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Monostori iMre 
„A protestantizmus az emberből 

szóló isten vallása”
Németh László üdvösségügye  

és az Eklézsia-megkövetés

Protestantizmus, mély magyarság, kultúra  
Németh László sajátos vallásossága értékvilág-össze-
tevőinek és életelvének, egyszersmindmagyarság
tudatának egyik legfontosabb meghatározó ereje és 
táplálója. A magyar reformáció értékrendje a kiin -
dulópontja(smindvégigmeghatározóéltetője)akul-
túráról (mint belső, orientáló erőről, iránytűről) ki-
alakult felfogásának is. Még tágasabban: a „mély 
magyarság” gondolat mint a magyar kultúra jelle  gé-
nek,minőségénekmegítélésilehetőségeugyancsaka
magyar protestantizmus értékvilágában gyökeredzik. 
Magyarságtudataésreformátuséletszemlélete,világ
 képe egységben van – ha nem is mindig zavartala-
nul –egészpályája során,különösenaz1945előtti
korszakaiban. (Jóllehet a romániai utazásának tapasz-
talatai 1935 késő nyarán–őszén [Magyarok Romá -
niá  ban]súlyosbizonyítékokatjelentenekszámáraaz
erdélyi magyar szellem és általában a magyar élet 
megroppanásáról.)Reformáció,„vallásosság”,erkölcs
filozófiaésa„mélymagyar”(azaza[főlegmagyar]
történelemmélyrétegeiben,aXVI–XVII.században
találhatószellemiésemberimagatartásbeliösztönző
erőkönnyugvó)kultúrafelfogásszorosanegybekap-
csolódikezenazíróipályán.Smégvalami–ama-
gyar európaiság gondolata: magyarság-gondolat és 
Európagondolat összeköthetősége (a szerves alapú
polgárosodás),azaza„harmadikút”(mertszöveg-
szerűen bizonyítható, hogy ezt a megragadhatóan 
egyszerűtartalmatértirajtaNémethLászló,snem
valamiközteskitérőt)szellemiprogramja.(Vö.Ma -
gyarság és Európa,1935)
1936tavaszánírtaaTanú lapjainaRavaszLászló

református püspöknek szánt esszéjében (Két temp-
lom közt)akövetkezőket:„Melengetőközösségektől
meglehetős távolnőttemföl,dehavolt csoportélet,
amely táplált-védett: az a magyar protestantizmus volt. 
[…]Azigazicsaládfőnagyapámvoltshuszonnégy
unokatestvérem: a testvéreim. Mély törzsi büszke-
séggel néztem ezt a lombos parasztcsaládot. A család 
maga is büszke volt magára. A kiveszett középnemes 
családok helyébe benőtt jobbágynemzetségek közt

őkvoltakalegkülönbek.[…]Pályámonegypillana-
tigsemszolgáltamaprotestánsegyházat–,sőtmint
mindenmaiegyháznakellenfelevoltamésvagyok,
demindigszívesenkövettemamagyarprotestánsha-
gyományt, melynek legfrissebb s legteljesebb kivi-
rágzásátAdybanszerettem.SylvesterJános,Heltai
Gáspár,Vizsolyibiblia,SzencziMolnárAlbertzsol-
tárai,BethlenMiklós, a debreceni kör, Földitől Fa
zekasig,sőtTóthÁrpádig:kedvestanulmányaimcí
mei; egyben családfám is a magyar szellemben.”  
(AhúszasévekvégétőlkezdenekelsorakozniAdy
rólésarégi–református–(mély)magyarságrólszó
lóesszéi,majdújramegjelennekanegyvenesévek
elejénis.)
Ugyancsak az imént említett esszéjében (majd

máshol,máskoris)körvonalazzasajátságosvallásfel-
fogásának tartalmát és értelmét. „Nekem a protestan-
tizmus a vallásos állapot egy formája,melyLuther
előttlegalábbkétezerévvelkezdődött,smesszetúl-
árad ma is az egyházain. A protestantizmus az em-
berből szóló isten vallása.” A protestáns istenérzet 
–írjamáshol–nememelkedettállapot,hanemmin-
dennapian természetes. „Bennünkműködő terv ez
az isteni zászló, amelyetvégigkell vinni az életen.
Ahogy van a fának és testnek növésterve […], van
egy üdvösségféle lelki legtöbb is, amely az Isten
erejévelélazemberben,smegbünteti,haelárulja.” 
Aprotestantizmus vívmánya: „Isten és ember közt 
a közvetlen út” (San Remo-i napló,1935).A„zászló”
metafora,motívumévek,sőtévtizedekmúlvaisföl-
bukkan Németh László életművében (szépirodalmi
munkáiban is). A protestánsmagatartás, a helyes
életút ugyanis lényegébennemmás,mint ennek a
zászlónak,belsőirányjelzőnekafigyeléseéshelyze-
tének, „állásának” értékelése. A protestáns ember
az egészre figyel – írja 1936ban aMessziről című
(SzekfűGyulánakválaszoló)esszéjében–,„akezé-
ben tartó [sic!] zászlónyeletvigyázvanemügyelaz
árnyalatokra[…]”.„Azemberlegfontosabbügye,az
ügyeitösszefoglalónagyügy,azüdvössége.”Aka
tolikushívőgyónóember:lelkébenabűnbeesésés 
a megtisztulás váltogatják egymást. A protestáns em-
bernemismeriabűnökhierarchiáját.„Kőtömbként
görgeti fölfelémaga előtt az üdvösségét, s ha egy
percre elengedi, visszahull rá, agyonnyomja. […] 
A protestáns számára egy halálosbűnvan,az,ame-
lyiknélazIstenvégképpelhagyjaőt[…].”Azüdvös-
ség–elkárhozás lelki problematikája Németh László 
felfogásában,életművébenközéppontiésegyetemes
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érvényű„vallásos”erejűbelsőállapotés
szabályozó elv. A maga mindenkori szá -
monkérő mechanizmu  sával együtt. 

„A bűn az, hogy az ember sok a világ-
nak.” – Erdély mint hívószó
NémethLászlószépíróiéletművébenkü-
lönlegesen fontos szerepet játszanak a drá -
mák,ugyanis–majdnemmindig–szerző
 jük nagy belső feszültségeinekeredményei,
művészitermékei.Miavétkeazőjelen-
tős történelmi (vagy csak tapasztalatból
megformált)„nagyember”hőseinek?Az
avétkük–folytatvaarészcímbeliidéze-
tet–,hogya„nagynemességéppúgymeg-
bűnhődhet,mintanagygonoszság;attól
függminden,hogybeletiporeavilágba,
kihívjaeazistenekirigységét.[…]Adrámaegyje-
lentékenyembervívódása[…]”(Dramaturgiai babo-
nák, 1941).NémethLászló„beletipró”hőseiszámo-
sak. A VII. Ger  gelytől(1937)kezdveAz írás ördöge 
(1969)Semmelweiséigsokantartoznakebbeasor
ba. Mely hosszú sorban az egyén és a világ éles konf-
liktusa a „nagy ember” megtöretésével vagy a rá-
ismerés,afölismeréskatarzisávalvégződik.Ebben
az írói, dramaturgiai helyzetben a katarzis forrása 
– csaknem mindig – a kiválóság veresége. A környe-
zetnembírjaelviselniazt,akinálakülönb.Kivált
képpakkornem,haezakülönbembermégakaratos,
fantáziadús, követelő és igazságtudatában rendít
hetetlen. Az ilyen hős óhatatlanul érdekeket sért. 
Akonfliktus tehát–amelyazemberi természetben
lakozik,sőt„várakozik”–elkerülhetetlen.
A XVII. században az Erdélyben, majd Hollan

diában, aztán újra Erdélyben élő ésműködő „nagy
ember”,(Misztótfalusi,Tótfalusi)KisMiklósszemé-
lye és tevékenysége a történelmi valóságban is klasz-
szikusan „sok” volt „a világnak”, azaz – ebben az
esetben – az ortodox reformátusságotmegtestesítő,
régimódi,szűklátókörű,irigy,defölöttébbérzékeny
eklézsiabeliuraknak.KisMiklós(1650—1702)jeles
kultúratörténetiszemélyiségvolt.Betűmetsző,nyom-
dász,könyvkiadó,avizsolyiBiblianyelvezeténekkor
rigálója.1680és1689közöttAmszterdamban tevé-
kenykedett, jómódban,megbecsülésnekörvendve:
héber,görög,örmény,grúzbetűketismetszett.Több
ezer példányban kinyomtatta amagyarBibliát, az
voltanagycélja,hogy idehazaminél több írástudó
emberolcsónhozzájuthasson.Hazaköltözött,megnő-

sült, két lánya született, s a kolozsvári református
egyháznyomdájátvezette.Nemcsakegyházi,devi-
lági irodalmiműveket is kiadott: Balassit, Rimayt,
NyékiVörösMátyást.Büszke,talántúlságosanbüsz-
keembervolt,apolgárosodottNyugatésazelmara-
dottságba süllyedt erdélyi állapotok nagy kontrasztját 
nehezen viselte.Öntudatosan állt ki igazaimellett,
melymagatartásazeklézsiafelsőbbköreibenellen-
ségesviselkedésnekszámított.Rosszindulatúmende
mondákkalésanyomdátérintőanyagi természetű
vádakkal tették közellenséggé, mely vádakra – jó
hiszemű,áméles–védőbeszéddelválaszolt(Maga 
személyének, életének és különös cselekedeteinek 
mentsége, melyet az irégyek ellen, kik a közönséges 
jónak ezaránt meggátolói, írni kényszeríttetett). In
nentől kezdődően nem volt visszaút. És nem volt
megbocsátás az eklézsia részéről. Esetleg eklézsia
megkövetés jöhetett szóba, a templomoltára előtt
nyilvánosan elmondva a bűnbánatot.Drámahősnek
és drámai szituációnak mindez az együttállás tökéle-
tesenmegfelelő.
NémethLászlóvonzalmaésélénkérdeklődéseaz

erdélyi történelem, hagyomány és kultúra (benne 
azirodalom)irántúgyszólvánegészíróipályájátte-
kintve érvényes.Kritikusként egyik legelső esszéje
az Erdély lelke a legújabb irodalomban (1926);majd
1927ben(aProtestánsSzemlében)folyamatosanösz-
szesenhaterdélyi íróportrétközöl,1929benbeszá-
molótadaszékelyírókestjéről.AVálasz megalapí
tásakor (1934) első helyen számít az erdélyi írókra
(ÁprilyLajosaközvetítő),sarádióbanmintaziro-
dalmi osztály vezetője (1934/35) úgyszintén figyel
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rájuk.Számoskritikát, esszét, portrét közöl erdélyi
írókról és művekről – Áprilytól Tamási Áronig 
(ezutóbbirólhatot).Őmagaistöbbszörpublikálaz 
ErdélyiHelikonban; az erdélyi írók és irodalmi fo-
lyóiratok (ErdélyiHelikon, Erdélyi Fiatalok,Hitel)
nagyrabecsülik.Ezavonzalomésérdeklődésazer-
délyiség iránt – amit „irodalmilag” nem ront le a már 
említett 1935ös romániai utazásának tragikusnak
ábrázolt élményvilága sem – abban is megmutatko-
zik,hogyadrámaíróNémethLászlótöbbszörvette
témájátitteni„nagyemberek”élettörténetéből.Uta
lunk itt a Bethlen Kata(1939),azEklézsia-megkövetés 
(1946),azApáczai(1954)címűdrámáiraésaBolyai
téma feldolgozásaira: 1960as A Bolyaiak drámája, 
Apai dicsőség,1961esA két Bolyai, Képzelt beszél-
getés, A Bolyaiak. Első és második filmterv,illetőleg
(ugyanebbenazévben)nagyesszéjéreaBolyaiak–
apaésfia–tudománytörténetiszerepérőlésjelentő-
ségéről(A Bolyaiak a matematikatörténet világában). 

„A pedagógiai kísérletezés mellett az első vásárhelyi 
években is a dráma lesz egyetlen gőzkisipoltató mű-
fajom.” (A drámák elé, 1969)
Németh László hódmezővásárhelyi éveiről elsősor-
ban Grezsa Ferenc kitűnő korszakmonográfiájából
(Németh László vásárhelyi korszaka, 1979)ésaké-
sőbbmegjelentlevelezéskötetből(Németh László éle
 te levelekben 1914–1948 [1993]) tájékozódhatunk.
1945utánazíróéleteéséletcélideájajelentősválto-
záson ment át. Míg korábban a „magyar szellemi
erők[élet]organizátora”kívántlenni,aháborúután
elsősorbanaszolgálat-etika eszményvilágában: a pe-
dagógiai ethosz szerint élt és dolgozott. (Szépen
mutatjabeeztaváltozást lánya,NémethMagdaa
Mély  ségből mélységbe. Németh László és családja 
1944–1945) című 2010es kiadású könyvében.) Ám
belső,erkölcsielkötelezettsége,sennekegyikfőpa-
rancsa nem változott. „Szerettem az igazságot…”
adtamég1937bendrámahőse,Gergelypápaajkára 
a lélekevallomásos törvényét,amitőlmost,anagy
világfordulásidejénsemtágít.Amáridézettbeveze-
tőjében(A drámák elé)arrólisbeszámol,hogydrá-
mái közül az Eklézsia-megkövetés (1946)ésaHusz 
(1947)„barátifelszólításokravoltválasz,hogyírása-
im megtagadásával vásároljam meg nyugalmamat”. 
(A háború előtti egyikmásik esszéjéről, tanulmá-
nyárólvoltszó.)„MisztótfalusiKisMiklósmegtette,
smilettekézsiamegkövetésénekakövetkezménye?”
IdőközbenmégVásárhelyenezakétdrámatrilógiává

bővül a Széchenyivel (1946 végén), amely szintén
rendkívülihelyzet(aMagyarKözösségper)előérze-
teként mozgatta meg az örökösen „veszélyt látó” kép-
zeletét. Az „igazságszeretet drámáit” mint sorozatot 
az1953ban(aSztálinhalálaelőttihetekben)írtGa -
lilei (illetveegyévvelkésőbbazApáczai) zárja le. 
(Az Eklézsia-megkövetésfőhőse,KisMiklósaszín-
darabban mint szellemi elődjére hivatkozik Apá
czaira, anagy tudósraés tanítóra:„Azta szegény
ApáczaiJánostatoronybólakartaabolondRákóczi
ledobatni; mégis beadta aMagyar Enciklopédiát.”)

Az Eklézsia-megkövetést íróNémethLászló erős
fenyegetettségérzésevalós,mindennapi történések-
bőlszármazott.Demégiscsakegybefogadó,megbe-
csülősezáltalbátorító,relatívebiztonságotadóélet-
közegben,Hódmezővásárhelyen(időnkéntBékésen).
Sazélniakarás,azíróiésapedagógiaimunkálkodás
erősvágyával.Azemlített levelezéséből jól látszik,
hogynálaeznemletargikusállapot,hanema„hősi”
szerep vállalása. Igenmagas hőfokon. Elsősorban 
a polgári radikális és szociáldemokrata ellenfelei 
(ZsoltBélaéssokanmások)támadják,deaParaszt
párt is csak óvatosan védi (sőt kellemetlen helyze
tekbehozza).A legsúlyosabbatrocitás1946. január
végén éri: Schöpflin Gyula, a rádió akkori műsor-
igazgatója(éppenarádióban)kútmérgezőnek nevezi. 
Ez viszont pánikhangulatot eredményez Némethnél: 
búcsúleveleketírésciánkálitszerezbe,mikéntegyik
levelébenírja:„képzeletemmegnyugtatására”.

„Hogy a megbántott kövesse meg a bántót,  
a bárány a farkast”.
Az(1946elejénírt)Eklézsia-megkövetés terjedelmét 
tekintve rövid dráma, aNémethLászlónál gyakori
négy felvonásra tagolva. A rövidség itt tömörséget is 
jelent,atömörségpedigfeszültséget.Kevésaszerep-
lő is. (KisMiklóson és feleségén kívül csak Pápai
PárizFerencésBethlenMiklós jut jelentős szerep-
hez.)EzaszínpadiműtovábbáegyNémethnélismét-
lődőirodalmiforma:a„beszélgetős”drámasikerült
változata.(Hasonló,mintaHusz, és ilyen lesz majd 
Az áruló, aGörgeydrámais1954ben.)Ennekadra-
maturgiaiformánakazalényege,hogyanagyössze-
ütközések,illetvenagyfordulópontokközvetlenszín-
padibemutatásaelmarad,shelyükbeazotttörténtek
(nemritkánesszészerű)elbeszéléseéskommentálása
kerül. (Ellentétben például a Galileivel,amelyneka
színpadi gyújtópontjábanaszentinkvizícióésGalilei
párbajaáll.)Afőhősezekbenadrámákbanabszolút
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főszereplő, a többiek inkább csak rezonőrök. (Nem
úgy,mintpéldáulA két Bolyaiban,amelybenafelek
drámai összecsapásokban igyekeznek bizonyítani
azigazukat,választásuk,álláspontjukhelyességét.)
Jellegzetes sajátja még az Eklézsia-megkövetésnek,
hogy a színpadi felvonások különkülön is sajátos,
kisdrámák:afőhőstörténetébenkülönkülönis„no-
vella”értékűek.
TótfalusiKisMiklóstörténeteaszóbanforgószín-

darabbanegytemetésselkezdődikKeresden,aBeth
len kastélyban. Előző este eleget gyötörték már az
eklézsiaurai,nemigenóhajtegytársaságbakevered-
nivelükújra.Nemvonzzákafinomfalatok,aborok
ésapipáksem.Deatalálkozásmégiselkerülhetetlen,
s a beszédmindvégig perlekedés: Kis tudományát,
szakmaieredményeitfitymálják.„KisMiklós:Na
gyonmegkeserítetteakolozsváriklérusazénélete-
met.–Németi:Kölcsönbetörtént.”Shamarelőkerül
Kisfőszomorúsága.„Csepregi:KezdetbenKisMik
lósuram ismásképpmutattamagát. –KisMiklós:
Háthogynemutattamvolna.Amikortehettem,nem
zsibbasztották el bennem a devotiót.” Azaz az oda-
adás,afelajánlásigényét,belsőparancsát.Akolozs-
vári eklézsia urai nem óhajtanak tárgyalni a nyomda 
tulajdonjogikérdéseiről.Csakvádaskodnak,követe-
lőznek,ócsárolnak.(Korábbanazegyháznyomdáját
beolvasztottákaKisnyomdájába.)PápaiPárizuram,
KisMiklósjóakarójaalélekbékéjénekfontosságára
figyelmeztetiKist.Mireő–nemkisbüszkeséggel–
elárulja,hogyleghőbbvágyamindigezvolt:„Hogy 
anemzetelőttkedvességet lelek.Megnemszámol-
hatni:mit áldoztam én föl azért.Hollandiában volt
úgy, targoncával tolták a pénzt a házamhoz, s én 
a számba való kenyeret is sajnáltam magamtól.”  
Scsakömlik,folyikakeserűségKisMiklósból.
AmásodikfelvonásKisMiklóskolozsváriházá-

ban játszódik. A házigazda nagy elkeseredettségé-
ben folyvást zúgolódik, nem találmegoldást, egyre
mélyebbre kerül a tehetetlenség hínárjában. „Mióta 
a reformációt Erdélybe behozták: ilyen rossz világ 
nem volt a könyvnyomtatásra.”Majd tovább: „Én
meggyűlöltemaztazErdélyt,aholaragadozástbün-
tetlen űzik, de egy kis közjóért esztendőket kell
csúszni,instanciázni.”Azönmagárólkialakítottképe
pedig: „az egyházfinál is utolsóbb vagyok”. S elő-
bukkan a protestáns istenképzet mint hivatkozási 
fundamentum:„AzIstenhangja,amiazembertvi
szi:nemismerkésőntéskoránt.Azcsakaztismeri:
erőszakottesznekerajtavagysem.”KisMiklósnem

találja meg a helyes döntést (amely talán nem is lé -
tezett, létezik)ebbenahelyzetben,kelepcében:csa-
ládját hátrahagyvaHollandiábamenne újra. S ezen 
a ponton s ebben a lélektani helyzetben fogadja el 
Pápai Páriz (és saját felesége) javaslatát, tanácsát: 
megírjaaMentséget,kinyomtatja,sazegyetemesek-
lézsia gyűlése elé terjeszti.A két döntőmozzanat
ebben a fejleményben:Kis jóhiszeműen, demégis-
csak(baráti) tanácsracselekedett, samásik:aki-
nyomtatás, vagyis a nyilvánosság fölkavaró ereje.
Nem nehéz fölfedezni ezekben a dramaturgiai össze-
fűzésekbenaszemélyesrészvétel,azönképésasaját
helyzetmegjelenítésének írói dilemmáit;mostmég
csak ezt: védekezni vagy támadni a hatalommal szem-
ben. (Miként a protestantizmus erejének a jelenléte is 
kézzelfogható.)KisMiklósszellemibajvívókéntazt
várja,hogyvisszakaphatjajóhírétazeklézsiauraitól.
Aharmadik felvonáselejénhamarkiderül,hogy

KisMiklósvégzeteshibátkövetettel:Mentségében 
nem védekezett, hanem támadott, a hatalom pedig
ezek után megkövetést,azaznyilvánosésünnepélyes
bocsánatkéréstkövetel.HaKiseztmegteszi,marad-
hat.Mireő:„Csakagerincedcsontjáttörikel;aztán
maradhatsz.”SújraazIstenéssajátmagaügyeként
említisorsát,ésahazaüdveként,abennünkélővir-
tus,abátorerényegyetemesértékeirehivatkozik.Az
adományozás, a „devotio”mint lelkiüdvösség jele-
nik meg: „ennek a kis Erdélynek a zsaluit a világra 
kinyissuk; a bibliotékákat jeles könyvekkel töltsük 
meg; az illiterátus embereket az olvasásra rákapas-
suk.”AzazKisMiklósvirtusa,erényeaközjószolgá-
latával azonos. (Hivatkozás történik itt aKonstanz
banperbefogottHuszJánosra;adilemmaishasonló:
nyílt vitában, a szellem fényénél eldönteni, hol az
Istenigazsága.Shavalóban,azészérveiáltalmeg-
győzettünk: a szerint a belátás szerint fogunk csele-
kedni.)PárizFerencutánBethlenMiklós,Kismásik
jóakarója úgyszintén tanácsol(ahódmezővásárhelyi
„barátifelszólítás”szituációígymármásodszorjele-
nikmeg):tegyenúgy,minthabehódolnaüldözőinek,
azaz vállalja a megkövetést. Érve: „Nem az utolsó
szóért jöttél te haza, hanem munkálkodni.” Egy
szersmind az alázat erényére isfigyelmezteti: „Aki
angyalok dolgára vállalkozik, az váljék angyallá 
aszívébenis.”Kisválaszamegintaprotestánsvilág-
képszerintvaló:„ÉnazÍrásbanseholsemolvastam,
hogy angyalok meghagyták volna taposni maguk-
banazIstenkövetjét.Sőtmegkövetelik,hogytisztel-
jékőket.”Bethlenabékéspraktikumoldalárólérvel
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tovább a megkövetés mellett (ezek az érvek – miként 
jeleztük – a legszemélyesebb és legaktuálisabb ügyei 
azírónakis):„Családod,munkádsavalódivirtus
eztkívánja.[…]Csendességetakarokateműhelyed
körül,sannakmegkelladniazárát.”ÉsKisMiklós
megadja magát: megadja az árát. Jóakaróira hallgat-
va vállalja amegkövetést. (AmitHusz nem vállalt,
Galilei viszont –KisMiklóshozhasonlóan–végül
vállalt.)
Azáró,negyedikfelvonásbanKisMiklóstolószék-

ben: a testi nyomorúság is elérte a megkövetés után. 
Test és lélek szörnyű veresége ez. „Az egész Ko
lozsvárt,azegészErdélybennincsember,akineklej-
jebbkénehorgasztaniaafejét,havirtusrólbeszélnek.
AvásáribormérőazőlacikonyhájábanCatónakérez-
hetimagát, haTótfalusiMiklósra fordul abeszéd:
vele nem követtettek eklézsiát.” (A Németh-dráma-
beli Galilei szinte szó szerint ismétli majd ezt a fáj-
dalmasérvelést.)Shiábaígérikmegarangosjóakaró

uraimék(BethlenésPáriz),hogyezutánmajdmin-
den másképp lesz, Kis Miklós természetének vul-
kánkitörései már semmiféle újrakezdést nem való -
színűsítenek: a megtagadott és elvesztett virtust
már nem lehet föltámasztani. (Ám felesége prak
tikus tapasztalata ugyancsak figyelemre méltó:  
„A kegyelmed sorsa, higgye el, a természete volt.
[…] Igenmakacs volt abban, amit föltettmagában.
[…]Aztánazembereketishamarmegvetette.”)Vég
ső kétségbeesésében Kis Miklós a nemzete ellen 
fordul.A„beletipró” természet, adrámabeli „nagy
ember”zabolátlanná, „szörnyeteggé” lesz. (Látha
tólag szoros érzelmi kapcsolat van az egy évvel ko-
rábban,mégBékésen írtSámson című drámájának
hősével.)

Az Eklézsia-megkövetés klasszikusan szép pél-
dájaalegszemélyesebbíróiélményvilág,afelhalmo-
zottszellemitudáséstapasztalat,valamintaművészi
objektiváció sikeres ötvözetének.


