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I. 't'.; BAa Aador Igazgató

Mathia Károly

NÉPI EREDETŰ KARÁCSONYI JÁTÉKAINK
A Vigilia 1952 decemberi .számában "Egy régi magyar betlehe. mesjáték" címmel Holl Béla érdekes és jelentős fölfedezést tett
közzé.
A váci egyházmegyei könyvtárban a nógrádmegyei Ecseg
község "Szent Kereszt Céh" nev ű vallásos társulatának- jeg) ző
könyvében egy 1684 és 1694 között lejegyzett karácsonyi játékot
talált "Rithmi pro Epiphania Domini in processione" címmel.
Olvasóközönségünk egy része talán nem is sejtette meg a legrégibb ismert magyar népi eredetű karácsonyi játék fölfedezésének
kivételes, sőt talán perdöntő szerepét egy immár száz év óta húzódó művelődéstörténeti és néprajzi kérdésben.
Ismeretes, hogy az európai népek karácsonyi játékai két,
egymással ellentétes forrásból táplálkoztak : az egyházi kezdeményezésre kialakult úgynevezett "liturgiai misztériumok't-ból és a
népi eredetű, úgynevezett "alakoskodó" jelenetekből. Ez utóbbiak
minden valószínűség szerint a görögök dionysosi szertartásait
közvetítő bizánci "mimosjátékok" elemert továbbították a balkáni
népek alakoskodó játékai felé. Nálunk, Magyarországon szlrrtéu
a nyugati misztériumhagyományok keveredtek népi eredetű alakoskodó pásztorjelenetekkel.
A legrégibb európai karácsonyi játék 'francia eredetű. Az
orléansi városi könyvtár egyik XI. századi kódexe alapján tette
közzé Thomas Wright 1844-ben. E kettős misztér ium első' része a
"Herodes sive magorum . adoratio", (Heródes vagy a mágusok
imádása), második része pedig az "Interfectiopuerorum" (A gyermekek meggyilkolása) címet viseli. Ugyanebből az évszázadból
való a legrégibb német liturgiai misztérium is. A franciához hasonlóan ez is két részből áll: a "Herodes sive magorum adoratio"
és az "Ordo Rachelis" • (Rachel rendje) című részből. Ezt a ném-t misztériumot a freisingi (jelenleg müncheni) kódex alapján
Kart Weinhold tette közzé 1870-ben.
Négy évszázaddal később alakul ki az angolok karácsonyi
játéka, a "Mirllc1e play". Pünkösti Andor szer-int ez II coventry-i
asztalosok bemutatta játék nemcsak a Krisztus születéséről szóló
karácsonyi játékot teremtette meg, hanem egyúttal magát az angol
drámát is. A XV. századtól kezdve minden angol céh azt a részt
játszotta el, amelyikhez valami köze volt: "a gyertyaöntő!; a
pásztorok imádását (a csillagokat gyertyák helyettesítették), az
ötvösök a háromkirályokat (ők kölcsönözték napkelet csillogó
kincseit). Ott az ősi Coventryben,Chesterben, Yorkban és Wake1

örök' jászol. "Magyar Szinpad". 1939. december 20-27.
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fieldben jászolból született HZ az. angol drúuia, melyből alig száz
múlva már Shakespeare alakja bontakozott ki."!
A magyar tudományos' közvúleiuény sokáig azt hitte, hogy
nálunk ilveu teljes cselekményűnek nevezhető vízkereszti játékok
nem is voltak, s csak később alakultak ki a betlehemesjátékokból.
mint azok megrövidült. csonka utódai. A legutóbb közzétett fölfedezés tette valószínűvé azt, amit Solymossy Sándor már 1889ben megsejtett 2. bogy nálunk is, akár Európa többi népeinél a
vízkereszti játékok alakultak ki elsőknek. s csak későbbi tárgykörbővülés eredményei az angyalokat. pásztorokat, később huszár-t,
betvárt is szerepeltető karácsonyi játékok.
A fölfedezés előtt a magyar karácsonyi játék fejlődésével
kapcsolatos legkorábbi adatunk a XVIII. század végéről való:
Duoonic» András. a tudós szegedi piarista említi az Alföldön
szokásos karácsonyi pásztorjátékokat. Réső Ensel Sándor a Honderű 1847. évfolyamára hivatkozva írja munkájában a következőket: "Karácson
előtt egy héttel egész vízkeresztig pórfiúk, vagy
kisebb városokban kézműves inasok ' szoktak Bethlennel járni.
azaz egy templomformát készítenek vastag papirosból. melynek
belsejébe Krisztus szűletését ábrázoló faragványokat és képeeskéket Illesztenek, - ehhez aztán betanulnak néhány karácsonyi
éneket. és Krisztus születését jelentő pásztori beszélgetéseket, így
felkészülve bejárják a körüli falukat. hunrian különféle ajándékokkal térnek haza. ... Vízkereszt napján azután meg fehérbe
öltözködnek. s egy csillagalakú lámpással bejárják az előbbkelő
házakat. lS ez űnenpélyhez alkalmazott énekeket zengedeznek, éH
verseket mondanak e]."3
Az ecsegi játék bepillantást enged karúcsouyi játékaink eddig ismeretlen fejlődési fázisába. Egészen fellsmerhetően a kor
liturgiai misztériumainak jellegét viseli magán. de már fellelhetők rajta a népi elemek beszüremkcdései is. (Ilyen például a kászouújfalusi "betlehemi szolgálat"-ban is előforduló megjegyzés: "Ez csinos muzsika megérne e!!y krajcárt", vasry a Betlehem
szóból szőtt népi etimologizálás). Ez a fejlődési í'ázis egy pillanatra megállítja karácsonyi néphagvomanyainknak századok óta
pergő "filmszalagját",
hogy 11 rnozdulatlanságba
merevedett
"akció" bemutathassa a fejlődés láncszemsorozatának egyik odclig'
hiányzó darabját.
Ennek az átmeneti formának a hiányát érezte Gyulai Pál is,
amikor így panaszkodott: "A vándorénekesek és színészek részvéte kezdí kivetköztetní a mvsteriumot egyházias jelleméből. A
céhek és testületek is rendeznek mystertum-előadásokat, elóbh 80
papok befoh:isával. később ellenökre. A mysteríum mindinkább
elvilágiasodik. A fejlődés második korszaka. midőn II mvstertum
esztendő

i

2 A karácsonyi mysteriumok eredete. "Egyetemes Philologiai Közlöny." 18!!1l 3-'lI:168., és A betlehem a népmisztériumokban i a dráma történetében. U. ott 181l-l. 1011121, 200-213, 287-305. l.
I Magyarorizági népszokások. Pest,
!86i. 63-64. I.

-elválfk a liturgiától, csak toldalékát képezi, majd önállóan indul

virágzásnak, nálunk aligha megjelölhető. Mindenesetre mystariumdrámánk nem lehetett virágzó s általános divatú. Az a. körülmény, hogy egyetlen emlékünk sem maradt e korszakból, még
magában keveset bizonyít, de hogya viszonyok s maga a népszellern nem kedveztek fejlődésének, bizonyosnak látssik,"!
Ime, itt a rég keresett átmeneti forma! Ha teljesen nem is
oldja meg a magyar karácsonyi játék bonyolult kérdéseit, bizonyítani látszik a mi föltevésünket is, hogy tudniillik a vízkereszti
játék az ősi forma, s belőle alakultak ki mai betlehemes játékaink.
Bálint Sándor véleménye ("a betlehemezés eredeti alakjában bábtáncoltatás, amelyet eleinte az oltárokon, bent a templomban mutattak be a hívek jámbor gyönyörködésére és épülésére"}" nincs
ellentétben ezzel a már Solymossy Sándor megsejtette fe1fogás~
sal, Lehetséges, hogy a vízkereszti játékból kialakult betlehemezés
ősi formája a bábtáncoltatás volt, s csak később vették át élő
szaraplők a bábok funkcióit. Kiveszőfélben lévő bábtáueoltutő
betlehemes játékaink is ezt bizonyítják. (Ma már mindössze Marosvásárhelyen. Botpaládon, Szatmáresekén. Esztergomban és
Kiskanizsáu játaszák.) A bábok eredetéről és szerepéről Sebelrtyén
Gyula tájékoztat bennünket ma is helytálló megállapításaival.'
Hogya szanhely eleinte kisárólagosan a templom volt. az szintén
bizonyítottnak vehető kérdés. Ma is akadnak székely falvak, ahol
az éjféli mise alatt betlehemeznek a templomban, de a templomi
eredet bizonyítékai ezenkívül a fehér öltözet, a gregorián dallamokra emlékeztető reeitatívó részletek a játékok dallainaíban, vég-ül a lövóteiek szigorú, szinte szerzetesi regulákra emlékeztető
..betlehemi rendtartása", a kászonújfalusiak "betlehemi szolgálata", a baróttak "betlehemi szent társulata", stb.
Érdekessége miatt megemlítjük, hogy van egy ma is élő karú
esonvi játékunk, a hajdúdorogi (Kis» Lajos dr. lejegyzése 1952ből), amely az ecsegihez hasonlóan vegyesen tartalmaz karácsonyi és vízkereszti elemeket.
Van még egy motívuma a magyar karácsonyi játéknak, amelynek szintén első nyomát láthatjuk az ecsegi játékban. Ez az úgynevezett ,.8zálIáskeresés."
A magvar nép színes képzeletvilága páratlan érzékkel tudta
mindig kiemelni a saját életformájához kapcsolható tényezőket a
népi játékrend szerkezetében. Bálint Sándor is említi már idézett munkájában, hogy népünk ösfoglalkozása a pásztorkodás lévén, érthetően a pásztorok imádása ragadta meg elsősorban a
megtestesülés minden mozzanatát felölelő karácsonyi misztérium~ ";~rácsoni mysteriumok
és vízkeresztt játékok. Bp. 1872. Magyar Népköltésí
O,.üjtemény I. kötet. 513. és 532. l.
i Az esztendő néprajza. Bp. 1942. 8. l.
G Betlehemes játékok és karácsonyi énekek. Bp. 11106. Magyar Népköltési GyUjlemény VIII. -kötet. 498-505. 1.
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ból. Mindamellett ö sem tartja lehetetlennek,· hogy a pásztorok
szerepében és kellékeiben ősi pogány képzetek is rejtőzködhetnek.
A láncos (csörgős) bot a sámánok eszköze volt a gonosz szellemek elriasztásának ősi műveletében. A kifordított sapka és suba
nyilvánvalóan a már említett mimosjátékok, állatalakoskodások
maradványa.
A pásztormotívum mellett a másik jelleg'zetes játéktényező a
Szent Család szálláskeresése. Karácsonyi játékaiuk külön típuscsoportja a "szálláskereső játék". Nem véletlen, hogy ez a játél,motívum éppen Erdélyben; az Apor Péter megörökítette vendégszeretet földjén lett jellemzővé. Ilyen szálláskereső játék a már
régebben közöltek közül a bonchidai (Kolozs m.), a pusztakamanisi
(Kolozs rn.) és a kézdivásárhelyi (Háromszék m.), a Magyar
N épzene Tára II. 'kötetében megjelenésre kerülők közül pedig 11
józséffalvi (Bukovina) és a nyárszói (Kolozs m.)
Míg többi népszokásaink - sajnos - egyre jobban halvá
nvodnak, sőt egyre inkább elmerülnek a feledés örvényében, karácsonyi játékaink friss hajtásokat is hajtanak. A szálláskeresc
motívumból keletkezett az ország egyes vidékein a Seentcsaládjárás megkapó szokása, Ennek a legföljebb két évtizede eltel'
jedt szép szokásnak szintén az ecsegi játék a legrégibb, írásban
megörökített őse.•Eddig Szentistván (Borsod rn.), Bodony (Heves
m.), Kistelek (Csongrád m.), Tápé (Csongrád m.) és Olaszfa (Vas
m.) buzgó népének dallamait jegyeztük le e szép karácsonyi népszokással kapcsolatban. (Megjelennek a Magyar Népzene 'I'áru
II. kötetében). Az Üj Ember 19;)2. december 21-i számából (,,szálláskeresők nyomában") tudjuk, hogy Kalocsa környékén is kialakult már ez a szép népszokás.
A legteljesebb a kistelekiek dallamanyaga. A beköszöntő ének
szárnyán hangzik fel a 40-50 főböl álló csoport (leginkább asszo
nyok) ajkán a szálláskeresés sóhaja:
"Szállást keres a Szent Család,
De senki sincs, ki helyet ád,
Nincsen, aki befogadja
öt, ki égnek s földnek Ura."
December 15-től 23-ig, kilenc napon át este j ora körül indul
a csoport esténként más-más, már előre kiszemelt családhoz. Akinek a házát megtisztelik. annak házanépével együtt másnap meg
kell gyónnia és áldoznia.
A Szent Család képét másnap estig ott hagyják náluk. A falu
őszintén szociális érzületére jellemző regula az, amelynek alapján
a megtiszteIt családnak ez idő alatt egy -- l'egalább háromtagú szegény családot meg kell vendégelnie. Másnap este ugyanaz n
csoport elmegy a képért, s a Szent 'Családot "elköszönti".
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A beköszöntő-ének után fölhangzanak a Szentcsalád-Iárás
-többi énekei:
"Halljátok ti, kik a porban laktok"
majd:
"Egek Királynéja, mennvország csillaga":
Ez utóbbi 14 versszak os gyönyörű ének nem más, mint a gaz-dag kovács vak lányának megragadó legendája. Más vidékek
(Erdély) karácsonyi szokásaival ("Bő kovács") kapcsolatban is
ismeretes.
Hogya Szeutcaalád-járás "elszigetelődött szokástöredék" marad-e, vagy az ősi betlehemezés új, korszerű formája alakul ki
belőle, még korai lenne eldönteni. Annyi bizonyos - és ennek
llleg-állapításához is az ecsegi játék segített bennünket - hogy
népünk az új népszokásformák kialakítása kapcsán. is mindig
megtalálja a népi hagyomány éltető, tápláló és fejlesztő gyökereit.
Nagy kár, hogy az ecsegi karácsonyi játék dallamait nem örökítette meg-Iejegyzésében Lipthay István, a játékszöveg leírója. A
sr.öveg fölfedezése óta állandóan kutattunk Eosegen és környékén, de a Felföldön egyebütt is a dallamok után. Mindezideig
hiába. A reményt mindazonáltal nem adtuk fel. Tovább kutatunk,
hogy visszaadhassuk a legrég'jbb ismert magyar karácsonyi játék
szövegének eredeti, saját dallamait.
Három dallamra van utalás a szövegben: az angyal énekére
("Dicsőség legyen") két különböző helyen, a pásztorok tréfás
énekére (,,8alatum pastorum chorus") ugyancsak két helyen, végül egy furulya- ("fistula") dallamra a pásztorok másodszori
énekével kapcsolatban. A Iurulvaszóra táncoltak is a pásztorok.
Lehetséges, hogyafurulyadallam némi eltéréssel azonos volt a
pásztorok énekével.
Az angyal énekének dallama minden kétséget kizáróan a
.,Krisztus Urunknak áldott születésén" kezdetű karácsonyi ének
dallama lehetett. Ez a szép dór dallam napjainkban is él. Mint 81.
sz. dícséret szerepel a magyar reformátusok énekeskönyvében.
Eredetileg '- mint ahogy Kodály Zoltán közölte e sorok írójával
- katolikus karácsonyi ének volt. Hogy valóban ezt a dallamot
énekelték az eeseg'iek, azt két adat is valószínűsíti: 1. Az ének
szövegének versmértékesapphói, rnirrt a föntemlített karácsonyi
éneké. 2. Az említett protestáns dícséret második versszaka pontosan fedi a karácsonyi játékban közölt angyali ének szövegének tartalmát.
Az angyal éneke ezek szerint a következőképen hangzott (mai
lulllgjegyírással, "g" tonus finalissal):

61

Tempo giusto moderato

@wt

J

J = 84
J J

J77E:I

Dicsősseg.

~)

Békesség

Jó - a-ka -

Min-den né -

le-gyen

menyben az.

[5 -

ten-nek,

Föl- don

lakó embe - rex-nek.

ra - tu,

egy-ü-gyü kös- sei-nek,

pek - nek.

A pásztorok énekének dallamához ._- addig- is, amíg az eredeti egy esetleges későbbi, hasonlóan szerenesés zenei fölf edezé»
révén előkerülhet - támpontként szelgálhat az Ecseaen. 1922, júniusában Kodály Zoltán lejegyezte betlehemesdallam ("Hejh, víg
juhászok, csordások"), valamint a Szadán (Pest megye északkeleti
részében, nem messze Ecsegtől) 1952 januárjában e sorok írója
által lejegyzett dallam ("Betlehemnek pusztájában"). Mindkettő
megjelenik a Magyar Népzene Tára sajtó alatt lévő második kötetében. ,.Az sem lehetetlen, hogy a pásztorok énekének dallamát
Náray György Nagyszombatban, 1695-ben megjelent "LYRA
COELESTiS" c. gyüjteményéből vették. A /"'Yüjtemény 30. oldaláll
található "Cantio Pastorica" C, ének dallama ugyanis kisebb ritmikai vú ltoztatásokkal alkalmazható az ecsegi játék pásztorénekéhoz, A pásztorének versmértékére nézve meg kell jegyeznünk.
hogy csak első két sora nyolcszótagos, a többiek hétszótagosak.
A hetedik és nyolcadik sor hangutánzó szótagpárjai (csir-csir,
Iip-Iip) esetleg betoldások, és a szöveg szótagszámát nem növelik. A tizedik sor szótaghiánya minden bizonnyal !ejegyzé8li
hiba.
Szólnunk kell Véglil urról i s : mi a fölfedezé.. jelentősége ae
7 Betlehemcsjáték Homoródremetén. Bp.
1950. Folia Etlmographica. II. J.

/)2

1943. és Les jeux hongr ots de :'>Ioel

Bp

~Kye"

ka rúcsonvi játóktí;lw.;ok ('soportosítúsának kérdésében.
Gyulai Pál 1872-ben megjelent Ilwgyarázú jeg;v:.-:etétúl Benenek
András két kitűnő tanulmányáig 7 majdnem két emberöltő telt
el. Ennyi idő sem volt elegendő arra, hogy a kérdés tipológiai
problémájának homályos pontjai ra mindenkit kiplt"gitő rnódon
ráirányítsa a tudomány ref'lektorf'euvcit. Beneduk Andrásnak
nagy érdeme, hogy bátor és hiztos kézzel nyúl a kprdéshez. A j(lt';kük cseleJunényvúzallak lelkiismeretes és részh-tes vizsgálata
után azonban (l is kénytelen megállapítani, hogy az egyes jútóktípusok helyenként nehezell határolhatók el. Mindamollett
nagy megnyugvással vehettük tudomásul e jelentős kísérlet kapesán, hogy Szendrey Zsigmond álma a betlehemes.iúu-kok csoportosításáról és az ezzel kapcsolatos térkép elkészül térő!" -- neru
álom többé.
Mi kereken 160 dallam nél k ül k ii:.-:ü It szövegpublikúeiót vizs
gáltunk meg tipológiai kísérletünk sorún." Miudamellett teljes értékűeknek Kodály Zoltán útmutatása nyomán -- csak a dallnniuktól meg nem fosztott játékokat tartjuk. Ezért tipológiai ki
sér letiinkben - amelyet később egyik szukf'olvói tutunkbau szándékozunk közölni - kizúrólsur fl MagYlII' Nél'zellt' Tára készülő n.
kötetében dallamaival együtt kiizltsl't' kerülö :l\;, lIIa még kézírntos
karácsonyi Iáték, va.lum iu t a rtHpjaillkig k ülönl.öző kiadványokban dallamokkal egyiHt közzetott, uuvancsak ;H; játék alapjún
nróbáljuk il kérdést közr-lebb segiteni II lIH)g'llldú"ho:.r.,lO
Ha e í'árudozúsuuka.t siker koronúzzu, abban uléggé jelelJUb
része lesz Holl Béla fölfedezésének, h iszeu a l'öl tétolezett őstipus
megáll ap ításán a k kerdéséhen döntő módou irúny ítutta elhatározásunkat a sokáig nólkülii:.-:ött átmeneti forma nunv i lúsrrnhozntala.
Ebben látjuk elsósorbau az ecsegi ka rú,'soll,\ i ,Íút {,k fejJDd{':,;·
történeti értékét és jelentőségét.

s Mag)'ar Népköltési (jyiijtemény XIV.
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Ez ek közüt a. legtöbb: 32 sz öve g az Ethnugraptua, 5 a Magyar Nemze ti .'vI.ü·
zeum Néprajzi Osz t ál yan ak tsrtesitó]«, ~.\ a Magyar Nyelvor kúlCinböző évfoiyamaiban,
~4 a Magyar Népkötrést Gyűjtemény 1., ill. VlII. kötetében, l:: Makkai Endre és Nagy
ödön: Adatok téli néplJagyományaink ismeretéhez cimü kla dv ányában, II Kálmánv
l.ai o s : Koszorúk az Alföld va dvir z aib ól c. műv e I. és II. kö tetéb en. 3 ugyancsak
Karmany Lajos: Szeged népe c. műve lll. kötetében, fi 'N. Bartha Károly: Magya,r
néph ag yo máuyok l. kötetében, végül 5 szöveg· Balázs Mártoll ; Adatok Háromsz k
varmegve néprajzához c. rnűvében latott n apv ilű go t .
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., . '" Ezek közül 8 az EtllIIograph;a külünbözö evtolyamatb an 7 Volly István: Népi
.Iatekol-: c. .g yüjt eményc II. kötelében, 5 Berz e Nagy János: Baranyai magyar néphal':yomanyok c. gyujteménye I. kötetében, 3 az Énekszó különböz ő évfolyamaíban 3 a
Magyar Népköltési Gvüjternény XIV. kötetében, 3 N. Bartha Karu ly : Maifyar' néph~,gyot;Iány.ok I. ~. művében, 2. Makkai End'.e és Nagy ödön: Adatok téli ~éphagyo
manyaínk ~smeretehez c. ktadványában, vegul l-I a Magyar Nemzeti MÚZeU/l1 Né!Jrajz r .O.sztalyának Értesitöjében, a Magyarságllldomány c. folyóiratban, az Erdélyi
Népr ajz i Ta~.ulmanyok c,. soro;.atball. Török Fer ene: A székely gyermekvilág ezer év
m~ltan c. muveben es Vegh józ sef : Taj- és népkatatás a k özéptskotáb an c. művénen.
j eu nt
",c'~~.

SIK SÁNDOR
ö TISZTA CSEND!
Hallgass el e.qy kicsit, te mocskos uicalármu:
Legyen ablakom, ajtóm és fülem 'is bezárva;
Elállítom a rádiót!
Lelkem, celladba térj s föld'ig zuhanni engedd
Figyelmed függöny ét, úgy ünnepeld a csendet
És benne minden. földi jót.
Hallgatva ünnepeld csendjét az értelemnek,
Melyben a gondolat villámai teremnek,
A zengő percek ih letét,
.
Melyben kibomianak II lélek mérhetetlea
Arkangyal-szárnyai, s szeban elférhetetlen
Zenét suhog- a seent setét.
A haRoatást idézd, a szivek drága csendjét,
Amelyben me.qfogan a két-malasetú szentséq :
Hűség, barátság, szerelem,
Ó sírig és síron túl nwsolygó szent szovétnek,
Amely odalent nőttél a lét előtti létnek
H anotola» örvényei ben.
l';s csukló térdeden imádd a csendek csend.iét,
Amelyben önmagával beszél a Végtelenség.
A hallhatatlan h a l l h a t ó . '
Térden virraszt az éj és mindcnek.en csend ül,
Amikor a ma.oát megtárá V éylelenből
A föld szi1)ére száll a szó.
Emlékszel: Hóreben, barlangja odujából
Milyen boreonaoo leste a zord Illés. a látó
Az I stent, aki elvonul.
111ilyen hiálm teste seuc» szél viharában.
A földr,engésben is, a tűzben, is hiúbnn:
Sutto,qÓ szellőn járt az Úr.
A mi. Urunk, a Kriseius, embertelen magában
Az l sien-ieli csendben, a boldog éjls:w.kában
Imádkozott a hegyeken;
A forgó csillagok láncát eyp kéz el oldta,
Deleini állt a nap s lélekze/visszafojtva
Figyelt fl vilá!Je.q.1Jptem.
A nacsoraterem mirandás h.alloatdea
ilf étuen. ömölt alá. mint sok uieek: zúgása,
A lámaos N.lJelvek mámora:
Belőle született, az ötvennapi esendből
A Test, a makulátlan, kit Krisztu» 1,ére kent föl.
A napba öltözött Ara.

Gépkattogása közt a rohanó jelennek
En.Qedj ó tiszta csend, csendje a V éatelennek
"'UH pi1lanatnyi pihenést,
Hagymázas homlokom lá.qy ujjaiddal född el,
Leheld be lelkemet templomi h'Ű,vösöddel:
Csak az él, aki benned'él.
Csak az él, akiben a lélek tiszta csöndjén
N émán izzani kezd a titokzatos tömjén
S füst jén az Angyal megjelen,
És ámuló szeméről a fátylakat leoldja
Az Angyal, az Istennek alázatos heroldja:
A csend-foganta Keyyelem..
Sík Sándor

HARSÁNYI LAJOS
TÉL
A tél ezűst-csizmában táncol.
Porzik a hó a lábai alatt.
Bújik előle ember, állat,
Amerre ordítozva elhalad.
A kis szobában árad jó melcu.
A rádióban Bihari-kesergő.
A heg:lJtetőkön mint üwg, ropog
A zuzmarától villogó nagyerdő.
A föld pihen. N oouon elfárndott:
Levetkezile és többet nem beszél.
A na.p kis bóbitáját, mini a pelyhef
A láthatárról elsöpri cl szél.

BE,ETHÜVEN I G
A vadgaül1nbnak összetákolt léseke
Ma is olyan, mint ezer év előtt.
Turbékoló scerelmes nászdalához
N em tett egyetlen röpke névelőt.
Te, ember, füstbe fulladt kal;ljibádból
Hová jutottál ezer é1,' alatti'
Funiáeuul a roppant: kölni dómin
Hány milliónyi mérföldet haladt?
A trágár pun .qúnydallQl a Miséig
Hány szörnyű lélekzetet kellett venned1
Szólj, szent süket, csodálatos Beethoven:
M'i hajtott és mi énekelt tebenned?

MEGTÉRÉSEM TÖRTÉNETE
Irt a Max .J a e o II
Azt kívánja tőlem, abbé úr, beszéljek a megtérésemről. Elé):,
néhéa lesz. Ha szót ejtek a jelenésekről, melyeket az Úr jóság:l
alkalmazott, hogyelvezessen magához, barátai előtt, akiknek I'
néhány lapot föl óhajtja olvasni. holmi kis szent hírébe keverednék, ami meglehetősen feszélyező dolog volna. 8 amellett brtorlásaís e hírnévnek. A megtérés nem ;ielentéktelenesemény él«
tünkben; a régi ember levetkezése aprólékos és kitartó munku.
Ön azonban megígérte, hogy megőrzi névtelenségemet, s ez kel ló
biztosíték szerénységemnek is, meg az igazságnak is.
"Holmi kis szent" - mondtam az imént. és tény, hogy mihelvt
látomásokról esik szó, nyomban vagy szeatségre gondolunk, vagy
őrületre, Ami e látomásokat illeti, nekem személyes tapasztalatom
van róluk, és aránylag gyakoriak az ilyen élmények. Nyomba l!
be fogok számolni az elsőről, mellyel az 1:1' megáldott. Nem tudom megállni, hogy ne mintegv a magam légkörében s ne a meg
indultság állapotában emlékezzem meg róla. Nos, abban az idoben is, később is eléggé meglepő közleseket kaptam. Egy hölg"
azt mesélte nekem némi mosolvgással, hogy öltözködés közben fú
madt látomása, s mert majdnem elá.iult tőle, csöngetett a szoba
lányának s orvost hívatott vele, Egy küliinös herceg elmondta w'
kem, hogy gyerekkorábau ő meg a testvere ugyanabban a p illunatban más és más látomást láttak. Élménye annyira megrend i
tette, hogy ötven esztendős korában is ti sztán emlékezett mi ndvu
egyes részletre. ,,8 ha kifejteném önnek -- mondom neki ma hogy víziója. Isten figyelmeztetése vol t?" Leírta. a két jelenést. 'l
magáét meg: a testvóréét, s mert van némi jártasságom a szimbolikában.: elmasryarázhattum neki a jelentésiiket. Készséggel ej i,,morte: valóságos festménye volt ez a kettejük jellemének és fogIalata életrajzuknak. "Van tehát valahol. láthutatlanul - mond
tam - egy f;rtelem, aki oly mélyen ismerte a herceget fis testvérét, hogy aprólékosan tudta, mí fog történni velük." A herc-ea
hosszasan eltűnődött és így szólt: "Az eszemet meggyőzte, a sz ivemet nem". Hem éljük, Ieleltem neki, hoav a szivet sem kell
majd sokáig unszolni.
Ugyanebben az időben, 1909-ben egy fiatal l'elitii keresett l'liI
és teljesen fölkavartan bevallotta, hogy f'ölébredésekor lángoló há
romszöget látott a szebája falán. Máskor meg egész nagy mozgnlmas várost látott kirakatokkal és kereskedőkkel s a kép az egé>'z
mennyezetet beborította. A város falai drágakőből ~oltak. A fiata r
f,estő utóbb híressé lett; Ortis de Sarute a neve. Attól a naptó r
fogva hisz a természetfölöttiben, noha nem gyakorolja val][u.;j
kötelességeit.
Ezek aL: események eh;g'gé régiek: jú har nriu« esztelldő~ek,

I!lgyéb hasonló vallomásokat is kaptam, de már nem emlékszem rá-juk. Csak azt jegyzem meg, hogy azok közül, akiket ilyen gazda-

gon ajándékozott meg kegyelmével az Úr, egyetlen egy sem akadt,
a.kinél gyanítani lehetett volna, hogy nem épelméjű. Ami a szentséget illeti, az kinek-kinek személyes ügye Istennel; mindenesetre
nem igen látszottak szetitnek. Mindebből azt következtetem, hogy
lehetnek valakinek igen őszinte látomásai anélkül, hogy akár
szent volna, akár őrült. "Boldogok a tisztm,zíviíek, mert ők InPR"látják Istent".
Most aztán kedvemre beszélhetek arról a nagy eseméuvről,
amely eldöntötte földi .életemet és a földöntúlit is.
Semmiféle előjele nem mutatkozott az életemben annak, hog;-.valaha misztiku s élményben lesz részem. Zsidó családban születtem. Nagyszüleim halála óta szó sem esett köztünk Istenről vlLg~
bármiféle vallásosságról. A család tagjai a természetes erkölr-s
szabályait tartották szemük előtt, azoknak tettek eleget megg yő
ződéssel és szigorúan. Ennek' elveit azonban nem vezették visRzn
Istenre. Minden tudománynál többre becsülték a tisztsésreket, eimeket, vagyont. Meg kell viszont mondanom, hogy voltak a családban, akik messze kiváltak rendkívüli erényeikkel ; s nem egyszer fordult meg az eszemben, hogy egyik nagyanyám, kinek emléke ma is él még szülőföldemen s akit úgy emlegettek, m in t ak i
megmossa a szegények lábát, imádságaival közbenjárt értem s
ő esdette ki számomra az égtől azokat. a kev,)'elmeket, umelyekbr-n
oly meglepő módon rószesűltern. Ez a gondolat természetesen júval az után a látomás után ébredt bennem, amelyről bexzéln i ro
gok. Világi iskolában nevelkedtem, a történelem legvilágiasaIJh
korszakainak egyikében: az Egyház és az állam szétválasztál-;;'; t
közvetlenül megelőző időben; s bár tizenkét-tizenhárom éves koromban tanárom az Egyetem utolsó papi tagja, Hamelin abbé
volt, meg kell mondanom, iránta érzett nagy szeretetünket sosem
használta föl arra, hogy vallási téren hasson ránk. Filozófiatanárom, Louis Dugus fölfigyelt rám és sikerrel terelt a versenyvizsgák győzelmei felé, de a metafizika vallási vonatkozásait li
sem hangsúlvozta társánál erőteljesebben.
Ne felejtsük el viszont. hogy F'ranciaorszáz legkatolikusubb
zugában nőttem föl; házunk sz inte odatapadt a katedrálishoz, ,.;
ha kinéztem, mindiu csak ezeket a gótikus íveket láttam, alk«nvatkor a nap aranyában, ~jszakánkint fehér holdféáyben úszva.
S minduntalan harangszót hallottam; bátyúim, jómagam. húgom.
mind pontosan tudtuk, mire szól a harang, esküvőre-e vagy keresztelőre, úrangyalára-e vagy ünnepet hirdet, s hány'ádosztályú
temetést kisér. Azt is mezvallom, az Egyház ünnepei bizonyos
örömet jelentettek számomra: rajongtam a kőrmenetekért, melyek
Bretagne-ban különösen népesek és pornpásak. Sokszor még ma ir;
fölmerül bennem az Úrnapját követő vasárnapok képe: a fehér.
Tirá~okkal ékesített gyolcsleplek, amint hebor ítják a várost, a r
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zsákkal és sztrmokkal lepett utcák, az új ruhák, amint diadalmasan suhognak bemutatójukon e ragyogó tavaszban. a tapintatos sürgölődés az utcasarkon fölállított oltároknál. és kis barátaim az első áldozók ruhájában, áhítatosan iigybuzgó, kesztyűt;
marnájukkal. A körmenet útvonalán laktunk. Hatablakos balkonunk nyílt az első emeleten; ezen a napon zsúfolásig megfélt.
Mit jelentett egy Istenről mif sem tudó zsidó kisfiú számára a
bojtokkal ünnepien kidíszített fehér és arany baldachin, melyet
feketeruhás. meghatott areú férfiak kísérnek, (férfiak, akiket igen
jól ismertem) ~ Mit jelentett ennek a gyereknek ai aranyos palást, me ly úgy villant feléje a baldachin alól, mint valami titokzatosan szent dolog 7 Nehéz volna ezt ma, ötven esztendő múltáu
meghatároznom, de abban bizonyos vagyok, hogy irígyeltem őket:
akik térdreborulnak. akik virágokat hintenek a papok lába elé;
i ríg yeltem a gyerekeket, akik az iskolanővérek vezényletére énekeltek. Abban is bizonyos vagyok, hogy mindenki másnál jobban
csodáltam a hosszú processziót, mely a katedrálisból kláradva a
riatak partján, a messzenvúló fasor árnyékában hömpölygött egy
román ízlésű kis kültelki kápolna felé, egy csupazöld halom lábához. Pusztán csak költői benyomások voltak ezek l A megindultság, mely elfogott, ha beleptem a katedrálisba, mikor egy-egy esküvőn vagy temetésen kellett részt vennünk, vagy amikor eg)'egy baráttal, átútazó rokonnal csodáltattuk meg: ez a megindultság pusztán csak művészi jellegű volt-ej Egy napon föl kellett
menneru a kórusra zenetanáromhoz, f::mile Thomashoz, aki a templom orgonistára volt. Nagy esemény volt ez az életemben. Apám
nyugodtan megjegyezte, hogy semmi dolgom ott; ez kínosan
érintett.
Megemlékeztem neveltetésem laikus oldaláról; tartoztam vele
az igazságnak, hogy gyermekkorom másféle, talán vallási élméuveiről is beszámoljak. Nem hiszem, hogy bármiféle szerepet
játszottak volna megtérésemhen, Legföljebb annyit mondhatok,
hogy ma mint gyakorló katolikus örömest kapcsolom össze emlékeim révén jelenemet és multamat, És szívesen emlékezem viszsza azokra a csodálatos breton énekekre, sajátságos dallamukra.
mily boldogan énekeltem őket- noha alig értettem a bennük lobogó misztikus hevületet. Ma olyannak tűnnek föl előttem, mint
derengő hajnalfény a keresztény életemet megelőző éjs:!.akában; de
ismétlem, semmi nem készitett elő arra a villámcsapásra, mely
1909 szeptemberében egycsapásra fölégette muttamat és világrahozta bennem az új embert.
Egész nap békén dolgoztam a Nemzeti Könyvtárbau s hazafelé tartottam, nagy, jegyzetekkel és kézíratokkal zsúfolt szatytyánbőr irattáskámmal a hónom alatt. Az akkori idők divatja
szerint hosszú fekete kabátot és cilindert viseltem. Igen meleg
volt; örültem neki, hogy hamarosan kényelembe helyezhetem magam. Levettem a kalapomat s éppen arra készültem, hogy jó pol-

gári módra papucsba bújjak, mikor hirtelen rÖlkiáltottam. Egy
Vendég volt a Ialon. 'I'érdreestem, könny lepte be a szememet.
Elmondhatatlan jóérzés szállt le rám; mozdulatlan voltam és semmit nem értettem. Egyetlen pillanat alatt egy évszázadot éltem
át. Mintha minden föltáruIna előttem. Abban a szempillantásban
ráébredtem. hogy eddig állat voltam és most emberré lettem.
Félénk állatból szabad ember. S Ahogy szemem a kimondhatatlan
Lénnyel találkozott, ugyanolyan villanásszerűen úgy éreztem.
mintha kivetkeztettek volna emberi testemből s csak két szó
töltött el: meghalni, megszületni. A falamon megjelent Személy
előkelőségéről még csak fogalmat sem lehet alkotni. Mozdulatlanul állt egy mező közepén, hosszú halványsárga, világoskék hajtókával díszített köntösben. Először hátulról láttam, szép haja
nemes vállára omlott. Könnyedén oldalt fordult s én megláttuni
a fél homlokát, szemöldökét és száját. A mező, malyben állt, tág-a;;
táj volt; néhány hónapja rafzoltam, s egy csatorna partját ábrázolta.
Ettől a nagyszerű pillanattól és a szent kép eltűnésétől Iog vn
egy sereg hangot hallottam s nagyon tiszta, nagyon v ilágoa ér;
nagyon értelmes szavakat, melyek egész este és egész éjssakn
ébren tartottak, anélkül, hogy a magányori kívül bármi egyébn'
szűkségem lett volna.
Földszinti szebúrnat csupán egyszer hagy tam el. hogy zsaluját
lecsukjam; mintha attól tartottam volna, hOfO' a szomszédok p illantásai leleplezik boldogságom titkát. Letérdeltem az ágyam fölött lévő nagy vörös kárpit elé,' melyen az isteni Képet láttarn.
Valóságos elragadtatásba estem s éreztem, amint homlokom mögött formák, színek és egyelőre érthetetlen, de később prófétikusnak bizonyult jelenetek hömpölyögnek tova. A képeknek ez az
áradása évekig tartott s még ma is el-elragad a kegyelmi állapet
bizonyos szakaszaiban, noha már kevésbbé zsúfoltan. Emlékszem
rá, azon az estén többek között hat szerzetest láttam, mind a hat
rám hasonlított; karjukban egy hetediket vittek, aki szemlátomást
halott volt. Egy nőt is láttam, akinek karjára és lábára kígyók
tekeredtek Eo hajában félhold ragyogott. De m inek beszéljek ezekről a képekről ~ N em kellene akkor azokat is fölemlítenem, amelyek olykor még ma, hatvan esztendős koromban is meglátogat'
nak'
Csak később tudtam elemezni azokat a parányi. eseményeket.
amelyek mintha a nagy találkozás előhirnökei lettek volna azon
a reggelen. Mert aznap reggel, 1909 szeptemberében egy munkás
kopogtatott be az, udvar mélvén nyíló sötét kis szobám ajtaján.
ezzel a meglehetősen furcsán ható mondattal: "A háziúr úgy v()Ii, hog-y nem kap elég világosságot. Fényt akar adni önnek s elküldött, hogy kibontsam a tetőt". S nyomban fölkapaszkodik a
bádogtetőre és ablakot vág raj tá. Alighogy elment, egy másik
munkás zörgetett he hozzám. "A háziúr 'úgy véli, nincs elég le-
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vegoje, Szellőztetőt csinálok az ablakár-a". Megleptek ll, S21A"Yai,
mert néhány hete minden szó, minden zaj heves viaszhangot vert
bennem és babonás jelentőséget tulajdonítottam mindennek, amit
hallottam. Ez az állapot tovább tartott bennem a látomás után
is. de már nem okozott nyug-talanság-ot; ellenkezőleg, csak növeltp lelkemben az újfajta derűt és nyugodt örömet.
Másnap elmentem a városrész plébániájára, a Szent Já.nos
«vaugélistáról nevezett templomba, annak a sekrestyéjébe, ott papot kérettern s elbeszéltem neki, mi történt velem, s hogy lattam
11 Jóistent. Kétkedő mosollval mért végig, megígérte, 'hogy beszá11101 látomásomról a plébánosának s majd írásban értesít. Azóta
lalálkoztam vele s megemlítettem neki ezt a jelenetet 1909 szeptemberében a templom sekrestyéjében. Azt felelte, ama misztifikáeiókban utazó ujság írók egyikének vélt; akiktől annakidején
,~()kat szenvedett az Egyház. Nagyon megértem, mondtam neki,
·dl' akkor erősen meglepett és nagy csalódást keltett bennem ll, visdkedése. Heves vágy élt bennem, hogy bizonyságot tegyek hálámról ar. Urnak. Naponta betértem eg~'-egy templomba. istentisztelet idején. Valami szégyenérzés visszatartott tőle, hogy
iabb kísérletet tegyek a keresztség elnyerésére. Beértem vele',
ho!~y szorgalmasan látogattam a montmartre-i Szent Szív templomot s ] stenhez fohászkodtam, örvendezve ama benső képeken,
melvekkel továbbra is vigasztalt. Mint a multban, eljártam II
Nemzeti Könyvtárba is. Szimbolikáról szóló könyveket kerestem,
hogy segítsenek látomásom jelentésének meg-értésében. Megismerkedtem egy filozófussal, C.-vel; elmondtam neki élményemet. "Ó
mondta' - vallási téren semmiféle segitséget nem nyuithatok
ön nek, de majd bemutatom Madame Xi-nek; neki vannak ilyen
kapcsolatai és a keresztsége ügyét is előbbre viheti", A hölgy tetÍ'Ítöl talpig szemügyre vett a lernvonja segítség-ével, mirurvárt
a könyvtár előcsarnokában, 8 vizsgálatát ün.- fejezte be: "Sosem
Ai t tem volna". Egyáltalán nem tartott méltónak arra a nag-y ke-o
gyelemre, amely részem ül jutott. Azért mégis elküldött a lányához,' ehhez H kedves, finomlelkii. bájos, S7,pp és mélvsévesen elQ'szerű keresztény nőhöz. Igen hideg volt. Nevetve gyujtottunk be.
Azt mondta, Szalézi Szent Ferenc műveit kell olvasnom. a "Bevezetés a jámbor életbe", vagyis a "Filotea" elengedhetetlenül
szükséges ahhoz, hogy megismerjem, milven a kereszténv ember
élete és magatartása, "Nekem sajnos csak egy példányom van
belőle és nag-yon ragaszkodom hozzá. De azért csak vigye el, tessék, magának adom... De, de, akarom".' Mogőriztem ezt a példányt, ameddig csak tudtam. Mondhatom, úgy elkoptattam. hogy
lapjai megfakultak. szétfoszl ottak, szetestek. Azóta sokszor mesrvettem már ezt a könyvet. Sokszor ajándékoztam el. annak emlékére, ahogyan én kaptam ajándékba egykor. A jótettekben kűlö
nös erő rejlik arra. hogy utánzókat keltsenek ; olyanok. mint II
víz gyűrűi: tágulnak és sokszorozódnak. Igy van ez a rOS8Z Nil"
ú
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lekedetekkel is. Sosern l'igyeliink eléggé szavaink és tetteink éctékére. Ez hatvan esztendóm legkomolyabb tanulságainak Bg·yike.
Sosem láttam többé az X. hölgyeket, Szalézi Szent Ferene
könyve által X. kisasszony valóban megnyitotta előttem a ka.tekizmus kapuját. Áldott legyen érte. Meg'tanultam tőle, hogy az
ember sosem lá·tja sem az Urat. sem Fiát s hogy csupán őrzőan
gyalomat láttam. Más bölcsek is így moudták, S azt is haugsúlyozták, hogy látomásom éppenséggHl nem volt sziikség-képpeu
krisztuei jel legű, ennek következtében az sem szükséges, hogy
megkeresztelkedjem, és semmi akadálya auuak, hogy továbbra l;;
eljárjak a zainug égúba, és így tovább.
Életem, rnintha, az ég közbelépése meg akarta volna változtatni, a.Iátomás napjától fogva anyagi szempontból is módosult. A
két munkás után, akik, levegőt é~ fényt hoztak saobámba, nagy
inségemben egy kiadó is főlkercsett ; kijelentette, hogy érdeklik
II munkáim, Bizonvos. hogy a "mindennapi kenyér", melyröl II
MiatYánk beszél, nem iircs szó, Az Úr ismeri szükségleteiuket,
akümilyeu,anyagiak is. "Kere:-,sétek először Isten országát. li II
többi hozzáadatik nektek". Igaz, változatlanul résztvettern az isten tiszteletekeu a mcntmartre-i Szent Szrv templomban, melyet
küJöuösen szerettem; ma is úgy tekintem, mint hitem szülöriHdjét. Igaz, benső látomásaim változatlanul betöltötték lelkemet; de
kisebb-nagyobb sikerek értek s föloldottlik erkölcsi magányomat.
Beletörődtem, hogy nem vagyok megkeresztelve s 8Z 6- és Újszövetség- olvasásával vigusztaltam magamat. A szimbólikában
szerzett ismereteim, melyekre akkor tettern szert, amikor látomásom jelentését kutattam, jelentős énJPket köh-sönöztek biblikus tBII ulmányuirn nak.
Aztún k i tőr-t II háború.
Egy napou egy kávéházban ültuuk, lIa!~yobb társaság, s 11
vallásos érzés újraébredéséről folyt a szó. "IGn már évek óta szeretnék nrcg keresztelkedn i'' - mondtam. A társaság egyik tl'l,gja,
akit nem ismertem, feJém fordult. "Mi sem könnyebb annál. Adok
önnek pár sort barátomhoz, Amette kardinál ishoz", - ,,6 - feleltern - nines énnekem szükségem akkora méltóságra. A leg~gy
szorűbb kis papocska is megkeresztelhet. ÉIS én semmi c/''''Yébre
nem vágvom. csak a 'keresztségre". -- .Rajtam ne múljék - mondta az ismeretlen. - Ltt van a szomszédbau a Sion kolostor, annak
-peoialitása a zsidók konverziója. Aházfőniik, SchaffIler at~'a jóbarátorn , szívesen fogja fogadni öut".
Másnap ott voltam a Notre-Dame-des-Champa utcában, a Sion
kolostorban. Atadtam ajánlólevelemet Schaffner atyának. "Ön
Vigourel út1" - kérdezte. "Nem, kérem, én ez és ez vagyok" -"
feleltem ...Sajnúlol1l - mondtu -- nekeni Vigourel urat ajánliák", S ezzel könnyedén bólintott és hidat fordított. Nagyon kifejező arccal bakülthattam végi,g" a kolostor udvarán, mert a jó
.-mbor utánam ,;zúlt egy ablakból. ..No lássuk «sak, k i iin éli mít

óhajt tőlem". Elmondtam neki az életemet s egy-két idejében kibuggyant könnyemet elég érdekesnek találhatta ahhoz, hog-y kijelentse: "Úgy látszik, szárd a-bánja bííneit. .Tőjjön el holnap, akkor
megkezdjük az oktatását".
Ez az oktatás sehogyan sem akart végeterni. Az egyik páter.
a rnissziók szokásaihoz híven, kijelentette, hogy okvetlenül fi;1
kell mutatnunk a keresztapám keresztlevelót. Ezt különféle okok
folytán nem lehetett előkeríteni. Aztán meg éppen javítottcik a
kápolnát, ahol meg akartak keresztelni. Yégm már azt hittem.
egyáltalán nem kér belőlem az Anvaszeutogyhúz. Ekkor, december
17-én egy második fontos Iátomúsom volt, tudatta velem, hogy az
ég nem hagyott el.
Moziban voltam. A vásznon egys'Zerre megjelent Valaki; erösen hasonlított ahhoz, akit 1909 ben láttam; gyerekeket ölelt körül
a köpönyegével. Azt kell hinnem, hogy a kicsinyek iránt valo
állandó szeretetem nem tünt föl haszontalanságként Annak szemében, aki íme újabb tanújelét adta pártfogásúnak. 19]5 Iebruar
IS-án nyertem el a keresztség szoutségét a Sion kolostorban; másnap volt az első áldozásom. s attól kezdve tudom, mily hiábavaló
kísérlet keresztény életre törekedni a szentségek segítsége nélkül.
Szigoni itéletet mondtam magamban 1900 óta folytatott életemről s megpróbáiam valóban keresztény módon élni a világban:
,ezt azonban olyan nehéznek találtam, hogy hat esztendő mú lva
visszavonultam egy vidéki parókiára; ott írom ezeket a sorokat
is. Ott beletanultam az egyházközségi életbe, mely oly rendkívül
fontos mindazoknak, akik nem születtek a monasztikus magány
szigorú erényeire; megtanultam. hogy a kiizös imádságok és a
kölcsönös kis szolgálatok, a szeretet különf'éle tevékenységei megismertetik velünk az emberi életet, körülrnénveit, kötelességeit.
megengedett örömeit. Nem lehet eléggé buzdítani a híveket, hog:'
ne vegyék félvállról ezt az egyházközségi életet.
4

Jegyzet. Max Jacob nevével már találkoztak a Vigilia olvasói lapunk 1952 rnálUSI számának "Eszmék és tények" .r ovatáb an (273--275 tap). A költő 1939 [úliusában
vetette papírra megtérése történetét s ezzel a IdsérőlevélIel adta p ostár a : "Kedves
abbé úr, igen ke dve s barátom, ime itt van végre az az eíb esz élés , melyet annyiszor
kért tőlem; megbocsáthatatlan figyelmetlenséli részernrőt. hOIiY nem írtam meg eddíg. De még most sem tudtam volna legyőzni lustaság omat édesapja barátjának, Faul
Frízot úrnak a segítsége nélkül. él néha rnegeug edi, hogy diktáljak neki; ez is az ő
írása. A sz ívesség fejében, amit nekem és önnek tesz, kellves és oly sokáíg elhany aliolt barátom, csak azt kéri, hadd kapjon erről a néhány lapról gépír ásos másolatot.
ha ugyan méltónak itéli rá, hogy le máso lí a ssa . Tartok uglyanis tn e, hOlgy nagy
csalódást kelt majd önben a rnetlékett, vatósághoz szürorúan ragaszkodó elbeszélés
hig~adt. kétségkívül kissé zavaros és száraz rno do ra . Csak múdosítson r a ita bátran,
fűz zön hozzá épületes megjegyzéseket, s hagyja kí belőle rníndazt, amit közönségesnek
vagy illctl ertnck tart. Semmi sz e r ző i öné-z.et .nmcs bennem. Np lá sson heun« eg vcb e t,
mint kísérletet arra, hogy a kedvében járjak és ig az és tisztelő barátságomról tanúskoujarn , M. J." A vallomást, úgy ahogyan a klltő megírta, a tekintélyes francia
katolikus folyóirat, a "La Vie IntellectuelIe" közötte 1951 márciusi számában; innét
küz öljük a íor dí tását.

HOGY TÁVOL AZ ...
Hogy táool az, kinek szeme
éiem. fölött merenaene,
s mert nincs közel a drága kéz,
mely simogat, ölel, becéz, --

Es én va,ayok, ki kér vigaszt,
s fölötted árvultan virraszt,
hogy ráborulj Szivemre már,
mint János ama Vacsorán.

éiem fölött ma fi:/dereng
ilf eittér-oe ismét, jőjj, szeresd
egy Szem, mcls) ti.;kosan esel/q: véges helyett a V éateleni!
- Vil/asztalóm te légy nekem Te légy a részvét, a pohár
éiedné! mPlyebb éjemen!
a Getszemáni alkonyán,
Viuasztalansá.qod kemény
pusztája, emlékezz, enyém:
én oltottam beléd magam,
azért vagy örök nyugtalan.

te léuy a kiinni/ Péter szemén,
vigasz Csütörtök éjjelén,
barát, hogy birjam a ma.Qányt,
meiu köztetek emésztve bánt.

Azért vagy már-már végtelen,
mert sziioetséoben vagy -oelcm;
mert én vam/ok a Szé», a Jú,
a ·pégtden ·pá.Qyat adó.

Seaits a szál kimondani,
amely kenyérb e s borba hi,
segíts keresztre vértelen
.
s az áldozaiban léou velem ...

"""
Én állok. Istenem sz.emén
me.Qojt a kolduló remény.
Fejem lehaitom. Hallgatok.
S félek, - hátha méo kérni toy,
Gerlei

,József

UJESZTENOÓ
(Philip. 111. 13-14.)
riadt.szemű ŐZ, mikor elfut
.Qyorsonölő puskái elől, s idegenbe

Mini a

a tiir.qe vadászok
szakadva
kémli a soktitkú, veszedelmekkel teli erdőt,
karcsú, kecses-remegésü fülét tele.Qyüjli neszekkel,
orra. (l szélben elillá illatokat szimalotia,
s lassúdan szökelő lábának láml idemében
bízó meunyugvás s al/gódó félelemérzés
játszanak c!lybe;
Ú!/.1I ?Jamlok én is most új év n]tílik mes) előttem,
lelkem rt. «old it kú, árnyak-fál:ljlrlz!a jöwmdőt
kémli rernénJI és várakozás és all!lodalom kozi,
s én futok eimre előre a kétes, szűrke homályban,
elieledem, milyen úttalan-út vezetett r-l idáig uárnak. az új örömök, kiitelesséoek; oeszedeimek.
Tútfalusy
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Szörényi Andor

A BARLANG KINCSEI
A Vigilia 1949 december havi számában ..A Szentírás és a
Iegújabb felfedezések" címmel már beszámoltunk röviden arról a
szenzációs leletről, melyet Judeának egy szinte hozzáférhetetlen
barlangjában találtak a juhaikat legeltető beduinok. Azóta három
esztendő telt el, s ezalatt a világ legkiválóbb tudósai kutattak,
vizsgálódtak a barlangi tekercsek helyére, idejére, összes körülményeire vonatkozólag. Hatalmas arányú tudományos vita folyt
éveken keresztül a szakirodalomban, míg ma már elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy végleges és biztos itéletet moudhassunk erről a Iel Iedezésről.

A kincsek megtalálása.
A legfontosabb régészeti leletek mind a véletlennek köszönhetik
fe1fedezésüket: egy földjét megművelni akaró munkás ásónyoma,
egy ekevas váratlan kicsorbulása, egy csákány szikrázó pattanása
vezette rú az embereket ősrégi kultúrák, népek, nyelvek és vallások emlékeinek megtalálására. .. Igy bukkantak rá 1887-ben a
Tell-el-Amarnai levelekre, 1896-ban a kairói geniza kincseire, 19U34-ben az elefantinei levelekre, 1920-ban Dura-Europos városára,
1922-ben a biblosi királyi palotára, 1928-ban a Rasz Samrai ékiratokra stb. Az utolsó évszázad legjelentősebb és kihatásaiban leghat.almasabb fölfedezése is ilyen véletlennek köszönheti eredetét.
Ain Feska, illetve Chirbet Qummn közelében, Jerikótól 12 km-re
délre és a Holt tengertől 2 km-re nyugatra a Ta'amira beduin
törzs pásztorai nyájukat legeltették 1947-bell. Az egyik pásztor
egy elveszett bárány keresése közben egy barlang bejáratára talált, s meg akarván állapítani, nem tévedt-e oda a bárány, ef{Y
követ hajított be a szűk nyíláson, mely után nagy caörömpölés
támadt odabent... Megrettenve futott el s elbeszélése után kéi
idősebb társával nagy nehezen behatoltak a barlang mélyébe,
ahol számos összetört cserépkorsót, egy-két ép edényt, s az edényekben papirusz és állato űr tekercseket találtak, számukra ismeretlen írással.
A Palesztinában akkor duló arab-zsidó háború egyik szünetében megjelentek a beduinok az orthodox szent Márk kolostor
apátj ánál, Mar Athanasius .Iózsue Sámuelnél és később a jeruzsálemi zsidó egyetem tudós professzoránál. Sukeniknél és megvételre kínálták a talált tekercseket. Négy tekereset az apát, hármat pedig Sukenik vásárolt meg az egyetem múzeuma számára.
Akkor Palesztina fölött régészeti szempontból a "Dcpartements of Antiquities" gyakorolta a fönnhatóságot és ennek iga?
gutóját, a világszerte ismert kitűnő tudóst: Lankoster Harding-ai
eg-yik sem értesítette a leletekről. Igy történt az, hogy a beduinok

'egy év alatt többször is jártak bent a barlangban, kifosztották, a
számukra értéktelennek látszó dolgokat összetörték, széttépték, 8
mikor végre Lippens ezredes kinyomozta a leleteket rejtő barlangot és utána Harding de Vaux-val együtt kikutathatta azt. a
valószínűleg eredetileg 200 tekereset őrző "könyvtárban" csak
törmelékeket és kb. 600 tekercstöredéket sikerült a pusztulástól
megmenteni.

A barlang feltárása.
A barlang egy a sziklában természetes hasadás útján keletkezett üreg, mely 8 méter hosszú és 2 m. széles. 1949 február 1.5-március 5 között folyt le az első kutatás, melynek alkalmával kb.
50 agyagkorsónak cserepeit találták meg (egy-egy korsó átlag
60 cm. magas és 25-28 cm. széles volt), malyekbe impregnált lenvászonba csavarva helyezték el a -kézíratokat, E lenvászon csomagokat azután szurokkal is lepecsételték, a korsót különleges
fedővel látták el és légmentesen elzárták azok az ismeretlen eg~'é
nek, akik valamikor 1900 évvel ezelőtt szent tekercseiket ide rejtették.
Harding és de Vaux, a jeruzsálemi Eeole Biblique igazgató.ja ez alkalommal kb. 600 papirusz és állatbőr töredéket gyűjtőtfek
össze, s ezek között számos olyant is találtak, me ly még régebbi,
mint a már említett hét tekercs. Sajnos a barlang nemcsak többszörös kirablásnak, hanem egyszersmind szándékos rombolásnak
nyomait mutatta, s így a régészeknek és tudósoknak csak reménykedniök lehet abban, hogy esetleg esztendők mulva megint jelentkezni fognak a beduinok a harlangban talált egyéb tekercsekkel, hogy most már csillagászati árat kérjenek rabolt kincseikért.
A Chirbet Qumran-i barlang körsói tipikus példái a hellenista
kornak s hozzáértő archeológusok biztos megállapítása szerlut
mindenképpen a Kr. előtti évszázadok valamelyikéből származnak. Már maga a tekercseket rejtő korsók ősisége figyelemre
méltó bizonyíték a kéziratok régisége mellett, bár természetesen
egymagában nem lehet döntő érv. mert hiszen korábban készült
korsókba rejthettek jóval később. is tekercseket. Érv azonban.
mert nem valószínű, hogy ilyen sok korsót valahol megőriztek
volna időtlen időkig, mondjuk több száz éven át... Mert vagy
egyenest abból a célból készültek, hogy e tekercseket elrejtsek
bennük, 8 akkor azok nem íródhattak a hellenista kor után; vagy
egyéb használatban voltak, s akkor bizonyos idő múlva, maximálisan 100 esztendő alatt' elpusztultak, eltörtek, s ujakat csináltattak helyükbe.

A barlangban talált leletek.
A tekercsek nagy régiségére utal bennünket az is, hogy a
barlangban nem találtak eg yetleu pergament sem, hanem csak
papiruszt és állatbőrt. A zsidók pedig már a Kr. u. II. században

pergament használtak szent könyveiknek leírására. Ha mármost
sorbavesszük a leleteket, eddig a következőkről tudunk:
a) Az orthodox szir kolostor tulajdonában 'vannak:
Egy 7.15 m. hosszú állatbőr tekercs lzaiás könyvének 66 fejezetével. '
Egy Habakuk próféta könyvéhez írt u. n. midras, mely II
szentírásí szöveg mindenegyes sorához kommentárt fűz és a próféta szavait saját korára igyekszik alkalmazni. Ez a 1.jO rn, hoszszú állatbőr tekercs döntő fontosságú a leletek korának megúl!apításában, mint erre még később rámutatunk.
Egy, a tekercseket birtokló ősi zsidó szekta tanításait é,; törvényeit tartalmazó állatbőr tekercs, mely megállapíthatóan kb.
25-50 évvel később íródott, mint az lzaiás tekercs. ("Sectarian
Document").
Egy ősi apokrif könyvet: Lamek könyvét tartalmazo tekercs.
melyat azonban eddig még nem tudtak kinyitni, ugyanis annyiru
megromlott állapotban van, hogy a tudósok a modern vegyészeti
tudomány minden eszközét igénybeveszik, hogy az állatbőrt elő
zőleg úgy preparálják és olyan külonlegesen erre a célra készült preciziós műszerrel nyissák ki, hogy lehetőleg eg.r betű
se vesszen el ai ősi szövegből.
b) A jeruzsálemi zsidó egyetem múzeu mának tulaidondban
van a következő 3 tekercs:
lzaiás könyvének töredékes állatbőr tekercse, mely a próféta
könyvének 16. 19. 22-23. 28. 38-39 és 41-66. fejezeteiből tartalmaz
kisebb-nagyobb részeket.
Egy apokrif írat, melyet Sukenik professzor a "Világosság
és sötétség fiai harcá"-nak nevezett el.
V égül egy zsoltárokat és hálaénekeket tartalmazó tekercs.
c) A megtalál t kb. 600 töredék között van többek kőzőtt:
Mózes 1., 3. és 5. könyvéből származó töredék ősi u. n. négyzetes, főniciai írással írva.
Dániel könyve két tekercsének három töredéke, az 1, 10-16; 2.
2-6 és 3, 23-30.
A Bírák könyvének részletei stb.
(Ezeknek a leleteknek a korúról és óriási jelentőségéről később szólunk!)

A leletek kora.
Amikor a Chirbet Qumrani szeutirási tekercsek ről megjelentek
az első tudósítások és fényképmásolatok, hatalmas vita indult
meg tudományos korökben arra vonatkozólag, hogy milyen korból származnak a barlang kincsei. Nem lehet ezeket a tekercse
ket "sivatagi bibliának" nevezni, mert eltekintve attól, hogy nem
sivatagban találták meg azokat, Izaiús könyvén és Habakuk
próféta könyvének két fejezetén kívül az ószovetség! Bibliúnak
csak egyes töredékei kerültek elő. A tudományos vita, mely 11
7(,

leletek korának megállapítása körűl forgott, bizonyos fokig el js
f'aiult, s ennek alapot szolgáltatott az a kőrülmény, hogy a tekercsek felfedezésének körülményeiről sokáig egymásnak ellentmondó és sokszor meseszerű híradások láttak napvilágot.
A különbőző élesen szembenálló véleményekre okot szolgáltatott az is, hogy a tekercsek régisége első pillanatra szinte megdöbbentően hatott, A héber és arám nvelvű Szentírásnak legrégibb
eddig ismert szővegtanúja a Kr, u. 895-ben íródott "Codex Prophetarum Cairoensis" volt. S amikor a tudósok nagy többsége kezdettől fogva a Kr. előtti korra helyezte a megtalált barlangi
tekercsek írási korát (így Albright, Burrows, 'I'rever, de Vaux,
Lankestcr Harding stb.), akkor Lachemann, Birnbaum, de főleg
S. Zeitlin egvszerűen tagad ták az ilyen Jelfedezésnek Iehetősésrét
is, s részben közönséges misztifikációnak és csalásnak mondották
az egész leletet. S. Zeitjin még akkor is kouoku l kitartott uterev
tagadó álláspontja mellett, amikor már egyre világosabbá vált
véleméuvéuok tudományos és történelmi tarthatatlansága. Ebben
a merev tagadásban azonban nemcsak a régi állásponthoz ,;s addigi ismeretekhez való. görcsös ragaazkodas ját'wi:t szerepot, haucru eüCr-orban az a jogos félelem, hogy a tekeresok régisége
halomra dönt egy csomó biztosnak h irdetctt é<; megcáfolhatatlan
tudomány os igazságként elkőnyvelt racionnl istn tanttást, amint
07. Le' is következett!
A Zeitlin-féle tagadó álláspontról ma rnúr cs nk mint érdekes-;p.gről emlékezünk meg, Paul Kahle, a vi láe eg'~'ik leghíresebb
héber kódex szakértője a Chirbet Qumrani leletekről írt legúiabb könyvében (Die Hebraischen Hundschr-iften aus der Höhle,
1951) többek között csak annyit mond Zeitl inről, hogy nézeteivel
ncm is érdemes vitába szállni _..
Albrighték és ZeitIinék között Kahle a középutat választja.
Elismer-í azt, hogy a Chirbet Qumrani tekercsek ('YHzázur1okkal
régebbiek az eddig ismert legősibb kódexeknél ús ór iási jelentő
ségűek, mert részben olyan szövege t képviselnek, mely megelőzi
az U. TI. maszoréta hivatalos szőveget, Rámutat arra, hogy a szirek
hirtokaban lévő lzaiás tekercs szövege mindenképpen a Kr. u.
HIO körül egyedüli hivatalos szöveggé vált inaszoréta biblia előtti
korbúl származik, akkor is, ha maga a tekercs késűbhi korban
iródott.
És ezzel Kahle - bár a tekercs megírásának koráb-m téved
-, mint erről majd meggyőződhetünk - egs nagyou fontos kérdésre és lényeges igazságra mutat rá. Arra t. i., hogy végeredményben egy-egy írás kora még nem döntő annak a szövegnek
elbírálásában. melyet az írás számunkra megűrzőtt.! Egy -- mondjuk
Kr. u. 10. században irt kézíratos kódex nh~g"őrizhetett számunkra olyan szöveget, melv a kódex írási id e.i énél több száz
évvel régebbi. Ha pl. a 10 században élő másoló előtt. egy Kr.
ll. 2. századból származó kódex feküdt és annak a szövegét má0-

77

o

solta le, akkor a 10. században leírt kódex a 2. századnak a szőve
gét őrizte meg számunkra. Lényegesen fontos és döntő jelentő
ségíí tehát a barlangi leletek korának megállanításn, de itt nem
állhatunk meg, hanem azt is meg kell vizsgálnunk, hogy rnilyen
korból származó szöveget képviselnek a Kr. e. I-U. században
leírt tekercsek l
Vég-eredményben Kahle kétségkívül óriási erudicióval és rengeteg összehasonlító anyag összehordásával kimondja az itélet ét.
me J:;{Jél kevesebbet tudornányosan állitani sem lehet, hogy t. i.
az lzaiás tekercs nem származbatik Jeruzsálem pusztulása utáni
korból, s a tekercseket valószínűleg azért helyezték cl a Kr. u.
nl. században a barlangban, mert akkor már kodifíkálták a zsidók mindennél szeritebb hagyományos törvényét, a Misnát, 8
rnivel a Misna előírásainak nem feleltek meg' ezek fi könvvek,
sem a szővegben, sem pedig - az apokrif könyvek - a tartaloml.an, azért el kellett azokat rejteni, a használatból ki kellett vonni, Ez volt tellát a minimum, ez volt 'il. fl dátum, melynél
későbbi korba nem lehetett helyezni - legalábhis nem annak, aki
tudományosan akarta a kérdést kezelni - a tekercsek elrejtéset
és megírásátl
.
De már Kahle előtt és utána i s rámutattak a tudósok arra.
hogya tekercsek nem származhatnak a Kr. utáni korból.
Albright rámutatott arra, hog-y pl. az lzaiás tekercs orthografiá.ia.
Irúsi rnódja jóval régibb, mint az eddig ismert legrégibb héberuvelvű panirusztőredéké: a Papirus Nash-é. Ez a Papirus. melyet
kiadója, Stanley A. Cook a Kr. u. II., egyik legkiválóbb ismerte
tője. Frunci» C. Burkitt, a Kr. u. I. századba helyez, egy liturai
kus szövegtöredék, mely tartalmazza a tízparancsolatot is. A papirusz vizsgálata, az írás alaposabb tanulmányozása alapján
Alhright bebizonyítja - és ezt Kahle is elismeri -, hogya Papirusz Nash Kr. u. íO előttről származik, sőt esetleg még régibb.
S a paleografiai és orthografiai érvek alapján a tudósok nagy
többsége már Kahle előtt is azt állította és bizonygatta, hogy a
talált tekercsek kora nem lehet csak a Kr. e. II., illetve egyeseké
az L század ~
Az eddigiekben láthattuk, hogy az egyes szerzők nem tudtak
.igen sokáig megegyezni a tekercsek datálásának időpontjában,
r-észben a paleoarafiai és orthog-rafiai összehasonl ító anyag kis
száma miatt. Mindenesetre már 1950-ben is világos volt a komoly és elfogulatlan tudósok előtt az, hogy a tekercseket semmiképpen sem lehet Zeitlinnel és követőivel a Kr. n. késői századokba helyezni l

A Chirbet Qumrani ásatások.
Már Kahle rámutatott azonban arra, hogy a döntő szót; talán
a depotnak további kutatása és főleg a Chirbet Qumrani településnek kiásása fogja meghozni.
'jS

És részben így is történt. Amikor Lankoster Harding és de
Vaux kikutatták a tekercsek lelőhelyét, már megállapították, hogy
egy kilométerre a barlangtól volt egy ősi település, s ennek a
feltárása talán választ tudna adni a barlang kincseinek tulajdonosaira, elrejtésük korára vonatkozólag. Chirbet Qumran, melyről beszélünk, 70 méterre van a Holttenger színe fölött, s a két
régész 1951 november-decomberében felásta és a modern régészet
eszközeivel feltárta II Chirbet Qumran-i telepiilés területét. Ez a
Chirbet Qumran egy kis fennsíkon van, mély és tág völgyekkel
körülvéve, kb. 1 kilométerre a Holttengertől, malynek lakói még
kis vízvezetéket is építettek maguknak, 8zerteszórva laktak a
hegyekben, de volt egy nagy központi épületük (36 m. hosszú és
29 m. széles), mclyct nagy négyszögletes kövekből építettek. .Az
építési stílus kétségkívül nem római. Megú.llauították, hogy az
épületet sebtiben hagyták el lakói, vagy még ők, vagy valami
ellenség földulta, s többé nem volt lakott. Az épületben találta],
egy ép állapotban lévő ugyanolyan agyagkorsót, m int a bar-langban lévő tekercsek korsói, melyet házi célokra használták.
Ugyanazokat a kis mécseseket, lú mpntőredékeket ta.lálták meg eL
ben a nagy központi házban. m i nt II barlangban, ugyanolyan
háziszerszúmokat is: nem lehet tehát kétes, hogy e házunk a lakói helyezték el a barlangban a szent tekercseket és ezt akkor
cselekedték, mikor valamilyen okból sürg(iscn el kellett hagyniok
ősi telepűlésükot... Az épület vizsgálatn kimutatta, hogy nem
lehetett mag ánház, egyébként is tulsúgosun nag'v lelt volna abban
a korban és azon a helyen épült magánházakhoz képest, haneiu
egy közösséznek a központja, mely központban a tagok egyrésze
lakott, a többiek pedig a környező barlangokban húzódtak mC!4"
és csak az étkezésre és imára gyülekeztek eg ybe. A központ körül volt a temető is, melv uek sírjait Icltárták. A település idejét
biztosan meg lehet határozni abból, hogy szárnos pénzt találtak
különböző római császárok és procuratorok idejéből. De az utolsó,
a legkésőbbi pénz is II Kr. u. 6(j előttről származik, tehát világos,
hogy annak a közösség nek -- s a köuvvokből kiderül, hogy vallási közösség volt ez - tagjai, akikél voltak a tekercsek ég akiknek Chirbet Qumranban volt a székhelyük, a zeidó-római húború alkalmával kénytelenek voltak menekülni és ekkor rejtették el a tekercseket abban a remóuvbo n, hogy talán majd egyszer
visszajövén meg-találhatják azokat, IDzt a megállapítást megerő
sítik azok az ásatások, melyeket ugyancsak Harding és de Vaux
végeztek Chirbet Qumrantól délre ]S km-re, WadiMurabba'ahan. Ez a hely Engadditól, az esszénusok nevű ősi zaidó szekta
központ jától 14 km-re északra fekszik, a Holt tengertől kb. 2
órai járásra. Maga a hely egy rendkívül szűk völgy, több barlanggal, melyet 6 hetes nehéz mu nkával kutattak át és ástak föl
a régészek. A leletek, melyeket találtak, óriási fontosságúak Ö1J79

magukban is, de a Chirbet Qumrani leletek kor-ának JIlegúJ lapitásában is.
Az ásatások ulkal múval t'eltúrt utolsó előtti rétegben nagyszámban kerültek napvilágra a második zsidórómai háború (133135) korából származó kerarniu, Hadr-ianus csúszú.r pénzei és érmei,
számos írásos dokumentum. Megtalál tak többek között héber
nvelvű osztrakákat (kiégetett agyagcserepre írt szöveg), papirusz
és állatbőr töredékeket mind héber, arám, mind görög nyelven.
Szentírási szövegeket, melveket szántszándékkal téptek össze, s
melyek közőtt szerepelnek Mózes 1., 2. és 5. könyvének amaszoréta
szöveggel teljesen megegyező töredékei. Ezeknek a töredékek nek
az írúsa könnyen Iel ismerhetőeu újubb keletű, mint a Chi rbet
Qumrani tekercsek Irúsu, 'I'alúltuk azonkívül ott Hadriauus uralkodásának í. évéből származó (Kr, u. 124) görög nvelvű házassági
szerződést, egy bizonyos Sim'on bar Koseba nevű egyénnek két
levelét egy bizonyos Josua-ben Galgola-hoz, melyben többek kő
zött szó van a "népek" elleni háborúról. Jijbből nyilvánvaló, hogy
a levél írója nem más, miut Simeon Bar Kokeua, a második zsidó-római háború fanatikus zsidó vezére. akit 135-ben öltek meg' a
rómaiak. A 'Vad i Murabba'a-i ásatások bchizouyitottúk, hogy
a Chirbet Qumran-i leleteket nern lehet az első zsidó háború
utáni kor-ru tenni, hiszen a Murubba'u-i írások pontosan datálva
vannak ~- éppen ez az óriási jelcu tősége a lelotuek -- és későbbi
korból származnak, m int a barlang, kincsei! Találtak W. Murabba'a-ban két darab kb. 240 cm. hosszú, :m-40 cm. magas és 3-4
m m, vastag érelemezt, mely papirusztekercs mintá.iára göugyöIítve van. s mclvbe vógig héber hetíík vannak bevésve. Most folyuak az előkészületek, hogy ezeket az óriúsi f'ontossűgú réztekereseket az rúsnak sérelme nélkül kibontsák és megállanithassák
tartalmát. korát, stb.!
Ezek utáu már kétségtelenné vált nomcsak Zei tl iuék uek. hanem még Kahléuak tévedése is; a Chi bet Qumrani "könyvtúrat"
Kr. e. 66-70 közott rejtették el a tulajdonosaik, de a tekercsekről
az is tlHwúJlupítlmtó, - mint azt már mondottuk -, hogy az elrejtés
előtt már hosszú-hosszú évtizedeken keresztül használták és javították azokat. hogy az egyes tekercsek közott - mint pl. az
lzaiás tekercs és a Habakuk kommentár között kb. 70-80 esztendőnek kellett el telu ie, ennyivel legalább rég ibb az Izaiási tekercs írásának a kora a Habakuk kommentárnak az írási korától - tehát általában véve is megállapíthatjuk azt, hogy azok
11 Krisztus Urunk előtti korból származnak.
De az ásatási eredmények mellett döntő fontosság-ú volt a
Habakuk kommentár tanulrnánvozúsa a tekercsek írási korának
megállapításában. Mondottuk, ho~~'Y 11 kommentátor saját korára
igyekszik alkalmazni Habakuk próféta könyvének jöven~löléseit és
szavait. Ha mármost sikerül megállapítanunk azt a kort, melvre
a prófét.a kiielentéseit a kommentátor alkalmazza. megkapjuk a
í

tekercsek írási korát megközelítő pontossággal! Már 1950 nyarán
Dupont-Sommor (Observations sur le Commentaire d'Habaeue
découver t prés de la Mer Morte, Paris) megpróbálta a kor identifikálását és azt a Pompeius utáni időkbe (Kr.e. 63-ban fogJalta el Pompeius Palesztinát és tette római provinciává!) helyezi. Dupont-Sommer professzor közel járt az igazsághoz. Mert
a kommentár alaposabb vizsgálata és a kor körülményeinek részletesebb összehasonlítása arra vezetett, hogy megállapították a
kommentárban szereplő személyek kilétét. Szó van a kommentárban a .Jcittimv-ek népéről, akik népeket igáznak le, egy zsidó
főpapról, aki gonosz és üldözi az "Uj Szövetségnek" tagjait (ez
az "Uj Szövetség" volt a neve annak a szektának, melynek tulajdonában voltak a Chirbet Qumran-i tokercsek l), üldözi annak
vezetőjét, az "Igaz8ág tanítóját" és "az Isten választottainak" vezérét, vértanúságra adja az "igazakat" és megkínozza a jámborokat...
Meg rázó erővel írja le a kommentátor a "Kittim" nép hadi erejét, politikai fortélyait, mellyel Igúba aláznak hatalmas népeket,
.~ mely majd elpusztítja a "gonosz főpap" mi nden gazdagságát is ...
Nem lehet kétséges, hogy a "Kittim" nép nem más, mint a rómaiak! Azok a rómaiak, akik már Dániel próféta szemléletében
is a világ legborzalmasabb és leghatalmasabb birodalmát képviselik, S akik ebben az időben már ott kopogtattak Palosztina
kapuinál is. A gonosz fŐ1JaP, akinek hatalma van üldözni a szekta tagjait, az igazakat és jánborokat, nem lehet más, csak az az
Alexander .Iannneus, aki a Hasmoneus dinasztiának Kr. e. 103
,ii-ig urnlkodó királya és egyszersmind főpap is volt egy személyben. Ő kíméletlen harcot f'olvtntott azok ellen, akik nem
voltak hívei az ő poli tikájának és vallási liLeralizmusáuak, nevezetesen a farizeusok ~ s ezzel együtt a farizeusoknál is szigorúbb
k isszámú xzek ta, az esszénusok ellen. Ez az Alexander .Iannaeus
ezreket végeztetett ki a farizeusok közül, akik nem hódoltak be
az idegen hellenista szellemnek, melvet az ő uralma igyekezett
hatalomra juttatni Palesztinán beliil is. Az "Ujsz.övetség" szektája pedig kétségkivül az esszénusok voltak. akiknek lakóhelyét
nemcsak az alexandriai Philo és .Iosephus Flavius, hanem Pliuius
római író is a Holt tenger mell ett i pusztába, Engaddi környékére
helyezi!
Evvel 11 megállapítással el is dőlt a Ch irbet Qumrani tekercsek
korának 11 kérdése. Habakuk kommentárja, melv az eddig publikált tekercsek köztil a legujabb, nem iródhatott ezek alapján csak
Kr. e. 100 és so között, Mivel pedig II tekercsek leg rég'ibbje, az
lzaiás tekercs kb. SO évvel korábbi időben íródott. annak keletkezési korát Kr. e. 200-160 közé kell helyezniink!
Ekkor íródott tehát fi tekercs, de ez nem jelenti azt, hogy
az a szőveg, melyet az lzaiás tokeres leír, ebben a korban keletkezett volna! lzaiás könyve maga jóval régibb ennél a kornál, s ezt bizony ítják a leletek. Mert az a szöveg, melyet a teljes
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lzaiás-tekercs írója leírt és a töredékes tekercs írója más és mát'
szöveget másol, melyek a lényegesben megegyeznek ugyan, de a
kicsiny részletekben eltérnek' egymástól és mindkettő eltér azonfelül a mászoréta szövegtől is. És ez azt bizonyítja, hogy a
könyv szövege mögött már hosszú történelem van, először el
kellett fogadni, meg kellett ismerni, szent könyvnek kellett nyilvánítani azt, azután kezdték csak másolni, s a hosszú idő alatt.
az egyes másolők nem egyformán írták le lzaiás szövegét, megromlott annak szövege stb. Ha tehát maga a tekercs a Kr. e. ll.
sz. elejéről származik is, tanúságot tesz arról, hogy az izaiási sző
veg jóval ezelőtti korban megvolt!

A ba'rlang kincseinek tudományos

jelentősége.

a) E pontban nem foglalkozunk a barlangban talált u. ll.
apokrif iratokkal, de ez korántsem jelenti azt, hogy a nem szcn t
írási tekercseknek nem volna meg a maguk értéke és tudományo!'
fontossága. Ezek az ősrégi. tekercsek új és az eddiginél sok tekintetben megbízhatóbb források a Krisztus Urunk kora előtti (',.",
század kor-történelmére és a zsidóság akkori lelkivilágára voruukozólag. Beható tanulrnánvozúsuk és eddigi ismereteinkkel való
összevetésük sok mindmáig homályos problémára fog fényt dl'ríteni.
A szentírási tekeresekkel kapesolatban mondottuk már, h(J,~:'
azoknak régisége első pillanatra szinte megdöbbentően hatott. Az
ok igen egyszerű: sem az Ószövetségnek, sem az Uj szővetsésrnek
nincs kezünk között egyetlen eredeti kézfr ata sem. Azok a tekercsek, melyekre a,z Isten által meghívott és a Szentlélek sURalmazásának hatása alatt álló férfiak az 0- és Újszövetségben II
szerit szőveget leír-ták, a mi számunkra elvesztek és műveikct
csak jóval későbbi korok másolóinak írásaiból ismerhetjük meg',
Nem meglepő ez, hiszen pl. a Kr, e. 800 körül élt Homerosunk
leg-ré!dbb teljes kéztrata a Kr, Il. 13. századból származik. Mind fl,
zsidók, mind a keresztények gondosan és szorgosan törekedtek
arra, hogy szent könyveiket a lehető legpontoRabhan másolják le.
de mint minden emberi munka, úgy fl, kézi másolők munká.ia sem
volt és nem iA lehetett montes a hibáktól. tévedésektől. a v~g-el'
emberi természetből fakadó Ryiingeségeldill. És amikor. arról van
szó, hozv a szerit szöveg-ct évszázadokon keresztül adták át egyik
nemzedék másolói a másik nemzedékének, akkor joggal fölmerül
a kérdés. hogy vajjon az a szűveg, mely ma kezeinkben van.
megegyezik-e azzal a szöveggel, melvet évszázadokkal azelőtt a
szent szorző leír t'l Ráhagvatkozhatunk-e különböző korok és országok másolóira, akiknek intelligenciájáról és megbízhatóságáról
nem egyszer igen lesujtó itélettel nyilatkozik pl. szent JeromosT
E'!y-két jelentéktelen töredék től eltekintve az ószövetségi
Szentírás legrégibb szövegtanúja - természetesen most az eredet}
héber és arámrivelvű szővegekről beszélünk - a Codex Propho-
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tarum Cairoensis volt a Kr, u. 895. évből, utána a Codex Prophetarum Petropolitanus 916-ból, a teljes Öszövetséget az 1008-ban
íródott Codex Leningradensis őrizte meg számunkra mint legősibb
szövegemlék. Ez annyit jelent, hogy az ószövetségi Szentírás legrégibb könyve - Mózes 5 könyve - és annak leg rég ibh szőveg
tanúja között több mint 2000 esztendő óriási távolsága van, két évezred viszontagsága, másolói munkája, két ezer év a maga világot formáló és meg-változtató hatalmas történelmi eseményeivel,
világbirodalmak feltűnésével és bukásával, vallások születésével
és pogány istenek gyászos halálával...
A szövegkritika az a tudomány, mely azzal foglalkozik, hogya
nagyszámú reánk maradt szövegemlék alapján megállapítsa azt a
szöveget, amelyik az eredeti, amelyik a szent szerző tollából kikerült, - ahogy a Divino afflante Spiritu körlevél mondia "megtisztítva a kézírók hibájából becsúszott fogyatékosságoktól.. .
széljegyzetektől, kihagyásoktól, szóeseréktől, ismétlésektől és minden más fajta tévedéstől, amelyek előfordulnak olyan irásokban,
melyeket századokon át származtatnak tovább." A Chirbet Qumrani leletek első nagy tudományos jelentősége éppen szövegkritikai vonalon döutő.
A legrégibb próféta-kódex ' eddig a Kr. u. 9. század végéről
származik, s az az lzaiás 'tekercs, mely a sair orthodox kolostor
tulajdonába került, a Kr. e. II. sz. elejéről, a két szővegtanu között tehát kb. 1100 esztendő távolságn van. Racionulista körükben
általánosan elfogadott elv volt a század elején, hogy az elméletükkel nem egyező szentírási részleteket későbbi betoldásnak mínősítették, melyeket t. i. a szerző kora után esetleg több' E;záz
évvel írtak hozzá az eredeti szöveghez különböző másolők és átdolgozók. A szövegkritika tudományának f'ejlddése már eddig i~
rengeteg tényre mutntott rá, melvekből nyilvimvalóvá vált, hogy
az ilyen hozzátoldások, .Jiamisitások'' elmélete a levegőben lóg-ó
állítás, mert a küliinbölIő általúnos emberi gyellgeségből fakadó
és éppen ezért az esetek túlnyomó részében könnyen fölismerhetö
másolói tévedésektől eltekintve a késői kódexemlékek hűen őr iz
ték meg az eredeti szerit iratot. A Chirbet Qumrani Izaiás-tekercs
megcáfolhatatlanul alátámasztja ezt a tételt és most már megdönthetetlen tudományos igazsággá tette azt, hogy az ószövetségi
szentírás évezredes könyvei épek, és nemcsak tartalmilag, hanem
nagy általánosságban formailag is megegyezőek az eredeti kézíratokkal!
Az az noo esztendő, rnely a kairói zsinagóga genizájából BZf:Umazó legősibb próféta kódex és az lzaiás-tekercs között eltelt,
súlyos és a zsidó népet nem egyszer vág pusz.tulással fenyegető
véres évezred volt. Az első kor, melyről itt beszélnünk kell. a
makkabeusi háború kora, amikor is a kegyetlen IV. Antiochus
Epifánesz (Kr. e. 175-163.) szeleucida uralkodó halálbüntetés terhe
mellett megtiltotta a zsidó vallás gyakorlását és nem elégedett

meg a véres üldözés sel, a hith Ű zsidóknak lemészárlásával, hanem
egyenesen a szentkönyveknek megsemmisítését tűzte ki céljai
megvalósítása egyik főeszközóül. Tudta nagvon jól, hogy azok
az isteni írások, melyeknek a zsidók birtokában voltak. mindennél jobban óvták a népet a pogány szokásoknak és erkölcsöknek, a pogány szellemnek és hitnek bef'ogudásától, éppen azért
rendelte el, hogy az összes szentkőnyvoket össze keil tépni. el kell
égetni éB akiknél megtalál na k mégis va'nrnilvou szeutirutot, azt
azonnal meg kell ölni (l Makk. l, 59-GO). K"t az első tragikus kort
követte e~;:> még borzalmasabb: u zsidó-rónini háború kora, Kr. u.
66-70· ben. Ez a háború azonban nem júrt g:;ii~~elel11mel és nem is
v(;gződhetett más eredménnyel, mint a zsid,);;ágnak teljes VI'1'('-,
ségével. Jeruzsálemnek Kr. u. 70-ben bl'kiivetkezett teljes pusztulása, a templomnak felgyujtása véget vetett a zsidó állami életnek, a mózesi vallás leglényegesebb részének, a templomi istentiszteletnek, áldozatoknak, az egész úsziivetliégi .Iiturg-iauak. És
hogy ebben a háborúban a Ielbecsüfhetctlen ernber ó" anyagi
veszteség mellett a szentköuv vek is soka! -izenvedtek. azon senki
sem esodálkozhatik!
S a zsidó nép még egyszer nwgpr,)b:'tlt a türhetetlcn idegen
júrom alól szabadulni, a fölkelés vezére eg-y lllai~át Messiásnak
mondó vezér: Bar Kochba volt. Kr. ll. 133-1:;;) köztitt f'olyt le ez a
háború, mely utún még kegyetlenebb sors várt a zsidóság-ra, mint
.Jeruzsálem pusztulása után. A rómaiak mcgszűntették a zsidó
népi élet utolsó maradványait is, és ekkor kezdődött meg a bolygó zsidó v.ilágjárúsa, a zsidóság szótszóródása az egész világra.
1100 esztendő, több min t egy évezred véres és könnyes kálváriája,
egy népnek és egy hitnek tragikus szenvedésc van a Chirbet:
Qumrani tekercs és a kairói zsi nagógu kódexe közőtt!
És ha megvizsgáljuk a két szővegemlóket, akkor megállapíthatjuk. hogy ez az 1100 esztendő nem változtatott semmi lényeg-eset a szent szövcgben ! A Chirbet Qumrani Izaiás-tekercs kb. 5000
helyen tér el a mai u. n. maszoréta szővegtől, de ezek kőzül 3500
helyesírási eltérés,' s a fennmaradó 1500 értelmi eltérés között
nincs egy sem, melv komoly különbség volna. A legtöbb értelmi
-változat abból a törekvésből fakad, hogy az Izaiás-tekercs másolója igyekezett a szöveg' régies, nehezen érthető kifejezéseit, a mindennapi nyelvhasználatból már kiment szavait más kifejezésekkel
és szavakkal helyettesíteni, hogy a nép könnyebben megérthesse
a próféta írását. De az új szavak [lS kifejezések, az egyszerűsí
tett mondatfűzések végül is ugyanazt mourl.iák, mint az eddig
ismert szöveg !
b) Mondottuk azt, hogya barlang feltárása alkalmával több
miut 600 tekercs-töredéket is találtak, melyek közül csak kevés
került eddig kiadásra. Ismeretes közűlük az a nagyobb töredék,
mely Mózes III. könyvéből tartalmaz részleteket, s amelyeknek
az írása nem az lzaiás tekercsnek és a többi Chirbet Qumrani le-

letnek u. n. quadrát, arám nasa, hanem az ősi héber írás, melyet
a föniciaiaktól vettek át, s melyet éppen ezért föniciai írá..nak: is
nevezünk. A betűk vonalvezetése és alakja teljesen azonos a Tell
ed-Duweirben (a szentírási Lakis romjai) talált osztrakák írásával (osztraka nem más, mint kiégetett agyagcserép, melyre tintával írtak), s melyeknek a korát egész pontosan tudjuk: Kr. e.
!l87! A tudósok nagy része mégis e töredék korát a Kr. e. V., esetleg a IV. századba teszi, tehát kb. 200 évvel későbbi kor-ra, mert. II
szent szövegek írásában sokkal tovább megőrtzték az archaisstikus
formákat, mint a mindennapi használatban. Az bizouvos, hog y
igen sok példát találunk az archaizálási törekvésre vonatkozólag.
s amikor -- valőszínűleg a Kr. e. V. században a zsidók v{ gleg
áttértek az ősi föniciai ábcről az arámira, a szent könyvek másolásában még fennmaradhatott sokáig 11 régi irás. A véglegos
szót csak akkor lehet majd kimondani, ha több ös:;;zeha:'iolllithatcí
anyag kerül napvilágra a zsidók egyes korbeli írására vonatkozóIug, De akkor sem lehet kétség abban, hogy a töredék :1 Krisztus Urunk előtti V. századból, esetleg a IV. sz. elejéről származ lk.
f' így legalább kétszáz évvel régibb az Izuiás-tekcrcsnól! A legrégibb kódex és e töredék között tehát nem 1100, hanem lRO() esztendőnél több időtartam van: s a szövegkritíkai vizsgálat azt mutatja, hogy pontosan megegyezik a töredék szövego az 1HOO évvel
későbbi kódexek szövegével! De ha megvizsgáljuk a barlangban
talált egyéb szeutirási tekercsek vagy töredékek szövegét, minden esetben azt találjuk. hogy bámulatos m odou Illegegyeznek
az eddig ismert kódexek szőveg'ével.
1100, meg 1300-1400 esztendő távlatában a zsidóság változatlan
hűséggel őrizte az isteni kinyilatkoztatás szent könyveit, így a későbbi betoldásoknak. hamisításoknak, változtatásoknak racionalista
elmélete nyilvánvalóan téves. S tovább menve azt is kimondhatjuk,
hogy ha 1100 esztendő alatt a zsidó másolők nem változtattak
semmit a szerit szővegen, akkor hűségesen őrizték azt abban a
pár száz évben is, mely az illető szentkönyv keletkezésétől a hal'
langi leletek idejéig eltelt!
c) Van azonban a barlangi leleteknek egy másik fontot' tudományos jelentősége is: az irodalomkritikai. A Vigilia 1949 decem
beri számában rámutattunk arra, hogy ti racionalista kritik»
igyekszik elvitatni az egym; szen tkönvveket azoktól a szerz6ktiíl,
akiknek a legősibb tradició tulajdonítja, s mind az Ószövetségnek.
mind az Uj szövetségnek fontosabb szentí ratait jóval későbbi korból származtatja, mint a zsidó és keresztény hagyomány és törté
nelmi for-rások. A Chirbet Qumrani leletek napnál fényesebbell bizonyítják azt, hogya zsidó hagyomány féliékenyen, ember-ileg
szinte érthetetlen pontossággal és hűséggel őrködött 11 Szentírús
minden betűje fölött. S ha a zsidó hagyomány ennyire vigyázott
a szent szi)vegre, aklror már eleve lehetetlen, hogy hazugságot.
történelemhamisítást követett volna e1 abban a kérdésben, hoirv

.az illető szent szöveg melyik korból és melyik szerzőtől szármasik! Ha a zsidó hagyomány és történelmi források megbízhatőnk
a szövegkritika szempontjából. akkor ugyanúgy megbízhatóak írodalomkritikai szempontból is, tehát az egyes szentkönyvek lényegileg tényleg azoktól származnak, akiknek ez a hagyomány tulajdonítja! Ezt az általános következtetést részletében is bizonyít-ja a Chirbet Qumrani három Dániel-töredék.
Valamikor legalább két példányban volt meg a barlangi
.,könyvtárban" Dániel könyve. Két tekercsből maradt ugyanis reánk három töredék, az 1, 11)-16; 2, 2-6 és a 3, 23-30. A töredékek
kora ugyanaz, mint az lzaiás tekercsé, azaz Kr. e. 160-200 között
íródtak. .A Vigilia idézett cikkében meg-írtuk már azt, hogy
általános racionalista dog-ma volt, hogy Dániel könyvét nem a
Kr. e. VI. században élt Dániel próféta írta, hanem csak Kr, e.
165-ben írták, a makkabeusi háborúk idején. Ebben az időben a
zsidóság élet-halál harcát vívta az elnyomó szir szeleucida uralkodóval, IV. Antiochus Epifánesszel és eg-y névtelen író fantasztikus, u. n. apokolíptikus látomásokba öltöztetett jövendölésekel
adott a már régen halott Dániel szájába, hogy népében a harci
kedvet és győzelmi hitet é'bren tartsa. Az apokaliptikus jövendő
léseknek megalkotója, ennek 'R műfajnak első képviselője a Kr. eo
i65-ben íródott Dániel-könyv szerzője. A hitetlen tudósok azért tet-ték éppen erre az időre a könyv keletkezési idejét, mert ebbeu a:l
évben azoknak a történelmi eseményeknek,' melyeket a könyv
megjövendöl, legnagyobb része már mult volt, tehát nem kell
természetfölötti kinyilatkoztatást felvenni, nem kell csodát elismerni, hiszen Dániel könyve nem más, mint jövendölés apokaliptikus formájába öltöztetett mult! Sok-sok érv szólt már a barlangi
leletek előtt is ez ellen a teória ellen, de a megtalált három tőre
dék közül az egyik egymaga döntő cáfolat erre a racionalista
dogmára. Ez a 2, 2-5-ot tartalmazó állatbőr. Tudnunk kell, hogy
Dániel könyvének összes kódexe i kétnyelvűek: az 1, 1-2, 4/a-ig és a
8, 1-12, l3-ig héber nyelvű, a 2, 4ib-től a i, 28-ig pedig- arámnyelvűek. A második fejezet 4. versében, a moudat közepén hirtelen
megszűnik a héber nyelvű rész és kezdődik az arám nyelvu:
ott, ahol a káldeus bölcsek megjelennek N abukodonozor előtt,
hogy feleljenek a király álmára, "A káldeusok így feleltek II királynak:" ezek a szavak még héberül' vannak, míg a kövétkezők: "Király örökké élj!" és a többi részek arám nyelven vannak:
II kézíratokban. Nem kell valakinek tudományosan képzett SZt)..
vegkritikusnak lennie, hogy első pillanatra meg-állapítsa: eredetileg ez nem állhatott így Dániel könyvében. Lehetetlenség, hogy
Dániel könyvének szerző]e egy mondat közepén más uyelvet kezdjen használni: a könyvet eredetileg vagy héber, vagy arám nyelven írták és a kétnyelvű mai szöveg semmiképpen sem lehel
a szent szöveg eredeti állapota. Mi lehet ennek a kétnyelvűaéguek
az oka' Csak: egy, hogy t. i. a könyv szövege mögött hosszú éa

viszontagságos történelem van. E történelem folyamán elveszett
az eredeti szövegnek egy jórésze, s amikor a másolők a könyvet
ujra összeállították, kénytelenek voltak a hiányzó részeket a f'ordításból póto lni, Valószínű, hogy Dániel könyve eredetileg héber
nyelven íródott, de mivel a babiloni fogság utáni időkben II nép
egyre inkább elhagyta ősi héber nyelvét és rátért az arám nyelv
használatára, szükségessé vált a héber szent Iratok leí'orditása,
Vérzivataros időkben, nemzeti és vallási kataklizmák korában Dániel könyve volt a legolvasottabb az összes szent könyvek kőzott,
Olvasták. másolták, rejtegették, s eközben történt, hogy az eredeti
héber nyelv ű másolatok jórésze elveszett, mert a népnek nem a
héber, hanem az arámnyelvű fordítás szeveze volt a miudennapi
lelki kenyere.
Kétségtelen tehát, hogy a Dániel-könyvnek hosszú-hosszú történelme van, hogya 2, 4-ben kezdődő nyelvváltozás mög ötí, nem
egy-két évtized, hanem legalább 2 évszázad viszontagsága van, de
inkább több, mint kevesebb! Minirnálisan kétszáz esztendő kellett
ahhoz, hogy Dániel eredeti héber szővegét lefordítsák arámra,
hogy az arámnyelvű másolatok egyedűli közkézen forgó péiuányok legyenek, hogya héber nyelvűek elvesszenek, hogy a Wredékekben fennmaradt részeket ujra könyvbe foglaUák össze és
a hiányzó részeket pótolják a fennmaradt másolatokból! És ime:
a Chirbet Qumrani töredéken ugyanúgy a 2, 41b-vel kezdődik az
arámnyelvű rész, mint a későbbi kódexekben! Mondottuk: a töredék írási kora a Kr. e. 200-160 közötti idő, s ekkor már a könYT
háta mögött ott van az a viszontagságos történelem, melyről mondottuk, hogy legalább 200 esztendeig tartott! Hogy íródhatott
volna Dániel könyve Kr. e. 165-ben, amikor ebben az időben már
legalább kétszáz· esztendősnek kellett lennie a. Chirbet Qumrani
töredék tanúságu szerin U!
Megdőlt tehát Dániel könyvének és az apokaliptikus jÖTcndölé.seknek késői keltezéséről szóló hipotézis. De ezzel kapcsolatban sok
más fontos racionalista tétel is megdőlt. Ha ugyanis Dániel könyve az első apokalipszis, akkor az ÜSHzeH jiivendölések, mclvek
apokaliptikus, látomásos formába vannak öltöztetve, csak Dániel
könyve 111 til) keletkezhettek. És éppen ez volt a.z egyik főérv
Izaiás próféta könyvével szemben. hogy t. i. több apokaliptikus
jövendölés van benne (főleg a 24-27 ff.), amelyeket a mondott elv
szerint csak Dániel könyve után. annak hatása alatt írhattak
Ezért tették a racionalisták lzaiás könyvének keletkezési idejét
a Kr. e. II. század végére. F~s ime: először is van már birtokunkban egy teljes lzaiás-tekercs a Kr. e. II. sz. elejéről és azonkivül kiderült, hogy az apokaI iptik us jövendiilés többszáz évvel
hamarább keletkezett, nem lehet tehát azzal érvelni lzaiás késői
keltezése mellett.
Amit a 20. század nagy racionalista fejedelme, Adolf Harnack
kénytelen volt megállapítani az TIjszövetségre, azt It Chirbet
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Qumrani leletek megrlönthotetlenül igazolják az Oszövetségre vonatkozólag. Harnack azt mondja: "Az Egyhúznak legrégibb irodalma főbb pontjaiban, de egyszersmind a legtöbb részletben i",
irodalomkritikailag vizsgálva igaz és megbízható", Az őskeresz
ténység forrásainak - azaz az uj szövetségi Szentírásnak -- kritikájában a tudomán)' kétségkívül visszaka nyarodó mozgúsban
van a tradícióhoz ... " Chirbet Qurnran leletei megcáfolhatatlan
bizonyítéliokkal szolgálnak az ószövetségi kinyilatkoztatás történelmi hitelessége és II szent szövegek épség!' mellett.

MENYASSZONYOMNAK
Szél dudorász a hegyekben, a kertben, a bokrok alatt, s mf.Í1'
egyre fakulnak a seinek. Az únszínű égen a varjak
bús feketén, károsroa köszöntik az őszt ... S szemeidbő!
új taoaszok tüze nillar; mégis. Igéret, ajándék,
édes ajándék vagy Te, s andy a karomba ölellek,
érzem a véred, ahogy lüktetve kerin.q ereidben ...
Csókod: a holnap csókja, jövőnké s mÍ,q a fülembe
súgod a titkot, a boldog titkot: tiszta szerclmed,
kislányos remegéseden át már érzem az asszonyt..

Balússy

Lú~zl'-~

AMIKOR Simeon búcsút akart venni a bűnös világtól, kisded gyermek képében megjelentél szeme eiou' « ő fölismerte Benned a tökéletessé.q I stenéi. Elmondhatatlan bölcseségedet dicsérve
így énekelt: alleluja!
A Teremtő a teremtés új művét mutaita met) nekünk, ami/wt'
megjelent nekünk, teremtményeinek, szeplőtlen mék ből származoo
és szeplőtlenül őrizve mea azt, hogy e csoda szemléleiében efmerülve te» dícsérjü k a Szűzanyát:
l jdvözlégy, romolhatatlanság virága! (J dvözlégy, tisztaság koronája! (J dvözlé.rm, föltámadás suiuireása! () d·vözlégy, evangelium;
élet képe! U(i'/;özlérm, Fa, ki a fény YJ/ürnölcseit hozod a lt'Ívek
táplálál!ára! Udvözlégy, kinek méhe a foglyok szabaditóját hordostat ljdvözlégy, eltévedtek vez.etőjének szülője! Udvözlé.'m, aki
irgalmasságot nyersz az igazságos hirútól nekünk! Ud-vözléflY. sok
bűnünk bocsánaia, bátorság öltönye a meztelenűl szűkölködőknck.
mirulen 1Jágyat lcgyőző ezeretet : üdvözlégy, sérthetetlen J e.Q;lJf!.~!
GÖrö.'1 akothieto« (úll o« énekelt) himnusz. /720 kiiriil}

A TÉL
Irta Fekete István
A nádas mellett egy öreg ember ült és köhögött. Aztán összehúzta magán a rongyokat és ujra köhögött. Hideg eső verte a
tájat s a füvek és fák megborzougtak, amikor az öreg sípoló
belégzését árulőn elkapkodta a szél és szerte hordta, miut a rossz
hírt az emberek.
'
- Szszsz... beteg a November, nagyon, mi lesz azzal a kölvökkel I
A gyerek ott ült apja mögött s a vizet nézte.
- Igen - sóhajtott a beteg - mi lesz veled I
A gyerek nem válaszolt.
- Az én időmben - mondta a hörcsög tele pofazacskóval,
mert éppen arra járt - az én időmben általában válaszoltak a
gyermekek a szüleiknek. Reám egyébként szúmíthattok,
A gyerek undorral nézett H hörcsög után, aki sietve vi tte
pocakját az várokparton odébb, mintha félt volna, hogy más is
meghallja az igéretet.'
- Illett volna megköszönni -- szipogott November, és szeme
sarkában megült a hideg hajnalok könnye - bizony illett volna
megköszönni, mert mi lesz, ha egyedül marudsz l
- Majd mi vigyázunk rál - károgtak a varjak - Megosztjuk vele, amit találunk.
- Mi is - csörgött a szarka.
.
- Meg mi is -- csacsogtak a csókák csak úgy mellesleg, de 11
betegnek ez is jól esett.
- Kőszőnőm, nagyon köszönöm - suttogta és olyan szomorúan nézett a világba, hogy a nádbugák mélyen meghajoltak és
a einkét többen megfeddték. mer t hangoskodva tornászott a kökénybokor kihajló ágán.
- Beteg van a határban - mondta a karvaly mérgesen, inert
a Cinke már az ágak sűrűjében pislogott és megfogni nem lehetett - nincs benned semmi tisztesség...
Cak az öreg holló nem törődött a gyerekkel, s ezért meg is
szélták.

- Látszik, hog~T dőgőn él - vijjogták az ölyv ek, akik szivesen
mondtak rosszat ahollóról.
- Zsugori! - kiáltotta a szarka, aki nem tudott tőle semmit lopni.
- Keményszívű agglegény _. mondták a csókák, akik folyton
fecsegtek és hamar mondtak itéletet.
De a holló nem törődött velük. ült a vén tölgy száraz agan.
bóbiskolt és csak akkor nyitotta ki a szemét, ha az öregség fájni
kezdett a csontjaiban.
Egyik este a bölcs uhu vetődött arra és meg is kérdezte a
hollót, hogy mért haragszik November gverekére l

- Te okos, öreg bagoly vagy, megnézted jól azt a gyereket'
Láttad a szemétj Ostobák! - topogott az ágon a holló - nem
tudsz valami orvosságot a lábamral
Ekkor megjajdult a szél az erdőn; a holt levelek zörgő táncba
kezdtek, a száraz ágak összeverték csontkarjaikat és mindenki
tudta, hogy meghalt November. Aztán csend lett, csak a köd sírdogált csendesen és könnyei halk koppanásokkal hulltak az avar ra,
- Szegény kis árva - károgtak gyászosan a varjak -- ne
félj, mi veled leszünk.
- Nevelünk! - rikkantottak a csókák,
- Ne hallgass rájuk, sompolygott mellé ie a róka -- belőled
akarnak élni. Majd leszek én a gyámod.
- Hahaha! - recsegett a szarka -- a róka, mint gyám... bocsánat, hogy ilyen szomorú alkalommal nevelek.
Csak a hörcsög volt komoly. Pofazacskója most is tele voU
búzával, amit még nyáron lopkodott össze és azertartásosan osak
ennyit mondott:
- Rám mindig számítszhatsz! - ezzel meghajtotta magát,
hazament és lakásának összes bejáratát befalazta,
- Hát kit választasz apádnak,Tél fiam, - kedélyeskedett ll.
róka, - mert ezért vagyunk itt.
- És, ha valamit hagyott volna ránk a szegény boldogult mondták többen.
A fiatal Tél ekkor felállt. Elnézett a gyülekezet felett és szeme hideg lett, mint a szikrázó jég.
- Minden az enyém - mondta - és most takarkodjatok!
A gyászolók szinte megdermedtek. Ekkora hálátlanságra nem
számítottak és már neki akartak ugrani, bogy szétszedjék, amikor
lecsúszott a 'I'él iátlátszó dérből sző it ködmöne é8 miudeuki viszszabőkölt.
Először a róka tért magához.
- Nincs szive - suttogta ijedten.
-- Nincs szive - hátráltak a többiek is és szerettek volna valahol messze lenni. mert a sajnálkozás nagyobb volt már bonnük, mint a félelem.
- Szegény Tél!
- Ne sajnáljatok! - üvöltött a Tél és kibontotta ostorát.
A madarak ijedten rebbentek szét, a róka inalva vávtatott
át a nádason, csak a varjak károgtak panaszosan és örvényleni
kezdtek a felhők alatt, mert nem tudták, mi tevők legyenok.
- Nincs szivem t - ordított a Tél -- Hát majd lesz! Mindea
az enyém lesz, ti is, a szivetek is. - És jeges ostorával olya.
vágott a felhők közé, hogy azonnal megeredt a hó.
- Úf,"Y, úgy! - sziszegett a szél, akiről mindenki tudta. hogy
hitvány szolga - ez kell nekik, Tél uram ...
- Ki vagy teT

- :Bn a szél vagyok. Hercegem - hajlongott -. méltóztaseél
-parancsolni. Atyádnak is hű szolg ája voltam.
- Hagyjuk az apámat. Félbolond volt, öreg és gyenge.
A Szél szégyenlősen bólintott.
- Hát igen... ámbár nagyon kellemes öreg úr volt... el 18
kanászodtak alattvalói. De majd Tel
- Igen, én majd ráncba szedem őket! Most pedig takarítsd
el a felhőket, mert elsősorban hideg kell nekem.
A Szél forogni kezdett, üvölteni, felfújta magát, aztán zúgva
nekirohant a felhőknek.
.
- El innét sok maszatos lepedő!
A felhők ijedten lódultak egymásnak, hullatták a havat, amerre mentek és éjjelre már tiszta volt az ég, csak a csillagok szikráztak fagyos magasságban.
A Szél bizalmasan le akart ülni a Tél mellé, de az rámordult:
- Eredj északra, hozz még hideget.
Beggelre a Szél már meg is fordult s amikor megállt, olyan
hideg lett, hogy megrepedtek a fák az erdőn s a bokrok ágai
merevek lettek, mint az üveg.
A Tél pedig' csikorogva járta a határt.
- Add ide a szivedet - mondta egy kis verébnek, akit kint
szorított a Szél s most már nem tudott elbúgni -. add ide a szíTedet.
A kis veréb lefordult az ágról, de. a szive már halott volt.
- Aszivedet - kiáltott rá egy nyulra a Tél, de a nyúlnak
Tastag bundája volt és a szive tele meleg félelemmel. Nem szólt
egy szót sem, de úgy elrohant, hogy a hó porzott utána.
- Szivet hozz nekem - csikordult rá a szélre a Tél.
.- Igenis Hercegem - lendült neki a szél, de repülés közben
megtorpant.
- SzivetT Ki ad nekem szivet'l
Ténfergett egy darabig az erdő alatt s csak akkor vidámodott
meg egy kicsit, amikor meglátta a rókát a bokrok alatt sorupolyogni. Odasuhant és megcirógatta.
- Hogy vagy, .kedves Koma 1
- Eredj a pokolba - csikorgatta fogát a róka.
- Ez nem szép tőled - lágyult meg a szél -, mennyi finom
saagooskút, szimatocskát hordtam neked valamikor.
- Mit akarsz1
- Hát sóhajtott a szél '-, nagy sorban járok. megraodors
őszintén: szív kellene nekünk.
A róka leült a csodálkozástól.
- Megbolondultatok'
Úgy látszik, magunk között maradjon, de ez nem segít
rajtam. Csak te segíthetsz. azzal a kis eszeddel. .. ezt mindenki
tudja...

- Nem bánom - csillant meg a róka szeme -, de előbb mutasd meg a nyulakat. mert éhes hassal nem tudok gondolkuzni.
- Nem olyan egyszerű a dolog - húzta össze keskeny pofáját -, mert csak akkor marad élve a szív, ha valaki önként adja.
De már nyomon vagyok.
És a hold már háromszor újult meg, mióta a Tél uralkodott.
de a szél még mindig adós volt a szívvel. A Tél már toporzékolt,
mikor reggelenként megjelent.
- Szivet hozz nekem, te nyomorult!
S a Szél vágtatott a rókához, akit meg is talált az árokparton s a róka már mesziről integetett bozontos farkával. Mellette
állt egy félig megfagyott gólya. A szél felborzolta a gólya tollát, hogy valóság-ef Ilyenkor gólya1 A gólya megsérült a váridorláskor s eddig egy istállóban tartották a faluban, de tegnap megszökőtt s most már tudta, hogy a nap neki csak egyszer megy le.
- Ez a barátunk hajlandó a szivét odaadni -- lelkendezett
a róka és a gólya bólintott.
- Odaadom - és a szeme szomorúan mosolygott.
- Bolond - suttogta a róka. - Akkor men iünk - mondta
hangosan - segíts neki.
És szelíden odaterelték a gólyát a Tél ,elé, aki kegyetlenül
nevetett.
- Nem félsz1
- Itt az idő - bólintott a gólya - az enyém is és a tiéd
is.
- Az enyém --- hahotázott a Tél - az enyém 1 Na, ide uzzal
a szívvel!
A róka - mint aki jártas ebben a mestersézben - egy pillanat alatt átadta a dobogó, meleg szivet s a Tél vig yásva a mellébe tette, ahol eddig nem volt semmi.
- Boldog vagy, Hercegem ~ - hízelgett a Szél.
A Tél csak állt. Válláról lecsúszott a dérdolmány, jeges tagjaiban lüktetni kezdett a meleg vér, darabos arca meglágyult. elfordult és szeme megcsordult.
.
- Boldog - suttogta.
Azzal hanyatt dőlt az árokparton és vége volt.

ÉS AMIKOR a gyermek Jézust bevitték szülői, Simeon karjára vevé őt... N ern elég Jézust látni, nem elég nézni, honem
birni, korjainkra venni, szivünkhöz kell szorii.ani őt. Ki érné be
a látással? Mi egy kedves gyermeket megcirófJatunk s átkaroljúk:
az I stent 'is valóban nemcsak látni, de birni, átkarolni akarjuk
áhitatunkban; ott akarunk lenni, ahol ő van; szólni hozzá, szívünkbe zárni őt.
Prokáseko

SZEMLE
~Ö REGE K VALLÁSA"
A
közelmult
évtizedekben
!Iyakran töltötte el szégyenérzettel az eszmélkedő keresztény
e~b~reket, hogy a vallásosság
kulso megnyilatkozásai a templ om járás,
gyónás~áldozás
mintha elsősorban az öregek
főleg az idősebb nők kiváltsáoa lettek volna. Sőt ma is nem
egyszer úgy tűnik lel, ho,oy a
családban elsősorban ők kép oi«elik: a ,v,!llás érdekeit auuonunt intéseikkel es szekatúrának
i.s beillő ..erőltetéseikkel. Még
inkább novekedni látszik széauenkeeésiink; ha arra gondolunk, •hopy fiatalabb s életerő
sebb evetkben ezek közül az öregek közül nem egy maga is mint mondani szokták ' - a világ útján iárt és csak akkor
tért Istenhez, amikor már a

~.űn i~ elluuiuta" Ha pediq ~z

oregseget nem az évek számain
mériűk, hane,m mint ahoml
az t.s .- az eleterő megfo.O:lJatkozasanak és a vé,q közeledésének tekintjük, akkor ide sorolhatjuk az élet országútjáról valami formában lesodortakat: betegeket, testi fogyatkozásban
szenvedőket, lélekben megtörteket. Akikben egy szóval az élctlendület megtorpant vattu akik
1/
halál igézete alá kerültek,
«zok fordítják életüket Istenhez
-- sokszor 180 fokos fordulattal
--: és }esznek a vallásosság kép"!.'WlOl.

Ami bennünk kcreszténssekben
:,zégJjenke;ést kelt, az nem eou
istenkeresot kedvezőtlenül befolyásolt, sőt elriasztott szeni vallá.sU;?lk~ól; azokat pedig, akik
kwul allanak a vallási életen
Nietzschétől kezdve felsőbbsé~
.oes mosolura és megvető itéletekre késztette. Élesebben nem is
lehetne ezt az egész problémái

megfog.almazni,
mint
ahogy
M"arttn du Gard regényhose, Jean Baroist teszi végrendeletében. "Amit ma, írok
sz;ell~mi erőm teljében és eouensulJjaban.•- olvassuk a »éorend~let elejen - annak nyilvánvaloan nagyobb súllyal kell latba
esnie, mint amit írhatok vagJ)
aondolhatok: életem végén, amikor a kor vagJ) a betegség testüea és erkölcsileg meanuomoritoit:"
.,
De az emberi rugdalózásokon
moso lJ/gó Isten (9. Zs. 4), ki azt
mondja: ,,'Megfogom a bölcseket
mvaszságukban" (1. Kor. 3, 19),
azzal a meglepő eljárással szolgál nekünk, ho,gy Fia bemutatásakor két iireaet állít oda,
hogy hirdessék Krisztus Istenséoét: az agg Simeont és a
nJjolcvanné.gy éves Annát. Mil
számíthatott ennek a két öregnek a szava és tamúsáateuése
Jeruzsálem hatalmas vallási 01'ganí.zmusában. káprázatos szertartasai és nagJjtekintélJ)ű írástudói s papi fejedelmei előtt? A
mi emberi gondolataink szerint
eou tüzes lelkű próféta-ifjú
lJa!lJ/ efm Debbóra-mintájú nő
tanúsáatéiele mennyivel nam/obb súllyal esett volna azok
lelkébe, "kik várják vala Izrael
mesroáltását:" (Luk. 2, 38) Ehe~?lett
I sten
egy
sírbahajló
iireaember és egy közismerlen
iámbor öre,Qasszony alig valamit
számító
tanúságtevését
akarta útjelzőként beletűzni az
emberi eszméikedés világába,
noha tudto. és előre látta, menunm .ayotrPlmet fog okozni. majd
minden kornak szine előtt a
fennebb jelzett probléma.
Nem mintha az életerős embert kikapcsolsui megváUásá-

nak úramúból, hiszen ezt
máshonnét már jól tudjuk, hogy
mennyire nem akarja kikapcsolni - de - ha szabad magunkat így kifejeznünk az
Isten bravúros kedvében úgy
akart rsicáiolni a magát naintratartó emberi okosságra, hogy
éppen az a kő, melyet megvetettek az épitők, szegletkővé
(Mt. 21, 42) legyen és hogy azok
is, akik az útszélen (Mt. 22, 9)
és a sövények (Luk. 14, 23) tövében meg a »árosok terein es
utcáin található ."lwldúsok, bénák, vakok és sánták" (u. o. 21)
sorsánál is lejjcbb tengődnck,
lakomájára mefJhívást nyerjenek.
II a nem »olna káromlásize.
azt mondhaindnk, hoa» a Nietzsche va.q.1J Barois-féle kihívásokat az Isten nem úgy intézi el,
hogy szégyenlősen elbu itat.ia
öregjeit, betegje it s az azolehoz
hasonlókat. hanem nyiltan és
bátran övéinek mondia: "Nem
szégyenli
őket
testvéreinek
mondani" (Zsid. 2, 11) - mondja Seent Pál, és minth.a nttomaiékozni akarná a gondolatot,
később ismétli: "Az Isten nem
szégllenli őket, hogy az ő Istenüknek hÍ1Jassék" (Zsid. 11,
16) És hogy rámutasson a gyökér-problémára, a kereszt iitkára, egész részletesen kifejti:
"Mert nézzétek csak meuhívástokat, testvérek: nem sokan
vannak a bölcsek· test szerint,
nem sokan a hatalmasok, nem
sokan a nemesek; hanem azt,
ami a vilárJ szerint oktalan,választotta ki az Isten, hogy meuszé.qyenitse a bölcseket, és azt,
ami a világ szerint lJJJönue, 1,álasztotta ld az Isten, Iiouu 1nrfl. szé.qyenítse az erőseket, és azt,
ami a világ sze1'int nemtelen és
megvetett, választotta ki az I sten, és azokat, amik semmik,
houy azokat, amik valamik,
megsemmisítse, houY egy test se
94

dicsekedhessék az Ő színe el6tt,'·(I. Kor. 1, 26-29).
Aki olyan mélyen látla az
emberi nyomorúságot, mint az
Úr Krisztus, az előtt nem lehettek rejtve a "kicsinyek" (Mt.
11, 25) uyarlósáuai. Kicsinyeknek az evanuéliumi szóhasználat nemcsak a gyermekeket nevezi, de azokat a nagyokat is r-_
akik tudásban, erőben s uuzdausáobom. nem többek a kisdedeknél. Nagyon is ezenoedie az
apostolok értetlenséaét, gyönueséaét, pártoskodásait és tévelyués(}jt. De mindezek ellenére valami misztikumot· rejtett belé
minden "ldcsinységbe" és mindabba, ami ezzel rokon. Valami
fén.1Jt 1Jafm oiláaoestutot, amil
csak ezek láthatnak meu. .Mint
ahogy a leakorrektebb embertársunk felfogásán megérzünk
bizonyos kelJyetlenséget 1,agy·
legalább is keménységet, ha nem
volt beteg sohasem.
Ez a misztikum annyira a
kereszténuséa vele,jéből való,
hom] az Egyház esti imájában
. éppen az öreg Simeonnak énekét mindennap elmondhatja és
figyelmeztet rá, houY estére
mindnyájan eUy kicsit iire.aek:
legyünk. Jelzi ezzel azt, houY
itt
olyasvalami vel
állunk
szemben; amit mindennap érdemes meJJfontolni, amire mindennap kell gondolni és aminele
léflkörét
éppen a földi fény kih.unstásakor kell mauunkban megteremtenünk. Az
öreuség s mindaz, ami ezzel rokon, természetszerű lendülettel
segíthet bennilnket e misztikum
ielfedésére. II oau ez leylöbb.ször nem sikerül vagy balul sikerül, az attól van, hogy nem
tudunlc beleninurodni a változhatatlanba (ami valóban változhatatlan), és e.qy bizonyos
belső éoés és mardosás ideoessé, sokszor pediu zilálttá teszi:
az emberek lelkivilágát.

Hogy mi lehet ez a misztikum,
azt csak sejteni tudjuk, kimeriteni nem. Bizonyára elsősorbm~
az a nagy életalázat, arl~it kiérlel az erőinek fo,qyását tisztultan seemlclii öre.q szi», Halk,
elvonuló, másoknak terhére lenni nem kioáná, más életformákat erőszakosan oúltoztcüni nem
akaró beáliitottstu), "Csak kiJ>:'!
ú.gy járjon, mint az Úr meaadta ne/d" (I. K or. 7, 17), "rt<:
egyiknek így, a másiknak meg
amúgy." (u. o. 7.). Az életetilusok és életíeliotuisok: különböző- .
séaé: -ilyen keresztény értelemben kezelni senki sincs jobban
indítva, mint a sokat látott és
sokat megélt ember.
,
Azután (( seolaálat-adásnak és
«zolnola! eltouadoeámak helyes
aránya sem tündöklik nuisui;
úgJJ, mint az öl'ea korba. Aki
csak mások szolgálataib61 él, az
here; aki pedi.Q irtúzi}: atl ol,
ho.qy embertársától 7)alarnitis
elioiuulion; az önhiff gőgnek
kietlen lelkű rabja. Senki nem
irtózik ?ÍrT:/} attol, hom] mások
terhére legyen, mint az iireo ;
oiszont senki nem tudja anynyira, hom] másokra szor ul,
mint ugyancsak ő. ÉplJCn ezért
minden erejét meaieezitre törekszik szolaál ni ; uiezoni hálás lélekkel lélek/w l togalja el
a szolgálatot. "Ha me[1 nem
moslak, nem lesz részed énvelem" (J án. 1.'3,8.) - mond.ia J ézus Péternek, aki tisztcletbőt
irtózik e/fogadni I stenétől a
lábmosás szol.qálatát. M ey kell
tanulnunk lélekkel ioaadn! mások álrlozut dt, anélkül, hogy azt
kikövetelnénk, vagy arra sziimiiandnk. Ehhez csak a ezentek
értettek.
Nem véletlen az öregeknek a
gyenneksé.q felé ualá orientációja. Bámulatos, hogy egészen
öreg emberek egészen fiatal
gyermekekkel milyen komolyan
és milyen hosszan el tudnak

beszélgetni. Azon sem kell csodálkoznunk, hogy az öregek
gondolatvilága mindig saját
gyermekkorukban ragad meg
és folyton ilyen fordulatok hallhatók: lllikor én méq gyermek
voltam ... vagy: Édesapámtól,
örcgapámtól ezt és ezt hallottam. " A tiszta lvuanánumruik
mennstilatkozása ez, melyet nem
lurmáiuoeit. cl az életereitikben
járúknak exisztenciális
fölényeskedése. Úgy néz a gyermekre, mint eljö?)endő generácuil: ősatyjára és ezért átszármaztatia az általános emberi
szemlélet sar1rpont;iait. Persze,
öszfiinszcrííen, élmények és emlékek formájában. És éppen az
a me.qindító ebben, hogy mindez
el/N hosszú és hányatott életnek sok ldlsza élménüe és vállalkozúso. után, mint ismeretlen
tisztaságú' mélységeknek
{cnékh.ulláma tör,jön fel. És ezt
adja át eszményképpen a kis.rJJ]ermeknek,
mint
magával
el/yenZőranmí embernek, az cmber; történés e[]J] láncseemének.
Soha annyira nem ember az
e/uber, mint rnikor el/Y öregember el/lj gyermekkel "elbeszélstet:"
'i'své[Jül utaljunk a tipikusan simeoni [londolatra : az
örcqember menne már, de maradna is; az élefből való távozás és benne wlló maradás kettőssé,rTe kiiermeli azt a sajátos
keresztéll:l] maaaiartást; amit
Secnt Pál lcépl'i.iel: "Most má1'
az 110n hátra, hom] azok, akik
sírnak, miniha nem sírnának és
akik örvendeznek, mintha nem
örvendeznének és akik vesznek,
miniha nem volna birtokuk és
akik élnek ezzel a világrwi,
mintha nem élnénelc." (/. Km'.
7, 29-.'31.) Nagy dolog derillten
tudomásul 7wnni azt, hOGY el
kell távoznunk az életből, de
még naouobb dolog elhinni,
hoyy amikor már semmi ked-

1)ünk az élethez, vagy sf'mmi
értelmét nem látjuk további
életünknek, akkor - mini Simeon -, gondoljunk az l sic n
titokzatos ígéretére, hotJ./} addi.q "halált nem lát. mí.q csal:
meg nem látja az Úr Krisziusái:" (Luk, 2, 26.) Sokszor nehéz elhinni, de ú.qy van: adből, amíg a titkos isteni rendelések mértékét be nem töll;jük. A mériék méluén pedi.q
Krisztus áll. (Ef. 4, 13.)
Érhetik megaláztatások a kereszténységet az öregek. belei/ph 1,allásossá.qa és a halálos

ágyukon meutériik: gyengesége
miatt. De tudnunk kell, hogy
:~Z t.elet artr.zik a nagy nu:g rá!
fái
rendbe, melunek Istenakarta [elhi-oása ez: "Menjünk ki tehát őhozzá, hordozván az (j gyalázatát." (Zsid 13,
13.) Holdon az, aki megérti
Gyert;ltaszentelő
ianulsáiuit :
a.qg Simeonoknak és töpörő
dött Annaknak hivatása: bizonysagot tenni Krieztuerál.
«: f'1'annéliumról, a szent kpreszténység fölsé.qes
keauelsni
erőiről és eszmei tartalrnárol.
B (' l 0]1 (1 (' II {~ l' t

A SZtrZANYA koronájának tizenkettedik csillaga az ő mártiromsáaa, melynek bizonysárlát épp úgy meytaláljuk az agy Simeon jövendölésében, mint U runk Jézus »zenoedésének történetében. Ez a Giiermek jel, amelynek ellene mondatik; szól Simeon
s a Szüz felé [ortiuli)« hozzáteszi: a le seinedet is tőr járja ál.
I gen, oaléban a te lelkedet jár ja át a tőr, ó seen! Anya! H oaua«
is hatolhatott volna szeni Fiad húsáb« anélkiil; hogy atc lelkedet át ne üsse? Valóban, miuidn. Jézus ulolsót sáhaitott, a ke!/yetlen lándzsa, immár 'érzéketlen tesiéhe fúródva rnegn;lJitotta
oldalát, de lelkét nem érhetie el; a te lelked oolt, Szűzanyám,
amelyet átdöfött!
Szen; Bernát (U),I)()- -115:~)
A SZo-ZANYA

papnői

hivatást töltött be, amikor áldozato!

mutatoit be és fölajánlotta Jézus Krisztust, mintegy

előre lril-c«

annak áldozatát, aki meg fogja váltani a világot s egyszerre lesz
papja, áldozata és temploma tulajdon isteni áldozatának. May
örömest ajánlotta föl áldozatait, mil;l/ bUZl/Ó ezeretettel I'égezte
hivatását, nem lévén számára semmi ketincsebb Jézusának látá"ánál, fo( mindvégig úgy tartva őt a karjában, min! Istennek ajánlott áldozatot!... Ó szent és csodálatos papnő, aki ldthntatlonul végzed szent tevékenységedet e földön! Az emberek nem látnak, de a boldog lelkek tiezteloe dicsérnek s az Isten «zeretete
oese körűl.
Jea» Jacque s Olier (1(j{)R--- [fj56 j
~(í
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"Isten nem támaszthat bennem megvalőslthatattan
vágyakat; tehát ha kicsiny, ha törpe vagyok is, vágyóuhatom, vágyódnom kell arra. hogy szent legyek ..• EI kell
magamat viselnem számtalan tökétetlenségemmct együtt,
de mindenképpen a menn yor sz áqba kell jutnom; biztos,
egyenes és rövid utat fogok tehát keresni" ...
Lisieux! Szent Teréz

"Bármilyen szomorú dolog, mégis ú.qy látom, hogy gyülölet
mn bennem anyósom iránt, akit nagyonis ismerek és áskálódásai
és rosszhiszemű me.qjegyzései nem enqedik leloluulni iránta érzett .qyűlöletemet, pedig követem lelkiatyám tanácsát és imádkozom érte."
A
Szentek lógiói
mellett
higgyen a gyóntatószék tanúságának. F'igyelje meg például a
követkozn

oűi.va lomáe.t

:

,.kl'~l

elcsüggedti'm és
türelmetlen
lettem. mik or a szomsz{,uf.,jj
igazsúg tu.Ianu l
szidalmnzotr,"
Nem haragot . ),~ g·Y'..l1i~lct0t (~h
resztett a gyónóban az ÍgdZSÚgt(-daljság.·~

nliLJ\.li):~~t7;l~
t iivelnu-tlenséget és elkeseredést. Vig-yúzzunk rá, ne tévessz ák (;~:z
sze a haragot a gyűlölettel
1'1ert az őnéhez hasonló esetek
többségében nem g yűiőletről
nm szó, hanem annál jóvu] kevesebbről. Mezharaaszunk valami vigyázatlanságért, vagy
sértésért, talán indulatosun lehordjuk azt, aki megsértett,
t a lán magunkba fojl,;uk a haraaunkat. niert 07. még- csak
harag, nem gyűlölet, ha TIl iudjárt annak véljük is. Mert mi
a felebarátunk iránti g'yiíliilet 7 A befejezett, véglegesnek
szan t rosszakurat iránta. Sző
ges ellentéte a szerctetnek ; ellnek nemcsak hiánya, hanern
olyan pozitiv érzület, mciv kiszorítja az í, elfoglalja 1l1111ak
helyét. Ha a gyűlölet nem a
runk nézve rossz emberre, hanem
csak
az
abban lakó
rosszr'a irányul, akkor elvileg
uem lehet kifogásolni, de sajnos, többnyire mag-át a szernélyt
veszi célba. Ha például valaki
hozzátartozója kárhozatát, vazv
súlyos szereucsétlenségét k
í-

csakugyan
lobog benne iránta:
ha csak nem pusztán megfontolatlan, - bár akkor sem bűn
telen indulatkitörésről van
szó. Az ön esetében pedig ruin
den bizonnyul haragról s ez
bármilven heves is, még nem
kívún.ia komolyan és véglegesen anyósa romlását. Aquinói
Szent Tamás a haragot enyhébben ítéli Illeg a gyűlöletnél
és joggal. mert a havag első
sorban nem a személyre Író...vul, hanem arra a viselkedésre, vagy tettre, amely nekünk kárt, vagy kellemetlenséget okozott. Azért nem helyes, ha lelkiismeretvizsgálatkor, vagy a gyónásban gyűlö
lettel vádolja magát az, aki
csak abban vétkes, hogy - önhöz hasonlóan - nem fékezte
haragos indulatait. Az ön esetében ugyanis minden bizonynyal így áll a dolog: jóakarata
nehezen nralkodík haragos, talán rendkívüli mártékben indulatos természetén és ezért
m induntalnn csúnya föllobbanúsokon kapja magát. Az ilyen
lélek azonban többnyire nemcsak hogy nem rossz, hanem
esetleg múr rá is lépett a javulás útjúra és csak idő kérdése, inikor mutatkoznak majd
erőfeszítéseinek látható
eredményei.
Mindezzel
azonban
semmiképen nem akarjuk mentegetni a nevelés nélkül maván.ia,

valószinűleg

gyűlölet
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radt harag'osságot és az ebből
eredő szeretetlen viselkedést. Az
elvakult harag nemcsak, hogy
szerencsétlenséget okoz, hanem
méltatlan is az eszes emberhez,
mert az úgynevezett ellenőrző
képzetek kikapcsolásával gépies düh-reakciókat hoz létre,
melvokért később nem sz ívesen
vállaljuk a felelősséget. A toporzékozló, eltorzult urcú ember haragja ugyan még nem
gyűlölet, de azért könnyen lehet halálos bűn és gondozást
kíván.
Vajjon miféle
gondozást 1
Eg;yáltalán mit tehet a nagyon
ideges, nag:'7on haragos tennészetű ember, mivel segíthet magán 1
A lelkiatya tanúcsát az idegeire menő személyért való
imádkozásról szívlel je meg, de
majd csak akkor, ha már nem
haragssík rája. Addig inkább
ne haragosúért imádkozzék az
ember, hanem önmagáért, igazibb és erősebb szerctetór-t, nehogy esetleg valami farizeusi
vonás os ússzék bele imádságába.

Első lépése az legyen, hogy
ne
gondoljon
fölöslegesen
arra. aki mélyebb sebet ejtett a
lelkén. Ha eszébe jut. forduljon figyelmével minél hamarabb másfelé, ne hagyjon időt
rá, hogy haragja újraföllangóljon iránta. Ez ugyan még
csak menekülés a nem-szeretett
személytdl : egyelőre lemond
annak szeretetéről, tehát tökéletességnek nem nevezhetjük,
de m int a bűnalkalom tudatos
kerülése. már pozitív érték. Ez
az eljárás arra jó, hogy a haragra ingerlő embert, ha távol
van, bizonyos mértókie elfole.itsük, ha pedig napról-napra
együtt kol l lennünk vele, akkor legalább ne raktározzuk el
a beliile kiáradó zavaró. íu~erl{}
benyomásainkat és
vakod.iu nk
felújítúsuktól.
Ha ez sikerül, a mag-asabb fokozat sem lesz '~ié-rh'Jtetlen.
Merf az ember f,Zl'rllt{~J'" van
teremtve; é;, nerne-ak bűuo, de
kínja is, ha kenvtelen rt.ssz
Ienu i inasokhoz, akáresak gOlldolatban il".
ó

O..

A SZOZ, a rejtező istenség bizalmasa, karjában hordozza az
Istent, akit a világra seiilt; és a szegénység ajándékait hoeza:
szelid madarakat. A.Jinden kornak és nemnek megvan itt a képviselője, s megérinti őket a közöttük lévő I slen lelke. Annak a
hitnek az adóját teszik most elébe, mely annyi és annyi esztendő
óta sooár oa eljöveteléért. Ilyen tanúk között, 6 Uram, a Seű«, a
hallgatag I ge szótlan Anyja a na[J!lszerü csönd biztos áldozatát
ajánlotta néked; mindent tökéletesen a szivébe zárt.
Santeul

gyertyaszentelői

himnuszáb6l (1630-16971-

E SZ M t: K É s T t: NYE K
Mindig van valami ujszerűsé
ge és üde íze annak, amikor
felkészült laikus g-onuolkodók is
hozzányúlnak olyan kérdősek
hez, amilyenekkel ál lnl ábnu csak
a hittndornánv művelői szoktuk
foglalkozni. Ezt pre:dpJll Bertrand de JOlt;)~'11'.3L Irásnbau is,
amelyet a Time and l' ide adott
közre. Amiből kiindul. a Pr.Jdikátor kőnyvcnek következő
szakasza: "Van még egy hiúság, rnely a földiin előudódik:
Vannak igazak, kiket bajok érnek, mintha a gOl1o'-;7.ok tetteit
cseleked nék, és vall unk gonoszok, kik biztousázban vannak,
mintha az igazak cselekedetei
náluk volnának." Hát igen fűzi hozzá .Iouveucl --, ez
a
..hiúság" gyötörte i" az emberi
szellemet, amióta csak éhredezni
kezdett. Sokan abból II tényből,
hogy a "jóság-" nem önműkö
dően nyeri el Iutalmát 'ebben a
látható világban " a ..gonoszeágot" nem ouműködöen su.it.in
büntetés, azt il l,i;vetkeztetést
vonták le, hogy ezekután n incs
ib Isten. ALI)k v i sz o !l t, akik
mégsem vesztették cl liitilket al.
Istenben. lei~::1:1hb i,.. "'úpilelli
igyekeztek a dolgot és e~:)kkell
tcni a megúilaplt(l., ÍC"azs:1 L<l t..
Csak kőzbevatólor- jeg'yzem meg,
hogy az a ,.hi.,tJrielZIJ11l'l' is,
amelyről leg"'y szer rtÍ"z letcsen j rtam, meglehetűacn ebben a mederben mozorr. .T ouvenel szer-int
azonban a ténvok mindig tenyok
maradnak s azokat nemcsak tudomásul keil veon úuk. -Ie egye.iesen alapnak kell tekintenünk
xhhoe, hogy értelmes felf';'l~ái'\t
alakíthassuck ki az emberi létről.

Az a világegyetem, amelyet
óvodában és kisiskolában
gyermekeink elé rajzolunk. akként van berendezve, hogy u helyes emberi magatartás mindig

az

I r j a M i h e li c s

V i d'

magával hozza a kívánt kedvez:)
történéseket.
A. viszony
egyenes és eg'yértelrnű köztiik:
a szerencse Itt szolgá lóleűnya az
erénynek. S ezt a beáll itúst _.
figyelmeztet J ouvenel - nemcsak nevelői célzatok sugalják.
hanem az a körülmény is, hog-y
a világot mind az elmesélő,
mind a hallgatói i lvennok szeretnék. Valahogy visszar-iadunk
attól, hogy a végzetet el v ileg is
olyan vaknak minősttsük, m.int
amilyen vaknak mutatják játúkai a tényleges világban. Holott
a természetes filozófia már régóta hirdeti, hogy nem is lehet
ez másként.
Azok az események ugyanis,
amelyek az egyénre zúdulnak,
magának a világegyetemnek eseményei, az okok márhetetlen és
áttekinthetetlen tömegének eredői, miért is lehetetlen volna
azokat egyetlen egy változó
elemnek. az illető egyén magatartásának függvényeként meghatározni. Az egyén életében az
események összefügg hetnek egymással, de es ak az ő sajátos nézőpontjából,
maga az események halmaza azonban, amelyből az egyéni tudat válogat, a
tökéletes összefi.iggéstelenséget
jeleníti meg elöttünk. Egy bomba ugyanabban az időben fel is
robbanhat, meg nem is, s hogy
repeszei kit ölnek meg, merőben
a véletlenen múlik, Az ember
tehát tanítja e filozófia nem tehet okosabbat, m int azt,
hogy sztoikus módon elfogadja
sorsát.
Aki hisz az isteni gondviselésben, annak persze nem okoz
nehézséget, hogy az életú t ját
vaktában keresztező s egészen
távoli vagy éppenséggel ismeretlen forrásból eredő véletleneket is olyan eseményeknek tekintse, amelyek az ő számára
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értelemmel birnak.. Ez azonban
gyökeresen más kérdés, mint az
erény és a siker szabályos
együttjárása ebben a tapasztalati világ-ban. Hog-y a kettő között nincs ilyen kapcsolat, egészen nyilvánvaló. Tudomásul
kell azt vennie a hívőnek is. Világos azonban, hogy abban az
esetben, ha nem fog-adja el azt
az érvelést, amellyel a természetes filozófia dolgozik, akkor
neki mag-ának is maavarázatot
kell rá találnia.
Hog-y teológiai szemponthól
mennvire helytálló és menvire
eredeti az a mag-yarázat, amelyet .Touvenel ajánl, arról nem
mernék nvilatkozni, de úgy a
magam laikus gondolkodásával
igen helytállónak és eredetinek
vélem. Azt mondja vl ouvenel:
"A Mindenható
teremthetett
volna okság-i kapcsolatot ebben
a tapasztalati világban ir; az
erény és a siker között, de ez
nyilván nem felelt meg szándékának. S nem is felelhetett
meg. Mert ha Isten úg-y alkotta
volna meg a világot, hogy benne a jóság önműködően jutalommal jár, akkor a világ nem
lett volna jobb világ, hanem ellenkezően,
sokkal
rosszabb,
mert - amorális világ lett volna. Az, hogy nincs oksági kapcsolat az erény és a siker között, Iénvesrí vonása a teremtett
világnak, egyik alappillére az
isteni tervnek. Isten, mint a
legnagyobb jóság, nem is cselekedhetett másként." És .T ouvenel ki is fejti kissé bizarrnak
tetsző tételeit.
Tegyük fel egy nillanatra,
hogy az erényes mazatartást
mindisr és csakis siker koronázza. Ebben az esetben a tökéletes szabályosság tudata már
régesrégen köztudattá vált volna. Minthogy pedig a szernél:yes
előny
a legáltalánosabb vág-yunk, következik, hogy m in100

den ember beidegzett ösztönösséggel iparkodnék erényese n élni. Igen ám - írja Jouvenel
-, de nem éppen abban ismerjük-e fel az erény lénvegét, hogy
cselekedeteinket magasabb indítékhoz szabjuk. mint a számunkra való egyéni hasznosság1 Annak az elképzelt "jó" világnak erényes emberei egyáltalán nem lennének "erényesek". hiszen még az erkölcs fogalma scm merülhetne fel az
el mé.iükbeu.
Nem
kétséges
ugyanis, hogy az ember erkől
esi lény volta abban nyilatkozik meg, hogy egy belülről szóló nemesebb hang- indítására fölébe tud kerekedni a személyes
előnyre tiirő természetes hajlamának. Mint ahogy nines is
ember, aki meg ne tapasztalná
e7.t a magasabb sugallatot.
amelynek közülünk még a legrossza bb is engedelmeskedett
már ekkor vag-y akkor. És szemet szúrhut. hog-y a filozófusok
sohasem tudták az autonóm ész
alapjára v iaszavezetni ezt az
ösztönzést, "Gondolom - jegyzi
meg .T ouvenel
, egyszer el
fogják még ismerni, hogy ez a
kérdés épp úgy megoldhatatlan,
mint a kör négyszögesítése. S
valóban, megoldhatatlannak kell
is lennie." Ha nincs küzdelem nem mintha a keresztény gondolkodásban ez a küzdelem lenne a végső és utolsó mozzanat
-. akkor nem is lehet moralítás.
Abban a világban pedig, amelyben I I jóság a szükséges és elég-séges feltétele lenne a sikernek,
nem adódhatnék semmi ilyen
küzdelem. Következésképen ez a
világ amorális, erkölcsöt nem
ismerő mindenség lenne.
Másfelől azonban a Teremtő
nem építhetett olyan világot
sem, amelyben fordított viszony
lenne a szabály az erény és a
siker között, mert akkor a természetes kiválasztás már régen

elpusztította volna az összes
erényes embereket. Vagyis az
erkölcs, ha más okból is, épp
úgy ismeretlen valami lenne,
mint az előző esetben. Felvethetnők a kérdést,
vajjon nem
létezhetnék-e valami bonyolultabb, de mégis határozott kapcsolat az erény és a siker közötU A válasz azonban nyilvánvalóan tagadó: mert ha az
erény egy bizonyos formájának
gyakorlása szabályszerűen sikert eredményezne, másik formáját pedig szabályszerűen k udare kisérné. akkor az előbbi
forma megszűnnék erény lenni,
az utóbbit pedig ar, élet menete
tökéletesen kiküszöbölné.
Minderről vaskos köteteket lehetne írni, moudia J'ouvenel, de
úgy hiszi, hogy tételei ebben a
felvázolásban is elég világosak.
Avégből, hogy a tapasztalati világban helye legyen és lehessen
az erkölcsnek, Istennek azt úgy
kellett mezalkotnia, hogy hiányozzék belőle bármiféle megállapított kapcsolat a jóság és
a siker között. Merf ha csupán
elrejtett volna ilyen kapcsolatot, hogy azt azután az ember
fokozatosan, értelme gyarapodásának arányában fedezze fel,
mint ahogy sokan és sokszor tanították, akkor olyan világot
teremtett volna. amelyben annál
kevesebb az erény, minél okosabb az ember. Az erkölcsi haladás valamennyi tudományos
utópi ája is azon a feltételezésen
alapszik, hogy az ember bele fog
nőni a rejtett kapcsolat megismerésébe. míkor is majd mindenki erényes lesz, mert meggyőződött ennek hasznosságúról.
Valójában ezek az utópiák az
ember erkölcs-vesztését foglalják magukban. Éppen, hogy Iehesseu és leg-yen is erkelesi haladás, a Teremti; m intha az ellenkezőjét cselekedte volna: a
jóság és siker kapcsolatának

hiányát leplezte el, hogy így azután az ember fokozatosan annál
magasabb
erkölcsiségre
emelkedhessék, minél inkább
felismeri, hogy az erény gyakorlása az ő ember voltából eredő kötelesség, nem pedig a magatartás legcélszerűbb módja.
'I'eológ'iai szempontból van itt
azonban egy meglehetősen -Iogas kérdés is, amelyet Jouvenel
az Ószövetség "ontológiájának"
nevez. Abban olvassuk ugyanis:
"Ha az Én ösvényeimen haladtok, símává teszem számotokra
az utat. tartsátok meg az En
parancsaimat és sikerrel jártok." Mit mondhatunk erre' Az
emberiség biológiai fennmaradása - feleli J ouvenel - kétségtelenül megköveteli, hogy az
egyének ne mindíg a saját önös
érdekeik ösztönzésének engedelmeskedjenek. Mindaddig tehát,
amíg az emberek rá nem jöttek
arra, hogy mi az elengedhetetlenül szűkséges nemük boldogulásához, Istennek kellett előírá
sokkal segítségükre lenni. A
kezdeti társadalom csak úgy
haladhatott előbbre, ha tagjait
az Isten félelme hasznos ir ánvban vezérli. Az emberi fejlődés
nek ebben a szakában a mennyeí
Atya buzdította az embereket
arra, hog-y azt cselekedjék, amit
belátásuk alapján is cselekedniök kellene, mert ez válik javukra ebben a világban. Ugyanúg-y, ahogy a földi édesapa i"
jutalmat és büntetést helyez kilátásba s ennek segítségével
igyekszik kialakítani gyermekeinél azt a magatartást, amelyet ezek érdeke is kíván. De
egy édesapa sem állíthatja, hogy
helyesen és okosan nevelte
gyermekeit, ha abban a hiszemben hagyja IJ1eg' őket, hogy
azért kell a jót cselekedniök,
mert általa földi gyönyörűség
hez jutnak és menekülnek a
földi fájdalomtól. Nem vitás.
WI

Ilogy a Biblia sok helyen ad
hangot ennek az ószövetségi ontolégiának
állapítja meg
J ouveneI. Amikor azonban Is;
ten
kinyilatkoztatja
magát
Krisztuson keresztül, egészen
más nyelven beszél. A zsidók
azt várták a Messiástól, hogy
diadalmas földi birodalmat teremt. amelyben örökösen és
kihívás nélkül győzelmes az
erény. E helyett azonban a legnagyobb Jóság, együtt két gonosszal, egy becstelen kereszten
végezte földi életét.
S van még egy figyelemreméltó észrevétele J ouvenelnek,
amelyről szintén .köteteket lehetne írni: "Ha a tapasztalati
viláz kozmikus rendjéhez nem
is illik az erény és a siker szabályszerű kapcsolata, annál inkább szabállvá kell válnia az
emberi ész alkotta társadalmi
berendezkedésben." S valóban.
Jobb Ismérvet az emberi haladás mérésére aligha találnánk.

•

. Még a mult év májusában 01vastam, hogy egy fiatal francia
orvos lit társával egryütt különős vállalkozásra készül: gumitutajon át akarnak kelni az AtIanti-óceánon, anélkül. hogy viset {IS élelmiszert vinnének magukkal. Monacóból indul nának
és Cuba lenne a befejező állomás.
A 27 éves Alain Louis Bombard elmondotta akkor, hog-y a
merész terv végrehajtásával azt
11.
felfed'w:ósét kívánja orR'T.flg~j]ág' e16tt irrazolni, amelyhez
eddir-i kí"érletei sorún jutott.
B~ foO'ja bizonyítani. hozv hajótilröttek. ha kővefik módszerét. hORSZÚ időn át életben tarthatdák mag-ukat. mert á tenger
elesrendő enni- és
innivalóval
szolr-ál, Mindaz, amivel rendelkezniök kell, egy h()l'l"ászfelszerel PR, (>O'Y nvlon-szűrő és eg-y
fazék. Teljesen téves ugyanis az

a régi és általános nézet, mintha az emberi szervezet nem tudná hasznosítani a tenger vizét.
Nagyon is tudja, csak nem szabad engedni, hogy a test a
szomiazás miatt előbb már
nagymennyiségű vizet veszítsen,
8 a fogyasztott tengervíz menyuyiségét napi egy pintre, valamivel kevesebb, mint másfél literre kell korlátozni. Édesvíz
hijján a hajótörések áldozatai
csak azért szoktak elpusztulni,
mert napokon keresztül nem
isznak semmit, amikor pedig
szervezetük a vízvesztés mélypontjára jutott s nem birja tovább az elviselhetetlen szom iúságot, akkor egyszerre túlsok
tengervizet fogyasztanak. Annál
tragikusabb ez
tette hozzá
Bombard -, mert meglehetnének minden tengervíz nélkül is.
ha megfelelő rnennviség ű halai
tudnak fogni, mert az ő kísérletei szerint egy háromkilós hal
zuzalékából negyedliter teljességgel iható vizet nyomhatunk
ki. Igy azután valójában az
egyetlen nehézség, amit meg
kellett oldania, a skorbut leküzdése. Ám ez is sikerült neki.
Csak egy nylon-szűrőre van
szükség, amelyet időnként kb.
másfél órára belemerítenek a
teng-erbe. Mindannviszor őssze
gyűlik a szűrőben néhány századsrramrn plankton, ez az algákból és míkroszkopikus állatkákból összetett szerves anvaz,
amely a magas kalóriaérték
mellett C-vitamint is gazdag-on
tartalmaz. Az pedig köztudomású, hogy a skorbutnak ez a
vitamin az ellenszere.
A gumitutajt mondotta
még- Bombard - vitorlával fogják hajtani, úgy hogy utazásuk
lel!'johb esetben is hat hétig tart.
Minthogy nem holmi hősködés a
céljuk, visznek magukkal rádióleadó készüléket. hovv SZÜkFH\g
esetán segítséget kérhessenek.

Hozzáfűzte

még Bombard, hogy
örülnének, ha vitorlázás közben
az arra járó hajókról minél
sűrűbben

ellenőríznék

őket,

mert ez nag-yban emelné tudományos eredményeik hitelét.
Ismétlem, mindezt még májusban olvastam. Most azután
ráakadtam az Ossevatore Romanóban egy a Barbados szigetekről decernber 24-én keltezett kőzlésre, amely
szerint
Bornbard és társai gumitutajukon épség-ben és eg-é-szség-esen
megérkeztek a keleti Antillákra, útjuk az óceánon 62 napig- tartott, mialatt nem éltek
eg-yében, mint halon, tengervízen és planktonon. Vajjon ha
egy Bombard az őskorban él,
nem másként alakultak volna-e
térben és időben a földrajzi
felfedezések 7

•
Könyv még- ritkán keltett
Franciaországban akkora felháborodást, mint Jean Grimod
Irásműve, amely Jeanne d'Arc
a-t-elle été brulée '! - "Elég-ették-e Arci J ohannát l" - címmel úgy november táján került a nvilvánossáe elé. Nemcsak a katolikusok tiltakoztak,
a1{i!{ a szentct is tisztelik az
Orleansi Szűzben, de által ánosságban is felsorakoztak a
szerző és a: kiadó ellen
mind.azok a franciák, akik kegyeletteljes
mezbecsülést
igényelnek leznépszerűbb nemzeti hő
süknek. A szellemi élet ismert
na eysávai mellett megszólaltak a lapokban az egyszerü 01vasók is. akik leveleikben élesen mezbélveeezték már a "sértésnek" és ,.befeketítésnek" puszta kísérletét is. Mint ilyenkor
történni szokott, mindez csak
fokozta a keresletet a könyv
után. ú.!!'y annyira, hocv a pár isi Croix vógül is oda következtetett... hoey megfontolt szélhámosságnak dőlt be a közön-

ség.
Annyira
kézenfekvők
ugyanis Grimod tévedései és
ferdítései, hogy a könyv megjelentetésének egyetlen magyarázata lehet: az, hogy a szerző is, meg a kiadó is remek üzletet szimatolt meg benne.
f~rthető ezekután, ha felfokozott érdeklődéssel vettem kezembe azt az egészen komoly hangú
és teljesen tudományos jellegű
tanulmányt, amelyet a Toblet
közölt a könyvről. Trója, W. S.
Scott lelkiismeretesen sorba veszi Grimod érveit, kimutatja
róluk, hogy nem állnak meg II
bírálat előtt, s végül is rámutat,
hogy Grimod semmiképen sem
tudja bizonyítani Johanna megmeiekülését és életbenmaradását. Emellett azonban elismeréssel emeli ki, hogy Grimod, ha
célzatosan válogatta is össze, de
igen élvezetes formában tárja
elénk azokat a mozzanatokat,
amelyekkel a rég lezárt J oh.mna-rejtélyt szeretné feleleveníteni. S bármilyen különösen
hangzik, Scott még' értékesnek
is mond.ia a művet. Igaz, csak
abból a szeru pont.hól, hogy kitünő adalék arra: lám, milvon
könnvű még a leglehetetlenebb
elméletek számára is valami
alapot találni.
Annyi bizonyos, hogy detektívregényre is kevésre akadtam.
amely annyira izgalmas lett
volna. m iut ennek a .lohannarejtélynek alakulása. U jdous ágként hatott, legalább számomra,
Scott tanulmányában mindanakelőtt az
a közlés, hoQ'Y már
1914-ben megjelent Párisban
Grillot de Givry tollából egy
könyv Arci Johanna életbenmaradása és házassága r-ímmel, és
hogy 1p32- ben Jean J acoby írt
könyvet Szent Johanna titka
címmel. Jacoby két titkot vélt
felfedezni: nemcsak azt, hog-y
J ohanna nem került máglyára,
hanem azt is, hogy Bajor Iza101

bella házasságon kivül született gTermeke volt. Ezzel az
utóbbi feltevéssel
egyébként
még Pierre Caze állt elő 180;1ben. Úgy látszik azonban, hogy
ezek a kiadványok nemvertek
akkora port, mint most Grimod
könyve.
A rejtély egy f8ljegyz.éssel
kezdődik, amely szerint Orleans
városa két arany reál ki fizetését rendelte el Fleur Je Lys
fegyveres hirnök rószérc, amiért leveleket hozott Szúz .J ohannától, A feltűnő ebben az. hogy
a kifizetés 1436 augusztus 9-én
történt, több mint öt évvel I.lZután, hogy -Iohauna vértanúságot szanvedett a roaeni öreg
piactéren. Két héttel később,
augusztus 21-én Johaulla eg-~vjk
fivére, aki a királynál tett l [ttógatásról jött vissza, kapott
nagyobb összeget a várostól,
utiköltsóg ül, hogy felkereshesse
nővérét, .Iohannát,
Augus"Itus
25-én a város n iból péE"It f izotett ki egy embernek, akii .Iohanna küldött levelekkel B10iR
. városából. Utána Fleur de Lvst
indították útnak a- város köl tség-én, hogy jelentkezzék a "Leánynál", aki akkor a luxern hurld Arlonban tartózkodott. A hirnök leveleket vett át tőle s onnan Lochesba ment, ahai a leveleket a király kezébe adta,
majd visszatért Orleansba, ahová szeprember ll-én érkezett.
De ez még' nem minden, Három
évvel később, 1439 július 28-án
a "Leány" maga is meglátogatta Orleanst és "Armoises hölg-y"
néven ott időzött auzusztus lig. Közben gazdag pénzajándékol, kapott "jutalmul a sok jó
szolgálatért, amelyet az ostrom
alatt a városnak tett".
Ezek szer-int nem kétséges -írja Scott -, hogy azt a valakit. aki mint Arci Johanna lépett fel, Orleans városában el
is fogadták annak, sőt Szent
1114

.Johanna fivére és a király iannak ismerte el, évekkel az
igazi .Iohanna halála után. Az
elso kérdés tehát, hogy ki volt
ez a nő, a második, hog-y miért
nem fedezték fel nyomban 11
csalást l
Minthozv
azonbau
Grimod és előfutárai azt hiszik,
hogy .Iohaunú.t valóban nem
vitték a vesztőhelyre és mint
"Armoises hölgy" folytatta életót, két másik kérdés is feleletet kíván: hogyan menekülhetett meg és kit állítottak helyette a máglyára ~ ,
Népi hagyományokban, nemcsak régi, de ú:i legendúkban i!'
elég sokszor találkozunk azza]
a h iedclemmel, hogy történelmi szerenlők Hem akkor és nem
úgy haltak meg, amikor és ahogyan jelentették róluk. Aligha
akad azonban egy eset IS.
amelyben a tudományos kutatás meg ne cáfolta volna az
ilyenféle mende-mondákat, Annál
inkább
csodálkozhatunk
azon - írja Scott -, hogy Szcn t
.Johai III át illetően Grimod és tarsai készek beérni olyan adutokkal és tanúságokkal, amelyeket
már a maguk idejón kellő értékűkro, helyesebben értéktelenségii.kre szállítottak le a higsradtabban gondolkodók. Eltekintve eg-y sor tól, amelyet a
Nider-féle Formicarium tartalmaz, azt a vélekedést, hogy J 0harmát nem égették' el Rouenban, legelőször e!-,'"Y egykorú
krónika, az 1440-ben kelt Egy
párisi polgár naplója említi
meg, amely valószínűleg Jeé!n
Chuffart műve, Hangzik pedig
ekkén t: "Abban az időben egy
állítólacos
Johanna bukkant
fel. akit Orleanshan nag-y tisztes8éggel fogadtak." Félszázaddal később, 151G-ban Pierre
Sola -írja meg A nagy kiráfyok
('S császárok mf'rész tetl.ei ,.
e.
művében, hogv VII. Károly kiha.llaatáaon fogadott Ch":>' nőt.

aki .lohauuáuak adta ki magát,
a nő azonban végül is bevallotta a csalást. K utalások Franciaországról
c,
könyvében,
amely 1j!J6-ban jelent meg, Pa squier is mcgeml ékezik egy kalaudor nőről, aki Johanna babérjaira pályázott.
Mindezck az írók tehát egyetértettek abban - anuyi ra nyilvánvalóak voltak a téuyek --,
hogy "Armoises hölgy", ha sokakat meg is tud-ru téveszteni,
nem volt azonos .Iohanuával.
Egyikükben sem merült fel
meg csak a gyanúja sem annak,
mintha talán .Iohanuának sikerült volna megsz ök nie a lángok előL Az első olyan úll ítással, hogy Johanna val óban
túlélte hivatalos halálát, a Sa-

ini-Th.ibaud de Melz dékánjIinak krónikájában találkozunk,
amelyet
V'tgnier oratórránus
atya r",dczctt fel s amelyet Vignier f rvcr., tett közz« lí;;);t-kl~l.
Ez kezdi beszámolóját ekként:
"Ebben az évben, 14il6-bun, május 20-án jött Johanna, aki
Franciaországban volt." Vignier közismert arról - írja Scott
-, hogy nem riadt vissza kise bb-nagyo bb
szöveg hamis í tásoktól. De ha ebben az esetben
mégis lelkiismeretesen másolt,
akkor nyilván nem tudott arról,
hogy a krónikának egy későbbi
szövegében, amelyet a dékán sajátkezűen írt, már ezeket a sorokat olvassuk: "Ebben az évben jött egy fiatal leány, aki
3zűz J oliannának mondta masát, és olyan sikeresen ju tszutta szerepét, hogy sokan lépremen tek neki, főle~ a 12g:wg;vt>bbak közül." Vagyis ha a Vignier-féle kiadást hitelesnek fogadjuk el, akkor azt kell megállapítanunk, hogy előbb még a
dékán is azok sorában volt,
akik
.Jéprernentek",
később
azonban, amint kiderült a szélhámosság,
becsületes modon

helyre is igazította krónikáját.
Grimod miudenosetre csak az
első verziót
idézi könyvében,
ami egymagában is elegendő ok
arra, hogy kétségbe vonják tudomanyos tárgy ilugosság át.
Annak ellenére, hogy azóta
elveszett a házassági szerzódés,
amelyet Viguier, állítása szer int, megtalált s hogya Grimod
által közzétett okirat, amelyben Robert des Armoises és felesége, a "Pucelle de France", a
"franciaországi Szűz" házasságkötésüket tanúsítják, meglehetősen gyanús Scott bizony lto ttnak tekinti, hogy ez a nő.
aki .Iohannának nevezte magát,
valóban férjhez ment Robert
des Armoiseshoz, úgy 1436 táján.
Valamennyi között ketségkívül az a Iegkülöuösebh. hog-y
Henri de Vouthon, aki .Iohauua
édesany ja, Isabelle Romée fivérének gyermeke, tehát .Iohanna első unokatestvére, 1011La
mondta 1476-ban egy vizsg álnt
során, hogy J ohanna többször
ellátogatott hozzájuk Serrnaise
faluba,
ahol
nagybátyjúval,
többi unokatestvéreivel és vele
(Henrivel) "evett, ivott és beszélgetett". Minthogy Henri 1424ben született, csupán hét évvel
az igazi Johanna halála eiőtt,
világos, hogy mindaz, amit a
J ohanna halálát követő évekből
előadott, csakis Armoises hölgyre vonatkozhatott. Ugyanezen a
vizsgálaton a falu plébánosa
azt vallotta, hogy egy fiatal nő,
aki .férfimódon öltözködött és
Szent Johannának nevezte magát, 1452-ben ismételten megjelent Serrnaiseban s egy alkalommal labdázott is vele. A nő
akkor azzal búcsúzott tőle, hogy
most már elmondhatja: játszhatott a franciaországi Szűz ellen.
ami őt, a plébánost, büszkeséggel is töltötte el. Ugyanebben
az évben történtek IDeg azon10~

bau az első lépések, hogy előké
szítsék .Iohanna rehabilitációs '
perét, amelyben soha egyetlen
szó sem esett arról, mintha az
Orleansí Szűz túlélte volna halálos ítéletét. Armoises hölgyről sem lehetett többé hallani,
egészen 1457-ig, amikor - mint
a Lecoy de la ~Marche által felfedezett okmány elmondja - a
hölgyet elengedték a börtönből,
ahová azért került, merf "hoszszú ideig Szűz J ohannának nevezte magát és még azok közül is sokakat meg tévesztett,
akik látták Johannát Orleans
ostrománál". Azzal a feltétellel
engedték szabadon, hogy a jövőben "tisztességesen fog viselkedni mind az öltözködést, mind
egyebeket illetően, úgy, ahogy
egy nőnek kell viselkednie".
Grimod mégis meg van győ
ződve
arról, hogy Armoises
hölgy és az igazi Johanna egy
és ugyanaz a személy. De ha el
is fogaduók ezt folytatja
Scott - s figyelmen kívül hagynók a tényt, hogy a hölgy utóbb
bevallotta a csalást, akkor is
fennmarad még a kérdés, hozv
miként menekült meg Johanna
a máglyahaláltól I Grimod azt
feleli erre, hogy Johanna egy
földalatti folyosón át szökött
meg, amely a vártoronyban levő cellá.iából a régens lakásába
vezetett. Am nincs semmiféle bizonyítéka arra, hogy ilyen alagút egyáltalán létezett. Nem
is
lehet,
mert
a valóság épp az ellenkezője. Amikor századunk elején feltárták
a "Tour de la Pucelle", a "Szűz
tornyának" alapozását, semmi
néven nevezendő folyosó maradványai sem kerültek elő, ami
nyilván lehetetlenség, ha ilyen
folyosót valaha is építettek 'Vol..
na. De nem is kell sok szót
vesztegetni erre a pontra, mert
Grimod megmondja, hogy mire
támaszkodik nézetével. A reha-
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bi.litációs perbeli hangzott el
egy tanúvallomás s ebben fordulnak elő ezek a szavak: "Et
quod dux Bedfordiae erat in
quodarn loco secreto ubi videbat
eamdem J oh annam visitari.'
(És hogy a bedfordi herceg valami rejtekhelyen volt, ahonnan
látta, amint Johannát meglátogatJák avagy megvizsg álják,") Ezt aszöveget szeretné
Grimod a maga elmélete javára magyarázni, holott a "locus
secretus" szavakat teljes képtelenség földalatti folyosóként értelmezni. Egyedül lehetséges jelentésük az, hogy volt egy titkos búvóhely, ahonnan a bed
fordi herceg beleshetett J ohannához. S ez összhangban is van
a tényekkel. Nemcsak az egykorú vallomások és feljegyzések
tanúsítják, de kitűnik abból a
rekonstrukcióból
is, amelyet
Raymond Quenedey végzett éj3
1923-ban Jeanne d'Arc roueni'
börtöne c. könyvében közreadott,
hogy a cella vastag falában, abban beleépítve, volt egy kívülről is
gondosan leplezett kicsiny fülke, szorosan balra a
cella ajtajánál. Ebbe a fülkébe
bujtatta Loiseleur a, kémeket,
akik szemmel tartották J oh annát. S ugyanitt tartózkodott a
régens is 'az említett vizsgálat
alatt.
.
Az a feltevés tehát, amelyből
Grimod kiindul, merőben hamis, mert abból a börtönből,
ahová Johannát zár-ták, más
úton, mint a rendes beiáratou
át, lehetetlen volt távoznia. úrimod azonban, ha már megmentette Johannát, tovább is mczv
és előadja, hogy a zavarba jutott hatalmasságok egy másik
nőt
áldoztak fel helyette a
roueni piactéren. Hogy pedig a
tűzrakáshoz közelebb állók tszre ne vegyék a cserét - írja
Grimod -, az eretneksüveget a Szent Officium itélete alap-

jan kivégzendők kötelező Iejv i. soletét - a nő válláig lehúzták
s így azután senkisem láthatta
annak arcát. Grimod ezt az
egész elképzelését az "embronch é" szó használatára alapozza,
Scott szerint azonban, aki itt
francia nyelvészekre is hivatkozik, ha igaz is, hogy ez a szó
jelenthet elrejtőzöttet vagy eltitkoltat is, ugyanúgy jelenti azt
is, bogy oldalra hajolt vagy oldalvást fordított. Olyankor pedig, amikor f'ejviseletre alkalmazzák, a szó jelentése kizárólag az utóbbi. S hogy az eretneksüveggel kapcsolatban éppenséggel és csakis ezt jelenthette, világosun kitűnik a reánk
maradt sok tucat festményből
is, amelyek eretnekség címén
elítéltek megégetését ábrázolják.

Grimod hoszan kardoskodik
amellett is, hogy .Iohanna, bár
házasságon kívül szülctett, de
királyi származású. Mi több, éppen ezzel okolja meg, hogy még
el lenséaei k özt is akadtak olyanok, akik segítségére voltak a
mcnekülésben, A királyi származú« gondolatát, mint már
mondottuk, Pierre Case hirdette
meg- először 180;'i-bell. Elképzelése szer int, amelyet 1819-ben
két kötethen terjengösen ki i s
fe:i1:ett, .Iohanna az orlcansi hercegnek és Izabella bajor királynőnek volt a ter-mészetes leánya.
Bizonvos -~ írja Scott --, Izahella királvnő magánélete távolról sem volt olyan, hogy
már eleve valósxín űtlcn lenne,
horrv az orleanai hereegtől is
született gyermeke. A7.t azonhan, hogy ez fl gvermok .Iohanna lett volna, tel,iesség'gel ki
kPn zárnunk a lehetőségek körébő}, Rengeteg érv szól ellene,
de egy is elegendő. Az nevezetesen, hogy az orloansi hercezet 1407 november 23-án goyilkolták meg, .J ohanna pediz a

közhit szerint nem született 1412
előtt. De ha feltesszük, bogy néhány évvel még.iskorábban született, akkor sem lehetett az 01'leansi herceg és Izabella leánya,
mert a királynő 1407 november
10-én, néhány nappal a herceghalála
előtt
fiúgyermeknek
adott életet.
Mindezek után - írja Scott
- semmi jogos kétség- sem foroghat fenn afelől, hogy a hagyományos ismeretek felelnek
meg az igazság-nak, mind J 0hanna származását, mind halálát illetően. Végérvényesen bizonyított tények ezek, bizonyítottak abban a mértékben, mint
a történet bármi más eseménye.
S végül egy átütő érv. Hihető-e, hogy egy XV. századi angol kormány, amely óriási pénzeket fizetett ki azért, hogy kezébe kapar-intsa és
halálba
küldhesse Johannát
tény.
amit vitatni sem lehet -~, minden további nélkül belenyu,...odott volna abba, hogy amire
oly hosszú ide.ie sóvárgott, egyszerűen fuccsba mezy 7 Hihető-e, hog-y azokat az angol bírósági ülnököket, akik a perben a bűnösség- mellett szavaztak, oly gazdagon megjutalm 1Zta volna az angol korona.
végeredményben semmiért.I Ö
nem úlIítja írja Scott --,
hog-y nem lehettek nekik más
érdemeik is, dc legalább i" Uilöriős; hosrv
milven III agil srn
vitték valamennyien. Képzelhetél-e, hog-y azé d
.iutalmazták
öket. mer t közre.iátszottak ol yasvalakinek mezmentésébeu, akinek éppen az elítélé">pt és k ivégeí':tetés(;t várták el től iik~ IC '7.ek
a tények iinmfl'!ukhaTl is mn tatják az olyasféle elméletek 11vilvánvaló kéntelensé'l'ét. amilveneknek hitelesitésével most Grimod is megpróbálkozott.
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CORTONAI SZENT MARGIT (Február 22)
A kö,?épkor Mária Mafldolnája: a kercszténa biínbánaftar/ás
ércbe, márványba kívánkozó meitezcmél.uesitőie. Abban a v ill nna/han, h.otn) ezerencsétlen hűn/ársa holtfestének látfára elő.~::6r
eszmélt rri addi.« kiioeiett életút.ia kxirhozatossáoára, elemi el'fÍ1wl
tört fel lelkéböl a nngy elhatározás: "Soha többé, soh.a töhlJé."
Ott a holttestnél namI erős fO.Qadást telt, homl ezentúl a büt/,nr]: méo árnuélcát is kerüli. És fow!dásáf t-mbcrii] memilloita,
lIfivel szív/p 7en mosiohriia nem akarta őt szülői házába vissza··
[ooadni, a közPTi Cort.onáha nonuli és ott a ferences atJlák VP?e;ésével a lccsziaorúbb hűnhánó életre rendezkedett he. Vezeklését
azon kezdte, hotnt finornszövefü ruháit és ékszereit, meiuekben
adJi(] annyi flJlönJiörüsf}rtét találta, az utolsó darobíit a ezeaénnieknek osztatla és h cl.ueitiik durva darocrutuü ölt6ft maaára.
Arcának csodála/os szépséoét, bukásárutk f{)olcáf, szándékosan. el!wnJJrwolta. É}szaka le.qtöbhszür puszta földiju vagy száraz 1".;111;gén luili s nánkosul tuskót 1JO!f.1I kiularohot luisendlt: E.(];1/(~/d~ént
ali o aludt l.'alamit; éiezakdinnk: natnt részét elmélkedéesel és biineinel: eiratásdoal tölt6ffe. Etele .iófornuín kizárólaq barna kenJlérhől és száraz mlüm61csből állott. Emellett rendszercsen ostoroz/n ma.qát. Megtérése óta senlci nem halloff a őt 1Jiláoi dol.(]o!fról
beseélni: soh.c: seu kinek arcába nem tekintett, A multiára vonatkozrí célrásokot és rosszmájú emberek ,IJ:ljol1lísítaotásait whszó
nélkül tűrte. Sőt ein/ezer arra kérle. rl?/óntafó afJf1át, enoedie 11Ie.q
neki, h 0011 bűnbánó ruh dban, k6féllel a nyakál}(Jn és lenstirott
hoiiol iárluilhaeson ott, ahol előbb fényben és .(]azr/aq,wírlban páuáskodott, A .ió Giunta atya azonhan csal; rmm/it en.acdeti mea,
hor/JI cml 1.'nsfÍrnapi no-non ronaitos ruhába iilfiiz17e, dur ro. ldítéllel a nyakrín álljon s.zii7iíl'áro~a templomát/nk aitoiába és IÍflJl kér[en lJorsrinf"iot a korábbi életé-cel okozott botrdnuokért. A szi,aorú 1w7P1.'lés azonban nem teUe Mnrait ot 1'i7á"keriil6o<', sem enlberqyüWWl'é. A sze,llhlyeknek minr1ré,l/i.q iTqaTmosszí1'íí flJlámolító}a maradt, Mi17Cl maqa is kolr1lÍssze.qényvolf. ll?(/f(j7)7)~zjjT' úrJ:lj
kéreaetie össze szdnutlera. a kios.zfdsT'a szánt alami zsnrd, Tií71!J m;nt
nea:1jpds7(í:;.odon át folytatta M arait ezt a sziqorú életmódot. Ezalatt teste annuira elmleuflült. hoqy méq nyáron is állnndóan
fázott. Dc lelke sziintelpnül lázban aett. ..'1 lJiínbánat lcünnYf!i
lassankint elapadtok nála s hel.nett űk: az öröm kiinnstei törtek
elő. A rneqtisztu1t lélek. eaéeze« snjátos misztilws 1Jiszonybo 11'pett Uráoal és Teremtőjével. Eletc uiolsá szakanea oUq is állott
másbot, mint a csodálatos látomások és elrnocultaiások végeláthatatlan sorából. Ötvenéves korára (1247-·1297) a néhai nagybűnös egészen megérett a mennyország számára.
-i-ba-:
é
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A GYERMEKDED LELKOLET
Ne feledkezzünk meg róla soha, tioou a gyermekben, keresztséllben 'való újjászületése ellenére, ha csak csirájában is, van
calami rosszaság; megvan azonban az a nagy a-iománua, hom)
látszik rajta: nemréqen. került
ki az Isten seine elől és nem
érti e látható világ nyelvét,
1'agy nem tudja, miiuen. kísértést jelent, mennuire fátyol a
lélek és lsten kö,zött. A auermek szándékainak és értelmének
c!!./fszerűsé.qe,
késescaes
hite
mindenben amit mondanak neki, ártatlan szeretcte, korlállan
bizalma,
gyámoltalansá,qánah
bcvailáea. a rossz nem ismc1'(~
se, képtelensérle gondolatai cltitlcolásiira, megelégedetelségr,
bauin« kf/.1iors fe I ca» sr ,,,ti 'J.I/ó
dá» nélkiili csodálkozása - és
minrienekeliir! áhítatos lelküle-te, melu mindent calami csodálatosnak, minfeny az Etnreticn.
Lá! hot.atlanra emlékeztető jeIének lát mal/a körül: nundez
bi.zonnsria ni, koau méo nemréuen. a dolgok mo.aasabh rend jében volt rnintefm láioaaiábon:
Gondoljunk arra a kom,olyságra és bámulatra, amell.uel fl
tnrerrnclc /)almnil.1Jcn elbeszélést
1Ja.fJ.lJ mesét hallflot, Dnhitt füg{jetlen"é,/Uíl mentes lelkületére;
,qondoljunk arra a határozoUsáaT((is, amellyel a mJermek
lcIlciisnrer«!« rt jó és rossz között kiiliinlm;,oct tesz. Ahorn] az
ernber éneinek sz~mq nJjveF~zil~,
ahorJJI enned az ot ero kl sériéscknek: elveszíti ezt IL uelesziilet ct t t chetsénét ; ekkor már
kénytelen a ouszta ésszel taPOfJ(ftódzni, ITa habozi k, hotn)
ilyen vagy oltran módon cselekedjék-e. ha kötelessé,q és érdek kidoniéle szempontjai beleszólnak elliaiározdsdba: egészen meazaoarodottnok érzi magát. Valóban rlPm tud.ia, hom/an

kellene cselekednie, ér-vet én;
után rángat elő és nagyon sok
kínnal jut elhatározásra.
~~f ilyen hatásos példaképe a
fJyermek lelkiilete ezzel a bizonytalanság,qal szemben annak,
amit egyházias érzésnek 1te1'ezheiiink; J( riszius azt akarta,
I/Ofm az igazsá[/hoz ne szellemes okoskodások, fontoloaiások,
vagy a maaunk módján 'való
kutatúsok által, hanem oktatá);
útján jussunk el. Az anyaszentelJ.1Jház kezdettől fogva min!
komoly seeni valóság áll előt
tünk, «zint.e, mint valami kép,
a másvilá!'J kinuilatlwzlatása,
mint maga. a keresztény üdvrend, és igy bizonyos értelemben a. saját isteni eredetének
tanúbizonysága, mint ahog,y az
a természet 1,ilága is. Azoknak
a lelkillete tehát, akik eleve elioaadiák. az Egyház igéit, olyan
mint a g_1Jermekeké, akik nem
okoskodnak,
hanem engedelmeslwdnek any juknak; azokban
pedig, akik kezdettől fogva
1'isszautasítják ezt az igét, hiánuzik: a .Gyermeki lelkület,
mert abban biznak; hamI eauedül a saját ereiilkből eljut/wtnak az I {fuzsághoz.
Dl' aondoliunk egyúttal arra
a különbségre is, amely a gyermek és az érett keresztény állapota között van, bár ez a lcű
lönhséq szinte túlsáaoea« szembefünő ahhoz, hoqy bővebben ki
kellelle ieitenicnk. Seent János
mondia: "Aki i,qazságot cselekszik, az igaz, amint Ő is
ill az" (1. .'1:7), és meaismétli:
"Mindaz, aid ioazsáqot cseleks",ik, Őtőle szideieit" (I. 2:29).
Nos, mJilván1'aló, hogya auermck ártatlansága nem részese
e maaasabbrendű szentséonek:
Csak miniakéne annak; aminek
he kell végül teljesülnie benne . .. Gyermekkori állapotunk
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nem más, mint vigasztalásunkra történő boldogító tudtuladása annak, mivé akar tenni bennünket az Isten, ha seiviinket
alárendeljük Szentlelke »eeetésének. A jövendő jó megjövendölése ez; előzetes megízlelése
ez annak, ami a mennuben. fog

beteljesülni. I gy a gyermekség
a halhatailansáa igérete, mert
képletesen mal/ában hordja azokat a magasztos és örök kiválóságokat, melyekből a menunJlei boldolIság áll.
Newman kardinális

ROMTEMPLOM AZ ÖSERDÖBEN
Yukatán-félszisret,
malynek
rengetegeiben rejtőzik az elsülvlvedt maya-világ, mint ék nyúlik be a tropusi tengerek közé.
N éhány évtizeddel ezelőtt még
sok részében megközelíthetetlen
mexikói tartomány volt, rég-észeti térképe - egyike a világ'
lezgazdagnbb s egyben legrejtélyesebb lelőhelyeinek - egybeolvadt azzal az egységes arehaeologiai tájjal, melvet Honduras és főként Guatemala tesz
kerek egésszé.
A mult század romantikus évtizedeiben
elsőnek
talán
Humboldt jóvoltából - kezdett
világosság derülni arra, hogya
középamerikai
őskultúrának
más, teljesebb emlékei is maradtak, mint amelyek szinte csoda médjára a mexikói főváros
környékén elkerülték a sokszor
oly szándékos enS-észetet. A világ ekkor kezdett lassan-lassan
valamit hallani a muya népekről, az n.iv i lág "görögjeinek" nevezték őket, egy Stevenson nevű ön képző régész és diplomata már testes, szepen illusztrált
könyvben ad hírt az őserdőbe
temetett, városszerű lelőhelyek
ről; köztük egyet, Copant -több, mint egy századdal ezelőtt
- ötven dollárért meg is vásá1'01. Prescottnak, a nagv történésznek hatalmas életműve kellett ahhoz, hogy Középamerika
"középkori" kultúrá.iát kiemelje
a regényesség ködéből, s az ezidőtájt
meg-induló anyaggyüj110

tés megteremtette az Ujví lág
régészeti éR történelmi feltárásához a tudományos alapzatot,
Kik voltak a mayák - az a
nép, mely soha nem alkotott
hatalmas birodalmat, nem nwradt fenn királyainak neve,
Vttgy emléke, egy nép, arnelv
lényegében egyet tisztelt -- a
rejtélyesen múló időt~ A történelem soha nem ismert olyan
népet, vagy kuJturát, mely envnyire ravaszkodott volna magának azí.dő-fol/alomnak legbonyolultabb megörökítéséhez. Ez
az egyf'aj tájú, sok tá.iszólást beszéli) nép m inden változatában
- századokon keresztül - jeIő'lte, rögzítette s előre í'elróttn
titokzatos jelek, hieroglifikus
ábrázolúsok, ember- és szöruvdom borrn ű vek, szohrok éH oszIopszcrűeu
kiképzett kőszálak
formájában miridazt, ami múlaudő, m i nduzt, amit mi évtizedeknek. sőt évszázadoknak szoktunk nevezni.
A történettudomány nag-:í.Jaból megegyezik abban, 11Og'Y
megkülönbözteti az úgynevezett
"régi" ~- dicsőségesebb - maya
.,birodalmat", melvet ezeknek a
faragott köveknek csodálatos
kronclógiá.iát felhasznúlva

kb.

Kl'. u. 300 és 800 közé helyezünk. A maya városállamok
nyilván nem voltak mai értelernbe vett "mrtropolis"-szerű
lakóhelyek, inkáhb vallási és
kultikus központok. ahol a mítosz kellékeit - s a kőbefara-

gott nap/árakat őrizték :-; uliovú
összesereglett e laza törzsszövotségek széles vidékeinek népe. S
akkor - valahol a Kr. u. IX
század fordulója körül - történt valami. Ez az ujvi lág i his
tória egyik legtöbbet '.'itatott
rejtélye: mi volt oka annak,
hogy" a mayák - minden észlelhető ok nélkül felkerekedtek. A romvárosok sem n:-;I!'mn,
sem tűzvész, sem semmiféle cmberi pusztítás nyomát sem őriz
ték meg - s a lakossága mégis,
valószínűleg egyszerre, otthagy·
ja Palenquet, Copant, Uaxactunt, Tikalt s ki tudja, még
hány
ismeretlen
eentrumot,
Egyszerre elnémulnak a kalendárium-kövek, a stelaek, a néú
rejtélyesen eltünik az észak felé
vezető ősbozótban, hogy negyedévezred rnúlva u iból clőbukkau
jon, jóvel eszak abbra, Yukataunak inkább a Mexikói öbiilhő'l.
közelítő részében,
ahol ismét
igyekeznek megállítani a naptároszlopok a könvörtelenül elillanó időt - de ez már a XII.
század, az "új birodalom" kora.
melynek története beletorkol ik
a spanyo] hódítás korszakába H
még jóval ezentúIra is: a muka
vidékek meghódítását 15:3:3-1'[1
datálják, de a törzsek, "kacikátusok" hosszú ideig még félfüggetlenségben éltek s ki hinné.
hogy századunk elején, 1905-bell
igázta le egy Porfirio Diaz nevű
mexikói elnök az utolsó.
majdnem független maya törzsi
államot.
A régi birodalom őserdei irtások talaján épült. Amíkor lakói - egyes feltevések szer-int
dögvész, mások szer-int I'OSI'Zómenek, a Iegvalószínűbb hipotézis szerint az őserdő támadása miatt, melIyel szemben
kezdetleges kőeszközeikkel nem
tudták felvenni a harcot - elköltöztek, a városokat esztendők alatt visszavette az ősbozót,
i

Indák, győkerek feszítettek széí
a kötőanyag nélkül összerakott
hatalmas köveket, vacv a f ala
kat, ahol repedezni kezdett a
vakolat. A tr,k koronája össze
borult felettük s az ezer és ezer
négyzetkilométeres erdőláncok
trópusi csendje - úgy látszott
- örökre eiuveli a városokat.
Persze, a környező falvak, Lelepülések indiánjai - babonával
elegyesen - megőrizték itt-ott a
dzsungeIbe vesző városok emlékét, de ezeknek a megközelítése rendszerint csak aránylag'
költséges, jólfelszereJt expedícióval történhetett.
A repülőgép forradalmasította az indián archaelogiát, Egyrészt azért, mert a légi fölvételeken az ősbozót valamivel
világosabb árnyalatot mutat
ott, ahol a romváros tömege miatt r itkásaob a vegetáció. De
ezenfelül megadja a lehetőseget
arra, hogy érdeklődők, szakemberek, kutatók minden nag) obb
fáradság nélkül megközelítsék a
lassan-lassan feltérképezett ős
rengeteget. Igy történt, hogy
Guatemala állam, mely mar
csak azért is a legtöbb érdeklődést mutatja az amei-ikai ős
kultúra iránt, mert területén
feküsznek a legértékesebb lelő
helyek, repülőjáratot szervezett,
mely útbaejtette az egyik romváros környékét, T'ikalt. A kis
állomás biz.tosítására' néhány
katonát küldtek ki s a vadászó
őrmester kutyája egy nap bent,
az őserdőben megállt egy hatalmas,
í'ölduiramia
tetején
épült, terasszos kiképzésű maya
templom előtt. A katónak hirt
adtuk - szerencsére - eg~- régészeti "erdőkerülőnek", aki púr
hónap múlva jelentette ezt a
guatemalai múzeum igazgatójának, aki a repülővonal felavatásakor véletlenül a helyszínre
érkezett. Bár nem sok hitelt
adott a "katonák csacska meséi-
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nek", meg is követte a megjelölt ösvényt. s ő volt az első tudományos személy, aki megpillanthatta 1950 telén azt a
csodálatos romtemplomot, melyet egyelőre "VI" számú -vagy "hieroglifák templomának" neveztek el.
A guatemalai tudományos iutézet folyóíratának külön száma
tudományos pontossággal i smerteti ennek a romtemplomnak
összes jellegzetességeit. Az érdeklődő persze összefüggéseket,
emberi dokumentumokat keres,
szeretne valami világosságot a
sűrű homályban, mely az építők körül gomolyog. A tikali uj
templom valószínűleg csak elő
őrse a talán pár száz méternyire tovább szunnyadó rompaloták s templomok láncának. A
kővé fagyott idő kegyetlen bálványarca itt is kis és nagykörök szerint mérte a multat s a
jövőt:
kronológikus értelmét
nagyrészt már megfejtették a
szakértők.
A maya építészet
egyik legnagyobb varázsát a
hatalmas, megbontatlan falfcIületek képezték: vagy stukkóval vonták be őket s ilyenkor
"sgraffittós"
megoldással
káprázatos
rajztudáasal,
de
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csak részteteibeu érthetó, ÖSSZképében kaotikus --- ra.izabrázolásokkal szór ták tele őket,
vagy olyan kőmezót képeztek,
melybe az írás SZOUl'úsZl1i primitiv kőeezközeikkel vésték bele
hieroglifáikat. Igy U;l'tént rrikal
VI. templomában is. A sgvaffittó szeszélyosebb, uvug talauítóbb, mint bármelv eúdig ixrncrt
ábrázolás, a k0t)lrúsRul bor-itott
hatalmas
f alfclület
viszont
olyan szépséget, 'Iyugalmat és
harmoníát áraszt, melv megcsúfolja a p rimi tivekről alkotott
hicdelmeinket. Az ábrázolásokat
persze csak néhánv Iénykeufelvétel s gyorsan odavetett vázlatok közvetítik mót.; hozzánk, a
környék feltárása, az esetleges

sírmezők felkutatása, a sielack
összeállítása, az ösbozót eltakarítása valósz.ímilcc é;!}) e hónapokban fuly ik. Am rnii.daz,
ami eddig naoviláar« került:
elég ahhoz, hogya 'I'ikal-körüli
ősrenaetea e vóle tlcnúl feltárt
kincse ujból egy olyan elmult
civitizáció felé terelie az Érdeklődést, melynek í'ehér
folt jait
csak most kezdi lassan-lassan
feltérképezni a tudomány.

kiadó: S í k S á n d o r
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T. A. A káuon szó többféle értelemben használatos. A Szentírással kapcsolatos használaton kívül szereuel az eg'yházjogban,
szentmisében stb. Jelentésének lényege minden esetben: szabály,
szabályozó. Eredetileg az építő mcsteremberek mérőszerszámát
jelentette. Innen került át egyházi használatba, hogy jelentse a
követendő szabályt, a cselekvés normáját, szabályozóját. Mivel II
Szentírás könyveit a hit és erkölcs szabályozójának tekintették.
már korán, a 3. században kánonnak nevezték a szentírási könyvek gyüjteményét, azokat a könyveket, amelyeket az Egyház sug almazottaknulr, tehát Szcntírásnak fogadott. eJ. Ebben az értelemben használjuk ma is. Ilyen értelemben használjuk a kánoni,
kánonikus .kifejezéseket, amelyek tehát annyit jelentenek: Szentíráshoz tartozó.
A Szentírás könyvei keletkezésének körülményeiből, az akkori
idők korlátozott érintkezési lehetőségeiből folyik, hogy nem m inden szent.írási könyvről ismerték fel azonnal annak sugalmazott-voltát az egész Egyházban. Azokat. a könyveket, ameh-eknek
sugalmazott-volta valamikor vitatott volt, a 16. században deuterokanonikusoknak (= második kánonba tartozók) nevezték, szemben a protokanonikusokkal (= első kánonba tartozók), amelyeknek kánoni-voltát az ősegyházban sehol sem vonták kétségbe, Ez
a megkülönböztetés természetesen csak történeti jelentőségű, mert
egyébként mindkét csoportba tartozók egyforma tekintélvűek,
egyformán Szerrtír-ás.
Apokrif (== rejtett, titkos) könyveknek azokat nevezte az ős
egyház, amelyeket szerzőjük koholt neve (pl. apostolnak tulajdonítottáld vagy tartalmuk miatt egyesek szentkönvveknek akartak
feltüntetni, amelyeket azonban az Egyház ilyeneknek sohasem fog-adott eJ. Ezek többnyire eretnek tartalmúak is voltak, bár akadtak közöttük jámbor tartalmúak, kifogástalan tanítás{LUk is. Mint
érdekességet említjük meg, hogy pl. a gyászmisék introitusát az
E~yház egy apokrif könyvből, az u. n. Ezdrás negyedik könyvéből vette, és az u. n. Kt-isztus-legendák (pl. Lagerlöf, Rubeneseu)
szintén apokrif könyvekből merítik témáikat.

IC V. A katol.ikus ember hitének ki kell terjednie Isten egész
kinyilatkoztatására. Aki ebben válogatni {~S r i tkítani szerctne,
máris elárulja, hogy nem annyira Istennek hisz, mint inkább :'\.
tulajdon belátásának. Abban azonban igaza van, hogy a hivek
átlagától aligha várhatjuk, hogy ezt a' nem kis terjedalmű él'!
nehéz anyagot egész terjedelmében birtokába vegY9 és kifejPzet-
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len higgye. Elég, ha kiki annyit hisz a dogmákból kifejezetlen,
amennyi a tanultságának. élethivatásának és körülményeinek
megfelel, de legalább is az apostoli hitvallást (ebből különösen
ismerje és higgye a S:,:,:,utháromságot, megtestesülést, megváltást
és az Egyház hittitkát), a Miatyánkot, a tízparancsolatot, a szentmisét és a szentségekből a számára szükségeseket. A többit elég
a következő formula szerint bennfoglalólag hinni: Hiszem ezen
felül mindazt, amit Isten kinyilatkoztatott és Egyháza által t.'lnít. - Sürgős veszedeleill idején a föloldozáshoz, illetve kereszteléshez esetleg be kell érni' a négy legalapvetőbb hitigazságnak:
Isten létének, túlvilági jutalmának, a Szentháromságnak és a
megtestesülésnek kifejezett hitével. Csak akinél még ennyit sem
találunk s nincs már annyi ereje és ideje, hogy ezekre Iegalább
nagyjából megtanitsuk. annál lehet kivételesen az említett négy
alapigazságból az első kettőnek hitére szorítkorni és őt ezek alapján föloldozni vagy megkeresztelni,

n. f. Ez a kifejezés, "hindu vallás" nem szabatos. Az Indiák
népeit gyüjtőfogalommal .Jriudu't-nak nevezték el a perzsák, arnbok, afgánok, ami "fekete embert" jelent (mert nál nknál sötétebb
szfuúek.) Az angol uralom alatt a két félszigeten kívül is hindunak neveznek mindenkit, aki e két félszigetről származik. Ök muguk azonban csak azt a fajtestvérüket nevezik hindunak, aki sem
keresztény, sem mohamedán, sem budh istn, sem természetimádó.
hanem Brahma sokrétegű istenségeit tiszteli valamilyen formában.
1'. M. Sok kedvesség és finom lelkiség van bennük, de költői
alakító tehetségről nem tesznek tanulságot. Egyáltalán nem mondjuk, hogy ne irion verseket, de tudatosan ne a nyilvánosságnak: az ilyen versírogatókból lesznek a versek ideális ol vasóí,
az olvasó művészek. Mint ahogy a művészi zenét is az élvezi igazabban, aki egy kicsit maga is dilettánskodik a maga (esetleg
szerettei) számára. Ha azonban egy idő mulva úgy találná, hogy
sokkal jobbakat ír a mostani aknál, szívesen foglalkozunk velük
ujra..
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