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Ez a derék jezsuita szerzetes mint író két kor határán állt. Kitűnő

prédikációkat tett közzé latinul és magyarul, de publikált Kazinczy
felvilágosult folyóiratában, az Orpheusban is. Munkássá~át a val
lásos irodalom és a világi tudomány közt osztotta meg. Irt termé
szettudományi könyvet "Newton nyomdoka szerént" és verseket
Szent István jobbkezének tiszteletére; megírta az Anyaszentegyház
történetét, és latin tankölteményekben tárgyalta az állatok, a növé
nyek és az ásványok világát. Olvasmányaiból huszonkét kötetben
közölt kivonatokat.

Első munkája, a Régíjeles épületek, 1760-ban jelent meg. Úgy tart
ják számon, mint a hazai építészettörténeti szakirodalom nyitányát.
Tudós igénnyel írta, bibliográfiával, a források filológiai pontosságú
feltüntetésével; ez akkor még szokatlan volt. Tudományos könyv
nek mégis egy kicsit furcsa. Nemcsak az egyiptomi piramisokat, a
római vízvezetéket, az ókori görögség és Kína építészeti monumen
tumait ismerteti, hanem a Paradicsom kertjét, Noé bárkáját és Bábel
tornyát is. A bibliai hagyomány legendáit és az okadatolt törté
netírás eredményeit egyaránt hitelesnek tartotta.

Noé bárkájáról Mózes elsfj könyveben lehet olvasni: "Csinálj ma
gadnak bárkát - mondotta az Úr Noénak - simított fákból, la
kóhelyecskéket csinálj a bárkában, és kend meg enyvvel belől és
kívül" (Káldi György fordítása). A bibliai leírás igen részletes:
megadja a bárka méreteit, beosztását, szól a betelepített állatok
nemeiről, majd a vízözönről.

A régi egyházi tudósok azonban nem érték be az ószövetségi
adatokkal - meg is akarták magyarázni őket. Ez a hermeneutika
módszerével történt: a Szentírás minden szavának négyféle értel
met tulajdonítottak, egy szó szerintit és három allegorikus (morá
lis) jelentést. Szentviktori Hugó szerint például: a bárka emeletei
nek négy, öt, hat, hét, nyolc lábnyi magassága a négy elemet, az
öt érzékelést, a tökéletesség hat erényét, a világteremtés hetedik
napját, a nyolcas szám a feltámadást jelképezi.

Molnár János, bár jól ismerte az egyházatyák műveit, idézgette
is őket, hermeneutikus módszerüket nem vette át; ennyiben már
modem. De a BibliaDan olvasottakat ő is kiegészítette: kövétkezte
tésekkel, képzeletével. Ennek az eljárásnak irodalmunk egyedül-
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álló - színes, szinte regényszerű - alkotását köszönhetjük. Re
mek stílusban.

A bárka építésének leírását így kezdi: "Az öreg prófétának
(Noénak) magános ereje a nagy munkára elégséges nem volt, s
nem is illett, hogy ily tekéntetes személy maga vemé akarókat,
maga gyalulná a deszkákat, maga vágná s hasogatná a nagy ge
rendákat; a fő pallér tisztet másra nem bízta ugyan, mert az ő

mély elméje és gondviselése nélkül semmi végben nem mehetett;
de azonban azért volt a sok mesterember, a sok napszámos, kiket
rokonságából s a jobb emberek számából seregesen öszvegyüjtött,
hogy ahová az ő keze nem férhetett, az mások munkája által he
lyén folyjon. Temérdek sok ács, kovács, hajós, szekeres kivántatott
a dologhoz..." Nem tudni, látott-e Molnár János valamely korabe
li nagy építkezést; mindenesetre jól el tudta képzelni, s ezt vetítet
te vissza - nagy műszaki és lélektani valószínűséggel - az
ószövetségi történetbe.

Módszerére igen jellemző egy apróság. A Biblia szerint a bárkát
enyvvel kellett vízhatlanná tenni. Molnár János szerint Noé szur
kot is használt, mert "az enyv nehéz szagú, morzsalékos, arra a
végre magánoson alkalmatlan". TISztelet a szent szövegnek, de
tisztelet a technikai ismereteknek is.

A Biblia sommásan megadja a bárka méreteit; Molnár János
számításokat végez, és arra a következtetésre jut, hogy "minden
istállónak húsz könyöknyi hossza vala, szélessége pedig nagyobb
kisebb, amint a vendég állatok termete kívánta". Az elefánt-istál
lóé a legnagyobb; logikus.

"A bárkának középső részét egyedül az eledel foglalta el." Jó
gazda módjára részletezve: "Ide tömte Noé a szénát, ide terítette
a szép száraz gyümölcsöt, ide valának támasztva a nagy hosszú
zsákok, melyek búzával, árpával, borsóval, lencsével, gesztenyé
vei, dióval és több efféle eledellel meg valának töltve és tetézve.
Itt vala szállása a jövendőre való sok szerszámnak is; kézimalmot,
ekét, fejszét, rezet, vasat, szeget, kötelet, szíjat és más házi s me
zei eszközöket ide hordatott." Noé - azaz Molnár János - min
denre gondolt; nem csoda, hiszen olvasta Columella antik mező

gazdasági szakkönyvét, kiegészítésül a Bibliához.
A bárka elkészült, az állatokat beterelték, Noé családostul elhe

lyezkedett a felső emeleten - jöhet a vízözön. Leírásában Molnár
János remekel. (Kedvenc témája volt, egy prédikációjában is leír
ta.) "Megdurrannak hirtelen a terhes felhők között a haragos
egek; béborítja sötét homály széles e világot; tolja egymást a sok
sebes felleg; az egek sűrű villámlása, csattagása rázza az egész
föld sarkát; szakadnak a morgó menykövek közt az egek csator
nái; hányják, sodorják a zúgó szelek a gyökeres fákat, az öreg er
dőket, szórják ropogással a hegyek kőszikláit, a nagy házak föde
leit, döntik a magas tornyokat, palotákat; összekeveredik a föld
az egekkel."
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A vízözön nagy művészeket is megihletett: Uccello, Michelan
gelo, Schönfeld remekül festette meg jeleneteit; Molnár János ve
tekszik velük. "Árad azonban, emelkedik, hömpölyög minden fe
lől az iszonyú árvíz, rémül az egész természet. Teli a paloták, teli
az erdők, mezők minden felől a nagy ordítással. Oh rettentő ve
szély! Mi tégyen, hová légyen az ügyefogyott emberi állat? Oda
minden reménség, segítség! Elhalványultak, eszek veszett, egy
másra tekingettek, ide is, amoda is egymást nyomva keserves ri
koltás közt nyargalának, kik a házak, kik a hegyek tetejére, ki ló
ra, de haszontalan. se hajó, se deszka nem használt; hull a cifra
fejérnép, meg nem szánakodik senki se szépségén, se gyenge ere
jén. Már a vizek színén szem eleibe nem vetődött egyéb a hala
vány vagy holt tetemeknél, tövestől kiszaggatott fáknál, hidaknál,
házfödeleknél és úszás között megfáradott barmoknak, madarak
nak s embereknek csekély verődésénél. Pusztul a világ..."

E stilisztikai bravúr után, mely a szörnyű látványt az iszonyat
hangjaival egyesítette, hirtelen beáll a csend; a zárlat egyetlen né
ma metafora: "Koporsó az egész föld."

A hatás fokozhatatlan.
Következik az ellentét: a bárka lakóinak biztonságos élete. Reg

gelenként Noé mindenkinek kiosztotta munkáját; "az asszonyok a
konyhához és jobbára a majorsághoz láttak"; közös ebéd után a
bárka állapotára s rendjére fordították figyelmüket, "csillapíták a
vadak nyughatatlanságát, igazgaták a lámpásokat, tekéngeték az
ajtókat, és több efféle dologban okkal s móddal a jó gazdák szo
kása szerént eljárának." Mindezekről nem tájékoztat a Biblia; Mol
nár János meg is jegyzi: "Csak arról szólhatunk, nem ami írva va
gyon, hanem ami a jó gondos gazdához illett."

Az árvíz leapadását galamb jelenti. "Nosza tehát kiüti az öreg
próféta a bárka födelét, beléereszkedik a gyönyörű napfény, a szí
vet vidámító gyenge szellő, örül, rikolt örömében a sok tollas ál
lat."

Már csak a hálaadás van hátra. "Noé pátriárka pedig mihelyest
kiköltözött a bárkából, oltárt épít vala az Úrnak, s Istennek áldo
zatot mutatott bé az oltáron. Tetszett is az Úrnak az ő hív szolgá
jának buzgó ahétatossága..." Ezzel a kegyes jelenettel búcsúzha
tunk el Molnár János jó magyar gazdává stilizált Noéjátó1. (Hogy
később szőlőt ültetett és lerészegedett, arról már nem ír.)
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