
„Írd meg tehát, amiket láttál!” (Jel 1,19)

Kapufelirat: „Külföldieknek tilos!”

1997-ben megszűnt a börtön Ungváron, és egy levéltár

nyílt a helyén. Rövid zsákutca, erős kapu beléptetőrendszerrel.

A bejárat feletti írás közli, hogy a levéltár mikor van nyitva,

majd egy figyelmeztetés: „Külföldieknek tilos a levéltár láto-

gatása.” Semmiképpen sem juthattam volna be – csak a

Magyar Egyházi Levéltárosok Egyesülete tagjaként – és ki

sem a szomorú emlékű épületből. Óriási mennyiségű cirill

betűs iratanyag halmozódott fel a papírdobozokban. Csendben

állnak a polcokon, mint régen a rabok. M. Delehán igazgató

levélben kérte a segítségünket. Bementünk, és a levéltárosok

mindent készségesen elmagyaráztak, megmutattak. A tanácsa-

inkat is meghallgatták. A folyosók egyes pontjain civil ruhás,

atléta termetű férfiak posztoltak, mint a szobrok. Magasan

elnéztek a fejünk fölött. Semmilyen nyelven nem beszéltek,

csak hallgattak és figyeltek. Láthatóan feszültek voltak.  

Úgy huszonöt éve az ungvári gyülekezetünknek 30-35

tagja lehetett. Ott lakott az ukránul, magyarul és talán románul

is beszélő kárpátaljai főpresbiter. Az egykori körzet állomása-

in nem jó, ha az ember sokat kérdezősködik. Akit mégis meg-

kérdez, meggondoltan válaszol. Tudja a mikéntjét: „A testvér

gyönyörűen prédikált. Megebédeltünk, és ő sietve ment az

autóbuszhoz, hogy elérje hazafelé. Az úton megtántorodott,

elesett és többé nem kelt föl. Soha nem ért haza.” 

Gyönyörű szép az ungvári református templom, ahol

összejöhetnek a magyar baptisták is vasárnaponként egy kora-

délutáni órában. A templom egy sarkában elférünk, közel a

szószékhez és a bejárathoz. Ami az íratlan liturgiánkat illeti,

olyan, amilyenhez szoktunk. Csak énekelni ne akarjunk! A

gyülekezeti énekléshez nem sok könyvet vesznek elő. Az

éneklést nem kíséri orgonaszó, pedig hangszer van, csak játé-

kos nincs. Nincs ritmus, sem dallam. A szövege is más-más,

mindenki úgy énekli, ahogy emlékszik. A buzgóság és a lelke-

sedés nagyon hangos, szinte az égig hallik. 

A levéltár – mondjuk így – tulajdonképpen egy óriási

raktár. A dobozolt kéziratokban a cári időkből (?), a cseh–szlo-

vák uralom éveiből, majd abból a korból, amelyiket a nép

akart. Mert megszavazták, és azt gondolták, tartozzon a kár-

pátaljai nép a legerősebb

hatalomhoz, mert mindig

az erősek mellett jobb.

Ez az épület hatalmas

falaival szinte sugározza

magából a despotizmust.

A levéltári igazgató, az

egyetlen férfi kivisz min-

ket, hogy mindent be-

mutasson. Az épületből

egyetlen ajtón egy udvar-

ra jutunk. Az ablaktalan

falak határolják a nagy,

négyzetes, gazzal benőtt

udvart. A teret határoló

négy tűzfalon két ajtó

van. Az egyiken bejöt-

tünk, vele szemben van a

másik. Kérdezzük az

igazgatót, milyen célt

szolgált ez a nagy udvar. 

– Itt volt a séta. Ott

a falnál pedig a kivégzés. 

Beletekinthetünk a

levéltári kartondobozok-

ba. Csak ne vigyük el!

Kihallgatási jegyzőköny-

vek oroszul, félreértett és

értelmüket vesztett ma-

Írás és iratok (3.)

(Folytatás az előző számból)

Szebeni Olivér
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Az Ungvári vár makettje. A kastély és várfal elhelyezkedését ezen a maketten tudjuk áttekinteni.

Károly Róbert Ungvárt és környékét a vele együtt Nápolyból Magyarországra került Drugeth

Fülöpnek adományozta a rozgonyi csatában tanúsított vitézségéért. Drugeth Fülöp 1320 környé-

kén látott hozzá a mai vár felépítéséhez. Ekkor kezdődött a Drugeth család több mint 360 éves

uralma



gyar nevek. Találékony az ember, a cirill betűkből kitalálja a

fogoly magyar nevét. Az írások szovjet bírósági drámákról

informálnak. Koholt vád, súlyos büntetés. Több száz protes-

táns és görögkatolikus pap halála. Az irományok alján az

elítélt aláírása. Magyarul írta alá. Már mindegy volt. Nem

reszketett a keze. Szép kerek betűkkel, olvasható írással írta,

tudomásul vette másnapi kivégzését.

Kárpátalja kis terület (oblászty), gyorsan jutunk a város-

ból vidékre. Az egykori cseh–szlovák határnál még látható a

rozsdás szögesdrót kerítés, különösen értelmezve két, szláv

nép baráti államhatárát. Csendes, békés fasor a falucska felé

egy református templommal. Hideg téli idő van már, csontig

hatol a szél. Temetést kell tartania a papnak. Biztosan jól fel-

öltözik. Kissé szokatlan, nem vesz föl télikabátot, csak a papi,

Kálvin-palást, fejére föveg. Sujtásos, vitézkötéses szép ruha,

Pesten kapta a teológián, ahol felszentelték. Melegebb felső-

ruhája nincs. A budapesti vendégén jó meleg ruha, de ha ránéz

a magas fiatal lelkészre, vacogni kezd. 

Amikor a munkácsi börtönből levéltár lett, kívülről,

belülről sárgával festették a falakat. Az udvart határoló négy

falon bevakolták a golyóütötte sérüléseket. A négyzetes udva-

ron magasan áll a gaz.

A gálócsi templom bejárata előtt fekete ruhás, fehér

inges, csizmás férfiak várják a fiatal papot. Mondják, hogy

amíg meg nem érkezünk, senki sem lép az Isten házába. A

templom fűtetlen, és most tél van. Egy fal melletti helyre ülök,

közel az Úr asztalához, és hosszú, bár divatjamúlt télikabá-

tomba valósággal becsomagolom magam. A külső hőmérsék-

let itt van a falak között, csak a csípős szelet zárjuk ki a temp-

lomajtóval. A fejem fölött a falban egy emléktábla, művirág

koszorúval. A vendéglátóm igehirdetése és a felszólalásom

után kielégítem betűéhségemet. Elolvasom, mi van a táblára

felírva: „E templomban hirdette Isten szent igéjét 27 éven át

Gecse Endre, 1907–1959. A mártírhalált halt református lel-

kész.”

Romló és feleslegessé váló kézírás

Az Egyesült Államokban előbb csak egy szövetségi

állam (Indiana), de mára valamennyi megszüntette a kézírás

tanítását az alapfokú oktatásban. Mindenki billentyűzet segít-

ségével ír. A doktori értekezések benyújtásánál is követel-

mény: „Egyáltalán ne használjon semmiféle tollat!” A világ

valamennyi államában az oktatásügyek felelősei megdöbben-

tek a hír hallatán, de valószínűen sokan követik ezt a példát.

Amikor az orvos naponta esetleg száz receptre felírja

névjelét, a pecséten nevének olvasható felirata, nyilvántartási

száma mellé, igazán kérdéses, van-e értelme még a kézjegyé-

nek. Továbblépve felvetődik, van-e szükség kézírásra? A titok

megfejtésén túl van azonban más, egészen gyakorlati ok, ami

indokolja az egyéni kézírás alkalmazását. Aki váratlanul ada-

tokra bukkan, munka közben gyakran kell rögzítenie vagy

ábrázolnia a magyarázó adatokat, méreteket, irányszögeket.

Mindezt kézírással lejegyezve. Legyen az akár egy név vagy

telefonszám, azt is felírná, mert műszerrel, laptop segítségével

vagy hangfelvétellel ezeket rögzíteni körülményes. 

A kérdőívek kitöltése esetében a hivatal úgynevezett

„blokk betűkkel” kéri a választ. Ezzel hibák lehetőségeit csök-

kentenék. Egy rovatolt kérdőívre számítógéppel adatokat fel-

jegyezni, majd nyomtatón kiírni különleges program kell,

amire egy számítógép többnyire alkalmatlan. Az orvosi recept

kitöltéséhez alkalmazott gép erre képes, bár gyakran hibázik.

Egy sorban többféle mértékű kedvezmény kockáját kell beik-

szelni. El is találják a megfelelő kockát, egy idő után viszont

előfordul, hogy két hely közé kerül az x. Ilyenkor a gyógy-

szertár mit tehetne, a neki kedvezőbb, a betegre nézve kedve-

zőtlenebb lehetőséget alkalmazza. A pénz korlátlan uralma és

a kiszolgáltatott ember sarcolásának korában ez csak termé-

szetes. 

Tapasztalható azonban egy bizonyos elidegenülés az

írás-olvasástól. A magyar irodalomból kölcsönzött Pató Pál-

szindróma: „Nem írok, nem olvasok”. Ráadásul uralkodó

nézet világszerte, hogy az egyén a megoldásokra nem vállal-
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Az ungvári vár ismertebb képe

A mártírhalált halt Gecse Endre lelkész

A gálócsi templom emléktáblája
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kozik, azokat másoktól várja. Neki jogai vannak, másoknak

kötelességeik. A nevünk aláírásával kialakuló szokásainkról,

ezzel összefüggő tapasztalataimról egy epizódot leírok.

Hadifogságból éppen visszatért tanár készített fel a különbö-

zeti érettségi vizsgára matematikából. Nagyon sok tekintetben

kivívta tiszteletemet, ezek között volt a gyönyörű szépen írt

aláírása. Soltész István tanár úr neve S betűvel kezdődött, és

miután sikeres volt a vizsgám, elhatároztam, hogy hasonlóan

írom a nevemet, ahogy ő írta, és törekszem az olvasható alá-

írásra.  

Térjünk vissza a régi kéziratok megfejtéséhez!

Szükséges, hogy legyenek olyan kutatók, akik képesek a

„rejtélyes” gót írásjelek megfejtésére. A kutatás valószínűsí-

ti, hogy a kézírás ismerete szükséges lesz, és a felső fokú

oktatás tárgya marad, akármibe nézik, akárhogyan értékelik

tömeges alkalmazását. Tíz éve is van már, hogy

Németországból hazánkba küldtek kiolvasásra egy gót betűs

levelet, aminek soraihoz nem találtak embert a saját hazá-

jukban. Miután valamiként kiderítették az irat magyarorszá-

gi kapcsolatát, azt hitték, nagy, történelmi jelentőségű titkok

olvashatók ki belőle. Budapesten kiderült, hogy a furcsa, bár

logikus és elkapkodott gót betűk egy szimpla szerelmi vallo-

más titkát tanúsítják.

Azt sugallja minden: ne írj, ne olvass, ne kommunikálj,

ne nyiss ajtót, ne bízz soha senkiben! A földi életünkben sze-

mélytelenné válunk, akár a bujdosók vagy menekülő üldözöt-

tek. Mindenkinek van valami rettegnivalója. Mindenki min-

denkinek az ellensége. Ha nem vagy itt, hiányzol, de ha itt

vagy, útban vagy. „Bár meg se születtünk volna!” – fakad ki

belőlünk. Ezek a mondatok olyan tartalmúak, mint a Jel 6,16:

„így szóltak a hegyekhez... »Essetek ránk, és rejtsetek el min-

ket, a királyi trónuson ülő arca elől…« Az ember menekül,

rejtőzködik. A vesztesek vannak többen.  

Nagy kérdése a nyugati – úgynevezett „keresztyén” –

társadalomnak, hogy kultúráját képes lesz-e a jövőben ter-

jeszteni, vagy könyörtelenül összeomlik. Templomait, világ-

nézetét, vallását, élő hitét mind maguk alá temetik a gazda-

sági válságok, a csődök, amiket nem kerültek el, bár tehették

volna, és jön az elkerülhetetlen végzet. A dekadens nyugati

társadalom veszti hatalmát, pénzét, befolyását, hitét és zagy-

va ellentmondásait. Újra utalok Berzsenyi Dánielre, most

éppen a Magyarokhoz írott versére, a „tiszta erkölcsre”, ami-

nek hiánya miatt az ókori Róma a fennmaradásával volt

kénytelen fizetni. 

Isten lezárni készül „személyi adatbázisát”

Az élet minden napján talál örömöt az ember. Az írást,

olvasást kedvelő, művelt embert örömmel tölti el, ha tájéko-

zott, ha megoszthatja véleményét másokkal. Élvezettel nézi a

természetben az égre mutató fákat, még a lakótelep sima falú

betonházaiban is talál változatosságot. Észreveszi a teremtett

világ számtalan szépségét. A felbolygatott talajból, szemétku-

pac hátán tavasszal köszönti az apró fehér virágokat. Egy előt-

te haladó gépkocsi nemzeti hovatartozását, rendszámát látva

elképzeli a térképen, honnan jött a vándor. Érzi, hogy mind-

annyian egy vérből származunk. Ezért mindenki testvérem,

bár lenne egyszer mindenki tudatában, hogy a második Ádám

vérével visszanyerhetünk mindent az édeni veszteségeinkből! 

Egy aggódó lelkész olyan helyre készült, ahová nem

vágyott. A várható téma nem kecsegtette, de mennie kellett.

Idegei feszültek, mint hangszeren a túlhangolt húr. Ez a húr

nem adott szép, szólóhegedű hangot, hanem sivított és vijjo-

gott. A szöveg sem volt más, mint kínos, keserves jeremiád.

Így lépett ki a kapun az utcára. Aztán a szeme pillantása leol-

vasott egy hárombetűs rendszámot. A következő betűk álltak a

táblácskán: GOD (= Isten). Azonnal megértette, és nem nyug-

talankodott tovább, hiszen vele lesz Isten! 

Az emberekről – minden egyes ember viselkedéséről,

kivétel nélkül – tudják a hívő emberek, hogy részletes fel-

jegyzések készülnek. Az igazságosan ítélő Bíró kiváló érte-

sültsége a legapróbb részletre is kiterjed, ami az ember szívé-

ben van. Isten könyvekből azonosít minden embert. A Jel

20,12 két könyvet említ, a „jó és gonosz cselekedetek” köny-

vét, és egy másikat, az „élet könyvét”. Sajnos abból egyeseket

kitöröltek (vö. Jel 3,5). 

Lassan betelnek „a humán erőforrások dossziéi” a cso-

dálatos „virtuális világban”. Isten készül lezárni a személyi

adatbázisát. Újra megjelent az írás: Megmérettél és könnyűnek

találtattál! (Dán 5,27) Isten mérlegén súlyt nem ad akármi. Az

utolsó választott elfogadja Jézus Krisztus kegyelmét, és bete-

lik a választottak száma. Azt gondolom, ez már nagyon köze-

li. 

Isten könyvelésében a feljegyzett és nyilvántartott érté-

kek mások, mint általában. Isten könyveinek lapjain igazságo-

san rögzített adatok és valódi értékek állak. A nyilvántartás

egyszerre méltányos és igazságos. Feltáró módszerrel dolgo-

zik, és számol indítékokkal. Ismeri a szív rejtett gondolatait.

Rögzíti az egyén élete folyamán, milyen elvek szerint szelek-

tált, ha döntött. Mire mondott igent vagy nemet. Szerzett-e

másoknak örömöt? Műveltségével a lelkiség javán dolgozott,

vagy a primitívség visszaállításán? Az iskoláktól a sírig fára-

dozott-e, vagy lustán mindig a könnyebbséget kereste?

Kiolvasta-e az írásokból az értékeket, és alkalmazta-e mások

javára? Mindig a maga hasznát nézte, vagy a másokét is?

Örült-e az örülőkkel és együtt érzett-e a szenvedőkkel?

Kárörvendő volt-e vagy részvétteljes? Az egész életet értéke-

lő vizsgálat alapján mindenki megkapja azt, amit érdemel. Az

Úr Isten könyveiben nagyon sok minden fel van jegyezve, de

egyetlenegy rovat biztosan nem lesz benne. Hiányozni fog az

egységár rovat. Nem lesz ugyanis ára semminek. Ennyiben

Isten világa feltűnően más lesz. A földi létben mindent pénz-

zel mérő világ véglegesen összeomlik, és senkinek sem fog

hiányozni. Ahogy nem fog hiányozni a betegség, a fájdalom,

a halál, a gyász és a könny sem. A varázslás, az ördög és a

boszorkányság sem lesz játék, mivel Isten jelenléte minden

szellemileg értéktelent, bűnt és mocskos vágyat kizár. A jogos

vagy jogtalan cselekedetek eltitkolhatatlanná válnak. Az örö-

kös bajkeverők, uzsorások, milliók elszegényítőinek cseles

trükkjei, gonosztettei mind kiderülnek, és minden tettes a nagy

bírótól méltó „jutalmat kap”. Isten mérlegén kiegyenlítődik

valamennyi drámai különbség.

Az emberekről – minden egyes ember viselkedéséről –

az élő hitű üdvözültek meggyőződése szerint részletes fel-

jegyzések készülnek. Ezt a tényt nem változtatja meg az elekt-

ronikus adatrögzítés, inkább érthetőbbé teszi. Az igazságosan

ítélő Bíró eldönt minden kérdést, és lezár minden vitát. Az Úr

Isten két könyvének csalhatatlan igazsága nem hagy maga

után elvarratlan szálakat, kétséges döntéseket.

– Miért vagyunk ebben oly nagyon bizonyosak? 

– Mert azokat is Isten ujja írta. 


