
tére és történetére hamar pontot t e t t a 
kalapos király. 

Ismét másfélszáz évnek kellett elmúlnia, 
hogy a pálosok visszatérhettek arra a 
magyar földre, mely az Egyháznak szülte 
őket. A jelenlegi három kolostorukon kívül 
(Budapest, Pécs, Szentkút) reményük van 
arra, hogy nemsokára Erdély is megtárul 
újra nekik. Vágyunk mi más is l ehe t : 

«Édes Erdély, itt vagyunk! 
Érted élünk és halunk! . . .» 

P'. Gyéressy Ágoston 

Meggyónom nektek 
Dr. Szentiványi Róbertnek, 

Testvér, én nektek megvallom, gyónom: 
Néha szégyellem úri mivoltom, 

Vasalt kalapom, gallérom prémjét, 
Új lakkcipőmnek tükörszín fényét, 
S félek, nehogy nyakkendőm selymét 
Sorsukat szitkozva megirigyeljék 
Azok, kik rongyosan, éhesen, fázva 
Találkoznak az utca sodrába'. 
Szégyellem lakásom három szobáját 
S amikor csizmás vendégek csodálják 
Az antik órát, szőnyeget, vitrint, 
Nem látják ők a munkát, gyötrelmet, kínt, 
Amivel dolgoztam, hogy enyém legyen, 
ők csak a csillárt látják és szégyellem 
A polcon hivalgó ezüstös tálcát, 
Kávés csészémnek márkás zománcát. 
Szégyellem testvér mindezt, mert tudom: 
A Mester egykor nem ezen az úton 
Járta a vérző, könnyező világot, 
S barátai voltak ácsok, meg halászok. 
Szeretnék néha ruhámra egy foltot. 
Elkerülni messze fényűző boltot, 
Szeretnék én is a szegények jogán 
Átjutni egyszer a keskeny tű fokán. 
Járni, mint fi járt: tisztán, egyszerűen, 
Asztalán nem volt pecsenyés menü sem, 
Szobája felett virágos mennyezet, — 
Egymaga vitt egy' fekete keresztet, 
Nem volt igénye cirkusz és színház 
S ma mégis megváltó Istennek hívják. 

Testvér, én nektek megvallom, gyónom: 
Szégyellem néha úri mivoltom . . . 

Réthy Zoltán 

Napkeleti bölcsek 
Karrer Ottó, nagyhírű német misztikus 

író, jóformán mondatról-mondatra elmél-
kedve hatol be Szent Máté evangéliumának 
mélységes t i tkaiba s egészen eredeti meg-
világításban m u t a t j a be többek között a ' 
három királyok hódolatát a gyermek Jézus 

Wang Su-ta, keresztény kínai festőművész : 
A napkeleti bölcsek. 

előtt, amint azt a második fejezet 1—12 
verseiben ta lá l juk : 

«Az evangélista bizonyára nagy fontossá-
got tu la jdoní to t t a «napkeleti mágusok» (az 
ős-szöveg szerint) lá togatásának, kiket mi 
«napkeleti bölcseknek» szoktunk nevezni. 
Az akkori «napkelet» palesztinai szemszög-
ből nézve Perzsia és Mezopotámia volt és itt 
nevezték mágusoknak az előkelő pap-kasztok 
tagjai t , kiknek főfoglalkozásuk a természet 
t i tkainak ku ta tása és az asztrológia volt. 
Ezek a tudósok valószínűleg (mintahogy ezt 
más «pogányokról» is t u d j u k , pl. Tacitusról 
es Suetoniusról) a szétszórt zsidóság révén 
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tudomást szereztek arról az ősrégi jóslatról, 
mely szerint Júdeából egy nagy király fog 
sarjadni, kire világ-szerep vár. Az pedig, 
hogy nagy emberek születését és halálát ki 
lehet olvasni a csillagokból, ama kor hitéhez 
tar tozott , hisz még ma is sok híve van az 
asztrológiának. 

Nos és Jézus születésekor — fűzi tovább 
Karrer —, «csillag» hukkant "fel az égen. 
Kepler, világhírű csillagász, úgy véli (bár 
ú jabban kétségbe vonják. A szerk.), hogy a 
Jupi ter és Saturnus ama feltűnő csillagállásá-
ról lehetett akkor szó, mely pontos asztro-
nómiai számítások szerint a kereszténység 7. 
esztendejében a déli égbolton ismételten lát-
ható volt». 

Ebből az is következik, hogy a keresz-
tény időszámítás nem pontos. 

A napkeleti bölcsek számáról sincs ponto-
sabb adatunk. A hármas szám csupán a II. 
század egyik értesítésében merül fel, míg van 
olyan ősrégi hagyomány is, mely tizenkettes 
számról tud. Lehet, hogy a kíséretet is bele-
számítják, bár az is lehet, hogy párhuzamot 
akarnak vonni az apostolok számával. 

«Maga a királyok elnevezés — folytatja 
Karrer, — melyet szintén hiába kutatunk 
Máté evangéliumában, valószínűleg Izajás 
60, 6. részéből való : «Arábia és Sába királyai 
ajándékot hoznak». Ezzel szemben a kara-
vánnak vallásos célja világos és határozott. 
«Hódolni» kívánnak a Messiás színe előtt, 
vagyis, hogy pontosan fordítsuk le : «lábai 
elé akarnak borulni», ami az akkori színes 
nyelv-használat szerint a vallásos imádatnak 
felel meg». 

Nagyon érthető, hogy Heródes, kit kor-
társai Nagynak mondtak, bár Gonosznak 
kellett volna mondaniok, igen «megijedt» és 
vad rémület fogta el, hallván a mágusok 
megjelenésének hírét és jövetelük célját, 
hisz tud juk , milyen féltékenyen őrizte hatal-
mát s mennyire nem voltak lelkiismeret-
furdalásai, még rokonaival szemben sem, 
hogy t rón já t akár vérrel is megszilárdítsa. 

És éppen úgy érthető az a^ha tás is, 
melyet a bölcsek érkezése a nép körében 
keltett , hisz csalhatatlan jelnek vették a 
Megígért közeledtének bizonysága mellett. 

Hogy azután az ismeretlen zarándokok a 
keresett Gyermek eredetéről mint kaptak 
felvilágosítást, azt a Máté evangélium 2, 
4—8 tá r j a elénk. Az ajándékokról megjegyzi 
Karrer, hogy «azok amaz idők megszokott 
ajándékai voltak, ha valami nagyon értéke-
set akar tak ajándékozni. A tömjén csakúgy, 
mint a mirrha, nem csupán szertartási célo-
ka t szolgált, hanem fűszeres vegyületként 
keverték illatos kenetekhez, illetve borhoz. 
Az a képletes éftelem, hogy az arany a királyi 

méltóságot, a tömjén az isteni méltóságot, a 
mirrha pedig az áldozat komolyságát jel-
képezi, ^ régi egyházatyák finoman szim-
bolizáló magyarázata». 

Különben, az evangelista kifejezés-módját 
figyelve, a nagyjelentőségű találkozás már 
nem abban a barlangban történt, melyben a 
Megváltó született, hanem házban, hová idő-
közben költözhetett oda a Szentcsalád, 
körülbelül Jézus születése után egy eszten-
dővel. „ 

A mágusok hazaindulását így magyarázza 
Karrer : «A bölcseknek a Magasságból jövő 
megvilágosítás mutat ta meg a hazavezető 
helyes u ta t és ezzel a három király el is tűn t 
az evangelista látóhatáráról. De a későbbi 
legenda-kör temérdeket tudot t róluk regélni. 
Arc-színükről, nevükről és miegymásról. 
«Gáspár, Menyhért és Boldizsár» kedvenc 
alakjai maradtak a középkori népköltészet-
nek és a jámbor nép házi szokásainak, mely 
utóbbiak mindmáig sem haltak ki, míg az 
értékes ládikókba rakott mondaszerű erek-
lyékért városok vetélkedtek a nemzeti büsz-
keség és a vallásos áhítat furcsa keverékével. 

Ezzel szemben az evangelista szinte 
ridegnek tűnik a maga szűkszavú tárgyila-
gosságával. Viszont az ő számára, de a mi 
számunkra is, jóval mélyebb vallásos értel-
met rejt ez a história, mert tudtunkra akarja 
adni azt, ami különben is állandó témája 
volt az ősegyháznak a kinyilatkoztatás 
magyarázatánál, nevezetesen, hogy Isten-
nek az ő Országába és az Üdvösségbe való 
kegyelmi vezetése éppenséggel nincs korlá-
tozva ama népre, mely rátartian Isten vá-
lasztott népének nevezi magát, hanem majd 
«népek jönnek napkeletről és napnyugatról 
és letelepednek Ábrahámmal, Izsákkal és 
J á k o b b a l . . . » 

«És — jegyzi meg mélységes realitással 
Karrer, — még ennél is jóval többet jelen-
te t t ezeknek a pogányság sorából kikerült 
«előkeresztényeknek» megjelenése, mert i t t 
vált első ízben láthatóvá az a tragikum, mely 
vörös fonálként húzódik végig Jézus egész 
életén és ugyanúgy Isten Országáén. A hiva-
talos tekintélyek és mindazok, akiktől em-
berileg elvárhatnék, hogy ők valók elsősor-
ban a vezetésre, a valóságban igen gyakran 
ellene szegülnek a kegyelemnek és ha ra j tuk 
múlik, az időben Krisztus, később pedig 
Krisztus Egyháza már réges régen tönkre-
ment volna ! A döntő percekben azonban 
Isten szenteket ébreszt, kik fogékonyak a 
«csillag» iránt. És ezek, kik előbb «kívüláll-
tak» és személyesen kellett az üdvösség ú t já t 
megkeresniök, felmagasztaltatnak és új uta-
kat vájnak az Isten Országa felé.» 

Dr. Horváth Józsefné 
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