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A gyermek Jézus alakja,
amely oly kedvessé és családias
sá teszi számunkra a karácso
nyi ünnepkör hangulatát. sűrűn
megihlette és foglalkoztatta a
művészd képzeletet. maguk a fel
dolgozott mozzanatok és kerete
ik azonban a mi időnkben már
nem nagy változatosságot mu
tatnak. Természetes magvarása
ta ennek, hogy a racionalizmus
előretörése óta 'a modern szel
lem, de az egyház magatartása
sem kedvez a legendáknak, a
szent könyvek közé sorozott
evangéliumok viszont kevés
réssletet örökítettek meg az üd
vözítő első éveiről A betlehemi
édszaka mellett a 'bemutatás a
templomban, a menekülés Egyip
tomba és a visszatérés Paleszti
nába, majd a tizenkétéves Jézus
a templomban: ezek azok a g-yer
mekkori események, amelyek
nek .ábrázolásához a művészek

hiteles adatokat találhatnak. Az
a körülmény azonban, hogy ér
telmünk csak helveselhetia tör
béne,tiség- felülkerekedését, nem
ok arra. hogy most már ne is
gyönyörködjünk a régebbi mult
nak eltérő termékeiben

Kíváltképena középk'orra kell
itt gondolnunk, amelynek job
bára ismeretlen művészei nem
érték be Máté és Lukács szűk
szavú tudósításaival, hanem az
,apokrif írásokat is segítség-ül
vették, hogy a nép kedve szer-int
kiszfnesheesék Jézus gyermek
ségét, Keleten főleg a Tamás
neve alatt rövidített formában
fennmaradt görögnyelvű és
gnosztikus ízű apokrif evangé
Iíumot, nyugaton a Máténak tu
lajdonított latinnyelvií ál-evan
géliumot forgatták Mindkettő

egész csomó legendás dolgot me
sél el az Úr Jézus gyermekévei
ről. Hogy közülük nem egy mi-
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lven hosszú századokra belerög
ződött a hívek tudatába, bizony
ság ,rá a svájci Burg in Stein
am Rheín temploma is, amely
nek iképeire a legutóbb hívta
fel a figye,lmet Hildegard Urner,

A névtelen művész aki 1468
ra készült el munkájával, az üd
vözítő életének kieme,lkedő ese
ménye,irt; folyamatosan festette
meg, s 'az egyiptomi nienekülés
és JézrUs megkeresztelkedése kö
zé az apokrif iratokból is beik
tatott két fejezetet. Az egyik
e1gy iskolai jelenet, amely az
isteni gyermek fölényes. bölcse
ségét, a másik egy halottfeltá
masztási jelenet, amely csoda
tevő erejét kívánja érzékeltetní.

Az iskolai jelenet képfelülete
meg van felezve. Baloldalt egy
román stílű oszlopcsarnokban
egy zárt ajtó elé érkezik a szent
család. J ohboldal:taz ajtó mö
gött gótikus gerendamenvezet
tel ellátott helyiségben egy ta
nító ül, vállán vörös köpennyel.
fején csúcsos zsidó-süveggel, és
buzgón olvas fel könyvéb&l H
tanulólmak,akiiknek alakjai a
háttérben már eléggé elmosód
tak. Nyilvánvaló, hogy iskoláról
van szó os hogy 'a Szűzanya be
szeretné íratni gyermekét ebbe
az iskorába, annál is inkább,
mert a ,kis Jézus egy hurkon
fül!:gő palatáblát tart maga
előtt. Mária már fel is emelte
a balkezét, hogya kopogtató
gyűrűvel megzörgesse az ajtót.
J obbkezével la kis Jézust fog
ja. lalkin meglátszik, hogy csak
vonakodva követi anyját, úgy
annyira, hogy annak barátsá
gosan, de el'·élY,eseoll rá kell szól
nia. Szent J ózsef is unszolja a
gyermeket, inert kezével az aj
tóra mutat,

Az apokrif. írás, amelyből a
művész merített, terjengősen el-



beszéli, miként zavarta meg fo
gós kérdéseivel a gyermek Jézus
oa tanítot, amikor ez hozzákez
dett, hogy megismertesse vele az
ábécé első betűjét. Csakhamar
azután a kis Jézus Il'lagy,ar'ázta
meg neki gnosztikus módon az
alfa titokzatos értelmét. A meg
feddett és megdöbbent mester
nyomban megérezte, mennyire ő

fölötte áll ez a gyermek, akinek
tüzes tekintetét e,gyébk,é'llt sem
tudJta elviselni. "Ó én három
szor boldogtalan ! Arra vágy
tam, hogy tanítványom Iegven,
;s ki-derült, hogy tanítóra leltem
benne" - kiáltotta, majd meg
kérte Józsefet, hogy vigye csak
haza a gyermeket.

A másik képnél is hűségesen a
szöveghez tartotta magát a fes
tő. Mind a .két apokrif könyv
elmondja, hogy amikor- a ikis
.3ézus pajtásaival a lapos ház
tetőn jMl8zott, az egyik fiúcska
leesett onnan és holtan terült
el oa földön. Az előrohanó szii
lők Jézust vádolták meg, hogy
ő lökte le gyermeküket a tető

ről. Erre már a kis Jézus is le
ugrott a tetőről, odament halott
pajtásához. mindkét kezével
megrázta és rákiáltott: "Zenon,
.áll] fel s mondd meg nekem, én
löktelek-e le a tetőről!" A fiúcs
ka tüstént fellállt. "Nem, Uram
- felelte -, te nem löktél le
engem, hanem felébresztettél."
Éppen ezt a pillanatot adja visz
sza a ma már csonka freskó:
Jézus talpraállítja Zenont, an
nak szülei és ,a többi néző pe
dig csodálattal és tisztelettel
emelik égre a kezüket,

Hildegard Urner azt hiszi,
hogy ez a falfestmény az egyet
len ábrázolás. amelvet az apo
krif iratoknak erről la halott
feltámasztási jelenetérő l isme
rünk. De ha talán mégsem az
€'gyetlen, akkor is az egyház
rnűvészet egyik legnagyobb rit-

kasága. Ezze,l seemben oaz isko
lai je-Ie,netnek két hasonló áb
rázolásáról van tudomása. Mind
a kettő zsoltároskönyv számára
készült illusztráció, és pedig ,a
XIII. 'század első évtizedeiből.

Ezek is a Rajna-vidéken marad- .
tak fenn. E,gyik a Freiburg i.
Br. melletd fekvő Waldkirchből
származdk, a másik, amely ma
Liverpoolban van. valahonnan
a konstanzi egyházmegyéből.Az
atakokbangazdag kétsíkú áb
rázolás ellső felét azonban már
templomokban is megtaláljuk.
így Gelnhausenben és Wimp
fenben, valamint az esslingeni
templom két üvegablakán. Mínd
ezekről ,a templomi ábrázolások
ról megemlékezett már a mű

történész Hans Wentool, aki
szenvedélvesen kutatott utánuk
és egész sereg ilyen va:gy ha
sonló képet fedezett fel Német
orezágban, emellett igen szór
ványosan Franciaországban,
Angliában és Ausztriában is.
Annál feltűnőbb, hogy Wentzel
sem ismerte még 'a most tár
gy:alt burgi freskókat. amelyek
pedig - mint Urner írja - va
lamennyinél világosabban el
árulják az apokrif eredetet.

Érdekes, hogya "Visszaté:r<és
Egyiptomból" köeépkori ábrázo
lásaiban Szűz Mária hasonló
módon, kezénél fogva vezeti
gyermekét. A kis Jézus itt több
nyire egy kosárkát tart a má
sik kezében. Gyakran csak ők
kette-n szerepeinek a képen, oly
kor azonban Józsefet is látni,
vállán a vándorbottal, amelyről
az tetizsák csüng alá. Hármas
ban ábrázolja a vándorló szent
családot egy l380-ból való köl
ni képtábla is. Ezen azonban a
szűlei közt nyugodtan lépegető

J ézuska egyik kezében kosár
kát, a másikban palatáblát tart!
Nyilvánvaló - mondja Urner
-, hogy ez a palatábla nem ere-



..

deti mozzanat, hanem az isko
lai Jelenetből került oda. Ha te
hát az okát kérdezzük az imént
kíemelt érdekességnek. azt kell
válaszolnunk, hogy a két jele
net művészi ábrázolása kölcsö-

. nösen befolyásolta egymást.
Hogy mennyirs így volt, éppen
a burgi templom iskolaképe
bizÜ'nyÍltja a legszembetűnőbben.
Eredetileg ugyanis Szent J ózsef
alakja nem tartozott hozzá eh
hez az iskolai jelenethez, mint
ahogy hiányzik is a jóval előbb
keletkezett két zsoltároskönyv
illusetrációból, De ha ezt még
vitathatnők is, semmiképen serm
vonhatjuk kétségbe, hogy a
burgl J ózsef-alakot valamelyik
visszatérési jelenetből vette át
a művész, mert József itt még
vállán tartja a vándorbotot, raj
ta az utizsákot, ugyanúgy, mint
a kölnLképtáblán.

A burgi freskók névtelen fes
tője - állapítda meg Hilde.gard
Urner - szívvel-lélekkel belleél
te magát az akkoriban annyira
kedvelt legendás hagyományok
ba. Nemcsak az iskolakép és a
halottfeltámasztási jelenet ta
núsítja ezt. A szorosan evangé
liumi festményelo közül is ket
tőt - "Menekülés Egyiptom
ba" 'és "Jézus bevonulása J e
ruzsálernbe" - megleapó apokrif
mozzanattal színesftett meg a
művész: a néma teremtmények
hódolatával -Teremtőjük előtt.
Mindkét festményen a fák tisz
telettel meghajtják lombkoroná
jukat.

Minél közelebb áll egy nép a
természethez, annál kezdetlege
sebb a zenéje, s ez a kezdetleges
ség abban is kifejezésre jut,
hogy az ütem jelentősége mesz
sze fölülmúlja a dallamát, A ze
ne "hallgatása" itt együttmoz
gás a ritmussal, a tapstól és a
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test lassú himbálásától kezdve'
a fegyverek dobálásáig és az ör
jöngő ugrándnsásíg; S bizonyos,
hogy ebben valami őseredeti,
ösztönös törvényszerűség nyi
latkozík meg. Allatoknál is meg
figyelhető ez a magatartás, gon
doljunk csak a kígyóbűvölésre.

Arról azonban, hogy a növé
nyekre is hatással vannak .[I.

hanghullámok, most olvastam
először.

Az 1953-ban Lucknowban ren
dezett indiai tudományos kon
gresszus egyik legérdekesebb
előadásátT. E. N. Singh, a dél
indiai Annamalal egyetemének
'tanára tartotta. Azokat li zenei
kísérleteit ismertette. amelyeket
asszisztensnője, S. Penniah se
gítségével két éven át egy vízi
növényen, oa "hyd~la vertical
lata"-n végzett. Fejtegetései
több kérdést nyitva hagytak, a
kísérletek módszerességét és a
pozitiv eredmények megbízható
ságátazonban senki sem vonta
kétségbe.

A multkoriban azután egy
svájci zeneművész. B. M. Gab
riel, -akí hangversenykörúton
járt Indiában, Annamalaiba is
elment és meglátogatta Singh
professzort, Hatalmas növény
kertje van itt a tudósnak, amely
minden külőnösebb őrizet nél
kül is teljes háborftatlanságot
élvez. Gondoskodnak róla az
ide-oda kúszó két méter hosszú
aranypettyes kobrakígyók, ame
lyeket a professzor maga 8Z0
kott; etetui vízibékákkal és ki
sebb emlősökkel. Párosával el
osztva és a kertben szanaszét
szórtan állnak cserepeikben az
"ellenőrzési" és a .Jcísérlet!" nö
vények, napon vagy árnyékban,
léghuzatban vagy széltől védet
ten, úgy ahogy természetüknek
megfelel: Mindegyik fölött táb
láeska látható diagramokkal,
akárcsak a lázgörbék a kórházi



ágyakon. Ezek a táblácskák tá
jékoztatják nap-nap után a
professzort oa növények állapo
táról. Singh ugyanis már régen
ki terjesztette kísérleteit a vízi
növényekről előbb az érzékeny
szárazföldi növényekre, ami
lyen a "mimosa pudica" és a
"desmodium gyrans", majd a
nem-érzékeny balzsamfélékre,
legutóbb pedig haezonnövények
re is, amilyen a vöröshagyma,
fokhagyma és burgonya. Min
den esetben oa leggondosabban
ügyel arra, hogy az ellenőrzési

ésa kí8é~leti növények teljesen
azonos életkörülmények között
legyenek. Az egyetlen kivétel,
hogy a kísérleti növényeket na
ponként bizonyos időre külön
választják és melodikus hang
hul1ámok hatásának teszik ki:
emberi éneknek és zenének,
amelyet indiai hangszerekkel,
aminő a "villJa" és a "sitar", ál
lítanak elő.

A kísérletí növények - írja
Gabriel, aki képeket is közöl ró
luk - mind nagyon hálásak a
műélvezetért, Gvcrsabban és
magasabbra. nőnek. Olykor 50
%~kal is gazdagabb az ágazatuk,
mint az ellenőrzési növénvé, Le
veleik száma átlag 30%-kal na
gyobb, tüskés növénveknél kü
lön a tüskéké 45%-kal. Virág
zásuk,azaz "érettségük" azon
ban később következik be. A
növény' tehát tovább megtartja
"fiatalságát". Háromhónapos
életciklusnál egy hónapot is te
het az eltolódás. Mindezek a ze
nei hangok által gerjesZitett vo
nások még a másordlik nemze
dékben is előnyösen kiütköznek.

.A növények inger-érzékeny
ségének tanulmányozását
mondta Singli professzor Gab
rielnek - nem tekinthetjük va
lami uidonságnak. Az állati
szervezetek megismerése már a
XYIT. században ráirányította a

figyelmet a mimózák ingerlé
kenységére és mozgűsára. Az
angol A. Knight 1806-ban fel
tevésekkel állt elő, amelyeket
kísérletileg is igyekez:ett alátá
masztani. A XIX. század köze
pén a német N. Príngsheim so
kat foglalkozott az algák inger
érzékenységével. Fitting a siva
tagi növények inger-zsugorodá
sairól írt, Wilhelm Pfeffer pe
dig a növényfiziológiáról szóló
klasszikus művében annyira to
vábbfejlesztette a növények ér
zőképességének ismeretét, hogy
azóta csaknem önálló tudomány
lett ez a botanikában. Már
Pfeffer kísérletet tett arra,
hogy egy bizonyos kosárvirág
fajtának, a "cynara"-nak por
zószálaib hang'hullámokkal ser
kentse, próbálkozása azonban
nem járt sikerrel.

Singh közben bevezette a veu
dé:get laboratőr-iumába, ahol
mikroszkópa:1att is bemutatta
egyik kísérletét. A már említett
.,hydrilla" levelének 500 sejtet
tartalmazó metszetéből egyetlen
sejtet nagyítottak fel kétszáz
szorosra az üveglemezen. A tom
pasarkú négyszöget alkotó sejt
falak hosszában sárgás. színű, a
sejt klorofil jától szembetűnően

elütő kerekded szemesék sora
koz-tak egymás mőgött: a proto
plazma, jaz, emberi, állati és nö
vényi sejtek élő anyaga, az ösz
szes életjelenségek hordozója. A
szemesék meg sem mozdultak.
"Ilyenkor, késő délután alsza
nak - mondta Singh professzor
-, éppen úgy, mínt a hajnali
órákban. De mindliárf változik
a kép. A vina zümmögő-búgó

hang-ja felébreszti őket." Az
asszisztensnő szorosan .·a mík
rószkép mellé lépett és penget
ni kezdte a hangszer húrjait. S
ime, a szemesék sorai, mínt lili
puti vonatocskák. fokozatosan
megindultak. Előbb lassú áram-
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Iás ugyanabban az irányban,
majd mind gyorsabb csúszkálás
ide-oda mindegyik irányban.

Az ember azokra a szalmavi
rágokra gendolna - írja Gab
riel -, amelyeknek halott szir
mai egy vízcsepp érintésére
megelevenednek. Ugy mint azok
nál, itt is tisztán mechanikus
reakciót seitenénk, ám ebben az
esetben szó sem lehet ilyesmi
röl, Ma már eldöntött kérdés
ugyanis - a különböző inge
rekre adott sokféle, egymásnak
ellent is mondó VláJlaszok bizo
nyítják -, hogya protoplazma,
az "összes életjelens-égek hor
dozója", a maga organikus
anyagainak moíekuláris struk
turáján túlmenő szervezettség
gelrende!kezik, S ami a Singh
féle kísérletnél valódIi organi
kus, tehát nem mechanikus re
akcióra mutat, aaa körülmény,
hogy ,asejtbeli zsibongás bizo
nyos idő múltán fokozatosan
megszűnik, s hiába szél tovább
a zene, aszemesék ujból visz
szaesnek látszólag halott állapo
tukba. A protoplazma kifáradt!

Kiderült, hogy az érsékenv "
szárazföldi növények növekvé
sére az ·a legkedvezőbb, ha na
ponként 25 percen át muzsikál
nak nekik. Minden reggel h81t
órakor megjelenik- egy sötétha
jú fiatal hölgy Singh laborató
riumában, hogy zenéljen és
énekeljen a növénykertből öss
szegyüjtött hallgatóságnak. S
nehogy azt higyjük, hogy tet
szése szerint, válogatás nélkül
foghat munkába. A jrroíesszor
az ütemet és a melódiát is pon
tosan előírja. Nemcsak azért,
mert a növények beleunhatná
nak az egyhangúságba, hanem
mert Singh, aki maga is szen
vedélyes muzsikus, a növénye
-ken is szeretné kipróbálni, hogy
meanyiben állják meg helyüket
az indiai zene-filozófia elméle-

38

teivamelvek bizonyos szempon
tok alapján pontosan meghatá
rozzák a zene melódikus alak
zatainak emocionális lehető&S
geit. Igy például vannak regge
li dallamformák, "ragák", és
esti ragák: olyan alakzatok,
amelyek lelkesítően hatnak, és
olyanok, amelyek elszomoríta
nak ; ragák, 'amelyek a kobrát
lenyűgözik, s ragák, amelyek
fe.}dűhítik. (Most már érthetjük,
miért a sok kobra a botanikus
kertben.)

Még az, indiai vándormuzaikus
is bűnnek tekintem}, ha esti ra
gákat reggel játszanék, vagy
reggelieket estefelé. Egy észak
indiai fizikus - Kohal profesz
szor az Ambala-kollégiumból 
teljes komolysággal jele-ntetie
ki Gabriel előtt: "Mi Indiában
oly behatóan tanulmányoztuk a
melódia természetét - sokkal
behatóbban, mint bárki Euró
pában -, hogy pontosan tud
juk: mícsoda hatást vált ki a
hallgatókban, 'ha a skálán egy
hanggal feljebb ugrunk." A
társaság- másik tagja pedig meg
kérdezte Gabrieltől: voltakép
pen miből tudják az európai 7..8
nészek, hogy mít akart kifejez
ni a szerző ezzel vagy azzal a
tétellel vagy akkorddal l A mi
zeneesstétikánknak megfelelően

Gabriel azt. válaszolta, hogy a
zene' nyelve messzemenően re
latív, értelmezéséhez tehát a
hagyományokat és a kor kon
vencióit kell seg'ítségül hívni.
Ám - fűzi hozzá most írásában
- éppen ez az álláspont külön
bözteti meg oly élesen 'a nyuga
ti zenefelfogást az indiaitól s
általában a keletitől. India ze
néje évszázadok óta lényegében
vá:ltozatlan, mert "abszolut
nyelv" kíván lenni. Végered
ményben ma is, akárcsak teg
nap, "a mágia legmagasabb for
májának számít" - ahogy egy



'alkalommal jellemezték Gabri-
el előtt, .

Singh zenekedvelő mimózái
nak, alg áinak és fokhagvmáínak
tehát nemcsak azt kell' igazol
niok, hogy szubjektiven hallani
tudnak; azt is elvárják tőlük,

hogya zenére vonatkozó ősi ta
nítások objektív helvtáliására
új fényt vetítsenek, Eszeveszett,
szinte hihetetlen szintésise a ko
moly tudománynak és a kedves
babonának, amivel Itt találko
zunk - vélnéa nyugati ember,
de mégis - jegYZJi meg Gabriel
- ki merné az eddigi kísérletek
ismeretében márelevc baboná
nak minősíteni a bizarr eszmék
nek ezt a bonvolulf tömegéU

Amiért Gabr-iej beszámolója
megkapott engem, mindenek
előtt az úiabb megbizonyosodás
arról, hogy már az élet elemi
hordozója, a protoplazma is
olyan minőségekkel bir, ame
lyek nincsenek meg' a fizika és
ct kémia körében. A másik an
nak a sejtésnek valószínűsíté

se, hogy a szép zene az emberi
testnek is javára válik, Mert
hogyalclket nagyon is táplál
ja és erősíti, eddig sem volt ké
tes,

*
"A fogyasztási cikkek közül

az italok viszik a legfontosabb,
olykor döntő szerepet a társa
dalrnak életében". Bzeket mond
ja Jean Piel, la Critique munka
társa, kapcsolatban azz,a,l" hogy
a német Heinrich Eduard Jacob
a kenyér története u tán megír
ta most a kávé történetét. S mi
tagadás, ha 'nem is oszthatjuk
mindenben az álláspontját, el
kell ismernünk, hogy tetszető
sek az érvei.

Vannak korok - mutat rá
PieI -, amikor bizonyos Halo
kat elsőrendű szükségletnek te
kintenek, kevésbbé nélkülőzhe

tőknek, mint a tulajdonképpeni

élelmiszereket. mert az a ta
pasztalás fűződik hozzájuk,
hogy külőnösképpen fokozzák
az energiát, előmozdítanak
egyes képességeket, vagy ami
nek az, ember időnként és hely
zetekben még nagyobb jelentő

séget tulajdonít: lehetövé teszik
a világtól, esetleg önmagunktól
menekülést, a felejtést és az M
modozást, Az ilyen okokból fel
kapott ital, miután kivételesen
sokra értékelik, jellemzője lesz
a kultura bizonyos formáinak
is, Ebből a szemszögből nézve
beszélhetünk - mint Piel a to
vábbiakban kifejti - "boT-ci
vilizáeióról", amilyen a dvoni
sosi hevület csucsána görögö
ké volt, "sör-civilizációról",
amely a XVII, században tele
pedett rá anémetekre; "tea-ci
vdlízációról", 'amelyet 1730 tá
ján tettek magukévá az angolok.
Ugyanígy beszélhetünk az ópi
um szerepérő] isa Távolkelet
egyes országaibaú, vagy 'Uo do
hányéróla jelenben, avagy a
cocacola jelentőségéről a mai
Amerikában ,. . . '

Nekem ugyan az a nézetem,
hogy az e,fajta elmélkedésekben
több a képzelődés, mint a va
lóság, kirivóbb a hangulati szí
nezés, minta tudományos ala
posság, nem vitás azonban: ha
már ebben a gondolatkörben
mozgunk, hálásabb ital aligha
akad a kávénál. Köréje' minden
nehézség nélkül csoportosítha
tunk egy "civilizációt", sőt még
e civilizáció fejlődését is letnér
hetjük a módokon és helyeken,
ahogyan és ahol eddig a kávét
fogyasztották.

A kávé, ez a csereszuvére em
Iékeztető gyümölcs, amelynek
csak a magját élvezzük, Ethio
piából, más néven Abesszdni
ából származik, Tulajdonságait
véletlenül fedezték fel az ara-

bok, akiknek csakhamar szent
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italuk lett. A XVIII.szá7Jad vé
gétől tel'jedt el a nyugati vi
lágban, ahol egyre nagyobb fon
tosságra emelkedett. Ebben a
kiváltképpen serkentő italban az
arabok - mint Jacob előadja
fegyvert találtak a szellemi
tompultság. a habozó Iontolga
tás, ,,·a föld vonzása" és a szen
dergés vágya ellen. "Áldott le
gyen. mert soha nem alszik"
olvassuk az Eze'l'egy éjszakában.
Már pedig amíg a bor álmosít,
a kávé ébren tart minket. uA
modern civilizáció talán nem is
született volna meg - állítja
Jacob -, ha nem jut hozzá eh
hez a forráshoz, amelyből bizo
nyos mértékig táplálkozhatott
az éberség és cselekvés szelle
me". Szerinto a kávét. amely a
gondolkodónak, la katonának, a

. tettek emberének annyira fon
tos itala, hogy egyenesen nélkü
lözhetetlen gerjesztő ,a munka
Ioiyamafban, mondhatni, a
Gondviselés küldte la mi érte
lemmel dolgozó. a természet fö
lött uralomra törő és la munkán
felépülő civilisációnk segítségé
re. "Az agynak és az izmoknak
laz az elevensége és alakulása,
amelyet az ember a kávénak
köszönhet, megv..áltoztattaa vi
lág arculatát." Végtére is a ká
vé volt az itala a XIX. század
nak is, ,az, ipari és a politikai
forradalmak századának.

Mert .,a kávé maga a forra
dalom" - írja Jacob s idéz rá a
francia történetíró, Michelet hí
res szövegéből.: a kávéházak
szerencsésen felváltották az
alantas kocsmákat, ahol ,,'a fi
atalság- a hordók és a leányok
között forgolódott"; "az agyat
élesítő, józan folyadék, mely
ellentétben a szeszesitalokkal
növeli az illemtudást és a. tisz
tánlátást"; "legyűri a csapon
gó képzelet tétova költészetét s
a jól meglátott valóságból elő-
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csiholjaaz igazság szikráját.
amely íénnvészéleeedík", a ká
vé' "antierotikum. amely a
szellemet a nemiség fölébe eme
H"; "a' tengerentúli erős kávé.
amelyet Buffon, Diderot, Rous
seau ivott,a maga nielegével is
fűtötte e Iorró lelkeket. hogy a
próféta átható tekintetével meg
lássák a fekete, ital mélyén 1789
elkövetkező ragyogását".

Mint e kis szemelvények is
mutatják, Jacob könyvének,
arnelvet már franciára és an
golra is lefordítottak, nincs sok
köz!)ssége' a kávéról eddig meg
jelent tudományos igényű és
eneiklopedikus jellegű rnűvek

kel. A kávé gazdasági történe
tét csak nagyjában vázolja fel
s inkább az érdekes részleteket
festi meg színesen, Annál ri
kítóbban tűnik ki azonban, hogy
a kávé, amely fényűzé:si eikként
érkezett hozzánk, annyira meg
hódította a nyugati társadal
mat, hogy az ember már a min
dennapi kenyérnél ds szükség'e
sebbnek érzi. Be kell vallanom,
sajnos, magam is közel így va
gyok vele, s nem egy i&mel'ő

sömről határozottan tudom, hogy
hamarább lemond az ebédről.

mint az elmaradhatatlan "rö
vid-dupláról", Mert a "kávé
éhség" - mint Jacob is renge
.tag adattal bizonyítja - nem
Iekicsinvlendö dolog. Megmutat
ták a Napoleon-féle kontinentá
lis z,oclat eseményei is. Annál
érthetetlenebb, hogy a kávéfo
gyasztást hivatalosan még ma
is általában fényűzésnek tekin
tik. Mindenesetre ez az ellenté
tes kettősség - a közönség igé
nye és 'a kormányzatok maga
tartása magyarázza. meg,
hogy egyetlen más fogyasztási
cikkel sem űzhetnek annyi spe
kulációt s egyiket sem adóztat
hatják meg olyan végletesen,
mint a kávét,



.Iaeob nem titkolja, hogy na
gyon szereti a kávét, de ha 81

. tcgultsága árt is olykor a tár
gyilago!j:ság kívánta egyensúly
nak, bizonyos, hogy elejétől vé
gig leköti számára a kávéked
velők együttérző figyelmét, S

A KIS ÚT

ezzel a numkádával is megmu
tatta Jacob. hogy mílven sok
irányú bepillantást nyithatnak
a társadalom életébe a táplál
kozás részleteivel foglalkozó
szoelológiai kutatások,

. .. és gyóntatóm azt ajánlotta, tartózkodjam embertársaim
birálatától. Tudom, hogyamegszólás, . a becsületsértés és a rá
!Ialmazás bűn, mégpedig súlyos vétek, de környezetünk egyes' tag
jainak együttes megbírálása viszont egy fajta társadalmi ellen
őrzé.~t is jelent, amely szükséges és gyakorlatilag szinte elkerül
11 etetlen. Hol a határ?

Helyesen teszi fel a kérdést,
mert valóban iaz a döntő, vai
jon hol a határ' Az, emberi cse
lekedetek, ha erkölcsileg nem
közömbösek, bizonyos határok
közöt·t rosszak, azokon túl pedig
jók, vagy fordítva. Ebből a
szempontból 'a szó is cselekedet.
Sőt Szent Agoston szerint "sú
lyosabbak a nyelv ejtette sebek
akard által ejtett sebeknél ;
mert a kard csak a. testeit öli
meg, de nem a lelket is".

Mint minden cselekedetnek, a
szónak is megvannak a maga
erkölcsi határai: azaz, igazsá
gosság és a szeretet, Világos,
hogy embertársaink viselt dol
gait, jeJlemét, magatartását a
legtöbb közősségben megtár
gyalják. A bűn ott kezdődik,

amikor eközben áthágjuk ,az
igazságosság és a jóakarat, a
szeretet határát. Ha igazságo
sak akarunk lenni valaki iránt,
akkor kirívó jellemhibái mel
lett észre kell vennünk erényeit
is. Ha megbírálunk Hgy emberi
magatartást, sose felejtsük el,
hogy hordozója egy hozzánk
hasonló, Isten képmására terem
tett és Krisztus által az örök

életre hívott személy. Nemde
minden magyaa- ember igazság
talannak és gonosznak érezné,
ha valaki Arany Jánosról pusz
tán zsugorgató természetét tár
ná fel és apró, majdnem uzsora
jeUe,gű kölcsöneiről értekeene.
Mert mindannvian tudjuk, hogy
ezek mellott a hibák mellett
rendkívüli erénvei és csodálat
raméltó szellemi képességei vol
tak. De, nemcsak a nagy embe-

. reknek vannak hibáik mellett
értékeik, hanem a legegysze
rűbb emberek jellenének is van
nak fényes oldalai. Ha ön eze
ket az igazságos szempontokat
érvényeaíti, máris biztosabb le
het abban, hogy nem kerűl a
gyehennára. Ámde 'a szó másik
normális határa a szeretet, ,a jó
akarat. Nyilvánvaló, hogy aki
szerétettel beszél embertársairól,
az nem fogja kiélezni hibájukat
még akkor sem, ha valami ok
nál fogva szóvá kell tennie azo
kat, "Szégyelj a távollevőről
olyasmit mondani, amit jelen
létében a szerétet sérelme nélkül
nem mondhatnál" - .aiánlfa
Szent Bonifác.

A mások jeIleméről, magatar-
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