
stílusról, írásmódról vagy beszéd- és kifejezésmódról, hanem "nyelvről"

van szó. Papiasz viszont elhagyja a névelőt, mert nem a héberek nyelvé
ről akar szólni. Eme azonban nem figyeltek Papiasz követői, s mivel a
hagyomány arámnyelvüségéröl tudtak, kézenfekvő volt, hogyaMátéra
vonatkozó tanúságtételt úgyértelmezték, hogy maga az evangélium ké
szült eredetileg arám nyelven, a "zsidók dialektusában".

A későbbi "hagyomány" kizárólag Papiaszra támaszkodik, így az
utána következő első tanú, akinek hatalmas tekintélye döntő befolyást
gyakorolt a későbbi állásfoglalásokra. Szent Ireneusz egyszerűen megis
métli Papiasznak mondását, s ő is .a "dialektosz" szót használja mond
ván, hogy Máté a zsidók között "ré idia autón dialek tó", azaz: az ő saját
dialektusukban írta meg evangéliumát. Origenesz már kerüli a "dialek
tosz" szót és félreérthetetlenül héberek nyelvéről beszél ... S ahogy rnú
lik az idő, egyre több legendarius elem kerűl be ebbe a tudósításba, így
például az Euzebiusz által följegyzett dolog, hogy ti. Pantenusz Indiában
látta volna az arámnyelvü Mátét, melyet oda Bertalan apostol vitt volna el.

Az egész hagyomány tehát tulajdonképpen egy embert jelent: Papi
aszt. A Pápai Szentírási Bizottságnak viszont van egy döntése, mely az
állítólagos "ős-Máté"-v,al kapcsolatosan azt állapítja meg, hogy az az
arám nyelvü "ős-Máté" lényegileg meg kell, hogy egyezzék a mai görög
Mátéval. Ez a döntés két célt szolgált annak idején (1911. június 19.): egy
részt azt, hogy megvédje Máté evangéliumának sugalmazott [ellegét, más
részt pedig az evangélium-jellegét, hogy ti. eredetileg nem valami .Jogía
gyűjtemény" volt, melyben osakaz Úr Jézus beszédei szerepeltek volna
mínden történeti adat hozzáadása nélkül. E kettős alapot és célt tökélete
sen biztosítja az általunk kifejtett új elmélet.

•EBBEN A PERCBEN!

Múlnak az évek
s indulnak újra.
Hallom a hívást
harsogva, zúgva:

Jössz-e utánam,
ahogy daloltad ?
- Ma más a dolgom,
holnap. " Majd holnap!

Napra nap illan,
futnak a percek.
Mit megfogadtál,
már elfeledted?

Engem 'akartál
szeretni jobban -
más útra tértél
lopva, titokban ...

Nekeni igérted
egész valódat !
Hová jutottál?
- Holnap. Majd holnap!

Kalandos-szépet
hoztak az álmok,
eljárom még a
tavaszi táncot!
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Tavaszi táncot
koszorús fejjel,
de nem tövissel,
de nem kereszttel!

H ervad a rózsa,
a rímek kapnak ...
Elmegyek hozzád
holnap. Majd holnap!

Múlnak az évek,
indulnak újra.
Hallom a hívást
szelíden, súgva:

Eltéved,! gyermek,
könnyelmű, kedves,
jőjj ide hozzám,
símulj szívemhez.

Felragyog egy perc
tlaloló fényben:
- Itt vagyok ime,
tiéd egészen!

Könnyem és csókom
ég a kereszten ...
Uram, nem holnap,
a z o n n a l kezdem!

Barsy ["ma


