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Irodalmi gólyák

A régi egyházi írók állatvilága igen népes. Medve, párduc, rigó, strucc, vipera, kamé
leon, sáska és még sok-sok hazai és egzotikus állat sereglik a kegyes iratokban, pré
dikációkban. Ezt a gazdag faunát nem a papi szerz6k és szónokok természetrajzi
érdeklődése hívta életre. A vallásos irodalomban minden az egyetlen célt szolgálja; az
állatok is - példákban, hasonlatokban - a megigazulásra intenek, hitmagyarázat és
erkölcstanítás eszközei. " ... miképpen a hashizlalók disznókhoz, a szemtelen fajtala
nok ménlovakhoz, a haragtartó dühösök a farkasokhoz hasonlíttatnak: úgy, akik sú
lyos búnök viseléséhez szoktak, méltán terh-hordozó szamároknak mondatnak" 
írja Pázmány, hogy okuljunk belőle.

Zoológiai tudományukat prédíkátoraínk nem a természet megfigyeléséből,hanem
olvasmányokból szerezték. Allataik irodalmi állatok. A harci elefánt, melyet szőló

vagy szeder vérével kell csatára ingerelni, a Makkabeusok könyvébóllép e16; az ár
nyék után kapdosó komondor Ezöpus meséjéb61; a majmok majomszeretetéröl és sok
egyébr61 Pliniusnállehetett olvasni; a nyögdécsel6 gerlicér61 Szent Agostonnál; a ga
lambfogás fortélyos módjáról Nagy Szent Vazulnál. "Az oroszlányrúl írják, hogy fiait
úgy hozza, mintha halva vólnának, és harmadnapi ordításával ébreszti és eleveníti
6ket. A szepl6telen Szűz az 6 Szent Fiát harmadnapi sírásával és zokogó óhajtásival
sietteté a feltámadásra." Pázmány ezt meg nem nevezett forrásból vette, Káldi György
ugyanezt a természetrajzi-hittani példát Epiphaniusra és Eucheriusra hivatkozva adja
e16. A hangyát mint a serénység mintaképét már a Biblia említi a Példabeszédek
könyvében, a passzus magyarázatához Káldi a pogány és keresztény írók egész sorát
mozgósítja: Arisztotelészt, Pliniust, Szent Ambrust, újra Arisztotelészt, Szent Jero
most, Nagy Szent Vazult, ismét Pliniust, Columellát és még kétszer Pliniust.

Kedves hazai madarunk, a gólya, gyakori szerepl6 az egyházi szerz6knél. De nem
a kémény mellett, fészkében, fiókáival figyelték meg, hanem egy hosszú életű topaszt
ad tak kézről kézre.

Pázmány a gólyáról mint a szül6k iránti szeretet példájáról ír egy prédikációjában:
a gólyák, "mikor megüd6södnek szüléi, nemcsak táplálják, hanem betegségekben
szárnyokat párna gyanánt alájok terjesztik, és úgy nyugotják". A forrás: Plinius (az
övé meg az 6sforrás: Arisztotelész), de Szent Ambrusra is hivatkozik a lapszéli jegy
zet. Hasonló szöveget Pázmány már a Kalauzban leírt: "a gólyák, mid6n elvénhedik
szüléjek, melegítik hideg tetemit tollakkal; eledelt hordanak néki; röpúllésében szár
nyokkal felemelvén segítik". Itt a szerz6 forrásként Nagy Szent Vazult idézi (latinul),
és ismét utal Szent Ambrusra.

A toposzok megszokott útvonala ez. Elindulnak a gólyák Arisztotelész termé
szettudományi múvéből; átrepülnek Pliniushoz és Ciceróhoz, aki (gólyák helyett a
darvakat nevezve meg) fizikai magyarázatot keres furcsa repülésükre. de abban, hogy
a szárnyasok egymást segítve okosan legy6zik a légellenállást, már a teremt6 isteni
bölcsesség bizonyítékát látja; tovább repülnek a gólyák Solinus népszerűsítő munká
jába, már mint a szül6k iránti "pietas" példái; ezt az értelmezést fejtik ki és adják
tovább az egyházatyák; Pázmány idósebb kortársa, Cornelius a Lapide, a nagy Biblia
magyarázó, már az 6 passzusaikat keresgéli össze; a toposz - természetrajzi adalék
és keresztény értelmezés - immár kész, lehet használni.

Használják is. Például Káldi György (ugyancsak Szent Ambrus nyomán): "Az eszt
rág avagy gólya, és egyebek is, csodálatosképpen meghálálja és fizeti szüléinek véle
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tött jókat. Mert, ha fáznak, szárnya alá vészi, és úgy melegíti hideg testöket; ha valamí
szükség találja, nyakára vagy vállára vészi, és másuvá viszi; annak-fölötte étellel táp
lálja, és ha valami új eledelt nem hozhat nékiek, amit ött, kiokádja és szűléinek adja,
melynél nem tudom hová lehet nagyobb szeretet".

A vallásos irodalom toposzai nem hitelvi, hanem általános erkölcsi tanokat világí
tanak meg, ezért bármelyik felekezet élhet velük.

A református Szepsi Csombor Márton történeti példakon kívül a gólyákkal is érvelt
a szülök iránti szeretet mellett Udvari schola című könyvében (1623): "A gólya madár
felől írják, nemcsak az természetvizsgáló bölcsek, hanem a szent Ambrus és szent
Balázs (= Nagy Szent Vazul) doktor is, hogy az természettül oly tulajdonsággal va
gyon megajándékoztatva, hogy midön látja az ő vén szülöanyjanak erőtelenségét,

szintén úgy hord enni néki, mint kicsin korában 6néki hordott az 6 anyja, és ha
kénszeríttetik kirepülni az fészekbél. az iffiu gólya az öregnek teste alá repül, és
amannak repülésében való erőtelenségét úgy segéti".

Az unitárius Szentmártoni Bodó János versbe foglalta a gólyák toposzát. A tékozló
fió históriájár61 írt énekében (1636) hosszan beszéltéti az atyát, aki bibliai és történeti
személyek példájával inti maradásra és a szülők támogatására a kóborló kedvű fiút,
figyelmébe ajánlva a gólyák viselkedését is:

Tekintsed meg tükörbül bárcsak az esztrágot,
Mely repülni segítiatyját, ki megaggott,
Minthogy az vénség miatt nehezen ballagott,
Szárnyával emelgeti az er6tlen tagot.

Mi sem természetesebb, mint hogya gólyák toposza nem hiányzik a XVIII. század
elterjedt erkölcsi példatáraiból, Bertalanffi Pál és Taxonyi János jezsuita szerzők mun
káiból sem.

1702-ben jelent meg, a szerzö halála után, Miskolczi Gáspár református lelkész
németből átdolgozott, Egy jeles vad-kert című könyvének első kiadása. (1769-ben a
második.) Címe ellenére ez is erkölcsi példatár. A szerzö és fordítója nem termé
szetrajzi ismereteket közöl, hanem "a barmok és fenevadak skólájába" utasítja olva
sóját, hogy az állatoktól emberséget tanuljon. Az erkölcsi tanulsághoz a könyv gyak
ran meglepő- és ma már mulatságos - analógiák által jut el. A tevék tulajdonságai,
például, "kiváltképpen a lelki tanítók személyére alkalmazhatók". A teve, otromba
púpja miatt, "szánakozásra méltó állat"; "ezenképpen az Evangyéliomnak hirdet6i e
világ el6tt merö csak csúfok és pökedelmek". Hasonlóság van a medvék és a régi
perzsák között: "Miképenhogy a medvék felette igen és mindenek felett gyönyörköd
nek a mézben, azonképen a perzsák csak a nagy testi gyönyörűségben, a bujaságban
és kevélységben vóltanak foglalatosok; gyönyörködtek a sokféle csemegékben, az ide
gen s mégpedig hímmel s arannyal varrott öltözeteket kedvellették". Más tulajdonsá
gaik alapján a medvék a tudósokhoz hasonlíttatnak. Miként a rabságba esett medvék
"az oszlopot, amellyhez láncoltattak, egész napestig is körülkerengik, azonképpen a
tudósak egész napestig is az ő tanúló házokban munkál6dván fáradoznak, ott vajusz
nak, ott vénhednek, és a könyvekbe ugyan belé halnak". A tudósok a fülemülékkel is
rokoníthatók: ezek s azok egyaránt "igen szeretik a szabadságot". A büdösbanka képe
lehet az együgyű paraszti rendnek, a kecskebak Nagy Sándor birodalmának, a tücsök
a tudatlan prédikátornak, a selyemeresztő bogár a jó deák ifjaknak. Mískolczf Gáspár
mindezt nagy tudományos erudicióval adja e16, sűrűn hivatkozva Órigenész, Nagy
Szent Vazul, Nazianzoszi Szent Gergely, Szent Ágoston, Erasmus, Melanchton és más
tekintélyek műveire.
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Szerzőnk a gólyáról is sokat tud. Közli, saját kútfejéből, a szó etimológiáját: "Ma
gyarok az ő deák nevezetiről,aciconiáról cakónak, a maga szava járásáról pedig gólyá
nak nevezik, mivelhogy szólása közben mind csak galya-galyát láttatik zengeni... Eszt
rágnak is neveztetik, mert esztrágannyit tészen, mint készt rág". A gólyanak igen derék
tulajdonságai vannak: serénység, hűség, tiszta élet és természetesen a szülök megbe
csülése. " ... a gólyafiak az ő apjokat és anyjokat, minekutána megvénhednek, csudá
latos kegyösséggel segítik, szorgalmatosan táplálják, könnyen meg sem engedik néki
ek, hogy eledelt keresni fészkekból kifáradjanak, hanem ők járnak-kelnek, és valamely
lyel megöregedett szüléiknek szükségesek, magok béhordják".

Miskolczi Gáspár műve végletes példája annak az egyházi gondolkodásnak, mely
hosszú-hosszú évszázadokig a természetben csak erkölcsi okulásra szolgáló példatá
rat látott. Szerzőnk egy helyt meg is jegyzi, hogya természeti jelenségek, állatok,
növények, "az Isten csudálatos gondviselésének nagyságos jelei, mellyekb61 a Szerit
írást tanúló deákok sok szép orátiókat, s lelki tanítók fontos prédikációkat formálhat
nak".

Mint láttuk, meg is tették.

*
Legnevezetesebb irodalmi gólyánk Arany Jánosé: a rab gólya.

Árva gólya áll magában
Egy teleknek alábjában,
Felrepülne, messzeszállna,
Messze,meseze,
Tengerekre,
Csakhogy el van meiszueszárnya.

Az irodalomtörténészek vitatkoztak róla: allegóriának kell-e fölfogni? Ha igen, mi
nek az allegóriája? a költőnek? a 48-as forradalom előtti időnek? mi volt az ihletője?

egy törött szarnyú gólya Aranyék szalontai udvarán? Arról nem esett szö, hogy ha
sonló bánatos szerepben találunk gólyát Arany János előtt is: Padányi Bíró Márton
veszprémi püspöknél, 1745-ben Kalocsán mondott prédikációjában.
"Midőn valakit valamelly gyámolytalanságban, elhagyatottságban, minden véde

lem, segedelem nélkül való állapotban látunk s tapasztalunk lenni, az ollyanon meg
esvén a szívünk, magyar példabeszédben azt szoktuk szánakozva mondani: Szegény
magányos özvegygólya."

Nincs semmi valószínűsége annak, hogya szalontai jegyző a veszprémi püspök
prédikációs könyvét forgatta volna, hogy aztán az özvegy gólyából árva gólyát csinál
jon. De Padányi Bíró Márton "magyar példabeszédre", közmondásra hivatkozik, s ez
már eljuthatott a költő fülébe. Sajnos, Szalontán lejegyzett folklórszövegek közt semmi
effélét nem találunk. A prédikációból pedig nem leszünk okosabbak, mert a hitszónok
fölteszi ugyan a kérést: "Vallyon honnan? és mi okból vette eredetét ez a magyar
példabeszéd?" - de nem a néprajztudomány módszerével, hanem a maga egyházi
tudományával keresi és véli meglelni rá a választ:

"Bölcs Paulinus János több természetvizsgáló bölcsekkel azt írja, hogya kegyesség
nek és szerelmetességnek ritka titka vagyon a gólyában, mert ez a fiát, és fia az anyját
a természetnek ösztönébül igen-igen szokta szeretni, gyámolítani és ápolygatni, [...]
valamint az anya a fiát, minekelőtte még megtollasodna, szárnyaira kelhetne, repül
hetne, nemcsak a fészekben véle dajkálkodik, anyáskodik és eledellel táplálja, hanem
ha a szükség úgy hozza magával, a fészekbül is szárnya közzé fölveszi, hátára teszi
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és bátorságos helyre viszi; így a természetnek kegyes vezérlésébül a hálaadó jó gólyafi
is, mid6n már a gólyáknak szokások szerént más melegebb tartományba által köllene
menni, az 6 megvénhedett, eler6tlenedett, szárnyainak repül6 tollaitul megfosztatott,
megkoppadt, ellankadt, elbágyadt anyját el nem hagyja, hanem inkább szintén úgy
szárnyai közzé fölveszi, hátára teszi, elviszi, szájábúl éteti, meghűlt hideg testét szár
nyaival födözgetvén melegíti, és úgy táplálja, ápolgatja, élteti. És ugyan innen ezen
okbúl vette eredetét amaz említett magyar példabeszéd: Szegénymagános özvegygólya,
hogy tudniillik valamint a megvénhedett gólya, akinek társa vagy fia nincsen, szintén
úgy az illyen ember is igen nyomorúlt, gyámoltalan és igen igyefogyott."

A tudós prédikátor, beérvén ezzel a meglep6 magyarázattal, rátér a gólyák példá
jának allegorikus alkalmazására, Nagy Szent Gergelyt, Szent Agostont idézi, Jób
könyvének avis (madár) szavát Krisztusra vonatkoztatja, majd felkiált: "Oh csudálatos
repülésű, csudálatos mennybe menetelű, titkos értelmű gólya!" - s mivel ez a
"mennyei titkos madár" nem más, mint maga Jézus, fölszólítja az Urat, szálljon le
dics6ségének királyi székéből, és segítse szárnyaival, karjaival az égbe emelkedni
szent Anyját, s mivel a beszéd Mária mennybemenetelének napján mondatott, a to
vábbiakban ezt a témát fejtegeti, mellékesen kitérve arra, hogy az Isten "angyali gó
lyafiakat" költött, de mid6n szárnyra eresztette 6ket, azok egy része, "Lucifer több
pártos angyalokkal", megutálván és megvetvén Teremt6jét, elbízta magát, erején felül
röpdösött, de meg is bünh6dött érte: fészkéből kivettetett, és a pokolnak mélységére
esett.

Padányi Bíró Márton nagyon elégedett lehetett ezzel a beszédével, mert 1751-ben,
kevés változtatással, újra elmondta Pozsonyban, az országgyűlés idején, majd prédi
kációi nagy gyűjteményébenmind a két variánst közölte. Nem hiszem, hogya hazai
és külföldi kegyes irodalomban volna olyan mű, mely többet tudott kifacsami a gó
lyák jámbor példázatából, mint a nagytudományú és tudására hiú veszprémi püspök.

De ami bennünket legjobban érdekel, Arany János miatt: mi van a "szegény özvegy
gólya" szólásmondással? volt egyáltalán ilyen? Talán egy néprajzostól valamikor
megkapjuk a választ.

Következő számainkból:

Mitől fél és miben reménykedik?
Lapunk körkérdésére válaszolnak: Balassa Péter, Beney Zsuzsa, Cs. Gyimesi Éva,
Giczy György, Karátson Gábor, Márton László, Sándor Iván, Poszler György,
Szabó Magda, Szentágothai János, Takáts Zsuzsa, Vásárhelyi Miklós és mások.

Jean-Marie Lustiger: Krisztus újszerűsége és a posztmodern korszak
Ferenczi László: Ferrero és a hatalom
Sándor István: Mécs László bujdosó éveíröl
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