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Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól.

22. szám. XI. évfolyam. 1940. november 15.

Ember, gondolj a halálra!*
Halotfak napja, szomorúan szép ünnep.
Szomorú, mert néha egészen friss, máskor 

már behegedt, de mindig csak fájó sebeket szag
gat fel. És mégis szép, mert az emlékezés, hálá
nak és szeretetnek legszebb virágait fakasztja szí
vünkben.

Aki csak teheti, elzarándokol ezen a napon 
a temetőbe s az ugyancsak halódó természet leg
szebb virágait helyezi az omladozó, vagy egészen 
új sírra, melyen égő szeretetének jeléül még gyer
tyát is gyújt.

Mily szép is ilyenkor a temető!
A szemnek is milyen szép látvány az a sok, 

legtöbbször fehér krizantémos sír, melyeken az 
alkonyat beálltakor apró lángok, mint megannyi 
szent János bogarak ragyognak. Hát még a mé
lyebben érző emberi szívet milyen kellemes bizser
gés hatja át, amikor látja, a sírok mellett imára 
kulcsolt kézzel álló megtört testű, vérző szívű, 
barázdás arcú szülőt, árván hagyott gyermeket, 
szerető hitvest, vagy hálás rokont.

Elmegyünk, vagy legalább is el szoktunk 
menni a temetőbe ezen a napon. Talán a szívünk 
szeretete visz, de az is lehet, hogy csak a meg
szokás. Elmegyünk a temetőbe máskor is, hogy 
megadjuk elköltözött embertársunknak a végtisz- 
tescéget.

S ilyenkor, ha letekintünk a frissen ásott 
sír mélyére s körüljáratjuk szemünket a sokszor 
megszámlálhatatlanúl sok sirhanton, elmerengünk 
azon, hogy a temető tulajdonképpen egy névtelen,

*) November 2.-ika Halottak napja, — november hó
nap a halottak hónapja.

fénytelen és időtlen örök város a föld alatt, ahol 
sok-sok ház van és mindegyikben egy-egy meg
békélt lakó.

És a mai bizonytalan, [nehéz élet irgalmat
lanul nagy gondjai és lelketlen akcsarodásai köze
pette—valljuk be—vannak perceink, amikor irigy
kedve gondolunk erre a hallgatag, örök városra, 
ahol nincsen ugyan kacagás, de nincsen sírás sem, 
nincsen öröm, de nincsen bánat sem.

Elmélázunk, milyen igazán érdekes az, hogy 
mindnyájan egyformán születtünk és ahányan csak 
élünk, mind annyiféleként halunk meg.

Elsiratjuk szeretetteinket százszor is. Szent 
ígérettel fogadjuk, hogy mindent úgy tesszünk, 
ahogyan hasonló esetben ők cselekednének, ha 
élnének.

Mindenre gondolunk, csak egyre nem... 
Hogy mi is a temetőbe kerülünk.

Már áll az a fa, vagy talán már ki is vág
ták, melyikből koporsónk készül. A naptárban 
benne van az a nap, melyen búcsút mondunk 
ennek az életnek. A föld is meg van, melybe te
metnek bennünket.

„A halál bizonyos, csak az órája bizonytalan!"
Megkeres és biztosan megtalál bennünket. 

Nincs a földnek zuga, ahova elrejtőzhetnénk előle. 
Nincs orvosa és nincs orvossága.

A halálban a legbizonyosabb az, hogy ideje 
teljesen bizonytalan.

S mi mégis úgy élünk, mintha sohase kel
lene meghalnunk...

Emberek, gondolkodjunk!
Nem lenne-e jobb úgy élnünk, mintha a 

következő percben már meghalnánk?!
Gasztonyi Kálmán.
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Ki ak ar pilóta lenni? A honvédség előkép
zésben részesíti azokat, akik pilóták szeretnének 
lenni. Felvétel dolgában minden felvilágosítást 
megad a Magyar AERO Szövetség (Budapest, 
Vigadó - utca 2.) A szükséges tájékoztatót a szö
vetség díjmentesen megküldi azoknak, akik a lé
gihaderőhöz pályáznak. Csak egészséges fiatalem
berek jelentkezzenek.

Emelik a selyem gubó beváltási á rá t. A
csallóköziek megkeresték a földmívelésügyi minisz
tert a selyemgubótermeiés fokozása érdekében. A 
földmívelésügyi minisztérium most értesítette a 
csallóközieket, hogy jövőre jelentős mértékben fel
emelik a selyemgubó beváltási árát. Ott, ahol ele
gendő eperfa van, érdemes már most télen, házi
munkával előkészíteni a szükséges nagyobb felsze
reléseket.

Felhívás katonai továbbszolgálatra. — 
Bartha Károly honvédelmi miniszter felhívást tett 
az önkéntes katonai továbbszolgálatra. Szükség van 
a honvédség kiépítésére. Ezért minden 30-ik élet
évét még be nem töltött férfi önként továbbszolgá
latra jelentkezhet. Nős, családosok is jelentkezhet
nek. Felveszik azokat is, akik a volt csehszlovák 
hadseregben szolgáltak, mint altisztek és azután a 
honvédségben a sikeres átképzésen keresztül estek. 
Ez a rendelkezés vonatkozik a volt román katonák
ra is. A továbbszolgálók leszereléskor nagyobb 
végkielégítést kapnak.

A magyar ősvallás és a kereszténység.
(6. közlemény.)

Ezek az események Mózes első könyvének 
9-ik részében vannak leirva, Isten szavai pedig, 
amelyeket a szivárvány feltűnésekor mondott a 
bárkában megmenekült Noénak és fiainak, a 9-ik 
rész 9 —18-ig terjedő verseiben:

„Én pedig ma szövetséget szerzek 
tiveletek és a ti utódaitokkal.

És minden élő állattal, amely veletek 
van: madárral, barommal, minden me
zei vaddal, amely veletek van s a föld
nek minden vadjával.

Azért legyen ez az fv a felhőben, 
hogy lássam azt és megemlékezzem arról 
az örökkévaló szövetségről Isten között 
s minden élő testből való élő állat kö
zött, mely a földön van.

— Ez az ív ama szövetségnek jele, 
melyet szerzettem köztem és minden test 
között, ami a földön van."

Az özönvíz történetéből az látszik, hogy az 
állatokért az ember felelős s az állatok szeren
csétlen sorsát az ember rosszasága okozta. Isten 
szavaiból pedig, — melyeket a szivárvány feltűné
sekor Noénak és fiainak mondott, kegyelme és 
szövetsége megpecsételésére, az látszik, hogy az 
emberiség megváltásával az állatvilág megváltása 
is be fog következni, hiszen Isten a maga meg
váltó szövetségét megígéri most, nem csak az em
bereknek, hanem az állatoknak is akiket előzőleg a 
bűnbeesés alkalmával az emberiséggel együtt bün
tetett meg (Mózes I. 3. 17—18.).

Ezért mondja Pál apostol, hogy a teremtett 
világ — így az állatvilág is — nem önhibájából 
került abba a helyzetbe, amiben van, hanem az 
ember hibájából s a nehéz keserves állati sors 
egyes egyedül csak az ember fejlődésével és tö
kéletesedésével fog enyhülni. Ezért várják annyira 
az állatok is, hogy az ember magasabbrendű fej
lődést éljen át és elérje azt a nemes fokot, amelyen 
megérdemli azt a nevet, hogy Isten gyermeke, 
Isten fia.

„Mert a teremtett világ sóvárogva 
várja Isten fiainak megjelenését."

Rom. 8. 19.
„Mert tudjuk, hogy az egész terem

tett világ egyetemben fohászkodik és 
nyög mindidáigl" „
A kereszténység szerint tehát az emberiség

nek feladata van az állatvilággal szemben, még
pedig erkölcsi feladata s a kereszténységnek egyik 
célja, hogy az az állati szenvedés, amely az emberi 
bűnök által jött létre, az ember megjavulása által 
eltűnjön a földről.

De ez csak az egyik oldala annak, amit a 
kereszténység az állatokban lát. A másik oldalt 
János evangélista domborítja ki a Jelenések köny
vében, ahol az állati alakokat erkölcsi erők és tu
lajdonságok jelképezésére használja fel. így a kígyót 
és sárkányt mint állati alakot felhasználja az ördög 
és Sátán jelképezésére de a fehér lovat, a bárányt, 
a bikát, az oroszlánt stb. felhasználja a legma- 
gasztosabb, legszentebb erők jelképezésére, vagyis 
úgy jár el, mint a magyar mese: földöntúli, fen
séges égi lényeket állati alakban mutat be (János 
jelenések könyve 4-ik és 6-ik rész). János Jele
nések könyvének ez a felfogása megint arra mu
tat, hogy az állati lények alakjai nem csupán 
visszamaradt alacsonyabb rendű létformát tükröz
nek, hanem tükrözik azokat a magasztos bölcse- 
ségű erkölcsi lényeket is, akik az állatvilágot igaz
gatják s a minderiség céljai felé vezérlik.

** *
A világ minden meséjében megtaláljuk a ke

reszténység mindkét állásfoglalását az állatvilággal 
szemben. A mesebeli ember, ha jó úton halad és 
helyesen fejlődik, felismeri hivatását az állatvilág
gal szemben, segít az állatokon, akik az ő jóságát 
százszorosán és ezerszeresen viszonozzák. A rossz 
úton járó, a visszamaradó ember azonban nem

38
Világ folyása.
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teljesíti a mesében feladatát az állatokkal szemben, 
ezért el is esik az állatok csodálatos segítségétől 
és sorsa rosszra fordul.

. Ugyancsak meg van a világ minden mesé
jének az a tulajdonsága is, hogy szeret mind go
nosz erkölcsi erőket és tulajdonságokat, mind 
magasztos szent erkölcsiséget is állat alakban 
megjelentetni. így gonoszságra csábító, vad, sö
tét lényeket is ábrázol állat alakban s magaszto
san segítő, gyógyító, áldott lényeket is.

E tekintetben a magyar mese nem üt el 
a többi mesétől. Ellenben az állatvilágra vonat
kozóan sajátos jellege abban nyilatkozik meg, hogy 
igen gyakran juttat szerepet két sajátos jelké
pes állatnak: a sárkánynak és a táltos paripának. 
Az utóbbira a táltos paripára bátran rámondhat
juk, hogy a magyar mese egyik legnagyobb jel
legzetessége, — azonban a sárkány is oly gyak
ran fordul elő a magyar mesében, hogy alakja 
kidomborodik s ha nem is nevezhető jellegzetesen 
magyar mese-motivumnak (hiszen más mesékben 
is előfordul), — mégis külön kell elmélyedni 
benne is, akárcsak a táltos paripa jelentőségében, 
mert a mesélő magyar lelket különösen erősen 
foglalkoztatja.

A sárkány.

Arra a kérdésre, hogy ki, mi a sárkány és 
mit jelent: legvilágosabban János Jelenések könyve 
felel meg a 12-ik részben.

„...Feltűnt az égben egy nagy veres 
sárkány, akinek hét feje van, tíz szarva 
és* a fejein hét korona...

És a farka után vonszolta az ég 
csillagainak harmad részét és a földre 
vetette 'azokat.

Azután pedig odaállt a Napba öltö
zött Asszony elé (aki terhes vala és 
szülni akarta a világ megváltóját), hogy 
mire szül,elpusztítsa a gyermeket...—

De lett az égben nagy viaskodás, 
mert Mihály (arkangyal) és az ő angya
lai viaskodnak a sárkánnyal és a sár
kány seregeivel.

De a sárkány és az ő seregei nem 
tudtak diadalt aratni s elvesztették 
helyöket a menyben.

A földre vetteték le a sárkány, ama 
régi kígyó, ki neveztetik ördögnek és 
sárkánynak, ki az egész föld kereksé
gét gonoszra csábítja s félrevezeti: a 
földre vetteték le. S vele együtt az ő 
seregei is a földre vettetének."

Azóta a Sárkány a földön van s 
mivel a Napba öltözött asszony fiát: 
a világ Megváltóját nem tudta meg
semmisíteni:

„Megharagudott a sárkány a Napba

öltözött asszonyra s harcba lépett mind
azokkal, akik a Napba öltözött asszony 
fiának: a Megváltónak hívei és atya
fiai. Harcol mindazokkal, akik Isten 
parancsolatait megtartják s akik Krisz
tus Jézus akaratának hűséges őrei..."

E sorok megmutatják, hogy a Sárkány 
az ősi ellenfele Krisztusnak, hogy a Sárkány az 
az ősi gonosz lény, aki a világ eleje óta rendbon
tásra törekszik a mindenségben s az emberi lé
lekben. A Sárkány: a rossz, akinek tanyája most 
a föld s aki örökösen tevékenykedik és harcol, 
mint a jó ősi ellensége, a földön élő igaz embe
rekkel.

Ezzel a leírással szemben nézzük meg, hogy 
a magyar mitológiák mit írnak a magyar ősval
lás, a magyar néphit és a magyar mese sárká
nyáról. Ipolyi a következőket írja:

„A magyar mese sárkánya föld alatt, , 
barlangokban, különösen iszapos és sá
ros mocsarakban lakik — mert lénye 
a nappal és nyárral ellentétes és sár
hoz van kötve. Innét került nevébe a 
sár megjelölés...
Alakja szárnyas, teste hosszú kígyó, pik
kelyes, kemény bőrrel, körme, foga 
hosszú, farka ostorként csavargó, taraja 
lángoló.

De nemcsak kölső alakjában, ha
nem természetében is szörnyeteg s 
óriás erejét, hatalmát pusztításra, ra- 
gadozásra, elátkozásra használja fel. 
Embert és állatot egyaránt elragadja, a 
természet erőit (vizet, világosságot stb.) 
elzárja az emberek elől s áldozatokat 
követel stb. Nemcsak egyedül van, 
hanem vannak hozzátartozói, népei és 
seregei és valamennyien az ember ár
talmára törekednek..."
• A mesehős legnehezebb feladata a 
sárkánnyal való küzdelem, legmagasabb 
célja a sárkány legyőzése. Ha eléri, 
akkor életének vonala, lényének értéke 
magasra ível s eléri a magyar mesék 
világának zenitét—“
Kandra Kabos ugyanúgy jellemzi a magyar 

sárkányt, mint Ipolyi, majd pedig ezt írja (1897- 
ben):

„A magyar sárkány szó a perzsa nyelv
ből került hozzánk török közvetítéssel*

A sárkányok nemcsak voltak vidé
kenként, hanem a néphit szerint vannak 
még ma is.u
Ezekhez az idézetekhez nincs mit hozzá

tennünk. Elég, ha összehasonlítjuk azt, ahogy 
János írja le a sárkányt azzal, ahogy a magyar 
mesék írják le s meg kell látnunk azt a mély

*  Perzsia annyiban is a sárkány jelkép őshazája, 
hogy perzsák a rossz istenségét, Ahrimánt, minden időkben 
szokásos volt sárkány alakban is ábrázolni.
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összhangot, ami a kettő között van nemcsak a 
sárkány lényére, de a sárkány harcára vonatko
zólag is. Mind János, mind a magyar mesék 
megmondják, hogy ma is még áll a harc a sár
kány és az igazak között. A sárkány János szerint 
az igaz emberekben tulajdonképen Krisztust tá
madja, az igazak pedig akik küzdenek a sárkány
nyal: Krisztusért harcolnak, A sárkányt véglegesen 
csak Krisztus erejével lehet legyőzni és ártalmat
lanná tenni. Amikor ez meg fog történni, akkor a 
föld fejlődés, már el is érte célját s a megváltás 
erői teljesen diadalra jutnak. Addig is azonban, 
míg ez bekövetkezik a magyar mesében, egy-egy 
sárkány megöletése, egy-egy sárkány legyőzése 
mindég megváltó hatást gyakorol. Nemcsak em
berek és állatok szabadulnak meg a sárkány 
nyomorgató karmai közül, nemcsak a föld alá 
sülyedt birodalmak, helységek s azok lakói sza
badulnak meg a sárkánytól, hanem valósággal 
egy új világ nyílik meg a sárkány legyőzetése 
folytán..*

A táltos.
.T i is, riró szárnyakon járó, 
hamar lovak, akiknek hátukon 
a jó vitéz ifjak gyakran küz
denek ---------------------------------------------------—

Adassák egészség már mind
nyájatoknak.' Balassa Bálint.

Régi szótárak értelmezése szerint a táltosok 
a régi pogány magyarok bölcsei és papjai. A Bé
csi Kódex bibliafordítása felsorolja a nem keresz
tény papok elnevezései között a táltost is. A tál
tos kifejezést azonban a magyar mese más érte
lemben is használja. A mese nem a pogány ma
gyar papi bölcseket nevezi táltosnak, hanem a 
természetfeletti erővel, szellemi látással s minden 
rejtelmet ismerő bölcseséggel felruházott embere
ket és lovakat is. A táltosság csodálatos tulaj
donság a magyar mesében, amely tulajdonsággal 
bírhat ember is, állat is. A táltos képességei em
berfelettiek, úgy szellemi, mint testi téren is. A 
táltosság csodatevéssel jár.

Táltosokról nemcsak a régi pogány magyar 
vallás, nemcsak a magyar mese tud, hanem a 
történelmi idők mondái is névszerint felsorolnak 
táltoslovakat és táltos embereket egészen késő 
időkig. Ez mutatja, hogy a táltos fogalma és él
ménye milyen mélyen és tartósan benne gyöke
redzett a magyar lelkiségben s érthető, ha a ma
gyar mesét összes jellemző tulajdonságai közül 
legjobban a táltos szerepe jellemzi. A magyar 
mese igazi hőse majd mindég vagy egészen tál
tos vagy pedig legalább egy-egy táltosi tulajdon
sággal megáldott valaki. A magyar mesék nagy
része azt tartalmazza, hogy a hős, aki már a 
mese megindulásának elején is táltosi hajlamokat 
mutatott, miképen fejlődik ki harcok, megpróbál
tatások és győzelmek útján egészen táltossá. A 
magyar mesében a teljes táltosságot ember és ló 
is külön-külön nem nyerhetik el. Éhez szükséges,

•L. Ipolyi Arnold: Magyar mitológia I. kötet VIII. 
fejezet.

hogy az egymáshoz tartozó táltos ember és táltos 
ló egymásra találjanak.

Kandra Kabos Magyar Mithologiája ezt írja: 
„A mesék táltosa rendesen egy girhes-görhes sánta 
ló, csupa csont és bőr s a lábán is alig tud meg- 
állani.

A városból gazdája csak nagy üggyel-bajjal 
tudja kivezetni, hol megrázkódik és nagyot fúj, 
hogy aranyszőrű paripává átalakuljon.

Sürgetős és mulasztást nem tűrő esetekben, 
az abrakolás után, amely többnyire „egy teknő 
parázzsal“ történik, beáll a ló csodálatos átalar 
kulása.

A táltos ló ettől fogva beszél, tudja a gaz
dája gondolatát, a jövendőt előre látja és így a 
gazdáját mindenben tanácsokkal és utasításokkal 
ellátja, csak abban az egyben kéri gazdája utasí
tását, hogy miképen repüljön? — Úgy-e,minta 
sebes szél, vagy úgy-e, mint a sebes gondolat?"

Bűvös jeladásra tüneményszerü a megjele
nése, majd pedig úgy eltűnik, mintha a föld 
nyelte volna el.

„Meséink egy harmad részében ö képviseli a 
csodás elemet. “

Ipolyi Arnold pedig a következőket mondja:
„A táltos lehet ember és ló egyaránt Mind

kettő fogakkal születik a világra s ha túl korán 
észreveszi valaki táltosságukat, a többi táltos el
viszi és elrejti őket. Táltosnak születni kell. Ab
ból, aki nem születik táltosnak, sosem válhatik 
táltos. Próbákat kell megállnia, majd pedig ván
dorolnia kell, hogy megkeresse a maga táltos 
lovát. •

A táltos ló mindég rossz és sovány, míg a 
táltos észre nem veszi s magának meg nem szerzi. 
Csak amikor táltos ember és a táltos ló egymásra 
találnak, akkor tör elő mindkettőnek,, embernek és 
lónak, igazi, teljes táltosi ereje. A táltos lovat 
csak táltos ember használhatja, ha azonban a 
táltos ember táltos paripára szert tett, azzal nagy 
dolgokat visz véghez. A táltosnak nagy a tudo
mánya, alakját is képes megváltoztatni, s bár 
könyvből nem tanítják, ismeri a rejtett dolgokat s 
a titkokat is. Beszél a madarakkal, fákkal, növé
nyekkel, érti a csillagok jelentését, fel tud szállni 
a túlvilágra, le tud menni az alvilágba stb. stb.“

Más helyen is bőven foglalkozik Ipolyi a 
táltos lóval s azt mondja róla: „A táltos ló a 
magyar mesében tud tüzet okádni, érti az ember 
beszédét, beszél maga is, ismeri a múltat, jelent 
és a jövendőt. Ezért óvja és vezérli gazdáját, ter
mészetfeletti erejével megsegíti, magával ragadja 
őt országokon át, viszi őt küzdeni sárkányok el
len s még a túlvilágra is. Némely táltosnak — 
lónak és embernek egyaránt — nap, hold vagy 
csillagok vannak a homlokán s ez mutatja égi 
származásukat, földfeletti erejüket, magasabbrendű 
lényüket."

A magyar mesékben a táltos szót kétféleké
pen találjuk meg: táltos és /dfos-ként.- Van egy 
felfogás, amelyik azt vallja, hogy a ló csak addig 
tátos, amig girhes, kopott, aszott; de amikor igazi
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gazdája rátalál, egy szárnyaló csodaparipa válik 
belőle: akkor ő is, gazdája is megkapják a táltos 
nevet.

Tátos és Táltos.

Szemétdombra űzött, sovány, girhes pára, 
Hálni járó lélek, romladozó vára!
Senkise akarja tető alá zárni,
De ö nem fárad el hűségesen várni, 
Megálmodott ura, míg el nem jő érte: 
Jövőtlátó nagy Bölcs, sok csoda kísérte.

Ö, kinek szívében égi erők laknak,
Ki mindég mindenét kiosztja másoknak, 
Sorsokat kovácsol, életeket ment meg, 
Fényétől a Gonosz halálosan remeg. 
Megváltások titka: vérré vált már benne. 
Pillantása alatt: átok, áldás lenne.

Ha Ő jön, a táltos s kantárát ráveti:
Fakó, ráncos állat csúfságát leveti,
S amint Elizeus ég erejét vette,
Mikor Illés keze palástját rátette;
Úgy válik tátosból csillagjáró, kényes, 
Szárnyaló paripa, tüzet álló, fényes.

Patája nyomában gyógyvizek fakadnak,
Szava tanácsára királyok hallgatnak. 
Legnagyobb vitézek erejét tetézi, 
Teremtmények Ura, őt örömmel nézi —
De ha hű várásban ki nem tartott volna, 
Nagy csoda Táltosa, hiába jött volna!I!

*
*  *

Mióta az emberiség csak létezik, mindég 
voltak élményei és tapasztalatai, amelyeket csak ha
sonlatokkal, példázatokkal tudott kifejezni. így pél
dául egy bizonyos fajta jószívűséget csak úgy lehet 
meghatározni, hogy melegszívűség. Amikor ezt a 
szót kimondjuk, hogy „melegszívű", olyan hason
lattal élünk, amely hasonlatot a külvilágból — a 
a tűz birodalmából — merítjük. Hasonlót cselek
szünk akkor, amikor azt mondjuk, hogy „ragyogó 
kedély" vagy „savanyú ember" vagy „maró gúny," 
„feneketlen gyűlölet," „sötét előérzet," „magos er- 
kölcsiség", „kristálytiszta gondolkodás" stb. stb. 
Ezekben a kifejezésekben az emberi szívről úgy 
beszélünk, mint a tűzről, a kedélyről, mint a 
napról, az emberről, mint ízről,, a gyűlöletről, 
mint mocsárról stb. stb. Még feltűnőbb, hogy a 
hűtlen szeretőt vagy ravasz barátot egyszerűen 
„kígyónak", a kegyetlenkedőt fenevadnak, az ostoba 
asszonyt „libának," a buta férfit „szamárnak" szok
tuk nevezni stb. ■

A régebbi nyelvhasználatban hasonló kifeje
zések még gyakrabban fordultak elő, mint ma s nem 
történhetett meg, hogy egy ilyen képletes kifejezés 
használatát valaki is félreérthette. Ma sem fordul 
elő, hogy szamár vagy liba vagy kígyó kifejezést 
ne annak minősítsük, aminek szánva van. Ha azt 
halljuk valakiről, hogy liliom-lelke van, tudjuk

milyen lelkiséget kell ezalatt értenünk, épúgy 
akkor is, ha azt halljuk valakiről, hogy mákvirág 
vagy jómadár. S eszünkbe sem jut csodálkozni 
azon, hogy az ember erkölcsi és szellemi tulajdon
ságait növénnyel vagy állattal jellemezzük. Érezzük, 
hogy a növényt és az állatot bizonyos esetekben 
épen azért kell erkölcsi és szellemi tulajdonságok 
jellemzésére felhasználni, mert ezeket a szellemi 
és erkölcsi tulajdonságokat semmi mással nem 
tudjuk hívebben jellemezni.

A lovat a múltban évezredeken keresztül 
épúgy felhasználták az ember lelki tulajdonságai
nak és képességeinek jellemzésére, mint ahogy mi 
ma felhasználjuk a kígyót, libát, szamarat stb. A 
ló évezredeken keresztül az embernek egyik 
szellemi erejét jelképezte. A Krisztus előtti 4-ik 
században Plató, a görög műveltség magaslatán, 
a ló alakjával fejezte ki képletesen az embernek 
azokat a képességeit, amelyeket nem maga az 
ember fejlesztett ki belsejéből, nevelés és tanulás 
útján, hanem ajándékba kapott talán magasabb 
világokból Platónak evvel a felfogásával egyeznek 
a magyar mesék is, mivel a táltos ló a magyar 
mesékben is mindég olyan erőket és képessége
ket képvisel, amiket ember tanulás és kiképzés 
által nem sajátíthat el, bármennyire is fejlessze 
önmagát, hanem csak magasabb világokból, ado
mányként kaphat. Míg tehát a lassú járású, csö
könyös szamár a földhöz ragadt butaság jelképe- 
zésére szolgált mindég, úgy a szélsebes járású, 
nemes paripa az emberi lélek égi származását s 
égfelé szárnyalását jelképezte minden időkben.

Ebben az értelemben jelenik meg a keresz
ténységben is a ló képe és pedig mindjárt keresz
ténység megszületése után:, a Szentírás legutolsó 
könyvében János Jelenéseiben. Ennek hatodik része 
írja le, hogy amikor a szent történés csúcspontjára 
hág s Krisztus bárány képében feltöri a világtitkok 
pecsétjét az Istent dicsőítők gyülekezetében, egy
másután négy paripa jelenik meg. Egy fehér, egy 
piros, egy fekete és egy sárga. Mind a négy, lo
vasával együtt, emberfeletti erőket: a mindenséget 
átható, négy világraszóló, földöntúli erőt képvisel. 
A fehérnek hatalma van a teremtő erők felett, a 
pirosnak a béke felett. A fekete az igazságosság, 
a sárga a vallásosság erőit irányítja. János láto
másainak képén tehát mind a négy ló magasztos 
hivatást tölt be a mindenség kormányzásában, 
lovasával együtt, nyilván azért, mert a mindenség- 
nek azt a csodálatos, magasztos négy erőjét János 
nem tudta semmiféle szóval, hasonlattal és körül
írással olyan találóan ábrázolni, mint az égi lova
sokkal s égi paripákal.

Ha elmélyedünk a magyar mesék táltosaiba 
s lelkünk elé idézzük a tüzet fújó, gondolatsebes
séggel száguldó, beszélő, minden bölcseséggel 
teljes táltos paripát s csodaerejű, győzelmes gaz
dáját, úgy érezzük, hogy aki gyermekkorától kezdve 
mélyen a leikébe szívja a magyar meséket s azok 
fenséges táltosalakjait, érett korában könnyebben 
•fogja János Jelenéseinek magasztosságát megköze
líteni.
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v .

A keresztény ember magatartása. ■

Az eddigiekben már töbször hivatkoztunk 
Pál apostolra, mert a kereszténységnek némely alap
vonását a mi számunkra ő különösen . világossá és 
érthetővé tette. így a keresztény ember magatartá
sával is legnagyobb részletességgel foglalkozott s 
erre vonatkozólag nemcsak bő tanácsokat adott, ha
nem Krisztus példáját és tanítását úgy írta le, hogy 
minden ember minden időkre megláthassa a maga 
egyéni élete nagy és kis kérdéseinek megoldását.

Természetes azonban, a keresztény ember 
magatartása nemcsak Pál, hanem valamennyi apos
tol és evangélista írásaiban is nagy szerepet ját
szik s az errevonatkozó alapigazságot — Krisztus 
nyomán — valamenyien leszögezik. Ennek az alapi
gazságnak lényege* hogy a kereszténységben egy
aránt fontos a belső és a külső magatartás. A 
belső magatartás a hit, az érzület, a gondolkodás- 
mód, a vágyak stb. területén érvényesül, a külső 
magatartás pedig a cselekvés, az irgalmasság, ön- 
feláldozás, adakozás, megbocsátás stb. területén. 
Ez azt jelenti, hogy a kereszténységben nem elen
gendő a helyes belső magatartás egymagában, vagy
is nem elegendő, ha hit, szelídérzés, jóindulat, be
csületes gondolkodás stb. tölti be valakinek az életét, 
de a jó cselekedetek, azaz a helyes külső maga
tartás hiányoznak. Épúgy nem elég a helyes külső
magatartás, a jó cselekvés sem egymagában, tiszta 
gondolatok, szép érzések és nemes vágyak nélkül. 
Hiába irgalmas valaki, hiába adakozó és szorgal
mas, mégsem igazi keresztény, ha irgalmas csele
kedeteihez, adakozásához és szorgalmához nem 
járul hozzá a lélek belső, titkos világának szép
sége és nemessége.

A keresztény ember magatartását Jakab apos
tol levele a követkzőképen jellemzi:

„Mi haszna, atyámfiai, ha valaki azt 
mondja, hogy hite van, cselekedetei pe
dig n incsenek?----------------------------

A hit, ha cselekedetei nincsenek: 
meghalt önmagában.

S amiképen holta test lélek nélkül, 
úgy holt a hit is cselekedetek nélkül."
Pál apostol pedig ehhez hozzáfűzi a másik 

szempont megvilágítását is:
„Krisztus Jézusban a szertatások nem 

érnek semmit, csak a szeretet által mun
kálkodó hiti"

Tehát sem a helyes külső cselekvés egy
magában, sem pedig a helyes belső érzület egy
magában nem avathat kereszténnyé, azaz Krisztus 
Jézus kövétőjévé senkit sem, csupán a kettő együtt
véve.

Vájjon mért van ez így? Azért, mert a keresz
ténység csupán csak a szeretet alapján valósítható

meg: az Isten és felebárátok iránti szeretet alap
ján. A szeretet pedig természeténél fogva érzés, 
gondolat és tett együttvéve. Az még nem igazi 
szeretet, ha csak szeretetteljes érzéseket érzünk, de 
amellett szeretetlenül gondolkodunk vagy cselek
szünk. A szeretet csak akkor igazi bennünk, ha 
érzésvilágunk mellett gondolkodásunkat és tettein
ket is átjárja és irányítja. Ezért a kereszténység 
alapkövetelménye, a szeretet, magával hozza azo
kat a további követelményeket, amelyek a keresz
tény ember külső és belső magatartására irány
adók.

A keresztény ember belső magatartásának 
néhány lényeges vonására emlékeztettünk akkor, 
amikor a keresztény érzülettel foglalkoztunk. A 
keresztény ember külső magatartására vonatkozó
lag pedig idézzük az evangélium intését:

„Ahogy szeretnéd, hogy embertár
said cselekedjenek veled, cselekedjél te 
is úgy velük!"
Krisztus Jézus élő példájának és tanításainak 

alapján Pál apostol a Rómabeliekhez írt levelének 
12-ik részében a következő tanácsokat adja azok
nak, akik igaz keresztények akarnak lenni s Krisz
tust igazán akarják követni:

„Minthogy azért külön-külön felada
taink vannak a nekünk adott kegyelem 
által — ---------------- a hitnek sza
bálya szerint teljesítsük azokat

Akár szolgálat a szolgálatban; akár 
tanító a tanításban; akár intő az intés
ben; az adakozó a szelídségben, az elöl
járó szorgalmatossággal; a könyörülő 
vidámsággal mívelje. A szeretet képmu
tatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok 
a gonosztól; ragaszkodjatok a jóhoz. 
Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyön- 
gédek; a tiszteletadásban egymást meg
előzők legyetek; Az igyekezetben ne
legyetek restek; lélekben buzgók legye
tek; az Úrnak szolgáljatok reménység
ben-örvendező k, a háborúságban tűrök, 
a könyörgésben állhatatosak legyetek.
• A szentek szükségeire adakozók le
gyetek; a vendégszeretetet gyakoroljátok.

Áldjátok azokat, akik titeket kerget
nek: áldjátok és ne átkozzátok.

örüljetek az örülökkel és sírjatok a 
sírókkal.

Egymás iránt ugyanazon indulattal 
legyetek. Ne kevélykedjetek, hanem az 
alázatosokhoz szabjátok magatokat.

Senkinek gonoszért gonosszal ne 
fizessetek, a tisztességre gondotok le
gyen, minden ember előtt.

Ha lehetséges, amennyire rajtatok 
áll, minden emberrel békességben le
gyetek.

Magatokért bosszút ne álljatok, —
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Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj 
ennie, ha szomjuhozik, adj innia,

, Ne győzetessél meg a gonosztól, ha
nem a gonoszt jóval győzd meg!

* **
Az igazi szeretet, az igazi keresztény maga

tartás azt eredményezi, hogy Krisztus erejénél 
fogva a keresztény emberre nézve kegyelemmé 
válik mindaz, ami a többi emberre nézve szeren
csétlenség és baj.

Mindazt a szerencsétlenséget és bajt, ami 
afc embert érheti, nem lehet fölsorolni és elszá
molni. Ellenben a legnagyobb emberi szerencsét
lenségeket és bajokat három csoportban lehet 
összefoglalni. A betegség, öregség és halál hár
mas csoportjában. A biblia szerint mind a három 
a bűn következménye. A „bűnbeesésnek" nevezett 
nagy esemény előtt az emberiség létformájában 
ismeretlen volt még a betegség, az öregség és a 
halál. Épenúgy, mint ahogy addig ismeretlen volt 
a tévedés is. .

Az öregség, a betegség, a halál az a há
rom nagy szerencsétlenség-forrás, amiért a hindu 
ember — s vele együtt mindenki, aki buddha hitre 
tért — nem akar a földre jönni s azon igyekszik, 
hogy a megtestesülések sorozata mielőbb véget ér
jen s mielőbb bekövetkezzék az embernek tisztán 
szellemi állapota, amikor is a léleknek nem kell 
többé a földön élnie.

A kereszténység ezzel szemben azt mondja, 
hogyha Krisztus iránti szeretettel, Krisztus iránti 
hűséggel éljük át a bajt és a szerencsétlenséget, 
akkor Krisztus minden bajt, így a betegséggel, öreg
séggel és halállal összefüggő szerencsétlen
ségeket is kegyelemmé és áldássá változtatja. Ezért 
a keresztény ember a szenvedések és nehézségek 
miatt sohasem tagadja meg a földi életet. Ellenke
zőleg épen abban látja a földi élet értelmét, hogy 
a földön uralkodó szerencsétlenségek erejét Krisz
tus segítsége megtörje. Azt, hogy az igazi keresz
ténység miként vélekedik a fájdalomról, akkor lát
hatjuk leginkább,- ha a kereszténység beavatási 
rendszereit tanulmányozzuk. A misztérium-iskolák
ban történő beavatást ugyanis a kereszténység 
nem törölte el, hanem csak átalakította s fenn
állása első évezredében mind magasabb és ma
gasabb fokra emelte. Sajnos a beavatási módsze
reket úgy a kereszténység előtt, mint után is 
többen próbálták megrontani. így a helyes bea
vatási rendszerek mellett minden időkben voltak 
helytelen beavatások is. A keresztény beavatás 
épúgy, mint a kereszténység előtti beavatás azon 
alapult, hogy a beavatott egészen magos és átfo
gó tudásra tett szert, erkölcsi iskolázása, erkölcsi 
gyakorlatai és megpróbáltatásai útján. Vagyis mér
hetetlenül több tudást ért el, mint az, aki csupán 
csak tanul, de nem formálja át nagy kitartással 
és erővel a maga erkölcsi lényét. A keresztény 
beavatási rendszerek közül legismertebb az, amely 
a Grál mozgalom nevet viseli s amelynek egyes

elemeit Wagner is feldolgozta a Lohengrinben és 
Parszifálban.

A keresztény beavatás kiinduló pontja az 
alázat követése és átélése. Ezt a gyakorlatot a 
keresztény beavatásban, „lábmosásának nevezik, 
annak emlékére, hogy Krisztus az Utolsó Vacsora 
alkalmával — mielőtt a kereszthalálra elindult vol
na — megmosta tanítványainak lábát, holott azok 
sokkal alacsonyabb fokon állottak mint ő. A ke
resztény beavatás erkölcsi gyakorlatai közé tarto
zik, hogy a tanítvány lelkében élje át a lehető 
legnagyobb fájdalmakat, amik az emberiség fenn
állás óta voltak: a golgotái út fájdalmait. Ennek 
állomásai: a töviskoszorú viselés, a megostoro- 
zás, a keresztrefeszítés, a halál. A keresztény bea
vatásban, a beavatásra készülő jól tudja, hogy a 
legmagosabb élményhez, a legnagyobb áldáshoz: 
a feltámadáshoz csak akkor juthat el, ha az előző 
fájdalmas utat leikével hűségesen végigjárja éspe
dig nem a sorscsapások kényszere folytán, hanem 
szabad akaratból. A keresztény beavatott az emberi 
lét minden fájdalmát befogadja szívébe, hogy azok 
áldás forrásává változzanak át s a feltámadás 
útjára jussanak.

A Grál-lovagok mozgalmának, keresztény 
beavatási rendjéről idézzük Wagner szavait:

A Grál szentélyének leírása.
„Nagy, messzi táj az ismeretlen szent hon, 
tündéri vár, hol még madár se járt: Monszal- 
vát vára, benne fényes templom, 
nem látott soha, senki ilyen csodát.
Oltára, kincse, földöntúli serleg, 
mely mindenekre titkon, áldva hat; 
a földre hozták égi angyal seregek, 
itt híven őrzik tiszta férfiak.

Évente jön egy szűz galamb az égből,
Hogy szent erővel újra töltse meg.
E kincs a Grál! És boldogan megújúl 
Az örök lelke, hogyha fénye rezg.

S a Grál elküldi minden tájra hívét,
Hol bántanak jámbort és védeni kell 
S a szerető ott sem hagyja el hívét,
Míg titka ép s nevét nem tárja fel."

Az, aki Grál beavatásában részesült, így fejezi ki 
egyszerű szavakkal háláját:

„Legyen áldott a szenvedés, 
melytől bölcs résztvevést 
és résztvevő tudást 
tanult e balga fő!
A szent gerelyt 
im visszahoztam én!"

íme: a keresztény beavatásban a szenvedés áldás 
forrásá lett s a legmagosabb tudásra, a legnagyobb 
bölcseségre* a részvét tanít meg.

A kereszténységen kívüli vallások egyrésze 
nagyon is sötét színben látja a földi életet s csak 
a halál utáni létet tartja kívánatosnak, másik része 
pedig a szellemi létről alkot igen vigasztalan fo
galmat s egyedül csak a földi életet látja kívána-
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fosnak. A kereszténység értékelésében azonban úgy 
a földi, mint a szellemi lét magas helyet foglal el, 
mert mind a kettőt besugározza Krisztus napja, 
így tehát a keresztény ember magatartását biza
lom jellemzi. Bizalom a sors, a gondviselés, az 
erkölcsi világrend iránt. Bizalom az iránt, hogy 
végül is a jó fog győzedelmeskedni, itt a földön 
és a túlvilágon is. A keresztény embernek ezt a 
véghetetlen bizodalmát nem akadályozhatja meg 
és nem áshatja alá sem balsiker, sem balszerecse, 
sem a rosszak diadala, mert a keresztény ember 
tudja, hogy mindez átmenet és végül is beigazo
lódik, hogy az, aki tántoríthatatlan hűséggel ra
gaszkodott a jóhoz, joggal táplálta magában a 
legnagyobb bizodalmát.

Ha most, a keresztény embert jellemző maga
tartás elemzéséről áttérünk annak elemzésére, hogy 
milyen a mesék világnézete s milyen a mesebeli 
hősök magatartása, azt kell mondanunk, hogy 
ezeket ugyanaz a véghetetlen bizodalom jellemzi, 
mint a keresztény embert. A mesehős se nem vak, 
se nem ostoba, ő  is, akárcsak a keresztény em
ber, világos, éber tudattal látja a gonoszok munká
ját, az akadályokat, veszélyeket, sötétségeket és 
bonyodalmat, de a felismerés mellett is állhatatos 
marad, véghetetlen és mérhetetlen bizalmában 
mindhalálig, sőt — mint ahogy azt a feltámadás
ról szóló fejezetből láttuk, a halálon túl is.

E tekintetben a világ minden igazi meséje 
egyezik egymással s a magyar mese sem külön
bözik a többitől. Rajta is végigvonul az a törhe
tetlen, mélységes bizalom, amely tudja, hogy a jó 
embernek minden javára válik, még a gyötrelem, a 
megpróbáltatás, nélkülözés és bántalom is. Nincs 
mesehős, aki valamely megpróbáltatásban össze
törnék, valamely nehézségtől megtorpanna s vala
mely küzdelem elől meghátrálna, mert a mesehős
ben él a bizalom az iránt, hogyha rettenhetetle- 
nül, állhatatosan, szerényen és hűségesen végig
halad mindenen, amit a sors rámért, nemcsak 
mindent ki fog bírni, hanem végül is meg fogja talál
ni mindennek az értelmét és jutalmát. — A ke
resztény ember és a mesehős, az erkölcsi világ
rend iránt érzett végtelen bizalma által tudja, hogy 
a sorsnak sem véletlensége sem igazságtalasága 
nincs, mert előbb-utóbb kiderül arról, amit véletlen- 
ségnek vagy igazságtalanságnak hittünk, hogy egy 
magosabb rend láncszeme és javunkra szolgál. Ezért 
a keresztény ember és a mesehős nem lázong a sors 
ellen, nem esik kétségbe csapásai miatt, nem gyűlöli 
meg az embereket és az életet a sok-sok rossz 
miatt, hanem lelki egyensúlyát, szeretetét megtart
ja minden bajon és megpróbáltatáson keresztül, 
úgy belső érzületében, mint külső viselkedésében 
is. A keresztény embert a hit, remény és szeretet 
ereje minden csapás és ütés után újjászüli s a 
folytonosan megújuló keresztény lélek mindég újra 
meg újra ki tudja magából termelni a bizalmat. 
Ugyanígy van ez a mesehősöknél is.

De a mesehős tudja azt is, akárcsak a ke
resztény ember, — hogy csak az a jó cselekvés

hoz áldást sorsunkra, amelyik nem haszonlesésből, 
önzésből és fitogtatásból, hanem valódi jószívű
ségből, igaz részvétből, tiszta jóigyekezetből stb. 
történik. Számtalan mese csúfolja és szégyeniti 
meg azokat, akik csupán csak haszonlesésből, 
hangosan tetszelegve cselekszik a jót s dicsőíti 
meg a titkos, csöndes és önzetlen jócselekedetet.

Minden mesében megtaláljuk a mesehős pró
bára állításának egy sajátos módját. A mesehős 
olyan helyzetbe kerül, amilyenben még sohasem 
volt s ekkor valaki három olyan kérdést tesz fel 
neki, aminek tárgyáról még sohasem hallott. Ha 
nem tud válaszolni: elbukik, ha pedig tud vála
szolni, boldogul. Ez nagy igazságtalanságnak lát
szik, mert rendes körülmények között nem kíván
hatjuk senkitől sem, hogy olyan tárgykörben le
gyen otthon, amiről még sohasem hallott s olyan 
kérdést fejtsen meg, amiről fogalma sem lehet. A 
mese azonban nem tartja ezt a módot igazság
talannak, igen gyakran alkalmazza és kimutatja, 
hogy ha a hős előzőleg, — még mielőtt a kérdé
seket megkapná, — egész élete minden helyze
tében helyesen viselkedett, egész biztosan meg 
tudja adni a váratlan kérdésekre a helyes feleletet, 
mert vagy megsúgja neki azt még idejében valaki, 
vagy pedig saját lelkének rejtett, magasabb erői 
súgják meg. A mesehős e fajta próbáratételei ha
sonlítanak ahhoz, amilyeneket az élet maga hoz 
létre, akkor, amikor az embert minduntalan so
sem hallott és látott egészen új helyzetek rejtélye 
elé állítja s azt kívánja, hogy az ember oldjon 
meg olyan kérdéseket, amelyeknek eddig még a 
létezéséről sem volt fogalma, nemhogy előkészült 
volna rájuk. A keresztény ember tudja, hogy 
amennyiben előzőleg életében mindent helyesen 
cselekedett, ebben a váratlan új helyzetben is meg 
fog adatni neki, hogy az eléálló kérdést megoldja 
épen úgy, amint a mesehősnek is megadatik a 
sorsdöntő kérdés helyes megválaszolása.

Nagyon feltűnő, hogy az európai mese — 
így a magyar mese sem — általában véve nem 
ismeri a bosszúállást, pedig voltaképen pogány 
mese. A jogos és természetes büntetés természe
tesen előfordul bennük, de az emberi bosszúállás 
nem. Ellenkezőleg számtalanszor megtalálhatjuk 
történeteikben azt, hogy a hős nem csak nem áll 
bosszút az őt ért bántalmak stb. miatt, hanem 
még a rosszat jóval viszonozza. E tekintetben el
mondhatjuk, hogy a mesék világa a legmagasabb 
keresztényi erkölcsmértéket megüti és jellemezhető 
azzal a gyönyörű dallal, melyet Mozart Varázsfuvolá
jában Szárászt ró, a Nap templomának főpapja énekel: 
„Itt bosszú meg nem élhet, e csarnok mélye szent, 
Mert tiszta itt a lélek és szűzi itt a csend.
És boldog kit baráti szív, e helyre védve áldva hív."

(Vége következik.) •
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