
A FEHER SZEGFu~IRÁGOK. 

Mikar internátusi, kollégituni, szemináriumi, vagy kle
rikátusi ifju lelkeleről esik szó, akkor elém áll egy ifjuk~ 
ri élményem egész valójában s kinálja magát, hogy róla Glvas
sak, benne gyöny~rködjem, illetőleg öt vegyem egész terjedel
meben a l l e g ó r i á n a k a jó nevelésben részesüló if
jusá.·.., kiemelésére. Host is, mikor az Umbria f6szerkeszt6jé ... 
nek meleg l~0J.•ésúre iPok pár sort a ~yongyösi reményeinkhez, 
Eünduntalan bólintgatnak, integetnek felém a fehér szegfüvek, 
hogy ruluk beszéljek s ki ne hagyjam őket u tavaszi Umbriá
bul. Prubálta:t: másfele irányitani fie;yelmcm sugr.~rait, de n~ 
vol ta111 k0pes els z;: ka·lni véglegesen tőlük: illa tos, fürtös 1 

csipk~s, feh~ü· fu;iccskéiktól. 1i:\t le?;ycn~ .·.ll~anc.k 5k el611..k 
S "j· •" Cl' ,, s ., .1- o s n ,, .J'')~sann"i.~ lell··el·"·ll"roí !1 <"l. ;-, C".. ~J (.. 'A. J.' o.( ,i;) Cv!'. J.. l .:. '' 0 

Több, win t l'.: út evt i ;;;enúel c zr. 1ött er~:,r fonsére s n"ré.ri 
t_,r, ··' V 

napon alkallHru:t nJilott ismerős szentéletü érseki ti t1~~-r ki-
séretGben eg~' aus7.trin.i r,rofnal': virkP.stélyát s annak :m.inden 
küzé:pkori neve Zf tessép:e 1 t s 1~odern [lJ~tur.lis öle -:~revalus{tga
i t végir:szeHlélni s vele szoujr.s leJl~c1. szom~usár.;~tt kiel6gi
teni. A latottal~Pul nen~ ír•i1atoJ:, E~ert J.:iesil": a con(toJ.atkö
ri.L'lkből, csak a.~ .... sz.izFubnr" emelt, magas várof?,l~~~~kvl szegé
lyezett k~st~ly udverán~k ~ i r ~ g o s k e r t j 6 r ~ l 
fl zu.: ok. 

Lat .holüus volt :1. bekeritett várko.stélyi uclvar.I~öze.pén 
állott a kis (!uc.clr~.;_tos két-eir.clctes ka.stely s ezt körülövez
te tán e. fölu -minden szi:ll.~, forr:t:iju, ill~.tu, e.lakulatu, de 
az idő szeszél~'evel Cl.acolni tudó virágerdo • .Al'.nyi édes mo
solyt életemben seholsem léttam, mint itt a szines és f()z
más virú.P.'arco~~on. }:]~.··'· voJ.t ezt egyszer l:~t.tni s eme isteni 
mosolyok~t misztil~us s3en'ffiel itte1mi az ;~g angyalainak és 
szentjeinek horrloká:a, hog~ le~varázsosabb igéze~e~mm~ le
gyenek az égiek ez eleten at. Ezért ferencesen halas 1s va-
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gyok a virágoknak, e csodálatos világoknak, hogy a szellemek 
moeol1ának megpillan ti sára se g i tették le l~(er..et ••• 

Volt a ka~télyudvar keleti szélen e~y negyedholdas ma
gas, tág.a.s, köpcös ü v e g h á z , Iiielynek teteje, oldala
fala vastag, recés üvegbol állott, az üvegtáblák között sze
rényen huzudott meg az üvegtáblatartó ezüstös vasgerinc. Eb
ben éltek az üvegházi nemes, Gondozott" ápolt, d é d e l -
g e t e t t vix-ágok. Gondozásukra négy férfiu állott. FagaE.. 
sudar 1 szoxe nemet szepsegtHt ·vo.t"i.tt.K. a. a.eJ:•te~~~.l\. J.,;,. u-v~~;;5.ucu .. 
virágai tartottak fönn a gr .. fi ko:-lyhá t •.. 

Az üvegház belsejébe le1)ve pillo.nato:·~ra elvesztettü}~ 
ÖIUI1agw..kat'. Olyan érzes volt ez, }.;.int !>ikor B. L:·~ tedrálisb;;. 
lépül'l_t s a nagy kupolttt es a tenplo:t.~ miaden ze~zusa.t betoltó 
diadalmasc,n sz o lu orgon.il s2c:~VÚl1a.l~ rez::~~sei t h:ttburzon·.:;utva 
elve7'1iil:.-3'1.P11".r~(ijük t:: T:1E'-i'r,U!l}:Lt elveszitjüJ.:. Kettétori L:.Z em
'~--:. .. .-c a fönséges s csak la~s~n enr·,:cdi fole1.:el::cdui, fölszo.ba
~ulni ••• Negy eg~.-"for:i11a magass:'~:;u, szélesseL;u fekete htE,-:.us vi
rágúGJr e lőtt áll tu:1~~:: :. 1 e.~;, ahol 2000 darc:JJ, e;_;~··-l:'~e tcp h<>_~a.ssú-
~u zc"ld S 17 e . ..,..ft.;S 17 ~ro·- J~bcJ,....~:\nC""a·,'1rry,,/.,-~,lJ i ... 01 '0S 01··· 1 ·ss··· g"·· i.:. l ... L .L t~ L.l<t. -···' .Ck Lt•.J. v .u u l...<vt;. ou:::, . l.ö.c•.L ~ ' ;:.Ll.i ~e:' I u-
fejek l::onyulta.n h~Jolt<."l.k fell:nJ·: r.ü~üe[;;y hvJ.oln.ttal Ltdvo:::olve 
2. magyar vendéGe~~et. li'o!'Inl_,u~:, ill::.t~Ü;: 5 cn~'hc lcv·:~;uJv·: a 
n :)gy ,_ .. ~lso· ~:,rz;; 1 -et c- " t"rl,_ ·.,....~; ... ,,u,·- . ., f .. -;,·1t.:: :/1. >,"'-r..L "'~-"":·sr7 ....... ~ 

\;i .&.t, t: c;.. .:.; "" ~· -... -~-Y··'G 1o. c... c.-.J '""'"" __ _. ____ <).L 'j:.::.J '7'·;;.r •. ~en 
lenv;;".o··'7te~:.- Olya11 vo] t· e·· >o.·'V esztét ·-,•· .. -~,.,,.,, .. U"'"' ~ r,•, ,._.j. l c• ·--,/""'b'-' .... e .L --- LJ' · ~-'!. .... ........... ~,y.._....,,_.; ..;u -·\.~\..ooUL """-O 

a fönségese~:: l~öz~: sorozta vo:tn,·;, c JeleHs~;-~e·i~, l•Ullt t e p s 
i ~ ~ keretébe tartozu ~a~vs~q,ot. 

\_..C. \.. 

Fölocsudti.mk, azaz R fönséges l-1asadékaibul uj bul f' öl&" 
szinre kerülb.i:"l;:, azutá~."'l u j j o n g ü lé leLkel vé· ·i~;Gét:úl
tuk néhLnyszoP a vir~~~_~ok }j):-'otti L.;.roP: ut::.t s hZt a 11c ... ~c.i-
1:et, mely a quidrátos old::.ll .~i.c;~· n~ellett vc.;.etct i·, r.. r}· ·c;- .Len 
négy idobeli szegfúpalánták fejlódtei:~ s l~et''::~· <:c ._, · ~ -~ -
t o t t á k tenni magukat a középső né~;:y L~··-r e.T }.·ére. ·,.~(;tJ· 

._, (.•t. \,.)t/ .. • ,.· 

idoszakban ültetett palántál..: bizto&i tottá1: e. z éven}~inti nv:"l'"lr• 

t .. t~ .. f'. . , , t d (.·•J szer or eno szeg uv1ragzas ~ a~az maJ ezes~ Gven ::t vir~p-
zásban voltak a. szegfüvek a vC:.l~l:af.:télyi uc.':art.ar~ •.. lí.;lcn :t.'cl
méteres vastagsúgu sza1:~atal:arot bo.r•itotb:.~- ;.!._; t.Ve;···r:··z LettJ
jére s olda.lfalára, me leg vizrol s me leg leveger ul \:edi R: ·.:on
dGakoclott az üvegházhoz ép i tet t konyha. s a be:r41e lé~v i~~z~ -
nok ••• 

Még T&D. Ya.l.aai e f•.r-e.Noben,. ami a fonséges t E:!!J.c li 
a il~~é tesai. 
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A Karácsony-éj! A Primieia I Egyházi engeCl.óJ.lyel e. grófi kápol
na oltára karácsony eloestején le~.:er:;~l az iive,shC.zba • ott a kö
zepe tá ján van folálli tva • .L~ legfönst;gese bo Gzegfü az <>lt4\r~a -
lcerült ••• l:jféli misere minden.kinek szabad s kell is a fehél' .. 
vir,\~erdobe bejönni,- m ú. s k o r c s a j( a g r ó f é k " 
:r. a k s a n é g y k e r t t: s z ~1. e k , - s ott a szentrn!s\ 
alatt énekel: r:a szúletett nekünk Krisztus Jézus.~ .s a fehé1• 
szegfüvek fejeiket mélyen hajtják a lehér Ostyának, a benne 
levő Jezuskánknak, kinek igen-igen kedves vac;y tán f ö n s é
g e s e z a k e r e t ... 

A bucsuzásnál" midon arado·ztunk a látattak s hallottak 
felett, a magas szoke gróf csak annyit jegyzett meg: Amit mi 
adunk az egés.zhez, a fehér szegfü-erdohöz, az csak járulé.t:-, a 
virágok étele-itala nagyon kcvés;;a lényeg a H a p s a g y ö
k á r. A Napot s fényét, a. gyökeret s erejét pedig oiman f e
l ü l r ö l adjá!~! Ejféli misét is azért mondottak az üveg -
házban, hogy hódoljanak va.lanennyien: a virágok s m i a Fol
r6gosne~ a fönségesérti 

A heg~rr0l n völc;:r fel: haladvt:;. isr0.ételr;ettem s mt:;g mos t 
ir isn!ételsetem és az "GmbrL~ban megöröki tem: a n a p o t é::; 
, v i l i ~ o s s á ~ o t, a g y ó k e r e t s az e -
~ ~ t a z Is t e n B d ~ a o n n a n f e l ü l r 6 l ••. i 

P. Oslay Oswald~ 

provinciális. 
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FERENCES EUTBüLCSEI2T. 

Szegény világi Fájó szivvel hallgatom lüktető érver6-
sét. Lázas, izgatott ••• l~egértem érző lelkennnel a nagy ki
álto kérdőjelet, raely modern egünJcet oly J.~étségbeejtó árny
ba. bori t j .a. :)zánom a kort, mi!~or . puszt1~lnak · n~<-: Y j e lleme
rők, mint erdvben a .koronás tölgye:,:, mint koszorus f'bben a 
nagj s<.Í.gos gondol['.tok. Kell idre valnT"1.i, VP.lami életlelkiség, 
hamcis nincs, testet öltött példát kell," 1nint valmni eleven 
képeskönyvet odatárni ez elko_·csosult, I~risztus Bibliáját 
me! nera értö 1~1ai század fiai e le, hoc~r értené meg :m.ár egy
szer társadalmi életének igen-nagy szaeiéilis misszioját. 

Fem pogány koP babonasác6.ra~ de mudoz2.tokra van szük
sége korunknak, hogy a küls6 vilá-g befelé hato adottságait 
forrango lelkében. élettudatosan feloldja,- hog-· a külvilúg 
zürzavaros ki.1aosza csak azért ki vánkoz~;élc be a lelkébe ,hogy 
azt~ rendszerezett formában valtodjék ki belole. Felkiálto
jelre van hat halálosan szükség, iue adunk: le~yen ez a krislt 
tus i ferences életbolcselet. Y:"agy r.rán;yu volna és ::,~élyenszán
to e progr8.l:un tételes kidolgozása, itt csak pár l:ategoriku-s 
imperát1vust uhajtunk adni Atyánk szelle:r.1ébol. 

Hinden nagy filazofiai uesnczdulás ujjásztiletéssel 
kezdodik, a ferences eletbölcselet alapelve is: :lenovamini 
in spiritu~ 11/l::fez.IV.3./ S Hilyen e~ a- ferences''élet? l!em 
nádszalas, vézna melegágyi növény, hanem hatalmas, eros ko
szorus tölgy 1 me ly dü:L1úngo orkinok- viilfl.rállo osszirt je~ Nem 
vékony hajszálerok gye~ge kapcsolódása, hanern erősen kemény 
ac~lgerinces öntudat meggyozodeses érvén~resi tése. 

~Pr1fnwn v i vere, dein ~hilosophare í" kaposoljuk ö~·~ 
a kettót. For!!& dat esse re1 11 • Isten legyen a mi ~ &t 
•ljúk át 6letünkben. 1 
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Minden sötét filozofiai rendsz~, minden ködbs 1 sárba
fulladt bölcselmi irány mél-rséges gylszt hord belsej6ben. A 
mi életbölcseletünk nem lehet ilyen. )erenc Atyánk zsenia
litása az ti lelke egyszerüsége, naivitása és tiszta gyerme!~
dedsége volt. Igen, gyermekdedség és önim: e nélkül nincs 
ferencesség .Evvel számolni 1:ell • .~.~Z örömsu~~?.ras Jézusnak
élés Szent Atyánk édes filozófiája, melyet ~etagadni nem,csak 
megé•teni lehet, amit átértett és átéltf azt utána a szelid 
Szalézi Pátriárcha s különösen korw~k legkedvesebbje,a kis
ded Sz en t Teréz, e te}:intetben o. legferencesebb kárme li ta. 

Igen, keresztény mosolyt, ferences örömöt az élettar
~alomba s f0lre a pogányság rémregéivel, a penészes pince
virágok l~lektelen termesztésével. EE legytink magunkna} .. : élő, 
-onzu, mcrd remeték, üvegszemea vaksi emberek, de leg~renek a 
ju Isten szent kegyelmével mcgvilágitott, eleven lelki sze
meink, de tudjuk a virág szépségében s a viláe gyönyörében 
látni a :, usáeos All:otlJ isteni szépségét s a szépséges haj
nalpirb~r anna}:: raeleg szeretetét. Hiszen ha negnyili~~ lel
ked CC"~t': ~ ti tokvilé.ga, megérted kon.1yen, ~-~ogy a vilú.g nem 
mis, r.int a ju Istenn~k aranyos ruzsafája, r.:elyet nem lehet, 
-csal ti t::os, o.. dolgok ltnyegébe nézo s látl> szenu!1.el tekin
teni. 

~ ferences életfilozufia alapelve: Elhagyni a földet 
annyira, hogy elérhessUk a szépséges ege~. O,a lélek röptét 
meg ne akadályozzátok! Coronemus nos rosLsi S ne féljetek. 
E sajátsága a ferences életbölcseletnek ·neg nem található 
~semmiféle más filozófiiban, mit müveltrég, tudomány nem 
nyujthat, caak a kegyes jó Isten - a kej_ves bethlehemi jászol:
kicsi kis királya -adhat és ád a feléje szepséggel közeledő 
gyermeki lelkeknek, 

Ez a ferencesség 11 karácaonyi n tipusa. '''árd ki a szive
det feléje édes jó Testvérem, hogy legyen csillogó - .agyo• 
gó szemed, ~ngyali, boldog, kellemes mosolyod. -

De u non magna dicere, sed magna v i vere~ 1' 1 nemcsak be
szé~1 örülni, de ~~hni is valamit. A_na~y tettek az éle~ 
hua~ét1 di•dalmai. ~lni, nagyokat tenn1, Juságosat reméln1, 
~gvaloaitanl s átélni .- is ép ugy kell, mint kellett as A
p41tolok avagy mint Stent Ferenc Atyánk korában. Vagy irj~ 
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moder Y. s VI. evangéliumot mai világunk .,felvilágosult", 
tisztult" .elvei alapján, vagy hát adjon n. jó Isten uj,más 
~izparancsolatot, mely korunk igényeinek is jobban megfelel, 
hogy· tudjon a mai ember is ;,élni''? Nem itt a hiba rongyos 
életmara.dékok, hanem ott, hogy hiányzanak a világ életböl
cseletéből a tervszerűség, az öntudatositás, az életrevalo
ság örökérvényű elvei, az a baj, hogy ilyen csupa gerincte
len magatehetetlenekkel van tele az élet, hogy megrészeged
ve a födgyönyörüség kábitó italátol, nem tud a szüzi égle
veg5 tisztaságat lehelő örurneitol megittasulni. 

Mi kell a ferencesuhusvétiság" tettekrenevelö, nagyi
gazságu cselekedeteinek megvalósitásához? Llettcljesség, é
lethamunia. Itt lehet I!oratiust idézni: •. Carne diem''- a 
tettek babérl:oszorus, husies mczején. Dal le~yen életlink,fé
nyes, derüs es napsugaras, a kisérő l:oncertet adhatja korunk 
égető forrongása, sistergo zakatolása,de a nagy tettek hő -
siességét és krisztusiasságát- ferences mezben- mi adjuk hoz
zá. 

Nézz körül Testvérem, mint ~ányja magából e modern kor 
a frivolság és hóbortosság, a butasie és eszeveszettsée, a 
vallástalansig és istentelenség mindenféle sbpredékét, ha -
muját és láváját. Megszégyenitó, de ugy van, hogy ma már 
tulvagyunk a" sötét'; közé:pkor müveltségnivóján a még nagyobb 
sötétséget illetőleg. Elethián;)r, sorvatagság az ok,- tég~r 
rola, hogy betoltsd a hiányt a ferences tettek acélerejével. 
~z lesz a mó.sik igen szép nhusvéti" tipusa franciskánus éle
tednek. 

S mi a h~.rmadil: ferences élettipus? 1~ hiboros és mámo
ros pünkosdi túz, fény es meleg, az ultraviola életkutatás. 

Tele van a levegő a szociúlis kérdések tönkelegével.Uj 
társad~~i ~letf~rnúk után kuta t az emberiség" melyben l~ ik i 
megtalc.~lJa Olll::agat. Itt van: legyen 11 ferences' élet s Vllág
nézetetc1c. ~zdl::;~:~cs és l:ell az G.lta.l~os müveltség az erabe
riség létet és mo;.;gását érintri nazy kérdések táre;yalásában , 
mely pedig a :nély és szent gondolatok mozai!:ján éVül föl,l·dnt 
anelyek ninden emberi méltoság alap- és drágakove1. . 

Ne lezyunlc hát üres lelkel:- unatura horret vaei.lum'; • 
.bmde ne akarjuk az emberiséget gazdagitani holmi nhalvaszü -
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letett" easmékkel. ti! Lélek- a sz~ .A.~.;.- ·-~li.ar.. ,.,:;~:;.",: -~ • .;·.~-~:i l::,:,;·~ ... 
nos/. A kegye~ pun~ösdi Lélek az; ki élet~t ád és illatos ge ... 
rezdeket .te~o, el1.tt lelkeket nevel. A melyebb életkivánság 
vágyátal szomjasan- szúrszumkordás, keresztény eszmék illata, 
szellemillata jelölje életösvényünk kicsiny, de annál életje
lentosebb irányait. L~inden nagyobb élettevéken,·ség mélyebb lé
lekbuvárlásbul indul ki. De az emberek hibája gondolkodásukat 
illettileg ott van, miszerint vagy nincs meggondolat-alanyuk 
helyes iránya, vagy áttekinthetőség hiánya bontja 1neg annak 
harmonikus egységét. Legtöbbször azonban a baj az, hogy nincs 
tartaLnas és megfelelő lényegt:1..lálákonyságuk s nem bírálják 
meg sa j á. t gondolatviláguk ére t·: va:; y éretlen gyümölcs-ei t .nTöbb 
világosságot! "-kiál that j ul: Goe:hevel, ki szegény, még a pazar 
csillárfény szeml,lprúztató rag~oGása mellett is több világos
ságot, azaz inkább élete célját, lényegét kereste. 

Akármint álljon is a dolog, a ferences életbolcselet ki
virágzása, kell, hogy a pünkö:~di lélekben- pünkös_di rozsában-· 
tört én j é::, ki bontakozva minden idegen szellern mérget is meg
ölö, full.inl:os csábjaibul. Vedd fel e pontot is - a _pünkös
di 11 lelldsóget - ferences életet ujabb alap·:;ipusává," hogy 
legyen a ,llelked eg és zen a jJságos Isten éJ. es sziElbolumává. 

Osszegezve a ferences életbölcselet renuszePtalkoto a
lawtónyezuit: a "szelle:·,nagyságu- a mél~r gondolatok ;r!Hin~:os
di , a u jelle:i:ma&ysúg11 a n8.gy tettel~ 1iföltánaclásos 11 , s a uke
gyelmi nagysú.0" a lelld-gyormakség örömittasságána\ százszor
szépe s "J;:arácsonyi 11 ki virágzó.sás[ti. 

Zzcknek :c.tegfelcloleg: legyen a lelkünk lelekzetvétele-
rr .. indig többet, forrobban, mélyebben, türelmesebben; legyiin!: 
élo lelkek, i3azi grállovagok, aki}: a legtökéletesebb ferencr~~ 
életicltJilt- Jézust mindig tiszta lélek~cel s ünnepl6 lelklilet
tel vesszük ~~orül; s legyün:!;: vegú.l kis ~j j eli mecsvirágok,J~o
runk éjének v1L.i.gito eszme s eletne111esség hordozoi. 

A ferences életbölcseletet igazán az valúsi t otta rt~.eg, 
aki ~zentatyánt.~~al elmondhatja: uDeus meus et on!llia.'i, azaz: Is
ten~ te én gybnyörus,gem, Gn r~~~nységem és boldogságom, 

' "11 é t . .,napsugaran1 és eleven-e,őm, c~1 .~.a9om s e~gersz~mem, umaJo~-
annám és ispiláng<IIl" mtzem, edessegem, leLcem, lelekzetem,e
letem, kincaea, Istenem és mindenem vagy.- Ha ilyen a lelktink 



~s ilyen lesz a jbv6 ifjuság le·]Jke, aklcor· már föl lehet venni 
és ki ·1~het adni ,,motto pro·· domo"· gyanánt nagy Prohászkánk 
hozzá.hk intézett prufétai·fölsz6litását:uKeljetek fel lhnbria 
l.íagya:r Umbria!- zárdái s · leheljétek a lemondás- a karácsony
örömö a allélujás és ~ünkösdirozsás lemondás édes illatát eb
be a kábult világba! 

Budapest~ fr. 8zilveszter. 

A BOLDOGS.A.G. 

1gy régi 1·:ese szerint az emberiseg jvtev0 angyalai le
hozták egyszer régen az égbul a bol~ogságot. Ori~si nagys~gu 
drágak0 volt ez, vakito fényü, csodás szépségü ••• Amint lehoz
ták uj j ong(; brör.·;r~el, im az emberek megrohan tú.k öket. ~ indenl~i 
I!Lega:~arta szerezni e ~cincsot, Lert tudtú.l:, hogy akié lesz,az 
r.1ajd tolcéletesen és örökl~é boldog lesz vele • .tJllde az angyalo]~ 
nem egye t, :1aneu minden embe t~ t boldoggá akartak tenni. ~"i t 
te-ttelc tehát? :.Jzéttörték a ::övet és morzsáit szétszurták az 
eg6sz világon. ~~t t Ll L"zd.ve sorsunk az leve, ho:=y a boldor;ság 
r~szekrebontott pari.n~!ai t bsszeszedet;essuk. 

~ inclen t:.J~J.~ c!:.;t suttogja: boldog a2~aroL lenni! Ez min
den szi v eg~retlen vágya. A boldogság, me ly ut/.n x~indenki két 
kézzel nyul, r..em mis, mint negnyur;vüs, melyet acélratörésben, 
a cél eléresél;en, az erre szolgálu Istentul Lapott tehetségek 
összhangos l~-ife j tése ben Gs l~ielégi téseben találunk. Hem más, 
mint az ember1ség vágyakozásának tárgya- eey magas-frtosabb cél 
elérésc(;rt • ..:.z a boldogság utáni vá~ .miftelen.I::iben megvan. ~ 
vajJon honnan ve,n?- kGrdi sz • ..: .. gooston is velünk, hiszen sen
ki sem látta, senki sem bessált Tele, senki meg nem fogta,ér
zékeive1 neu érintette .. A. vágy a boldogság után meg van beM 
núnk valami ismeretlen. m'>Cion. Vagy az emlékezetünkben gyök e• 
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xaezik, a~.·1ool a~ kovetkezik, !J.ugy valamikor boldogok voltunk. 
Ha emlékezetünkben gyökerezik, akkGl' tényleg ez egy régi bol
dogság fennmaradt emléke. Ha pedig Istentől belénk oltott,ér
zet, akkor ez arra figyelmeztet, hogy a boldogságot~ amit os
szüleink elvesztettek, töké~etes mödon kapjuk I•leg egy más vi
lágban. A boldogság gyökerei Istenhez nyulnak vissza. Ami a 
földre eljut belole, az csak egy parány •. Ha a világon végig -
tekintünk, látjukr minden a saját természetét követi. uA fizi
kában az elemek egyesülnek, vonzzák vagy taszítják egymást 
törvényeik keretein belül. A tüz nem loboghat, csak fölfelé , 
a Lő nem eshetik, csak lefelé. Ontsd ki olajat a viz alatt ••• 
fölemelkedik. Ontsd a vizet az olajban .... lesüllyed."/Vall.if
ju. II.k./ 

Valahogyan ehhez hasonlot találunL a mi életünkben is; 
a test vonzodik a vágyait kielégitő anya~i dolgokhoz; a lélek 
pedig isteni rokonsár;ának raegfelelóen a:. Istenhez simul, mert 
csak benne találja meg a vonzóerőt. A v· z hullámzik, hömpölyö: 
kavarog, helyét l~eresi: amikor elhelyez·:.edett, csendes lesz , 
sima tukörként fog szemür..!: elé tárulni. 

Tehát sz. Agoston szavaival élve, szivünk ugy van terer;:·'
ve, hogy itt a földön csak vdgyudjGk ~ ~oldogsdg után, de bir
tokúba ne jusson. Ha látunk egy kis ,.lö.~1n, gondtalan gyermeket 
Idnek homlokán ne11 látszik még a gonr -barázda, a szemei olya
nok, mint két fényes csillag, felsóh:· j tunk; Istenem, Ittilyen 
boldog kis gyerek! ••• .,Ha megkérdezün.: két tüzesvéru if jut: a
karnak-e katonáskodni?- lehet, hogy .z egyik igennel, a másik 
ped~g nemmel felel. De ha megkérdezz ik oket: at::arnak-e boldo
gok lenni? rögtön, kétkedés nélkül r:ifelelik: igen! Az egyik 
e bben, a másik abban keresi, de mind:-~ettö b. boldogság után f, 
tör.•;sz Agoston:Vallomások, II.k. ~.3. 1./ . 

Az Ur Jézus akkor volt a legboldogabb,· mJ.ko.r a táborhe-
gyi t~nyben megdicsoitette Ö~ a m~~yei Atya, Sz. Pé~~r, :~t
va a megdicsoült Krisztust, 1gy laal!ott fel: n Uram, __ J o ne.l::ünk 
itt )ennünk". Nemde Peter boldognak erezte magát? J 1ndez meg
győz arr~l, hogy a boldogság Isten ajándéka, mely után a vá-
gyat belénk oltotta. . 

s vajjon miben találjwc meg.a teljes boldogságot e föl-
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iön? Hiszen minden ember szeretne valami módon birtokába jut
~. Sokan ugy vélik, a gazdagságban, a gondnélküli életben ~ 
.. gtalálják. De a közmondás ezek törekvése elé vág e szavak
lal: gazdagság nem boldogság. Pézzel, arannyal sok mindent 
Yás,rolnak~ dc boldogságot még nem sikerült ••• Nagyon találó· 
an jegyzi.meg a gazdagokra, pénzsóvárgokra Carlyle, mikor azt 
-.mdja, hogy E~opa összes pénzügynlinisztere nem tudna boldog
cátenni egr pí'JI"illgytti tót". 

NézzUk csak a szépséget ••• , vajjon a boldogság feltéte
le-e? A szépség az·, ami az anyagnak formát kölcsönöz: az a
•yag köntöse. Az a boldogság, mely a szépség köntöse alá rej
t5zött, olyan, mint a tavaszi rózsa. Csak egy pár pillanat, 
s hervadni kezd. A szépség felébreszti a vágyakat a boldog
ság után, dc nem elégiti ki igényeit s következéskép nem lehet 
a boldogság örök forrása. 

Igy vagyunk a szép l~omplikációival, a müvészettel is. 
Ezekben sem találjuk meg. Hetvenöt év hanyatlott sirba fc
jem felett, - mondja Goethe,- s alig volt 28 boldog napom. 
!.>chiller keserve~en pana3zl:odik önvallomásaiban: 11 Csa1·= azt 
tudom, hogy feje~ sivár, szivem üres, és hogy egyetlen egy 
nap se~ voltam boldog." 11natole France-rul feljegye zték, hogy 
állandóan rosszkedvü,elégedetlen volt. U maga pedig egyik 
barátjának ezeket ir ja: Ha be-·:illanthatnál a sziver.tbe ••• meg
borzadnál. Ne:T• J.liszem, !~o~y volna a világon szerencsétlenebb 
ember, mint én. 8oka~1 irigylik az én szerencsémet 1 pedig én 
sohasem tudtam, mi a boldogság, egyetlen napig, sőt egyetlen 
percig scm ... 11 Viszont Tauler az é; :~oldusárul feljegyezte, 
hog~ mindennap boldog volt ••• r11ehát a müvészet is csak szá
raz fa: a boldogsághoz nincs életet adu nedve.~. 

Iiézzünk végig a tudosok hosszu során, kik tanulmánya
il:..kal, felfedezéseikkel az emberiséget megörvendeztették-kik 
a n1uvelődés és elohaladás zászlaját magasra emelték. Kérdez
züle meg: boldoggá tette-e őket a tudományuk, felfedezéseik 
talá~yaik? ' 

Eát a~or hol és miben találjuk meg? ,.,. 
Szent Agoatan azt mDndja: u ld er~ quod minus te o est 

ipsum implere non potest.~ •11 ami kevesebb az Istennél: le-·,. 



g~en az sz~pség, g~zdag~ág , hi•~é1, müvelts6~, tudás ••• Nem 
Ji:epes a. sz1vet betolten1. ITI. !"~l~p hc.l~.los ágy!n ezelret 
nondta:ul-iuszonkét éven át viseltéln a királyi jogart és· az e
gész világ boldognak tartott. Mel1)yivel boldógabb lennék most 
ha JJint remete töltöttem volna el az életemet i nem mint ki· 
r&ly." III. Pó.l pápa pedig: ,/fi z é-.en át voltati pápa, az e
gész keresztény világ feje, ma az~nban jóbban örülnék, ha 
kapucinus fráter le.ttem volna s n$11 pápa.u/Alverna felé. II. 
k.55.1./ Lám még a királyi korona1 _királyi jogar sem· teszi 
boldoggá az embert ••• Vajjon a munkában megtaláljuk-e. 

L buvár, ha gyöngyöt akar halászni a tengerbol,nem ma
raJ. a fcls:~inen, nem halászik a habokban, hanem leszáll a 
tenger m6lyére. Ha boldogok akarunt lenni, - amennyiben ez 
leüatséges a földon,- akkor ne az élet feluletén, hanem an
nak mélyén keressük ••• nem klinn a nagy világban, nem az ut
cák nyüzsgő zajában és nem a szaionok sima parkettjén;avagy 
a tudományban, müvészetben, a társad.alom egyik vagy másik 
bálványában, hanem örunagunl~ban ••• saját lelkünkben. Drága-· 
gyüngy a boldogság; de ezért munkti.lkodni, fáradni kell sokat. 
Capljlc mondja: a legalacsonyabb m\lllka is harm6niát kölcso
nö~ :.1. l~lel~nek. S vaj jon ki tagadha.tná le a boldogságot at
tol az utcaseprőtol, ha megengedjük a milliomosnak,ki fény• 
bcn-po1~1pában fürdik s nem a porban, nyomoruságban tölti é• 
letét, Láttai'. egy,nap hevében izzadó, 1\:enyérkereso ké5törot, 
ki énekelve végezte kemén~· munkáját. l'eléje tartottam, neg
sz~litottam: ;J:ilyen j o kedvvel végzi a munkáját j 6 öreg! 11 

Kire. ö· mosolyogva felelte: 11Nehéz a munha, mellyel kenyeremet 
kerenem s hogy ne érezzem terhét, dicsérem a szép Szüz Mári
át. l. 

A>i dolgozik, minden kötelességét teljesiti, aki nem 
kivülről vett cicomával, hanem lelke tartalmasságával cs a 
számára kijelölt kötelességek teljesítésével ad értéket - az 
életnek J aki dolgozik ugy, hogjr abba a Dunkába beleöntse e
gész lelkületét, felemelt fővel jár az ~let tövises utain; 
aki megsebzett vállain tovább cipeli az élet terheit1 ke-

~resztj~~t, sa lel~t mégis ~idám,.tud dalolni, ~nekeln~,mo• 
aolyogni,·~z élet gyalogösvenyén a boldogság esorgcdezö for-
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rása felé közeledik. 
A. sziv osztályrésze,- a költő szerint - e földön a 

küzdés; e nélkül nincs gyozelem, szenvedés nélkül nincs ju
talom; jutalom nélkül nincs boldogság. A sziv pedig boldog
ságra van teremtve: keres, kutat, fárad, mindent feláldoz, 
mindent megpróbál, mindenre kész, hogy e nagy, minden más
sal felér6 kincset birtokába keritie. 
. E. földön - .·a mesc és a valóság szerint is ~ c.sak pa-
rányi rész jut a boldogságból. Ez az Isten akargta. Ha a bol
dogság tuláradó érzését áras·ztaná sz~vünkbe, akkor a gőztől 
tulfaszitett kazán sorsára jutnánk. Orök célunk szempontjá
ból sem lehetünk részesei a teljes boldogságnak itt a földön: 
hiszen felesleges volna akkor az öruk cél. Ha szivünk nyu!lal
mat talt:lna, nem vágyódnélc az örök boldogság után, mert itt 
elérhetőnek vGlné. A Gondviselés ugy alkotta azt az ö1:ölnyi 
nagyságu husdarabot, hogy amig vándorlunk a földön, vágyód
junk ugyan a boldoGság után, de tökéletesen soha cl ne ér
hessük.J. boldogságot e földön kell kiérdemelnünk" megszarez
nünk a jöve számára .. Isten akarata szerint a boldogsig ki
érdemlése: az 6let kPresztjónek hordozása s az a tudat,hogy 
most szenvediL"lk, fáklyá.t gyuj t, hogy egykor örök jutalmunk 
legyen, mint mtu1kánk és fáradságunk gyümölcse. 

V a j dah:.u"'lyad • Fr. Igpác. 
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GÁRDONYI GEZA VIlÁGNÉZETE Kü'VEIBEN. 

Bármikor hallottam az öreg Gárdonyi~ól, az nep-i N• 
meté"·:r51, mindig bizonyos öröm s azent büszkeség töltött 
el.Mint egrinek volt alkalmam at többször lát~m, peaig igen 
ritkán ereszkedett le a magas v'r szinte megközelíthetetlen 
sánci fészkéböl. Söt abban a hallatlan kitüntetésben is :ré
szesültem, hogy egyszer, mivel társaümmal rossz fát tette.m 
a tüzre l a rossz-fát itt nem mondhatom el!/ botjával ucyan 
csak megzavart. Igaz, akkor is debog~tt a szivem, de a fé
lelemtl51, most azonban az örömtől! E• pedie; meg is vert vol
nf)., talán akkor nem, de most annál iJlkább örülnék! Fur-
csa, még a verésnek is lehet örülni; igen, cst;.k az a kér
dés, kitul JÖn! Hr.. pedig láttuk, ilogi'i közclcdik, szent tisz
telettel huz'-Ja.tunk r. falhoz, mig mel ettünk elhaladt, és 
cgyr.1asnak gyermekies boluogsággal, de nel.". elég halkan suso:;
tuk: Gárdon,yi. G6..rdonyi bácsi, a nu iekete es kedves !~átsa 
cigánJ~nk isneroje, Durbints sogor és Göre Gábor biró ura
n:ék falujának a tanituja: ö.rr..a.f.! Talán Ineg is hallotta 
suttogásunkat, s jó szivébúl l;tosolyt csalt ki gyermekeske
desünk ••• ? 

Szemlesütve járt. Nem nagyon nézdrgélt, szmrét csak 
arra használta, hogy el ne essék. Az arcárol meg az utcán 
is letükrözudött a gondolkodás szé~sége és az önmagával va
lu elfoglaltság s elmerüles fénye. 

Filozofiai tanulmányaim kezben többször szóbakerült 
az o b i z a r r f i l o z v f i á j a, s egyéb különös 
nézetei. De csak érintettuk~ Buddhizmusa, lélekvándorlása, 
stb. csak sejtelem volt számomra. Ezért a má1., akkor eltö
kélt szándékomat, t.i.hogy mihelyt alkalmam lesz utánanézek 
ae ~sak filozofiai szempontbol, most hosszu munka árán, gon• 
dolom emgvalús.i'tottaa; Igaz, az eredeti celnál nem álltam 
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meg, a igy -többet nyujtok Gárdonyi filozőfiájánál. Tanulmá -
nyom közben ugyanis több szempontból figyelni már nem jelen
tett nagy munkatöbbletet. 

Gárdonyi lelkével foglalkozom tehát még_pe~ig 1./ azért 
mert Tolsztoj után az ö egyénisége as, mely valami'különös, 
nem is tudom· magam kellően kifejezni, sejtelmesen szimpati
kus hatást gyakorolt rám: szeretem __ fSt! 2./ hogy tiszta isme
retet szerezzek rula; 3.t hogy a kedves testvéreknek, kilcnek 
sem alkalmuk, ked vük és idejük sincs az effélék tanulmányo
zásához, bemutassam Gárdonyi világnézetét, mely könyveiben 
szétszortan él. 

Ugy -gondolom, hogy az 6 gondolatait minden papna.:: is
mernie kell! mert konyvei m a még igen kedveltek, s a hatá
suk ••• Ezért, ha valaki bizarr nézeteinek fejtegetésében nem 
is tud gyönyörködni, ne nézze fölöslegesnek a tanulmányt, 
mert e sorok olvasása arra a ppa}:tikus konkluziura is vezet, 
mely különösen nekiL"'lk papoknai\: sz.ulw: ha már pártolmmk kell 
is a magyar ipal't, nekünk azonban nem kell terjeszten·Jn:: gzo
kat a könyveket, melyekben hénitu eszmék, elcsuszrunlott val-
l . . , , . b. . t. 1 ''l . . . t 1'1 asossag, es az egyenl. szu ·Je~~ l. V er.co cs1.seg !·~m;;vc.l. ·a.~-~--

hatok föl, ha mindnyárt magyar tulipó.nol:kal is diszeseJ~~ Ter
mészetesen az 6 konyvei sem nind ilyenek: szái.-tbavcend0 érté
kei épen nem jelentéktelenek. 

Többfélekepen j{trhattam volna el fejtet;cté~~I;l fcJyrr1án. 
Gárdonyi világszemléletét adhattam volna ugyis, hogy nézete
it bizonyos szempontok köré csoportositou.és sajLút szavai
val, miként most már ismerem, leirom. Igy bizonycse~n nek~ al 
eredetibb lett volna dolgozat, és az eload{~s görchr.l01:eit:'.:eb1). 
De nem ezt a könnyebb m<Jdot választottam, haner~ a darabósab
bat, a döcögósebbet: érteM itt a gyakori idézgetést. '"libL 
sz~mp?.n~ kényszer i tett erre! Ugyanis nem. s~án~ékor~ G~rd?nyi 
gyonyorü nyelvezetét, melynek magyar s muvesz1. szer)sege1.vel 
foltétlenül elbüvol mindenki t, külön isi.i.ertetni; nia cs s z~~!l
dékom a kevéss el is sokat mondu szükszavu ~~es ter csodála tot
kelt6 mondat•füzéseit előtárni. AZ sem célom, hogy mese-szö
véa6t kiilon bemutassam" i'antáziájának gazdagsúgó.t i'eltárjam. 
~ll~nék a~kor ~s a célomon, ha a nyelv t u d a t o s s ge
n1ál1aan. milTUZl használatAt bogozgatná.m, va.gy ha az u egy-



azerü, tiszta, csendes falusi népe iránt valo 3 z e r e t e -
t é t festegetn.6m. Sőt még akkor is, ha kiváló megfigyelts
képe~ségét, lelket analizálo szellemét rajzolnám, k· o.-il!1: e-
16. Az ezekkél való foglalkozás~ ha csak röviden tennők is, 
hosszura nyujtaná a témát, s könnyen elvesznénk a. részlete],.. 
ben; másrészt pedig ezei.:nek az elhanyagolása annyi t jele:r<-e
ne, mint Gárdonyi iroi glorilájának a sötétségbe valo merit~ · 
se, eredetisége finoman kék hamvának durva letörlése. Ha eze;.. 
ket, amik Gárdonyi kezében eszközök, lasszók voltak, nem mu
tatnok be, nem érten6k meg, c_,legalább is helyesen, azt a nag: 
olvasotá.bwt, melyet épen ö nagyrészt ezekkel tartott fogva. 
Tehát nem hanyagolkatjuk el ! Ezért ugy cselekszem, mint az 
az órás, ki a rtár meglevő részekból uj vr á t rak össze. Igen, 
egy világszemlélet azétszedett részeit kell összeralmom, me
lyek muveiben szetszvrtan hevernek, és harmaniába fonnom, 
hogy igy megláthassuk azt a rrlátoszöget", melynek segitségé
vel Gárdonyi egységbe hozta nézeteit. 

Igy természetesen döcogosebb lesz a tanulmány, miként 
m:ir mondottam: szemelvények tömegének is nevezhetném. Csak 
ig~ gondoltrun elérhetőnek a veszteség kikerülését: idézetel: 
gyalcori használa tá val. ]'·ig mi egyrészt ugyanis filozofiai es~
méit bogozzuk, másrészt ugyanakkor gyönyörl:ödhetünk lüktető 
j_"'.yclvezetében is 1 és érezni fogjuk szavainak illatát, melyek 
a rétek vadvirágainak leheleteben, a bájos ibolya suhaj&ba~, 
az erdo elbüvöl~ gyongyvirágaina~: illatában fürödtek neg. Es 
az idézetekből mindenki rüegitélheti állitasom igazát1 

Hogy e~ek a preludiumkent előrebocsájtott tételeim meny
n;;ire utik meg az igazság mértékét, s vajjon sikerült-e Gár
donyi lelket, világnézetét bemutatnom, ennek az elbirálásá.t 
L.. ülvasoimra bizom! 

----------
:i:.ündunekelött az a kérdés ne~ül fel, va.j jon volt-e_. Q.tía ... 

aonyinak világnézete? Ismer te-e önmagát? Volt-e neki l4to• 
azöge, 11mely alatt a földet,. a földi életet s az embiHnek a 
Jöldi életben megoldando föladatait nézte? 

Ju szem, jo tül~ör, hü kép, igaz vill.gn6zet. l nélkül em• 
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ber a szó igaz értelmében nincs. Ha látunk és értünk ••• a~cor 
föltaláltuk magunkat. Valoban mi volna szillcségesebb, minthogy 
meg6rtsük önmagun.kat."/1./ 

De kérdés, vajjon foglalkozhatik-e ~lyan ember magávala 
aki valoban remeteéletet élt, mint ő? Tuiomás~ vesz- e a vi
lágról? A történelem üt6erén tartja-e kezét? Ertheti-e a lélek
mélységeit? ••• Ezekre a kérdésekre az ö szavaival felelhetünk: 

uSakan azt vélik" hogy aki visszavCJILultan él, nem törté
nik vele semmi. Pedig dehogynem. Az emberi lélek nem ~yan, 
mint a befagyott tu a maganyában sem. Sot éppen a magányban 
bontakozik ki, mil;;:or csakis magúval foglali:ozil:. 

. Aki visszavonultan él, nagyobb világokat fedez fel,mint 
aki utazik. Csatákat él át, födrengéseket, s egy-egy történel
met, amely a lélek vilügtörténelme. /2./11 

Ilyen állapotban val\)ban nagyon is hajlando az ember az 
ö n m a g á v a l , és a n e m ö n m a g á v a l való fog
lalkozasra, s igy önismeretre jut és világnézetre könnyen tesz 
sze rt. Gárdonyiaál is l.:egvolt mind a kettő, he. talán ferdén 
is, sot meg kellet lennie, mert:nl:it ér az élet, ha az ember 
nem érti meg önniagát, -ha alét oceánjáb~ tekintve nen látja 
meg ábrázatát,- ha a végtelenbe, ha a mindenségbe kiúltva,cl
vész hangja, szava, s nem kap feleletet aggudu kérdéseire.il 

uA világn~zet az ember öntudatra ébreCi.ése. Csak a viilg
nézet kialakitáslval kezdodik az ember; addic az ember csak 
név, cs&k szám, de nem lélek. Világnézet pedig ott kezdodik, 
hol az a valaki, ki a világot nézi, észreveszi, hogy ez mind 
nem 61 hogy ez mind más. S milyen idegen az a furcsa m á s l 
},Iialatt nézi, elkomolyodik, mert kezd látni valamit, amit ad
dig még nem látott soha, kezdi látni a napsugaras, mosolygv, 
virágos szülöl'oldön a néma, relytélyes sphynx vonásait." 

uA sphynx oly komQly, oly fönséges, oly idegenszerü,pe~. 
di a neve oly közönséges, oly köznapi, oly egyszerü: világnak 
létnek, életnek hivjuk."/3./ 

Ha valaki, ugy Gárdonyi volt. az, -majd látni i'Ggjuk,
aki mindezekkel tüzetesen foglalkozott, észrevette őket,szem
benézett velük. Feltört lelkéből a -nagykérdés 1 a vi!á.gprablé
ma"-melyre felelni kell mindenáron! ul.;inek élek? Miért dcN.g~ 



zom?Hern volna-e jqbb elfujni a gyertyát, :r:tintsem megvárni a
mig tövig ég. 11 /Egy szál drot./ Szembenéz e kérdéssel, s für
készi a feleletet, mert: r•Emberi te.rmészetün.k legmélyéből ön
tudatlanul tör elo a vágy, öru:Lagu;:~~~::al s a környezb.világr:a1. 
ve.l.r>.hog~ran tis~~tába jönni. Csal: a felületes gondolkodás, se-. 
kélyes kedély s gondolkodás rá res t lé lel: tud ki t érni azon s:zük
ségesség elul, hogy önmagára s a világra rd.eszmólje·n és esz
l!l~llic1.esénel~ eredményét progran ·ú, egységes J:éppé: vi.iágnézet-
té alaki tsa." /4./ · · . · 

: or;~r me~~lútúsaiban elhajlás törtent, hogy feleletei 
di:::s~;onúnst').k, ennel: okat wajd lútni fo[::jul;:. De nem is baj a 
ferdeség, hisze:1: '· · ;..l.rmin t alaki t j ul: peu ig ki a világot öruna
gunkban, ha si..itótcn ha derülten ;.. mondja Prohászka r.üspök -
r.lihelyt képet terei!ltettünl:: rola, van világnézetünk. '/5/. 

uDe a világnézet nem költészet, nem elhelyezkedés egy 
kt:pzelt vil:~.e;ba, nem pillanatnyi boldogságos érzés, rnelyért 
nem j:.í.r felelűssés, ho.nes elle~1kezóleg a lehetö legtárgyila· 
gos ab b, lec:;re.ilisa b b c lhe l~rcz~~cdós ft vilá~~rcndben s egyuttal 
annak :racgfelclu öntudatos cselekvés . 

. 'l' , t ,. b l . , l t. 1 , , • J'l Vl ~:~gnuze az e::;es~ e~;~ erne.-::, gonno a a1naíC, erzese-
in.el~, tetteineJ: he.1~nonil~us egysége, eg~· leefelsöbb célhak 
me:_.;felclé.ilcs • .h vilá.sn~zet as egyénis6gnek vis~zahatú.sa a kül
só benyon~:so::Pa. A'l. e:r1.ber ÖrL"llagára eszlil6l, hián~rokat fedez 
fel öru:1~.:.;ában, Jliúllyokat n. }~örn?e~éi világbo.n; ezeket kitöJ.te
ni, a sokaságot egys~gre hoznitt az érthetetlent értéssé ala
l:itani, célja a viltígnézetnek. '/G/.. 

I. vilá~nézetből fakad G. lét nag~r problém.:ino.k a meg
fejtése, vagy legaldbb is ~ megoldando ~6rdése~~nek elégséges 
felelete. ri!le~ rJil?en az élete, lelki diszpoziciója, szel
leiti hurjainak zengése, olyan a világné~ete! Kinek r.1ilyen a 
világnézete, olyan lesz a bölcselete is. A világszemlélet és 
f'ilozofia, böJcselet, ha nem is e~Jr és u,eyanaz, dc rokone>k! 
Bölcseletnek a vilienézet adja meg a szinét. fapsütéses vilJg
nézet, derült bölcselet; sötét világszemlélet, sötét bölcse
let! ••• 

Tehát Gárdonyinak is·volt világnézete és ennek megfe
lelő f'iloeófiája. E szemszögböl ad feleletet a megoldandó 
kérd~sekre! lzanban. hogy rnilyen volt a világnézete, nem 
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most, hanem az értekezésünk végén szögezztik le! 
----------

Nézzük tehát mindezeknek az előrebocsájtása után mi
lyen sajátos látószögéből kifolyólag a bölcselete. Hogyan 
gondolkodik a. növény-, s állatvilágrol? Eiként vélekedett 
a. csillagok- s annak lakoiről? Az ösztönről é~ a házasság
ról mi volt a vélem,nye? Buddhista volt-e, vagy más vallás
hoz tartozott-e?? l.riként vélekedett az embe.ri lélekről és 
annak vándorlásáról? Hogyan szerepeinek nála. a katholikus 
egyház szolgái? stb. 

Ezekr ol szánuél~ozoru. hosszabban-röviúebben irni. Igaz, 
ezen kérdések tárgyalásával nem meritem ti GárdoEy"i lelki
világát, nem rajzolom le teljeDcn, de ugy gondolom, ennyi 
is elegendo a kittizött célnak 3.~ elérésére, m.crt a többi 
s~em:pontok és nézetek ezekból már kil~öve!kezteth:t~k! Amel~r 
muve~t legfontosab..:nak tartotta.tl, azokhul hozok 1dezeteket, 
mégpedig olyanokat, melyel;: az iru gonuolatát leginl~ibb,leg
hüebben feJezik ki. Tobbi muveire pedig csak hivatkozom al
kalom adtán, jelezvén, hogy ugyanazon gondolatai itt~is ott 
is megtalálhatOki 

----------
I. 

FOVENYVIL.:.,G. 

l. Virágol=. 

Fido~ G~rdonyi, lelkét be a1.:a: ~uk mutatní, lehetetlen, 
hogy legeloszor lelkenek ne a legbaJosabb szinét,szereteté
nek legkedvesebb tárgyát, fa.ntáziájának biFtokosát 1 aza~ ne 
a virágokat mutaasuk be I 

De nekünk, 8zent Ferenc fiainak is többszö~ kedvesek 
lesznek a következo ~orok, mert .Atyá.nkr~ emlékeztetnek. ~őt 
gyakran mintha csak Qt hallanuk, amint;la virágos Umbt-ia he-
gyeit és völgyeit járja; beszélget a virágokkal• elmélkedik 
róluk, 6s általuk az Isten v6gtelen gazdagságáh~ emelkedik • 
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A virágot·nézziik• me1y Gárdonyi szerint:uAz Isten leg
szebb teremtése. Szebb mint az ember, szebb mint az állat, 
szebb mint· a csillagok. 11/7/. Igen, szebb .ezelmél a virág, 
mert: 11A csillagok az Isten. erejét tárj.J~ elC1 .. :: a magasban. 
Az állatok a Teremtő ·találékonyságána].:: sokféleslgét. A vi• 
rág gyönyörü képzeletét." 

Ha a virágokat.látja, szive megtelik a boldogsá:gtol. 
Ha róluk beszél, lelkének legandalitobb zengését szent-eli 
nekik! Kora tavasszal, midt5n még a ho rongyos foszlányai itt
ott fehérlene1:, sot még korábban o már kint jár a terméstet
ben, az Isten csendes templomában, Az erdő "'lölzyei t járja, 
mely még csendes ugran, de már feszül az élettGl,a . napsu
gárt szomjazó, feltörni készülő akarattól. Az élet lehele-
te L!Uüár bontogatja szárnyait, szépségeit fazyos, hideg rö
gök alatt, Gárdonyi lelke ezt érzi, azért suvárogja s üd
vözli a márciust, mint a tavasznak feslő bimbová alakitójd.t; 

11 Köszöntelel: kedves sz ép március! Ibolyaszagu, lanc~rc s 
leheletedetérzem már a leveguben. Z6ld szon~regeidet látorn 
már kiterítve a halmokon. Itt-ott fehérlenek az árnyékos 
mélyedésel~ben e. tovo.JT'_ult télkirC:.lyna~: elhagyott ronGyai, dc 
a napot mélr te eme le ú r.. z é;;re, s a fulüön már r. te lábad. 
.á t l'b d ' ... ,,.l f , 1'"1 ,.,., • J r. J. s D. e u. a nyom[~n J.~lZO.Lu.U. a u, es e o~':e!C_L\: az l-
bolya. 

1~cdves :1. na~on vagy te ne::em •. 'e vagy az egyetlen; a.
l~it hivunk és akitepedve vár mindenki. Felüled úL.lodoztruJ 
én is n t~len o. k~.lyha r::ellett és a tuzből mélú.zva tünődtem; 
hol vannak virlgaicJ.-i· hol van:1ak madaro.id? mi t csinál most a 
fecskénk? és mit csin.il m.ost a golyánl~?'j /rárcius./ Az élet 
hullár.nzv elevensége, megcsodáland~ szépsége a bokrol~ elót t 
térdre kényszeriti ót. Térdre a gyö1~irág, a h~virág, az 
ibolya! 

I~ertjébel\ i2 a sok n1indenféle közt külön ágyakat tart 
follll szálau~cra s sajá.tkesüle.e; neveli őket. 1.:idön pedig már 
minden csodálatos pOmpájúban diszlik• kertajtajábol. elgyo
nyórkódve nézi a ti tol~zatos élet birodalmá t: ulilesoda. sokadal
InA ez itt az életnek! l'iincs a foldön egy tenyérnyi térség, 
amelyen val~i növény meg ne vetette volna lábát. Ez~rnyi 
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... r re)telmes élet emeli itt az ég felé a lombjait meg a vi
Jtgjait; táplálkoznak a földből, isszák a harmatot, várják 
anapot reggel,· az éjjeli árnyékot este. Az ágak meg a leve
lik érintik~ takarják, nézik egymást. A virágok ide-oda for
Atják fejüket, hajladoznak, mint a susogo leányok. ~~~ék pil-
•·1 Li:ajd közéjük megy, mert szeret köztük tartózkodni .Köz-
Jin-közben elmélázgat a gyönyö~ü tündéreklcel1 leányokkal vo
atkozásba hozott fehér szegftin. Tele tüdővel, mámoros lélek
lll szivja, szagolja élvezi illatukat. S lekével keresi azt 
a csodálatos helyet, vilagot, honnét szarinaznak és azol~at az 
•szetételeket, melyekből ily finomság varázsoludik elő. 

• 11Honnan sze r zi a virág, -ugymond- azt az er_bermú.rrlori t L 

.aodásan édes illatot. A földből hozza? A harmatból isszs? 
1 levegőből szivja? ••• 

A világ minden tud0sa vállat vonhat itten. Legfeljebb 
at mondhatja: 

- Veleszületik. 
Az emberrel veleszületik a lélek. A virá~gal ve~züle

tik az illata." 
De Gárdonyit nemcsak az illat bölcsője, hanem a l:opor

&Jja is érdel:li. 
- 11HoVcJ. lesz az;illat a virúg elhervadása utún?'1 Ls kér

jéssel felela k6rdésre: 
- uHová lesz. a lélek az ember porba.téi:ése után? 11 ••• 

nFelszáll-e mindakaető ahonnan szár.mazott? vagy uj meg 
Ij alakot vált, rnint a gondolat? Talán ez a so~~ minden nem 
!s egyéb, mint gondolat: az Istennek egymást kóvetu gondola
tai, amint térben és idoben megvalosulna, szüntelen megvalo
aulnak." 

Egész életén át e tiszta ártatlan, érintetlen lények 
azeretetét hinti az emb~rek azivéb!• ~e legiru{ább.tanitusága 
alatt a. gyer.mekek. a sz1ntén életb~bok, fakado v1rágok lel
lébe, mert meg V()lt győződve, hogy: a.ki a virigot. s.zer-eti. 
~ssz ember nem lehet! 

Nézzünk egy iga&án kiválo esetet1 mely azép~gével,egy
~erüaég6Tel mindenkit meglep. Hogyan leheli ne.endékei lel
iibe ezt a szeretetet. A Tulipán-ban ezt & ki epizudtt talál-



juk. A tanitó a nyolcéves második osztályba já:ro Eszter le
ánytul lcérdezi: 

·ul'To, mi ez Eszter? ismered-e? 
·Tulipán· felelé mosolyogv&. 
}:;s atekintet-e gyönyórüiégbemerülten áll a virágon. 
-Szereted ezt a virágot? 
-Szeretem. 
·Hát csokoli msg szépeni 
Természetesnek találta az engedelmet. Hiszen·mindennapi 

valami, hogy a kis leányo1~ a tavasz kinyiltával bokrét~"t hÖz
nak az iskolába és csokolgatják, meg egymással is csokoltat
ják. ,_.s a leány odament az ablakhoz, lábujhegyre állt és a 
szemé t félig le hunyva, cs okot lehel t a tulipánra." ·-

A természet szeretetc s diszeinek szinte imádata csen
dül ki szavaibvl, malyekkel a legszebbekről beszél, és suso
go énel:lcént olvad össze a napslitése s tavasz fuvallatának zi
zegésével: rü:;y, binabö, virC:gfakad.:;.s6.val. l:;rzeirili-világa hul
lámzil:: ezekne~~ szemleletekor, gondolatai forrásvizekl~ént bu
gyogna!~ elo és me~feledkezil: a földről, 1~-;.ert lelket l~t,sz6p 
lelJ.~et élvez, melyc:: idegen, uis, de szép viligbul valtl~. 

ull. ti lclketel~ /ibolya!/-igy ldált fel,- valami isme
retlen világba mcimorit, ami nem hasonlit, sena kezaesztény, 
sem a pogány tulvilcighoz, de ezel:nól bizo11,yára szebb és iga
zabb. 'ijS./ 

Csod4lja s jobban szereti oket mincl:Jnnél. megáll alot
tük, ragyog\i szeme a v~gtelenségbe mered, lelkét a szép ille-
ti,velillc éB&z, rolw= gondolkodik és beszél ••• 

.. 17ikor az Isten a csillagokat teremtette, az ereje ala
kult ki a csilla.&okban. ! ;ikor az embert teremtette, az értel
me dolgo~tt. 1:~ikot- a virágot teremtette, já~szott a Terem -
tő. 

De hátha nem játazott?.liátha azok tokéletesebb teremté
sek, mi.nt mi vagyunk. Ta.lán él'eznek, talcin gondolkoznak. és 
beszélget~~ uk ia a magw~ múdja szerint. Talán arrol ia be
szélnek, hogy ,r.1i milyen egyugyü,. lúto-futuk és milyen g~dok
kal barázdált arc\l&k vagyunk. Talán arról beszélnek, . hogy 
ninca azebb és jabb állapat a világGa, mint nézni &Z eget , 
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szeretni és elmélkedni, gyUm6l~sözni és elmulni és megint uj
raszületni, élni az ég alatt. Elni és élni, napsugárban,hold
fényben, illatban, har.matban, boldogságban. S meghalni szen• 
-.lés nélkül, az uj tavasznak, uj életnek reményében. 
~ Ki tudja hogy van? Az Akadémia sem tudja. A Ter.mészettu
dományi Társaság se tudja." 

Ilyen az ó nyelve, ez az ö gondolatvilága. Ezen idézetek 
által már meg is mutattuk az egész gondolatvilágát. A követ
kezőkben nem sok ujat ad, hanem a föntebbieket csak más alak
ba önti, érzebnei más formában nyilvánulnak Ir.eg. Tehát lelke 
hullámzik előttünk, s itt- ott uj vagy régi gondolat csillan 
meg uj szinpompában, mint a kék tavak hullö.Lai fölé kiugru· ·· 
ha:t. ezüstös~~teste a lenyugvu nap fenyében. De ily gyors vttl
tozás ellenére is nagy és külbnös lelte is~erttG lesz elfit -
tünk. A legszebb részleteket fogom adni, de szépséeben a·töb
bi sem marad &okkal hátrább. Itt figyelhető meg leginkább 
legnagyobb kincse: a megfigyelő képessége is, Lehetőleg szu
szerint adom, s közbevetett mondatokkal ne!r. igen fogom gon
dolatmenetét zavarni. 

----------lj Gárdonyi napsütéses májusi délután az erdőnek patyoi 
latzöldbe öltözött bokrai alatt gyöng~.rvirágr: bukkant. 

nitt térdelek - irja - egy kis fehér virág elótt,ame!y 
a bokrok árnyékában rejtőzve valrumi csod~san finom és évos 
illatot lehel. 
. nem tudok betelni ezzel illattal és a nézésével. A 
gyöngyvirág a rejtelmes gyöngyvirág, az én cyöny6rüségem. 

liinden más virág kitárja szépségét és az écbe néz ! E
gyik a napot iinádja, e. másik a holdat, a csillagol:at. I":z az 
egy a bokrok csöndes ü.rn~ékában rejtőzik és zolcl l:is palástja 
alatt alázatosan meghajol,rr.int az iníd1:ozó nen~.~asszony. 

~ert néz a Heliotröp a napba? llért néz a csillagokba? 
:Mért ébrei a vizi rozsa hajnalban? Fért zárja be kelyhét a 
mák napaz,llat után? Es mért hajli . a gyöngyvirág a föld fe
lé? H6:rt nyilatkozik bennük az a. sok~éle vonzaloo,-ha n. vi
rágoknak lelke nincsen? 

A Teremtő, aki a mindenséget milliárdnyi életformátat 
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népesitette meg,csak egyféle lell~et tudott volna teremteni't 
Csal:: épen nekünk teremtett volna lelket? 

F6nyaugarak törnek elö a biblia eli6 és má_soclik fejeze
téb61. A lfázáreti Bölcs minden szavát is tiszteletembe fog
lalom. De hogy az élö teremtm0nyek kö~~ött csak az embe• hor
doz lelket ••• /9/. 

Talán jutott nz Isten leheletébol máshova is a Paradi
csomban. 

ralán jutott az állatnak, jutott a virágnak is? 
Es ahogy az ember megérti egymás lelket, az állat is 

megérti eg;ynó.s lelJe 6 t, L vii•ág is megt\rti egYinisnak a lel
két. ~s az Is ten r;~eí;}:}l .. ti vo.lru11e1myL~t. 

Az ember• 1:lindenre, UJüi t nem 1:~ t, ilel~l l.J.all, ~le:_t ére~, 
azt montlj ~1: nincs. Pe die csa~~ a~t ~~ellene 1:.~ondo.nia: nem t u
c om • 

A n i n c s va~\:ság. 
A n c 1.1-t u d o r:: imádság. 
IIop;~r :.!ondho..tn~i.."'il. o.zt, hog;y- u. ~Y·J~"L;:;yYirU.@nal'~ nincG lel

ke, r.iil:or lútor.r., hog~r ál, s:.::ereti a foluct, a bul.:1.;:fák árnye
!:os crdwit, u csend.esGG~;~t. L~toi-l szüzies rojtuz~s~;;t,ang~.'a
li o.lázatossúgát. ~pzcn1 LLárnoritv lehelet~t. :.,. arpa gonuolo~·, 
hogy u is néz engeltl1 néz fehér szépségcben, ó.Ptatla.n. nyugod
tan, mint ahogy a napot, a holdat, a csillagokat, meg egy
rnis t n 0 zi n. so:~ mindcnftile vir ... ~g. i .. s az ó uue, tiszta aláza
tos szépsé.~ét bámul vo., raj tam vo.lar.ü éu0s szent megértés um
lik által ••• J.,e}wt, rwgy a testet levet:<u~ve tovább éltink a 
földön, 1nint a ttizbbl felsz~lló fény, vir~gb0l felszállo_il
lat. i(i tudJa, ninc~-e ~pen olyan s :._ég nagyobb életvilág 
a látho.tatlanságban,nincs-e ott is cl~tber, állat,. vir:·•.g,nincs
e ott is s~d.mol\:ban le nem irha t~ sol.:asága az él o millio faj
tának, rnely ott is végtelen itiőben folyton hal és folyton UJ
ra születi~=· 

lm az emberfajta e láthatatlD.n élőket érzem a virág 
illatában, a szellőben, a fényben, a sütétben, a zeneben,a 
tüz lángjában, a csendess~gben • .c.s a [;?oi~~~~rvirágot csokplva 
öket cs6kolom. 11 

imnak a bizonyi tásá.ra, riogy Gó.rdortyi mennyire· szeret-
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te a virágokat, és gondolatai i~ mennyire hasonlók,különö
sen a gyöngyvirigrol, másik müvéból hozok idézetet. 

nÉs a gyöngyvirágok,a szemérrnetes, üde gyöngyvirágok, 
az erd6 viráJinépének fehér kis szüz leányai, félénken és a• 
lázatosan hajolnak meg a széles zöld levélpalást alatt: né
mán várják a völegényt, akit rni nem ismerü;:k. 

Valahtnrszor a gyöngyvirág illatát érzem, mindig va
lami csodálatos álomféle márn~r fog el. Az eraei tündérek me
séit ilyen mámorban álmodta meg az emberi fantázia. Tündé
rek nincsenek, mint ahogy mindenröl azt mondjuk, hogy nin
csenek". amilcet nem látunk,dehát elhinné-e valald, hogy van 
ez a csodás finomságu, szüzies édes illat, ha seho. nem é
rezte?. Ha olyanok az angyalok, mint aminLnek a kcresztén~r 
képzelet festi őket" a lelbik nem lehet :-.1:ls,csa~: o. ~;yöngy
virág illa ta. I3ehun.yom a sze1;1emet és boldo6an sz i vom ezt a 
tiszta, édes, mennyvilági illatot. Elmé:ml:ül elt.ll'1i:~ o föld 
képe és minden fóldi gondolat; uj lélek k5lt5zik bel~~,tes
tem sincs többé,a gy~ng;y-virá.g lell~e másvilágba lengeti egy 
pillallatra az én lell~emet, misil:. világba, mr,ely c supr. ti tok, 
csupa finomság, csupa boldogsúg. ''/Virágok és bogar:Jk/ 

Ott ~ll u az erdL lrnyékin ~ sz~les zöld lev6lpalást 
alatt Kngyali' alázatossúggal meghajolva~ Feh~r szérsé··,·ben 
áll a lombo~: árnyékos bo l to ze.. ta ule. t t. _·_ll és vúrrJ:ozik. 

Kit vár? Kinek szuletett? Tudj3.-e, hogy van? Tudja-e, 
hogy bübájos? Tudja-e, ~1ogJr az e1r:ber elgyönyörködve nézi? 

!Tincs felelet. A viráG titok. ~bmer elméje az o élet
világába be nem hatolhat."/10/. 

!:> nem elég nek~ a próza, hanem lelke érzelmeinek rez~ .... 
gését, szaretetének hullámzását, szellemiséget :negrae"ado 
gondolatait, lailso, fátyolos ruhákba öltözteti, szav~kba ön
ti,mondato~~ba vési. ~-ze~\·et, jobban rnonc1va e;_:;ész lelkét har
monikusanzez:c~ so~okba~ ritm~kus~ pat~ogó szavakba fonja1 -

versbe form~lJa. I!_~lybul a~tan gyo~g~rv1rágos finomsággal 
zsong fel mlndaz,r.u t erc:3nl, Gond':·lnl s nondani tud egy fi
noman érzu l~lek: SZí:il"'etetének t1.rgyárol. 

".S ki ván ol.• 1..:.. tn i in ind en c sztcndoben, 
• . .i.-l. tav:::.szt, a folC. virt.gébredéstt ••• 

S fvkép szeretn~k egyszer minden évben /ll/ 
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erdőbe szállni május köze~ében, 
Mikor a fa már lombba öltózött, 
S a gyöngyvirág nyilt a füvek között, 
A gyöngyvirág, a fehér gyöngyvirág, 
ez az üde alázatos virág, 
amelynek tiszta szüzies havát, 
tündérálomba ejtő illatát 
boldog mámorban uszva bimulam, 
a szemem lehunyva. hosszan csókolom. 1'/12/. 

2j Ezután halljuk, hogyan beszél a didergő, a resz
kető hóvirághoz. i'.iennyivel más érzést csal ki ennek látása 
lelkéből. Keserves sorsában az emberi lélek vergődését ér
zi. A szenvedés, a vágy, az ösztön megnyilvánulása az egész 
mindenségben egyforma. 

11Elgondolkozva nézem a bájos kis virágcsoportot. 
} ~ilyen különös, hogy van élet öntuda t nélkül és van 

vágyakozás érzékek nélkül! }.;ert mi más e ro, ha nem a vágy 
készti a kis hovirágoka.t, hogy fölemeljék a fejükre neheze
du követ és kibujjanak a szabadba, a tündöklő kék égboltozat 
alá. l.~ i más, ha nem a vágy, hogy me lengetédzenek a verőfény
ben, mint ahogy az ember, a beteg ember, aki egész télen át 
a szebában feküdt. 

A virág meg az ember. Milyen különbözö teremtései az 
Istenneki Es érzésük egy. 

A kis hóvirágcsoport olyan nekem, mintha csupa anyát
lan kishyerek volna,- a fekete föld kis gyerekei. Hiszen 
az emberfaj szülöttei is mind ilyen öntudatlanul jönnek a 
vilf.gra. 

-Qlni éa élni! Ez az eg~tlen törekvés.-
Kiért'/ Uem kérdi azt a világra érkezett. Az az erő, 

amely életre fakaaztotta öt, csak fejlődni kiván, fejlődni 
akárhogyan is! l~ohon szivja magába a meleget, meg a táplá
lékot! 

-Caak élni és élni ahogyan lehet! 
De im~mindenütt der.medt érzéketlenség: kietlen pusz

taság a földön, hiaeg részvétlenség a kéklő magasságban." 
3./ llem hagyhatjuk el, az ibolyát sem, mely szintén 
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legkedvesebb virágai közé tarttzott. Hiszen azt kivánta,hogy 
e kedves tavaszi bájosság·még sirjába is elkisérje. Gondolat
világa az ibolyánál ismét más. 

11Ha valaha kiderül,-irja• hogy csakugyan van átalaku
lás: élok átalakulása élökké,-mert·hiszen annyi minden kide
rült márl-megfogjuk tudni; hogy aszőke leányok micsida rokon
ságban vannak az ibolyáv~l. Talán akik életük márciusában 
halnak meg, azoknak a lellee kerül ide visszal ibolya alakban, 
s azért·olyan féléDk, olyan titkos, olyan szemér.mes, olyan 
édeslelkü ez a kél~ virág. 

Ue:m tudom, mi az ibolya. Nem tudom még. azt a citromsár
ga. pillangut sem, hogy mi, melyik itt lebeg elo-ttern és úp ugy 
szereti az ibolyát, mint ~n. Csak azt látom bizonyosna1~ 1 hogy 
a Teremtő sem a virágot, sem a pillang.->t nem az embernek te
re1:1tettc. His zen ha ne:~ünk teremtette volna, akkor nem ott 
voLl'l.a a legtöbb, ahol az e1.1ber soha nm~ jár: a vadon erdőben, 
a néptelen vidéken. 1s nem teremne a.n11..yi so~·:, hogy millio3zor
ta több, rnint amen..t.J.yit a~ ember ·csaL meg is láthat. 
_, Az ibolya bizonnyal csak :rr.agf~ert van, és nem miértün~:. 
:ts ha mi elpusztulnánk a föld szin~ről, :mint ahogy annyi faj 
elpusztult már, a vir6.gol: világa maradna ez a föld és- szebb 
lenne nélkülünk. 

·A ti leli::etek ibolya~ valami ismeretlen világba mi.mori t, 
ami nem hasonlit sem a keresztény, sc!!l a pogé.ny tulvilúghoz, 
de ezeknél bizonyára szebb és igazibb." 

Es o valoban vúgyodott abba az ismeretlen világba. Vá
gyódott az elhaló ibolyacsokor kiséretében. Utulsó vágyát 
versbe szedi, mert uA próza nekem robot,-irja egyik helyen -
sohasem örülök ugy- egy-egy regénycnme!:, min t négy j o verses
sornak. Ez a négysoros vers többet ér, mint a világ minden 
prózája." 

nOh csak még egyszer jöjj el szép tavasz, 
te enyhe napfény, zöldelő füszál! 
O csak még egyszer lássak ibolyát, 
s hulljon arcomba meleg napsugár. 
Hadd haljak meg egy tavaszi napon, 
• a azivemre tegyetek ibolyát. 
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Mindegy, ha én már azt nem is tudom, 
csak tegyetek szivemre ibolyát!" /12./ 

2. Fa. 
•• 

Ezek .után már be is fejezhetn6k a növényékr51 azól6 is-
mertetésünket, mert ujabb gondolatot felhozni nem tudunkJiég
aem tesszük ezt. lviég pedig azért nem, mert ismertetésünk még
is csak hiányos lenne, ha a fákat említés nélkül hagynók.De
tesszük ezt azért is, mert ezekből, szinte folytatolagosan 
csendül ki az a közös ·gondolat, mely piros fonálként huzódil~ 
végig minden mondatán. 

líindjárt le is szögezhetjük: ha annyira nem is, mint. a 
vir,gokat, de megközelitbleg szerette a fákat. Igy nyilatkoe 
zik roluk:"Gyermekkorom óta csodálom és szeretem öket." Egy 
fáról fogunk csak beszélni, még pedig arrol, melyet leginkábl.. 
szeretett: a jegenyefárol! 

11llilyen kúlönös fa a jegenye! -igy elm~lkedik fölötte.
Olyan, mint a hallgató ember. Soha nem susog. Ha susog is cs~ 
uey magának, minha magában beszélne. És soha nem hajlik. És 
soha nem néz alá, csak mingig föl az égre. Uit néz mindig az 
égen? Akkor nem tudtam elgondolni. Hanem itt Pesten már ér
tem. Kilyen boldogság volt az eget látni! nappal a felhöket 
a levego tiszta oceánján, éjjel a holdat, a csillagokat, a 
fényes mindenséget, a sötétkék végtelenségben. 

De csodálatos nagy titok a mag! Hogy abban a kis feke
te almamagban benne lehet egy ilyen nagypiros golyókkal ékes 
fa! A jövendó idők almafája. De nincs másképpeni Benne van, 
benne! Ha nem volna benae, hogy jönne ki belőle? 

Talán a fölöttünk tündötlő csillagvilág is ilyen apré 
mag volt valamikor az Istea markában. Egyszer csak beledobta 
a fekete semmiségbe, 1 azt mondta: 

-Legyen! 
Ivaért azületik a fa? Hogyan él és hogyan hal meg? Tud-

e magá~ól valamit? Ha tud, bizonyAra azt mondja ma~&ban: 
-hn fa vagyok, földhöz l!noolt rab. Itt születtem1 itt 

élek és itt halok meg ezen az elJ helyen. Ti pedig, akik a~ 
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latillan jártok, ti törpék, ti emberek vagytok. Odamentek, aho
va akartok. Es·én mégsem cserélnék veletek, rnert nekem két 
anytm van:a föld, meg a nap. Es mindakét anyám holtomig sze-
ret engem. · 

En valamennyi fa között mégis a jegenyefát szeretem leg
jobban, Sem árnyéka, sem gyümölcse, tudom, de van valrumi az 
6 egyedülvaloságában, hajthatatlanságában, fölemelkedettsé
gében, ami tetszik-nekem. 

Ha meghalok, azt szeretném, ha egy j e g e n y e f á t 
ültetnének sirorfLra. Nekem kedves az a gondolat, hogy egykor 
jegenyefa leszek és állok, mint éltem: magányosan, hallgato 
lombokLal, folyton az eget nézve: nappal a felhőket, éjjel a 
holdat, csillagokat." /13./ 

"Gárdonyinak e virágrajzaiban /ni csak egy-lcetté>t vet
tünk belőle/ ugy vélem több illat, Udeség, l;:oltüi lélek 
van, r.tint to!",._;a összes virá~ret;éiben. Gárdonyi e rajzai mint
egy átvarázsolják a természet e lcgkóltöibb jelenségeit tel~ 
jes mivoltwcban a papirra; hozzájtu~ képest a Toppa nehéz ta
nulságok alatt görnyedező szegény virigocskái legjobb eset
ben is a gondosan kidolgozott, de élettelen, illattalan fest
ménymintalap~~ benyomásai t teszi!:. Gárdonyi e lapjai prozá
ban is koltur müvek ama verseknél. 11 /Várdai Béla dr./ 

Gárdonyinak följebb idézett soraiban nagyon szépen dom
borodik ki geniális megfigyelő-képessége, s megfigyeléseinek 
I-övid mondatokba valo ·öntése. Fontosak a föntebbi sorol:: böl
cseleti s világnézeti szemponthul is: közelebb visznek lelke 
megismeréséhez, mert már ezeknél megkezdi a lélekvándorlás, 
átalakulás stb. k ü l ö n o s nézeteinek fonalait szövöget
ni, melye~:el ezutt.n méginkább fogunit találkozni!! 

----------
Jegyzetek.C.·'t./ Gárdonyi Géza:l!ai csodák. Es a többi 

k ü l ö n nem jelzett idézetek is e müvéból vannak vévei-A 
virág valoban szebb teremtése lehet az Istennek, mint az em• 



ber, ha a lelkét megazentelő-kegyelem nem ékesiti. Különben ••• 
/ll Prohászka Ottokár: Diadalmas világnézet.l903,Esztergam. 

12-17.1. /2j Gárdonyi Géza: Bibi. Regény ••• /3/ Prohászka 
O.:U.o.l7-35.1. /4~1etényi Gyula:Rcligio.l916.é.f.l025.1. 
/5,/U.o.20.l. /6,iHetényi Gy.:U.o.lú26.l. /8/Talán nem kell 
komolyan vennünk Gárdonyinak e kijelentését. /9,i Az Ur J6-
zus sohasem tani~ot~a, hogy c s a k az ember.Rek van lelke. 
De, ha e m b e r i lelket keres ott, ahol nincs, akkor a 
nNázáreti Bölcs" tanításával összeütközik! /10/ A Hatalmas 
Harmadik c. regényében egészen hasonló rész található. 
/lll Utra j:~észülés.l92l.dec.2'/. Ebben a kólteményben halála 
után való állapotárol beszél. /121 December.l897.c.kö1t. 
/13,i Ugy tudom az iro e kivinatát még nem tcljesitették. 

l FolytatjukJ. 

Fr. Kolwn'bá.n. 
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A BO.SlTY.AK HISSZIOK TÖRTl1JEU{ÉBOL • 

• 

A pezseg•i szerb püspök is adót követelt a katelikus 
néptől, még a ferencrendi z~rd:iJ:.::tul is'· s midön e~t megad
ni vonakodtak, 1670-ben felJelentette oket a buda1 pasán&k, 

· ~i a .szerzeteseket fogságba vetette és csak nagy váltságdi
jért bocsajtotta szabadon. I~ésöbb ugyanez a püspök ugyani
lyen eimen bepanaszolta őket, s el:kor többet kuzúlök nehéz 
láncra verve Konstantinápolyba hurcoltak./18,1 

Cyrill, konstantint~polyi pittriárka és a budai vezir 
pedig már 1685-ben vad Li.ldozést inditottak a katolikusok és 
a franciskánu:;o:~ ellen./J.~f Ekkor is csak nagy váltsá;.:::dij 
fejében sz&badultak rucg e kor"LiJly ves!:::edelerntől. 

A szerb behodoláshoz hasonú;an visell~edett a bosn~rtl.J..:ok 
nagyresze is. 1::·em.hogy ellenállár-t fcjtettel~ volna ki,a :·in
denki t muzulmánni te:rmi al~aro húdi tokkal szenben, hanem el
lenkezőleg - s foként a nem-katolikus bocnyál:o~~,- b:.sszege
sen engedtek a térito politikának. A nép nagy része, s ami 
a io, az egesz bosnyá]: nemesség nem g~ávaságból vetette ma
gát a mohamedánizmus karjaiba, hane.m az el törökösödés" val
lási gyülölkoiésből történt, amely a bog{L·:ilol:/l~atilaro~{ 1 pa
tarénok/ és a katolik"Usok köit ural::odott • .Az eJ.obbie·- e'Z.zel 
bosszut akartak állni elnyomoikon, s e lépésül;:nél nm~ Ll0j'l

cl.ottak le a reményről, hogy a legközelebbi jövöben a tJf'l'ur:i
lizmus ismét elterjed az előbbi arányokig •. Azonban iduv~l a 
renegátok annyira megbarát-~oztak uj hitúk.l;:el, }1og meO'száll
va a városokat es a földbirtok hasz:1j_lutábo.n ~,tarc.dvr,, 0 tclj(.;
sen megfeledkeztek vallási törekveseil:ról. Sot u moha.r,tedá
Dizmus oly e:rot vett a. clélszlávo_._on, hogy a bosnyák t~ohaJ,1e
iánok a legfanatikusabb ellenzői lettek 111inden vallási uji
tásnak./20/ 

Al igy megYálta&ott helyzet már világosan mutatja ~'1.~ 
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az állapotottmellyel megbirkózni csak a mAr eddig megroppaL~ 
sokat szenvenett és a szenvedésekben,küzdelmekben megedza-
döt~ bosnylk ferences testvéreink voltak képesek. 

DE hogy világosabban lássuk az általuk végzett muru~a 
nagyságát, mélyebben szemügyre kell vennünk~a török visel
kedését a katolicizmus és ennek képviselői, a franciskánu
sokkal szemben. 

Már a török első fellépése csak szenvedést hozott a 
szerencsétlen katolikusokra és pás~toraikra. S minél in
kább haladt elore térfoglalása, annál jobban éreztette ha
talmát is. A bosnyák ferencesek azonban semmiféle körülmén~,. 
kozt se;· hagytá1l: oda őrhelyeiket, sőt nem egyszer vakmerö
en kitettt;~~ mag~at halálos veszedelmeknek, csak azért, ho;~: 
az elárvult, mindenéból kifosztott testvéreikne1l: vigaszt 
és bátorságot nyujtsanak. 

Tényleg Bosznia az a hely,"ahol a franciskánusok már 
csa~::nem hat évszázad óta kuzködtek,és szanvedtek az igaz 
hit visszaállitásáért és fenntartásáért, s számos vértanut 
teremtek s.z egnek. Hogyan mondjuk el u.indazt, -irj,! egy 
bosznLti schema t izmus,-· ami t a szarzetesek a folötte vad 
mozlimol:tol elszenved tek ••• A papol: a hivők szegén~·-es kun~·
huiban laktak •.• 

L n~hjny szóban benne van a bosn~ré.k ferences misszi
ond.riusol: eeusz szenved~stórt6nete. Szfumizetve és ti.ldöztet
ve,-mint a hegyek vadjai: hajszoltan cs halu.lra huPcolva,
l!Lindig ujbol és ujbol belopodzkodtak a:... orszú.gba,hogy pa
rasztnak ültözve kiszolgáltassák a szentségel~et a szegény 
keresztényeknek, es b.J.tor l:itartásra serl·~entsék ol:et."/21/ 

A mi tollunk azonban gyenge mindc.zon szenvedések le
írására, mellyel testvéreinket illette c. töröl:. Beszéljen 
azért helyettünk a kronikás, kin el~ l:eC:vezóbb alkalr:la vol t 
c bámulatos törtenelembe bepillanth~tni és annak eseménye-
it papírra vetni. 

nlvíinő eletet éltek a veszedelmekben es folytonos ül
döztetéaeltben'l! liiként nevelték fel véres iza.dságuk árán 
az Egyház kebelébe plántált csemetéiket?! ••• 

Könnyes szemekkel rojuk a sorokat, mig ezen nyom~ 



ságokra gondola~~, s az istentelenül rújwanért jogtalru1ságok 
emlékezete azivünk mélyére hatol. Hogy mekkora volt Krisztuf; 
keresztje ellenségeinek vadsága· és kegyetlensége a kereszté
nyekkel, az igaz Isten tiszteloi és imádoival szemben, azt 
bizonyitja a sok lerombolt, földig felforgatott konventnek 
és templonmak rornhal.maza. Erröl tanuskodik ezen provincia 
számtalan, különféle kinzueszközökkel agyongyötört fiáno.k vé
res és vértelen emléke is, kiket a ~omboló ottomán düh kolos
toraikboi és templomaikból kiüzött, elkerget~tt. De ők ezen 
viszontagságok között fontolgatást nem ismer,tek • Félretéve 
minden büntetéstől és haláltol való félehaet, a törökök ma
kacs_ tevelyei t felfed ték és bölcs érveiklee l megcáfol ták .r int 
tüzetlehelő oroszlánok állottak ellen a hi tetlen i _o hamednek 
és követőinek, s az tidvösségpe nézve veszélyes helyzetben 1~
vo népet biztonságban megőrizték. 

Ezen szarencsétlen idő alatt, még a templomok lerombo
lása, a kolostorok földulása, az oltárok folforgatása és a 
szent edcnyek r:..egszentségtelenitése után sem szüntek 11eg a 
harcias obszerváns ferencesek a városokban, fal-vakban és m.t.
jorsúgokban_koruk tévelyeinek töviseit és büneit irtani,Kris~
tust és az O igaz vallását védelmezni. A keresztények házai
ban mutattái,: be szentmiséiket; az Isten igéjét pedir; privát 
vagy néha nyilvános szuszél:r6l, emelvényról hirdették. 

De o, ugyan mire nem volt képes a barbárok örjöngo dü
he és kegyetlensége?! 

Egyecelcet kövekkel dobáltak agyon. r~ú.sokat az utcán -.~á
rv-~=:elől~ között ·sárral megdobál va- eltemettek. :~ émelyeket 
mél~r ároi:ba taszi tot tak, másoka t pedig megvert ek, é gu üszkök
kel a~yon slltögettek, bebörtönöztek. Egyesek fejó dohányt 
vágtal:, ruisol:at megpofoztak. Botokkal és bikacsökökl~el elver
tel~, var;y fölc.kasttottak. Ismét másokat élve megcsonld tottak 
és karvbahuztak, éhséggel és szomjusággal elgyengitettek. S 
vér;ul ami l:ellemetlenséget, vagy szenvedt:st csak kigondolhat 
az ember, nindazolö-~al suj tották őket." /22.'/ . 

S mindezeket azért kellett elszenvecmiök, me~t katoli ... 
kusok, a népnek pászto~ai, tanitoi, azoval b a r á 1 a i 
voltak • 

.A mohácsi szerencsetlen véggel még nem követekeze't "t. 
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a azörnyü csapások megszünése. Tovább terjedt & mozlimok féke· 
vesztett dUhe, a h6ditásban tov,bb haladva Budát.is megtámad
ták. Igy ter.mészetesen uj munkakör éa ujabb szenvedéaek nyil
tak meg a buzgó bosnyák atyák el~tt. Mert miként a kr6nikás 
mcndja: .. Ezen idő alatt, esaknem egyedül ezen ta.rtemány atyái 
Joltak az Ur szántóföldjének serény és buzgó mlUl.k:ása.i."/23./ 
Ok Toltak. akik Jú.gyarország megszállott részében· n jámbor 
1zí.nalemt6l vezettetve é1 a lellek iránti buzgalomtól éltetve 
~afél lvszázaaGn keresztül- 1öt az~ is tul- a kemény szolga
aág és atörök elnyomó zsarnokaága ellenére is rettenthetetleft 
nUl me~"'Ilaradtak a kegyetlen iga. alatt, midón a többi papok és 
szerzetesek rószint .félelemből, részint az üldözés miatt szer
teszét .futottak." /24./ 

Ezt a nagylelkü, odaadt munkásság(t regisztr{~lja 1711-
ben a cerniki konventnek adott elismerő okirat is :ne;lyet ~~;=!y
mann Ferenc direktor, két birú, éa öt Szenior irt alá. 

•d.ielGtt- icy sz61 az okirat egyik r§sze- Krisztus ke
resztj.nek gyülölködb és haragos ellensége a tBr5k e haziba 
tört v~lna és minket zsarnck uraln~nak alávetett volna, két
sé~telen, hog;y a vallásos katolikus férfiak közül ak&.dtak, a
kik. ~~erzetesi, vagy vilábipapi p~lyára léptek. Le aháboru 
z~rzavar·~ban Gs az ellenséges hadak betö1•ése alkalmáva.l bel~ t 
tLk, hegy magok is a sir szélére kerültek, s az id~igtar·tv G
let elvesztését szolgál~ veszedelmektől vannd.k :(örül véve, e
zért mindnyájan e1nenekUltek. Egy~dül a szeráfi rend boszniai 
tartományának fiai nent futottak el, hanem oroszlánokként ere
seknek és nagylelküeknek bizonyultak, s bizonyos hósies állha
tatossággal voltak eltelve. Inkább akarták, hogy az Isten n~
pével együtt különféle sanyargatásokkal és nyamoruságokkal il
le&sék öket, mints~m ugyanazt /a népet/ a hit esküvel való 
n~egta:ga.dásának és az örök-üclvösség elvesztésének veszélyében 
h.agyje;j,k •. lnnek okáért a keresztény hivoinek megszámláihatat
lan seregévelmint foglyok helyúkon 1naradtak ••• ts sokan ko
~ülök félelem nélkül vérü~et is ontották .•• " /2~·1, . 

Ugyanezt bizonyitja már l630-ba..l1 !·a.ssarechl Peter ~nt~-
bár-i érsek is, ki a.z idoben ,.négy orsz~g~~-k vo~t apo~t~l1 v~
zit~tora: Szerbiának, Boszni~nak, Bulgar1anak es a torok ural-
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ma alá. ta.rtoz6 liagyarországnak. 
Azt irja, hogy a bo.szniai testvérek viaelik g_ondját a 

boszniai a szkadani és a makarszkai /~ét város a dalmát par
tokon/ kePesztényekn.ek, és olyan megmunkált hitközségeik van
nak, hog~ alig vagy egyáltalán aeoo1üben sem maradnak el az i
t,liai hi tközségek mögö.tt ••• Ezekre a testvérekre az apostoli 
szélmek különös gondja van, -mon.dja tovC .. bb- mert e.zeken mulik 
hogy a· bosnyák kéresztényuk a hitben áll,áhatatosa;k maradnak
e v.agy sem. Az emlitett_ helyeken sok ezerre meg~r l a }:eresz
tények/ száma, ami pedig a törököktol megszállott más orszá
gokban- ahol. nem voa.tak a fentnevezett testvérek- nem lehet 
látni ••• " /26./ 

bem ezen iratok, sem pedig mi nem akarjuk azt bizonyí
tani, !1ogy l :agyarországon a török világban egJredül csak ferenc.-.. 
rendüel\: raüködtel: volna a lelkip;.1sztorkodás terén, mert ezen 
állitásunkkal törté:4 ·:7met hamisitanúnk. Tény u[yanis az, hogy 
világi papok és jc~:sl :. •~álc is vezettel: plébánüíJcat -legalú.bb 
is a kesőbbi idol:bGn - mini a Szeremsé;::ben, rrnnd pedig a szo
rosan vett J."agyarors:.::: .. ~gon, de -fó1::ént-a vil6.e1 p~.pol:. szár~a oly 
csekély, hogy alig érdenel emlitést. Fral~0i irja az ·1622 k6-
rüli id6krbl:a törók területen- ~~agyarorsz1~on - viligi kato
likus pap alig volt husz. /27./ A Szeré:~ségben pediG Fermend
zsin adatai szerint csak mintegy 13-lL világi pap mükodött. 

Ajezsui ták nagyobb számmal szerepeinek uz~,ran, de a fran
ciskánusokhoz viszonyítva bizony ezek is elenyésznek. irdeme
ik kétségtelenül vannak, de történelmileg bizonyos, hogy a fő
érdem a ferences atyáké. 

Term6szetesen az iménti megállapitás csak az elfoglalt 
magyar területekre vonatkoztatható, rnert Bosznia s általában 
a: Balkán területein, a legujabb időkig egyedul és kizárulago
a-an a franciskánusok voltak a szottev6 elemek a lelkipásztor
kodás terén,- hogy mást ne is említsek. 

Térjünk· azonban vissza megszakított beszédfonalunkhoz. 
A nehéz idúk ellenére a ferencesek csak buzgalmukat fo

kozták anélkül, hogy magukra, életükre gondoltak volna. líi -
ként ú.r említettük: parasztnak vagy lcer»eskedónek öltözve ke· 
reat6k tel a kereazt6nyeketr hogy vallási oktatásban része -
az1ta4k &ket. Igy tartott ez lfagyarers?.ágon és Szla.vóniában 
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1686-ig, a Bánságban és Szerbiában pedig 1716, illetve 1717. 
Bosznia•Hercegovinában- a ferencesek tulajdonképeni fészké
ben~ csak 1878-ban sikerült megszabadulniok a szörnyU nyü~ 
alól. o 

Minthogy a bosnyák provincia kiterjedt- Szerbiát és a 
Bánság~ t bele~rtve~ egész. E.rdélyig~ a bosnyák a tyáknak és 
tea\v6reknek 1gy bőven kiJutott a megpróbáltatás napjaiból. 
Ezen teriiletekre nézve sil,erült néha bizonyos föltételek mel
let engedélyt - fermá.nt- kieszközölniök a szabad járás-kelés
re;sőt a vad hóditok annyira m.egha.rátkoztak a koldus barátok
kal, hogy már közmondásként hajtogatták: amerre a török kard
G.al, ott jár a barát is koldus tarisznyával. A törökök azon
ban csak addig nérsékelték l~eg~retlenségül::et, csal~ addig tür
ték a barátokat a városol::ban és más helyeken, mig a szerződé
seket, engedélyeket urvényben tarto a.jánuékok és aranyak nem 
fogytak ki a franciskánusok alamizsnás- zsákjábol. 

Az engedélyel~ oltalma alatt nem ::olostol,okban, - ezt 
ugyanis gyülölte a török- hanem egyszerü h.izikokban laktal~ , 
melyeket vag~r saját használatukra vásároltal: nagy költségen, 
vag;>· csak a keresztények vendégszere te tét vették igénybe, · 
Ha ezt meg is engedték ~ekik nem a szerzetesi öltönyben valu 
járást. Ennek következtében az akkori kereszteny viseletsze
riuti világi ruhákban jártak, szf'.kált növesztettek és tonzu
rájul~at kis süveggel takartik el. /28/ 

Az engedélyek és salvus conductus-ok ellenére mégis 
nagyon gyakran megtámadták öket a törökök az utcákon vagy 
mez6kön, s pénzt követeltek tőlük. Sőt nem egyszer a kolos
to-rukat is megtámadták és a kapulton betörve roppant károkat 
okoztalt nekik. Persze azután a testvérek különböző ajándékek
kal voltak kénytelenek kiengesztelni oket, hacsak nem akar
ták, h~gy életük ellen törjenek. /29/ 

A török kegyetlen eljárásmódját és a bosnyák feren -
ceselc önzetlen fáradozásá-t nyilvános dokumentumokkal is il-
lusztrálhatjik. 

Gróf Náclaadi Uasló ceanádi püspök 1'722. jul. 14. kel-
·tezéssel igy il': ., Emlékeze\ébe v6esük mindazolmak, akiket 
ille~ hogy a Bosna• Argentinai pr~inciáh&Z ~~ Szent Ferenc 
rend31nek ~bezerYtna icáboz tartozó _atyák a ~ e"'házm~~é~
ben eadig a lelkek ir!nt szorgalmas gona~t tanusltottak.ne 
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méljük, hogy a jövoben is oly szorgalmas gond- éd aggodalom
mal és az önfeláldozás buzgalmával minden gondosságot fel -
hasznélnak a lelkek ügyében, miként a török járom alatt is 
lönös buzgalonunal és életük veszélyeztetésével- a gyakori ke
mény ütlegek ellenére- sennni t s·em mulasztottak el , ami ál
tal a hitet megvédhették és az agyongyötört katolikusolmak a 
szentségeket kiszolgáltathatták volna ••• "/30/ 

Egy másik elis.merö levél pedig, melyet 1746 aug. 5P~
zsega azabadkirályi város magisztrátusa és polgársága álli
tott ki igy szól: 

11 Kinyilvánitjuk, hogy Szent Ferenc renüjének obszer
váns ágához tartozo Boszna-Argentina űsréei provineiu atyá~ 
már sok század ota - főkép a kereszténység legelkeseredettebb 
ellenségének: a törölmek idejében,- ••• kockára tették életti
ket a lelkek üdvéért. Az Ur szöllőjében oly szargalmasan clol
goztak, hogy nagyon sokan közülök vérüket ontották a reájuk 
bizott lelkekért és a katolikus hi tért. t·~ajd mú.sok retter;és 
nélkül és állhatatosan viselték el az ütlegeket és mindene -
mü üldöztetést, a töröktől, s ár ken- bokron, heg:reken, barlan
gokon és pusztaságokon keresztül- életüle nyilvánvaló kockáz
tatásával- éjjel- nappal táplálták lelki eledellel hiveiket.~ 
/31/ 

Habár e két dokumentumon kivül még számtulant tudnuk 
felhozni, még csak egyet tartunk szükségesnek megemlíteni, 
mely az el6bbiéknél régebb keletü. 

1702 márc. 25 a velicai királyi orség katonai egyetemé
nek nyilvános kéziratábóli,; Mi alulirottak eróssen és 6szin:
tén bizonyitjuk, hogy a bosnyák provincia atyái nemcsak min.
ke.t, ujabbkori embereket és gyermekeinket oktatnak a ka~cli
kua hitben, hanem őseinket, nagyatyáinkat és szüleinket is -
már több mint 160 és néhány esztendeje, t.i. mig a·török, a 
kere~zténységnek ellensége Boszniát zsarnok uralma alatt tar
totta,- életük határozott veszélyeztetésével kioktatták a ka
tolikus hitben, és a törökök, eretnekek, szakadárok és ~rbár 
nemzetek között abban atyailag megőrizték öket a mai napig ••• 
Az a.tyá.k közül ig,en sokat lefejeztek a törökök a katolilma 
hit 61 annak ter~esztése miatt, némelyeket pedii 1111oru f•&-



aágba hurcoltak közülök ••• " /32/ 
De nem csupán a vallásra vonatkozó dolgokban, hanem a 

keresztények egész nyilvános életében éreztette gőgjét és szi 
gorát a török. A keresztény- helyesebbea mondva: a katolikus 
alattvalók és papjaik voltak " a bünbakok" • Szolgáljon erre 
például egynéhány sor, melyet egy atya 1863-ban irott levelé
bal idézünk. 

" Egy szegény keresztény por, akinek évi jövedelme 350 
kor. tesz ki, 40 kor. adot kénytelen fizetni. Azonl{ivül tar
tozik főldje te~ényei után tizedet adni. ellenben ennek tö
rök szomszédj~.,- egy nagybirtokos- kinek évi jövedelbne több 
mint 6CJ00 kor., csak legfeljebb 30 l:or. adót fizet. Azonkiv. 
a keresztény parasztoknak, akik kezemunl:ájuk után élne1-::, - · 
legl-::emén~rebb n~rilvúnos munkú.t kell vegezniö!-:,- amilyen pl.a~J· 
u tépi t és a hegyekben,- s napi bérül nem kapnt?J~ mást, rnin t eg~ 
mérő lisztet, Jl'lely gyakran fehér homokkal van l:cverve •11/33/ 

J~z ily bánásmod követh:eztében természetesen tömegesen 
betegednek mee és hr.lnal: el a l:eresztén:.rek. s lm mer;gondol -
jtú.:, milyen összefüggés van a kolG.usbarú t és e. nép l:özött , 
könnyen elképzelhetjUk r..zt a keserves r~lla.potot, melynel::: ré
szesei volta1c hosszu idu~~ön keresztül a bosnyák ferencesek 
ilyen körölmén~rek közott. 

I'e ugyan ki tudná még esek cl is aorolni azt a sok éa 
különféle szenvedést, mely a török részéről minden katolikus
nak- és vele együtt papjainak kijutott. 

Ho~y m.égis tisztább képet alkossunk magunlmak 11 bosnyák 
missziok roppant nehézségeiról és ne csak szavakból következ
tessünk azok borzalmaira., álljon a következökben kronologikus 
sorrendben néhány tény, mely a papok és szarzetesek üldözését, 
kinzásit és mególetését illeti, s melyelmek bizonyossága el
vitatha.tatlan. Te:Mnészetesen ezek csak a kép egyik részét al-
kotják. , 

150'J köröl Zvornikban Taddeus testvért karoba ·huztak. 

/S4./ lr.:23 ba t•• .. , "k 12 f . l • ..C. "'"o&nivá.n Boszniábu.n, o - n a oro.Ko ra.nclSAA· 
nust m;göltek,'s a konventet mAs konventtel együtt el~uszti-
tották. /35/ 
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Ugyanezen esztendőben Szarajevóban 10 testvért gyilkol• 
meg ugyanazok borzalmas módon. /36/ 

Szutyiskában /Bosznia/ l5266ban több ferencrendinek éle
t6t vették a törökök, s többet megsebesítettek. /37/ 

1529-ben Szlavoniában megölték: Raszciai Márton misés
papot; Petróczon fr. Balthazár klerikust; Athénán pedig fr. 
Diikói Péter laikust. /38/ · 

1536-ban Kov4cslce Balázs püspök o.r. m., midön a tö~ö
kök elGl menekült• kik halálra keresték- a Drinába fullaat. 
/39/ 

1548-ban Felső-Szalinán, fr. Szalinai ~éter a katolikus 
hitért a reárohanú törökök tordöfései alatt vértanu halált 
szenvedett. /40~ 

157ú .J:~osovich Márton min, prov. ide j ében és Bukovác 
György guárdiánaága alatt a törökök fölégették az aszinyi ko
lostort; Grapkovity Péter exdefinitor atyát megölték, 1~evity 
Miklós vikáriust megsebesitették. /41/ 

1597-ben a törökök azzal vádolták az atyai guárdiánt, 
Olovoi Gáspárt, hogy keresztény rabokat rejteget a kolostor
ban, s alkalmat nyujt nekik a menekülésre. Ezért keményen meg~ 
büntették és utoljára karoba huzták. /42/ 

1600-ban a pozsegai pasa az összes ferencrendieket el -
fogadta, tömlöcbe vettette, a guárdiánt pedig karoba huzatta. 
/43/ 

1607-ben a törökök uj adot rottak ki • Ennek értelmében 
minden község, amelynek papja volt, nagy összeget kényszerült 
fizetni, különben a papot és a fe.lu vagy város legjavát kal"u
ba huzták. A pozsegaiak az o ferencrendi atyáik kiváltására 
2000 tallért fizettek. Diakovárott már nem volt mi~ol fizet -
ni a váltságdijat s azért 54. embert huztak karoba, persze 
köztük a franciskánus papjukat is. /44/ 

1630 Alső-Szalinán meggyilkolták a iuárdiánt, a többi 
testvérek közül pedig sokat bebörtönöztek. Jajczai Máté és 
Pojanai Gábor atyákat ugy elverték a törökök, hogy fájdalmaik
ba belehaltak. /45/ 

. 1831 ápr. 25.-6n PozsegloD Pá ter :Márkra 713 l szinte hi
hetetlen s&útl/ 'botütést m6rtek, amil~ nem aiatt a kanizaai 
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basa azoigáinak elso kérésükre egy stttnivalo bárányt /46é/ 
1660. A viszopi konvent gual'diánjának p. Beraardinnalc 

jobbkez6t vágta le egy török, mid6n a züJ:~zavaJ:~ban az egyházi 
felszereléseket védelmezte./47./ 

1661-ben négy boszniai kolostort égettek fel és nagyon 
sok testvért öltek meg a törökök./48./ 

J.!odl'icson, Boa zniáben 1669-ben, mikor a törökök Kandi
áu.k /a lcrélai királyság/ a velenceiektöl való viaszavételét 
ünnepelték, a vikál'ius atyát lelötték./19./ 

1667-ben három szerezetessel együtt elfogták Jaksies 
Hátyás nasiczai házfőnököt, amint egyhazi ügyekben adráva -
menti falvakat járták. Eert a házfonöl::: azor..ne.l váltságdijat 
nem fizethetett, lelötték és a még vergődő embert a Dravába 
lökték. Hár~n rendtársát pedig megkötözve árkon-bokron keresz 
tül magukkal hurcolták, mig váltságdíj nem érkezett értük. 
/50./ . 

Ezeken kivül mé6 néhány esetet ideil~tathatunk idojelzés 
nélkül. Igy:Banjalukán Pásztor Lukics ferences atya a börtön
ben éhhalált halt. /51./ 

Rámában- mint Váradi ~:erenc ir ja- valamennyi testvért 
megölték a törökök. Az 1895.-iki BosznaéArgentinai schematiz
mus azt ir ja, hogy az itteni konventet kétsze1, pusztí tot ta 
el a török: 1577 és 1653-ban, és hogy itt több testvér vér
tanuságot szenvedett. 

Tulzán, Boszniában a törökök egy testvért elevenen 
megsütöttek ••• /52./ 

Ime néhány eset világosan beszél. Azonban ez csak cse
kély hányada ama hatalmas eseménycsoportnak, amely megeleve
niti és pirosra festi a bosnyák misszioL történelmének száza
aos pergamentjei t. _i-lert mi ~sak_ a főbbek közül ~e~ye~tünk 
meg egyet-mást, am1 nem zárJa kl., hc:::,y ezeken k1vul ls-van 
me,;g igensok eset, melyet ide iktahka.ttunk volna. Hogy ez nem 
holmi légbőlkapott állitás, következtethetjük azokhul a ka
'tautr~fá.kból, melyek a török részérol századok folyamán a 
koloato~okat érte. Karácsonyin~c kutatásai szerint vagy.25 
kClloator pusztult el teljességgel./58./ l~ás források ad·atai 
uttn pedig még jóval több kolostor lett a török dulás ma~ta• 
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léka./54./ E pusztitás természetesen nemcsak anyagi károkkal 
járt, hanem bizQnnyal több emberáldozatot is követelt. S mi
vel ily dulás és pusztulás alkalmával nem egyszer mindent 
porrn.éget 1 a könyvtárakk~l és lev G l tárakkal egyiitt e· törté
netir!s számira minden 6rtékes anyag megsemmisül./55./ Innen 
van a. z ada tokbani szegénység, n~.ely megneheziti a bosnyák fe
rences terténelern mcgirását. 

Azután még megjegyezzük, hogy arendelkezésünkre álló . 
anyagből sem hoztunk mind~nt- hisz nem kimer i tö rnun!ca vol t 
a célunk- hanem inkább csak a szigorubb értelernben vett Bosz
niában történt eseteket ernlitettük meg néhánykivételével,hogy 
eleve is kizárjw~ azt a lehetőségét, miszerint -b~snyák misz
sziókról lévén szó- más, mint bosnyák ferences fc rr ;-:j cn a 
fölL.czott csctoen. fé:di~ ha megf(,nt(lljuk azt a :r":P q;;.;szcr 
c::Jitttt tényt, L.ogy a b<\snyák ferencesek -pr..:nuJr hjjján-rin
dt~nutt n~ef:f(!rdultak a türöktól. elí'<'r,lalt tP-ri;leteken; f-s ha 
P-hhez hczzt..vt.;tjiik, Logy alig volt Ktlrstor, r'(J.;yet lr.f'cl~br 
eg;ys~er· fc. l ne dul t vc•lna a barbár törek, akk: r· bi;:úr.y re ln t ... 
juk, ~~or,y u. bosn;ycik H1issziók mindenkc a leetöbb er:rfri és a
nya~i áldozatot követelő missziok v~ltal:, és elismerjilk,hogy 
"a SZ€ntföldet .kivéve nincsen rendünknek misszió.s. területe, 
melynek talaját oly bőségesen ~ztatták Vüln~ vérültkel :rcn
dllnknek l~gjoob.iai ", mint épen ezét. . 

ú ogy .ily~n körülmények között -ir~ a e~~:v u 5 n. bb törté-
ne tiró- c. h.i t egyáltalán föJUliiW.rad t sértetle.nül ez C•rs~á~ba.n, 
az szent Ferenc rendjének egyedüli érde~e. S ho~y ezek a 
misazionúriusok lJlagukat fönntartva helyt á.l.i.,·ttn.k, azt nagyon 
hcl;y-6scn a SZb.H~talan mártyr imáinak kell tulajdoni tanunk./S6/ 

I& en Iút;gtis zte l ö bizonyi t t> ka bosnyák rend társ~. ink c so
dG.l[;.tos IiLunkásságHnak az a. néhún~.r sor, I~~.el:vct XITI. Leo ~pr.. 
~-z egyl~ú.c;i kt·l"lilány~a.tnak jjOszniábE> és ricrcrgovinába. történt 
bCVE;Zct(,st. alkalrnil.Va.l, 1681. ,)ul. 5.-iki levelében az eeész 
l:atolikus vil~r;hoz intézett ezen szavakkal: 11 '1'1.indöklóen kima
g~slo t t· a r.§gi obszerváns ág búl szárrr:.azó franciskánusok álr
hatato~~ága.. és bátClrsága, kik a hitterjesztés ügyét ·melyértr 
közben vérüket is cntották· e~n tartemányokban nagy buzga· 
lommal végezték, s üdvnek bö gyümölc.sét teJmeln a vallás 
körül kiváló érderneket szereztck." /57./ 
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Mi is -szegról-vegrol utonoK- csak csogálattal telten 
tudjuk meghajtani e titáni küzdelem hősei elott az elismerés 
zászlaját, eltelve egy óhajjal, hogy minden franciskánus, aki 
ismeri e gyönyörü misszió tórténelmét -ha csak néhány eorban 
is-, ne csupán bámulattal teljék el szent Ferenc Atyánk misz
sziós ideáljának eme rettenhetetlen megvalósitói iránt, han~ 
mu'a•aa meg, hGgy ugyanazon Atyának szelleme élteti ot is a 
"N o n a i b i a ~ l i v i v e r e 1 s e a e t al i i s 
p r o r i c e r e " elvnek megvalósitásába.n. 

·----------
Jegyzetek:l8./Kath. Szemle 1894. 912.o. - 19./Fermend 

?.sin:Chronikc.n 35. - 20./Kath. Szem1e. 1900.57; - 21./P.Gro~
teken: Die Hossionsarbeit der Franziskaner ••• Trier, 1911. 25.-
22./Pavich:Rarnus viridantis olivae. Budae, 1766. 40-41.- 2!3./ 
Csevakovich:Catalogus observ. prov. S. Ioannis a Capistrano. 
Budae, 1823. 144. - 24./U.o. - 25./Pavich:i.m. 348. - 26./ 

-,\.e ta. Eosnae 408. - 27 ./Pázmány P. és kora. 41. - 28./ Cseva:~·::·
vieh:· i.m. 122.- 29./ U.o. 124. - 30./ Pavich: i.m. 44. - ·· 
31./ U.c·~· 280. -32./ U.o. 45. - ~13./ Antonius BCite JL'tiii. 
298-299.- 34./ Franciscus a Varadino: Descriptio prov. Bosnac 
Argentinae.167g. Idézve dr. Szabó Piusnál: ~erenJrendiek am~
gyar történelemben, Bp. 1921. 165. - 35./ Csevapovich: i.m. 
l2G.- 36./ U.c. 219. - 37./ Dr. Szabó: i.m. 165. - 38./ Fer
mendzsin: Chronicon 2?. -39./ Csevapcvich: i.m. 131. -40./ 
U.o. 219. - 41./Fer.mendzsin: Chronicon 28. - 42./ Karácsonyi 
i.m. II. 326. • 43./ Kath. Szemle 1894. 216. - 44./ U.o. 214. 
45./Chronicon 33. -46./ U.o. 34. - 47./ U.o. 42. -48./ U.o.43. 
49./ dr. Szab6: i.m. 164. - 50./ Kath. Szemle 1894.219 ... 5l.i 
dr. Szabó i.m. 163. - 52./ U.o.l65. - 53./KarácsonJi:i.m.II. 
399.és a köv. - S,./ Caevapavich:i.m.l28.és a köv. -55./ ChrCt
nicon 46. - 56./ P. Groeteken:i. m. 25-26. - 57./ Fernandez: 
i .h. -

fr. Teofil. 
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KARÁCSONYKOR. 

Ilyen időket még nem értem igy ••• 
Valahol me~rt szél üvölt vadul, 
Talán a hó is halkan egyre hull, 
Miközben lassan, lassan alkonyul. 

':Es én csak fekszem csendben, szótalan 
Bent fütőtest önt enyhe légözönt 
Egy fájón édes boldog ünnepérzés 
Lázas szivemre lopva rákoszönt ••• 

Uagas fenyők a titkc:·s félhomályban. 
Imitt-~ott egy árva gyertyaszál, 
De már is csillog minden nemsokára, 
A fpáter Vilmos lámpákat csinál. 

Az oltárnál a kisded szalmaágyon 
Aranyhaju kis Jézus szendereg. 
Nagy birkát visznek Hozzá görnyedezve 
Az égiekben koldus emberek. 

Valahonnan most halk zene árad. 
Falon a sok-sok éneklo profil. 
Ezek esititják siro Jézusunka~ 
S oket kiséri fráter Teofil. 



Asttn hozzájárulnak hoaazu sorban 
É.~zem ezt mo~dják: hiYtil~ itt vagyok 
Es megcsók~lJák hosszan. élvezettel 
S 1zemükben egy-egy lélekgyöngy ragyog. 

llyen idbket mig n-. 6r,em igy ••• 
Valahol megtört szél IRölt vadul, 
Taldn a bó ia halkan egyre hull 
S az éj a földre lassan ráborul. 

Az utolsó és az első perc. 

Vén idők odon kapuja bedörren, 

fr. Celesztin. 

Borzongó arcunk egymá~ra mered. 
Átnézünk minden homályos teret 
Szótlan kutatva itt vagyunk-e minden. 

~tán megértjük mi maradt mögöttünk 
Uint dicső cézár, ki ment, látott, gy6zött 
Kereven megállunk mi lekésett hősök ••• 
És nem vesszük észre mennyit öregedtünk! 

tr. Celesztin. 
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HOGfill VIGASZTALODOTT lrEG FIDÉL TESTVÉR; 

l Kar!csonyi legenda./ 

Fidél testvér, Szent Ferenc buzgó fia a j~ Isten hü 
munkása volt. 

Már Ju ideje bottal kezében, szürke, kuszált szakállal, 
mellén kereszttel járta a világc·t, s ahol tévelyt, eretnek
séget vett észre megütközött vele, lenondást, alázatosságot 
hirdetett az önzés és kevélység ellen, szeretetet pedig a 
gyülölettel szemben. 

Szükségtelen megemlíteni, mennyi megvetést és elutasí
tást kapott az emberektől • .A bu könnyeket csal szemébe a ku
darcok után. Végre, keserves küzdelmek között, megismerte a 
roaszak vak önfejtisége által okozott fájdalmakat és azt, hogy 
mi okozza a jok közonbösségét vagy lanyhaságát- és megismer
te azokat a jukat, akik megelégszenek azzal, h~gy a legjobb
ra valo törekvés nélkül egyszerüen csak jok legyenek, e há
tul kullog6 katonákat, kik távolról vesznek részt aküzdo csa
patok erőlködésében és azokat csak üres igéreteikkel követik. 

Egy este- dec. 24-ike volt- egész sötétben Fidél test
vér eljutott egy nagy városba, talán egy királyság székváro
sába. Havazott; egész nap járt; lába már vérzett; Ugy érez
te, hogy e~eje fogytán van és most eluször bátorsága megfo
gyatkozott. 

A pergárok a karácsonyi örömök elkészítése körül fog
lalatoekodtak. Uémelyek, habár még nem volt éjfél, elkezdték a k~ .. 
a tar,clonyéji vacsorát. Ott edények zöreje, itt üvegek csör
•eD6ae, vacy nevetés:;el megszaki tott lárma hallatszott. A 
azecénreknek csak a fagyos légben keringő étel- ital jutott. 

Fid61 'estvér az első harangszora elment a kaledrália
'ba. 

Salslsiale meggyujtott gyer~yák, aranyos caillog4s. ze-



ne és ének volt az éjfél~ misén. a ju testvér buzgu áhitattal 
hallgatta. Mindezek végeztével, mikor a tömeg kifelé tódult 
a sötétbe torkolo nagy kapukon, 6 közeledett az egyik mallék
hajóban felállitott jászolyhoz. 

Megszületett az isteni Gyermek. Ott volt, kiterjesztett 
karokkal friss szalmaágyon feküdt .Anyja és :Jzt. Juzsef között. 
Háttérben állt az ökör és a csacsi. Az első feküdt s egyked
Vűen kér6dzött, a mási pedig négy lábon állt nagy ostobán • 
Felül az istállo kis gerendái között angyalok röpködtek, kik 
zászlocskáikat lobogtatták, melyen ez volt olvasható: Glcria 
in excelsis Deo ••• Pax hominibus bonae voluntatis." '' 

A joakaratu emberek - kik szivvel-lGlekkel voltak a sz.
rrtisén - a szigoru kötelesDégteljesítés tudatában semmire sem 
gondolva sietnek a megengellett anyagi órömök, a szélmentes h[~;,
lék, n roskadozo asztal és a kellemcsen malegitett ágy felé. · 
Gyorsan eltávoznek. Legfeljebb nehány percig negálinak a já
szoly elvtt, eg~r r.wsoly a gyermek Jézusnak, néha egy csengő 
pénzdarabb a perselybe világitisra ••• 

nemsokára alig maradt a hajuban néhány csoport, magányo:~ 
késlelkedu!:, lassu lepésü agr::astyánot:: ••• 1~ztá.n csak Fidel tc.;~
vér volt egyedül, hodolattal és imádással a rüegvúltúsunkéet 
emberré lett Istenfiu elott. Egyedul volt;; annyira behuzvdot~ 
a homályos szu~letbe, szúrke szakála, na:!)sütött arca, annyirL 
egybeolvadt az oszlop árnyékával, hogy a 1~c.puk bezárásával 
megbizott sekrestyés - ki szintén haza ig~rekezett - elment 
mellette anélkül, hogy észrevette volna ós igy-~idél testvér 
mögött a kateurálls ajtaja bezúrult. Egyedul maradt a taber
nákulwnba zárt Istennel, a jászolyban fekvo isteni.Gyerme?..kel. 

i;.z illő mult. Percek, orák? Hem tudjuk megmondani. De 
még Fidél testvér sem, ha imádkozott, vagy ha agyonkinz.ott 1 

beteges teste álomba merült. , ... , .. 
1~indig ugy van, hogy a legmélyebb csendben sz1icrdltas 

hallatszik,; most is ugy történt. A méltatlnnkodo Fidél.test
v~r oszt0nszeruleg arra fordult, hogy csendre intse a neve ~ 

le\lent. . ~· 
j!. jf.i.szoly kékes, a.ranyos fényben ns zo~t, pe cug egyetlen-

egy gyertya sem égett. A csacsi lekonyult fovel mozdula:tla -
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nul állt, az ökör ugy látszott, hogy.gondolkozik. Szt. Juzzaef 
földre borulva i.Jd.dkozott, a Szentazüz pedig nézte a kitárt 
ka.ru, ~Qaolygó gyermeket. ,·, 

~~ ime a két kedves kar kirtelen megmozdult. A gye~ek 
fejét először J"iclél teatvér, aztán anyja felé forelitotta egy 
nagyon gyongéc1 és kegyes mozdulattal mutatta neki, hogy vegye 
t6rcleire. 

· ·Yária tüstént lehajol\ és a kiadedet hosszu, sovány kar
jaira emelte, ki .nagy fényesség közt az ölébe kuporodott. Ek
kor Szt. Jozsef, az _ökör és a csacsi az istálló belsejébe hu• 
zodtak, s az angyalok zászlucskáikat a mcstergerendák közé a
kasztva leszálltak. 

Felrázták a szalmát, melyen a gyermek Jézus az imént fe-
1.iidt, s amint rázták a szálak megsokasodtak, megnövekedtek , 
és az aranyos szalmaszálak rövid idő ala t t eg~r 1 hosszu és 
széles édes-kelleme·s fekhelyet nyuj tot tal~. Ezután az angyalok, 
a légben suhanva, anéll;::ül, hogy lábul: a foldet érintette vol
na, megkeresték Fid~l testvért, honuk ali fogtál;:: és e. szegén~ .. 
ember fejét, karját és a lábát, mintha értékes bl.rgyat leltel~ 
volna, gyöngéden és tisztelettel a fekhelyre helyezték. Fi -
dél testvér hagyta magát; nem tudott ellenállni, kimondhatat
lan boldogságat érzett, egészen elgyongult az örömtol ••• Az -
tán tudta, hogy ő azon a szalmán aludt, amelyen elíibb a l~i • 
rályok királya fekiidt, azért aludt kozalében oly hosszan, rné
lyen és boldogan ••• mint egy király. Közben az angyalok a ma
gasba emelkedtek és zászlúcskáikat lobogtatták, amelyre at Is
ten ujja irta: 11 Béke a joakaratu embereknek." 

Mennyi ideig t~rtott Fidél testvér édes álma? Ezt még
inkább lehetetlen megmondani. 

Az 11Angelus" harang·jai - ünnepi .,Angelus" volt a harang
játékon- nekilendültek a fotoronyban és megelevenitették a 
város ~ndennapi életét. A nap megvilágitotta a magas ablakok 
azines üveglapjait; a félrehuzott reteszek és a megnyi!ó ne
héz kapulc nyikorgása visszaverődött a boltozat ivei alatt. A 
kövezeten a sekrestyés és a hajnalimisére készülő pap léptei 
kopoktak. . 
. lroat __ Fidél testvér, anélkül, hogy tudta valna bouan a 
Jászoly elött térdelu helyzetben találta mag&t. A kisdei Jé • 

_, 
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zua, a Szentszüz 6a Sst. József között szegényes fekhelyén 
msolygott.Mögöttuk az ökör és.~ csacsi állt nagy bölcsen. 

A j ó Fidél testvér azt :'Yldol ta, hogy álmodott. 
De mégis, amint imáját ~ ~gezte és hosszu, szü~kr aza• 

kálát gépiesen megsimogatta egy szalmaszál. aranyszál logott 
rajta. 

Most már nem kételkedett a csoda valoságár"l, mely ja• 
Tá~& szelgált; Gyorsan felemelkedett, megmarkolta botjátimely 
ugy találta, vastagabb és erosebb, mint az elozo este vo t , 
1 fürgén és mintegy türelmetlenül ment tovább a világen ke -
resztül- kasul, hogy összezuzza az utak kövecseit és eltipor
ja töviseit. 

Fidél testvér lelke örönunámorban uszott. Egy egészen uj 
reménység duzzasztotta felfrissül eróit; egy égúbb11 joakarat" 
tüzelte bátorságat. 

Ujra hozzáfogott a bevégzetlen murucához. Ismét bátran 
harcolt a tévelJyel, az eretnekséggel, a kevélységgel, az ön
zéssel és a gyülölettel. Pol{oli-eredetü ellenségek ezek és 
egészen biztos, hogy senki sem fogja a földön teljesen meg -
semmisíteni ••• Az érdem azonban, amit az Isten jutalmaz, nem 
a győzelemben, hanem a küzdelemben van. 

Fidél testvér ez áldott éjelen megértette ezt. 

Pierre Ladoné után franciábol: 
fr. Ipoly. 
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EGY KOLDULO BARÁT EMLÉKEIBÖL. 

l. Indulás. 
litrakészen állunk a kis~G - hüvös-borzongatos, de bü

vösen csillagos nyári éjszakában a ·kc·lostor udvarán. Mind
ö&sze két óra van éjfél után. Álm~s ugyan nem vagyok- hi -
szen az izgalom jó álomüzó - 1 de mégiscsak furcsán érzem ma
gamat. Olyan üres és könnyü vagyok, mintha csak egyetlen ki
üresített é h g y o m c r volnék, időnap elott kiugrászt
va az ágyból, melyen most keresztül futkároznak kissé fogas 
mátrai fuvallatok. Hindazál"tal nem kellemetlen érzés. . 

Hamisi tatlan kecskeméti tor öl me tszett társaJJ).._,... az ö
rökké m~solyg6s testvér mindenról szépen g~ndoskod~tt. Jo 
gvárdiánom lesz az uton. Ebek ellen metszett jókora fütykö
sére még én is félve nézek. A szürkületból kibcntak().zik min
den szükségesekkel fölszerelt szekerunk, élén a jól kizabclt 
Julcsával l gyöngébbek kedvéért: félmurakczi táltcsunk/1 te
tején pedig a Pista bácsi igazítja magát az induláshoz. Tel~ 
jel tudatában van annak, hogy ő a barátok kocsisa. , 

·-- Nyilik a kapu. Isten veled négy fal! Vagyis inkább kí-
sérj el te is minket. Sz~nt Ferenc Atyánk, segits mostan meg
állni a a ara t! 

2. Szekérhátán. 
Nyájas olvasó! ültél-e má.r ráz(js szekér~n? A rázoe aze

kér u.i. rendkivüli érz~kenya~gü júszág, mely a hepe•hupál , 
faragatlan utak mindenegye1 zökken6jét hiánytalanul tovább -
adja a rajta ülő atyafiaknak. Vágtató ló farkára kötve végi&
söpijrgetni. tapogatni az utat sem val~i esábitó dolog. de 
a kett 6 közötti._különbség már nem lehet valami nagy. 

Szegény rekeazizm~-egy negyedóra multán ijedt vitus -
táne~t kezdett járni. egyre szilajabb ir~odáaokkal ficánkol• 
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va a. ttrl:otr. l.·s u gyonh.m KözuLti sztil( .rwlyen. Lában a szekér 
fenekén vacogta hozzá a taktust. Félórán belül teljesen el 
voltam csigázva. Segitségért szerettem volna kiáltani és es
dekl6 cldalpillantásokat vetettem a mellettem ül6 tagbasza -
lcadt kcc~kemétire, hogy vajjon o mit szól e felese tréfa mu
latséghcz. O Is.tenemi Rendithet"tl~n nyugalommal ült ott, a 
tólb megszokott gyanutlan ábrázattal morzsolgatva a reggeli 
rozs~füzérj~t; nlintha csak, ama bibliai Lázárként, Ábrahám 
k~~elében taPtózkodott volna. Mitsem akart tudni szor~ngatott 
helyze~emrol. 

Oss~cszoritottam f'ogamat: itt türni kell Jézusért, a
medlig crcr.r..t..;l futja! Talán csak nem leJz mindig igy? És ime, 
minthö.l a Jézuskg, 111t:5jutalmazta. volna hüsies elszán.tságc,mn.t : 
az Hsze-re3z~tt tánc alábbhagyott, türbetöbb utra tért1n.J:.· Kt1-
söbb rá j öt tum, ht·gy az országutak ol(lalsó részón r'3ndszerint 
Sűkkal emberségesebb, járhat6bb kerékvágás huzódik végig, 
rnint az irgalmatlanul kikövezett középso. Valahányszor tehát 
a Pista bácsi - bizonyára felsöbb hatalmaktól inditatYa - er
re az irgalmasabb oldalrfl. terel te r.. ,Tulcsá t;, valósf.~ge;al a böl
cs(íhL.li ·b~ldogságra kt.zdtem visszaeml~kezni. · Unnepélyesen ki
békültern a rázós szekérrel. 

Ez~kut~1 csak azt nem értem, mi v€gre talLltik ki LZ 
országutulaJ.t..k Dmlri. fatális középsö fertályát? Hogy n:er. a k'l
dul._ - barátúk r·fszt:re: ann~~ i bizenyes. 

' ·3. Napkeltf;. 
!\.c,hcn mE:rezgetem sz~meirr.et az utm.E:ntén elterülő éjsze

kai, titck.zatos világra; ha a szHrkületböl valamit megtudn;k 
különcöztetni. Lombok suhognak, fények villannak; a hajnal a
lól ijsdten futnak, utólsót kergetődznck a "noctitml phantas
mats.~ .~z utszéli f'ák közül mintha e6Y akasztott enber félel
meie& 1cö:rvo:palai bCJntak(Jznának ki. _\ g?crmekkor mi minden 
J'étr.i~~p~t r(; j 'ti magában a sötétsé[!: mó~e. Közelebb érve a kísér
teties árnyhoz, látom, hogy utszéli kc:reszt ••• Édes Jézusom, 
hát már akasztott embernek nézlek?- Hi..szen igaz, igaz:· ott 
függesz valóban a szégyenfán" kifica'"nodott, eltor;~ult tosttel. 
S milyen furcsa is az, hogy ez a ~ettcnetes képi m0lytől az 
dinaeri iel'!J)~szet armyira irtőzik, az embcri.aég clkében áta-

Ma.gyar Um•ria. -49-



Jakult a béke é a a di•sóség képévé .- Jant ahogy az éjszaka J'é
aeit ~lüzi a ~~ifeslett hajnali napsugár. 

Valóban, mógöttünk pePcröl-~ercPe láthatólag rebben fel · 
az égre a nap voros korongja. Fég nem vakit. Igy elyan köze- .. 
!inek r>t)mlik. Csodálatos: egy tüzes gömb forog szinte szemlá
t~mást a hajnal tiszt~ tengerében.- O, ~ megszok~s irtózatos 
latalma! Hogy~n is tud mindent megszokni az ember? Az élet 
csu~a meg nem szjnö, mindég uj csodáját csak igy néhanapján 
tudjuk h~isitatlan, oseredeti mivoltában közvetlcnül átélni, 
megragadni .Miert is :1.em maradha t tunk örökk e esodálkoz0 gyer
mekek?- Orcp: butoPelarabbá Jro~ik lassan a. f."Jn~.rlb nap is) las
sanidnt semmin sma csodálkQzunk már, sem.rninál süm állunk me~ 
ujra,- Jézusom, T~. is orr;g butordar!ibhÁ. v:1lsz SGK htízban,sol~ 
sz i v ben. Boldo~ ~1 ~~. aki :r.ünd.:m perc ben uj'!"'~.~. me; p: uj r:-~_ 1 ~:1a c sz-
mél. 

4. Plebdniologia. 
!Je. üt.kö;:.zf-1 l"ie::, ny<ljas olvaso, G kiildnö3 ci!l'!t;n. tlelr~n 

scrokkal·u.i. cc~y külön tudomány:ig alap"ctt)sét szcrctném kör
vonalazni. A mono.'Jt t tud;.;.mány::ig a gy[).!: or }Q ti lélektan kel"> c te• 
ibe tartClznP.k s a kold.uló bar~tok sz'im-qr-a ~g~.renescn .nólkülöz
hetetlen. 

,~zon ke ll ~~c zd0ncm, he~~' sz. FP.rcmc !\ tyán!: n~tg:r0n j ol 
tudta) mit irt 'l'estarr..-;'1tllmá.han, M.ikor a~~ eg-yiJ.:-m,)sik pléb{uli
án található CGyll'SYli 11 papokr~ hivja fel a testvérek figycl
aet. A tapasztalat nagyon is igazolja ezen megfigyelést. Ez
zel szemben szeráfi Atyánk mindjá.rt megadja az irántuk tanu
aitando viselkedés mikéntjét is, mondván:"Ipscs volo timere. 
amare et h<morare,sicut mecs dominos." rrcrát .;lsosorban f é 1-
• ünk kell tőliiJ~ /no iszcn, ez nem szekott hinnyo:~ni!/, ~
zután s z e r c t n ü n k ke ll 5kt ~:, vP.sül !!edi~ t_i s z-
t c l n ü n k, mint urainkat. 

Ilyeten érzelmek közt léptünk be vala.Jncl~.rik este J.~ecs
kcméti szóeiuská.mmal /egyszer•.iség okából nevezzük ezentul Lá
zár testvérnek/ er,yil.: jónevii plébániára. • .. reg kell azonban val
lanom, hogy a sz. Fr~rcnc-megkövetclte érzelrr.ck köziil, m~gis
csak a félelem tengett tul bennem, melyet csal{ növelt a késó
Re járó ido és a kidobás veszedelme. 

A plébános ur ép akkor fejezte be ést~li kártya-partiját 
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s jelenleg már csak néhány pohárka b~ a megfelelő pipaszó 
m;.llett üldögélt gyanus-külsejü uriemberrel a verandán. Be
léptünkk~r egy jól-fejlett házisárkány /értsd: házvezetőnő/ 
állta utunkat a folyós ón. Utóbb megtud tuk: ul·-!elinda nagysád" 
névre hallgatott. Még mielőtt előadhattuk V()lna, hogy mijá
ratban vagyunk, h~sszu litániába kezdett: A nagyságos ur 
napok öta gyengélkedik - hadarta mintcgy ieck6t - nem fogad 
linki~ a nagyságos ur k~rán lefekszik, nem lehet most őt 
zavarni stb. stb." E csd~~ly bevezetést öt percig tartó szó
özön zápora követte. Szerencsénkre a kedves hangokra kijött 
mo.g;;. a pléb:in0s ur is, rLondh~.:d:cm L{~észsó,sc.:. cn, mint a makk, 
f~rfiui e1•cj6n~;l: tcljéh(;n, VÖPÖf.:t;fi tr. lce;clClycscn. A súrk:lny 
legott elhallgatett 1 tl\. c.~:>' rt vzy csöp:e;t r>c.m s~~fgyclt:·: rn.é~
gii:! .. i..és ~vett~.- l h!:.'t[!.l::u~~t-'d tun~·~ a pl;:: t·<r.c, 3 UP r:-, L [rokkant e-

• • r, l ., ' ll l , 'll' t l' • t f 1 t g~.-s~:Sv6i~ !C '-.i vS ; c __ ~"S_L;g SZC:rt.;n;re;n SZ<i. as CS par, úgr..S . 
!~ér Ulrü~. 

A naeyságcs ur vészc.s~n elkcmol~roclc,tt. Em:~ titkolt~ 
cl, hogy úppen a legross:-~í.U; lúbben jövünk; m~rt nem a jö
vő, vagyis inkább mult héten jöttünk; b amint látjuk beteg; 
· · , · · · • , ,. · ~ / ·L ·• ,... ~ • l t 1 d- ·- ·'. ~- " • ·• ·. t n , .. 1-. l ap v . . k L~ >..:,-<-.uUaS ....... (.nyu. t::i- t..t: u an .cr. /..<U CSl.;_' (, J,,~"bJ 1!(', n lSZl 

icl I'estr·c. :1 l'<.;.sb:ur-intC::r:;ctix beolb~.ni v·.~szettsé;; ullr.n 
l ·, ...... l ···~"'n m:.·r. ·· lk'st- 1·- •· ·,,,~ :tru'·l· '~ - r" 1"s :r-no 1 ~.- ........ "" ub" (,.o.... :.... ._, __ 1;. o_:.... r.o ... L(J..... !L, , ,; ma6 c... , m(:'. 
·"nt· pl"·.- :,no" sr-~llcd.'b..,l·· 1,.-'ll''t•·l·n '-t)····'nl.· ·''zonfo""lu""l l.L1 a v [J""' .:J J •Jo...... ' u ~c.. ... J\..~ .. ' eJ '-' ~· l.., ' .. l~~: • ..:\. 

t .... . ··:-: t l- .-, r··. l,,h.- 'r.'_ ... l" l· .. ·,.'c'k ·no:olr.r·-1· t a le p -i..s,Il···.i::' Jr~r' a~-.. u. ~ .......... ,_.n 1'-····ne l-~- '~l·'-· a l "'· v . ..L n a ll 
cinu.sol~ 1 lJ.~"nll{iJlöub~Jn a.z i.L·goJ .. tltc.s nüv~.I'~k 1 ._..zonfölUl ---- ci
~:·:'Lnyo}". A ia::.t L~l~--svn ki v~tr~ szipolyozvr ... Kér~gstni k6p
tülens~t;;! 

~n eközben rett~gve n6zc~~ttcn hol ~z ajtót, hol nz 
ubltLkot, ho&Y ra~l:vik volna kö~Ll~uo 0s bö~~l~st...:m hátulról, 
i;A.ÚOr.;.;·l csuk tud ta."Ti 1 (L·ág~ s;..;úc iu~~~~a t" u. kGcskc.:I~lt:ti fra La
zar·vt, hegy litikor 1r.0nL~\:·.ilünk I .. ;~:r·. u u.zonu::.:.n /o Istenem!/ 
rendületlen angyali mosolyúval hallgatta végib a plébánost., 
a s l.Üno.tt:dc\ll:n :')edit:; cr.;:rr;.; c s~l k .1.:~t h 'l j t ogn. t ta: Nem baj J::;j
rf::í!l szAp,m, nem baj kérem szHpen; meglesz:tnk :ni a.Jd.rhc.gyan; 
a~~rt mi is csak m~~nrób~l~oz1mk vqlamicsk6t összeszedeget
ni. Kclsznek nyilat.i<oof>tt, 11Cf.Y szivesen elalszunk kinn a 
szérim; mcRclógszimk vacsorára e~y falat kcny~rrel is.~ind
azt a legnagyobb természetességgel ad~a elő, mintba ~sak 
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sze·rénységböl. szabaclkoznék a sz i ves invi tálásra. 
Bennem elhü~t a vér. De ugylátszik ilffoku érzéketlen

ségre a plébános ur nem számitott, mert mintha csa~ feladta 
volna a medaő harcpt és letette voln~ a fegyvert Lá7.ár test
vér kecskeméti flegmája előtt.- :Melinda -szolt ki kisvár lt
va mélabusan·a ~nyhára - hozzátek a vacsorát! A tavalyi riz
lingból is hoez fel egy üveggel, hadd kóstoltc.ssam meg a tisz-

h· telendo urakkal!- Pista bácsi!- rendelkezett err~ Lázár test
vér, mintegy Yisszhang - szaporán f~jon ~~i; kínálja meg a 
Julcsát avval a kis friss lucernáv3.l ott az udvar végibon! -
Al~g győztem az egyik ámulatból a másikba esni. 

· · Egy ora mul v n. mep;s erruni sül ten terül tem v~:;;ig torn;.rc.s á· 
gya.J1'lon. 

5. FulnDi rcr;gclck. 
nSzcrete* a reggelt, 
~ikor a jegenyék sudarára 
Legelébb esik a 
Születö nap arany sugára 
~ ::iclL'rül a vidék, 
Szine, illata, han~ja feléled: 
Tova még, tova még! 
Enyém a nap, enyém az l:let!" /Arany Jf 

Falusi reggelek, ki tudhat titeket a tollá~a venni? -
Ti éjszaka burkáböl kifesló bimbók; rajtatok remeg az elso 
harmatcsepp, az elsö hamvas sapsugár. - Reggel minden olyan 
bizakodó, erős: enyém a nap, enyém az élet!-

Most azt kellene leírnom, milyen is a falusi misc. De 
csak az oltárt látom már; szekfüt, violát, bazsalikomot a tisz~ 
ta gyolcson. A kis pulya mezitlábas ministráns bátor hangocs
kájára emlékszem még; azutln az a tiszta kis templom ••• s azok 
az egyszerü ar~ok ••• Eny~m a nap, enyém az élet! Itt osztogat· 
ják az eleven El&tet:Jézust. Ltm, Tőle kapjuk az clsó alamizs
nát, az els6 buzaszemet, az első falat kenyeret: Onmagát. Sze
gények és koldusok Istene, soha ily közel nem éreztelek, mint 
e faluei templomban, hová egy üres zsákkal fordul~~ ké~-· 
getni a tme tul~erduló mértékk~l mindent megtöltöttél jókkal. 
Enyém a nap~ enyém az tlet! 

Odakint szöcius.káJua pillantok. Olyaa •ll&Jirz6 u &H&~ 



mintha csak azt moncla.ná: .. Haj Danyi. méeegyszer. selllll\it ae 
t')j: Jéz~a is velünk jön kérea~tni.• · 

6. Munkáb&.n. 
Leírhatatlan érzés az. mikor valaki évek ota nem l•t

Tin mi.• embert /t.i. be.ráton kivül!/· a nem hallván más hango
kat a. 11Hic vir despiciens rnindwn etc." szép ventatott korá ~ 
11• melodiáin kivül, 1 ugy 'lt m4~ évekig, mint az üvegház 
ecrenletes melegében éa f6nyében a féltett virágszál· és m .. t 
egyaztcsak kitclcpiil a kerti virágek tarka sCJkféleségébe, a 
verő napsugá~ alá, a csipós frias levcgoro, sz6val az örökké 
nyü~'.sgo éle;t·kc.llcs közelébe. 

A falu száj tá ti apra.ja, Ir.int valami uszály, kisérget 
minkc.t.n.lJhatatosan házról-há~ra.; bizony n spectaculum facti 
sumus mundi"/I.Cor:. 4,9./ J{ind~n deszkapalánk, vagy 11 gát" 
l r.lint arrb.felG neve:. zik/, mclyet szöges vó.ndorbotomrna.l meg .. 
zÖr'gE;td\: 1 cg~r-eg~' kis b.ilön világot rejt mc.ga mögött. Ehhez 
tartozik tlsösorban egy rr.q~ler_{;tós b[!rátsár:talan, szCirös-po
fP..ju komondor, avag~~ fürr,c kis vicsori•fogu terelo-puli ku
t~·Et, mt;ljct lq:;cClszerübb rr:indjárt az €lején jól or•ron·ütni 
a mondott bottal, mert máskülönben vérszemet kap és esetleg 
lvhuzza rólad a. kl'llckciös hab i tus tol,lott szegélyét, vagy 
ha. bátrabb - tL r·cdig gyanutlanabb tem.észetti Vagj; C. rendes
n:.l - a boL .. :.dbL har:-' p, mint e soroJ': iré já. v~ l egyszer megc -
sel.t/ t.isztt.:ss~g !le essé!~, szol\•án /. Azutún ott vannak azok 
az édes kis csöppségck! Némelyikük szégyenlös, másikuk vadóc 
kis iniián. Lesnek már a deszka-réseken kandi szemükkel, majd 
eszeveszclL fut~sn~~ crednek és ,, jö~ ~ bar,t!" csatakiáltás-

l ., l b , h • F.' d ll • , • • • # ll J •• sa. v{J.g<;una \: (' :.. Jcvny nr~." n.z " . cs SZO!t:.TlyaJA. mog~. 1\yu -
zsög, f~r~ min~cn ~ zsurfcdules darab ~letbe~- valusigos 
mikrokozmosz! - Töl,ik, tapossák, tilolják a .Kendert; sujkol
ják t:. ruhát; gr.najos sárNl.l tapasztjúl: ~ padlot; meszelilc a 
há.zt.L. Itt :1 bubos kemencé:bc~J. sül 2.. friss kcn;yúr; am~tt egy 
sz(:g0ny, l._;hr. t t tl~.:n, be t t: g s.n:rókn. sütk~rczik a napon.- }Un
cleniitt mon.clunl: V~tg~' egy jó ::;zjt~ mig clökurül a sza.ka.jtó s 
kiszal.ad '\'tol~ a kocsilH~Z a Pank2.. 'rugy a Lojzi. 

Df. van ugy, h~y '~ szok()t tnál nag:r~bb bi7.al<XTlnlal for
dul hezzánk, kérdez vagy panaszkoaik valamely jó l~lek. Ha
ma.~ kitirul e~ a lcgbanstib1-- mikrok()'zm~z is, és fönntar-
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tás nélkül elbeszéli minden buját-gondját; hibáit, sőt büneit 
is kivallja ném~lyik, lcvetve a kulsó tekintetek Gs válaszfa
lak békóit, mintha csak gyonna. 

&itka szent pillanat az, mikor az egyik lólek kitapogat
ja és megtalálja a másikat,. mintegy beléje áramlik s elhagy -
va az elet külsős~geinek sok hazugságát" hivságát, ősi, kendő
zetlen termész~tcsség~ben t~lyan hajlt:kony,_ könnyező, készsé -
ges lesz, hogy lehetetlen meg nem szeretni. Azt hiszem ez a 
lálek természetes állapota. Szintc azt kérdené az ember egy 
ilyen b ss ~ubJ.llll-~ozAsko1,: i.ci ~r iu tet t engem'[ J-· ért cr~)t ércz teJ:! 

'.L.. l , . ' , . /L ' . l magarn..:~0 ~:1~.l't...tC...lU. :l.lc. 0" '1b. 
O, mi8rt ne1.1 ll;úi_;tün.: li•indig ilye~·;_elct J r~e;i,,.,tor. nt~P, hogy 

a bünbúno l0l~.J:nci: nü..::rt nem lllhht tllr·n maga r.. jo Ister. scm; 
söt min01 bűnüsebb volt az, L~.nr1il nagyebb s7:ePct~tttcl ÍCI[.~f'
fól min<le;n könnycs~pJ~jGt L.t;gt.;Pttben. Hisz~n ogy csopr bizr..
lom és n;yiltszivus6g mú.r li1inke:t ls ll:vesz a l~.bunl~ról - Iste
nem, akkor Téged milyen könnyU is rneg:nycrni ;~s visszcn;, .. erni! 

7. Szegény asszony tojáskái. 
Fut utánnam lelkende;zY.: egy szcgt·ny asszor.:·r; nég;~· tc.jf..s 

van a kez~bcn. n Atyasá.g, 1ttyasá;_:, ne ncnjen ~ár ~·l ~cllettiink 
üres k~zz\.;1! Itt van ez & négy tojáska! t{ármet a teljes Szcnt
hárpmság tiszteletére, egyet a Szüz rsria tisztelctéPc!"- Az
zal a kezembe nyom ~ölön három -~"já st, kol ön pe d if, cg;,ret; ne
hogy valarr.il~~p ósszetaláljar;1 cserálni !l Szentháro1::sng cg~'Is -
ten részét a Szüzanya részüvcl. 

Ott állok megdöbbenve az ut közep~n 'i szegGny ~sszony 
n~gy tojás:~t~.jával; mintha gyökeret vert volnfl a lábam. Ennyi 
hitet valóbán nem találni izra~lben. - H~t ne fakadjon sirva 
a.z ember? 

l Fol;,rtatjuk./ 

P. Dl:ncs. 



1!03-1928. 

U11 érz~, mintha a Történet itélöszéke cl6tt állanék 
és O szig~ruan rámszólna.:uAddj szá.ffiot munkásságtt>król." Í'n 
f~lve nyit,m ki a negyedszázad viazontagságaitól megviselt 
jegyzőkönyveket ~s sietve jegyzem ki az igaz~ló adatekat. 

1903 jan. 13-án ült össze először a bajai zárdában szé
kelő theolegiai studium. Ekker tették le annak az épületnek 
alapkövét, amelyik ez évben ünnepeli fennállásának 25. évfor-
iulój~t. . 

J.\. uSz(;nt Benaventura Ifjusági Onképzőkörtl megalakulást..
no1: fő ténye z ö je az akkc·ri tartc.mányfó~~ök atyánk, a f5t. P. 
T A ~ h S A L A J C S lect. g~n. Az O atyai jóstga, szeretn
t(;, elűrcl~tása volt a~, amely tudta azt, mit jelent eg~r he 
ly~s iránybá v~zetott ifjusági önk~pzőkör, a későbbi pa.sztorá
ciGs Íilet'Len. Ls nem csaló<iottJ mQrt a mai nap is bizonyítja, 
hog~: azok az ~gyének ve ~e tik Prcvinci-ánka. t, akik egyker a lf;g
szorgalmLJ.sabb tb.gjai voltak körünknek. 

Crömmel lapQzcm a r~gi jegyzókönyveket, a.melyekböl uj 
erö és biztatás ömlik ki !Zámunkra.. Mennyi nehézsérgel, meg
prób,lko~'ssal bi~k0ztak meg elődeink, ez a bátor magatartls 
ad nckür4k i~ bá. tcrstigot a ki tartáshoz • .H.n mindenról pcntf·San 
akarnék számvtadni 1 akk~r egy egész könyvtárra lenne szük~é~ 
gem, azért csak szá.n1 adat(lkat adok, amelyból mindenki levcn
hatja a 25 évi munkásság eredm~nyét. 

. 1903-28-ig volt /az alakul6-gyüléseken kivül l 268 ren-
ies gyülés és 19 nyilváncs ünnepely. A gyüléeeken előadett 
az~nok összege 1136. 

A vezetö-clnökök serrendje: 1903-6 P. Unghváry Antal. 
1906-8 :p. P.esti Emr11ánuel. 1908-13 P. Za.dPavecz István. 1~13-
14 F. Feisz ~tngelusz. 1914-19 P. Oslay Oswald. 1919-22 P.Kal
má~ O~séb dr. l922-2J P. Oslay Oswald. 1923-28 P. Hcr.mann 
Hermen~ild. 1928 &zept. l.•t5l ismét P. Kalmár Ozséb ir.Yag. 
Cl~. ve~ Ua .Uj.u.ég.i .kört. 
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Iö•ünk cliszta.gj.ainak n'vsora: P. Ma.rtinov Fortunát,/1903/ 
P. Unghvá~y Antal 61 P. Pesti Emmánuel /1909/. P. Ruka.vina Jó
zeet és P. Kovács Gellért /1910/. F6t. Debay Jáno• plb./1911/ 
Dr. Genczlik Kálmán pápai k~ •. apát ker. eap. /19117. Tek.Amler 
Antal igazg •• P. Pli1~hka Norbert, P. Kaiser Nándor /1912/. 
P. Sc:hrotty Pál és P. Medveezky Meclára /1917./, P. Oslay Oswald 
/1920/• Föt. Kovács Kálmán pl'D./1922/. 
. f:s Ín-est mielött pontot tenn~k a. bcszr .... rtolóm végérc, J.::,; ll 

hog,_v emlii'ést te~yek klerikátunk szivéröl is a. H A G Y A H 
U i.~ Et R I A •.r~1. 1~2? máj. 1.-f.n adtuk ki. az elsé' s?;ámot, :-:.z
óta Már tizcne~yszcr jelL~nt ffi(•g. Le.rr1lt6bb 4C lltppf]ílán;r~an 

küldtük sz C· t. 
}~i nerc {.llm--:L LWf. ü !:11-t:.;l'kt-:rJl, I:l.<.l:.rj_•e ,-,::: é~.et :~ ::!:.".-(:s 

SZá.rC't irtn, h~.::r-:.:r. '.tJrcz"\r· r:zt, hrg,\· I':'lg'~~·arors:--{~g f\..lt(.F1";S.·

tás~.t b.;li~nJ· -r{ric. [l .. Jilá~, --.:.~(,rt ~z~..rctcttcl r.;:u~t;tl.1':: 1~e~:ünl~t.t 
mind~.r.. ;i~··:l:artnkrJd~ c:::cr. ilnr.(:pi~n!: ::lkalná,:~:l .' ~ i;-=;i:f5i.:}:_, ft{ f-~: 
diC' sc Gs·~ ink n~.""or16 b:' lt:;-v(~ .• m~-r::~:n~- tc •.r:~.11t, (J. :r a '!'t~rt-~!1'. J \.m 
crságutján. 

r. rtté . .' 
.. l • ''k.. . . ,. 
t>lll~cn?r· (•1'.1. •· g,_.·..z.c.. • 

.&. u .,U 
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T.l.SZOK!. 

Kip·k~p cs,kelta me' ecy feh6r ezü~t leua a piGi persely 
•ldalát eaastmulva többi tir1aihoz. A kedélyes peraelykutyáes
ka rám~aolygott gaz4ikájára,a kicsi Jolánkára 1 igy az~lt hec· 
zá kutyn.nyelven:ttMár csak titlejnyi hely van bennem." 

Majd Jolánka ugy látta, hogy a pici kutya szemeibe könny 
gyül s ezek a k6nnyck mind kérdőjelekké görbülnck. Kérdik ot, 
mintahogyan a mama legkisebbik lánya- Jolánka- szokta kérni 
édes anyját~engcujc, hogy ö adhasaa sz,mbatenként a fehérei
pút és a kétleust"kat a koldusbácsinak. Igy kérdezték a fehér 
gi.pszkutyácska könnyei is, hogy a mama névnapja nem fogja-c . 
a fehérszörü -fokctepcttyes- a piei_Jclánkára mindig mc.solygó
gazdikájuk.;~s.k a halálá t €·kczni ""'~ ·· 

J~lánka erélyeset rázott a fején. Visszrumes~lygott a 
kutyiskára. Felág~skodGtt egészen melléjo a kr~d~ncre, masza
tos kicsi szú.ját odatartotta kutyuskája füléhez. J:!ig keze si
mogatta,hálás szeme, pici ajka ig~T suscg~tt:ttNe félj! Nem lesz 
semmi baj! Béla bicskával, mind ~iveszi pénzem belőled, mint 
mikor boltba ktildték a multkQr. Ot leut elvesztett, nem akar
ta megmt·ndani anyának s tölcd kért kölcsön." 

Sim('gató pici ujja fenyegetni kezdte a kutyuská.t:"Pcr
sze gcnosz, tc sem árultad el, hogy ötleuval megkönnyebbitctt, 
ic látcd, az urfi bevallotta. Reggeltól csak ebédutánig birta 
aB urfi lelkiismerete az titlejnyi terhet." 

Vigan novetó szeme egyszerre borus lett. Elszomorcdva 
kérdezte szinte aggodalmaskodva:nDe taszóka, nem fáj ncicd, 
hogy elyan s~k lcjes van a haaadban? Ne harafudjál drága ~r
tQ~ már csak öt nap és itt a mama nevenapja. 

A ~pszkutyusnak is van lelke, mert Jolán ug7látta meg• 
vigasztalúdott:háláaan nézett rá, eltüntek szeméból a könny
k,rd6jelek s meg~s~válta pici feketepontoa fehérfarkát. 

Mea\ a lányka kGtkézbe fogta. A kicsi kutya önhitten 
mosoaygott, nehéz volt. Jolán szeme felaranylott, ajka megint 
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rátapadt hálásan a Taazóka homlokán oly jól álló fekete csil· 
lagra. Aztán lábujjhegyre fogott léptekkel, pát intve Taazóká
n&k~ kisur~ant a szobából akonyhába, megkérdeni anyától, nem 
kell•e e. boltba menni. Már mondta is:uAnyukám el!ogyott az e
~et, nem.kellene hozni? Elmegyek ••• kapok egy leut? 

A bensöszobában vakkantott a gipszkutyus. Csakugyan elö· 
került az ecetes üveg. Aleusok esengve, kacagva hullQttak Jo
lán tenyerébe, a pici pelyhes maaárfészek~. Jolán szemei visz
szakacagta.k, me rt egyel több vc: l t a fiókák száma, mint amennyi
nek kikellett repülni a boltosbácsi kalitkájába ••• 

Dél volt. A tanügymarkának, a gimnáziumnak elernyedt uj• 
J&l. belefáradtak a görcsös szoritásba s kifáradva egymásután · 
váltak le az ostálykilincseket idegesen szoritu sápadt ujjak • 

.Az ötödik osztály éhes, már (;gy nogyt:d órája. A fiuk kö
zül még az eminensek is csak kevesen nyeiik az" ablativus ab
solutus"-t. Az együvé tartozü kosztosok közt, már félórája ar
ról vitatkoznak, hogy turos gombocet főz Biri néni- az arany
kanalu kosztado néni neve- vagy lekvár{. s dere j ét. Argumentum .. 
felsor~lisban mind a két párt kifogyhatatlan volt. A már esci
des padalatti rugdoscdásba fajuló vitának a megváltó csengc -
tés vetett véget. 

Csodálatos, a vita egyszerre elült,az ~l1cs ötödikesek 
csakha.mar az udvaron voltak s itt ugy elszállt éhségük, mint
ha egész órán át diákabrakkal töltekeztek volna. és nem a fia
lupka tanár ur"ablativus absolutus"-szával. 

Caoportokva verődtek, s igyekeztek a tanári szoba ud -
varra nyiló szemének látávolából kikerülni. Parázs hazárd já
ték, .kezdődött. Elokerültek a. rcnygyos zs e bckbol, az álland é -
an nyitvatartott vegyeskereskedésekből aféltve őrzött kincsek. 
Fel7fel hangzott 'ljáték-izgalomtol rekedtes hangon:"Horronal 
Sas~, s meg-megcsörrent a pénz a nyertes rc~eg~ kezéb~n. 

. Az öt-hat leus bankosok azonban hamar otthagyták ttndi
ák Monte-_Ca.rlo"-t. A"S'!l.i.ll-•ck:: 1aond~t.!e- l.cV\:i!'i~. a ~ort nad- · 
l"&jWaó~ s igyek•zenc._~~ :a.l~ .. Y·l~l ~bb .l i.~-.-~.t ~lr-..Jt·~Jü,. hog~-
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annál elegánsabbaknak tünj.enek .tel cgy•egyarra. .t·évedt zárdista 
elott. 

A küzdótéren csak hárman maradtak. Moric, a zsidó korcs• 
máros fia;Galánthay, aki hónapjára 100 leu zsebpént kap, és 
Zöldi Béla, a Jolánka testvére. · 

Egymás után dobták fel a nem is egy, de két leusokat. 
Ang;ol lord is megirigyeln,, amilyen k5mosQlly~l seperték -be , 
vagy vesztették vagyonukat. 

A Béla arca tüzpiros volt. Alágyujtott a játékszenvedély. 
Hazárdul nyert; Egész tekintélyesen kövérre duzzasztotta a le
usok döbbenetcsen nagy törnegc ceignadrágja zsebét. Moric, Zse
bében ötven-tagu ké·~ és egy leusok vigan· csilingelő zenekará
val kezdett a játékhoz. Az ötven t&gu zenekar negyedóra alatt 
siralmasan csörgő husz tagra olvadt le, és akárhogy rázogatta 
őket ügyesen vékony kezével, most már csak fájdalmasan halle 
és bucsuzenét csilingeltek. 

níoric ajkába harapott; Mohón megvillant nagy, fekete 
szeme. 

Játszuk nagyobb p~nzbc!• Szurta a másik két ját~kosba 
mondatát.- Husz leut teszili1k és arra debjw{ fol, hogy Korona-e 
vagy Sas• ? H..;het? kérdezto. 

Felőlem .Biggyosztette cl száját Galánthay. 
Benne-vag~ro1-.., mondta Béla is. :t;s megcsillant a pénz -

darab" u játékszcnvcdGlytöl tüzes szemük elott. 
l~orona! Kiáltotta Béla és Moric. 
A követke~ó pillanatban csakugyan a pLnz koronásfele 

vonta ~óric és B~la szemét m~g csillogóbbá. Ez igy ment egy 
félorán kercsztul, a szerencse folyt~n kettőjüket cirogatta. 

Végül Galánt.hay kijclentette:.,J~a több nincs! vt leut ad
jato]: villamosra 

Kérlek, udvariaskcdta volna l~oric a penzt a fiu tenyeré
be, de Galánthay cltolta. Bélától vette el. 

'rartad meg csak- háritotta vissza a nemes gesztuat. 
Szép tőled, hogy adnál annyit amivel haza mcnjck. De ti 

nem fulytatjátok? Egy!or.mán nyertetek, most ti verekedjetek , 
ezt már men~sközbcn m~att~. 

f:n szivcsen, én folytatool. mondta l:óitic ajkán egy jul 
irányz~· &uny.m1az?y. ParancsaLad Béla?? De huazonöt leu egy 
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tét. 
Béla hidegen bolintott. 
Morictol elfGrd\llt a az~rcncse. Bélát kczcl•c cirógatni 

bársonyosan gyönge keze. Nem akarta a Jolánka kicai kutyáját 
mcgezanori~ani. 

Dupla vagy •~llll":Ü kiál tette. ~gyszercsak Jforic fo j tot t han• 
gon. 

Béla rán~zott~ Van mé& annyi? 
J .i url c z se be l{;gJru:: ly én kotorász ett é a }{ido b ta a pén.zt a 

hauokra. BGla r~ sem nézett. 
U~ra fcl~cplilt tehát a csillog(; p~nzdarnb 6s vel~.- együtt 

F01"tunr1. is, a szcr~mcst.; szcsz0lyt.-s asszony isten~. Fl:gsckalb.~. 
a pi~i lány oröm~t., S:_j\,;szt:l;vcs változandusó.ga Luric zsc.;bt:b(.; se
perte a ''te~, sut, allanci\... pártfog~jául szcebg~tt. 

Az utolso husz lwWlál Rt:la fcj~rc ldgyongyözött ~- vcrcj .. 
ték. Ez is elsodrodott a s~~nv~d~ly· luvinij~val. n~l~ reszke
tett. Vintha egy darab sziv0bll is l~tt volna, c l~úrie zs~ -
b~ ben villúrngyorsc.n ~l t ün t p(.;i .. Zün. A mcgrr.::trad t do.ra bna.k p~dig, 
mindt;n dobbanása ~zt ve:rtc rrlcst nLkipir-ult fülebe: szl'r~zd vi~z-
sza" SZ\:r'-zcl. VÍSSZ1.:: , 

Lázas gyorsan futott cr~ib~n a v~r" ment0 grndolat ciká
bizott át hirtcl~.;n át agyán: L t:if'n<';kutya mcgm~nt. Hem t~tc· 
vázott egy pc.:rcet scm. Urombc.;esill~nu szcmm\;1, der k(;tk(;du han
'~on mcgkérd~;zt~ a gyt<i:t<.~st: l·'ol;ltatod méb? Várnál ~gy 1~i~sit'! 

Hoznál'i- k~rG.c.;:.:tt ~:vric. 
:i:-utoL ••• 
üt pt:l"C 111ulv~ t. ~~utyuskával zscb~.:b~n Poh~, nt vis :sza ••• 

A kutyus tleint~ nagyon örült. dcmes:-J.: ~ s6tának, d& &z~rt· is-; 
me rt :soha, olyan ug:•c.;se:n t:s hamar, ily sok pt:nt n~. ~zed~ l t 
ill~ g ki bel ul~ B~la. . . 

J•lánka uzsonne1 Íls tizvrt..i p~nzt;i-s-c:m h()ztnk szt:r€;ncsót 
a. Mtyuskán~l:. Kicauazott r:. p"rsclypt:nz nagy r'•z~ i1 ith:t;e:s 
ujjai köz\il. J.:á.r alig volt "-. gipszkutyusban valami, i"' a &fŐZ
te• mosolya valos{Lggal kinozta B(;la.t. 1'aszoka sz~m.;;i~ könny 
gyúlt. Ua.amarokkal mogazt.ritottn gr..zclil.jn. J,Iégis mc,ganclclta ..,· 
magá.l:arNem! M~g:ulm! Hátha nem tudok ilyet venni. Hátha ~z a 
~ns il elmeg)'. 

lfi az? Nem folytat juk? N inN már ttibb bQM"? - Piaz.ká} .. 



ta Bélát Moric gunyos hangjy. 
Taszöka nem érte meg a mama nevenapját. Egyszerre sütött 

darabjaira és a Béla szerencsétlenaégéthozó feldobott pénzre 
a déli nap. Vesztett. Meghalt a kis kutya is. 

Bélamintha mély álomhol ébredt volna fel, mtkor-a szen• 
Yei~ly okozta hályog lehullott szemér61 s meglátta a tört cse• 
repelc\. némes valóságra ébresztette a távozó Moric gunykaca
ja. Hugának rémült arca jelent meg elotte. Nehéz könny1seppek 
gör4ültek le arcán. Ta~án f~loráig is térdepelt a cserepek 
mellett. Feloesudott végre, megtörölte arcát. Haza indult. 
Mindont megvallott .•• 

Délután öt órára ujra n régi hclyGn állott Taszoka, a 
gipszkutyus. A régi vag;y más, azt csak apa és Bt, la tudják. Egy 
bizonyos: crmck a Taszukának halála sokkal nagyobb örömet CJ
kozott, a mamának, mint a másiké. 

VajQ.ahunyad. 



KRONIKA. 

R.vatvezető:fr Kapisztrán. 

Szeptember. 

26. Megtart(lttuk az évi első önképzoköri gyülést. Az idő
közben Budapestre helyezett jegyző- fr. Szilveszter- helyébe 
uj jegJzÖt választottunk fr. Otto személyében. 

28. Fa nagy tisztesség érte kleriká tunka t. Főt. Kc·esis 
László sz. Ferenc Atyánk l~IAGYAR UlvíBRIA- jának hires dalosa,meg
tisztelt minket legujabban megjelent müvének- Szent Fe~ene m'i-
séje- nek megkúldésével. · 

úktcber. 

3. A tranzitusra valo késztilet nem kis mórtékben foglal
ja le a klerikát énekk~r~t. Szent Atyánk elk5ltözésének gyö -
nyörü megünnepléséhez mi is hozzáj ú ru l tunl~ három énekkel. _ · 

7-8. Este mc·sclygós suttogás, -másnap azaz hétfőn szüret 
lesz.- Az ido pcmpás. A nap~cska őszi sugarai még meg-megrez
dültek, szüreti nótát dudoráztak a vig szüreteloknek. A prés
házban fr. Otto és fr. Teofil vasmarka ropogtatta az évenként 
caa.k egyszer előkerült vasakat, hegy bőven ontsák az édes lét. 
Sajno• mind ennek hrumar vége lett. 

22-23. Ma leutazc,tt hozánk Főt. Páter Provinciális azon 
szándékkal, hogy minket elokészitsen a lelkigyakcrlatok majda
ni tartására. U.i. maholnap nemcsak Egerben, hanem más zárdá -
ink mellett is ott fog állni a lelkigyakcrlatos ház és alig a
kad emberünk, aki az egyöntetu ferenees lelkigyakorlatek ve~~
tésében jártas volna. Ezért az egyéni irányokat F6aty,nk egy 
mederbe szeretné terelni, hc.gy o.z erők szét ne f<.rgácsoll.·dja
na.k, Hogy pedig ezt elé;rhesse, elhatározta, hogy megraj~olja a 
ferences lelkigyak~rlatok utirárJ~t. A ferences exerci~iumok 
titko• fonala: az isteni szeretet elkezdése, folytatásá és Is-

•62-

·~ 

l 
.. 
i 
~ 

·• ') 

·i 
; 



ten élvez6ae~ vagyia az iaten1 szeretet aueceaaiv kifelleaz
t6se. Ez a tltkca lelkigyakorlatotjelza fonál n6c7 szent he
gJen megy keresztül, a Sinai. & Boldogaág~ a Kálvária és a 
Tábor-hegyén. . 

Az első állomás a ter.m6azetes vallás szent hegye, hol 
még az U• 61 a az~ga közti viszony domboredik ki. A máaoaik 
a Bolio~g hegye, hol Kriattu•~ a tanité Meater tUlbontja e 
·sz~gai viszonyt 61 az emberség az Istenben Atyát k~p. Akinek 
mi azeretett fiai vagyunk. As ut tcvább a Kálváriára visz~ 
rnelynek főtanitása a misazios élet. Végül következik a fényl6 
Tábor, a Cantica Canticorum szent hegye. Vagyis az ember Is
tennek szolgája, barátja, tastvére és jegyese lehet. Ez az a 
meder, amelyben kella ferences lelkigyakorlatoknak haladniok. 
Ezek a lélekközponti ferences exerciciumo~ alapjai. 

F6atyánk ez alkalommal az első szent hegyról tárgyalt. 
Egyfolytában hár~m óráig beszélt s mi élveztük és szittuk ma
gunkba gondolatait. Ugy hisszük, hogy F6atyánk azámtalan ju
téteményét ugy hálálhatjwc meg legjGbban, ha legalább egy-egy 
kerék leazilillc azcn csodás gépezetben, amelyet 30 évi átélésé
vel és szive minden szeretetével k'natruált meg és amely hi
vatva van arra, hogy a magyar nép barátai ujraélesszék umbria 
tüzét, átültessék annak illatos virágait Pannonia virágos 
kertjébe, a magyar nép lelke üdvére.-S eddig 24 beszédtémát 
adott le. A többit- 90 leaz- más alkalommal. 

Ne>vember. 

l. Ugy látszik, már Clak fogyni tudunk. u,yania Krizosz
tom tom testvérünk tüdóbaja miatt itthagyott bennünket -elóre
láthat6lag januárig-. Imáinkkal kis6rjük gy6gyuláaát •. 

2. Fr. Celesztin a MAGYAR ID.IBRIÁ-nak kia énekese· ·15ek<'
pogtatott két vera6vel. SoraiDan pedig t'jékaztat betegségé
ral. Valamikor 6letpiroa arcán moat lázrózaák nyilnaki Ui azt 
kivánjuk, hegy a gyülöletea virág~k minél el5bb hervaajanak 
el a ne hezzák meg fekete gyümóleaüket. Ezért imáikozunk,erre 
k6rjük Jlinden tea ... 6rünket és mirulazQk&t1 akik Clak egJaSV 
is 81ÖD1Örköitek sz6paégea dalaiban. Iása1 sorokat kOslünk 
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most töle, de ez harm&nikus lelkéneK .Keuv~~ zell.eJ.:.l. nem teszi 
disazonánssá. 

"~.... 24. Mától kezdve fr. Ákos a szenior. -Este kezd6dik a 
lelkigyakcrlat, amelynek végeztével Egerbe megyünk szentelés
•e. Tehát egyheti ~agunkbaszállás, csend. 

27. Nagy-de a leliigyakorlat miatt csak- ~senies gaudi
~1 tegaijuk·a hozzánk egészaégesen visszatért P. Szalézt. 

· 28. Ma :fr •. Ákos kö,ötte le magá t örök fogadalommal as. 
Urnak~ Mindnyájan ezeretettel imádkoztunk érte:Az Ur Jézus le
gyen erőssége igérvtének megtartásában. 

30. Végre! Vidáman megyünk az állomásra;majdnem az egész 
klerikát. Csak Pp. Damján és Szaléz s fr. Sánd·.:'r r·- ... 'adtak (.tt
hcn. Délután már megérkeztünk a kedves egyi zárdába. r.:egtekint
jük a templom ujdonságait, a márvány Jézusszive-(:ltárt, a re;;
mek org(lnát, az uj kórusfeljáratot, a fcly0só uj kövezetét, 
amelyeket a legutóbbi ottlétünk óta készítettek. 

December. 

l.D.e. vizsga, d.u. pedig szertartáspröba a holnapi nagy 
napra. 

2.A szemináriurn.i kápolna ablakain gyönyörü., de hid<.;g 
i' ény ~mlik be. l':Ii kétsorbanállunk s várjuk a me leg vil~gossá
g~t.Halk léptek ringaaak a puha szónyegen~a Kegyelmes Ersek mr! 
Az r>sz aggastyál!l mélyti.i-zü, belénknéző tekintetével r:!c.-zdulatlan
ná tesz mintegy -de csak egy pillanatig.- i~ mise megkezdődik. 
nemlekára az cl tár elé lépnek KárGly, Kc·lumbán, Vilrnc·s, Ipoly 
és Regalát tea~véreiw{, hogy fogadják az Ur örökségét. A trn
zura után fr. Akc.s és Tibor a subdiáconá.tot kapják ·föl. Majd 
fr. Kapisztrán és Teofil subdiaconusck térdelnek az ősz főpap 
elé,. hegy vegyék a Szentlelket! Utánuk fr. Dénes és Cttó )ép
nek az oltárhc.z s nemsokára az Urnak papjai. Az együtt~misézés 
fényesen sikerült. Hogy ti mit éreztetek kedves testv6reink , 
nem tudjuk, de érezzük, hegy azokban a szent percekben mind·, 
nyájan b.c-ldogok voltunk.. · 

-12-kor K•gyelmes Ersek urhc,z mentünk s megköa.zöntük az 
orQ6kat. Az Érsek ur nagy szeretettel f~gadott.• Tartsatok ki 
fiaim ezen a szent pályán- mmdetta- ... ~vcrssétek szcnt Atyá-.. 

-64-



t~•t, mert az Ö áldozatos, azent életével;~lyan példát adott 
nekünk. amely előtt mintegy imádattal bGrul le az ember 1 hol
dog.lehet az, aki csak egy parányi r6azét ia megval~sithatja 
az Ö·szent é~tének ••• Végül fipapi ál4ásával boceátott el 
minket. 

3. Hazafelé komisz, sár~s iQoben, de vidám lél&kkel. 
8. P. Dénes mutatta be első azentmiaeáldozatát Győrött, 

a karmeliták templomában; testvérbátyja u.i. ~tt teele&úa. 
Sz6noka F. Kelemen vclt. ·Papi lelked sugárbanövését, nagy· 

· gyálevését óhajtjuk neked, hogy nagyot müvclj· még az Ur szo
lójéb~n; az Isten, Rendünk és prGvinciánk dicsőségére. 

Ugyanekkor Budcin a szeplatlen Szüz drága ünnepén áldoz
ta az Urnak magát fr.·Szilveszter testvérfuU:. ~ogadabütát 
szcPctGtt ióatyúnl( kezébe tette le. Boldog istenszive:-szerin
ti s i:t:~makulá.tás szerzetes éle;tet! 

9. Ismét nagy ünnep van Budán. P. Otto mutatta b~ első 
bZ~ntmis.;jét. Ott ~.roltak boldo&ságban uszö szülei, akik ez 
alkaltuT~i.al tartc.ttálc ezJstlí1kcd.al.l"!lllic&.t is. I.':anudul~tora P.Pro
vinciáliB, szónoka pedig P. Szaniszl6 volt. Neked is kedves 
T6stvérünk-:s-ok boldogságat kivánwlk még a ?api élet magasztos 
pi~dcszt~ljún! 

22. Utolsv előadás az első szemeszterben. 
23. 'J~gtelen na~y örörn.í1el fogadjuk Főatyánkat, aki kö

"'énl<.-j-ött, l1ogy a karácsonyi szt:nt ünnepcko3t nálunk töltse. 
24.- ~ate fél nyolckor a szokásos meleg és megható ünne

pély. A hegedüsük igaz szivból huzták a bájos karácsonyi éne
keket. Fr. Regalút müvésziesen és mély érzéssel szaval. Azu
tán P. Ottu, f1.,. ldr.os, S.J.ndor és Vil.laos Cn.UolUlod:.L;c..zareth c. 
pásttorjá~ékat játszanak fr. Teofil har.moniwn kisér0tév~l. 
l1ajd fr • .A.kos láp a kis J ~zuska. jászolyához s kedves, közvet
len előadásával ad pár mozaikszcrü gondolat~t az ő karácsonyi 
mély érzéseiból.A köP-meneten hegedükisérettel vigan 6nekeltük 
végig az érzelmckben·gazdag karácsenyi énekeket. 

25. Boldqg karácsonyi ünnepeket kivánunk Főatyánknak, 
~ki megkQI&öni s megígéri~ hogy a másik két karácsonyt is kö· 

\Zöt.t\ink fo")• tQltcni, aminek mi szarfölött megörültün.k. 
26.1-~á.r clu~\,t. .. az.aretett Föatyú.nk • 

. ~gya.r Umbria. -1>5. 



7·29.-ig vizsgák. Aszorgalma.s tanulástól elcse~ndesült 
klerikát ~sak az egyes vizsgák után élénkült meg. A vizsgák 
mindcnki örömérc jól sikerültek. 

31. P. Lagiszter kijelentette, hegy a próbak~nci6k a 
mai nappal clkczdódhotnek. A H.Umbriát lázasan készítjük. 
Végtelen nagy gaudiummal vettük tudomásul,húeY fr. Krizosz
toll1 mcggyógyult.s már estérc meg is érkezik. A bajt teljc
sen kiheverte s közöttünk ma a legegészségesebbek egyike. 
Adja a jó Isten, hegy többi testvéreink is igy térhessenek 
vissza. 

S ~RKESZTOI UZENETEK. 

H E 0-E ~{ U N S \·i I C 1~ .AJr,cT'i1ca. Fot. P. LoLbos Lász-
lo f~jedclmi ajándl;kú.t hálatGlt szivvcl ~\:öszönjül~. A szl;nt 
este leborulva kLrtüt a j- ~ z u s k á. t, hogy ga:6dag kegy~l
mcivel fizessl; vissza Fötisztcl(;ndö Jttyánk utólúrhetetlcn 
bókczüségét~ 

I S M E .... E T L E l~ A D .r~ K 0 Z O-nal: is l~bszcnj ük 
nagyll:lkli ajándúkát. Isten fizesse neg~ 

S Z O E B A T E E L Y. Az utánozhatatlan s~or>galommnl 
dolgozó IF Jus;~c~ munka tár-sai t szcrctcttc l üdvözli a 1 :AGYAi·. 
m.mniA. 

Jászber~nyi testv~reinknek is udvözlctünk. A vizsgák 
eredményéról várjuk a tud6sitást. Nagy kitartást: kivánunk 
a további mun·~ához. 

Az Ul~BRIA segédszcrkc s ztoj t:nek, P. Déncsnek,ki be
tegsége miatt SzGcsénybc távoz~tt, mielöbbi fclgyógyulást. 

Munkák bcküldG~i ha tárideje ~május h6 e-lseje. 



SZENT FEfi.EUC ATYÁNK NAPUlEKE. 

lj Fölséges, mindenható, jóságos Ur, 
Tiéd a dicséret, a dicsős~g, 
s a tisztelet és minden áldás! 
Mind csupán Téged illet, 
s nincs ember, aki méltó 
Neved kiejten,. 

2j Dícsértessé!, Uram, 
és minden teremtményed; 
kiváltképpen bátyánkurunk a Nap, 
ki ránk világosságot ár~szt" 
szépséges 6 
és nagy fénnyel 1aagyogván, 
Fölségednek jelképe. 

3j Dicsérjon, Uram 2 

Holdasszonynénénk s n. Csillag:~}~; 
tündöklő, tiszta szépségükkcl 
iratos az ~gbolt. 

~1j Dic sl:r j en, Uro.rn, 
bá tyá.n~~ a Sz 61 s a Levegő, 
s a Boru és Derü 
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s a váltazó Idő, 
kik által teremtményeidről 
gondoal~odol. 

51 Dicsérjen, Uram, 
testverhugunk a Viz, 
ki fölötte hasznos és alázatos, 
becses és tisztaságos. 

6j Dicsérjen, Uram, 
Tiiz testvérünk, 
kivel az éjszakát viligositod; 
szép é5 és vidám, 
hatalmas és erős. 

?l ri~::.~.~"'ü' Uram, 
J~nyaföld nénénk, 
ki minl:ct eltart, táplál, 
s hoz s ~.kféle gyümölcsöt, 
ftivet s tar}~a virágot. 

Bl Dicsér j E:: n, Urm·~, 
aki szer·elmedLrt 
másnak megbf•CS{Lt, 
s kinek betegsfe, hdb0ruság 
az <.1sztályrüsze. 
Buldog a btk(;türó, 
mert Fölségedtol nyer majd koronát. 

91 Dicserjcn, Uram, 
nénGnk a testi Halál, 
ki elől senkifia 
nem men~külhet. 
Jaj annak, ki halálos bünben hal meg. 
Boldog 1 aki J'\3Ugszil: 
szcntséccs akar~todbnn, 
mcrt a má.sudik halál 
l:árt abban nem tehet. 



lOj DicsérJétek es áldJátok Uramat, 
ct.cljatok Néki hálát, minden teremtmények, 
és szalgáljátok 
nagy alázatosságga!. Amen. 

11A Napének szantünknek nem csupán hattyudala: életénel:: 
és esm.l:nyeinek szimbulUilc. és foglalata is egyszersmind. ';Igy 
P. Felder ./1/ Es Vü.lóban: szent Ferenc ~lapról nevezett hinmu• • 
sza /ez volna ugyc.nis a kiss~ megtC·veszto cirr~ etimologiája/ 
mindenüst~l szentünk lelkébúl lelk~dzctt. EgCszében véve köl
tőjével adckvLt. F~észciben szünt A.tytnk Llet{;nek egyes f{~zi
saihoz füz{;dik, vagy önktmt füzhetC., strofáiban sorra fölvo
nulnak eszr.il:nyc.i • .Az izC;-Br..matja pedig - Lasonlithatatlanul 
reávall i 

11.Z ulsú stróf~ban r~~indjfrt I s t e n é s c: m b e r 
szembeállításával e. lcgigf.:.zabb }:b.ng<.'t intont.lj~~ szentünk. t
rczzuk, hngy c;;y cs Jdúlatos szerelerr~rCl les 7, sz(: egyrc~szrol 
a FölsúgtHi ú ll, .. 1.2. 1 oki ug~Tszcrüün , vo..g;~ .__n 11 /IXi.ld. 8, 14 ./; 
valaho... a s zakadél~ fcnc!~én pedig, al:i 2~ L zzáL~1H~ st nincs 0n, 
az cmb~:r, n. SLr.Jr.i rr /P~c.lla. :__:.), ~ .j. Ez :.:.z C;rt:b.e t l, tlen szt;re l Gr~, 
melyet f,,lig~J.0i b • .~.illgcl[~ 11 ino.ly~sc.tir·. du~.l~~:·:" néven ncvc;z, 
a fcrenc~s misztik~ c.lapt~ngj~.-

11l.~in~cn tcrm;lh:-uJn~r fohás z.~ 0 u ik Cs vr. juuil:" Tcr<.;mt o j c 
ft;l6 .... ir· j<:: <:LZ Apc,st-:.~_· /R(..I~i..8, ·.-..../- ~ c. ~.:::..~J1.1inC.cnsl-g c ti
tokzatu3 szer·"'bnl;t ·vis~i uz if:.., ~.-18 sz~ntur:.k ~~ !~.:ovetkczb h1:1.t 
stróf'O:bo.n. ll.0ndi ;;;.is~~tikánknak i sr<, t (~t_;; i cloninúlL: hr..nr; j c..-
. l d'k ,, . , , ,.,.,t . "l' ..... A nyo ca. 1 o. 1·· ~o.: .. ~ ~ sz.lvt~rv~.:.n~v- ...... lc.;.J~~- YúnJr~ a Yl ag lo-
lé.- J.:~ kilcnc(..dik t.q!:tanit o. l..,6n~gy:-·1br8.: 1.:.ot;;yan ke:ll d a-
l o l v u. Ti• e g ~~. u. l n i .- I .. il1tcg~r Ln.gnw:. .:·:.. l l e l u -
j á b a n csendül ki vúgül a tizedikb~n hiinnuszunk.-

0zent Ferenc ".i t;y-ánk h~gcuúj c n~m vr..l:::..mi bunyC~lul t, solc
huru szerszám. J'cll(;mzl.i szcntünkrc, hogy kf:t istenadta fada
rabbal is c.l tudott I:luzsikálgatni. Dc jelle1nzö rá ama hegedü
ló angyalnak n hurokon való egyetlen egy vonó-rezditése is~ 
mely ha fulytatódik, ug~nond sz ntlink, lelke szakad vala k~ 
tcstGböl,az ~!bírhatatlan údess~6 niatt.-

Hinól-rnélys~gcscbb valamely intuició s minél magaszto
sabb valamely szerelc~, annál szükségszorübben fogja magára-

-69-



ölteni az Isten ig~j~nek áhitatos e g a z e r ü s é g é t . 
"Igénytelen kámzsába öl t ö zik nia.jd, akárcsak Ferenc, sz erény 
kordával a dereka körül és azonmód mezitláb és hajadonfőtt 
hallatja majd a maga mondatocakáit"- Fedez-cr szellemes meg
jegyzése szerint. /~/ 

Ez azi Lppcn ezt az ősi és szcnt egyszerüséget ker-es
sük himnuszunk magyar fordításaiban is. Egyedül csak sz. Fe
renc igGnytclen ruhája, melyet Isten kegyelméból mi is vise• 
lünk, az bát0ritott c feln.dat :rregoldás<':r~. Vcly meghajlással 
Tormai C0cil és Sik S:indor ford i tásai eleitt, o~y kevésbbé mü· 
vészitsct, d1 cr:yszcrübb:t (·s hivebbet Jdvnntun~ nyujtan!,ab
ban az öszint'; hiszemben, hc,';y igy a ler:-szebb. ('r-ömmel vctt·lk 
át, amit n~r;yncv~.i fordit6-clodeinkn~l vuglcges Jncg0ldásn3.k é
re z tünk. IGilönös h:-~.szni t ló. t tuk !(a. r 0s i J 0 zs c f 1r:.i és ma.gy1 ros 
próza.-fordi tásinak, v~l1.1ílint P. :·,~nyer V.:ndc: l in remeksz~p n6-
metnyc l vU ~Iapénc;:k6nck ./3/ F::>rdi tá sunk'":oz a '· CC\dex S • .Antonii 
dc Urbe" ol'lsz és .'l. •• C:"dcx Tr·:.;virJnsis" l1.ti:: szövcgci sz"l-
gáltak ~lapul./4/ 

Jegyze-tc>: l/ Dio Id~~le a~:; hl. '0'r~nzis:<:us. Pad:;rb~rn, 
1924 P 4 ~Q - ')/'T' ..,r 1·1 ~;-:~ bon1" c1• ts '"::,... c-:..en 192~ n 7 

• • ,_. •_.1 • --·.. ,_ \, • l • l -1 ~. .. ~ .o.1 • ! . ....t. '. ...:..l J • ·~ • ~ • • -

3/ Fr~nz. v. 1ss. Sonnen~csnng. Ici;zig 1922.p.g.ssq. 1/ KHz-
l . p •r • 1 ll 1 . hcyer 1.m. p.~~.s2q. 

r. r:·nrs. 



LAIKUS 'rESTVhRElYJ!EZ i 

Testv~reiffii kiket ~sak a néma 
k0los~o~ok ~lPejtett Szob,la 
ismer, kiket a világnak léha 
hirfuvalma sohasern J~ap szárnyra: 

Testvéreim! elrejtett kines va~yt()k 
az I~t0n r,.egy,.:bc Z~lPVa, lftl.ly<::nt • • 
és ha majd eljön jutalomnaptnJq 
drágakci lesztek Ist(;n gyHr·üj Gb4n. 

Tűstv~r(!k. nem vagytok lel~-::ck atyja, 
nem leheltek isten-ig~ket scm, 
s mt-gis Szüntlélek sugó galnmbjr.. 
v•~g:rL o j:~ Ist en s zGlgt..ju fül Í ben. 

'I(; s! v~ :P~': iE, . ~<í ny sz o r· arc. ~-j~ t> J~ 
a hl t cl1ad:.la t, s a l:C·l'·Jna t/ 
:iejJ.k1•c t·eszi: .. k6rkedvc má~ok: 
Ti Isten kertjGbün k6k ibo~y~k 

Testvljrcim, meghalni ld tudn~ 
uly ~dcscn, kézben-olvasós~nj 
mint Ti az Urban holt~n-n.lud\ra 
megdicsöultök szent-:raosolyg&>san. 

Teetvéreim,mitöl bucsuznátok? 
saprü vagy tü üdvösségtek hidja; 
szeveto Jagyeatek jó hozzátok 
a hü s~lgáit ölelésre hivja. 

fr. Ák o~. 
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AZ E Lft.ABO LT RABLO. 

·BaJ~g 'Anti bá' egy szGp derlis dólut~n eondolt egyet a 
befogt~- ~~aga.neveltc esikait ~- _nyarge.lószekérbc, a lovakat 
pedig a saroglyáhc·z kötiltt.t::. rp~;en kaput nyi tc, t t reár, ::1mikor 
élete p~rja megscjtctta ~ k~sz~l5díst s kin(zett a hizt6l: 

Ugyan bi:x. hova készül !l~f~r megint? 
Benéz e:_ .;he j t 1égenbe., h:: tt:1 ·v1laki rr.t.gvc;r.nG c. lova

kat .. nekünk elfg; a két csik5 is. 
Or6klc: bell~Pkcdik s tgyszer rajtuveszt. 
Jó,jó. N~ f;.;lj .sen,Lit, holnap ~jjel itthc-~ l(;;szek •• ·• 

A cs i kúk j J l ~r.:)zog:1·_..k •• Zkkcr lid.r fönn ~l t -::. ~ :~1.3kl.r·ben s gyi.J
nyörködve nGzte a két szürkét.Azolmak nem kell ostCir, csak 
csettint a nyelv.::.vel s Ir~á.r is indulnak. 

IL) Is tennek hagy lak ~~:.::. t:1. 
Isten segtlje. ~~yeljcn :r:.a;;ára, a csil:ókra is. l~chvgJ 

sokat ::ilao!náso~zé!~, mert elveszti u. p~nzt ••• A!lti OO' mege· 
resztette u gyepl6t s :} k~t csikó gyors iramlással sir<.Ut ki
az uavarról. lz asszony utwls~ szavait m~r nem is 1all0~taJ 
de tudta gyako.rlatb~.~l, ily€.nkor milyen tanácsokat ad-. " 

balog .nnti tú'nak sikerült tuladni n lova.l\:on. Sok pa
rola s még több alku kö~ött megvette egy szászré&eni gazdA.. 
Jl csikókat sokan kérték és jó pénzt is igértek 6rtük, de An
ti bá, nel:: akart megválni t5lillc. P~dig mcnnyi t Z:lkla t ta két 
ci~ány ló p;.; c ér • .A lova1~ért is sz~p p.;nzt kapott. A cinkus 
átirúsa ut:in sz6tn~zctt még a piacon s megtöltötte u. tarisz
nyáját vásárfiú.v~l.l az asszonynak és a gyerekeknck, hadd ö
~üljenek neki, érezzék ök is, hogy j6 vásárt csinált a~ &~ 
jul. Azután vevőjével befordultak egyik korcmfiába áldomást 
inni" mert a nélkül nincs vásár. Az áldomás kiss~ h:.;sszura. 
nyult. Anti bá" sem volt ellensége az it~káno.k s a másik ia 
Izerette nyalogatni az üv~g nyakát, ha volt benne valami. A 
nyelvük is ncgoldódott s clmesl!lgottek egymásnak olyasmiket 
is, runit fölösleges lett volna hallani a két lópegérnok, a
kik állandóan azernmelta~tot'ák An\i bá,t, mint valami tincsQs-
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zsákot 1 1 moat i~ ott voltak a korc~ib&n. 
A két lópecér csak azt várta, hogy Anti bá• kikot7og

ja,jogy h•l megJ haza. Anti bá'• mintha teljesiteni aka~ta 
volna kivánságukat, szorgalmasan elmeaéli ast is- Amazoknak 
sem kellett több, szedték az irhájukat, befogtak 1 még egy• 
a~rmegnézvén az Anti bá' szürkéit, elkocogtak. 

Vé~~e az álaomá1oz6k is mecelégelték s elb~~zkoi,ak. 
Anti bá• befogott s telka~aazkod•tt nagy nehezen a szeké~reT 
Alig tudott egyenesen üln1 1 ugy huzta a feje lefelé. Közben 
a másik mind intette, ho~ügyeljen a pénzire, mert ma, t4 
el nem tudják lopni 1 elrabolj~ 

Nam azért vagyok én Balog Abti - bólintgatott nehéz 
fejjel Anti bá•~ hogy megijedjek aka~~i fiátgl. Aggya sza 
iie a fejszét~ ott van a •~ek~r oldal~.a karikában ••• A fej
szét a lábához fektette. A tarisznyát bekötötte s a lőcshö. 
erősitette. Megtapogatta a zsebét~- hogy mog"a.n-e a pénze. 
Megvol t. 

No, az Isten áldja ••• No, Csillag 1 Ráró! 
A csikok gyors ügetéssel a!rültek ki a poros utra s 

hazatérő gyoraasággal apritották a hoeazu utat. 
A Görgény patak mellett egyik itatónál megállit~tta a 

esikókat Anti bá'. Amig ittak egy jó ostornyelet vágott az 
uj ostornak. Most már nem volt nehéz a feje. A fri~s levego 
a a rázós koosi kitisztitották. Itt már bevágott az erd6be. 
Esteledett. Sehol egy lélek. A vásárosok vagy már elmentek, 
vagy csak holnap indulnak. ~zért ó még ma ha~egy~ 

Gyi Rigó, Csillag! 
1:á~ jól bennjárt az erd6ben, miko~ az esti szürkület

ben~ a Ge~6·forrás mellett két embert pillantott meg. Vala
mi munkások voltak, mert az egyiknél fejsze, a másiknál egy 
köteg szex-számfa vol t. Eikor odaért rákös_zöntek: 

Jo estét! 
Aggyon Isten! 
RemQtére? 
Oc\a. Kijetek is? 
ri is ••• Balog Anti bá•nak szeget ütött a fejébe~hogy 

esek mit keresnek itt, mikar erre nincs munka, éa, hQIY hol 
szeaik a szerezimfát 1 mikor er~e nem lehet talalni. Roaszat 
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gondolt. Ovatos lesz ••• 
· Kapaszkodjanak hát !eli •.• Amelyiknél a szersz!mfa 

volt, hamar feldobta s felugrott 6 is. A másik is lépett 
már fel, ele már k6son, mert Anti bá~ hc·gy közelről látta az 
arcát, megismerte a lupecért s hirtelen a csikók közé vá
gott. Azok aztán ugy nekirugaszkodtak a váratlan, még soha
sem tapasztalt biztatástól, hogy attól lehetett félni, hogy 
mirtdent összetörnek. Amelyik fölkapaszkod~tt, az beleesett 
a saroglyába s ott rekedt. a másikat pedig ugy elütötte a 
lőcs, hogy belefordult az árokba.. Anti bá' hagyta. a csikó .. 
Jr. .. t ;· ~,"lrl_rl •• ,.,ll.,nj",lft~:. A lába alól felvette a fejszét s hát
rafordult: 

Hát tc gazcmb(;r összevágjalak-e töltésnek az utra,. a
vagy mit csináljak veled!? 

A lópec~r csak most riadt meg igazán. De szeretett 
volna ott nem lenni, vagy legalább ke1;ye1Jnet k?.rni, de hi
ába, belerekedt a szo s egy haneClt sei!l hirt kinyögni, osak 
reszketett, mint a kocscnya. 

Ne reszkess, mert nem öllek meg. Nem mc.cskc.lom össze 
a kezemet fekete véreddel, csak egy kicsit megszekcreztet
lek ••• A lópecér negkönnyebbült, dc félt a szekereztetéstöl. 

Te cig6ny, ha eeyszcr cigány vagy, ne akarj rablö len
ni, han~m maradj ci~ány, aki csak lorni tud ••• 

A csikók mcglassultak. N~r Kereszthegy tövfnfl jártak 
s a falu csak három klrr .• -re Vf·lt, Anti bá' megnllit~tta. a 
csikókat. 

Le cigány! J\ cigány ·lc;nászc.tt a szekérr-ól. 
Ne utravalo - s azzal r·áhuzott az c.storr·al vagy kett[lt. 

Holnap délben Régenben lész, ha jól sietsz! A lopecér gycr
Bhn tágított, nehegy meg egy utravalot kapjon. 

Vajdahunyad. fr. Hugolin. 
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SUBA JÁNOS MEGIS FIZET. 

Ugy gondolom, hogy ott kell kezdenem, ahol az a gyülés 
végzod~tt; t.i. az a gyülés, wmelyen megtárgyaltuk, hogy 
érdemes volna egy kulturházat emelni, mert az nagyon has2:nos. 
Már pedig ugy is nagy fal'.! vagyunk, meg aztán hova-tcvább 
város leszimk, tehát mindenki beláthatja, hogy ami egyszer 
hasznos, azzal a mi falunkat is müvelni kell. Bár ezt sokan 
nem akarták belátni, dc mivel már ugy is sok ideig tartott 
a gyülés, mindenki azt tanácsolta, hogy ezt be kell látni •. 
Eiután ezt az okos ttnácsot mindenki elfogadta,- szétoszlott 
a. gyülés. D;~ még azt. is megmClndtá.k a végén, hogy a követke
ző alkalmas gyülésen1 tárgyalás alá fogjuk venni, hogy a 
pénzt hogyan is adjuk össze; amit szintén be kell majd lát
ni a gyülésnek, hogy ez is nagyon szukséges. 

!Jagy csoportokban mentiink hazafelé. A mi csapatunkban 
úppem arról volt szó, hoEy a jövó gyülés m~g szebb lesz, 
mert hát ahhoz bizonyára több idtJ fog kelleni, hogy minden
ki bclá.asa, hogy a pt:nzt nekünk kell összeadni. 

Elisrnerem, hogy valamit m~gis elfelejtettem leirni;t. 
i. azt, hetgy a plébános, a jegyző, a kántor, a kisbíró, ·a 
rnezei csősz meg még más urak is u mi csapatunkban rnentek ha• 
zafelé .- ··ost lcgaló.'bb már ezt is tulja mindcnki. · 

.Amint mentiink, egyszercsak hozz:tm. fordult. a plébános: 
-IJo Csutkás bácsi, magának nincs valami okos inditványa? 

Én t.i. eddig nem szóltam egy szót sem,rnert tudom,hogy 
a tisztesség az tisztesség, akárhogy is vélekednek erről a 
nagy urak. Dc ha kérdeznek, miért ne feleljek. 

-Volna bizon;,- mondok én. 
-Horni az?- kapkodnak a szo után a többiek is. 
-Ammondö vagy~, hegy oda sok pénz kell.- Ezt a t0bbi-

ck is okosan he ly ben hagyták, a j egy z o azonban nel~ em ront: 
-Csutkás bácsi! ezt ugyis tudjuk, kár volt beszélnie. 
-No no, - toppantpttam én, amire a jegyző is megállt. 
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-No no jegyző ur,- mondtam én mégegyszer,- hát azt tud
ja-e, hogy sok pénzt csak onnan lehet szerezni~ ahol sok van? 

.A jegyző ur csak legyintett a kezével. De én nem hagy
tam magamat és ig:r szólta.m neki: 

-Hát azt tudja-c jegyzó ur, hogy kinek van sok pGnze? 
-A zsidunak a kastélyban bi~onyára van annyi, hogy nem 

férne a maga kalapjába,- vág nekem o vissza. 
-Békeség jegyző ur!- csiliapitom ot,~tudom, hogy a zsi

dónak semmi köze hozzánk: dc hát itt van az öreg Suba Jánte, 
mah<Jlnap már hetven vagy nyolcvan éves le:. z és sem gyereke, 
sem örököse nincs neki. Pénze pedig ann~ri, hogy minden este 
6jfélig a penőszt tiszt~eatja u p~nzórGl s ~6e se gyGzi. 

Erre egy~árar- ~ev~tni ktzdtck, nem nagyon, de azért ész
revettem, hogy ugy nevetnek, r.-,i:n.tha egy szöt sem hinnének ab
ból, amit ~n mondtam. A plébános ur szólit meg vt:gre; 

-.Clismerjüi:· Csutkás b:íc~i, hogy okosan sz6lt, dc- ha egy
szer Jr.indenki tudja,mil~rcn zs"J.f~ori fösvény az örc;::. 

-R i z on y, - v es<:: i á t a sz ú t a j e gy z 6 ur, - ugy van • A mul t
}\:or ntla vol tam, baszél~:.~ettiin.!: sok !'lindunrul, v( gre I:u;;gkér
dcztem, :1og; tud ilyen piszko~ ~zobtíban lakni'? miért neJr. me
szelte ti ki legalább ~eh~rre~ Azt válaszolta; ugyis jlé; ki
csi a szoba, már pedig az er;y.i:: szabadkai barátja sz .... rint,a
kinek hires ivad~kai vannak, h.:>GY meszclós által sc·kkal ki
sebb lesz a szob?.. térfogata. ~ on<li:;am n<-ki, hogy legalább sö
pörtesse ki, de azt válaszolta, hogy kár koptatni a söprat, 
meg a padlót.- Hólyagos János PL,tája is erősítette, hogy: 

-Richtig, én is láttam, hogy a multkor világgá kergette 
a kutJáját, mert meg m~rt0 szagolni a muskátlit, pedig azt 
6 akarta a következti vasárnap megszagolni.- ~ások is akartak 
volna még szólni, arról, amit tudnak, de a plé2anos ur le
csende~-itette , .. ~~et, ffi(Jndvan: 

•}lap:;vjn'' a.z egeszet, 11iS7.f:n Csutkás b~·csi is belti.tjn., 
hogy leiwtetleflSegE:t mondctt.-. n mep.; csak azért is n·ondtarn: 

-,;ern mondhatná·:,-s r.1L~or c~:t mondtar., fcj<.m·et is CSí..Vál-

ta1u. 

n n 

-E(igy h()gy" 11or,y mondhat il;_:ct':-·._iáltoztnk 6k4 
·Biz az nem lehetetlcnség,csak érteni kell a Jnódj:i.-. 
-lfaga talán 6rti, sz6lt n jegyző ur ugy mintha ~sufeJód-
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-ii.kár értem, akár nemj annyi bizonyos~ mert og~szen jul 
emlék:szem rá,hogy Suba János fizetni i.s tud. Körülbellll husz 
éve e.nnak,hogy a foispán ur itt járt a faluban és azt m~ndta 
hogy a királytol ho~~ üzenetet, amely ugy szol,hogy nem soká- 1 

I'[l erre fog utazni a saját motorjá.n.A kuzség mindJárt el is 
határozta, hogy diszkaput fog csinálni. A foispán ur azonban 
azt mondta, hogy uotorral.csak országuton lehet men~i, es or
szágu\ csak a szoú1s:t.Gd faluig v~. Erre felugrott Suba János 
és-azt mondta magának a főispánnak a szemibe,hogy ha az o hi
za elott lesz a diszkapu, akkor ö megcsináltatja az orszAg· 
utat a saját kóltségén.-1Cörül-néztem, láttam, hogy az öregeb
bek közül ugy van-nal bólintgatnak.A plébános ur is igazat 
adott n ·kem, mcrt azt mondta: 

-~rrúl rd~g bC:sz~lr;etünk Csutkás b;ícsi,holnap este f:.:lé 
majd jöjjb,-. el hozzim.rost pedig menjünk aludni, mivel már 
nagyon kés~~re jár az id0.- .runit meg is tettünk azon nyomban. 

---------·-., 
S.~ásnap este felé el is indultam a plébános UJ'llOZ. Dtkoz-

ben találkoztam a komárnmal,Kakas Istvánnal • 
.. -ova,hova?-intcget fcltn::. r·egálltam,s azt mondta.m nck1: 
-Hivatalos dologban megyek a plcbános urhoz-
-~!_át ~-:omolyan vette a meghivast'? 
-Persze,hiszcn komoly dologról van s~~o. 
-~.\ kulturha.z Ligyebcn? meg Suba János ugyl:uen? 
-~, erm~szetesen,ha m.~.r egyszer biztos _vag~rok-- dolgomban, 

nkkor neki is mcgyl!k. 
-rt:e;is r:üt akar esinálni'! Jta megmo.!ldja,ukkcr talán a m~-

gam.fajta ember is ~~italúlhatja,hogy o .. os es lehetsbges dolog ... e:. 
-~·udom ·. o~·.ár.1 uram,hogy maga értelmes ember, tehát k(;vt:a 

az"bol is so~~at urt.Csaj.: n.nnyit Jctondo-\:,üogy 0uba ,Tánost csak 
egy kicsit 1umopclni !cell ~~ fizet,raint a kQles.-lpp~n -Suba 
János hftza elott ment..nl{,mlleor ezt mondtam.Oldalba loktem a 
kOII'~t,hogy most ncvcsslu'lk egy jo nagyot. . . 

-lia-ha·ha - nevettem en.A sogor L!lószor nagyot n~zett, 
de rei1t~r látta:hogy m~gis csa~:. ncvetck,hát b is elkezdett 
neve tn i ugy . ir,a~cLban: 

-Mc-hc-he.- Azrrt novctttin!:;r.,ert Suba Ji:l.n~t megláttuk 
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az udvaron,amint ujságpapirt szeg~zett az egyik kitört a~lak 
helyére.Anevctés neki is fölttint.Kiváncsian dugta ki a feje' 
a ke~ités felett. . 

-De jo kedvetek van Csutkás fiam,-kiáJtotta jok~dvücn. 
-Van is mit::rt,-erosködtem én,-van bi~ony! 
•Halljuk mar,ugysem gyozom már a<::.t a mt:rt6drága ujságot 

m .. Evenni,pedig mát k~t hónapja nem hallottam semmi ujat. 
-Elq~ rosszul teszi azt,kültmben pedig mit gondol,nem n(;

vetségcs ernber az,aki csak nzért fél a puspöktól,mcrt kezet 
kell v.cl~ fogni,meg aztán j1_CID akar egy kicsi t müködni ,nehogy 
a~ ujságok nagyon kidicsérj[k fs e~y kis fárndságct,mcrt a~
l~or r.ü::,:; nagyob o unm::p~.lyt cs&.pnának a tiszteletérc ,mint a ki
rályí'oeaclt..sra. 

·Akárki legyen is az,-vúlr~szclja,- annyi bizonyos,hogyha 
nem is eg l. s Z(;n, ak]~ or lt;gr.lát b féli g l.•c lond az ille tl.:. 

-bn is a::-:t hiszcr-:.DL: hát rw.gn. r.wgtcmné-e'? 
-}·cg t:n, hisz ner. f't:~lck ón a püspo: tol, hogy is f~ln[k,mi-

~~or r;Ld.r a lcir:Lllyal is ke ze t f 0 r; tar-•• 
-p_.spbk s.:; al~.irki,~s az elfog ide ,iönni,ha .nq~lc.sz a l~ul

turház.Szoval csak egy kicsit oda kell hatni,hogy fbl6püljön. 
-Ami azt ille ti) ~gy l~ is fúradsé.~ot (.n sc:-;~ sajnálok. 
-Scmr:li cs<.:trc SC;r. kell mrgcróltctnic magát.Ugyszólván 

. esak a kc~Lt ::cll r.lLer~ozc~itani ~s ::·tg;r az e:gt;:J:.;,nint a 
k_ .. l~i:~e.c sa p ás. 

-Jo,Ju,a~0nnyirc tbl(;~ s kezc~tól ftigg,mcgtcszck mind.nt 
é~kár rnalt<.:rt is Ll.J..egyck keverni. _ 

-~zt hiszem,ennek rnindcnki Hrlilni fog,külonBs(;n a plG
bános ur.J,Tindjárt (;l is viszer:~ neki a jó hirt.Istcn áldja! 

-Isten ~ldjon ~cg tit<.:kct is,-fclclte vissza. 
Vigan mend~bt:ltünk v~gig a f:;.lun.A kor.1ámat is buhivtSJa 

a pl\_;bános urhoz,ua {.Sctlt.g nem !LinnG el,waüt mondok,ő is bi
zonyí tsa .l;rre azonban ner.", került a sor, mt.ort a plébáncs ur 
minclcnt örönunc l clhi t t •Llzt is mondta.!::,hogy: 

-: os t már go: .dos~ .odni ke lll;n(; valami uTUlcp~lyrol is ,dc 
errol az örcc Suba ne tudjon semnit. 

-Jo,jó Csutkás búcsi,az már az én ~lolgoi:" d<.: ig0:rt..m,hogy 
mcgl~sz mindcn.~":t.:[ máma szolo~'~ a kántor urnak,hogy hozza rend
be a dalárdát,a tronbitásolmak maga szóljon bc,a beszédet én 
tartom. 
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Végre elérkezett az Unnepfly is.Suba Jánoaért küldött
Sbg mcnt cl.Bár csodálkozott ezen,mégis nagy megtiszteltetGs
nek vette ~s eljött az unncpélyre.A!z meg kulonösen totszLtt 
neki ,hog~:- a föhclyen ülhctétt le .A rezes banda mindj árt mun
kába kl;~dctt.Azt rnondták,högy ez a nyitány;ugy látszik,e;~ a 
le~uj~bb nóta,rncrt ~n meg nem hallottam.a végin mindcnki ~l
kezdte kie.bálni: Élj én Suba János~-t-zt Suba János kicsi t fur
esállotto.,de azért ugy :rnosolygott hozzá,mintha tets_ze;nc·. 

F:zutnn egy kis lr.ny :pondörödött Suba· János elb,t:s a
mint kinyitotta a száját,mindjárt észre lehetett venni,hogy 

. Vúrsct akar mondani.El is mondta,a vége igy vclt: 

• 

A jo Isten éltesse 
A jo Suba János bácsit, 
].ert oly ember nincsen nás itt. 

Erre mindcnki tapsolni kczdctt,csak Suba János kezdett 
komolyan feszengeni a hclyLn. 

A dn.lárd.isták mct; sc vártáK,hogy yégc legyen a lármá
nal~, hanem cl.kezdtel:: ~nckelni .Ebben az énekben is nagyon sol:: 
volt ~,.~·. l;1: .. '1-E~utan ~plébános ur állt Ívl es bcszt.lni kcz
oc:tt .A"t'T'iJJ. bes:-.::lt>"~-10~:~.r J:i ·l~ron. S~CrP7'l.CSCS ~Illi f~lunk, hog~T 
il-~n jú ,'~s bJ~:'·.::a: C""'1bcr ln.kik k0zhink.Azután arpa. i·:ertc '1 

mc[';jLL:.::t,~~:.;t./',Ct.<J soli. ..... sc fclojt3é1: cl Suba .T:inosnak.a:7 t a 
jú tcttét,al!'cllycl lehctovG tcttc,hogy a l~ulturház fel4;)pülnct. 
Ezért '!is;:r.~:·~,~.su' r·md· ~;tük a mai ünne;pflyt az o tiszt ... l<.;t~rt;. 
j·C;gint :Jok l.ljcnt kiabált T·ünd::nkl,dc mivcl mir v(;gc volt !l.;:: 

ur:mc p~:, l: n~ 1 . ,hr'..z"l.fc l~ i~ dul ta.~-: az embere~:. 
Su .a ,Tá'lOS cs11.k n.~;:~ett,n{.:zett;ugy csinált,mintha nem 

ertene az t;g~szet.i~ngy nehezen az olölj~rok felL fordult: 
-(!::;Iy<>n szé}Jcn köszbnbP. ,hog;v cnn· ire negünnepcltek,d• 

nem Grt~rn,ho:y :~6rt f1radtak ennyire az~rt a cs~kb~ys~gért? 
~·i nem-sajnálju~ a fáradságot,kcdves Suba bácsi:-vála· 

szolta. a plé"b1::Jos 1.~1",-ai.:; a!r.it igt:rt,ha. ma_[.•inak csek~lyat:g is, 
neklink nagy szó.Vtovégrc 20,ooo pengö még sc csc!úilység! 

-Uic&oda huszezer pcngo?-kiáltott fel Suba János. 
-Ann~r.i.ra. volne. szükségünk"hogy a kulturház fölépüljön. 
-l.s ezt nekem kellen<; fizetni? 
·Ig~n,hiszcn mcgigértc,-felclik neki vissza, . 
Suba János,arnint ezt hallotta,iejahez ltapott ~~ mint 

futQbolond hazaíol~ rohant.Visszahini meg se probáltuk. 
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ri először összcnéztüak.Hol az cgyil\:,hol a másik szölt: 
·Ez ugyan nem fog fizetni egy fabatkát scm ••• 

En keservcsen kezdtem érezni magamn.t,1:1ert egypáran már 
1nor;_;olödni kezdtek cllcnem.1 ·ikor Már nc:m birtmn. tovább,fcl
álltam és csak ennyit mondtam: 

-Csendesség, bt;keség! .tn,Csutk.•.s .] özscf ezennel rr,cgigérerr., 
hogy holnap estére elhoz ar. a 20000 pcngot .Punkturr .. -Ezzcl ott 
hagytam őkct,mcrt tudtam,hogy nem hiszik c.:l,hát nom akartam. 
velw~ vcszeküdni. ---.. ---~--

l"ásnap ~: ~~- ~ l:i..:n;vl q·: lrr:rnb.;ln F. '!_)] (·hftnes 111:ltvz .A 5cg:r~o 
urat is ott talált:::·--:,a.ki i~indj{!r•t ~.lkezdett :_:;unyc 1cdni: 

-lio sot t vag~' u ü.~ z pc!!gbt i '!' 

-lío2t:lr.'· bi~oay,m~,g pedig ;_;zcr·szor iw.sz pL:n[:éJt! 
Err~ b i /:ony clréroUlve csapták össL;c r ke: L:üket :"iJwr pr:

dig az asztalra öntettem a. nagy halow pénzt,majdnum a földre 
últt:k;,azt már• nurr tudoiP,hoey ijcdtíii~'tcn-a,av~g;y or<:m.Jkbrn. 

-Subn Jánostel hc~ta? k~rdczt~~ mindkLttcn cgyszürrc~ 
-Attol bizony. 
·Hit id[.;adta? 
-Adta. is,meg nem is. 
~1ógis,hogy tBrt~nt? 
-Ellrtcn terr l~oz~~ú, l smol -:: txn ne]':i,; Cl6YL lj öt terr a p~ n<:Grt, 

ami t igt';r-t .Azt vá l[! s~:c,l tr~_, l!c•:.;~' l.. (.i:.~ any ncrr r:.d s·:.:u: i t.~ oncl
taJn neki,l,ogy !Tluszn.J .Amire b azt kCr·lLztc,hogy mi~rt rr.'..lsza~? 
AzGrt,r,,cr·t pör les.? t·clőle,k· ner:· fiz(;;t.láttam,hogy cttDl nn.
gyon meg i j ed,az6rt mct: is magyar cb: tam ncl{i a dolgot ••• Ha nem 
fizet, bepörlH: a szorC;plók ús fogják kérni a háromheti nap
szá.:Jnot,mcrt ennyi ideig készülte~ ú.Z ünnept;lyrc.Azt.in mcg.n 
plt;bános ur is megérdemel vagy százpt:ngöt azért a s.zóp bcszé
d6urt.bs rol:g solm.t b<.;sz~ltem neki,hogy mi mindent_.·kell neki 
megfizetni.Ugyhogy a végtm,bár nchczen,idcadta a pt:nzt.Dc azt 
kikötötte,hogy az ujságba tugyék ki,meg aztán a püspokkcl is 
kezet foghasson,ha cl fog jönni. 

Igy volt. 

P. Damján. 
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