
mányairól, amelyben ma a lelki vezetésre
küldött papság nevelődik.

I A könyv egészéről elmondhaijuk, hogy
akár mint ismeretterjesztőolvasmány, akár
mint kultúrtörténeti vagy teológiai forrás
anyag - többféle érdeklodést képes kielégí
teni. (Szent István Társulat, 1948)

PAJOR ANDRÁS

•
Luther
asztali beszélgetései
"G.yakran és töviről hegyire végigbeszéltem
Philippnek - Philipp Melanchtonnak -
egész életemet, hogyan folyt le sorra-rendre,
s miket is múveltern. Paraszt fia vagyok;
apám, nagyapám, összes ősöm igazi parasz
tok voltak. Így folytatta (ti. Luther doktor):
Lehettem volna soltész, kenéz, Itélömester
és amilyen -tisztségek vannak még faluhe
lyen, vagy a többiek fölé rendélt magasabb
rangú szolga lehettem volna. Csakhogy, me
séltem Philippnek, Mansfeldbe költözött az
apám, és ott bányász lett belőle. Magam is
onnét való vagyok. Hogy baccalaureus, ma
gister, szerzetes stb. lett belőlem, az nem áll
a csillagokban. És ai nem vált nagy szégye
nemre vajon, hogy 'szerzetes létemre letet
tem a barna bitétumot, és másféle fejfödore
cseréltem? Pedig ez apámnak nagyon fájt és
fölötte rosszul 'esett; mégis -a pápával ten
gelyt akasztottam, és ő velem. Feleségül-vet- .
tem egy kiugrott apácát, és jó néhány gyer
meket nemzettem vele; ki látta mindezt a
csillagokban? Ki mondhatta volna meg elő

re, hogy ez így fog történni?" (206. l.)
Nemcsak ebből az öregkori visszaemléke

zésből olvasható ki Luther Márton életének
és egyéniségének megannyi adata, érdekes
részlete, hanem az Asztali beszélgetések sok
sok részletéből. A kötet a Helikon' Kiadó
ajándéka volt a Luther-évfordulóra. A mun
ka, amelyből Márton László válogatott és
fordított egy jó csokorra valót, Johann Auri
faber kiadásában jelent .meg először

1566-ban. A· Luther hátában és asztalánál
otthonra relt diákok kezdték jegyzetélni

232

1531·től "a doktor" asztali beszélgetéseit a
wittenbergi egykori kolostorban. Az eredeti
és elveszett kéziratok másolatai alapján hat
kötetes kritikai kiadás is készült (Weimar,
1912-21.)

A fordítás ízes, archaizáló, mégis olvasmá
nyos, megérezteti a beszélgetések légkörét,
környezetét. Természetesen nincs szó ben
nük rendszeres tanításról. Luther teológiá
ját, eszmekörét saját műveiből kell és lehet
hitelesen megismerni. Amit ezekből a fel
jegyzésekből kapunk, életközelbe hoznak
egy izgalmas, szenvedélyes, nagy egyénisé
get. Napi történetek, pletykák, az élet mind
megannyi hétköznapi jelensége _éppúgy szó
ba kerül e népes asztalnál, mint a Szentírás,
a teológia, a tudomány és a politika nagy
kérdései.

Nemcsak' Luther személyiségének moza
íkszerü részletei tárulnak az olvasó elé, ha
nem egyszersmind a kor egész szellemének
jellegzetes vonásai is. Miként kell védekezni
a boszorkányok, vajakosok rontásai ellen
Isten igéjével; - Kopernikusz "bolond" állí
tása arról, hogy nem a Nap, a Hold mozog,
hanem csak a föld, "pedig a Szentírásból is
kiderül, hogy Józsué nem a földet, hanem
a napot 'állította meg" t: ezek és hasonlók is
szóba jönnek. Igen szép bölcsességek hang
zanak el a muzsikáról, mint isteni ajándék
ról: "Királyoknak, fejedelmeknek és nagy
uraknak fenti. kell tartaniuk a muzsikát".
Luther megrendítő imája Magdolna kis
lánya betegágyánál: "Nagyon szeretem őt,

ám, jóságos Istenem, ha magadhoz akarod
szólítani, nyugodt szívvel tudnám őt olda
ladon".

Johann Mathesius bevezetőben közölt,
1562-es levelében megrajzolja Luther ház
tartásának környezetét. és többek közt így
ír: "A doktor sűrűn gyónt és gyakorta járt
úrvacsorára, boldogvszívvel találta fel az
absolutióban az ő vigaszát a kísértések el
len. A templomot utolsónak szokta volt el
hagyni. Habár jókora teste volt, keveset
evett-ivott, és csak ritkán különlegeset, meg
elégült a közönséges étkekkel."

A pápa elleni ~ngesztelhetetlenkirohaná
sok mellett ilyen elgondolkoztató megjegy
zéseket találunk - az 1518-as augsburgi tár
gyalásokról -: "Ha szerényebben és okosab
ban bánt volna velem Augsburgban a bíbo
ros, és amikor lábához borultam. fölemelt
volna, talán a dolog annyiban is maradt vol-



na, mert akkortájt még nagyon keveset lat
tam a pápa tévelygéseiböl."

És aki a Biblia szép német szövegével
ajándékozta meg a világot; ilyen szerényen
tudott nyilatkozni: "Sem görögül, sem hébe
rül nem tudok jól. .. Nincs nekem semmi
féle különös nyelvezetem a németben." Ei a
harcos, szenvedélyes, magát Isten igéjéhez
szabó, .hivö és imádkozó, vaskosan átkozó
dó, Istent és önmagát kereső, tiszta- erköl- .
csökért hadakozó és. gyengeségeitól meg
riadó, térítő és barátaival is meghasonló,
mindvégig Isten ügyéért magát emésztő

FILM

A gyerekvilág ege

Steven Spielberg jellegzetesen amerikai film
rendező karriert futott be. 1948-ban szűle

tett Ohióban. Már ~erekkorában a film
bnvkörébe kerül, három és félperces,
nyolcmilliméteres méretú filmjével pályázik
a cserkész' fényképész próba elnyerésére.
Mindent megtanul amit a filmről tudni le
het. Mikor elérkezik az egyetemi felvétel
ideje, a film-tanszakra jelentkezik a dél
kaliforniai egyetemen. Nem veszik fel, mert
gyenge a középiskolai bizonyítványa. Végül
a Long Beach-i Kaliforniai Állami Egyetem
angol tanszakát végezte el. Közben magán.
úton elszántan és töretlen erővel továbbra
is filmmel foglalkozik. Fejleszti elméleti tu
dását és egy -teljes évig készíti az autóstop.
posokról szóló Ballagás címü filmjét. A saját
maga által megteremtett legenda ugy szól,
hogy egy szép napon jó öltönye és határo
zott fellépése révén besétált az Universal
Stúdió egyébként féltve őrzött irodáiba, egy
üres hivatali szobából felhívta a telefon
központot és felvetette magát a fontos ern
berek listájára ... Ennél a fordulatos kis tör
ténetnél is érdekesebb azonban az a hiteles
mozzanat, hogyafilmgyár televíziós osz
tályának főnöke megnézte a Ballagás-t, szer
ződtette Spielberget. Első munkanapján
máris összekerült a _"szent szörnyetegek"

nagy ember, hét évvel halála előtt, 1539-ben
az öreg brandenburgi őrgrófné asztalánál
ekképp fejezte ki, hogy "betelt az élettel":
"Gonosszá lett a .mostani világ, ördögökké
válnak az emberek, azért jobbat sem kíván
hatunk magunknak, mint egy boldog órát,
és azután a halált. Az orvosokra sein hallga
tok, nem akarom keseríteni maradék élete
met, amely szerintük még egy év. Inkább.
eszem és iszom, amire kedvem támad,
Istennek nevében." -

ROSDYPÁL

sorában, is félelmes hírű öregedő filmsztár
ral, Joan Crawforddal és a szinte gyerek
korú rendezőjelölt meglepő biztonsággal
irányította a nagy hírű színésznőt. "így kez
dődött pályája, majd a tv-munkák után a
filmgyártásban is rendkívül fiatalon' elért
eredményekkel, valamint az 1975-ben forga
tott A cápa révén páratlan világsikerrel foly
tatódott. A hatalmas, emberevő fehér cápa
elleni küzdelem látványa valósággal sokkol
ta, és - mint a Time magazin filmkritikusa
írta - "annyira terrorizálta a nézőket, hogy
azok összesen 410 millió dollárt fizettek ki
ijedtükben".

A közelmúltban Rendezők mint szuper
sziárok címmel jelent meg egy könyv Ameri
kában. A sztár-rendezők sorában természe
tesen szerepel Spielberg is. Az elmúlt év
tizedre Hollywood erőteljes megújulása, a
televízió roppant elszívó hatása ellenében a
közönség meghódításáért kibontakozó harc
a jellemző. Fiatal alkotók bukkantak fel,
mint például Peter Bogdanovich (Papírhold,
1972), Francis Coppola (Apokalipszis most.
1979), Martin Scorsese (A taxisofőr, 1976),
George Lucas (Csillagok háborúja, 1977) stb.

- És persze Steven Spielberg. A régi holly
woodi módszerekkel szemben, mikor is az
évtizedek óta müködö néhány mammutválla
lat és mindenható producer uralta a filmvi
lágot és a rendezők jórészt csupán az őket

kiszolgáló mesteremberek voltak, ez az új
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