon
piispöki tisetségéről, s báI'1l1Í
lven izgalmasnak igérkezett a
pokol kérdése, a várakozásuk
ban csalódottak is előbb-utóbb
napirendre tértek volna fölötte.
ha Castberg professzor jogi
szakvéleménye, amelyet a kor
mány szintén közölt a nyilvá
nossággal, minden eddiginél :0.11
gyobb vihart nem arat. Hetek
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sem teltek bele s a kormány
lapja. az Arbeiderbiedet megál
lapíthattar "A dolog most sok
kal aggasztóbb mederbe jutott,
mint arnilyet az evangélium ér
telmezéséről és a pokollal kap
csolatos felekezeti tanításról
folytatott viták jeleztek."

Castberg professzor ugyanis
nem elégedett meg azzal, hogy
csupán a konkrét eset jogi vo
natkozásaival foglalkozzék, va
gyis hogy maradhat-a püspök
ar. államegyházban, aki nem
hisz a pokol örökkévalóságában,
hanem jogíudóshoz illő pedan
tériával vizsgálat alá vette az
állam és az államegyház egész
viszonyát. Végső következteté
sei pedig lényegileg abban csú
esosodtak, hogya norvég lut
heránus egyháznak még ahhoz
sincsen joga, hogy akár tanbeli
és tisztán lelki kérdésekben is
bármilyen hatalmat vagy te
kintélyt igényeljen önmagának.

Castberg elemzése szer-int ez
az egyház teljesen alá van ren
delve névleg a királynak, az al
kotmány valóságában a kor
mánynak. A püspököknek nincs'
joguk ahhoz, hogy megtagadják
a lelkészi avatást a végzett te
ológustól, vagy kizárjanak a
közösségből egy lelkészt, nincs
joguk erre még akkor sem, ha
az illető vallási felfogása köz
ismerten eltér attól, amelyet li
püspökök hivatalosnak tekinte
nek; minden ilyen szándékuk
nak végrehajthatásához királyi
rendelkezés kell. Egyébként, is
Castberz szer-int "komoly ér
vek" szólnak ama jogi megíté
lés mellett, hogy ilyen királyi
rendelkezés az egyházra híva-

.talosan kötelező módon megvál
toztathatja a norvég egyház
alapvető hitcikkelyeit is. Mert
ha igaz is - jegyzi meg Cast
berg -, hogy fl norvég egyház
a maga és az állam alkotmánya



szerint a lutheránus-evangélikus
hitvallásra kötelezte el magát,
semmi nyoma annak, hogy ezt
'f! hitvallást valaha is pontosan
es Irásban lefektették volna.
~ppen ezért szerinte - folytat
J~ Castberg - az egyházi ható
s<:.g~k~ak amellett, hogy köte
le~seguk elejét venni minden
olvan öSE>zeütközésnek, amely a
l~.lkésznél egyfelől az állami
torvényekben előírt feladatok
m.á~felől a hitből következő egy~
házi feladatok közt támadhat
n~,k, elsősorban és mindenek
elott az a kötelesség-ük hog-y a
lehető le,gtágabb hatá;okat bi~
tosítsák II hit?eli szabadság- szá
mara '!1.norveg egyházban", Az
evangelmmot és II hitcikkelye
ket nem szabad tehát betűsze
rint értelmezni, hanern "a kor
szellemének mezfelelöen" kell
m:agyarázni, a kormánynak pe
~]g éppen az a teendöje, hogy
osszhangban 'az alkotrnánnval
l.épség;ben tartsa a hit tanftó
inak eppen a lutheránus fele
kezet által ~jrdetett igényét ar
ra, hogy míndenbsn a legjobb
mcggyőződésiikef követhessék",
H?zzáfűzi még Castberg, hogy
mindezekben a kérdésekben a
kormányt semmiféle jogoszabály
sem kötelezi a püspökök meg
b111gatására, még kevésbbé ,ill,·
ra, hogy kikérje a tanácsukat.
./,Jogászi elvontság és észsze

rűtlenság még aligha öltött vi
l~gosabban testet" - jelentette
ln nyomban Bertrcro» püspök,
'a norvég lutheránus egyház
szellemi vezére, aki annakidején
Qnisling és a német megszállók
ellen a nemzeti ellenállást is ve
zctte, Sxinte órákon belül adott
ld röpiratot, amelyben 'élesen
szembeszállt Castberg vélemé
nyével. ,.Castberg szerint tehát
- írja ebben - a miniszterel
nök bármelyik napon összehív'
hatja a kormányt - már mint

azokat a minisztereket, akik
még nem léptek ki az egyház
ból -, kezükbe nyomhatja az
Augsburgi hitvallást - amelyet
alkalmasint sohasem láttak - f>
felszól íthatja őket, hogy "leg
jobb meggyőződésüketkövetve,"
mondják meg: meanyit és mit
taníthat belőle a pap, ha össz
hangban kíván maradni a tu'
dománvos és kulturális fejlő

déssel. Idézve Castberg- szakvé-"
leményét kijelentheti azután a
miniszterelnök, hogy határoza
tuk jogszerű és az egyházra kö
telező: semmi szüksége annak,
hogy megkérdezzék a püspökö
ket vagy ,a teolóO'usokat ... Né
melyeket megkísérthet a gon
dolat - folytatja Berggrav -,
hogy tréfa az egész. Nekünk
azonban komolyan kell ven
nünk, akár tetszik, akár nem.
Castberg például ki is mondja,
hogy a pokolra mint büntetés
re vonatkozó mindenféle taní
tást ki kellene hagyni az isko
lakönyvekből, s állítja azt is,
hogy pűspökké történt rendelé
sünket bármikor letörőlheti ró
lunk a kormánytöbbség. Cast
berg nem állítja, hogy a kor
mánynak ekként, is kell csele
kednie. Állítja azonban, hogy
magtehetné. S ha 'a jelenlegi
kormány nem is szándékozik
átlépni a kapun, amelyet Cast
berg megnyitott előtte, a kor
mány által kiküldött jogi szak
értőnek az a nézete, hogy mind
ez lehetséges, méltán rágódik
lelkünkön .. :'

Nem csoda így, ha Gastberg
szakvéleményének közzététele
alaposan 'felkavarta Norvégiá
ban a közéletet. A napilapok
azóta is hasábokat szentelnek az
ügynek. Megoldást sürgetve
egyre többen követelik, főleg a
hívő lutheránus világiak közül,
hogy szüntessék meg haladék
talanul a norvég lutheránus
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egyház államegvház-jellegét, sőt

már olyan hangok is hallatsza
nak, hogy az lenne a leghelye
sebb, ha teljesen azétválasztanák
az államot és az egyházat. Bo
nyolítja a dolgot, hogy' azóta
- mint a Time and T'ide újabb
közleményében olvasom
Berggrav pűspok is kénytelen
volt elismernit "technikailag-"
Oastherg professzor szakvélemé
nye megtánuadhataelan: amit
kifogásolni lehet benne, legfel
jebb az, hogy llméltányosság
nélkül t.örekszik a jogi igazság-
ra".

Érdekes és sokatmondó moz
zanatként jegyzem még ide,
hogy az erősen anglikán beállí
tottságú Time and Tide írója
nem egészen érti a norvégiai
riadalmat. Szer-inte a norvég
államegyháznak a valóságban
még mindig kedvezőbb a hely
zete, mint a jogilag vele egy
tekintet alá eső angliai állam
egyháznak. Hivatkozik arra,
hogy nemrégiben maga Bergg
rav püspök állapította meg:
Norvégfában ők elképzelhetet
lennek tartanák, hogy a püspö
köket a kormány nevezze ki
vagy hogy az általuk jóváha
gyott imakönyvet többségi ha
tározattal visszavesse a parla
ment. Már pedig így van s ez
esett meg Angliában.

•
Valamennyien, akik szerétjük

és értékeljük az emberi szellem
maradandó megnyilatkozásait,
nem utolsó sorban azokat a ter
mékeit, amelyeknek megszerzé
sére a magasra emelkedett
nyomdaipar az elmult száza
dokhoz mérten bőségesen és ol
csón adja meg a módot, kegye
lettel emlékezhetünk meg Ott
mar MergenthaIerről, aki száz
évvel ezelőtt, 1854 május ll-én
született Haehtelben, a württesn-

378

bergi Mergentheim mellett. Ö a
soröntő szedőgép, a Linotype,
feltalálója. Ez volt az a gép,
amely 1893-ban a chicagói vi
lágkiálIításon a legtöbb csodá
latot keltette, A nagydíj, amely
lyel akkor Mergenthalert. kitün
tették, közel 17 évi szakadatlan
s igen nehéz körűlmények kö
zött végzett munkára tette rá a
koronát. De hogy inekkora
lángelmét örökített meg' szá
munkra ez az alkotás, csak ma
tudjuk felniérni igazán. Minden
javítás, amit azóta végeztek a
gépen, egytől-egyig és kivétel
nélkül azokat a lehetőségeket

fejlesztette tovább, amelyeket
már az eredeti szerkezet magá
ban foglalt.

Mergenthaler édesapja tanító
volt Ensingenben. Az ő keze
alatt végezte ej Ottmár 1868-ra a
népiskolát, Már addig is sok je
Iét adta kitűnő érzékének a teeh
níka iránt, nemcsak kézügyes
ségben. de tervező képességben
is. Egészen kis fiúcska volt,
amikor egy alkalommal fell0
pódzott az ensingeni templom
toronykamrajába s addig mata
tott a templomóra körül, amely
már évek óta egyhelyben állt,
amíg az óra egyszerre csak
járni kezdett. Nemcsoda, ha az
eszes és szorgalmas fiúcska sze
rette volna. ha édesapja tovább
taníttatja és beírutja a közeli
reáliskolába. A rosszul fizetett
szegény tanító azonban nem
merte vállalni a későbbi költsé
geket. és inkább Bietisrheimbe a
sógorához, Ludwig BakI órás
mesterhez küldte a fiút: hadd
tanulja ki nála ezt a meater
séget. Szerencse, hogy Ottmár
nem vesztette kedvét és hamar
megbékélt a fordulattal. Külö
nösen, amikor nagybátyja, aki
messze környéken híres, tekin
télyes iparos volt, maga is buz
dította a fiút, hogy a mühelv-



munka mellett tanuljon rajzol
ni is és látogassa szorgalmasan
az esti és a vasárnapi iskolá
kat. Ottmár egész életén át há
lával adózott ennek a rokoná
nak és egyben mesterének, aki
önzetlenül mindig csak az Ő ja
vát kereste'. Annál szebb volt ez
Hahl részéről, mert ő csak Ott
már mcstohaanyjának volt a
fivére s valójában semmi vér
ségi kötelék sem volt köztük.
Hogy mennyire megérdemeHea
nagybácsi a hálát, kitűnik ab
ból is, hogy amikor Ottmár
megszereste amesterlevelet,
mindjárj beajánlotta őt Ameri
kában élő fiának, August Hahl
nak, aki egy kisebb elektromos
müszer-g-yárat alapított volt
Washíngtonban, s az utiköltse
get is előlegezte neki.

Ottmár ritka képességei itt,
az unokafivér gyárában bonta
koztak ki. A szedőgép eszméje
akkor csillant meg: előtte, amí
kor egy Írógépfélét tuutattak be

-neki,amely a betűit Iitografi
kus nyomás számára mindjárt
a kőlapra írta volna. A szerke
zet nem vált be és Margentha
lel' sem tudta olyan mértékre
tökéletesíteni, hogy gyártása és
alkalmazása kifizette volna ma
gát a nvomdaiparban. A szedő
gép gondolata azonhan nem
hagyta nyugodni, még akkor
sem, amikor csak úgy zudultak
reá a viszontagságok és meg
próbáltatások. Nemcsak a ter
vezés és kivitelezés terén szen
vedett sorozatos kudarcokat, de
anyagi gondok, tőkehiánv és
emberi rosszindulatok is gyötör
ték. Hosszú évek fáradozásai
vesztek kárba addig, amíg rá
jött arra, hogy nem használ
hatja a papirkáSla-matricákat,
hanem fémpálcikák végébe kell
mélyíteni a betűket, Vagy
amíg rájött arra, hogy ll, sorrá
foglalt betűk ólommal való ki-

öntésének magában a gépben
kell megtörténnie,

Az általa végül is megszer
keszteet első soröntő szedőgépet
'a New York Times nyomdádá
han állították fel 1886 július 3
án. Innentől számítják a diadal
utat, amelyen a szedőgép a vi
lág minden tájára eljutott. Mer
genthalérnek azonban sokáig
kellett. várnia, míg [earathatta
munkája gyümölm-,eit. Az ame
rikai szaklapok négy éven át
elhallgatták a találmányt s az
akkori Németország vezető szak
lapja, a Journal 'ür Buch
druckerkunst csak mint ujabb
szélhámosságról emlékezett meg
róla. Üzérkedő mesterkedésekkel
is meg kellett küzdenie Mergen
thalernek, amikor egyes ameri
kai lapkiadók monopóliumként
akarták megszerezni a gépet
vállalatuk számára.

A Mergenthaler-féle Linotype,
amelynek sikerét előbb az 1890
évi newyorki kiállítás, majd a
már említett chicagói világkiál
lítás pecsételte meg, ma is a
legelterjedtebb a soröntő szedő
gépek közül. Hiszem, hogy ér
dekelni fogja olvasóinkat; mi
ként működik egy ilyen gép'

A szedő a szedést eg-y írógép
szerű billentyűzet lenyomásával
végzi. Minden betű lenvomásá
nál a gépen levő betűtárból az
illető betű mélvített képét vi
selő matrica, jelen esetben réz
lapocska esik le s ezek a leeső
betűk egy vezetőn keresztül egy
másután sorakoznak. Minden
szó után egy kizáró éket szed
nek. Amikor az előírt nagysá
gú sor betelt, a szedő egy emelő
segítségével "elküldi" az egész
sort a géppel összeszerel- öntő
szerkezefbe, ahol a .további fo'
lvamat már önműködően törté
nik, függetlenül attól, hogy kö:u
ben a szedő tovább dolgozik. Az
őntőszerkezetben erős nyomás-
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sal ólom ömlik a matrica ~ozi
tiv betűképébej abeöntött olom
gyorsan megkeményedik és egy
teljes sort ad, amelyen a matri
cáknak megfelelő betűk maga
sított, negativ képe áll. Ezeket
a sorokat foglalja azután hasá
bokká, illetve oldalakká a tör
delő, s lényegében ezekről az 01
dalakról történik a nyomás.
Bent a gépben a már felhasz
nált matricákat mindjárt öntés
után egy elmés elosztószerkezet
önműködően visezaviaz] a betű
tárba,

A Linotype hátránya, hogy
hiba esetén az egész sort ujra
kell szedni, előnye viszont,
hogy gyorsan lehet vele dolgoz
ni .és könnvű a tördelés. Ezért
van az, hogy a napilapok mind
ilyen szedőg-épeken készülnek.
Az egyes betűket szedő él'> ki
öntő első gépet, amelynek neve
Monotype, nemsokkal utóbb,
1894-ben találta fel Tolbert
Lametiin; Egyidőben, 1883 körül
Mergenthaler is kísérletezett

A KIS ÚT

ilyen gép szerkesztésével, S ha
már ennél tartunk, hadd je
gyezzem ide, hogy a Monotype
- a másiktól eltérően - külön
szedőgépből és öntőgépből áll.
A szedőgép billentyűzetének le
nyomására itt a gép sűrítetj le
vegőjű lyukasztóda egy papír
szalagra az egyesbetűknek
megfelelő csoportozatban lyu
kakat üt. A kész papirszalagot
azután az öntőgépbe helyezik
és a gép a betűket és jeleket
tartalmazó matricarámát meg
felelő helyzetbe hozva az egyes
betűket önműködőenkiönti.

Az önemésztő lázas munka és
a sok izgalom, sajnos, igen ko
rán aláásta Mergenthaler egész
ségét. Amikor 1892 nyarán utol
jára látogatta meg Európát,
már a súlyos beteg benyomását
keltette. Allapota 1894 végétől
fokozatosan romlott s 1899 ok
tóber 28-án meg is halt balbirno
rei otthonában. Mindössze 45
éves volt,

Minden komoly könJ}1'ből azt a tanulságot vontam le, hogy
1.'Ullásunk lényege s lclkiélf·tünk próbaköve a ezeretet gyakor
lása. Erről fognak meg-ismerni az emberek és az utolsó ítéleten
·ettől tétetik függővé örök üdvösségünk, vagy kárhozatunk. Ko
moluan igyfkeztem tehát eszerint alakítani életemet.

Mostanában azonban két probléma gyötör: 1. Az egyik, hogy
az emberek megsegíttetési igénye táguló tendenciájú, akár a vi
lágegyetem. Nemcsak anyagi és erkölcsi támogatást kérnek, de
még az ember e.flyéni barátkozását is, és olyan utakat, beszerzé
seket, elintézéseket, amelyeket ugyanúgy ma.guk is elvégezhettek
volna. Éppen csak kényelmesebb nekik, ha én. végzem el. 'I'udom,
kell "balgán~.k lenni Krisztusért", a szeniek ilyen "jó bolondok
'voltak", de bennem valami lázadozik ez ellen.

2. A másik: úgy éreztem, hogya szeniirá« szelleme szerint
a ezeretetseolaálai me.qelőz mindent, még az imádságot is. Mi1Jel
-nekem az imádság mindig nehezemre eseti, örömmel ragadtam
meg a lehetőséget: imádság helyett valami szeretetszolgálatot ten-
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