
kának felfedése vagy egyenesen csak a szóra
koztatás. Ide tartoznak a pajzán históriák is,
amelyeken azért nem szabad rnegbotránkozni,
mert meghatóan, irigylésre méltóan tükrö
ződik bennük az élet dolgait egészségesen
együtt látó, természetes, prüdériától mentes
szemléletmód, és az egészséges humor is. Itt
látni, rnennyire az "Élet Könyve" a Biblia,
mennyire nem csupán "lelki könyv".

Lammel Annamária és Nagy Ilona utószava
végigvezeti az olvasót ennek e Parasubibliának:
a fejlődéstörténetén, Szent Istvántól az újabb
időkig. Rámutatnak a nép és a Biblia kapcso
latának előbb említett mozzanataira is. "A Pa
rasztbiblia mai állapotában is egyaránt magán
viseli az évszázadok, a népi győkeru szellemi
áramlatok és az egyházi indittatású mozgal
mak nyomait, egészében mégis a parasztság
kultúráját testesíti meg, azt a kultúrát, amely
befogadta, saját képére alakította és saját igé
nyei szerint él vele." "A történetek között van
nak mítoszok, mondák, legendamesék, mesék,
példázatok, trufák, imák, ráolvasások, sőt még
egyetlen müfajba sem illeszthető szövegek is"
- állapítják meg a tudós gyűjtők, akik a vallási
néprajzkutatás nagyadósságának törlesztói.
Erdélyi Zsuzsanna előszava idézi Bálint
Sándornak a negyvenes évek végén irt kéz
iratos tanulmányát, amelyben megállapítot
ta: "... nyomatékosan hangsúlyoznunk kell a
kutatásnak egy igen nagy kötelességét, né
pünk Biblia-élményének egyetemes néprajzi
feldolgozását." Ehhez járultak hozzá most a
szerzök, amikor tizenöt éves gyűjtőmunkájuk

eredményének egy részét közkinccsé tették.
Nem csodálható, hogy a kötet "igazi könyv

csemegének bizonyult" - mint az egyik lap irta
róla. Igaz, még a mai felélénkült történeti és
néprajzi érdeklődés világában is ritkán esik
meg, hogy tudományos igényű kiadványnak
közönségsikere legyen. Csakhogy ez az anyag
ízes nyelven, elragadó stílusban írt elbeszélé
scivel nemcsak tudományos, hanem olvas
mányos is. Az "adatközlők" jó "szótehetségű"

emberek. Sokáig hallgatták, míg továbbadói,
alakítói lettek a hagyománynak. Ez a hallgatás
beleélést is jelentett. Érdekes a szcrzök tapasz
talata e tekintetben is: katolikus falvakban
sokkal gazdagabb, mcscibb hagyományt talál
tak, mint más felekezetűekkörében (555. old.).
Az érzelmekre erősebben ható elbeszéléseket
szívesebben mesélik a katolikusok. Csodálatos
ez a beleélés, az elbeszélők azonosulása a bib
liai szercplökkel. Meghatódunk Péter esendő

ségén, de még inkább azon, hogy minden
korok asszonyai mennyire rokonuknak, test-

vérüknek, sorstársuknak érezték Máriát, a
Szűzanyát, minden örömében, de még inkább
fájdalmában.

Azt se felejtsük, hogy e kötet anyaga, ha
gyományköre ma is él és hat. Bár félő, hogy
lassan - részben egyéb szórakoztató és embe
reket összehozó lehetőségek mellett - egyre
ritkábbak azok a liturgián kívüli, otthoni. csa
ládi "ünneplések", amelyekről az utószó oly
nagyszerü képet rajzol (553. old.). Pedig ezek a
családi ünnepek a nélkülözhetetlen családi
katekézis részei, és ma még nagyobb szükség
van e hagyomány ápolására, mint valaha. Ez
már nem is csak Biblia-élmény kérdése, ha
nem a keresztény élet hétköznapjainak éltető

forrásvidéke.
A kötetet Somogyi Győző grafikai díszítik.

Ezek annyira ideillök, hogy azt hihetné az em
ber, Somogyi ismert stílusát ezek a bibliai el
beszélések ihlették. Nagy értéke a kötetnek.

Végezetül egyetlen ízes példát idézek. A 487.
oldalon így olvashatjuk a feltámadt Krisztus
tanítványait küldő szavait: "Tanítsatok és ör
vendezzetek mindenki előtt!" Igen sok ha
sonló példát idézhetnék arra, hogyan tudja
sok elbeszélés egyszeru szavakkal megragadni
a lényeget. Nem hitbuzgalmi könyv ez, hanem
magyar népi biblikus történetek bemutatása.
Ám ezek a történetek, a Parasztbiblia darabjai,
sokszor zseniálisan megragadják a Szent Bib
lia mondanivalójának szellemét és teológiailag
is pontos tanítását. Amióta olvastam, vissz
hangzik bennem ez az egyszeru felszólítás:
"Tanítsatok és örvendezzetek mindenki előtt!"

(Gondolat)

Rosdv Pál

Csudatörténetek

Az Achates nevú ko fekete fejeres erekkel elegyí
tett, hasznos kígyómarások ellen . . . Alectoris kd
négyesztendős kappanzúzában találtatik, néha
találtatik régi tik gyomrában is. Ezt a követ, ha
ki szájába tartja, szomjúságot elmúlathatja, erőt

ád az embemek, ha ki vele hordozza, embemek
nagy vidámságot csinál. De ezeket mindeniéle
állatnak elevenségében kell kivenni a követ a
gyom rából, úgy szemeket, nyelveket, és a vízbe
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elevenen vetni ... Hasonló-képpen vetetik ki a
darvak gyomrabál is, ki darukonek; kígyótól ki
gyokonek, békatol békakonek, kik embert méreg
től megmentik ...

Az idézeteket még sorolhatnám annak bizo
nyítására, hogya hajdan elhangzott prédiká
ciók számtalan néprajzi, történeti, irodalom
történeti adatot tartalmaznak. Azt hiszem
azonban, egyszerűbb, ha az olvasó kezébe
veszi Sinkó Ferenc Csudatörténetek címu válo
gatását, s abból olvassa ki a keresett adatokat.
Levéltárainkban, könyvtáraink ban, múzeurna
inkban számtalan kiadott és kiadatlan prédi
kációgyűjtemény található, s ha a kutató
ezekbe olykor-olykor beleolvas, azonnal meg
érzi belőlük a szerzö korának leglényegesebb
emberi, társadalmi problémáit. A templomi
beszéd napihír gyorsaságú müfaj. Ahogyan az
újság azonnal reagál az élet minden lényeges
eseményére, úgy a prédikáció is képes arra,
hogy a kor embereinek tudatát, a társadalmi
bajok legmélyét is feltárja, s az utóbbiak javí
tására valamiféle javaslatot tegyen.

A példák hatnak, s ezért szinte a keresztény
ség kezdete óta számtalan szentbeszéd igyeke
zett a példák sokaságával bizonyítani. Ezért a
prédikációkhoz jól használható példagyűj

temények születtek, s jutottak el Európa min
den országába, talán még a tengeren túlra is.
Nem csodálkozhatunk ezek után azon, hogya
müfaj állandóan változtatja arcát. Egy-egy
exemplum-szöveg a századok folyamán állan
dóan változik, bizonyító erejét azonban olykor
csak úgy őrizheti meg, ha szerzöjének neve is
fémjelzi. Egyházi és világi, keresztény és nem
keresztény szerzök gyűjteményeiből,műveiből

a keresztény, illetőleg katolikus templomok
szószékein hangoznak el a legkülönfélébb tár
gyú példák, amelyeknek egyike-másika már a
novella müfaj határaival is érintkezik.

Sinkó Ferenc arra vállalkozott, hogy néhány
neves katolikus pap szerzö, mint Marosvásár
helyi Gergely (1622), Káldi György (1631), Páz
mány Péter (1636), Taxonyi János (1740), Ber
talanffi Pál (1754) prédikációibó], illetőleg

gyűjteményeiből kiválogasson egy kötetre
valót, s egyértelműen bizonyítsa, hogy ezek a
magyar novellairodalom kezdő lépései. A bör
tönben éhhalálra ítélt anyát az egyik példa
szerint leánya szoptatja, hogy a pusztulástól
megmentse. Egy másik exemplum, amely Páz
mány prédikációjában hangzott el, még jezsui
ta színpadon is színre került: egy király három
fiúgyermeket hagyott maga után. Mindhár
man a trón várományosai lettek volna, az or
szág vénei azonban úgy döntöttek, hogy a
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szornszéd ország királya válassza ki a három
fiú közül a trónra legalkalmasabbat. Ariefa
nesz király kiásatta a három fiú atvjának holt
testét, s azt mondotta; az örökli a trónt, aki íja
val eltalálja a megholt király szivét. A két
nagyobbik fiú számtalan nyíllal meggyalázta a
halott apa testét, a legkisebb azonban képte
len volt erre a tettre, s ezzel bizonyította, hogv
nemcsak halálában, hanem életében is tisz
telte királyatvját. Ariofanész tehát a legkisebb
fiút ültette trónra.

A példák ezreiból válogatva, tulajdonkép
pen minden keresztény erkölcsi követelmény
re lehetett történetet találni. Közöttük számta
lan profán tárgyú is olvasható, és semmi két
ségünk nem lehet afelöl, hogy ezek jelzik a
magyar novella mulaj kezdeteit. Sőt egyik
másik reneszánsz ízeivel Boccaccio Deka me
ral/jában is helyet kaphatott volna.

Sinkó Ferenc azonban nem elégedett meg
azzal, hogy összegyűjtötte a megnevezett szer
zöktol e száz példát, hanem a válogatás elé
magvas előszót. helyesebben bevezető tanul
mányt is írt. Ebben pontosan tisztázza a példa
fogalmát, áttekinti történetet, vázolja, hogya
magyar katolikus szerzök nemcsak egyházi jel
legű példatárakat aknáztak ki nagy haszonnal
szónoklataikban, hanem számtalan görög-la
tin szerzö müvét is. Szerenv, de szorgalmas
mindenes szolgálo az exemplum - írja többek
között - ott van már az első magyar nyelvemlék
ben, a Halotti Beszedben ...

Azt is feltárja Sinkó, hogy az cxemplurnokat
már keletkezésük idején is megkülönböztették
tárgykörük szerint. A profán tárgyút históriá
nak vagy történetnek, a szentek tetteiről szó
lót csudatörténetnek nevezték. A profán dara
bok között boszorkány- vagy ördöghistóriák
és állatmesék is megelevenedtek. Ilyenformán
Aesopus és Phaedrus, Pesti Gábor és Heltai
állatmeséi továbbélnek a katolikus prédiká
ciókban is. Sinkó Ferenc munkája tulajdon
képpen második kötete lehetne egy "sorozat
nak". Az első kötet Szabó Lajos példagyűjte

ménye lenne (Monda nékik egy példázatot,
1982), amelyben a neves szerzö a református
és evangélikus prédikációkból válogatott ösz
sze egy kötetre valót.

Szabó Lajos és Sinkó Ferenc kötetei jelzik,
hogy híres prédikátoraink műveinek kiadása
terén még óriásiak az adósságaink. Sinkó és
Szabó Lajos munkája ugyan törleszt ebből va
lamennyit, a "sorozatot" azonban minden
képpen kívánatos lenne folytatni. (Európa)

Kilián István


