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Lackfi  
János Kenyértörés

Út a kiközösítésig

(Epizód Luther Márton életéből – animációs forgatókönyv)

(A térképet látjuk, amelyen utak futnak szét Wittenbergből, és minden útba eső település kis pontként felizzik. Utána 
különböző kapuk, és folytonosan koppanások: mindenhol a tételeket szegezik ki, bámészkodók gyűlnek oda, egyesek 
hangosan felolvasnak néhány mondatot.)

Kavargó hangok
A hívek egész élete bűnbánatra térés legyen… (koppanások) …úgy, úgy, térjenek meg a gazok is, a gazdagok is… (koppa-
nások) …a jogszabályok csak az élőkre érvényesek… (koppanások) Jó, hogy nem adóztatják a holtakat… Dehogynem, 
komám, búcsúcédulával adóznak… (koppanások) …Nagyra nőhet a haszonlesés és a kapzsiság… (koppanások) Ennél 
nagyobbra aligha, magasabb a templom tornyánál… (koppanások) Jobban teszi, aki a szegénynek ad… Nekem is 
adhat valaki, szegény vagyok, mint a templom egere… (koppanások) Egyedül Istené a dicsőség… Megálljatok, zsíros 
papok, halljátok ezt?! Pápát kéne csinálni ebből a barátból! Isten áldja mindkét kezével!

Luther
(A feszület előtt imádkozik.)
Uram, nem magamért szóltam. A bennem lakozó szellem indított! Hiszen e világban nincs békesség, nincs más, mint 
a kereszt! Te látod ezt, uram! (Felnéz, a Corpus feje rábólint.) Krisztust kell követni szenvedésen, halálon és poklon 
keresztül, kísértések közepette. Az egyháznak pedig ne legyenek kincsei. (Egy ököl az asztalra csap, szétgurulnak 
az aranyak.) Az egyház kincse lelkekben mérhető, az igazi kincs Isten kegyelme, amelyet ki nem érdemelhetünk. 
Add, Uram, hogy helyesen szóljak! Hogy szeretettel feleljek minden ellenvetésre! Hogy ne sodorjon el a bennem 
lakozó hirtelenség! Ó, szelíd és türelmes Jézusom! Add, hogy ne essek neki azoknak, akik keresztre feszítenének!

(Felkel, kiszalad, lekiált egy közelben álló barátnak.)

Hé, testvér, minden készen áll a vitára?

Barát
Hogyne, jó Márton testvér…

Luther
Mécsesek vannak?
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Barát
Egy várost felgyújthatnánk velük!

Luther
Gyümölcsök vannak?

Barát
Ha mind megfőznénk pálinkának, csúnyán berúgna a kolostor!

Luther
Friss kútvíz?

Barát
Mint a tenger. Bálnát úsztathatnánk benne!

Luther
Még egy bölcs mondás, és véged! Megjöt-
tek már a tanácskozók?

Barát
Nem jöttek.

Luther
Persze, nincs itt mindenki… De valaki 
csak megjött, te fafejű, nem?

Barát
Egy árva lélek se.

Luther
Ne bolondozz! Valaki csak van itt!

Barát
Üres a terem, mint a szamár kobakja.

Luther
Mit mondtam az okoskodásról?

Barát
Jó, akkor üres, mint egy koldus zsebe.
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Luther
Ne kezdd megint!

Barát
Akkor mint a szegény szerzetes gyomra.

Luther
A dominikánusok?

Barát
Hacsak az asztal alá nem bújtak.

Luther
A franciskánusok?

Barát
Hacsak nem láthatatlanok…

Luther
A mainzi érsek?

Barát
Pont annyira van itt, mint a római pápa…

Luther
Nem hiszek neked, okostojás. Látnom kell a saját szememmel.

Barát
Jut eszembe, egy mégiscsak bejutott valahogy. Pedig meg se hívtuk…

Luther
Na ugye, beszélsz itt összevissza… Megyek őket köszönteni! (Nagy sebbel-lobbal lecsörtet a lépcsőn, benyit az üres 
refectoriumba, amelynek asztalán halomban áll az alma, körte, fatányérok és nagy csobolyó vizek, továbbá égő mécsesek. 
Sehol senki.) Mit hordtál össze, te féleszű? Hol van itt akár egy lélek is?

Barát
Hát, lélek, az nincsen!

Luther
Azt mondtad, egy bejutott.
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Barát
Erre gondoltam, e! (Egy légyre mutat, mely az ólomüvegen zümmög.) Lelke nincs, de lelkesen jött a tanácskozásra. 
Szinte repült.

Luther
És akkor ne csapjalak agyon!

Barát
Inkább a legyet. Ha engem csap le, akkor egész életében vezekelhet. Nem lesz ez a sok irkálás meg levelezés meg minden.

Luther
Miféle levélről beszélsz?

Barát
Most érkezett!

Luther
Add hát elő, mert felrobbanok!

Barát
Csúnya látvány lenne, ha Márton testvér 
felrobbanna. Íme! (Csuhája ujjából egy 
levelet vesz elő.)

Luther
(Feltépi a pecsétet, olvas.)
Az igazságot beszéled, jó Márton testvér, de 
nem fogsz elérni semmit. Menj vissza cellád-
ba, és mondjad: Isten irgalmazzon nekem…

Barát
Nem buta ember, és jót akar.

Luther
Még szép, hogy nem buta, nagyon is okos pap Hamburgból.

Barát
Meglehet, a többi is okosakat ír.

Luther
Miféle többi? Mindent harapófogóval húzzak ki belőled?



Kenyértörés IDÉZŐJEL70

Barát
Akik ezeket küldték… (Nagy halom levelet húz elő a csuhájából.)

Luther
Te tényleg meg akarsz őrjíteni. (Türelmetlenül feltépi a pecséteket, olvas.) A püspökök meg a doktorok hallgattak, 
senki sem akarta a macska nyakára kötni a csengőt… Éljen Luther doktor, aki megtette, amit más nem merészelt… 
(Macskát látunk, amint egy csengővel nyakában beszaladja a vidéket.) …Mindünk helyett szóltál, Márton testvér, 
valakinek az asztalra kellett csapnia… (Megismétlődik az előbbi jelenet: egy ököl az asztalra csap, szétgurulnak az 
aranyak.) …Bárcsak szívünk ládájába gyűjtenénk a kincset, és nem vasládába az aranyat… Ideje ébresztőt kongatni, 
te tetted meg, jámbor lélek… (A térképen szétfutó utak felvillantják a városokat, mindenütt harangzúgás terjed.)

Barát
Van ám jobb is ennél!

Luther
Hogy érted, hogy ennél jobb?

Barát
Hát hasznosabb… Mert ugyan mi nyereség 
a sok papiroson meg hálálkodáson? Tele 
velük a padlás, de legfeljebb gyújtósnak 
valók a tűzhelybe… A hasunk nem telik 
meg tőle… Ellenben van, amitől igen!

Luther
Furfangos vagy, testvér, de egy napon tény-

leg kiporolom a csuhádat! A bánat sem érti, mit hordasz itt össze nekem!

Barát
No, majd megérted, doktor uram…
(Kinyitja a kolostor ajtaját, parasztok özönlenek be, tyúkot, tojást, kenyeret, bort, zöldséget, birkát, nyulat, vásznakat 
hoznak ajándékba.)

Paraszt
(Tyúkot nyom Luther kezébe, aki ijedt képet vág.)
Jól megírta, doktor uram, áldja meg az Isten! Az elsők legyenek utolsók, az utolsók meg elsők! Ez a böcsületes 
keresztény beszéd!

Luther
Jóember, honnan tudja ezt maga? Oskolába se járt, a betűhöz sem ért!
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Paraszt
Higgye meg, fráter uram, mindig van ott, aki felolvassa. Hírét viszik jó emberek, vándorprédikátorok beszélik, 
még egy könyvecskét is kaptam. 

Luther
Könyvecskét?

Paraszt
(Benyúl a tarisznyájába, előhúz egy kötetet, melynek címlapján ez áll: EXPLICATIONES, azaz MAGYARÁZA-
TOK A BÚCSÚRÓL ÉS A KEGYELEMRŐL Martinvs Lvther uram tollából.)
Ehun van e! Ne mondja, hogy nem maga írta! 

Luther
(Homlokráncolva, döbbenten belelapozgat.)
Én írtam, de ilyen kiadást sose láttam…

Paraszt
Ahogy kapok valakit, aki felolvas belőle, rögtön megkérlelem. Olyan ez, mint a cseppentett méz. Minden áldott 
szót én sem értek, de amennyit kell, azt igen! Az Úr irgalmazzon Luther testvérnek!

Luther
Az Úr irgalma alaposan rám fér. De mit kezdjek ezzel? (Ijedten mutatja a tyúkot.)

Paraszt
No, maga sem levegőből él azért! Egészségére, prédikátor uram!

Barát
Bízd rám a földi javakat, Luther testvér, foglalkozz az égiekkel!

(A többi paraszt is odajárul, Luthernek adogatják, amit hoztak, alig bírja el, a Barát vigyorogva vesz át ezt-azt tőle.)

Hangok
…áldás rád, testvér… Kimondtad, ami a lelkünket nyomja… Bolond fi zet búcsúpénzt… Még hogy a gazdagoké a 
mennyország… Aki a zsebemben turkál, annak nincs köze a lelkemhez… Jól megírtad, odapörköltél nekik… Ne 
hagyd magad, bárki ordítozik ellened…

Diák
(Lihegve érkezik.)
Luther uram, siessen! Hagyja most a jószágot, fontos dolgok történnek a piactéren!
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Luther
(zöldséggel, kenyérrel, hússal teli kézzel)
De… mi lesz ezekkel?

Barát
Bízd csak rám, testvér, fuss!

(A főtéren a wittenbergi diákok a tűz körül ugrálnak, és egy nagy kupac könyvet hajigálnak egyenként a tűzbe. Közben 
gajdolnak, táncolnak, sört vedelnek. Luther közelebb megy, hogy szemügyre vegye a könyv címlapját. DOCTOR ECK, 
NYÁRSACSKÁK, Perlekedés Martinvs Lvther uram thesiseivel. A diákok kikapják Luther kezéből a könyvet, 
egymásnak dobálják, ő hiába próbálja megkaparintani, a kötet végül a tűzben köt ki.)

Diákok 
(énekelnek)

Doctor Eck vén pocak,
amit főzött, mind vacak!
Vivat Luther Martinus!

Doctor Eck nagybeteg,
hogy az ördög süsse meg!
Vivat Luther Martinus!

Doctor Eck nyavalyás,
ráfér egy kis lángolás!
Vivat Luther Martinus!

Luther
(A tűzbe bámul kétségbeesetten, arca előtt lobognak a lángok.)
Uram, ezt a tüzet te akartad? Mert én aligha… Ha a tűz elharapózik, ki tudja, hol áll meg!

A biblia hangja
„Ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre. Nem békét jöttem hozni, hanem kardot.”

(A térképet látjuk, egy kis lángocska terjed tovább Heidelbergig. Termet látunk, az Ágoston-rendi konvent üli körbe 
az asztalokat, Luther szenvedéllyel magyaráz.)

Luther
Kiközösítés? Kinek van erre hatalma? Hiszen a benső kapocs, mely Istenhez köt, külső személyek által el nem 
téphető! Krisztustól eredő jussunk ez, el nem ragadhatja mitőlünk senki emberfi a, légyen az püspök vagy akár 
lángpallosú angyal! 
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Spion testvér
(Ül a szerzetesek közt, és jegyzetel. Valakihez odahajol, súgva kérdi.) Hogy mondta, milyen angyal? Láng-pal-lo-sú… 
Köszönöm. Minden szava aranyat ér! (Csörrenő aranyakat látunk, amint jegyzeteiért cserébe a markába nyomják.)

Luther
Kiközösítés? És miért? Holmi pénzért? (Spion testvér összerezzen, zsebében megcsörren az arany. Jegyzetel.) Az eff éle 
uzsoráskodás visszaszáll azok fejére, akik gyakorolják! Megfi zettetni az egy, élő Isten hitét, miközben a kolostorok 
adótól mentesen kereskednek. Szégyen, gyalázat!

(Megint a térképet látjuk, a lángocska Drez-
dáig fut. Luther ismét magyaráz. Az ajtó 
mögött egy szerzetes jegyzetel. A láng aztán 
Rómáig szalad, ahol Mazzolini dominikánus 
szerzetes a besúgójegyzőkönyveket lapozgat-
ja, és papírra veti műve címét: DIALOGUS 
MARTIN LUTHERNAK A PÁPASÁG-
RÓL HANGOZTATOTT VAKMERŐ 
ÁLLÍTÁSAIRÓL. A láng a térképen Ró-
mából Augsburgig terjed, a pápai küldött 
lovaskocsija követi. Látjuk Luthert is, amint 
lóra ül, és Wittenbergből Augsburgba tart.)

Cajetan bíboros
(kezét látjuk, amint a felhős ég felé terjeszti az ablaknál állva)
Kiátkozom a Napot, ha továbbra sem süt, elégémberedik kényes, tollforgató kezem… (Az asztalon toll, papír és 
Mazzolini könyve hever. Egy szolga díszes köntöst ad a bíborosra.) Barbárok hazája! Hogy lehet ilyen hideg minde-
nütt! Utcán, palotában, szívekben? A fejekben fagyos szél süvít! (Tálon pecsenyét hoznak neki, megpofozza a szolgát.) 
Ezüsttálon, te szamár! Sosem eszem szennyes földből eszkábált cserépedényből! (Hozzák az ezüsttálat, belekóstol 
az ételbe, fi ntorog.) Mi ez a német undokság, rendes étel nincsen? A kenyér fűrészporból van, a pecsenye csupa ín, 
el vele! (Megint megpofozza a szolgát. Kristálypoharat nyújtanak neki gyöngyöző borral, kiköpi.) Ez savanyú, ecettel 
itattok, mint Urunk Jézus Krisztust? Küldjétek be azt a barátot!

Luther
(Leborul a padlóra tisztelettel.)

Cajetan bíboros
Derék, derék, felállhat! 

Luther
Tisztelet és hódolat Cajetan bíboros uramnak, a római Szentszék legátusának! Örvendezek, hogy láthatom önt, 
akinek szájából az igazat, csakis a tiszta igazat hallhatom.
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Cajetan bíboros
Kedves fi am, idézést kaptál Rómába, a pápai udvarhoz. De nem engedelmeskedtél…

Luther
Tisztelettel, Uram, német szerzetes német 
földön felel szavaiért.

Cajetan bíboros
Barátkoztál-e ama hét betűvel?

Luther
Mély tisztelettel, bíboros uram, melyik 
hétre gondol a negyvenből?

Cajetan bíboros
Nem is hét, csak hat, annyival is könnyebb 
kimondani… REVOCO, vagyis visszavo-
nom.

Luther
Hála a mindenható Istennek, hogy nincs mit visszavonnom, tisztelettel!

Cajetan bíboros
De bizony van! Például hogy az egyház nem jogosult Jézus kegyelmeit közvetíteni. Ej, ej!

Luther
Hol áll az megírva, hogy Krisztus érdemei a búcsú kincseként az egyház kezébe tétettek? Sem a Szentírásban, sem 
a pápai rendeletekben nincs nyoma…

Cajetan bíboros
Ej, ne okoskodj! Azt is írod, hogy nem a szentségek, hanem a hit által üdvözül az ember. Ez új tan, fi am. Gondold 
meg, ha valaki szentáldozáshoz járul, nem nyer-e megváltást az Úr szenvedő teste által, még ha hite ingatag is? 
Hogy lenne a hit előbbvaló a szentségeknél? Új vallást akarsz alapítani? Elkéstél, Krisztus urunk már megtette…

Luther
Engedelmével, bíboros uram, nem új vallás ez, Szent Pál mondja, hogy hit által üdvözülhetünk, Szent Jakab pedig 
hozzáfűzi, hogy hit és abból fakadó tettek által. 

Cajetan bíboros
Fiam, a Szentírást bárhogy lehet csűrni-csavarni. Az legyen iránymutatód, hogy a Szentatya miképpen magyarázza… 
Netán vele szegülnél szembe?
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Luther
Eszemben sincs, bíboros uram! Tisztelem a pápa Őszentségét, és tudom, hogy a sok kapzsi kufár csak félrevezeti 
őt. (Vaskos paksamétát vesz elő.) Nézze, bíboros uram, leírtam én mindent szépen, rendjén…

Cajetan bíboros
Mi vagyok én, kisegér, hogy ennyi papiroson átrágjam magam? Nem erre szól a hivatalom. Aki akadékoskodik, 
könnyen pórul jár! Visszavonod vagy sem, ez itt a kérdés! Felhatalmazásom van rá, hogy kiközösítselek téged és 
mindenkit, aki csak veled tart, törvényen kívül helyezzek továbbá minden olyan helységet, mely neked szállást ad.

Luther
Át kell gondolnom még a dolgokat… Időt kérek még, atyám!

Cajetan bíboros 
Nos, idő, az van… Isten az idő Ura. Csak el ne fogyjon, fi acskám! Nem tudhatjuk sem az órát, sem a napot. (Int, 
hogy elbocsátja.)

(Luther szállásán a feszület előtt térdepel, kezébe temetett arcát látjuk, homloka ráncait. Ekkor kopognak.)

Luther
Kértem, hogy ne zavarjanak!

Miltitz
(az ajtó mögül)
Engedelemmel, a pápa Őszentsége személyes 
küldötte. Martinus Luther uramat keresem!

Luther
(Meglepődve nyit ajtót.)
Hiszen nemrég beszéltem a pápa küldöttével.

Miltitz
Ó, az a vén talján bíboros, kérem szépen… 
Nem volt az magunkfajta, rendes német 
ember. Köztünk szólva Őszentsége roppant elégedetlen ezzel a fennhéjázó, goromba, fi nnyás…

Luther
(félbeszakítja) Önben… kit tisztelhetek?

Miltitz
Engedelmével Miltitz, különleges, nagyon különleges pápai megbízott. És persze a csodaiszákom… (titokzatoskodva) 
Csukjuk csak be azt az ajtócskát!
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(Luther bezárja az ajtót.)

Miltitz
(Iszákjában turkál.) Megjött Miltitz bácsi! 
Van itt minden! Egy szép Aranyrózsa-rend 
a hit bátor védelmezőjének, Frigyes fejede-
lemnek, de pszt… Két pápai diszpenzáció 
az aranyrózsás fejedelem helyre kis zabi-
gyerekeinek…

Luther
Bizonyos ön abban, hogy én ezt tudni sze-
retném?

Miltitz
Vannak itt csiklandósabb dolgok is, ki-
nevezési okmányok! Pápai nótárius! Házi 

prelátus! Poéta vagy doctor! Harmincféle fi nomabbnál fi nomabb titulus, rendes jövedelemmel… Ínycsiklandó, 
nemde? Van itt persze hetven kiközösítő bulla, kiátkozó levél, de hát… A pápa úrnak ellenségei is akadnak, nemcsak 
barátai! Ön ugyebár a barátai közé számítja magát?

Luther
Hogyne, de mi van Cajetan bíboros úrral?

Miltitz
Elutazott, hiss-huss, kiröppent a madárka…

Luther
Maga csakugyan különleges, de bökje már ki, mit akar!

Miltitz
Jajj, de sürgetős, csak nem megbeszélése van? 

Luther
De, éppenséggel igen.

Miltitz
Aztán elárulná, kivel? Ki fontosabb a pápa úr követénél? 

(Luther fejével a feszület felé bólint.) 
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Haha, maga jópipa!

Luther
Mit akar tőlem?

Miltitz
Nos, Tetzelnek, a vén sarlatánnak vége!

Luther
Hogyhogy vége?

Miltitz
Elszámolást kértünk a vén lélekkufártól! Beletört a bicskája. Ki se mozdul otthonról. Úgy hírlik, nagybeteg!

Luther
Szegény ember. Sosem áhítoztam romlásá-
ra. És tőlem mit óhajt, nagyságos követ úr?

Miltitz
Egy pirinyó csendet. Nyugvást. Békét a mi 
Urunkban, Jézusban.

Luther
Hiszen én nem háborúskodom… Elleneim 
okoznak itt kárt az Anyaszentegyháznak. 
De még mekkorát! Ők akartak Rómába 
cipeltetni!

Miltitz
Ó, hát én arra még huszonötezer fegyve-
ressel sem vállalkoznék. Megvallom, azt 
hittem, uraságod valami vén teológus, és nem egy ilyen szép, fi atal, erős férfi ember! Akit az egész ország tisztel! 
Kérdezősködtem itt is, ott is, négy emberből három önnel tart, s csak egy a pápával!

Luther
Uram, túlbecsül engem! 

Miltitz
Na hiszen, ön csinált Wittenbergből hírneves universitast! Megkettőződött az idejáró kíváncsiskodók száma! Na, 
aztán mi baj a mi Leó pápánkkal?
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Luther
Be kellene érnie kevesebbel! Miatta zsarolnak ki mindent az emberekből!

Miltitz
(sírva fakad) Ne legyen kőszívű, drága 
Martinus! Tudja, mivel járna egy újabb 
zendülés? Ezrek vére öntözné a német föl-
det! Emlékszik, ugye, a huszitákra? Meny-
nyi kegyetlenség, álnokság, ifj ak, gyerekek, 
asszonyok rettentő halála… Maga erre nem 
vágyakozhat!

Luther
Igazsága van, ettől magam is nap mint nap 
reszketek. Mi az ajánlata?

Miltitz
Leó pápa nagylelkű egyházfő, kész kedve-

ző véleményre jutni ön felől. Püspöki kalpagja is akad fölös számban…

Luther
Nem érdekel a tisztség, egyszerű szerzetes vagyok!

Miltitz
Nem is azért mondtam. Idő kellene csak, egy kis idő, míg leszerelem ellenfeleit. Ha két hónapig hallgat, az nekünk 
maga az örökkévalóság!

Luther
(Dühösen felpattan.) Két teljes hónap! Lehetetlen! Hát minek néznek engem, halnak?

Miltitz
Gondoljon az ártatlanokra, Uram! Akiket elsöpör a háború, azok mindörökre hallgatni lesznek kénytelenek…

Luther
Agyafúrt ember maga, de amit beszél, abban igazság van. S honnan tudom majd, hogy ez Őszentsége akarata?

Miltitz
Hamarosan levelet kap tőle, meglátja. Számíthatok akkor a csendjére?

Luther
Amit ígértem, megtartom.
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(Egymás tenyerébe csapnak. A nap folyamatosan felkel és lemegy, látszik a cella falán váltakozó erősségű fényből. A falon 
rovátkákat von Luther keze, és ötösével áthúzza azokat. Mígnem eljön a második hónap vége, és Luther ökle az asztalra 
csap. A térképen látjuk, amint Wittenbergtől Lipcséig vonul a láng és Luther lovas alakja. Lipcse utcáin mindenütt 
falragaszok, DISPVTA vagy DISCVSSIO vagy DVELLVM felirattal. Mint két bokszoló képe, Luther és Eck néz 
egymással farkasszemet. Aztán a lipcsei díszteremben vagyunk, harsonaszó, dobpergés, kalapács csattan az asztalon.)

Bíró hangja
Doctor Johannes Meier von Eck, lipcsei egyetem. (Eck hajlong a szószéken, a lipcsei diákok kalapot dobálnak, kivont 
karddal éljeneznek.)

Diákok
Vivát! Vivát!

Bíró hangja
Doctor Martinus Luther, wittenbergi 
egyetem. (Luther kimérten meghajol a 
szószéken, a wittenbergi diákok kalapot 
dobálnak, kivont karddal éljeneznek.)

Diákok
Vivát! Vivát!

Eck
Honnét a pápa hatalma? Kőszikla ő, Szent 
Péter, akire Jézus építette egyházát!

Luther
A kőszikla maga Jézus, az ő vállán áll az egyház!

Eck
Úgy, s ki magyarázza meg Isten szavát a tudatlan parasztnak?

Luther
Istennel mindenki maga beszéljen! Ha Eck uram szót váltana zsellérjével, de az intézőjéhez szólna, az a helyette-
séhez, az is a helyetteséhez, a végén kézen-közön tán éppen ellenkező parancs jutna el ahhoz a szerencsétlenhez.

Eck
Szóval az egyház meghamisítja a tanítást? (Moraj és füttyszó a tömegből.)

Luther
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Azt én nem állítottam…

Eck
Hűha, erős füstszagot érzek! Csak nem lángol itt valami? Vagy valaki? (Helyeslő moraj és füttyszó a tömegből.)

Luther
Nos, ha csak a pápa őszentsége tanításán keresztül lehet üdvözülni, akkor a bizánci egyház keresztény népe mind 
kárhozott? (Helyeslő moraj és füttyszó a tömegből.)

Eck
Nem mondanám.

Luther
Ők a pápát el nem ismerik. Szent Nazianzoszi Gergely kárhozott? (Helyeslő moraj és füttyszó a tömegből.)

Eck
Nem állítottam! 

Luther
A pápa is ember, a zsinatok emberi szü-
lemények. 

Eck
Lángol az a máglya! (Moraj és füttyszó a 
tömegből.)

Luther
Akkor a pápa miért vitatja a konstanzi 
zsinat határozatait? Ki téved? A zsinat 
vagy a pápa? Esetleg mindkettő? (Moraj 
és füttyszó a tömegből.)

Eck
Martinus uram, most már a pápát és a zsinatot is támadja?

Luther
Ha meg nem sértem, ez a kérdés nehéz felfogásra vall… (Moraj és füttyszó a tömegből.)

Eck
Szóval félkegyelműnek tart. Nos, kedves Luther, mi az ön becses titulusa? Szólíthatom docens úrnak?

Luther
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Egyszerű szerzetes vagyok, Ágoston-rendi, 
szolgálatára.

Eck
Rendben. Nos, ön szerint a háznál ki vég-
zi a munka nehezét, ki kapja először az 
ételt, ki kezdi meg az asztali imádságot? A 
macska? (A tömeg huhog, nevet.) Netalán 
az egér? (Még nagyobb nevetés.) Netán a 
kutya? (Fokozódó nevetés.) Vagy az asszony 
és a gyerekek? (Harsány kacaj.) Vagy talán 
a férfi , a ház ura? (Helyeslő moraj.)

Luther
Alighanem, de… hova akar kilyukadni?

Eck
Egyetértését köszönöm, kedves Martinus. Nos, ha egy átlagos német ház tájékán a gazda szab irányt fő kérdésekben, 
akkor miért lenne ez másként az egyházban? Kinek a kijelentéseit hallgassuk meg Isten szaváról? A kisegérét vagy a 
gazdáét? (Nevetés.) Nos, előbb fordulok tanácsért a pápához, mint egy szürke szerzeteshez, bármennyit okoskodik 
is. Most már csak az a kérdés, mért köhög a bolha, ha nincsen tüdeje? 

(Kitörő üdvrivalgás, Ecket ujjongva, vállukon viszik ki a teremből hívei. Végigvonulnak az utcákon. A plakátok 
Luthert ábrázoló felét letépik, marad Eck arca. A plakát megelevenedik, és látjuk, hogy Eck bőszen szántja a papírt.)

Eck
(ír) Őfelségének, a méltóságos fejedelemnek be kell avatkoznia, mielőtt a kártékony féreg elharapózna...

(Áttűnés, Luthert látjuk szobájában, vég nélkül ír, sorjáznak a kéziratok, részletek.)

Luther
(Míg a sorok peregnek, nyomdagépeket látunk, amint a könyveket ontják, kötetekkel teli szekereket, ámulva és hado-
nászva olvasó embereket, hordón álló felolvasókat, akiket körüláll a sokadalom. A tanítás Németország-szerte terjed.)

Az egyház fogságba esett, akár Babilonban, ideje kiszabadítani…

Sose a magunk, mindig csakis Isten dicsőségére törekedjünk…

A hit lelke azonos, és nemcsak a kiválasztottakban, hanem mindannyiunkban lakozik…

Megmaradhat trónján a pápa Őszentsége, de érjen véget a sok vétel, eladás, nyüzsgés, cserebere, hazudozás, csalás, 
rablás, tolvajlás, szajhálkodás, ami körötte zajlik…



Kenyértörés IDÉZŐJEL82

Ha a pap nem tud meglenni asszony nélkül, inkább feleséget válasszon, mint szeretőt…

A Biblia három szentségnél többet nem tartalmaz, ezek a keresztség, a bűnbánat és az úrvacsora…

Egy paraszt munkája vagy egy jó háziasszony gondoskodása többet ér, mint egy hitben szűkölködő pap vagy szer-
zetes erőlködése…

A keresztény ember szabad, vidám, tevékeny életre rendeltetett…

A pápa ne legyen juh a farkasok között, vonuljon vissza, és éljen boldogan…

Ha másként nem megy, fürösszük kezünket a kardinálisok, pápák és az egész római Szodoma vérében…

Isten Igéje teljes szabadságot hirdet, nem szabad és nem kell hát fogságba vetni…

(Kopognak az ajtón.)

Luther
Mehetünk! 

(Egy kupac könyvet tart a hóna alatt, először egyedül van, aztán egyre több diák követi, kivonulnak Wittenberg ka-
puján, ahol már lobog a máglya.)

Ó, ti drága barátai az igazságnak, lássátok, mint pusztulnak a pápai jog és a skolasztikus teológia istentelen köny-
vei… (A máglyára veti a könyveket, nagy ujjongás és tánc következik a tűz körül.) Mivel megzavartad Isten igazságát, 
pusztítson el ez a tűz! (Felmutatja a kiközösítő bullát, idéz belőle.) Martinus Luther Ágoston-rendi szerzetes és hívei 
a római anyaszentegyház kebeléből kitaszíttatnak… (Harsány hahota. A tűzbe veti a bullát is.) Pusztulj, papiros, ha 
már nem tudtál engem elpusztítani…

Lackfi János (születési neve: Oláh János; 1971) többek között József Attila-díjas, Prima Primissi-
ma- és Quasimodo-díjas magyar költő, író, műfordító, tanár, Nyugat-kutató, dramaturg, fotós. 
Az ELTE BTK magyar–francia szakán szerzett diplomát 1996-ban, majd az ELTE-n a Magyar Iro-
dalomtörténet Tanszéken doktorált. 1994-ben a JPTE Francia Tanszékén tartott kurzust a belga 
irodalomról. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Francia Tanszékének adjunktusa, a kreatív-
írás-program egyik vezető oktatója volt. Húsznál több kötete s még több fordítása jelent meg.




