
összegezve a mondottakat arra a következtetésre jutunk, hogy a jogot, az
igazságosságot és a szeretetet nem szabad egymás ellen kijátszani. Inkább kölcsönös
ségüket és egymásra utaltságukat fedezhetjük fel, ha az összefüggéseket vizsgáljuk.
Nem indokolt tehát sem a jog elmarasztalása a szeretet nevében, sem pedig a
szeretet közösségformáló szerepének olyan beállítása, míntha az illuzorikus volna,
s nagy képviselői, történelmi prófétái csupán amolyan - Don Quijotéhoz hasonló
- álmodozók lennének. A szerétet - vagy humanitás - (mmdegy, minek ne
vezzük) az emberi közösség életének lényegi feltétele, amely nélkül csikorognak
a jog kerekei, s amely nélkül az igazságosság elveszíti energiaíorrását. Így a
lépcső hasonlata is voltaképpen szegényesnek bizonyul. Kifejezi a hurnanizáció
fokozatosságát, de nem fejezi ki azt a lényeges vonást, amely szerint a magasabb
fok az alacsonyabb színt hathatós érvényesülésének feltétele. Ezért a közösségí
élet követelménye nézőpontunkból így volna formulázható: jog az igazságosságban
és igazság a szerétetben.

TÓTH SÁNDOR

Népének
, .,
es gregorlan

Mindenekelőtt Borsai Ilona tanulmányára utalunk, a Vigilia öt évvel ezelőtti

májusi számában (Népénekeink az élő szájhagyományban). A Jegyzetekben ol
vassuk: "A népi terminológia értelmében az .ének' míndig vallásos tárgyú ún.
,szent-éneket' jelent. .." S hogy ez a fogalom 46 esztendeje a "Szent vagy Uram"
(SZVU) énektárunkkal fonódott össze, hazai népénekkultúránk rangját igazolja.
azt az Európa-szerte egyedüli munkát, amely hivő tömegek kezébe egységes
énekeskönyvet adott. Aztán, hogy változtak az idők, s a II. vatikáni zsinat Li
turgikus Konstitúciója értelmében Graduale beépítése is szükségessé vált, egyeseit
aggodalmaskodni kezdtek: nem jelenti-e a változás az SZVU régi anyagának
háttérbe szoritását? Ha éppen a reformszakasz idején, 1967-ben kaptunk en
gedélyt a Magyar Püspöki Kartól. hogy az énekes mise változó részeit is SZVU
énekekből állítsuk össze, fölöslegesnek tűnik új. t.anulnivalóval terhelni a hí
veket. Népénekeink az új minősítéssel liturgikus rangot nyertek, elégedjünk
meg tehát - mondhatják - az SZVU kipróbált repertoárjával. Különben is: a
Liturgikus Konstítúcíó (LK) a nép aktív részvételét hangsúlyozza. Ez pedig a
népének segítségéve! valósítható. meg leginkább.

A pluralizmus nem csupán a teológiára illik manapság - hogy csak az
egyházban maradjunk. S ennélfogva a számtalan összetevőből kialakult je
lenlegi egyházzenei állapotot sem valószínű, hogy meg lehetne oldani csupán
a fentebbi kijelentések középpontba állításával. A nemrég megjelent Kis JIIlagyar
Uzuális, amely egyre inkább rangot nyer, egyáltalán nem mond ellene az
1967-es püspökkari határozatnak. amely rugalmasan fogalmaz és nem vet gá
tat a továbblépésnek. Ezt az LK garantálja.

Tanulmányozva ugyanis a Konstitúciót, szembetűnő a VI. fejezet pluralista
megfogalmazása: nyilván a gregoriánra történik célzás', amikor "az egyetemes
Egyháznak ránk hagyományozott zenéjéről", annak "felbecsülhetetlen kincsei
ről", az "igével összekötött istentiszteleti ének, az ünnepélyes liturgiának szük
ségszerű és a teljes egészhez hozzátartozó alkotó része" - minősítósről szól.
(Ezt kifejezetten hangsúlyozza a 116. szakasz. "Az Egyház a gregorián korálist
tekinti a római liturgia sajátos énekének".) Ugyanakkor kiemeli, hogy az egy
házi zene többi művészi megnyilatkozását, mindenekelött pedig it polifonikus.
többszólamú éneket egyáltalán nem zárja ki az istentisztelet ünnepélyes vég
zéséből, továbbá, hogy a vallásos népéneket színtén buzgón kell ápolni a litur
gikus cselekményekben éppúgy, mint egyes nemzetek "sajátos zenei hagyomá
nyait". Az alapot a VI. fejezet bevezetése adja meg: "Az egyház ... jóváhagyja
az igazi művészetnek minden megnyilatkozását, amelyben megvannak . .. a kí
vánt feltételek az egyházi zene szolgáló szerepéhez" (amit a szent fogalmával
jelölünk). Az egyházi zene "annál szentebb lesz, minél szerosabban kapcsolódik
a liturgikus cselekményekhez".
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Az idézett részletekben mí a legfontosabb: a "liturgikussá" minősítés, vagy
az "igazi művészet" követelménye a liturgikus minősítésben? Kétségtelenül az
utóbbi az a conditio sine qua non, amit az előírás megkövetel. Márpedig aki
oa paragrafust mereven követi, az ennek tárgyalásába nem szívesen bocsátkozik,
mert át kell térnie a szigorúan vett zeneművészetre, amit esetleg a "szabad
törvénytelenségek" területének tekint. Holott komoly kritériumok állnak ren
delkezésünkre, hogy megállapítsuk: mi a művészí.

Az egyház is ebből indult ki. A gregoriánt azért tekinti a római liturgia
sajátos énekének, mert - amint Rajeczky Benjamin megjegyzi - "két krité
ríumot alkalmazott: a zenetörténészek és a zeneesztéták megegyező véleményét,
amely hosszú és alapos tudományos vizsgálatok alapján fogalmazódott meg,
továbbá az egyházzenei hagyományban és a nép magatartásában megnyilvánuló
kiválasztást". Tehát a laikus is azzal a tudattal veheti kézbe a hivatalos gre
gorián-kiadványokat s hallgathatja azok dallamait, hogy hozzáértő szakemberek
által válogatott és vizsgált anyag van előtte, amelynek éneklésével, továbbadá
sával ezeréves művészí gyakorlatot követ. Az egyház megértő magatartásának
jele, hogy tovább sürgeti a kutatást, és vizsgálódást, ajánlja oa gregorián equsze
rűbb helyzetekre való átdolgozását és a "tipikus kiadás" befejezését (LK 117.
szakasz). Sohasem kizárólagos és türelmetlen saját liturgikus enekével kapcso
latban: konferenciákon. folyóiratokban tárgyaltatja annak előadási módját, ki
próbáltatja a gyakorlatban az eltérő véleményeket, helyet ad helyi hagyomá
nyoknak (pl. a milánói rítusban, a kidríchí káptalan saját dallamkészletében
stb.), s így veszi elejét minden elvi megmerevedésnek.

A népnyelvű liturgiával kapcsolatos újabb rendelkezések után érthető, hogy
a népének az érdeklődés középpontjába került, s az említett aggodalom jó jel
nek is tekinthető. Mindenesetre alkalomnak, hogy utánanézzünk: hol tartunk
a népének kérdésben.

Nemrég jelent meg a Zeneműkiadó gondozásában a Rajeczky Benjamin
írásait tartalmazó kötet. (Egyik legfontosabb tanulmánya a Gregorián, nép
ének, népdal cimet viselí.) Ennek alapján, valamint a szerzóvel folytatott be
szélgetések, tanulmányok segítségével próbálunk - európai kitenkíntéssel 
sumrnázatot adni.

A német egyházi énekek összkiadásával megbízott W. Lípphardt zenetör
ténész szerínt az egyházi népénekkincs öt történeti összetevőre vezethető vissza:
himnuszfordításra, Ruj-ra (kiáltás), Leis-re (könyörgő népének), kancióra és
antifóna-énekre. Közülük hármat tekinthetünk liturgikus, illetve liturgia-közeli
tényezőnek: az elsőt, a harmadikat és az ötödiket. A himnuszokat Róma a ne
met nyeívű fordításoknál jóval később, a második évezred első századaiban
fogadta be. Miláno és a bencés gyakorlat viszont ötszáz éves előnyt szerzett
Rómával szemben, határozottan a hímnuszok javára. A "murbachi himnuszokkal"
már 800 körül megindultak a német nyelvű fordítások, amelyek a középkorban
egyre szaporodtak, főként karácsonyi, nagyheti, húsvéti himnuszokkal. (Ugyan
akkor francia és angol nyelvű fordítások is születtek.)

A Ruf-ok, önálló kétsoros dallamok, melyek négysorosakká is alakultak,
de eredetileg betoldasok voltak, például a Te Deum versei közé. A négysorosok
közül - refrénes, táncos - a Surrexít Chl'istus hodie (Krisztus ma feltámadt)
a liturgiába is békerült. Lipphardt kiemeli a zenei kvalitásos Leis-eket, ame
lyek klasszikus formájukban négysorosra lerövidített sequentiák (ünnepi énekek):
él Veni Sancte (Jöjj, Szentlélek), a Lauda Sion (Dicsérd Sion) stb. latin nyeívű

szövegeiből- (Nun bitten wir den he-ilgen Geist, Gott sei gelobet). Ezeknek a
népszerűséget a sok többszólamú feldolgozás jelzi. Hazánkban az első már a XV.
század elején feljegyzésre került. A cseh Iíterátus-körökből szétsugárzó kancí6
a kétsoros Ruf-fal áll összefüggésben. A könnyed, friss dallamok Cantíones
Bohemicae néven egész Közép- és Észak-Európában népszerűek voltak (pl.
Puer natus est in Bethlehem = Gyermek született Bethlehemben). Énekeskönyveink
tanúsága szerint nálunk is hamar meghonosodtak. Az antifóna-énekek gregorián
átültetések - népnyelvre, több-kevesebb módosítással, Ilyen például a Regina
coeli (Mennyek Királynéja). Körmeneti és papi zsolozsmabéli használatuk alap
ján liturgiához kötöttek.

Hazai protestáns szertartásí énekeskönyvekből kiderül, hogy a korai pro
testáns liturgia folytatta népnyelven a gregorián hagyományt. (Természetesen

442



német hazájában is.) Bárdos Kornél és Szendrei Janka kimutatták, hogyan
őrizték meg a magyar középkorí passió és Te Deum-hagyományt a katoliku
sokkal szemben a protestáns források, egészen a XVIII. századig. A népnyeívű

mise gondolata felvetődött katolikus körökben is. (J. Leisentritt énekeskönyve
- 1567, amely Róma és mások ellenkezése miatt sikertelen maradt.) A XVI-XVII.
századi jelentős énekeskönyvek (Beuttner 1602, Andernach-i 1605 stb.) főleg a
középkori hagyomány fölvételével tűntek ki Leísentritt gregoriánjával szemben,
míg a barokk betörest reprezentáló jezsuita Spee (Köln, 1623) új verseléssel,
új világi dallamok bevonásával lépett fel.

Hazai énekeskönyveink értékelését, A népének hazai története című tanulmá
nyában Dobszay László zenetudósunk megírta (Vigilia, 1972 április). Ezúttal
csupán két részletet elevenítünk fel. Az egyik a katolíkus népénekre vonatkozó
fontos megállapítás, amely szerint - utalva a hazai protestáns gyakorlatra 
"sokan úgy vélték. hogya' katolikus népének voltaképpen a protestáns anya
nyelvi törekvések reakciója. Hajlamosabbak lennénk ezt úgy módosítani, hogy
a középkori kezdeményezéseket karolta és lendítette föl a protestantizmus, majd
maga is visszahatott a katolikus gyakorlatra. Inkább abban a sajátos és gazdag
kulturálís, eklézíasztlkus, liturgikus miliőben kell látnunk a folyamat índitékát,
mely a középkorí iskolázásban közel hozta egymáshoz a magasrendű érték-él
mény tapasztalóit a népből jött, oda visszatérő egyházi írástudó réteggel. Er
ről a miliőről az elődök kutatásaít továbbfejlesztő és egységbe foglaló Mezey
László tanulmányaiból nyerhetünk képet." (Deákság és Európa. - a kötet meg
jelenését ebben az esztendőben várjuk.) "Ha ehhez hozzávesszük a városi plé
bániák életét, a konfraternitások és rendek tevékenységet, más oldalról pedig
a katedrálísok normatív liturgikus gyakorlatát, megsejtünk valamit abból a lég
körből, amely olyan sokat tudott egységbe foglalni. Nem helyezte szembe a
magas kÓ1'uskultúrát a nép részvételével, a latint a magyarral, az egyetemest a
helyivel, a szót a dallammal, a ,mit' a hogyannal, a kötelezőt a. lehetségessel."

Dobszay László értékelésének másik fontos részlete a "Szent vagy Uram"
kérdése. Röviden - ezt megelőzve - utalunk ar'ra, hogy a felvilágosodás nép
énekirodalmáról írja Scharnagl : "Megszámlálhata1Jlan mennyíségű énekeskönyv da
lokkal, amelyek antropocentrikus vallásosságot tanúsítanak, érzelgős és kenet
teljes mondanivalót". A II. József németesítési törekvéseivel összefüggő példák
hoz ezt a megjegyzést fűzi Szabolcsi Bence a Zenei Lexikonban; "A régi ma
gyar anyagót háttérbe szorítják vagy elhalványítják, amit legjobban bizonyít,
hogy régi magyar népének-melódiákat is új, németes ritmizálásban kezdenek
közölni." Ez áll a keverék-stílusú Kovács Márk-énekeskönyvre és a Zsasskovsz
kyéra, a XIX. század közepéről, A szükséges reform gondolatát Bogisich vetette
fel először (Öseink buzgósága, 1888). Mindezek után röviden idézzünk a Szent
vagy Uram-ról szóló néhány fontos megállapítást anélkül, hogy egyetlen pil
lanatra is kétségbe vonnánk a gyűjtemény [elentőségét és jövőbeni fontosságát.
Kodály Zoltán az 1931-ben megjelent SZVU-ot értékelve így nyilatkozott Ke
rényi Györgynek a Magyar Kórus hasábjain t1932. dec. 16): ,.. .. ez csak az első

lépés. A munka nincs befejezve". Érdeme - amint hangsúlyoztuk: nagy, kor
szakalkotó. Hiszen - Dobszayt idézzük - az SZVU felfedezte az élő gyakorlat
számára a XVII. századi énekeskönyvekben közlésre került anyag értékeit, s
ezek felelevenítésével igyekezett kiszorítani a praxisból a később betolakodott
selejtes énekeket... előszava olyan világosan s oly komolysággal szögez le csak
nem rnínden esetben helytálló elveket, hogy ezek ma is iránymutatóak lehet
nek..." Ugyanakkor: "Nem megjavítani törekedett az élő gyakorlatot, hanem
elsöpörní, s egy papfrról életre keltett értekköltészetet állítani helyébe, Kodály
meggyőződése ellenére ..." Vagyis: szerkesztését nem előzte meg az országra
kiterjedő gyűjtés. Így aztán nem volt ismert például a ritmus-kérdés sem,
amelyről Borsai Ilona már említett tanulmányában pontos "diagnózist" ad. Az
énekek kíséretéről találóan jegyzi meg Dobszay: "I .ett légyen akármilyen jel
legű és stílusú a dallam, mindenütt ugyanazt a modulációkkal túltömött. szí
gorú négyszólamúságban végigszerkesztett, .. kíséretet kapta."

S hogy folytassuk az európai kitekintést, egy jellemző példát említünk: 1974
ben jelent meg a zsinat utáni egységes német énekeskönyv. Amint (j. t.) az
Új Ember (1977. jan. 9.) hasábjain kiemeli: "Jó néhány meglepetést tartogat
azok számára, akik csak: felületes újsághírekből vagy néhány kíséretből is-
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merik a német egyház énekgyakorlatát. Igen nagy számú latin nyelvű grego
rián éneket találunk benne... Még nagyobb a száma a németre alkalmazott,
s persze a német nyelv jellegéhez idomított gregorián dallamoknak . .. A gyűj

temény szép számmal tartalmaz olyan strotás anyagót is, malyeket eddig .nép
ének'-nek hívtunk. Felépítése mégis merőben különbözík az SZVU-tól... első

sorban a mise és a zsolozsma énekeit adja ünnepenként, s csak azután a
lazább anyagot." Ha elgondoljuk: a németeknél jóval az SZVU megjelenése után,
1947-ben állapítottak meg 74 egységes éneket és 1943-ban jelent meg énekes
könyvüle (Diözesangesangsbuch), két évvel ezelőtti reform-kiadványuk óriási lé
pésnek minősíthető,

Ha arra kell felelnünk: jelenleg hol tartunk népének-kérdésben Európában
és itthon, a Liturgikus Konstitúcióból kell kiindulnunk, amely pluralízmusa
mellett az elsőséget a gregoriánnak adja. Miért? Mert a tudományosvvizsgála
tok és a történelmi használat tanusága szerint egyedül valósította meg a szoros
egységet a liturgia cselekményeivel és szövegeivel, s mert a nétmuelvű ének ku
tatása egyrészt még folyamatban levő, majdnem kezdeti stádiumokban levő

munka, másrészt az élő hagyománnyal együtt még csak részeredményeket tud
felmutatni a történeti válogató, szűrő tevékenységből. A magyar XVI-XVII.
századi énekeskönyvek dallamanyaga Csomasz Tóth Kálmán és Papp Géza minta
szerű gondozásában a Magyar Tudományos Akadémia Régi Magyar Dallamok
Tára I. és II. kötetében áll rendelkezésünkre (1958, 1970). A népzenérikben fel
lelhető példányok és párhuzamaik táblázatokban rendezett feldolgozása. Szend
rei Janka és Dobszay László munkája, most van saitó alatt. Ha megjelenik, az
valósul meg, amit Kodály az Argirus nótájában (1920) és a Néprajz és zenetör
ténetben (1933) a régi forrásokban megőrzött dallamok "igazi mivoltának"
megismeréséhez megkövetelt: a zenei néprajz bevonását a tudományos vizsgá
latba: "Zenetörténészeink könnyen abba a csalódásba esnek, hogy a néphagyo
mány anyaga már össze van gyűjtve, nekik elég azt könyvből megismerni, a
többi már elmeél, kombináció dolga, van itt tudományos munkára való .anyag'
elég. Végzetes tévedés: ez a holt anyag senkiben sem fog megelevenední, aki nem
az életből merítette ismeretét. A magyar zenetörténész nem tud igazi eredmény
nyel dolgozni, ha nem megy ki falura, hogy az ott élő zenei hagyományt saját
szemláletéböl megismerje... A mí kulturálís helyzetünk sajátossága követeli
ezt. .. Ezért a magyar zenetörténésznek előbb folkloristának is kell lennie"
(Néprajz és zenetörténet).

Ismert, de újra megszívlelendő mondatok az SZVU énekeiért aggódok számára
is Nem félteni kell azokat, hanem megismerni, tanulmányozni, mégpedig a zenei
néprajz és a zenetörténet segítségével. Pótolni az eddig elhanyagolt vizsgálato
kat, melyek nélkül a történelmi szűrés is lelassul. A Liturgikus Konstitúció
kommentárjában (Lebendiger Gottesdienst, Münster 1964) Lengeling "mellékes
nek" tartja a kérdést: liturgikus-e a népének? A lényeges az, hogy a népének
anyag mínél előbb megérdemelje az "igazi művészet" minősítést és ezáltal bé
késen "megférjen" a gregoriánnal.

Befejezésül hadd vessük fel a népnyeívű éneklés és a latin nyelv kérdését.
A már említett egységes német énekeskönyv példája igazolja: jól összeillik a
kettő. és nem irreális az LK-nak az a kívánsága, hogy a hívek a népnyelvű ének
mellett "a szentmise rendjének azokat a részeit, amelyek őket illetik, latinul
is tudják együtt mondani vagy énekelni" (54. szakasz). Ismeretes, hogy az SZVU
népszerűsítésének idején milyen sikerek kisérték az ilyen jellegű törekvéseket
(ld. a Magyar Kórus évfolyamaít).

De hogyan állunk a népnyeívű gregoriánnal ? Egyesek kétségbe vonják, mások
nem értékelik. Rajeczky Benjámin legujabb kötetében is találhatók a kérdés
sel foglalkozó írások (Európai népzene és gregorián ének; Népdaltörténet és
gregoriánkutatás, Adatok a magyar gregoriánumhoz stb.), s az 1941-től publi
kált tanulmánnyal kísért gyűjtéseink néhány dallama a hittankönyvekből már
közismert. A zenetudomány kiderítette, hogy a népnyeívű gregorián a nem román
nyelvű népek megtérésé után a mai napig nyomon követhető azok gyakorlatá
ban. Az összehasonlító népzenetörténet rengeteg példát szelgáltat arra, hogyan
vették át a legkülönbözőbb népek egymás népdalait anélkül. hogy a dallam
lényegén változtattak volna. A gregoriántörténet pedig arra tanít, hogy a mai
hivatalos kiadványokban megjelent dallamok egy évezreddel ezelőtt ugyancsak
sokféle vá1tozatbanéltek egymás mellett, a dallam lényegének feladása nélkül. (8
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elég nagy mennyíségben ahhoz, hogy a népnyeívű átdolgozások számára hagyo
mányos formákat mutassanak). Idelsohn és E. Werner világosan cáfolják azt a
tételt, hogya gregorián dallamok csakis latin szöveggel alkalmazhatók.

Nincs európai nép, amelynek hagyományos énekkincsében ne lenne nép
nyelvű gregorián dallam. A népdal és a gregorián rokonsága magyarázza ezt.
(Ld. például Wiora: Buroptiischer Volksgesang~jának táblázatát, Handschin:
Über Estampie und Sequeiiz I-II. ] 929, vagy Stáblein : Die abendliindische Musile
des 1. Jahrtausends, München 1968 című munkáít), '

DANCZl VILLEBALD

TAULER
T a u l e r (Taler, Taweler) J á n o s (1300-1361) ott van az utolsó hat év

század vallási élményeit gazdagító tényezők, a devotio moderna1 elindítói kö
zött. Amikor a misztikusokkal foglalkozó tudomány - a modern lélektan fel
fedezéseinek segítségével is - kialakul mint tapasztalati tudomány, valószínű,

hogy Tauler nevét a nagy mísztíkusok között jelöli ki.
Élete munkával telített, egyszeru élet volt'. Szülővárosában, Strassbourg-ban

tizenöt éves korában belépett a domonkosokhoz, és élete végéig domonkosként
dolgozott, Kölnben végezte tanulmányait mint Eckhardt mester tanítványa és
Suso Henrik tanulótársa. Mikor XXII. János és Bajor Lajos küzdelmei alatt
Köln pápai kiközösítés alá esett, Bázelba költözött. Ott Nördlíngení Henrikkel
megalapította az "Isten barátai" társaságot. 1347-ben visszatért Strassbourg-ba,
ahol buzgó mísztíkus kör tagjaival köthetett barátságot. Több német városban
működött hitszónokként. Beszédeit eleinte latinul, utóbb németül mondta. Be
szédeit hallgatói jegyezték le. Ennek következtében apokrif változatok is marad
tak fönn. Az életet vallási szempontok mellett társadalmi szempontok szerint
is értékelte. A visszásságokat keményen korholta. Beszédei tartalmuk szerínt idő

állók; a rni korunkban is haszonnal lehet használni őket.

Mint hitszónoknak hatása a lelki élet felélesztésében és elmélyítésében kű

Iönösen két város lakóira (Strassbourg, Köln), majd késobb a protestánsokra
eredményekben nagyon gazdag volt.' Teológiai fölfogásában központi helvel fog
lal el az a gondolat, hogy az ember veleszületett vágyakozásával törekszik az
Abszolút Jó felé. Ebbe a törekvésbe belefogja minden szellemi kepességét: ani
mus (lélek) és mens (értelem) mmden erejét, az ember egész szellemi természetét.
Sőt, ez a vágy nem oldódik ki a kárhozottakban sem: bennünk az Isten utáni
vágy kielégftetlenséee képezi az örök gyötrelmet.

Az Abszolút Jóhoz való eljutásnak feltétele a lélek megtisztulása. Amakula
nélküli, emberileg lehetséges lelki tisztaságra Tauler az aszkézis útján vezeti
hallgatóit és gyónóit. 1603-ban kiadott Sermo-gyűjteménye' elé készített élet
történetében és tanításának ismertetésében két csoportosításban találjuk meg a
tauieri aszketikus nevelés módozatát. Az egyik ismertetés 24 pontba foglalja a
tudni és alkalmazni valókat; a másik összefoglalás az ábécé zsinórjára fűzi fel
a lelki élet javításának tudományát. Itt 23 pontban találjuk összesűrítve a mon
danivalót.

Az erkölcsi tisztulás útja. Tauler nem ad teljes összefoglalást. Beszédeiben
szétszórtan találjuk elveit kisebb-nagyobb csoportosításokban. Például a víz
kereszt utáni második vasárnapon a Beteszda tó öt csarnokáról beszélt (Jn 5.).
Az öt gyógycsarnoknak először az Úr öt szent sebét veszi, S odavezeti aszkézisre
gyógyulni: 1. a gőgösöket, 2. a haragvókat. 3. a gyűlölködőket, 4. a kapzsikat.
5. akicsapongókat.

Ugyanebben a beszédében az öt csarnokot öt speciálls erény gyakorlására
rendezi be. Kimondja, hogy ezek az erények nem egyformán alapvető fontos
ságúak, ezért az egyik hosszabb, a másik rövidebb ideig gyakorlando.

Az első erény a mélységes alázatosság (= igazság); a második belső világunk
- lelkünk - igaz szeretete; a harmadik: elfordulás m'ndentől, ami nem Isten,
tehát az igazi bűnbánat; a negyedik az önkéntes szegénység (van külső és belső
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