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Simon Norbert 
 

Wass Albert istenképe mőveiben 
 
Az emberi élet legizgalmasabb és egyben legrejtettebb pontja az, 

hogyan viszonyul a transzcendenshez. Minden ember más és más, így 
másképp látja azt a hatalmat, amelyben mindenki, kivétel nélkül hisz. 
Nevezhetjük a felsıbbséget Buddhának, Allahnak, Istennek, de bármi 
másnak is, hiszen sokféle neve van, de lehet akár földi dolgokra is gon-
dolni, ilyen a pénz, a boldogság, a jó érzete, a gyermekek, vagy bármi, ami 
meghatározza az ember mindennapjait. A keresztyén embernek ez a leg-
felsıbb meghatározója Isten, úgy, ahogy önmagát Szentháromság egy 
örök Isten néven kijelentette a Bibliában. Wass Albert életét İ határozta 
meg. Ez számtalan mővében érzıdik, oly annyira, hogy bátran nevén is 
nevezi a Teremtıt. Nem szégyell Róla beszélni, hanem bátran adja tovább 
az élénk bizonyságtételt, amely példaértékő a mindenkori ember számára.  

Tudjuk mindannyian, hogy az ember életében számtalan kérdést in-
téz Urához, amelyek többnyire a mindennapi élettel vannak összefüggés-
ben. Kíváncsiak vagyunk, mi miért történik, hogy kellene valamit helyesen 
tennünk, hogy az Istennek vagy embertársainknak tetsszen, vagy csak 
azért, hogy boldogabbak lehessünk. Sokan és sokféleképpen fogalmazzák 
meg magukban ezeket, ám leírni nem mindenki képes, hiszen az Istennel 
való kapcsolatot egyfajta misztérium övezi, amelybe nem mindenki kap 
egyforma betekintést. Az is nyilvánvaló, hogy nem mindenkinek adatott 
olyan talentum, amelynek segítségével le tudná írni, mit is jelent neki Isten 
az ı életében. Wass Albertnek mindkettı adatott, és nem is restelli meg-
osztani másokkal, mit jelentett neki a Mindenható. Errıl a megtapaszta-
lásról szeretnék írni, hogy fedezzük fel és tanuljunk abból, hogyan lehet 
İróla elmélkedni. 

Számtalan teológiai irányzat kutatta, miben nyilvánul meg Isten: hol 
lehet tetten érni az İ munkáját, és hol van legközelebb az emberhez.1 A 
földi halandó minden bizonnyal a természetben találkozott elıször azzal, 
hogy ilyen gyönyörő rendszert csak İ tud alkotni. Ezt így írja a költı: 

„Főben, virágban, dalban, fában, 
születésben és elmúlásban, 
mosolyban, könnyben, porban, kincsben, 
ahol sötét van, ahol fény ég, 
nincs oly magasság, nincs oly mélység, 
amiben İ benne nincsen. 
Arasznyi életünk alatt 

                                                 
1  A téma teológiai kifejtését lásd dr. Szőcs Ferenc: Dogmatikai prolegomena c. 

könyvében.  58. kk. 
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nincs egy csalóka pillanat, 
mikor ne lenne látható az Isten.”2 

Látható az Isten c. versében tehát azt írja, hogy mindenhol van Is-
ten: a természetben, bármely pillanatban, minden egyes csöpp teremt-
ményben. Ez a már–már panteisztikus istenfelfogás a Wass-regények 
fontos jellemzıje. Ne keverjük össze az anaximandroszi filozófiával:3 a 
tárgyakban nem egy–egy kicsike isten van, hanem azokat egy nagy Isten 
hozta létre, pusztán a teremtés végeredménye minden. De nekünk is be 
kell vallanunk, hogy sokszor elcsodálkozunk, hogy milyen csodálatos 
tájak, természeti képzıdmények léteznek.  

A költı nem rejti el Urát. Nem zeng róla bonyolult nyelvezető, 
majdhogynem érthetetlen szózatokat, végtelenül egyszerően adja elénk, 
hogy még a legkisebbek is megérthessék, kicsoda az, aki mindent alkotott. 
Ilyen egyszerően fogalmazza meg Nuca, A funtineli boszorkány fıhısnı-
je istenhitét:  

 
„- Hát van olyan, aki nem tudja, hogy mi az? Látja a kék eget, a fákat, a virágokat, 
és nem tudja, hogy mi az? Érzi bırén a napsugarat és a szellıt (…), érzi orrában a 
tavaszt, és fülében a patakokat, látja az estét, és látja a reggelt, az éjszaka csillagait, 
és mindent, és nem tudja, hogy mi az Isten?! Hahaha! Hát van olyan is?”4 

 
Igen van, válaszol a Látható az Isten c. vers második versszaka: 
„De jaj annak, ki meglátásra vak”5, mert csak akkor fogja meglátni, 

amikor olyan idık jönnek, amikor már esetleg késı. Szerintem az egyik 
legérdekesebb megfogalmazás az Elvész a nyom két szereplıjének Isten-
keresése: hitükben kételkedve akkor kaptak bizonyosságot, mielıtt meg-
haltak. 

Hiribe Pál 
Halász 
élt„Itt nyugszik 
 66 évet, 
s belehalt 
Istenbe, 
akit nem hitt 
de megtalált.”6 

 

                                                 
2  In: Wass Albert: Összegyőjtött versek. Szerk. Várvédy Zsuzsa. Kráter. Pomáz, 

2001. 
3  Sawyer, Frank: Filozófiai perspektívák 1. kötet. SRKTA. Sárospatak, 1999.  24 

– 25. 
4  Wass Albert: A funtineli boszorkány. II. kötet. Kráter. Pomáz, 2003. 159. 
5  Wass Albert összegyőjtött versei.  19. 
6  Wass Albert: Elvész a nyom. Kráter. Pomáz, 2003. 16. 
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Wass Albert hitvallására nézve talán ki is mondhatjuk, hogy tiszta 
református, és nekünk ez csodálatra méltó, hiszen korunk emberei között 
alig találunk olyat, aki ilyen komolyan megfogalmazna hittételeket. Emel-
lett a figyelmes olvasó észreveszi, hogy a költı cseppet sem aggódott élete 
felıl, mert tudta, hogy bárhol is legyen, Isten soha nem hagyja magára. 
Természetesen ehhez keresztül kellett menni események tengerén. Sok-
szor viharokon, reménytelennek látszó helyzeteken. Ennek gyönyörő 
leképezıdése a Te és az Isten c. vers, hogy a költı Istenre valószínőleg 
akkor talált rá igazán, mikor bajba került, de akkor nemcsak támaszként, 
hanem végsı menedékként fogadta İt el. Nem is lehet elfelejteni azt a 
pillanatot, amikor az ember elıször elfogadja Istent az életében irányító-
ként. Az „én Uram és én Istenem”7 - érzés adta boldogság komoly alapja 
a hitnek. 

Mikor a bujdosó az Istennel beszél c. versében az elkeseredett 
honvágy szólal meg, közvetlenül beszél Istenhez, aki mint az igazság jele-
nik meg más írásában. 

„Hová, Uram, hová vezet az utunk?”8 – teszi fel a kérdést, s kéri: „ne 
hagyj elveszni minket, Miatyánk.” 9, s reménykedik: „Tudjuk, Uram, hazavezetsz 
még egyszer.”10 Az elkeseredett magyar szólal meg rajta keresztül, amely 
nemcsak az ı nemzedéke üzenetét hordozza, hanem sokkal régebbiekét, 
gondolva csak Rákócziékra, Kossuthékra, és mindazokra, akik hazájuktól 
távol vannak. 

Értetlenül áll azelıtt, hogy ilyen nagyot változott a világ („Uram, én 
nem tudom, az igazságot miképpen osztogatod ezután”), ami azelıtt szép 
és jó volt, immár megváltozott. Az emberek élték egyszerő búval-
örömmel főszerezett életüket, s szerették azt az ıket körülvevı természet-
tel együtt. S azután nagyot fordult a sors, de reménykedik, hogy 

 
„…bujdosók könnyében s bánatában  
nem lelheted Uram a kedvedet.”11 

 
És tovább folytatja: 

 
„Uram, Te ezt így nem akarhatod!”12 

 

                                                 
7  V. ö.: Jn 20: 28 
8  Wass Albert: (Hová, Uram, hová vezet az utunk). In Nagypénteki sirató. Men-

tor Kiadó. Marosvásárhely, 2002.  310. 
9  Wass Albert: (Hová, Uram, hová vezet az utunk). In Nagypénteki sirató.  

Mentor Kiadó. Marosvásárhely, 2002 310. 
10  Wass Albert: (Hová, Uram, hová vezet az utunk). In Nagypénteki sirató.  310. 
11  Wass Albert: Mikor a bujdosó az Istennel beszél.  79. Mentor Kiadó. Maros-

vásárhely, 2002 
12  Wass Albert: Mikor a bujdosó az Istennel beszél.  79. 
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Az eltökélt, mindenen átgázoló honvágy hangja szólal meg, s kéri 
többször az Urat, hogy hazamehessen. De tudjuk, hogy Pál apostol testé-
be is tövis adatott, hogy el ne bízza magát.13 Ezt felismerve nyugszik bele 
az ítéletbe: 

„…Miatyánk… 
 sokat vétettem Ellened s nagyot… 
 de nézd: 
 megtörtént a Te akaratod.”14 

 
A bujdosó imája is „Uram” megszólításokkal szól Istenhez, s kér 

szeretetet, igazságot, szabadságot, s az ı népére, mely oly sokat szenve-
dett, békességet. S legvégül saját magának kér csöndes menedéket. Ebben 
az új világban lenne az Istennek méltó dicsérete. 

Karácsonyi versek II. - ben a gyermeki lélek tisztaságával, mesehi-
tével indít, ahogy Isten látja az embert szépnek, s tele szeretettel. S ha 
még sincs így, „mégis Isten gyermekei vagytok!” Milyen kár, hogy „nem 
hiszitek már a mesét.”, mert 

 
 „A rút világnak gondja van 
  az Istennek is gondja van”.15 

 
Itt a gond átfordul a másik, „gondoskodás” jelentésre. Ahogy az 

ember nem hisz késıbb – mint gyerekként – a mesében, úgy szürkéllik, 
majd múlik el minden, ami szép és jó volt. 

A „Vigasztaló levél, magyarok földjére” az igaz értékeket állítja 
szembe a jelenben eluralkodott rosszal, mint: rablás, zőrzavar, gonoszság, 
győlölködés, hitványság. S mindezzel szemben áll a szeretet, a tisztesség, 
becsületesség, ami elnyeri jutalmát: 

 
„Mert a derék embert Isten ırzi 
 s İ bünteti a bőnösöket! 
 Bár Isten malma lassan ıröl, 
De felırli a szemetet!”16 

 
Megváltás c. versében olyan világról ír, hogy „Bánatában elbujdosott 

az Isten” is, s egyszer csak egy „gyermekhangtól Egyszerre csak visszatért az 
Isten!”17 Mintha csak azt mondaná nekünk is: bízzál Jézusban, a karácsonyi 

                                                 
13  Lásd bıvebben: 2 Kor 12: 7 - 10 
14  Wass Albert: Mikor a bujdosó az Istennel beszél.  79. 
15  Wass Albert: Karácsonyi versek II.  86. 
16  Wass Albert: Vigasztaló levél, magyarok földjére.  154. 
17  Wass Albert: Megváltás.  l55. 
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gyermekben, mert bár İ néma maradt nyírói elıtt, mégis általa lett üd-
vösségünk.18 

Úgy, mint a Sodoma népe csodálkozik (Rézkígyó) c. mővében, ahol 
a pap addig jut, hogy azért pusztult el a város, mert „Isten nem szereti a 
világot!” „Ó kegyetlen Isten!... teljék örömed Isten a pusztulásban és a nyomorúság-
ban!”19 Ekkor jön egy gyermek, fát ültet. Aggodalmaskodva meg akarják 
állítani, ám ı rájuk nevet, és elülteti a fát. Fölnéz az égre, és szól: „Édes 
Jóistenem, most adhatnál egy kis esıt, ami azt illeti, hogy gyökeret verhessen a fám!”20 

Az esı elkezdett esni, a gyerek játszott és dudorászott. A város 
pusztulása után megmaradt 6 ember meg csak csodálkozott.  

Ez a pap vallja be, hogy „nem volt Istennel kapcsolatom.”21 Elsajátította 
a szertartásokat, és megtanult beszélni az Istenrıl az emberekhez, úgy, 
ahogy a többi pap is teszi. De „Isten olyan messze van, testvéreim. Ti nem is 
tudjátok még, hogy milyen messze. Csak én tudom igazán, mert én kerestem İt… És 
bevallom, én sem tudok róla sokkal többet, mint amennyit ti tudhattok. Mindössze, 
hogy ti a templomban lakozónak hittétek, én pedig tudtam, hogy nincsen ott.”22 

Így ír hasonló tapasztalásáról az Istenkeresés c. mővében: „… amíg 
ez a szó Isten, csak annyit jelentett, amennyit maguk vasárnapi álszenteskedéseikkel 
belemagyaráztak, addig tudtam, hogy mindez nem egyéb, mint a tömegember kényel-
mes önigazolása.”23 

Vannak, akik Isten létét csak arra használják, hogy saját felsıbbren-
dőségüket igazolják, és bőnbocsánat címén tetteik felelısségét áthárítsák. 
Ezekre az emberekre a világnak nincs szüksége. Azokra van szükség, akik 
„átmentik a jövendıt ebbıl a rom-világból egy újba.”24 Ilyennek tőnik fel az író, 
aki rájön arra, hogy hiába a házak újjáépítése, ha az emberi romok meg-
maradnak. Ezeken a lelkeken kell segíteni, melynek menete: hinni a jóság-
ban, a megbékélésben, a szeretetben, s ezeken át az emberekben is. „Amíg 
nem tudunk hinni az emberben, addig nem tudjuk újjáépíteni a világot sem.”25 Ez a 
Noé-féle bárkaépítık feladata, a többi csak szemét, amit „ide-oda söpör az 
özönvíz árja”. Ennek kifejtésekor a szereplı „Isten nevét nem említette egyetlen 
egyszer sem, nekem mégis úgy tőnt, mintha Róla beszélt volna egész idı alatt.”26 
Vannak, akiknek Istentıl kapott feladatuk van, s Isten vigyáz rájuk, amíg 
végrehajtják. „Mert csak az igazság az élet. Ami nem igazság, az pusztulás” „Az 

                                                 
18  Ézs 53: 7 
19  Wass Albert: Rézkígyó. Hagyaték. Kráter. Pomáz, 2002. 40. 
20  Wass Albert: Rézkígyó. Hagyaték. Kráter. Pomáz, 2002. 40. 
21  Wass Albert: Rézkígyó. Hagyaték. Kráter. Pomáz, 2002.41 
22  Wass Albert: Rézkígyó. Hagyaték. Kráter. Pomáz, 2002. 41. 
23  Wass Albert: Voltam és más önéletrajzi írások. Istenkeresés. Kráter. Pomáz, 

2005. 175. 
24  Wass Albert: Voltam és más önéletrajzi írások. Istenkeresés. 175. 
25  Wass Albert: Voltam és más önéletrajzi írások. Cica.  183. 
26  Wass Albert: Voltam és más önéletrajzi írások. Cica.  183.    
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igazság nyelve egyedül az a nyelv, amit minden ember megért.”276 ember életútját 
követve vizsgálja Isten célját a kiválasztott – megmentett fiúk sorsában.  

Ember az országút szélén c. regényében is az istenhitet kutatja: 
„Hisz Istenben?”- teszi fel a kérdést. „Nem arról az elskatulyázott Istenrıl beszé-
lek, akirıl a papok szólnak vasárnaponként a templomokban, hanem arról, aki az 
ember lelkében él, és ugyanakkor betölti a mindenséget is.”28  

Arról az Istenrıl beszél, amelyik örök emberi értékeket épített az 
emberekbe. Ez az Isten az élet Istene.  

Hitt az igazságban: „A világon mindég az igazság gyız, s a ravaszság el-
pusztul.29 …Isten világa, ha lassan is, de Isten világossága felé halad, s ha mi már 
nem is éljük meg az igazságtétel idejét, azzal a tudattal hajtjuk fejünket nyugalomra, 
hogy megtettük a magunkét a szebb jövendı kivívásában.”30„Szelíd erıvel, de rettene-
tesen nagy erıvel áll helyben a zsoltár, s aki beléje kapaszkodik, azt semmiféle vihar 
kimozdítani nem képes onnan.”31 A trombitaszó elıre visz. De „mind a kettı 
kell ahhoz, hogy emberi élet legyen ezen a világon. Elıre menni és megmaradni a 
zsoltár szavával: ez az ember és a nemzet legnagyobb törvénye.”32 

Az Isten jónak teremtette ezt a világot, ami rossz benne, az az em-
berek mőve. S „…lám, ebben a zőrzavaros megveszekedett emberi világban még 
Neked sincsen idıd arra, Uram, hogy kijavítsd mindazt, amit az emberek elronta-
nak…”.33 E mondatban összegzi mindazt, amit sokan gondolnak: meny-
nyire könnyő lenne, ha Isten beavatkozna, és egy varázsütéssel megváltoz-
tatná a világot. Ezek után maradhatnának a jók, a többi pedig elveszhetne; 
de az író tudja, hogy ez nem így mőködik. Nem gépek vagyunk, és a kon-
koly együtt növekedik a búzával az aratásig.34 Kifejezi azt is, hogy a világ 
szinte elnyeli az Istent. Kitiltja İt mindenhonnan, már alig látszik. 

Hasonló gondolatok szólalnak meg az Elsı galamb c. versben: 
 

„Mikor már azt hittük, hogy minden elveszett, 
   s Isten képét betemette egy összedılt világ,…”  
 
de a legsötétebb helyzetbıl is kivezet a remény: 
 

„Emberek vagyunk még, Isten népe! 
s hiába fojtanak koromba, vérbe, 
hiába dılt le minden talmi érték: a mi jussunkat más egekbe mérték 
s van még valahol Isten, jóság, béke, 

                                                 
27  Wass Albert: Elvész a nyom. Kráter. Pomáz, 2003.  
28  Wass Albert: Ember az országút szélén. Mentor. Marosvásárhely, 2000. 149. 
29  Wass Albert: Udvarház a Mezıségen. In Zsoltár és trombitaszó.  219. 
30  Wass Albert: Karácsonyi üzenetek. A temetı megindul.  
31  Wass Albert: Zsoltár és trombitaszó. In Zsoltár és trombitaszó.  225. 
32  Wass Albert: Zsoltár és trombitaszó. In Zsoltár és trombitaszó.  225. 
33  Wass Albert: Voltam és más önéletrajzi írások. Cica.  183. 
34  V. ö. a Magvetı példázatával, Mt 13 
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igazság, erkölcs, szeretet… 
  ember…!”35 

 
Hagyaték c. könyvét is hittel fejezi be: 
 
„Ha csak annyi hited van, mint a mustármag, hegyeket mozdíthatsz vele. 

Gondozzátok csak hőséggel a mustármagvakat! Ne féljetek! Ne csüggedjetek! A 
magyar lélek él. Teremtı Istenünk mőködik benne és általa, … s az Úr ereje emeli 
magosba.” 

 
Ugyancsak a hit szólal meg A gyökér megmarad c. versében: 
 

„Isten hitünk szent erejével 
  magyar szívünk szeretetével 
 ırizzük ezt a gyökeret. … 
 Míg Isten a mi menedékünk 
 addig félnünk nem szabad: 
 mert a gyökér, az megmarad!”36 

 
Szőkebb és tágabb értelemben is hitvallás egyik legszebb verse, a 

Hontalanság hitvallása:  
                                        

 „Hontalan vagyok, 
mert hiszek jóban, igazban, szépben. 
Minden vallásban és minden népben 
és Istenben, kié a diadal.  
 
Hontalan vagyok. 
de vallom rendületlenül, hogy İ az út s az élet, 
és maradok ez úton, míg csak élek, 
töretlen hittel ember és magyar.”37 

  
Wass Albert egy Erdélyhez fogható szép, csodálatos világot kapott 

második otthonának az elhagyni kényszerült helyett, melyet az Isten te-
remtett és az ember még nem tett tönkre. Mégis ennek szépsége nem 
gyengítette, hanem inkább erısítette az eredetiért vívott harcát. 

Miatyánk – Wass Albert – módra, melyben sőrősödik hite és harca. 
A Miatyánk fı gondolatait megtartva kiegészíti saját könyörgéssel. Így 
olyanná válik a vers, mintha közvetítene ember és az „emberfölötti roppant 
magasságban…”38 levı Isten között. Nem saját magáért, hanem Erdélyért 

                                                 
35  Wass Albert: Elsı galamb. In Nagypénteki sirató.  145. 
36  Wass Albert: A gyökér megmarad. In Wass Albert emlékezetére.  21. 
37  Wass Albert: Hontalanság hitvallása.  101. 
38  Wass Albert: Voltam és más önéletrajzi írások. Cica.  183. 
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imádkozik. Az írástudók felelısségével mindent megtesz, amivel a kitő-
zött célt szolgálhatja. Szinte felcsendül a vers olvasása közben Kölcsey 
Himnusza: „Megbőnhıdte már e nép a múltat, s jövendıt.” De megbocsátás 
csak akkor várható, ha a megpróbáltatások véget érnek. Akkor lehet le-
zárni a múltat, és csak elıretekinteni, a jobb jövın munkálkodni. Azt 
hihetnénk, hogy véget ér a fohász, de egy „de” - vel folytatódik, mintegy 
sietségben odavetett utóirat, amely fontossága miatt nem maradhat le. 
Ahol a Miatyánk sorai véget érnek, teljes egészében átveszi helyét az idı 
rövidsége miatti kérés: minél hamarabb következzenek be az imában 
foglaltak, mert fogy az élet, a test idegen földbe tér, és a léleknek túl nagy 
utat kell megtennie hazáig. Ahogy fogy az idı, lerövidül a forma is, sok 
évtized eltelt, sok munka van benne, történnie kellene valami pozitív vál-
tozásnak. 

„Volt egyszer egy ember, aki az ı háza udvarán oszlopot épített az İ Istené-
nek.”39 A homokszemcséket köddel kötötte össze és hittel. Amikor az 
emberek csodálkozva látták, hogy a szél sem döntötte le az oszlopot, 
amely hittel épült, ledöntötték ık maguk. Erre az ember szitkozódás nél-
kül kiment az udvarra, „és hittel a szívében kezdett új oszlopot építeni az İ Iste-
nének.”40 (Szentgotthárd, 1926. nov.) 

 
 
Ez a fajta építkezés jellemezte Wass Albert egész életét. Kitartó 

mély hittel, hogy amit tesz, nem hiábavaló. Próbálták döntögetni az osz-
lopot, de úgy tőnik, egyre stabilabban áll. İ megtette a magáét. A mai 
embereken áll, hogy „látó-ember”-ként tudják-e értékelni munkásságát, 
hogy kıértékő lesz-e az, vagy elfolyik, mint a víz.  
 
 

                                                 
39  Wass Albert: Elıhang. In A bujdosó imája. Piski. Budapest, 1998.  7. 
40  Wass Albert: Elıhang. In A bujdosó imája.  7. 
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