
TERTULLIANUS ÍRÁSAIBÓl
Quintus Septimius Tertullianus Florens életének kereteit csupán nagy

jából ismerjük. Kr. u. 150 körül született, mint a karthágói helyőrség

egyik centuriójának fia s 230 táján halt meg. Alapos retorikai kép
zését szülövárosában nyerte. Rómába ment s mint ügyvéd kereste ke
nyerét. A birodalom fővárosában sok érdekes esemény szemtanúja volt
s már-már örökre magához láncolta a pogány világ. a vértanúk ren
díthetetlen hite azonban csodálattal töltötte el s élete delén Krísztushoz
vezette őt is a kegyelem. Feleségével együtt visszatért szülöföldjére s
haláláig itt is maradt. Az előkelők tógáját fölcserélte a bölcselök egy
szerü palliumával s filozófiai. jogi. irodalmi. orvosi. teológiai tudása
roppant készletét. valamint előkelő összeköttetéseit az Egyház javára
kamatoztatta. Ma már biztosra vehető. hogy --- legalábbis mig katolikus
maradt - nem szentelték pappá. hanem csupán a püspök irányitásá
val működö hitjelölt-iskola laikus mcsterc volt. Hírneve gyorsan túlnőtt

szükebb hazája határain s az egész Egyház hódolt tehetségének. Epés.
makacs. szenvedélyes természete azonban elragadta s ez a kivételes
de tragikus egyéniség. valószjnűleq Procuius barat jának hatására. a
túlzott szígorúsággaJ jelentkező montanista eretneksén híve lett. Mintegy
harminc évre terjedő írói munkássága alatt hitvédelmi. dogmatikus és
gyakorlati müvek egész sorát alkotta meg. A latin nyelvet kevesen be
szélték olyan mester i módon, mint Ö. Megértése azonban nem könnyű

föladat: sodró indulata gyakran szétbontotta a gondolat kívánatos archi
tekturaját s nyelvújító kedve. szíporkázö ötletei, afrikai sajátosságai ma
is meghökkentik az olvasót. Jelen fordításunk egyík gyakorlati célú mű

véböl, a két könyvre osztott ..De Cultu Femínarumvból ád ízelitöt. E
müvet még katolikus korában írta. bár itt-ott már érezhető rajta a tulzó
xzenvedélyesséq, Magyar nyelvünkön még alig szólalt meg Tertullián,
pedig ez a tévedéseiben is őseredeti szellem megérdemli az érdeklödést.
Bossuet rajongott érte és színte meglepő bőségben idézte müveit,

Az asszonyi cicomáról
Elő Isten szolqálóleányaí, novereim, kik együtt szolqáltok velem..

ama jog erején. mel1yel szolgálatom és meghitt atyafiságom alapján. ha
mindjárt utolsóként is. közétek tartozom. bátorságot merítek rá, hogy
szóval forduljak hozzátok. Nem tetszéstek hajhászásáért teszem ezt.
hanem üdvösségtek dolgában akarom fölkelteni érdeklődésteket. Ez az
üdvösség pedig. nem csupán a nőknek, hanem a férfiaknak Is, főképen

a szemérmetesséq gyakorlásáért jár. Hiszen valamennyien az Isten tem
plomai vagyunk, a Szeritlélek vett hajlékot bennünk és Ö szentelt föl
mínket. Es e templom őrl" s egyben főpapja a szemérem. ki semmi tisz
tátalant és gonoszat nem enged oda. hogya benne lakozó Isten meg ne
sértödiék SI el ne hagyja fertőzött otthonát.

Most azonban nem a szernérmesséqröl szólok, amelynek meqkövete
lésére és ápolgatására elégségesek mindenütt az Isten sürgető paran
csai. hanem a szemérmességhez tartozó dolgokról emlékezem. vagyis ar
ról, míképen kell viselkednetek. A legtöbben ugyanís - engedje meg
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nekem Isten e rendreutasítást s adja. hogy mindenben észrevegyem a
gáncsra érdemest -- vagy egyszerű tudatlansáqból, vagy vakmerően

kendőzött színlelésböl úgy viselik magukat. míntha a szemérem csupán
a testi épségen és a fajtalan cselekedetek elutasításári fordulna s más
kűlső kellék nem volna szükséges hozzá.

Az öltözködés és a cicoma használatáról szólok. Bizony beleragad
nak sokan il külső alak és a csillogás hajdani hajszolásába s úgy pa
vaskodnak testi szépséqűkkel, akár a pogányok asszonyai. akiktől mcssze
jár az igazi szemérem ismerete. De hiszen nem lehet igazság azokban.
kik nem tudják még. hogy Isten az igazság őre és legfőbb tanítója ...

A tökéletes, vagyis keresztény szemérmetességhez illik - s ezt
szükséges tudnotok -, hogy 2Z ember sohase óhajtsen mások vácvalnak
céltáblája lenni. sőt ut {llattal meneküljön ettől. Először uqyanis föltámad
a kívánság. hogya kűlső báj mások tetszésére legyen. Ez már nem tel
jesen romlatlan forrásból fakad, hiczen tudjuk. hogya kűlső báj az
érzékiség természetes hívogatója. Miért keltegeted magadban ezt a rosz
szat? Miért szólítqatod elő. amit magadtól idegennek vallasz? De: meg
azután nem szabad utat tárnunk a kísértéseknek sem. amelyek néha
heves voltukkal (amit távoztasson övéitől az Isten') tökéletességre ve
zetnek talán. de bizonyos. hoqv a lelket gonosz ösztökevel nyugtala
nítják. Oly szentül járjunk-keljünk. hítünk teljességébe öltözötten. hogy
lelkiismeretünkben béke és biztosság legyen s vágyódjunk állhatatosan
megmaradni ebben. de nem vakmerő könnyelműsködéssel ...

Lám. szolgáira gondot visel az Úr, irgalmasságának mértéke sze
rínt, sőt bizakodhatnak is azok boldooaa az ő iólctűl; doloában. Míért
vagyunk azonban mások veszedelmére? Míért kelteget jük mások érzéki
séqét? Mintha bizony az Úr tágítana törvényén s a büntetésben különb
séget tenne a szemérmetlen cselekedet és annak megkívánása között. Nem
tudom. meqússza-e büntetés nélkül a dolgot. aki mások veszedelmének
lett az okozója. Mert felebarátod elvész, mihelyt megkívánja alakodat
s lelkében már elkövette. amire váqyakozík. s te pusztító kard lettél
neki. S ha a bún alól kíhuisz ís talán. a qáncstól nem menekülsz ...

Mikor tehát akár a mi lelki javunk. akár a másoké forog kockán a
nem közönséges veszéllyel járó testi széps{>q ápolqatásában, tudlátok
meg. hogy nem csupán a rnesterséqes, kikent-kifent szépséq varázsát kell
rejtenetek. takargatással és az ápolás mellözésével. mint amely ismét
csak terhére van a szemnek kínos háboroatásokkal. Nem kell bár kí
qyót-békát kiáltanunk a külsö szépségre. hiszen a test szerencséje és bol
doqsáqa, az isteni alakító művészet ráadása. n lélek valarnelves ünn-plö
ruhája ez, méais félnünk kell tőle. már csak mcqbámulóinak íqazsáota
Iansáqa s erő~~akos károsírása miatt is. Ilyesmiktől ta'rtott a hit atyja,
Abrabám atyánk maga is fekséqe s:É'psé~F;bpn, és Sárát nővérének

adva ki. megmentette életét a bántalmaktól.
Mindezt nem. I'zért mondom, mintha valami teljesen eldurvult és

vadá!lathoz illő. kiilső meqíclcnést aíánlanék nektek. És nem a szenny
és nem a gondozatlansáq előnyét kötöm a Iclketckre, csupán a [oqos
testápolás módját s tengelyvonalát. Nem szabad átlépnünk a természetes,
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az elégséges testápolás megkivánt határán, ne tegyünk többet, mínt ami
tetszik az Úrnak. Isten ellen vétkeznek ugyanis, akik bőrüket festékkel
maszatolják. pirosítókkal szennyezik arcukat s szernöldöküket korom
mal ivezík. Hát igen, nem tetszik nekik az Isten alkotása. Világos, hogy
magukat gé'lnc~olj{lk abban s így megróják a mindenség alkotóját is.
Meqróják bizony, hiszen javitgatják és toldozzák-foldozzák alkotásait.
Az eszközöket mind ehhez az Istenne! hadilábon álló művésztől csenik:
ez pedíg nem más, mint az ördög. Uqyan ki más mutatná meg, hogy
a test miképen változtatható, ha nem Ő, aki az ember lelkét is átgyúrta
qorioszsáqqal? Kctséqtclen, hogy ő mesterkedte elő az efféle szépítősze
rekct s igy valamiképen bennünk emeli kezét az Istenre. Ami születik:
Isten műve az. Amit pedig ehhez hozzámaszatolnak: már az ördög mes
terkedesc csupán. Micsoda qonoszséq, ha valaki az Isten művét fejeli
meg ördögi találmányokkal. Rabszolgáink semmit sem vesznek kölcsön
ellenségeinktől. A katonák semmit sem óhajtanak vezérük ellenségeitől.

Lám. használatra követelned valamit Annak ellenségétől, akinek hatal
mában élsz. hűtlen árulást jelent. S vajjon a keresztény embert megsegíti
a gonosz ellenség? Nem tudom. megőrizheti-e így továbbra is e nevet.
Hiszen azé lesz, akinek tudományából tanítást óhajt ...

Hiqqvetck nekem, áldottaíml Ugyan miképen őrzitek majd az Isten
parancsait, akik az Isten kezevonásait magatokon meg nem őriztétek?

Találkozom olyan nőkkel, akik még hajukat is sáfránnyal festik. Szé
gyenlik ezek még származásukat is, mivelhogy nem .GaJlia vagy Germánia
szülte őket. Hajukkal tagadják meg így hazájukat. Kedvczötlcn előjeleket

villantanak föl gonoszul és szőrnyíiségesen a tűzpiros fejükről és ékes-
ségnek hiszik, amit voltaképen mcqqyaláztak. Lám, hajukat is rontja a
festékanyag éqető ereje, és az agynak még il bármilven tiszta folyadék
állandó jelenléte is súlyos veszedelmére volna. Ártalmas a haj megújí
tására is a mcqválasztott hŐ5~'1. Miféle ékesség az, arnelv rontással
friovcs? Míféle <zópséq 3Z, amely tisztátalansággal jár? Sáfrányt szór
fejére a kereszfény asszony, mint valami pogány oltárra? Míndazt, amit
szokás szerínt il tisztátalan lélek tiszteletére qyujtanak, bálványok elé
szórt áldozatnak nézhet jük. hacsak megfelelő, szűkséqes Vrtgy épen üd
vöc; használatra nem fordítják, amilyenre az Jsten rendelte Í3 teremtmé
nyeit. Az Or íqv szól: ki feketitheti meg közűletek a fehér hajszálat
VG0V ki fehérítheti meg a feketét? (Máté 5, 36.) Í~s lám. ezek rácá
folné1k oz Ori<tenre. Nini. szólnak . hiszen él Iehérböl vaqv a feketéből

mi sórnát csinálunk. ami szépséghen vonzóbb. No és rajta vannak bi
zony. hogya fehérből is feketét mesterkedjenek, akiknek szivére telep
szik az elért öregkor keserűsége. Micsoda vakmerőség ez! Röstellík a
kort. amelyr? váqvva-váqvtak. Lopásra adák a fejüket. Vísszasóvároq
'~k éj'?: ifjúsftqc<. arnelvben annyit vétkeztünk s oldalegnak a komoly
"~'1~J2\'isekt kedvező idejétől. A bölcsesség leánvaltól távol legyen ek
koré' C"tOt..,'F-"C:. 1\,1'n<'-1 inkúl-b tőriűk maqunkat. hoay rejtcqessűk az
örcckort. annál 10hh,\I1 nanfénvrc kerül. De vajjon fejünk ifjú voltából
eren-e örökkévalósáqunk? Ez az a romolhatatlanság talán, amelyet mín
denkorra föl k"l1 öltenünk <1Z Or háza bírtokához. amit nekünk a Há
rornsáqo: egy Isten ígért? Ugyancsak jól siettek az Úrhoz s szepen ipar-
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kodtok e szennyesen förtelmes világ elhagyására, ha egyszer utálatos
valami nektek, hogy az örök célhoz valóban közelítsetek.

Lám, nyilvánvaló, hogy Isten mutatta meg: miképen kell a qyapjú
fonalakat füvek nedvével és kagylók festékanyagával összefűznünk. Bi~

zony, amikor a világmindenség létrejöttét parancsba adta, elfelejtett
bíboros és skarlátpiros bárányokat teremteni. Isten volt hát kitalálója
a mühelyeknek, ahol e ruhákat szövík, melyek könnyüek és vékonyak,
csupán a vételáruktól lesznek súlyosakká? Isten alkotta talán a tömérdek
aranyműtyürkét, hogy beléjük foglalhassuk és megkülönböztethessük ve
lük a drágaköveket? Isten bökte hát sebesre a füleket? Tán ő szánta arra
a fájdalmában először nyöszörgő gyermek kínlódását, hogy a mintegy
kés alá születő testrész hegedt nyilásaiból majd nem tudom miféle dísz
magok csengetyüzzenek alá, amilyeneket a pártusok füznek rá csizmá
jukra boglárok gyanánt? De hiszen ami az aranyat illeti, amely titeket
fényével megidéz, il pogány írások bizonyítják, hCXlY volt olyan nép,
mely csupán bilincseket kovácsolt belőle. Nem a valóság, hanem a rit
kaság avatja kívánatossá e dolgokat ...

Mindenesetre iparkodnunk kell, hogy jogos megítélésre okot ne ad
junk. De bizony mennyire gáncsot érdemlő valami, ha ti, akiket a sze
mérmetesség papnőinek neveznek, szégyenteljes asszonyok módjára éke
sítve, kikenten-kifenten jártok-keltek. Ugyan kevesebb van-e a nyilvá
nos élvezet áldozatainak a rovásán? Bár ezeket bizonyos törvények ki
zárják a tisztes nöknek és asszonyoknak kijáró meqtíszteltetésekböl, de
annyi biztos, hogy korunk napról-napra növekedő züllöttsége a legtisz
tesebb nőkkel is az összetévesztésig egysorba állította őket. A külső

alakkal való szemérmetlen szédelgés a már árúba bocsátott test kisérője

és: adóssága" amint ezt már al Szeritírás is meqieqvzi. Ama hatalmas
Város, amely hét halmon és tömérdek vízen uralkodik, a parázna asz
szony nevet érdemelte Urunktól. (Titkos Jel. 17-19.) Ugyan milyen
ruházat miatt jutott e névhez? Lám, bíborban és karmazsinban ül. arany
nyal és drágakővel ékesen. Mily átkozottak a dolgok, amelyek nélkül
az átkozott és parázna személy le sem irható.

Valaki mondhatja talán: nem szorulok rá, hogy az emberek előtt

jó színben tűnjek fel. Nem törődöm az emberek szavával. Az Or a szi
vet tekinti. (Ján. I, 16, 7.). Tudjuk ezt valamennyien. Mégis ne felejt
sük el, mit mondott ugyanez az Or apostola ajakán: ismerje meg min
denki a becsületességeteket. (Filipp. 4. 5.) Miért? Hogy a gonoszság
egyáltalán hozzátok ne férközbessék s az elvetemült embereknek jó
például és tanúbízonysáoul leovetek. Vagv mit jelent a mondás: vilá
goskodianak a ti tetteitek? (Máté 5, 14 stb.) Vagy milyen alapon ne
vez mínket Urunk a világ világosságának? Miért hasonlít bennünket
hegyen épült városhoz, ha nem viláqoskodunk a sötétségben s nem ál
lunk egyenesen az alámerültek között? Ha világosságodat véka alá rej
ted, szükségszerüen sokan botlanak el benned, míg magad a sötétséeben
álldogállsz. Ez az, ami bennünket a világ világosságává avat: tudniillik
a mí jó cselekedeteink. A jó pedig, ha ugyan igazi és teljes mártékben jó,


