
Nincs eléggé kikutatva, hogy még ezen kívül is mi mínden származ
hatott át a perzsa vallásból a görög kereszténységbe. A gnózisnak neve
zett eretnekség egész bizonyosan a perzsa világnézet hatása alatt állt, de
tisztázatlan, hogy például az ariánizrnus gondolatvilágában tarthatunk-e
valamit a mazdaista eszmei befolyás eredményének. Nem-világnézeti ter
mészetű kölesönzések természetesen a katolikus egyház részéről is tör
ténhertek, alkalmasint egyes megkeresztelt és utóbb keresztény pappá
lett mágusok közvetítésével. Ilyen átvételnek látszik a bizánci liturgia
"Háromszor-szent" énekében (a "triszagion"-ban) elhangzó "Szent hal
hatatlan !" felkiáltás, mírrthogy ez nem egyéb, mímt az "amesa szpenta"
perzsa vallási szakkifejezés szószerintí fordítása, csak éppen a keresztény
világnézethez igazodó tartalmi á tértelmezéssel,

*
A konstantinápolyi pátriárkák tisztelet! címeinek tehát igen széles és

rendkívül érdekes kultúratörténeti hátterük van. Kitűnik ebből történel
mi indokoltságuk is, aminek nyomán nagyban lefoszlik róluk az ellen
szenves jelleg is. Napjainkban, amikor az "ökumenikus gondolkodás" ka
tolikusoknak és nem-katolikus keresztényeknek kölcsönös megértést szol
gáló programjává lett, fokozottan jelentősek az ilyen természetű történeti
kutatások. -
RÓNAY GYÖRGY VERSEI

A VARSÚl SZENT KERESZT TEMPLOM

Ezerkilencszáznegyvenöt
október tizenhetedike óta
újra itt pihen Chopin szíve.

Balra a második oszlop.
Falában márványtábla.
A tábla mögött a szív.
Alatta egy cserép virág.

Mi marad egy szívből száz év után?

Párizsban, a Pere-Lachaise-ben is
mindig van virág Chopin sírján.

Mi marad egy testből száz év után?

Konstanca ezen az utcán
sietett - kipp-kopp - szaporán
kopogott a cipője;

ő meg csak állt és nézte, ahogy
fodros pille-kalapja libegve
mind távolabbra táncol,
s befordul örökre a sarkon.

Mi marad egy szerelemből száz év után?

Egy lemezjátszón forogni kezd
az f-moll zongoraverseny.
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A .'SIARSOI ÖRÖKIMÁDÁS

Amit ezerhatszáznyolcv/lnh.étben építettek,
ezerkilencszáznegyvennégyben lerombolták.
Meghalt /I romok alatt .
több mint ezer 1>Uági,
négy pap és harmincöt apáca.
Az Ováros füstölve égett,
lángokat tiikrözött a Visztula,
s akiket megkimélt a Kard,
azokat megölte az 1!:hség.

. Ezerkilencszáznegyvennégyben,
augusztus harmincegyedikén
nem maradt k6 kövön:
kétszázhatvanegy évvel azután,
hogy Szobieszki fölmentette Bécset,
a templbm és a klastrom· rombad6lt.

Több mint ezer 1>ilági,
négy· pap és harmincöt apáca.

Körös-körül
az Ováros füstölg6 házai,
s a romok közt csonttg fogyott kísértetek,
Néró holtukig ég6 eleven
fáklyái, a Varsói Fölkel6k.

A Város talpraállt.
A falvakban fehér
táblák szólnak az áldozatokért.
Duzzadt felMket úsztat a Visztula,
nem emlékszik a vérre.
A négy pap,' harmincöt apáca
s több mint ezer világi
pora fölé kupola do~boruZ.

Ne féljetek.
Nem a halottak sírnak.
A rács mögött
az é16k déli zsolozsmája
dícséri az Urat.

CHRISTUS FRASOBLYWI

Az én kínjaimat
már nem lehet tetézni;

1!:n már mást se tudok,
csak ülni, nézni.

Nézni, magam elé,
ebbe a feneketlen,
fekete szenvedésbe.

Varsó, 1965 november.

82

Kopár fa, melybe
a világ minden
biíne belevésve.

Vlök és nézlek,
ahogy viszed a terhed.

Gondolj rá néha,
hogy én viszem a nehezebbet.


