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I.

KIALUDT AZ ORÖKMECSES •••
/A költ6 hattyudala. l
Havat szitáló fergetegben
Botorkáltam az ut sarában •••
Imitt-amott előmbe lebbent
Sok vad kisértet durva lába:
Hogy eltapossa lelkem eltét •••
Sokszor nehéz, félelmetes volt
Nekem ez ut kemény szférája •••
Ugy érzék, miként a f~lholt,
Mikor d~örg a hant le rája:
Hogy mindöPökre eltemesse •••
Máskor viszént szelid vidéken
Vonzott utamnak drága vágya •••
S bár sok reményben éldegéltemDe vágyamat meg nem találva:
A lelkem i t t s·em vol t betelve •••
Jaj, mert a láb hiába fáradt •••
Hiába rótam éltem hosszát •••
Hiába vágtrum a világnak,
A lelkem el nem ért TehozzádMég csak közelbe sem jutottam •••

•

Mert ép mikor már járni tudtam,
Mikor szerelmed már igézett,
Mikor megindulék az utban:
Utólsót lobbant árva mécsedS reám borult a nagy sötétség •••

l
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fr. Celesztin.

.·

EGY ÉNEKLO PASSZIFLORA VIRÁGHERVADÍS!.
"Fiat vc luntas tua!"
"Én vagyok a föl támadás és az élet: aki hisz énbennem,.r1H
meehalt is, élni fcg;s mindenki, aki él és hisz bennem, nem
ftg meghalni mindörökre." /Ján.ll,25-26./
Jóságos Atyánk, Urunk, Istenünk! Csöndtől hangos és f: ·
kete némaságtól beszédes, nagyon-nagyen beszédes s tele kérdójeles szegény fájó sz~vünk •••
Szépségben gazdag tavaszi báj s nagy nehéz vaslakat ,
mely sziveket zár ••• Szinekkel pompás tavaszi kikelet s őszi
csendben pihenő n~vem~eri köd ••• Ihlettől terhes erdei csend
és halotti csend, temetói csend •.• Bimbókinyilás s néma elhervadás, fe hér, hab(ls áldeztató lepel és fekete gyászt~s, kemr.~
szemfödt> ••• Fekete fátyol, halotti gy-ász •••Minő ellentét!I~ag;ylélektalány ez, mely megcldásra vár.·
Kinyílett egy rózsabimbó s szomjasan szivta a friss ta··
vaszi hwrmat itató szerelmét ••• Rcs•~ ido járt- elvitte. Az idő? Nem,-joszivü kertésze milegágyba, puha, ölelő talajba ••.
Kicsi madárka nótázctt, trillázott erdómenti bokron •••
•rkán támadt, megszünt •.. énekelni, élni a világnak. Szélvihar
vitte el.nemvsak hangját, -őt is ~asabb világba •••
Az eelhárfa elnémult, szótlanná vált, hegy annál megrázóbban zengje, kiáltsa:Egy élet, szines és meleg, tiszta és
hamvas, szép, szép, megsiratni és megkönnyezni érdemes drága
jo életnek kettéhasadását, testből kiömlését élethervadását.
1929. febr.lO-e egy nagy örök igazság tompa leszögezése,
-hegy az esthara~gszó nincs messze a szelid hajnali csendit~s
t61 és a sirok hideg dcmja a sok szép reménység meleg tölcső
jétől.

Édes jö Istenünk! Csendes szép örömök temetö Hindene,él
let Adója s kcrmá.nyzó Mestere, Ki ártatlanságban és drágán
csillcgó gyer.mek1'en gyönyörködöl, aki szüzi virágtkban s tuvó
csillagckban le~ed örömödet és ragyogó napsug~at küldesz,
hrgy szinessé, sugárzóvá s t(lldogságossá tedd pici teremtményeid feléd irányzó 14pteit,- cly sckszcr nem értjük vagy ne.. -3-

he zen értjük a "Te g~dliataidat s a te utaida t" 1 melyek mások, mint a nNi gondolataink és ami utaink" ••• Oly nehé~ jóságos nagy, meleg jobbkezed sulyát é:xaeznünk gyönge vál~a1nkon
•• Fájó bizalommal üzentük meg Neked szent Terézkénk, k1 As-suntánk által:"Urunk, akit szeretsz, beteg" /Ján.ll,3./Ugy hittük
hogy a bizalmas és alázatos ima felhat az égbe- s lehetetlen,
hogy ez a kis Terézke, aki már tly sok rozsát hullatGtt erre
a szegény, ~teg földre, nekünk is ne hullAtna legalább egy
ici-pivi illatos szir.mocskát ••. Igy hittük, reméltük s mi tör•
tént?- Akkor, amikor a lelkek örömben usztak, üdvözölve a vat
tikáni Foglyot, akkc··· . , . . . n,.,.~ a világ mámorban tobzódott s karnevállal haláltánco! ,· ·o·_. "'~=l~oP, runikor minden izzott, lelkcsült és forrCJtt,- e~_.:_
:... :·.;;J feneketlen világöröm (ICeánba
egyszerre csal;: bele~~.. '"~ .. , beledübörgött a budai ferencesek
huszonötmázsás nagyh·· !·angja, bus, rezgő rnennydörgése s sziveket tépő, remegő konr-1ssal adta tudt~ra ennek a szegény világnak, élőnek és élettelennek, ismerosnek és ismeretlennek:Ernbertestvé:reind egy éJ.·~·- ·.. €k égo drága lélekkel kevese bb van ezea a borus földön ••• Katona Celesztin testvér egy más hazába
költazött.
.
Szivunkre sürü vad hbmály borult, szemünket siró könynyek árja önti el, a lelkünk utvesztö~e ért, a sötétben rnegremeg ••• Botorkálo kezünk mécses után kutat, előttünk kérdések
sulyos titka kinzó fellebeg:Hát megfagyott imát- kiálto, eget
kért> szavunk?! Mit rejt e. bus fekete fátyol?..
•
Isten titka az, néma, nagy titok •••
Ami titkunk pedig:néma fájdalom •••
Rozmaringos 1 passziflórás kicsi virágunk, drága testvérk6nk! reményünk te voltál, utánad fáj lelkünk, sajnáluk téged~t, n6m a boldogságot, mely mérhetetlen, örök és mclegen körülYesz, de inkább magunkat, tőlünk szép szivedet, rnGsolygó
lelkedet, csilingelő ajkad muzsikálö dalát, lelkes, ittas vágyid édes esendcsségét, Jézusi várások ispiláng~s, álmas szép
jov8jét ••• Sajnáljuk azt a S(l~ boldGg ~rcet, órát, mely V(lt
Veled. minig• általad és \lenned. Minden m€1solyc·da t, lelked megny1lás,t1 steret5 és drága megérte nagy szived eze~elmes nagy
voltát, palta azellemed gazdag és .értékes tulipánládáját. Sajnál~uk álmaid kld~ j~vt5~g6t• v~e.kl. v~át, Qbasem betellő
-4-

hótiszta, izzó,_ fehér szerelmét:a szép liliomos Osty.át, fölöt
te ha ta.lma.d,-reményeid szárnybontó é-ltet 5. netovábbja,. édes
betelje~edését, ezt sajnáljik Töled kedves Testvérünk... hogy
tólünk elszakadtál s messae-messze, igen messze mentél ••• a Jó
ságos Isten áldja meg édes jó lelkedeti-Nem tudtunk Te Deumot énekelni, csak sirni, sirni és
nagyon zok(Jgni. A jeget éreztük könnyeinkhez s nem voltunk
képesek megtagadni azt. Ha hindu, vagy plátói filozófiánk volna, talán igen, de mig előttünk lesz a siró Szüz Anya s köny-··
nyezö Jézusunk örök szép alakja, addig mi is sirunk szent. Ber.náttal testvérünk sirjánál. Csak pogány, barbár szó kérdezheti: Miért? Emberszi vbe van irva a felelete annak; mert: ''a
könnyek tanusitják a fájdalmat és aláirják a szeretetet, rr~v
vel vé·rzö sz i vnek előtörő patakjai azCJk. "/Sz .Ág./ Azonban nem
sirunk hitetlenül s reményvesztetten, ateista módra, akik nem
látják a halálban örök allaeiuják elojátékát, sirontuli élet
hajnaJ.ho.sa4ását s diadalmo.s átröppenést egy örök hazába,-:-hanem a fekete nagy kérdőjelre térdrehulló feleletünk imrrlár:Fiat voluntas tua sanctissima." Legyen legszentebb bőlcs végzésed szerint!- Véredben lllegfürdött tüzkeresztes lélekből jöJ1ft
nek ki e szavak, de megvigasztal a más ik, a nagy igazság:"-•.•
a sárga levél nem hull bele a semmibe, a bimbó nem nyi~lik a
semminek, a csillogó fény nem ragyog szét a semmiben; ha.nem
xninden be-lehull, be.lenyilik, beleragyog abba a mindent bet ól-.
tö Lét.ez.ónek gondolatába ••• "/Az óra egyet üt:Blaskó M./
Keporsos arcképed nem ~ly rá~éges fönségben tünik sze~inkbe ~edves jó Testvérünk, ha tulvilági fénnyel vetitjük
be azt:"En vagyck a feltámadás és az élet; aki bennern hisz,
ha meghal is, élni f()g." /Ján.ll,25./ •.
Virágélet• Yirághalállal.
Élete: virágéle t •.• korán hervadó virágs zül et és;- virágtavasz csillaghullásaali születés, bimboz·ás, virágbaborulás égbejutással~
·
.
Mi volt hát élete? Virágültetés, öntözés, ápolá~, virágfakadás, bimbózás, virágnyilás, ~irágözön, virágtenger-a·kegyelmi világ_kivirágzása, mennyorazágos sz~ségak lélekbe~:ru-5-

lása,-májusi rózsalugas 1 szi~omke:rt, viráge,rdo • • •.
S a h a l á l a ?•· egy csendes regge l felszall a mennybe-1 hogy csillaggá legyen az égen, az égóceánt ussza s a mer.."yben lakozzék...
·
Csillogó volt ö itt is, ki r~';yogc.tt nekünk; fehér gyöngyvirág, mer illatozott szépségével; szelid tavaszi sugár és fakadó édes rózsabimbó, mely felpattant akkot, mikcr kiszállván
jó Istene örök pctenciájából 1908. szept.l5-én elrejtett kis
magyar faluban, a fehérmegyei Sárke~eszturon e szép világot
először megpillantotta. Ez volt az O szépséges v i r á g s zü1 e t é s e , s célja, hegy megkez~je a JJságcs Teremtót kis
virágként szépséges virágszemlélethen ismerni, szere~ni s megkezdje· azt C~ ly buzgón, kcmc.lyan és próbá t~iállón, hogy "rövid
ido ala t t Vége lévén, SCik idot tölts ön. be '1 e VilágCin és fCily·tathassa azt az örök élettel, az örök Eletben •••
Szegényes, de annál melegebb családi szentélyben szUl.etvén- a betlehemi Kisded példájára- korán kezdte nyitogatni
lelkének apró szárnyait és hamatos virágszirmait, hogy egyéni
és testi növekedéssel p~~lt lelki bölcseséggel pótolja és
érje el azt a nagyságct, mit a születés meg nem adc.tt Neki.
Ebben állott pillangó életének fa~adó v i r á g b i rn b ó
z á s a , me ly korban édes· jó any ja s a többiek köz t igen szere to n6vére azok, kik Örangyalkája mellett gondos figyelemmel
vigyáztak testi-lelki egészségére, hogy tisztán, szépen és épségben adhassák át a jó Istennek, Akt mikor elfogadta,-mégis
mily hamar és fájdalmas vel t ••• E korba esik tanulmányai nagyebb
se·akának elvégzése, melyekben ámbár ~egalsó osztályaitól kezdve mindig inkább jeles, mint jó tanuló volt, soh'sem kereste
a tudás babérait. Lelkének- mtndhatjuk- minden p~rcikáját elrejtett kis mécsvilágként lobogó Isten- s emberszeretetre áld•zta. Szerette a jó Istent s szerette a körülötte élő drága
embe-rlelkeke t •••
Sárkereszturon majd a bpesti I.ker.fehérsas-téri polg.
iskol.ában végezte alsóbb tanulmányait tanitéinak s szeretö
táraainak meleg társaságában.· Itt végződik az ő ártatlan "\·imbó éloate" életének inkább "Ftildi" világ szaka. Ez v~ l t az alap,
a tala j~ melynek értékességére vall az "alapitvány" /a kegyelmi éle&/ kifejlődött szépsége, fényes gazdagsága. Uj fejezet
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megnyitó kapuja volt életében a: boldóg.ságos ferences ~·bi tus
_elnyerése, felólté_se, melyet édes, drága, hulló ·meleg könnyckkel kellett kiérdemelnie 1 mert a Tartományfőnök atya nem akarta fe .lvenni polg. iskQl.ai végzettsége miatt. Csak az isteni Gondviselésnek s a Ser.retár~us atya jószivüségéne~ köszönhctte titokban vágyainak ferences betetődését 1923. szept.
2-án.- S miután a szerzetbe lépett, milyen volt lelke élete?
Hit tett Jézus Szüz Anyja karjaiban? Odaadta magát Neki teljesen.- Ö is a jó Istennek ••• Más szóval:
A virágszületéssel megindult d~ága bimbókort követte a
szépséges v i r á g b a b o r u l á s , virágiompa, virágözön.- Virágbabcrulás, azaz a jó Isten szép vi ágának b~ldog
megtapasztalása, átélése, átértékelése. Virágpompa- a szelid
átsrtett életnek özönbe öltözködése, dus bevirágoztatása hal~
hatatlan mennyországos lelkébe s üdeségben, frisseségben,tavas.zi illa~árban a jó Jézusnak keresgélése, föllelése s ige~
boldog örök birtckba vétele. A virágba-borulás szin és harF.tvnia. Harmónia, mert a világnézet g..,_irl.cea embere volt,. életalakitö egyéniség, lelke mélységes c~~k kaptára. Tökéletesü1~, egészen egyedi és az életet ~~o személyiség, mint .amely
k~runk emberének eszménye. S megszinesitette.azt lel~~nek ~
nyeleboldogságos Krisztus kisugárzó kegyelmi. f~nyében fürösztésével, bünbánatcs, földönélő angyali darócba öltözködésével s a szellem és léleknev'elés jellemnevelő elveinek bölcs
és eleven megertésével és átélésév_el. Szivének s lelkének
története~~zcrosan összeforr.. tt
halhatatlan örök i&zménynyel s ezért látunk benne is életeszményt, tanulunk életéből
szépséget s hervado virághalálá~ól is szárnybo~tó életet.
Felső tanulmányai révén szálesebb életismeretét s szellemi gazdagságát a pécsi J. T. gimnáziumban szerezte, ae m~P
a nyolcadik csztályt magánuton Gyöngyösön kényszerült· letenni, mivcl mindjobban érezte tüdőbajának -számunkra de sek
szomcruságrt ckozó - kezdő ,)3iráit. Levissgázott sok-sok sz0rgalmáról méhes buzgalrnáröl, dc érettségit tenni már nem ·engedtek neki: ő m á r m e g v • l t é r v e -az örökkévalóságra. T~-vábbi sorát szépen világítja meg feljegyzé§eiben
talált saját hasonlata bizonyos sárgárigó fiokról,.melyet a
kertben fogván a testvérek igen gondosan ápoltak, dc az fej-

a
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letleD hangon tovább sipitozott ••• "egy szép reggelre a~tá~
észrevétlenül csendben elköltözött". /gyönyörüen betelJestilt
hasonlat/. Neki ez akkor csak közönbös volt. De később hozzáteszi: ';Holnap a filozófusokkal indulok én is. Nem J ászJ?erénybe 1 Mohácsra a kap i tulum további int~zkedéséig. Most mái' a
fészkevesztett sárgarigót megértem. Ö is ősi fészkéból esett
ki meg én is. Vajjen nem jut~k-e mihamarább a kis sárgati~ó
sorsára ez"
Máriagyüd utolsó meleg földi karácsonya. Jan.2.-án érkezett budai zárdánkba.· Vékony, sápadt, hangtalan alakjamily
hatással volt reánk, ki tudná elmondani? l'egtörve testben az
utólso erómegfeszitésig, hogy azt hittük, vezeto karjainkban
leheli ki drága jó lelkét. Felvették a budakeszi szanatoriumba is, de a gondviselés bölcs keze a budai lij-Szent János kCJrhá-zat }elolte ki élete utólsó állomásának. l·~eglátogattuk egykétszek tulvilági elotornácában, hogy tanuljunk töle fehér
gyöngykincseket, drága srépségekct, tavaszcs napsugarat, virágzó,. illatos,· friss és kellemes lélekérzelmeket ••• Néma a)k~
volt nagy-nagy türő lelkének legszebb kifejczoje,-a töviskosz Clrus_ és nádas Jézus jut eszünkbe. Reszketett a sz i vünk látván egy testet tiszta, ragyogó, szirmokatbo~tö rózsabimbólelket megába záró, törékeny emberi testet a sir szélén állani.
Pedig dé sok szépet remélt ettől az édes; a jóságos Isten kegyelmeivel, örömeivel megszentelt, földimennyországos élettől.
Szamoru szép vággyal várta azt a szebb jövöt, mel1 futófelhő
g)an~t szmára mindig messzebb ment. "Spiritus quJ.dem promptus est, earo autern infirma". Menn7ire várta ünnepélyes fogada1mainak drága napját, hegy végleg átadhassa m~át jó Istenének. S 6 mlly hamar történt meg mind ez.
"Amilyen az élc t, olyan a halál "-gyönyörü igazsága t alta szebben, csodásabb fönségben nem is velosulhat meg, mint
kédves Celesztinünknél. Ha az élet jó volt, a halál gyönyörü
bucsu a világtól, oly szép az, mint az erdei alktny csillagfénnyel májusi illatárban. Mint ahogy ö maga is ir)a: " ••• aki
pedig mindenrol lemondott, az egyedül Téged akar birni s neki
~ halál nem leEa más, mint átköltözés kincseinek birodalmába.
Ó!l'öméneket zengedezve 'költözik az igazi, \'"alódi s örökkétartó
ha~ajába, mint szent Ferenc Atyánk é.s megkapja jutalmát azcm
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Gramteli nélkülözéaekért, ~ely~ket szivesen, ö;ömmel elviá;lt

az Ux- 3ézusért, megkapja,száza.nnyit és még az örök "Életet".
Az "ö~ök élet" alatt az"Eletet" érti, aki örök •••Máshol ezeket
olvas suk: "Vágyva-vágyom fel hozzád /-ó Mária/ e siralom ~vö~~
gyébol, mert ahol van az. anya, oda kivánkozik a fiu is. De :békével,csendes türelemrnel várom. számkiveitésf{mnek végét." "Vi~~
gozni, illatozni az Urnak és midön elérkezik a virághull~.i
deje, lehullani az Ur Jézus szentséges szivére, és illatlmkkal
feh~r tiszta lélekkel fölszállani az Ur örökkétartó örömébe,
·
az O imádására." /Elmélkedései./
S a v i r á g h u l l á s ideje elérkezett: 1929 • .febr.
10.-én. Egy héttel előtte febr. 3.-án ·beszéltünk vele utóljápa. Hintha éreztük vc.lna, hogy ez utóisó találkánk a fö~dön,
aokszc,ros bucsuzás után sem tudtunk tale megválni. O a ·testVérszivek előtt nincs misztérium! A halál angyala már f_eje fölött röpdösött, láttuk mi ezt jól, lelke vidámsága azonban
osak egy titkos jövőt sejtő mélyebb Vt"nással volt más. Elmon..,
dotta, hogy milyen könnyen lehet itt meghalni; az eiQber 'csak.
félreforditja fejét és vége. S meg is mutatta. O már többe~
látott abban a teremben igy eltávozni ••• Hallgattuk belole a
halál szavát néma ajakkal s messze-messze járó, Isten szivét
lcutatö kérdőjeles szemekkel."Isten áldj(n meg kedves V(lt utollo szavunk.
Febr. 9.-Gn meggyón s felkapta az utolsó kenetet. Hásnap
aztán nyolc óra felé ~gy istenszerelmes lélek utóljára fogadta az ö szeretö Jézus-Urát, :Hesterét. Külso keretire nézv~ nem
volt ugyan az oly fényes és pcmpás, mint egyes virághintó
szenteké,~e, hogy mi ment végbe bensőleg e kedves lélekb~n,ne
is kutassuk ••• Egyetlen szentáldozás elég, h~gy valaki szentté
legyen /sz. Teréz/. Ha csak az utolsó áldozását nézzük:mily
szentnek kellett lennie ennek a léleknek, hogy Jézusa ne~ tu•
dott t5le mcgválni? ,,lester, hol lakol1"-"Jöjj és lásd".S megtörtúnt a nagy "Beteljesedett", Krisztusba költözött lelke. Jézus maga jött ~rtc, mint szent Anyjáért és elesókalta
ebből a világból. "In-()sculo Donini" ment el tölünk messzemessse és mindörökre máshova. A világ. farsangolt, örömben u- ··
szott, de körülöttünk minden gyászba öltözött. Nem Volt ben-..
nünk hang, sem f~ny, sem g~ndtlat, csak a szivünket facsarta
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ker;yetlen érzelem, vagy az is feni Kéz?
.
.
O igen! Máskép képzeltük mi ezt az életet, 6 menny1re
máskép. De le kellett .törnie. Igy akarta a nagy Mindenhat6.Itt
minden bölcselet elh'lllgat, !!linden tudás e1némul, itt csak
nagy "Fiat!" lehet a válasz. Testvérem, te is sirtál, tudom
én azt,-ez nem titok-de most vigasztallak:ö nincs már itt, de
jobb helyen van. Né kérn, 6 ne kérdezd tovább, többet én sem
tudok felelni, csak annyit:minden élet tit~k. Titok volt ó is
születéséhen, még nagyobb életében s a legnagyobb titok szent
halálában. Csak a jó Jézus tudja vele s általa nagy céljait,a mi dolgunk:belenyugodni 5 szent akaratába ••• o hiszen nem
nagy utat tett meg, lelkiéletet élt:a belso élet örök rnennyországáből átszállt az örökélet belsö mennyországába.
Te kongó-bongó sirva bugó budai nagyharang, de sokat
hirdetsz rezgö dübörgéseddel, de megszakgatod szegényernberszivünk foszló, ugy is ernyedt selyemszálait .. Hát csak konga~d
ebbe a bus, siralmas nagy világba, hogy életet temetsz ••• Eletet, drágát, szeretöt, nem bün-rabszolga, meggy5zödéstelen,tehetetlen emberi lelkek életét, hanem életet, mely az erények
kertje, szépségek forrása~virágos lélek anyaháza, fényes titkok ~agyogó csilla volt. Elet, élet, te édes élet •••
12.-én d.u. 3 órakor: temette Mélt. Püspök .Atyánk a legnagyebb kegyelettel. Előre kimentfull{ a farkasréti temetőbe,
hogy távollévő testvérei nevében külön bucsuzzunk töle.Ugy feküdt ott.koporsójában, mint egy megkövült örökkévalóság. De
rémségesen szomoru volt e ravatal, ó de kö~eket facsaró volt
e megkinzott koporsós arckép! Szép volt az élete, szép a halá-la,de e koporsós arckép, e bánatos szépség- de kegyetlen s
megrenditö emlékl
... Egy csokor hóvirág feküdt mellette. Volt egy jóságos földi angyala, aki helyettünk eljárt hozzá a kórházba s szomoru
betegágyát örökre megédesitette. Jó harmadikrendi nevér volt,
aki min~en látogatása alkalmával virágot vitt éjjeli szckré~yére. Amde utolsó péntelen nem tudott vinni. Kérdezte okát •••
O megigérte, majd hétfon v~gy kedden. Most tehát elhozta.
.
Koporsónál mit tesz az ember? Ne várj feleletet e kérdésre, nagyon-nagyon szamaru az.
Föiimentem a ravatalra s hosszan nóztem a néma jajszót •••
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Nem hittem az utolsó pillanatig-. nem., nem,. hisz 'a.~.-lehet.etJ.~n.
Hiszen nem is olyan régen még együtt indultunk e l szent vágygyal, ifju erőben, ünnepi csendben, nagy, nagy reményekl<:e l ,
szeretó atyai kezek simogató vezetése mellett, kt;L; ~ézbe fc_~
V':t1 dalosan, repülve b1dultunk sz[:": Célunk felé •.•• TömjGn.fü::::t,
virágillat várt ráju, himnusz: zrr; (•s zsoltár és olt{~r.Jolb~-:-
fehér lelkek s fehér ostyás, szép liliomos citári l!.gtUül::,
vágytunk s reméltünk: miénk a világ, il bit.orszinü mámoros,da!-·.
loló élet ••• Kinyitjuk a ti~kot a nagy Verbumearot s miénk
lesz a tüz 1 a Szellem, az llet és minden, minden:Jézus, Isten
s lélek...
_
Nagy néma visszhang ••• Remegó kézzel nyultam a tetemes
koporsóba, hogy meleget, vért, lüktet~st érezzek ett, ahcl
nincs; hogy keressem a szivét, szeretetét drága örökségül e
drága testvérnek! Hideg fagyás, kokemény kebel ••• ö nem ez o?
,az nem lehet, hogy akiket a jóságcs Isten szeret ••• hC~l az a
sziv? Sziv,sziv!te dobcgó meleg sziv,édes, csacsogó, szeret0
testvéri sziv ••• Hcl vagy te sziv, me],yben hosök_vére lüktetett
édes, tüzes, piros vér;felelj te sziv 1 -siiv! Jézus megszentelt áldozati vérének csillogó drága kelyhe!. Osszes jó testvéreim nevében meleg s könnyes imájával kapcsolódva- egy Kis~
Te~ézke érmet helyeztem dcbcgni megszünt, feleletre ~éma szive fölé, habitusaráncai közé. /Ez érzést,_mit kezem akkor
érzett, még élek, soh'se felejtem el./ E csekély ajándék volt
S(lk szerető sziv drága rúszvét-jele, melyet koszoru helyett
tettünk kihült szive áldozati oltárára, honnét felszállt illata annak a sok-sok megtQródöttségnek és tüzkeresztes lelkületnek, melyen a felmagasztalt áldott Krisztus benne visszatükröződött.

E l t e m e t t ü k • Vékony lélekharang kisérte uttlsó
fehér utján. Fehérben járta élete utjait, fehér ho hullc.tt
ekkor is, hc,gy szüztiszta lepel bori tsa drága tetemét és fehérken aludja örök álmai t, aki éltében is éneke l te:. "fehér,
minden fehér ••• fehérbe hull a hó, fehérben lenni, fehérnek
lenni jó".
Meglőn tehát a nagy "Beteljesülés" és könnyezve hittünk
el mindent-mindent. Még egy utolsó pillantás a mély_ sirgödörbe s vaskos földgöröngyök ~börgése fejerte be a gyász~ fel-

vonást. Tavaszi friss virághajtást plántáltunk át egy más haza ter.möföldjébe, s tavaszt temetni, rügyező virágfakadást
lEhet-e könnyek,meleg zápora nélkül?
Kost már elmondhatjuk:Élt egyszer egy ici-pici,esókolni való virágocska. Napsugaras, hwmvas reggelen jött e szép
világra s bátortalanul dugta ki fejecskéjét, mintha csak kérdezni akarta volna:Érdemes~e halni jönni e világra? De aztán
azépen feslett, nyiladozott a bimbócska s eleinte rózsaar~eal
mutatkoz~tt be virágtársainak. Bájos, napsugaras, dalaló JÓ
kedve volt mindig, hiszen jó Istene dies5ségét zengte parányi
életével. Ám mikor már-~irágszi~ait jobban nyitogatni kezdte;szenved6 szeretet jelei tüntek fel azok ••• P as sz i f l o r á n a k n y i l o t t; jóságos Teremtője ilyennek
alkotta. S 5 vidám kedvét azután sem felejtette, hogy megtanitsa édes ember-testvéreit:a szépséges dalos élet- fehér lélek- és Jézus drága keresztjemennyire-együvé tartozik. Ez
volt az ó földi hivatása. Igy élt, mignem fagyos télf lehelet egy reggelre leszakította. Ekkor mi nagyon-nagyon megsirattuk s az angyalkák is· hópehely kön"'!yeiket
.
hullatták. Igy
temettili ei ot és szüzi fátyol borult rája, hogy örök álmai
ia hófehérek legyenek.
Nagyon-nagyon szeretett drága jó "égi" Testvérkénk
kedves Celesztinünk! Te voltál szépséges passziflóránk, árága
virágunk. Ittad ~ fényt, szittad magadba a mosolygó ég napsugarát, boldógs!gát, addig, min sütött rád az élet Napja.,
higy világitbass tulvilágl fénnyel, gazdag lélekkel, ha nappal-nélküli élet sötét éjjelei jönnek majd reánk ••• a jó Isten
megáldjon Testvérkénk mindenért:azért, hogy itt voltál, azért
hogy elhagytál ••• Szálj, szállj csak vissza a te jó Istenedhez,
kis Woé-galambkánk, hogy ott közel~ól szeresd hel~ttünk is
a mi halál osztásában is felismert édes Istenünket, Urunkat.
Te elmentél, mi itt maradunk ••• Isten veled. Isten veled,és
velünk is mindörökké. ---------"Az Isten kell neki.Az Istené
És a miénk. És el nem veheti
Az Istentól és tólünk senmi már. "/Sik:Alex/
...
Budapest.

fr. Szilveszter.
\
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GÁRDONYI GÉZA VILÁGNÉZETE MÜVEIBEN •
".

l Másadik közlemény /
Az elso közleményben láttuk a vir~gokat Gárdonyi lel kének a megvilágitásában. A csendes erd3k s rétek vadvirágainak édes illatában meg-megvillant az ó szive szeretetének
lángj::~. 1 mellyel a n legszebb teremtmények '' iránt viselt~.:; t(; t-t.
Érez·tü.K miként olvad össze érzelme a virágok n bánatos ér zelmeivel, s szinte hallottuk szeratetük összecsendülését u~
öröm megnyilatkozásában. Lelke " tis~"La " lelkükkel eegyé les~i
" Isten leheletei " ők is. Erzelmeik emberi érzelmeik vannak
nekik is 1 ·melyek a szerelern bontogatásában nyilvánulnak meg
legirutább. Gárdonyi ezt látja, érzi és hallja. Csak igy irhatja: 11 Epcd5 szerelern sóhajtozása hc..llo.tszik az erdön, né··
teken, patakparton és domboldalon. A virág0k egymásfelé hajladoznak. A füszálak egymáshoz simulnak. A pipacsok remegve
hajlanak át egymás vállán és ezt sugják: én szerelmesem" •••
l Virágok és Bogarak /1/
.
De nem csak a virágok vannak az élet rel~6lyeivel felruházva, hanem a fák is : szóvo.l minden. · 11 Minden élni és lélekzeni óhajt,- írja ismét másik helyen-~ert a fa is lélek •
.zik és érzés van benne. A virágzó barackfáim is lélekzenek 1
éreznek, sóhajtanak, remegnek& mintha tudnák, hogy pompájuk
szép és hogy a nap ~ket nézi. S e sorokból tisstán láthat juk, hogy Gárdonyi miként viszi '1 érzi bele" a természetbe lényének tulajdonságait. /2/

-------l/ Azonban nekünk ovakodnunk kell, nehogy a növényeknél

az efféle megnyilatkozásokat emberi Jzemmel nézzük! Az ilyen

szemlélet csak költöi lehet,Ne feledjük el, hogy:q a nöyény
élete a logtisztább érzéki élet, az érzékiség minuen bünös
rnellék ize nélkül". l Tl'ikál J. dr. TerméazetbPlcselet l
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A jelenl~gi értekezésünkf:en Gárdf'nyi Yilágnézetének a

már clkaptJtt szálá:t· müveiltol összeszedctt.gond•lat-szöszökbol tovább fonjtik. Közlen törrször aranyszinü gcndclat-szá•
lakat szövünk a sok szürkeszinü fcnál közé, melyek Gárdcnyi
gendelutainak szépségét és mélységét tükrözik vissza ragyogásuk•n. Föltétlenül tö1t. nézetát nem is értPnok meg, ha az
állatekról táplált gcndclataira napviláget nem vetnok. Hi szen a lélelmek a lélekvándcrlásnál / helyeselben ujrateste·sülésnél:palingenezis-nél/ - amint majd• látni fcgjuk,- az
eg.yik állt·oása, állapota az álla ti testben való tartózkfl'dás,
Ugyanis még ilyen álliL:..3 i~ i .... 1;etséges!: Ami szörnyüséges
szemérmetlenseget a pog-~~y0k ~~qk el tudt:l.k képzelni, mind azt felülmulja a legegy~zc:::o·JbL Iüezei virág, s ha ismernétek
a liliC'mt.;k és rózsák par·~~:lnúl:!{ .. ü"" sai t el táveli t aná tCJk cl tárait okról a tisztát~]aH~·~gn')k e:leket a kelJrheit, a bctránynak ezeket az edényei t.!' / Ana t ole France/- l·:íind a. kettöre
rnondha t juk: A lélek a vi -i·~~ szeme. Amilyen ....a lélek, clyan a
szemléle te!
· 2/ A fiziológiai bölc~el5kkel mi is elismerhetjük, hegy
" a növény is ingerlékeny kétségtelenül. A növények ingerlékenysége tropizmusc·kran, láncreflexekben nyilvánul meg. Számcs növénynek ingert vezető fibrillái sajátszerü érzékszervekkel kapcsclatcsak,pl.Pinquicula. "/Religi•. 83 /1924/134/
De~a.gy a növényeknek ugyanaz a. g endela t és érzésviláguk. velna mint az embernek?? Ezt hem a sziv, az érzelem, az álm~de
zás" a p<Jezis"hátha" dcnti el, hanem az {lsz, a megfigyelés,a
bölcselet! A növénye1mek ilyen fc·rmán való beállitása nem
más" mint antropomorfizálás!Teljesen me~""okadat<latlan Gárdenyi ajkán is a pantheista Maeterlínk féle kijelentések, mely
szerint: nemcsak az emrer, állat, növény érzelmivilága és · .
intelligenciája egy és ugyanaz, hanem a csillageké is! Az ellenkezőjét tizenyitani ugy v6ljUk teljesen fBlösleges, mert
a bölcselet axitmája itt is áll: sicut gratis asseritur, ita
gratis negatur!- minden tekintetP8n. Ami bölcseletileg megalapozett nézetünk ez:" A növény lelke ~zép, gazdag, fejlő
désreképes, állhatat{..s és bát'- P lélek. Es méJ~is öntudatlan !
1
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és a benne való azenvedés. Ezért~h~ az áll&t~ól beszél, gondalatai mindig itt fclynak össze és & többi g•ndclataival e-

gyüttvéve. világnézetének a megértéséhez yezetnek!
II~

ÁLLATVILÁG.

,::

l- Gárdcnyi szemé\en az állatvilág lényei rejtelmesen titokzatosvalók. Csodálja oket. Cscdálja a~'repülo állatckat:Isten repülo gépeit"./ 3/ Elgyönyö:rödve nézi a" repül5 drágaköveket, a zafirck és topázck csillogásait, s a repülő virá gckat". l Az én falwn: Virágok és bogarak/ De nem csak csodálja oket~ hanem fibyeli is. Elmélkedik fölöttük. Gondolko dik titokzatcs lényükrol, és ezért számára létezésük emeltyükké, elevátrrckká lesznek, melyek az o gyöngéd érzéseit, el mélyedó gGndolatait az Istenhez emelik •.
" Mekkcra keze van az Istennek!- igy kiált föl, midőn az
óriás rsillagekat szemléli.- Mekkore, hegy ekkora go~ókat
hömpölyget a végtelenségben!
· Minthogy ezeket a kis férgeket nézem, egy másik végte lenségnek a látható részén szédülök.
Mekkcra keze van az Istennek? Mekkora az a kéz, amelyik
ilyen apróságokat tudott alk~tni? Hogy ezekbe az icike-picike
teremtésekbe szivet tudett kötni s a sz_iv"k:.e még belől is csatornákat, idegeket, mczgató izmckat, vezetéket az agyvelőtól
végig a testen meg vissza. Az akaratot, mely ezt a szerszámot
·
megindítja" hajtja, megállítja".
Cs~dálkozása a gcndolat~k sorát fakasztja ki lelkéből e
Az icike-picikének j')bban örvend. A nagy megfoghatatlan szá mára. A pioi lényt közel érzi magáhGz: megfoghatónak tartja s
gondelja • .A nagy valósága megsemmisit_óleg hat rá, a picinyé ·

--------

Nem 1kfejto; nem nyitott szemmel számító. Olyan mint az alvajáró. Öntudatlanságban is okcsan eligaz9dó!"/Trikál:Természet./
3/ Gárd,nyi Géza : Mai CsCJdák, - Es a többi kiJön nem
jelzett idézeteket is e könyvéból vettük!
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felemelöleg. Ezért igen s~kszer hang~ztatja az ókori böl cselö költ6-~ondolatát, habár más szavakkal:
Ludit i~ exiguis divina sapientia rebus.
},!axLuus· In minimis cernitur esse Deus!"
Játszik az aprö lényekben az isteni elme.
S legnagyobbnak Istent: apróságokban látjuk.
Majd összehasonlít, mérlegel" s ugy tapogatja ki a test,i.leg nagy és kicsiny teremtményekben egye.ránt az Istent. Hiszen mindegyikü~ nagy érték hordozója.
" ? Ki tudhatta" - kérdér bele épiteni abba a partatlan, széletlen, határtalan" feneketlen, s e m m i b e, fundamentum nélkül is azt a hangtalanul j"áró fényes nagy örökmozgót arnelj'llek a. neve: M i n d e n s é g. /4/
Ir ? És ki tudta beleszerkeszteni ebbe az emberi mellbe,
és ebbe a mikroszkop ale.tt látható parányi mellbe azt a kis
magától-mozgót, amelynek a neve szintéYJ. lehetne: E i n dens é g."
A föntebbiek hallása után nem csodálkozhq.tunk, ha az ·
állatokról gondolkozva Istenhez emelkedik" - hiszen ez igy
is van rendjén; vagy Szent Ferenc Atyánk nem igy te.tt?- és
ha a m.etafizikai létben való hitét Gárdonyi ily konfesszióba önti:
·
_
" Nekem egy kis csirke ·érdekesebb szép }.~eluzinánál.
Mert· a. végtelenségnek egy kis titkocskája. Mint ahogy egy
tollp-ehely szerkezete is csodásabb nekem a legkomplikálta"bb
gépsárkány szerkezeténél~ Egy közönséges tyul:tojás pedig többet mond nekem az Iste nról, mint Aquinói Tamás!"
2:- ~TPJntle e szavakban Szent Pál gondolata lüktet : az
Isten megismerhető per ea, quae facta sunt? S ezért az ál ~~t· szemlélete többet mond Gárd~nyi számára, mint az emteri
értelem legszebb, legcsodálatcsabb gyártmányának a nézése l
mert mind a nagy, mind a kicsi lényekben valami pluszt, metafizikát lelket, söt valóságos szellemet keres és lát
mely nem Íehet a vak-véletlen müve 1 de még az emberi éx·telem
4/ A kérdőjelnek mcndat elején való használata Girdt·nyi stilusi különösségeinek egyike. Fcltünően gyakran al•
ka.lmazza ezt a különcködést:Ki-Ki a párjával •· regényében.
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·~

'· az ég irányában fedez~ '.
gyá'rtmánya sem, hanem má~ valakié l ak(t
hetünk fel. Ha nézi öket, az Isten lehelletét látja rajtuk elömleni, ha pedig fogja öket, a transcent"!'lJ'Itális lény,. a mél:Tséges titok hullámzását, mozgását érzi kezében.
Gárdonyi mivel panpszichista és monopszichista, azért
ellensége minden anyagi létezőnek. /5/ Ezért szerinto ,:. z an;rr..~~
is tulajdonképen p s z i c h· é, l V.ö.:A Hid/ csak m6L a.
l e g t ö k é l e t l e n e b b lélek. /6/ A virág már a tökéletesebb rejtélyes többlet hordozója. S vajjen mi, s milyen
lesz az álla ti lélek,- ugye ez ·a kérdés következik- ha már ezeknek is oly sok mindent tulajdonít, amint már láttuk? Csak
nem emeli még magasabbra, hiszen akkcr már a szellemiség bi rodalmát fogja érinteni? Fontos kérdés ez, mert világszenlé letének helyessége mintegy itt döl el. Lássuk ezért rövideni
Annyit azonban már előre is leszögezhetünk, hegy: bármi és
bármilyen legyen is az állati test elevenitöje, az bizonyos 1
hogy quid methaphisicum, ens transcendentale, azaz semmivel
sem kevesebb, rnint a növényi lélek!
'.

-------5/ " A panpszichizmus értelmében a sek sejtü szarvezet-

ben minden sejtnek, a sejtben pedig minden molckulának van
megfontoló és i télöképességgel felruházott " anyag lelke~' 1 amely bámulatos biztessággal r1dja. meg az életfelada:bokn.t •. /Az
anyg kizárásával Gárdonyi is vallja e tételt./ Verworn pszichcmonizmusa szerint csak a psziché léte~ik, s minden más ennek
a pszichének a tartalma." / Hudyma E.:Az élet prcblérnája.Bp.
1912 66/
6/Azért, hegy lássuk, vajjen Gárdonyi e gondolatet h~n
nét merithette, kikre támaszkodhat~tt, egy-két bölcselonek idevágó néze~ét fölemlitjük. Legelőször is talán a keleti fi'lozófiá:ra. O maga is hivatkozik az eg~ik ágára: " A vendist~.k~
nak- ugymond- még a matéria is lélek.'/ Bibi/ Thecdor Fechncr szerint is a test és a lélek nem különbözö valóságok, hanem egy lénynek mintegy kcnkáv és konvex tldalai. Paulcr Ákos
hires könyvében l Bevezetés a filczófiába / a szubsztr.:,ciáról
tárgyalván igy ir: Hacsak egr,féle szubsztancia létezik / s c~
zen állitás igaz !/ akkor a 'test" és a " lélek" ·nem két különbözó természetü szubsztancia 1 hanem egyazon szubsztancia
Magyar Umbria.l929
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II.

Nem tárgyalja Gárd~yi tüzetesebben azt a kérdést: vajjon az állatnak van-e lelke, ·mert pölcseleti beállitottságából
kifolyólag az egészen ·bizonyos. Hanem csak közvetve, s igy az
elsö kérdése s kutat~~a mindjárt a lélek liliségére és milyen•
,. ,.
'l
,, 1
...
h't
k"erd.P~.
... t es
, a.z o
··k"l
....
sege:rae
Vt:'na t,.
··~:J ..tc- .:." .. ~·~:~
.P.R. .. H
u onos
bölcselkedésével azonnal el is dönti, hogy van állati lélek ,
s mely különbözik a többi ·lP1ek-t5pustó:i. l a kül()l·,lJ3ég rnibenlétét majd látni fogjuk /.
" A Teremto,•mondja,- aki a mindenséget milliárdnyi életfor.mával népesitette be, csak egyféle lelket tudett volna
teremteni? Talán jutott,az Isten lehelletéből máshova is a
paradicsomban. TaJ.án jut.ott az állatnak is! "
Gárdonyi fino~ transzcendentális érzékével ily formán
az anyagból l tudatlannág./, az állati testból valami élö va lót, láthatatlan létet, azaz lelket fejt ki, mely talán valaxr.iben kü] önbözi.k is c. töh!Ji lélektől. Különbözik, me rt szemében az állati lélek iöl.>b mint a kristályok és növénr,ek " for~4ja11 l helyes!/, s0L tc!::b ndnt az iskolás bölcsek ' anima
belluina-" ja / ez m~r hel:rtelen f mert szellemi tulajdonságokat is keres nála, é: a .;;~e~lc.met megillető tulajdonságokkal
ruházza fel, s igy l~ sz az tll~.. t 11 anima spiritualis ·" birtokosa.. .
3- Ezért az ~llat L~r nem egyed / suppositum/1 hanem
személy /persona/. A szc~ély.nek, a szellemi lénynek pedig a
gondolkodás" az akara.; é~ ·érzék:Jlés a· hi.I>om legfontosabb pszichikai alaptevékenysége. S Gárdonyi a lélek e három ontológiai.funkci6 meglétét az állati léleknél is próbálja bizonyitatani. Félveti tehát a kérdést:
.L

--------

különböz8 szempontokból tekintve. S a t e ·s t, vagyis az a n y a g mint térbeli valóság csak j e l .e n s é g lehet
l azaz phenamenon/~ vagyis nem abszolut realitás hanem csak
oly· tartalom, mely valamely szubsztancia tudata számára létezikl" Ugyanigy Wilhelm Wundt is az anyago t csak jelenségnek
mondja, mely mögött egy lelki aktivitás él és ha~- Bisehoff
teozófus szerint pedig: az érzelmi és anyagi világnak minden
sokfélesége és változatossága, .:~·J.lamint és különösen a kettő
nek az ellentéte n~m egyéb, mint puszta érzéki csalódás·/mayaj
csak merö elképzelés, de igazság és ténylegesség nélkül. Hi -18-

"-'\Taj j.9n gondolkodnak-e a bogai-ak l azaz az állatok/·?
Vagy csak eleven gépeeskék?u És a problémára ""!Onnal felel.
Habár csak negative •••
" Ha ·hem gondolkodnak,-folytatja,- miért huzódik be némelyik a virágba, ha embert lát?! :Miért ágaskodik szembe e,.
szarvasbu 6 ~:i:? :.:iér·t les ki. a tücsök a lyuk,ból, hogy eJ.me:n.te rn•e m~r? G~ndolat nélkül nincs védekező mvzdulat, s~ tn madó, se vigyázó." /7/
Azonban érzi Gárdonyi is, hogy állitása inog, azért
még nagyobb érvekkel, illetőleg mélyebb nyilt kérdésekkel igyekszik álláspontját alátámogatni.
" Valami ~árom hete óta ül már a tojásokon/ a tyuk/.
Honnan tudja ez az együgyü tyuk, hogy az o·szivének malegével csirke lesz a tojásokból? Honnan tudja, hogy a gazdaaszszonyban bízhatik, mikor az fészket készit neki, és mikor elszedi abba a gyékénykosárba a kikeit csirkéket? Miért türi
ezt békén? Miért nem türi az idegent, a kutyát, a macskát, a
más.ik tyukot?" ·

--------

szen maga· az ug~JUevezett fizikai világ is csak látszat l Wo}..::
kemberg A.: Theoz6fia és antro~ozófia. 41/. Az iskolás bölcselet azonban az anyag /mater1a prima / létét valljai 7/ Ez az állitás természetesen pszichológiailag nam
állja meg a helyét. Ugyanis hirtelen veszélyben alkalmazott
védekező mozdulatok stb. csak motus reflexivi, azaz egysze rü visszaható mozgások, melyek az értelem müködése nélkül·is,
csupán külsö vagy belso izgatás és ráhatás révén s p o n t e,
önként jönnek létre. Az ilyen ingerek az agyhoz nem is jut nak, hanem a környéki mozgató·pályán kiváltódik a reflex
l visszaható/ ingerület l V.ö.: Donát, Pécsi: Cosmologia, és
Török U.: Medicina és psychiátria pasztorális II. /. Ha a fejétől megfosztott békát a vizbe dobjuk, vajjon azért uszik-e,
mert felfogja és megfontolja a helyzet komolyságát: ha nem
uszom meg fogok fulladni! Ugyebár még ha tudnél sem· tehetné
meg ezt a müveletet, hiszen már agyveleje sincs meg. Mi tudjuk, hogy azok az uszásnak nevezett mozgások mint sok más
mozgás ia, csak egyszerü fiziológiai kivált6dások / motua reflexivi/. A tücsök, a bogár nemcsak akkor huzódik be, midón
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És tovább már szinte mérgesen bizonyit, mert mest következik : argumentum ad hominem.
" ·De ami a legnagyo bb honnan t u d j a :há t hvnnan
tudja az a tyuk, hogy a tojásait a kellő időben, a kell~ órákban, a kellő vigyázatcssággal meg kell forgatni? AkJ. k az el·~
so géptyukokat szerkesztették, nem tudták ••• Ma már ezt a gazdasági akadémiákon tanítják. A tyuk nem jár abba a tudós is kolába, mégis tudja. Dehát honnét tudja?
Erzem, hogy ez a kérdőjel kicsi itt a mondatom végén. A
lelkem kérdőjele az égi~ nyullad!"
.Ámde Gárdonyi tudJa, hogy a tudósok kérdésére .. az ösztönvilággal, nem pedig az észvilággal fognak felelni. O azonban
hallani sem akar a tudósok okoskodásair61 1 kika tudatlanságból·kifeslett, a gondolkodás, a magasabb érzés, vágyakozás
hordozójától, az önismeret birtokosától, azaz az állati lélektól a szellemi tulajdonságokat elvitatják. Szerinte a lélek
megnyilatkozásait és aktusait mechanizálják azok, akik.-~. cselekedetek rugóit nem az értelemben, hanem az ösztön érthetetlenségében keresik. Az ö~itön a. titkok titka. Mivel pedig o
mindent·az értelem aktusaiból-magyaráz meg, azért az ösztönvilág csak áttörhetetlen homályosság. Véleményét határozottan
is kifejezi:
;írott tudományok
"Engem-ugymond,- az állati ösztönökról nem elégítenek meg.
Az á l l a t i ö s z t ö n -szó osak takarója annak, hogr,
ezekról a tollas testben j~ró lelkekr~l nem tudunk semmit.78/
----~---

embert lát,- mert már kiokoskodta, hogy az ember ellensége,hanem·akkor is l persze ezt is meg kellett volna figyelnie l
ha pl. a szél hirtelen egy füszál árnyékát veti elébe!- Igy
ckoskodása hamis, s a többi kovetkeztetések már szükségszerüen helytelenek lesznek.
8/ Az ösztön-elmélettel többen n~nesenek megelégedve,
igy pl. a hi~es biológus és természetfilozófus Joannes Reinke;
Mein Tagewerk / Freiburg 1925 l c. könyvében a magasabbrendü
állatoknál határozottan értelmi tehetséget vesz fel az ösztön
hel7ett, és diafizikai eröket, az ugynevezett d c m i n á ns o k a t • ~e~észetes, hogy egyrészt elméletének uj elemeivel sok mindent könnyedén megold, mig másrészt a problémák
-20-

4- :Moát. már látj~, ho.gy Gárdonyi szerint az állati lélek
értelmes~ Az értelmiségnek pedig a legközönségesebb megnyil vánulása, s egyszersmind a legbisztosabb kri tériuma. is a be ··
széd: a gondolatnak, .elvont fogalmaknak külsó alakba való öltöztetése. S az állatok valóban beszé~4k is. Halljük cs-ak röviden, h9gyan ir idevonatkozólag. .
" En azt gondolom, hogy a tyukok is "t?.eszél:nek. Amint kapirgálnak a kertek alján, hallani vélem beszélgétésüket;
- Hogy vagy tyukanyó? Lesznek~e tavaszon csirkéid?
- Még nem tudom. Tavaaly sze_ren~sétlen velta.m. Egyet
a héja vitt el, hármat a macsk~, egyet elvesztettem, kettő a
vizbe fulladt.
- Sok·ez egy anyának.
- Sok. Sok.
-Hátha az idén megoltalmaz_a jó Is~?
- Lehet. Megpróbálom."
·
" Milyen büszke aztán"-irja más helyen,- mikor először
sétálhat ki a csirkéivel a napsugáPt~l meleg udvarra.·Amerre
megy,: szinte gurulnak utána a kis sárga, eleven gömbök. A t~'U.'l{
mama szeretó gondossággal_ szólogat nekik:
- Kctt-kotty.Ami_ bizonnyal azt teszi:
- Erre, erre!

-------

tömegét a megközelíthetetlenség homályába dönti!- Annyit nekünk sem szabad szemelol tévesztenünk, hogy :" Az ösztön
ti tek. Világti tok! Aki az ösztönt helyesen megmagyarázni- tudná, azétrebbentené a titkek szaiszi fátyclát. Sajnos a·z ösztön kérdéséhez nem annyira tudományos ésszel és módszerrel
nyulnak, mint eleve elfogult világnézettel. Az anyagelvü gé•
piességnek; a mindent átlelkesitö a világl6lek megny~latkozá
sának tartja az ösztönt. A keresztény bölcselett nem vette
még komcly elemzés alá az ösztön mibenlétét. Igaza van Moseux
abbénak, hogy az állati ösztön lényege, müködése és eszközeik ma mé~mogcldatlan kérdés, ami azonban nem jelenti azt,
hogy az eddig elfcgadott feltevések valamikép nem közelednek
az igazsághoz. Szabadjon már most megjegyeznem, hogy ezekben
a mgyaráza tokban mégis tulsok · az illuzió. Az ö'sztön nézetem·
szerint szintén csak jelenség."/Trikál: A jelenségekbol 3 ~-I6;
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A esibék pedig érthetetlen véktnt hang_m :teielgetnek· :
c si p- c s i p • .Alili . meg.'tizonnyal osak afféle értelmetlen gyerekbeszéd. "/ Mázaci us/ 9/
· Gárdonyinak azont-an- ez az érvelés döntő. / A Mai ecodák c. köny\i·Gben eme állitás 1:izonyitására egy külön cikke is
van/ S igy az állat értelmiségét éa-szellemiségét betiz,nyitottnak v éli •.

-------9/

,

Biz<~ny·

itt is az egész beszéd csak " afféle" ••• beszéd! Behatóbban cáf~lni e nézeteket measzevezetne r.P.lunktól.
Azonban megjegyzés nélkül semmehetünk el mellette, mert itt
rakja le Gárdonyi a lélekvánd~rlás /az ujjászületés/ funda mentumait és észrevétlenül már erre épit is; mert ma, a XX.sz.-ban sokan vannak / teozófusok, antropozófusok / akik az
ilyen nézeteknek hódolnak,- még tudósok is! Vannak, akik-nézeteiket komolyan védik -és terjesztik /Reinke/ 1 de vannak akik szinte nai vul! Igy ~-· Báthory Nándcr 1892- b~n kiadott
szakiskolálmakis szóló·ÁLLA'rTANÁB.AN igy ir:" Hajdanában az
emberiség az~n hiedelemben volt,. hGgy az állatek egyáltalán
érzéketlenek, malyeket egy benső erő, az ö s z t ö n in dit a cselekvésre!" /Ez az állitás már abban sem állja meg a
helyét,·mintha csak h a j d a n á l a n 1 azaz Descartes~nek
lett volna az a véleménye, hogy az állatek nem éreznek, és
nem több modezan tudósnak, pl. M. Vezaworn 1 • J. LCJel:.,-és Bethenek-nek is!/ 11 Ezen elavult nézet ellen,fclytatja tcvá'bb,cly sok meggyőző adattal rendelkezünk, hogy az állatrk értelmét .kétségrevonni többé nem lehet! Embernek, állatnak egya ránt, hegy létét fentarthassa, gcnd~lkodnia kell, helyzeté~
megitélni·, tapaszta~atai folytán következtetnie. Csak az arcra l maj cm ar".: z-a/ kell figyelnünki hogy ~ szellemük ki táruljon. A maj~marc igen kifejezés-te jet:. Erintkezésükre az o
beszédük elég gazdagnak bizonyul • A hangyák lelki képességei
pedig. bámulatra rnéltók, rnelyek gondolataikat csápjuk finem
mozgásával adják tudomásul egyeásnak stb. stb./ 36-62, 262 / 1
s állitásának igazolására minden lehetőt felsorak~ztat. A fölvetett s ha~~nló_ állitások vagy fölületesek vagy
sok homályc.s negJI'..agyarazhatatlanságot hagynak maguk után. Hiszen:" mi a majom 7 az állat/ és az ember között többnyire
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5• Ezekután keresi az állatnál az akarat s értelem meg-

nyilvánulásait. Megls taláfja. Ugy gondolJa, hogy nemcsak gondolatvilágunk azonos az övéikkel, hanem még célunk és cselekvésünk is! Felfedezi az állati léleknél minazon sajátságokat,
melyek~el mi rendeL~ezünk. Igy szépen világnézetébe önti és
formásan, harmonikusan állit_ja látószögébe az állatvilágot.
Az állatvilágról valóban igy vélekedik-e Gárdonyi,s hoG~r
a föntebb megnevezetteket keresi-e náluk, a már emlitetteken
kivül a következő soraiból is láthatjuk.
Két galacsinhajtó bogárról beszél, melyek a déli nap borzasztó hevében huzzák, vonják és tolják a piszokgolyót, de szerintük a világ legdrágább kincsét, örökségüket, mely.egyszersmind fiaik ringó bölcsője és a tápláléktik raktára i~ lesz.
" A két bogárnak,-igy o,- egy az akarata. Az egyik no ,
a másik férfi. A nő együtt dolgozik a férfival.

-------

csak a hasonlóságot látjuk, - irja nagyon helyesen Trikál,ami pl. a majom ábrázatában vagy kézrr~~dulataiban megnyilvánul és nem· nyer~ mélyebb bepillantást azokba az óriási kü lónbségekbe, amelyek érzéki szemeink és megfigyeléseinic körébe többnyire nem esnek." l Természetbölcseleti Mivel ezen állítások forrása: az ember lelkének az állat lelkébe való be érzése, azért Báthory,. France, Gárdonyi és mások nézeteit az
iskolás bölcselettel kielégitóen megtudjuk cáfolni és az ál latok aktusait megmagyarázni, anélkül, ~ogy értelmiséget és
szelleniséget kellene felvenni az állatolmál. 11 Mert mindazok
a lelki müködések nem lépik tul az é r z é k i é l e t k er e t e i t • Látszólag bármily megfontoltak, akaratosak, kiszámítottak legyenek is, mindig az ö s z t ö n k o r.l á t a i·n b e l ü l folynak le. Az állatok szellemi életet nem
élnek."/Trikál:Természetbölcselet/ Miért akarjuk tehát az állatok müködéseit az értelemmel megmagyarázni, mikor e lelki
müködések mind elég k i e l é g i t ő e n megmagyarázható az
ösztön mivoltából.". kényszerképzetekkel /phantasmata. fixa /és
a képzetek társulásával / associatio és concatenatio phantasmatum (,• Beszédről pedig az állatoknál szó sem lehett mert az
állat: ' ismeretei érzékein tul nem terjednek. Fogalm~lag nem
ismer J valami elvont után nem vágyódik."/Trikál:U.o./ De nincs
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Hol és hogyan találkozott össze a nagy mindenségben ez
a két kis rut bogár? Hogyan ismerkedtek össze? Mit mondtak egymásnak, mikor megismerkedtek?
Bizonyára valahol ~ legelon találkoztak.
Megálltak:nézték egymást.
A férfi-bogár megszólalt:
- Szép vagy!
A no-bogdr hallgatott. Aztán o is szólt:
·- Te is tetszel nekem.
És ismét hallgattak.És ismét a férfi-bogár szólalt meg:
- Légy a párom.
És a másik azt felelte rá:
- Holtomiglan, holtodiglan.
Mert hát másképpen hogyan álltak volna össze? Micsoda
más érzés egyesitette volna oket? Hogyan egyeztek volna meg
egy-munkára? Két kis bogár egy-akaraton, egy-muru{án 1 egy-cél
felé,- ez a különös!
Szarettem volna öket·látni, mikor megindultak ketten 1
szép egyetértésben az ors·zágut felé, mint mikor mink megyünk
ki a szöl6be, a rét1,e, a bányába. · szerszám a válll.Ulkon, tudjuk miért megyünk. ·
, dolgoznak • "
··Es
Most már Qiztosan mondhatjuk, hogy Gárdonyi nemcsak a
testileg nagyobb, fejlettebb állatokban, de a legkisebb" bogárban"isföltalálja az értelmes lelket hármas fötulajdonsá gávai: értelem~ akarat és é:.:~~e~em megnyilatkozásá· . :... /10/ Eztal fölemeli öket, föl hozzánk ami :J~ki s szellemi világunk.
is ezekre szükségük! És az általuk használt ugynevezett "linqua fonetica" l azaz az állatok közönséges érzelmi artikulátlan hangj".lk/ cso.k képzeteket l étel, ellenség/ és érzelmeket
/ éhség, fájdalom/ fejez ki s a bölcselet csak a reflex m~z, k k""o~o~c
··+ t,
J.
ga~o
.argya.Ja.
10/ Az érzelnl.i és az érzéki részt illetőleg valóban egyformák 7ag;}"'lJ~1k az állatokkal; mert mi is birjuk a f a j f e l t a !' t á s i ösztönt. Ezért mi is vallj~ nézetét ily
formába öntve:" Az ember isteni lélek. De állatokkal van öszl
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birrdalmába. S.teszi ezt határozott és eleven meggyoz5déssel,
me rt:
" A világ nagy mindenségében- mint mondja,- nincs rangkülönbség az élok között. A hangya és az elefánt és a római
szentséges pápa ••• Csak lelki fejlettségben vagyunk·mi fölül:
valóértékünk azonban annyi, mint azé a légyé, am~l~rk itt ebédel most ezen a cukc·rmorzsán;" /Bibi/ 11/
.·
6- Nemde önkéntelenül is fölvetödik most ··már az a ké dés: vajjon teljesen e~formáknak tart~e bennünket az álla tokkal, illetöleg lelkeikkel? Van-e bennünk valami többlet,
mely által fölüimuljuk oket? S e többlet pozitivum-e vagy esa::
negatívum?
·
Feleltünk az ó gondolatvilágából meritve lehet pozitiv
és negativ, azaz igenis, nemis. /12/ E g é s z e n egyfarmák semmiesetre sem vagyunk, amit Gárdonyi is kifejez a l e l~
ki f e j l e t t s é g hangoztatása-által:" de c s ak
lelki fejlettségben vagyunk mi fölül". Ugyan miben is állhat
a lelki fejlettség? Ez igen fontos kér~s, mert itt döl el ~
vagy marad az elválasztó-korlát a nagy mindenség létez5i között. A lelki fe~.lettség pdig nem más, mint a tudatt kliíebb-.
nagyobb hasadása, kibontakozottsága,- a test, a tudatlaft8ág·
burkából, s igy a léleknek többé-kevésbbé önmagára val6 e szmélése, önmagának, lényegének határozottabb. s tisztább látása, az é n n e k tökéletesebb felismerése és a léleknek
határozottabb elválasztása a testtól~-.Gárdonyi igy fejezi ki
ezt többek közt:

--------

l A láthatatlan ember/. És mindig fülünkben hangzik Rudolf

Eucken filozófus szava: hogy az ember nem csak fokilag ·külön··
bözik a többi élólényektöl, hanem lelki élete révén a te~é
szet fölé emelkedhetik s egy szellemi világnak lehet részesévé •:
ll/ Lám hová jut, ha következetesen fejti ki rossz alapokra fektetett nézetét miij.dcn pontban! - Az okkultizmu s
is vallja~ hogy az emb~r és az állat között nincs lényeges
különbség és az·állatoknak is-van értelmük s akaratuk, de kisebb foku. "/V .ö. Wc.lkemberg A.: Az okkultizmus ••• 199 /
12/ A két állítás, sa látszólagos·ellenmondás az értekt::zÁsek f"'.lyamán fog majd csak kisimulni.
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u A .légy m g a t u d a t l a n lélek, milli6 &ráluaaal hátrá.b'b, de a nagy mindenségbe.n a! is csak lélek"/Bibl/l,
7- Látjuk tehát, ho~y Gárdonyi i'e~ében az állati és az
emberi testben egyforma lélek honol/, táak a boldogságuk foka különbözö. Ugyani~ sokszor öntudatuk kisebbsége miatt boldogabbnak mondja öket. mert nem érzik annyira a lét sulyát ,s nem tuaja eldönteni, vajjon melyik kedvesebb és értékesebb
Istennek. Idevonatkoz6lag igy ir pl.:
11 Micsoda·okos és boldog·t~remtés a pillangó, hogy
a
virágok között tölti az életét. O maga is virág, csakhogy repülö virág. Amint itt lebeg elóttem,·hol a napsugárban, hol a
a virágok vállain, ugy érzem, mintha ot jobban megilletné az
emberi név mint bennünket, nehéztestü, red6shamloku, morzsahe
dó 6 r i á s h a n g y á k a t, akik csak eltaposni és letépni tudjuk ~ virágot, s a tiszta éghelyett a földön jár a
tekintetünk. O a boldog, a tökéletes, ó meg a szitaköto, aki
a vizeknek a tündére!
Mert ha a pillangó repülő virág, a szitakötó meg re pül6 drágakő. Repülő za:firok, topázok, gránátok, meg tündé •
rek. A Teremtő a pillangót.meg a szitakotöt bizonyára nem
komponálva teremtette, hanem álmába, mikor a világ teremtésében nagyfáradtan alvásra dölt a végtelenség csillagvilá ______ 11/15/
gos mélyében;

.._

13/ A tudattal való okoskodása böloseletileg is majnem
megállja a helyét, mert bölcseletileg is mandhatjuk és helr.esen:"hogy a növény öntudata alvó, az állaté már felébredt 1 1
azaz csak. é r·z i önmagát, mivel habet sensum suiipsius seu
sensum intimum. Az ember öntudata már cselekva. I s m e r i
önmagát: az ~ n· t 1 minthogy habet sui-scientiam. A lélek it
önmagába ütközik. S az ütközés eredménye egy nagy kérdőjel,
melyet egész életén át törekszik felkiáltójellé egyenesitenil
Azonban az emberi lélek /sensu stricto/ sohasem éltetett növényi vagy állati testet. Basant a teozófia oszlopa pedig idevonatkozólag igy ir:" A létnek mindegyik sikja·más-más foku
öntudattal áll összeköttetésben." /Wolkemberg A.:The. ésant.i
14/ Joggal fölvethetjük a kérdést: mi alakitja a testet
ezzé vagy azzá a testté? Nemde a lélek? Márpedig ha mind a
két testben lényegileg ugyanolyan lélek van, miért a testbeli
-26-
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S vajjen melyik ér neki is többet: á.z ember•e, vagy a
pillangó, vagy a szitaköto?" /Virág•k és b(Jgarak/ lF/
Gárdonyi nem dönti el kifejezetten a kérdést, ·.de nem is
teheti; hiszen a különbség a két lélek-tipus között nem lénypgbevágó. Az emberi lélek mcndjuk a fejloqésnek1 az önmagára való ismerésnek már a milliadik fl)kán áll,· mig az. állati .lél.:J:
milliógrádussal lejebb. Az állati test csak egyike e1z állo ·másolOlak. Ezt Gárdrnyi igy fejezi ki: az ember előbbi életét-en á l l a t vclt." Ez az én különös véleményen,-jelenti
ki.Az ördög bukott lélek._.A. végtelen j6ságu Isten biz~nyára
nem bün,:teti őket, csak véges idejü büntetéssel. /lf?/ Világet
teremt neki, hogy megtisztuljon. Igy öltenek az ördögök Isten
kegyelméből emberi testet.
Először talán állati testet, aztán emberi testet öltenek, annyiszor mig csak ~eg nem tisztulnak."/ Isten rabjai/17/
Igy végeredményben a lélek testbe van zárva, anyagba 1
tudatianaágba burkclva, melyből cs~k igen-igen lassan tud kib~ntakozni, kifesleni az
é n 1 az .ö~~dat virágává, miként
a rózsabimbó lessan buggyan a napsugár-segitségével a szépség, az illat, a mosolygás virágáy~.
_c_

--------

~

.

eltérés, honnét a cselekedeteikben fölmerülő óriási különbség?
Honnét? Itt is kisir a keleti bölcselet végtelen·kövétkezetlensége! llagy~n is igaz a keresztény bölcselet tanitása, mely
szerint:" az állat lelke lényegében-k-Ülönbözik az emberétől.
Az ösztön zárt kcrlátai és a szellem szabad szárnyalásal között végtelen ür terül el. Átmenet nincs az egyikból a másik-·
ba. Az ember nem az állatvilág csucsa, hanem a szellemi élet
kezdete, uj világrendnek az alapja és hcrd(;zója. S vajjen kinö~etnek-e az ember ösztönös és szellemi képességei az állat
ösztönös lelkivilágából? Az állat lelke bizonyos állapot és
az is marad örökké; az ember lelke alkotó. erő és azért alkot
maga körül ujabbnál ujarb világokat." /Trikál:Természetböl./
15/ Ily tulzókról mondja Pascal, nem ismerik azok az
ember lelkét,akik az állat lelkét· az emberéhez méri~ !
16/ És a végtelen igazságu Isten?
· ..
17/ A lélekvándorlás ellen felhozható bölcseleti nehézeégeket majd alkalomadtán fogjuk hozni •
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·
8- Mivel pedig az állati· test ily nagy kincs h~Praez6 •
ja# azért·szereti és védi 5ket. /19/ Védi és becézgeti ,mert
midon szaretetét szórja rájuk, a szaretet aktusa nem azt illeti meg, amit szemeivel lát hanem a ·1 á t h a t a t l a nt
ki a test, a szenvedés burkoiata mögött rejtőzködik, a lelket, a szellemet, a szenvedo testvérét. Ugyanis " a lelkek
megérzik egymást-mondogatja,- ha más-má·s· testbe vannak is helyezve,- megérzik, hogy együvé tartoznak ~ /Bibi/

--------

A föntebbi sorok folyamán láttuk, hogy Gárdonyi miként
ir müveiben az állatokról, s a szavak fátyola mögött éreztük
dobogni azt a szeretetet, mellyel magához emelte oket. Igaz,
hogy teológiai és bölcseleti megcsuszamlásait is éreztük, de
a tévedések látószögéból kifolyólag érthetők• .Ámde ami a to,
ezekben a pontokban is láttuk megvillanni a· szép gondolatek
arany fonalától átsz5tt:·harm6niára való törekvését. Sikerült
Gárdonyinak az állatvilagot; igy világnézetének harmonikusan
zengő húrjai közé beállítani~ Elve: mindent egységre, kap csolatckba hozni s harmoniába önteni!
·
" Mikcr azt látom, •okadatolja eljárását,- hogy a teremtésben minden egybetarto~ik, láncolatos, egyik a másikból
folyik, következ1k, egyik~_.éle'! a másikkal kapcsolatos,- mert
hiszen a folddel is kapc~latos,- miért éppen csak a~ állat
volna az, melynek se~i egyéö kapcs·olata nem volna az em berrel, csak épp amennyi a konyhájára, mulatságára vonatko•
zik?" l Bibi/

l foly. köv./

fr. Kolumbán.

-------18/ Ki-Ki a párjával c. regényében a fószernély maga

is
szenvedó l tüdővészes /, arról beszél, ha sok pénze lesz, ll-J
agg és· nyomorék állatok rendszeres gondozását forj~ életbe
léptetni, ~int ezt már-Indiában teszik is!
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EMELJUK MAGASRA KRISZTUS KERESZTJÉT!

A félévi kongresszus eredményeként, mint éltető tavaszi
fuvalom futott át provinciánkon, klerikátunkon ·a hir:Le,sz ·.önálló missziónk! A nyáron már heten indulnak.
Nagy, mélységes és igaz ez öröm és sokak lelkéból váltott ki könnyes hálaimát. Ez természetes is, mert lehet-e igaz papi, szerzetesi lélek az, ki a Gondviselésnek ily nem
várt gyorsaságu közénk nyulását ezermillio pogány üdvének
szent ügyében hálásan, lelkesen ne fogadná? Itt el kell némulnia mindcn okoskodásnak, imás lélekkel kell munkához látnunk,
mert velünk az Ur.
'
A szent eszme, melynek lelkünket hevitnia, rnunkára sarkalnia kell: Krisztus keresztjének diaO.alra juttatása a pogányok között is. E nagy áldozatot, talan:vértkivánó eszme.me.gvalésulásáért mindenkinek küzdenie kell, itt senki sz~ra . _
sincs kivétel. Kelli hogy benne égJ'en minden kátolikus·~-uivé
ben, lelkében, ezze mindenki tartoz~k felebarátja;.üdvének!
1{égis, főleg a céltudatosabb munka érdekében, három n~y csoportra oszthatjuk az eszme. érvényesül4séért küzdóket.;l./ els 6
csoportba tartoznak, akik lelkileg és~anyagilag adakoznak, a
szent misszio céljaira; 2./ a másodikba a külmisszio itthoni
szó ·és toll apostolai; 3./ végül a harmadikba a külmisszió~
tényleges munkásai.
Lássuk ezeket eg~nként, hogy ismerve a módot, lelkesen
dolgozhassunk.
8

I.
Az elso csoport, rnely a leghatalmasabb, melybe beletartozik minden ka tolikus 1 egyházi és világi, férfi és no· ••• két
jellegzetességgel jelenik meg előttünk: a lelki é.s anyagi segítség jellegével. A lelki ala.t.t természetesen az imát értjük,
melynek szükségességéról nem kell sokat beszé.lnünk, hisz' a.z
Ur mvndja:" Oportet semper orare, ·et non deficere" /1./; az
-29-

Apos:tolfe.dif hangsulyozza, hogy mindent Isten dies5ségére cse-

le kedjünk: 'Sive ergo manducatis, sive bibitis, sive aliud
quid fa él tis omnia im gloriam Dei faci tel " /2./ Ezzel a lel-

külettel keli belel:r..:pcsclódni, mindenkinek belekapcsolódnia a
missziós t~YGk::2·::.~Ts2~"'::..,, r•.aly által Isten kegyelmét nyerjük meg
a pogányok·1~1~i szemeinek megnyilására, h6sies önfeláldozást
a külmissziónáriuaoknak és a legjobb Atyának kezeibe helyezz~ ,le igy a miss.zios üg)lt·t. Ezt mindenki megteheti, legyen
még oly szegény is, másrészt óriási font6sságu, mert ki dönti el, vaj ~on a buzgó l.elkek imája, a gazdagok milliói vagy a
misszionár:-.·',s nnfo !áldozása-e a legfontosailb a keresut diadalra juttatásának szent ü~yében?!
A lelki adakozáson k1vül fontos szerepet játszik a cél
érdekében az anyagi támogatás is, mert iskolákat, kórházakat,
tem.plomoilat ••• kell épitenie a misszionáriusnak, ha nam akarja,
hogy munkája eredménytelen legyen. Másrész t gyakran sokakat
magának kell eltartania-~ megtértek~özül mert a pogányok kitaszitottjai lesznek megtérésük által /fOÍeg Indiában/- és ez
óriási gondot oiaoz a miss·zionáriusnak. Azonkivül magának a
misszioná.riusnak., a umissziok angyalai"-nak, az apácálmak-és
a s~_-a.Qk mmkatá.rsna.k is élniók kell, s mindezt főleg hazai
segitség folytán érhetik csak el. A protestánsök áldozata e
téren megszégyenit bennünket. Van nekik ily modon létesitett
és fönntartott:lOl egyetemük, 1800 középiskolájuk, 40,000 elemijük. A hitter·jesztés mitvén dolgozik 40,000 hithirdető, 150 1
OOO bennszülött munkatáraaal# a ezek anyagi eltartásáról,munkájuk gondnélküli tovafejlesztéséről a protestánsok gondos kodnak. /3./
Ha ~k ennyit tudnak áldozni, nem mindig eszmé.yi eélokt61 veséreltetve, akkor mennyi áldozatra kell készeknek lennünk n e k ü n k é a m i n d e n k a t o l i k u s h i v ~ n e k! Itt nyilik alkalom megmutatni kinek-kinek az ö leleményességét a missziók anyagi támogatását illetőleg akár
egy szivarr6l való lemondás által vasárnaponként /a hollandi
férfiak közt legujabban megindult akció/, hetenkint több villanosjegy árának :
· · • · · ·: megtakarítása által, akár
a pogány gye~ek-akcio, Tagy a névnapi, ujévi, karácsonyi ünnepek ajándékozásainak ilyeténvaló okos fölhasználása által.
Ha mindenki megtenné a magáét e téren csak ugy köEépszerüleg
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is 1: akkcr sokkal jobban állna a
le kvés; a leleményes·ség a fo.

mi~_s:Ziók

szent ügye. Itt a .cse-

II.

A masu<i~k c~vport m:r'1. 1'aköT>~ pedj g arra i::.~ányul, hogy
mL1denki .i::egi:;rr~cr j e e téren szent kötelességét, s ig.,- J."' á é 3 :~l-::
mélve arra, meg is felelhassen annak. A toll ~s szó-apostolsághoz, hasonlókép az elsohöz nem csupán a papok és szer~~te
sek tartoznak, hanem a buzgó terciáriusok, kongreganisták,társulati tagok is mindkét n~ol. Ez apostolaágra nevelni kell
őket, ami főkép a pap és szerzetes kötelessége.
E csoportba tartozók munkája nagy és áldozatos. Föl kell
használniok minden alkalmat arra, hogy akár szóval, ·akár a
nyo mtatott betü erejével mindenki figyelmét folhivják a miszsziók ügyére, a belőle f_akadó ·szeretet-kötelességekre .- Mindig
készen kell lenniok a nagyobb, több á.kdozatra az eszme érdekében és igaz h e r o i z m u s s a l ke ll minden akadál_lyal
le kicsinyléssel, gáncsolással söt sz~dékos rosszakarattal
is szembeszállni. Az örökös t e· t t r·"·e k é s z s é g kell.
hogy tüzelje őket s ha katekéta a katedrát, a szónok a: s_zószéket1 a népmisszionárius a népmissziöt, a lelkigyakorla~~zet6
a lelkigyakorla~ott, ha pedig.harmadikrendi elöljáró, prézes,
vagy társulati elnök, akkor a rábízottakat, azolmak munkásságát kell felhasználnia okosan és mérsékelteu Krisztus keresztjének diadalra juttatása érdekében a' ·pogányok között. Nagy
o· p t i m i z m u s n a k kell jellemeznie még a missziók
itthoDi apostolait, mely őket arra segiti, hogy nem látnak
mmnden kis sikertelenségben lehangoló szüségszerüséget, hanem
törhetetlen bizalommal, kitartással, az eszme diadalában való .·
lendüle-tes hittel és bátorsággal haladnak a maguk utján. Ha pedig me gvan a hősi, folyton tettrekész lelkület és az optimizmus minden törekvésben, akkor okvetlenül jelentkezni fog a
rnissziók itthoni apostolának negyedik sajátsága is az a l k ot o l e l e m é n y e s s é g • Nem kell az ilyen lelket biztatni most igy, majd ugy tégy, talál ö utat, módot eszméje
megvalósítására akár egy sajtócikkben, matiné, rnissziósünnep
rendezésében, vagy a Ferences Egyházmisszio szélesebbkörü elteriesztésében, akár a kis elemisták, a fiatal leányok, fiUk
·"
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hads~ba

állitása által! ••• Ha akrana sem tudna nyugodni, üzi,
hajtja az eszme; Isten dicsősége és a lelkek megmentése!
Végül nagy egységbe forrasztja e lelkek hösiességét,
tettrekészségét, optimizmusát és alkotó leleményességát a szavakkal ki nem fejezhető l e l ki é g é s , s z e r á f i
t ü z. Bennük folyton ég a szentferenci lélekmentés vágyu és
parancs a: Non sibi soli vivere, sed a l i i s p r o f i c e r e ! S ok fölgyulva a szeretet e mély tüzétol szinte megfeledkeznek önmagukról és küzdenek, futnak, szaladnak, üzi öke t a sz eretet tüzében fehérré izzott eszme.
Ily lelkületü apostolokra van szükség idehaza, hogy eredményev lehessen a messze. távolban folyó külmisszio. Az ilyen alter Franciscus-ok, alter Antonius-ok nélkül szintc vakmeroségnek látszik külmissziót vállalni. Az ily apostolokért
nekünk is sokat kell imádkoznunk, fölegg azonban a külmisszionárius emelje lelkét, szivét esdő szavát az Urhoz, hogy gyujtsa föl az itthoniaknak szivét a misszio eszméje által, hogy
közös munkával elérhasség a közös nagy célt.
Azért sem kell a.ggályoskod.nunk, hogy a külmisszióért
küzdó ily apostolok nagy veszteségek a belmissziók óriási fontossága munkájában. Korántsem! Az ilyen apo~toli lelkek az ö
müködé-sükkel a legjobb apostolai a komoly, oP.ly hit és lelki
életnek. Ha ok el.,cd..'Tlények.et akarnak elérni tt kiilmissiók szcmpontjá-ból, akkor nekik elsosorban igazán buzgó lelkekre van
szüségük s ha ilyenek nincsenek el~g számmal, hát odahatnak
munkásságukkal, hogy legyenek. Igy aztán ők a legjobb belmiszszionáriusok is mert komoly lelkibuzgóságot fru{asztanclc a
lelkekben.Itt a közös megértés, imás, munkás lelkület a fö, hogy
mindenki megfelelhessen szcretetbeli kötelességének. Némuljon el minden ellenkező szó, gáncs, I s t e n k i v á n j a!
III.

A harmadik csoport a legnagyobb hősök cs apa ta. ?,icgilletődésse-1 nézünk föl rájuk, csodáljuk öket, hiszun lomondanak
szü1ört51.1 testvérekről, le a társadalmi jólátről ••• és mcssze
idegen~n mindcnkitől elhagyatva, sokszor félreismerve gáne
cs ol ják önfaláldozo munkájukban, másker rninden munkájuk, küz-32-

delmük eredménytelen,· nincs megté:rés. ·A -'miss zionárius ·sz'intc
egyedülérzi ~át, nincs, ~i trumogassa s neki mégis biznia k
kell, hiszen az Ur hívta, O küldte. S áll rendületlenül; könynyes, fáradt fejét az·ur oltárára hajtja és ismét erős lesz,
crnRebb, mint eddig ·és küzd, dolgozik, mert különben m0g boldogtalanabb, mint a legnagyobb eredménytelenség idején.
Az Ur Jezus választja e lelkeket, :maga neveli és ldsóri
oket, éltük minden pillanatában. Az Evangélium ar~~ylapjai rásegítenek minket arra, hogy e hősi lelkek belso világa fölt~~
j ék sz ernünk e lot t; rásegi te nek, hogy meg ismer jük, ugyan közéjük illünk-e, érzünk-e vágyat közéjük lépni, és meg.teszi.inl:-c
mindent, hogy az Ur szava készen.találjon!?
Ugy érezzük, e rész legfontosabb kis munkánkban, ez vet
világot a mondottakra és feleletet ad arra, vajjon érdemes-s
a kü.lmisszióért idehaza dolgoznunk, nem fog-e elfecsérlödni
a külmisszionárüs kezén a nagy áldozatok árán összehozott érték.
Az Evangéli~ két küldctésrol beszél; ez e l s ö: az apos.toloké és valamivel késöbb a 70 illettsleg 72 tani tvánr, }:üldeté·sc ·/4./, am á s c d i k: Krisztus föltá.:madása ut~n: 'a
magna missio" az egész világra /5./.
--- .
A második nagy egyetemes külde tésnél nem ad az Ur ~ ézus
uj tanítást, hísz' egykor megmondotta nekik, hogy mit tegycft
nel~, söt némikép már gyakorlatból is ismerik. :Megigérte ne1dk
már az utólsó vacsorán a Szentlelket és most a nagy munk~ -clőtt csupán azt köti lelkükre, hogy-lnaradjanak együtt: "Migncr.1
felruháztattak erővel a magasságból." /6./
Ha az Ur Jézus a második rJldetésnél részletes tanitásba nem is fog, mégi s a két legfontosabbra: az utirányra és a
célra, melyek itt kissé megváltoztak" fölhívja figyelmüket.
Az elso küldctésnél igy szólt: ' ••• men~ctck Izrael ház~
nak elveszett juhaihoz" /7./, a másodiknál: Elmenvén az egész
viláW'a, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek" 1
vagy' Elmenvén tohát, tanítsatok minden nemzetcket ••• tanitván öket megtartani mind, amiket puranvsoltam nektek" /8./.
Nincs ellenmondás az Ur két utirányjelölésc kört, mort
az elso küldetés a zsidókhoz szólott, mig a második minden nemzethez és igy a pogányokhoz. Az elso küldetés.sel -elegettct~
Jézus a választott népnek tett ~Igéretelmck", hogy elfog jönMagyar
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ni a Messiás. Ezt adták tudtára a népnek az apostolok, miker
hirdették:" Elközelgetett a mcnnyck országa" /9./ , mig a második k;üldetésnél bizonyságot tosz KrisztuS;.. Urunk arról, hogy
o.z Isten mil1dcn népek atyja és hogy mindcnok "Udvét óhajtja,
munkál j a.
1./ Itt há t az u t i r á n y :" Az egész világ". Ebbol
az tán megérti az apostoli lélek, h'hy ö mindenkié, miért is
nem mondha t ja: csak ide vagy oda megyek!- neki mermie kell,
bárhová is hivja az Ur,. ö m:i.nclenkié! Az apostoli lelkeknél igy
ol ö~ ör is e g y c t e l'Il: e s ü d v a k a r á s t óha1j t látni
az Udvözitö. Ne leg~n hát nagyobb ~ágy a misszonáriusnak ide
vagy odamenni, hanem·hagyatkozzék Oreá és ahová küldi, oda
menjen lelkesen, égve •.
2./ A c é l már neTI egyszerü hirdetése az Isten országa
clközelgetettségénok, hanem az egész krisztusi tanítás, a.z egész Evangélium hirdetése. Mit jele nt ez a misszionáriusnak?
At és át kell élnie Kri.s.z_tust a betlehemi éjszakától egészen
a mennybemenotolig, söf ··a jelen pereekig!.Amit aztán ez átélés
neld mond, susog, azt mind el kell mondania hadd érczze az a
pogány, -vagy uj keresztény az Istenember jóságos szivénck dobogását, érezze fénytől körülövezve magát és :r.1.eghiva- küzdclmes élet utá~ bár- az örök bcldogságra.
3./ Az Ur Jézus cs o· d a t c v ö h a t a lm a t és
mivel "hatalmat ad a ne.ki.-k'' /10./ követeli, hogy a bizt(ls cél
elérése végett éljenek a-zzal:"Gyógyitsatok betegeket, támasszutok fe l halottakat ••• ; ingyen kaptátok, ingy~n ad játok" /11./.
Emberfeletti az apostoli munka, ép ezért az Udvözitö 1~, ha
kell, emberfeletti eröt biztosit számukra. Nekik sohasem szabad kételkedni annak mcgtörténtén, UJ--ni szüséges az apostoli
munka eredményéhez. Hindig biztos, nyugodt és folyton Ist~nt
szemlélö hittel kell járniok, melynok határtalan bizalommal
kell összekapcsolódnia. Gyógyitani r.sak igy tudnak lelket és
testet! Dc jaj nekik" ezerszer jaj, ha a pénz, az n.nyagiJ.k szLlc csapja meg öket, ha nem Isten országának, hanem önzse bük,
vagy kényelmük nagyobbitására, f()rditják, szcnt hatalmukat.A Missziós !élelmek mindcn anyagitól mentnek, levegővel telitett csontunak kell lennie, mint a madárnak, h~!:f könnyen re.,.Pülhe s sen.

:4./ Csak igy le sz képes az -Ur szemébe -nézve megértcrri:
"Ne legyen arany<' tok ••• se két kö:htös tök, ·se s a r u t o k ,
se b o t o t o k; mert méltó a munkás az 5 éleimére" /12/ .rl e1

hát szint8 minden nélkül, még a legszükségesebb élelemrel s~
gondosk~rl""~- ·' hw. em Istenben élni, küzdeni, bizni! Vigyázní
kell azonban itt, hogy tulzcidbb. .L1\;. ••1enj:!~:l-':" :mort nem a tclj0::;
anyagi-nélküliség a fö, hanem a lelkület,_ mely -nem köti esz-,
méje érvényesölésének lehetöségét ehhez. És errol biztositjc:..
az apostoli lelket az Ur, mert sz. Márkn~ ezt mondja:"Hancm
kössenek fel s a r u t és ne öltözzönek két köntösbe" /13./
Tehát itt megengedi a sarut, söt valamivel lejjeRb még a "b c>
t o t- " is,- igy szorgalmazza az egyszerüséget. ürüljön a
misszionárius a szegénységnek, sot fontos i~ .az célja elérés~
re, hogy gazdag ne le gyen, mert könnyen a vagyongyüjtés v~.
gyától v.ezéreltnck tünnék föl munkája. Másrészt azonban ne
menjen annyira mint sz. Pál, ki semmit se fogadott cl, még ~
lelmet sem munkájáért," Mert méltó a m~kás élelmérc"- o.zon:=i·
vül igy az uj hivőnek némi alkalom nyilik valami kis szolg{;.l·'.·
tot nyujtani a vett lelki jókért.
~
5./ Lelkükreköti az apostoloknak az isteni Udvözit.o :·~zt
is, hogy a békességeseket a "m é l t ó k a t " keressék, v.zoko.t köszöntsék, s ha méltók "rászáll a ti békességtek"; ·ha podig nem hallgatnak ti teket s nem fogadnak be, "Kimenvén-. •• ,
rázzá tok le a port lábai tokról" /14./ •: Igy az apostoli léleknek, bár mindenki üdvét kell óhajtania, mégis a jóravalókat,
az evangéliumi szellem befogadására méltókat, a béke-sségeseket
kell ko~sniök, s nem szükséges_a megátalkodotakkal foglalkozniok, kiknek ugy sincs kC\moly szándékuk az Istenhez térni.
H~gy ily esetben mindig helyesen itélhessen, mély ~elki bólcse~égre van szükségo, mit bizonnyal megád El:Z isteni ~K,.;-.01.. ,
az O választottainrur. Sót nemwsak nem kell sokat tör5dniök az
ilyenekkel, hanem még a port is le kell rázniok lábukról, mcrt
semmi közük többé hozzájuk, sorsukat maguk lássák, még ha Sodomáénál és Gomorrháénál is rosszabb lesz az. A misszionárius
pedig monjen tovább, mert sok a mukkája. Igy tanitja az Üdvözitb okosságra s az apostoli id5nok jó felhasználására az ·5
választottait.
6./ De hivatásuk nagy koresztjeire is inti őket:" Ime
ug~r küldclek ti teket, mint a juhokat a farkasok közé. Legyete]·:_
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tehát·ekClsak, mint a kigyókés szelidek, mint a gala~bok."
/15./. Ne gondoljátok azt, hogy csupáncsak nem fogadnak be az
embe rek, ó dehogy! JJegvetnek, gunyolnak majd titeket, minden
rosszat mondanak mej nllenetek; ütnek, rugnak, vernek benneteket, de ti ne veszi tsétek el türelmeteket, h.iszen ez a bárány sorsa a farkasok között. Szét akarn~~ najd tépni s ezért
a hatalmasok kezeibe adnak, ett aztán rninden rosszat elkövetnek veletek szemben, ó. de meg ne tagadjátek bárány voltotokat!
Esztelenek se legyetek azonban, hanem okosak, mint a kigyók,
mely csendben csuszik áldozata felé, vár arra néha napokat is.
Ti se hamarkedjátok el a dolg~t. Tudjatok türelemr.Lcl várni és
bölcsen cselekedni. Szelidségtek leg~n, mint a galamboké,
mert a galamb az ó együgyüségében is megszeretteti magát.
7./ Ha pedig már sem okossággal, sem szelidséggel nem
tudjátok ellenségeiteket lefegyverezni, akkor ne féljetek s
ne remegjetek a hatalmasok előtt, "ne legyen rá gondotok m ik é p é s m i t re o n d j a t o k ;mcrt adatik nektek ezon
órában, hogy mi t szólja:tok" /16./. Eszméljetek rá c nehéz
porcben arra, hogy én Választottalak ki· n. nagy munkára benneteket, ~n adtam eddig is annak végzésére erőt, igy hát most
sem foglak elhagyni bennetcket, ·ó nem, hanem veletek leszek.
A szavak se aggasszanak, hogy mit mondjatok, m~ d szól n Szentlélek ajkatok-által sannak nem fog tudni senki ellentmondani.
Legyetek csak ti türelmesek, mindcnrc ké~zen és ne féljetek.
Tehát semmi téren sem tür meg az isteni Udvözitö az apostoli
le-lkelmél kislelküséget, aggályoskodást; itt föltátlen hittel
kell haladni, cselekedni és. szól;.i.
8./ Az se aggasszon benneteket, hogy g y ü l ö l e t cs e k l e s z t c k az emberek clött, hisz' engem is gyülöltek ••• "Nem különb a tanitvány mesterénél, sem::.. szolg<1 uránál"
/l§./ S ha veler.t igy esc leked tek, ugyan ti mi t akart cl~? Azért
veszitek-e a keresztet válluitGkra, hogy ne érczzétek annak
sulyát? Azért léptetek-c a lélckmcntés rögös, sebt:S utjá•o. ,
áldozatot sc hozzatok?- Elég a tanitvinynak, ha akkora l<.:sz,
rnint mester~. Engem azonban Belzebubnak neveztek, :racgvLte;ttck,
kigunyoltak minden jóságomért halállal fizettek. Ho. ti mást
-~kart&.k, nem -vagytok az én tani tvé.nyaim, követőim.
.
9./ Arról sc f~~c~kcz~etck ~1, hogy nem ~lég az ivangé11umo.t csak up;y n&gyJabol 1urdctnJ., hanem " Arli t nektek sötét-36-

ben inmdok 1 mondjátok el fényes nappal, a amit fülbe.sugva hallotok, .hmrdessétek a háztetőkről" 718./.· Sziikséges már, hogy
mindenki megismerje a teljes iga-zságot. Ha az igazság hirdo···
t~séért megölnek titeket, ne szomorkodjatok 1 inkább örüljetek.
ne f?ljetek azt)kt'ól, kik ~sak atcstet tudják megölni, hanem
féljetek inkább azoktól, kik a lelket is megölik, a gnhennÁra
tevén az t mél tóvá.- Különbon is ne fel\;dkc~z\,; tek fit;[ C-:-'":'"Jl .
hogy van nc~tck gondviselo. Atyátok1 Ki, sziv~n viseli so,rs?t~
kat, rnert tobbek vagytok t~ a verebeknel, tobbek ·a mezó 1111anánál.- Harc is támadhat az igazság hirdetése nyomában, ncrü
baj, igy kell lennie, mert nem "békét jöttem hozni a földre,
hanem kardot". Az én tani tás om hirdetésénél és ann~k elfogadásánál nincs alkudozás; el kell mulnia a réginek és diadalra
jutnia az igaznak, még ha vérbe, áldozatba kerül is az. Mint
a lognagyobbat küzdelmeitok közepctte vésséték jól szivctekbe
és hallgatóitok szivébe:"Aki megtalálja életét elveszti azt;
és aki elveszti élctét énérettem, megtalálja azt!" Vagyis ne
goldoljátok hogy megmentitek élt.:;~<;,kat.. ha nem lesztek az ign.z··
ság bátor hirdetői; s az emberek sc véljék, hogy jobbl.n járna~~
ha ellentmondanak, ha nem mernek p.z igazság -u.tjára l~pni, s aszerint élni. Nem, nem mentik meg, mcrt ugyanakkor e!vosztil:
örök éltüket, örök boldogságukat. Rllenben, ha az igazságot
hirdetitek, ők meg követik és élik s esetleg elvész éltetek o
miatt,. nem baj, mert igy biztositva van számotokra az ö~ök boldogság.
_
·
10./Akarcm pe dig, p~ffy örömötök teljes legyen, azért
még egyet kötök lelketekre: Aki titeket befogad, engem fogad
bo ••• Es aki csak egy pohár hideg vizet ad is inni ••• l bizony
mondom nektek, nem veszti el jutalmát. "/19./ Tehát minden jót
mit nektek az emberek tesznek, velem szemben gyakorolt jóesclekedeteknek veszem azt. Jutalmat adok érte, fogadjon be bá'r
titeket, rnint igazat, vagy mint prófétát és csak a logkisebb
jót is cselekedje veletek. S vigasztalástokra mondom, hogy nem
akármilyen jutalmat adok érte, hanem ö r ö k j u t a l m a t.
Ezzel befejezi az isteni M~ster tanitását az apostoli,
a misszionáriusi lélekról. Miután pedig lejött a hegyról, megy
és maga mutat példát ennek megvalósitására 1 miáltal örök eszm
ményképe lesz a rnissziós lelkeknek.
Fönséges az ilyen lélek" fönséges a hivatásal Boldog,
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akit Ol'l'C hivott· mog az Ul'!· Ép e·zért igen bölcsek a köz-ievél
szavai, melyeket TB.l'to:mányf<SnöJ'. Atyánk intéz a mag~~kban missziós hivatást érz5khöz:" Végezzenek folytatólagos kilencedeket a
Szentlé:;..~k tiszteletére s kori.Y'.:-.i l'Ög~ enek fölvilágosi: 5 kegyelmeinek b5ségeiérti Szorgalamasan olvá'Sgasság sz. Máté s sz I.ukáes
10-lk fejezeteit s állandóan elmélked~enek felette" /20./ Bi~
zony osak ilyen imás, elmé:tke.dó lélekkel lehet rájönni arra,
vaj jon ~i vott~e engem is az Ur._, meg vannak-e már bennem is, miket az Udvözitő;mint az ap ostelságra kiválasztottban látni akar? Csak tovább imádkozni, tovább képezni magam, mert sohasem
lehetek erre egészen méltó! ••• Keressem mindenben akár küldonek
akár hem, szeret6 gondviselei AtyLr:.knak irányitó kezét. Legyen
béldogaágom mindig ugy cse lekedü.i" ah ugy föl1e bbvalóim ál tal
rendelkezik.
_Végül pedig é1•tsük meg mir-,·i ".J·-nyian az Üdvöz i tó hi vó szavát és legyünk azon, hogJ.ltözö;:; i.1u.·:1:ával magasra emeljük Krisztus keresztjét, tartozzunk bá:r. : :~ ·Ji.sö, amásodik, vagy a harmadik csapatba. MLTl.degy .;- ht:·gy r1.e 1._;.rikben vagyunk, a fö az 1 htJgy
d o l g o z z u n k l e l k e ~ n k i t a r t ó n!
Jegyzetek:Ll./ Luk.l8,1;- /2~/I ·!':or·.l0,3l;- f3 . /Katf.llikus Miszsziók, 1929, márc;•· /4./Mt.l... 6~ T.11k, 10 1 1-17;- /5./Mk.l6,15;és Mt.28,19-20;- /6./Luk.24,49;- /7./Mt.lO,S;- ;a.;n.l6,15 és
Mt.28 1 19-20;- /9.,/Mt.l0 1 7;-- /10.,/ Ht.lO,l;- /11./Mt.lO,B.- /12./
Mt.l0,9-lO;- /l3./Mk.6,9.;- /14./Mt.lO,lSJ- /15./Mt.lO,l6;Jl6./Mt.lO,l9-20;- /l7~~t.l0,22-?6;: /!8./Mt.l0,27r39;- /19./
Mt.l0,40-42;- /20./Rendt ·· ".J-tománYJ. Kozlony 10 évf. 1-2 sz.Sl.L-

P. Szaléz.
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MEGDICSÖÜLÉS.

l Fr. Celesztin halálára./
sorakozó ba! Fel l
Igy szólt a mennyei kulcsos Szent.
S libbennek a szárnyak angyali ·
Vállon halk suhanással ott fent.

.A."lygalo~

J5 csendes diadalmassággal az Ur,

Stigmás lábanyomán rózsás az azur.

Kebelén egy hófehér ifju
Pihen édes boldog álomban,
Jézus ölelte lelkét mennybe
A f5ldröl a szeretet-cs6kban.
Oly boldog-igy. Keresztsebezte vállán
Az Ur keze. Jézus~ béke leng 4lmán.
Az.Ur int. Fölharsan az Ave
Nagy Istenhozott feléje száÍl;
Koldusbarát gazdag lelke j5 1
S milliárd angyal vigyázzban áll!!
Jászberény.

fr. E_lek •
.l

EGY KOLDULC BARÁT EMLÉKEIBÖL.
t

B. Morbus hungaricus.

Botom kampójával félretolom il kiskapu reteazét;·bekerü~
lök az udvarba. Megküzdök egy kuvasszal ;köszönök egy nagy di·
csértessékkel- semmi válasz. A ház küszöbén egy 16-18 éves
lány üldögél; nem haderit az sc a kutyara, se rám. Köszönök
-39-

m6g egy nau.t.- ••. Akk.- lát.tm, h~ a lány ige. el: van i'f!lalva, mert ölében egy hatalmas· t.é.J.~.t sz~l"~nga.t, telis-tele metélt-tésztával; a vill!val belebök találomra a tálba s ami a
11osszü. met~1thol fi:r·::~~;eiL ráakP~;
P.z:+ :f'7~~n1:raöl, óvatosan ~ele
..,:reszti a s~~já.~Ju.. :L-~.&.'vt:~J..g; elta. . ~, a.&u.ig aj!ü!.val mind be ~,.J.d.···
ja ~cdorni, s ami.g ez a sok jós~.g mln~.. leesuszik a. nyeJdeklöjén.
Megvárom türelmesen e müvelet végét, azután hirtelen
köszönök még egyet s egyszersmind elhadar~m a mondókámat is,
t.i.; hogy buzát jöttem. én kéregetni, de más gabcmafélével is
beérem, a gyöngyösi - tehát nem a besnyei- barátok számára •
Azonban elkéstem. Mert ~ire befejeztem a mondókát, már egy ujabb rak~mány_metélt-tészta akadt rá a viliára s haladt le
lassan a jólismert utc.n.
Kiváncsi voltam, hegy meddig rirja ez a lány• Nekidoltem az ajtófélfának és·lest2n 1 mikvr ad már hangot. Fáradt is
voltam, éhes is voltam. De ú csak rendületlen nyugalommal eregette egyenkint lefelé a mctélt-tésztát. Próbáltam kihozni
a sod~ából, próbáltam szugg.:;i.. !'lni:- mindhiába.
.
Végre már meguntam·a d0lgct. Tán siketnéma szegény és
én itten·hiába vexálom; de·a~ert nem állhattam meg, hogy jó
adag gunnyal a hangomban el ne köszönjek töle: Isten áldja
meg! Nagyot huztrum botom boldogabb végévL1 P1- rlkalmatlank~
dó kutyára és indultmm kifelé. Már a kiskapuban v~ltrum, mikor
az én siltetnémám barátságosan utánam kiált: Isten áldja meg
magát is!- s azzal; minthá.mi sem történt volna, eszi tovább
a m~télt-tésztáját.- Hát ne nevesse el ~agát az ember?
9. Intermezzó.
S<k falut.megjártam, sok_port láL•ltam és nyeJ.tem, s~k
sá~ban gáz•ltam.-Egyforma utcák, egyforma házak, egyforma ember~k és. állatek mindenfelé. Nagy a kiszáradás, a gépiesség
veszedelme. Nem mendem, hogy imádkozni nem leheti sót jóf~r
mán imádság az egész kvesta; seha annyi fohászkeaás, a~ Istenben való járá·s .ely élénk tudata ••• De irCitt bctüt hetek· óta
nem láttam már; a lelket megpihentetni sem idö 1 sem cr~.
Egyszer azonban rniker már nem tud~m hányadik falucan,
n~m tud-.m hány. századik házlan ~s csekély válteztatással mindJ.g ugyanazt a ID(·nd6kát elmendtam, má:r-már ajkamra fagyVán
ugyanaz a stereotyp Iil«s.ely, és kapuciwn«*ól .elóhalásztant is-

a
fY\i moffi'Cltk közepét~:. ·'
a nem tudom-hányadik" kis eladónak", .
véletlenség-:-(

mét; e.~;: szentképec·~kétj ~ h~gy._··ttat1j\k

te
~supa
ból rá~~ettt0kintctem a képecskére. Közönsége kis szines
kép volt;·ezerszer láttrum már, de sohase méltattam figyeleo,.,A,. A kis J~::.~3 nn.gy nyaláb: fát ci~elt rajta; csak ugy fc.s·zültek az l.:t.!<Lc.t.i ~:.; gyöngyözött a veri téke. Ott állott··.mö ·götte a tuskó is a beleékelt fej sze_Vü.i, iúvg 1.•.;lcg61-·e:no R~y:...
sze:rü képecske vol t, piros. és kék s'zinü~ dó ·a piros el is
csuszott rajta·egy hájszálnyit s ott haragudott lilává_változva a kéken. Alatta a zsoltár egyszerij, szavai: "Pauper·§'Íllh_
ego ct in laboribus a juventute_mca"a./87, .. 16./ No de anil.yi.,
vigasztalás és édesség volt·akkor e hitvány kis képecskében,
hogy hiába is próbálnám én azt leirni. Az a zsoltárvers volt .
hetek óta az első olvasmányom; olyan olvasmány, melyet elfelejteni soha nem fogok.
.
· .· .Máskor meg szinte megdöbbentett egy másik ilyen fölirás. Éppert a kapun végzett nagy döngetésekkel akartam magam~a vonni a házbeliek süket figyelmét, ~~kor igy állva és várakozva, egy elóhuzott szentképröl e·stá:vakat olvasom le:"Eccc ad Clstilm sto et pulso" /Apoc. 3,20./'Ezt ~z Ur Jézu.s
mondta·szintén egy csukott kapu el~tt zörgotv~n egy k~rges
sziven. -Kis hija, hogy akkor valóban el nem sirt~·mag~mat'
·.
·
·
10 A " kis Cucu "•
A kis Cucu Marcsa·mintegy 20 e~z~e~d5s, árva c~gány
l~y X-városkában~ Minden regge l ott .tdrdepli végig a ~niisét _
a szentély stallumában, igazán angyalhoz főgható mélt áhi tattal s·ott áldozik az oltár lépcs5jérol, mindjárt a koldul6 barátok után. A "-~kis Cucu!lnak,amint széltében ·nevezik,
senkije sincs- a jó Istenen kivül persze. Ott él a.~városka.
deP4k +.erciáriusai közöttT-ebben az cls6 kereszfényekre emlékeztető gyönyörü közösségben. Egyszer ·~tt legi t valakineJt ...
a konyh?.n; másszor ttt látni baziátn6i kö·zt, fi~om,. eladá'sra
szánt madcira-himzés mellctt. ·csodálk(lzik az ember, mily'en
habos osipke-nunka kerül ki a barna kezek alól.
. .
A kis Cucunak egyetlen· vágya van· csak: be.állani. a :• . fehér nővérek", a'". Hermina-apácák11 lrözé s ~tt egye·dül az Euehat'istianak, Szüz Márianak, ·Sze~t. ~er.enc .. Atyáhlmak és a lelkeknek élni.
~ ·
· · .. ·
·
.;i
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-Történ·t- pedig, hogy ennek a kis Cucunak .szentképet ad tak a barátok. De mármost mit adjon 5 ~ barátoknak ezért? Hiszen neki senkije és éppenséggel sennnije sincsen.- Gondolt egyet a kis Cucuka, fogta magát, átszaladt a szomszédba, hogy
adjanak ne.ki kölcsönbe egy jókora szatyort.- " Ugyan mine~r neked ez az óriás szatyor, kis Cucu?" - Dc ö csak erősködött ,
hogy csak adják oda, csak bizzák, ó majd megmutatja, hogy mégis-csak tud adni valrumita barátoknak. Azzal neki a városnak,
kis Cucu a nagy szaty"rral, házról-házra, arra, 8llle-rre tudja,
hogl még nem kc~ültek, buzát kéregetni a barátoknak. Telik tel~k a szatyor; ki ne adna a kis Cucunak? Alig győzi már gyönge válla a nagy sulyt. - Estére diadalmasan állit be a szál lásunkra egy jó véka buzával.
Hátha minden szem buza drága gyöngy lett volna, a kis
Cucu meg égi angyal lett volna, akkor sem örülhettünk volna
szivünkbol jobban neki, hogy aznapra ilyen derék kis kollektort adott mellénk az Uristen!
Te pedig nyá~as olvasó, ne röstelj már a kis Cucuért
egy kurta fQhászt: Jé~som, ki elott nincsen titok, ki szrumbaveszed egy cigányl~yka minden kis mosolyát és apró hostetteit nem-hagyod jutalom nélkül: add, hogy ü kis Cucu, ki már
e bűnös világban -a Tiéd tudott lenni, fehér jegyescid közt
méginkább a Tiéd lehessen. Amen. - Üdvözlégy Mária.
ll. Tanyai Itinerarium.
" Hallgatagon magányosan és társaság nélkül mentünk, egyik eiül, másik utána, mint ahogy a kisebb testvérek mennek
az uton".- igy figyelte meg Dante / Inf. 23,1-3./ hatszáz évvel ezelott a kolduló barátok csöndes, magabavonult ballagását az uttalan országutakon, dülokön. Mi is ilyenformán csöndeskén bagtattunk a .]6 Lázár testvérrel naphosszat a jász tanyák világá ban.
Nagy tenger sikság ez: földek és földek. A dülök mo"'ltén,
egymástól sokszor jókora távolságban egy-egy facsoportba hu zódnak meg mintegy oázisok a tanyaházak. A nagy távlatoktól
alszokott szemeimet ezegyszer korlátlanul neki-eresztem legclni egészen az ég pereméig, ahol most ébredezik éppen nagyságos testvérünk a Nap; vörös szeméből- kitörli az álmot, kócos
sugárbajából elhcsscgeti a felho-pihikct, azután bolevoti magát és megfürdik a nagy levego-Ggbon.- Ujjongó öröm fcg cl 1
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~zegyszer. eg~szen szeretteirn között lehetek. O Földanyám,
Szél-bátyám, ti ugyan~zok va~tok, akiket Szent Ferenc .Atyánk
ölelgetett, ti virágos mezők és aszott tarlók.: Isten teremt ményei, akárcsak az én lelkem .is. Nohát mos.t maradék nélkül a
tiétek akarok lenni!
I::gy1.k tc:.:..:..rt..~ól ~ mási!d g JUt id.ö bőven: nagy vándorut ez
a tany~i kvesta. Orökösen utban van a~ er11bcr. Eszcr.::~ is jut:
tr In praesenti etenim vita· quasi in via sumus, qua ad patr1am
pergimustr••• Mint j~vevények és zarénd_okok bujdosunk e földi ·
téreken. Sehol biztos éjjeli szállás,• és bizonytalan délebéd.
Előbit a szép csillagok alatt töltjük el egy k~zal tövében,
utóbbit valamely kopott akácfa alatt költjük el néhány jó koldult dinnye és kenyér alakjában. Isten el táplál minket, akárcsak szeráfi .Atyánk kedves madarait, a bubospacsirtákat, kik
gondtalanul röptükben szerzik az élelmet, de sohse hagyja el
oket az isten-dicsérő daloló kedvük.- tr R e p ü l 5 b a r át o k r a van szüksége az Egyháznak"-mondta nekem egyszer
egy igen bölcs öreg plebánoss s e talá-ló kifejezéssel ugy ér.zem mélyen rátapintott a hivatásunkra.~ .
.A gondos Lázár testvér magával hozett egy " Itine·rariura
clericcrum"-ot; azt elmondjuk p.ap.onként. Beh SiJ9ni-val6an:.u"€p
is az! egyenesen a mennyországba is el lehetne mehni rajta.
Nekem is volt a zsebemben egy má.s Itinerari~j a Szent' Bonaventurá~ - gondoltam: nem árt a lelket is egy kissé megutaz'tatni: ad Dewn, Isten felé:;-de azok}?~ a bold.og napokban igazán nem volt rá semmi szükség.
12. Édes az otthon.
Sok minden emléke van még a kolduló barátnak; mely ha •
mind megiratnék, ugyhiszem te sokallanád meg, nyájas olvasó •
Azért ideje, hegy hazafelé forditsam szekerünk rudját, mel~r
immár telis-tele van dagadozó zsákokkkal • .Azaz hogy fordítsa
a Julcsa lovunk: az 5 kötelessége! Még .a rlsta bácsi is lekászmálódott a zsákjáról, hogy könnyebb legyen a Julcsának.
Fáradtan, de némi megelégedéssel baktatunk a k~csi után.
Nagy ut van a hátunk megett: alk"nyodik. Az öreg Nap vörösre
nézte ma ismét a.szemét; hunycrgat már, mindjárt vége van. Bucsutekintete vörösre fösti a partot az utszéli eperfákkal;
megm(lzdul a l~mha levegő is s egyszeriben lehül: este van.

.hogy
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" Ah az est-!

·Bágyad akk~r elme, test;
Hazas2áll a megtört lélek;
Nő a lombárny ••• félek, félek.
Mi t ho.zál MA, vándor szellen ,
Hogy HOlNAPRA fölemelje:::J?~
~oldog, ha visszanéz a mára
öntudatod nyájas sugára!"- l Arany J./
Alighunytale szeméta vén Nap, H~l~~sszonynénénk legott elfoglalja az eget s elómerészkednek csillag hugaink is
seregestül. Lám, még sem maradtunk árván. Ugy rémlik, mintha
nem is porns országuton-··e,földi téreken bujdosnánk, hane~ az
ég csill~g-iratos mezoin. Esz1•c sem vesszük igy s már haza is
értünk. Epp most ferdult be egy másik szekér is a kclostorkapun; két kis vidám barna fickó ugrik le róla:cgy testvér-expcdició hősei. Boldogan összcölelkez.ünk. Benn a folyosón körülrajzanak az itthon rnarad:Jtt testvérek.- Mit hcztatc·k? mcsél jetek!- vége sc hossza a srk kérdezésnek. Milyen jó is az,hogy
ennyien vagyunk testvérek, mily édes tud lenni ilyenker az otthon! Nagy triumfussal tuszkol~ak a refektoriumba, körülkönyökölik az a.tt•+:a.lt., traktálnak nyakra-főre. Még a derék fra Simóne is, a mintig megközelithetetlen vén medve, ezuttal a legbarátságosabb vigy~rgások közt kinálja féltve őrzött b~rait a
kvestoroknak.- Ne de térjünk nyugc·vóra; igazán ránk fér.
Fönn a szebájában ittradtan rogyik jó szalmazsákjára a
kolduló barát. Azután csönd ••• csönd ••• Az elcsigázett testbe
hazaszáll a megtört lélek •••
It h~zál MA, vánd~r szellem;
Hogy HOLNAPRA fölemeljen? •••
~oldog, ha visszanéz a mára
Ontudatod nyájas sugára.
.n 6

VÉGE.

P. Dénes.
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A TEMETO

.

~

.

HAIMAN •

Néma, siri csendben, a temető halmán
:-k merengve .• Mintha most is hallnám,
Mintha azt suttogná fülemb~ a bus szél:
Porból lettél ember, por vagy, emlékezzél!

Mcg~l]

Mély kemely szavakkal ezt mondták ma nékem,
S mint száll komor felhő borus, csendes égen,
Vgy járták a. lelkem e mélabus szavak
·
Es hagytam, hogy mélyen szivembe szálljanak.
Ámde e szavakra fellázadt a lélek:
11 Csak a test lesz porrá, de én tovább élek!" •••
Amig belül küzdött, lázong~tt a lelkem,
Valakirc vártam, valakit kerestem •••

.

.

. Minthogy nem talál tam a zaj ós tömegben,
Ide jöttem busan - temetói csend'bP • .
Ámbár riem tudom, hogy mit koresseK itt-en,·:
Néma sirhalom közt, ahol élet ninc«~"'..,.-••
magam sem tudom kití
Csendes némaságban nem találck senkit.
Lelkem oly borongós; vagy Ugy, mint e sir~k
Csendesen pihen meg, maj meg szinte qirok.

Ke~esve-keresnék,

-

-

.

Bó.dultan bC;lycngck bánat•mmal telt..:n
A kihalt, a csendes bus temető kertben.
Kerhadt fakeresztek integetnek nékem,
Mindjobban növelve fájó merengésem.
Fejem fölött a tél titkcs suttcgása,
Sz.intc félve lépek, neh()gy rám kiáltsa
•Hangcs itéletként-: ember emlékezzél,
Pvrrá leszel ismét, mivel porból lettél!
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Te·stemmei kibékül halál gendtla.tja,
De a l0lkem e szó - egyre üzi, hajtja •••
Tudom, meg _kell halni, p~rrá lesz a testem,
De a 1~-·dAk Ált~i. - jaji-ha nem kerestem!
Dehát a holtak közt keressem az éltet?
Mely a sircn tul is még továbbra éltet?
Ugy érezem én azt, itt kell ráakadnom:
Temetói csendQen, süppedő sirhanton; •
Bánkódón még min·iig fájó .érzés jár át;
Dombtetőre érek. Krisztus keresztfáját·
4IDint megpillanto~, kiderül a lelkem•••
0 1 .ki éltet adhat, végre rája lel tem •••
Két karomat yágyfa ölelésre tartom,
Fölemelem Hoz.zá h~ulepte arc cm •••
Végre rátalál tua·, aki t ugy kerestem,
Megölelem f~rrón~ •• a magas kereszten •• ·•

.

AZ

~

fr. Celesztin •

.·

'

ELSÖ

CSOK •

Birkózott velem a tavasz!
Beküldte hivogató napsugarát cellám~a, rá a könyvcmrc.
Eltakarta a betüket. Táncolt rajtuk.
Hiába intettem: nekem tanuln~m kell!
Szemembe kacagott. Kifáradva a táncban kámzsárora ült s
onnan kezdte fülembe sugdosni:
Tisztelendő ur, ha maga látná; mennyi, dc mennyi virág
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van a kedves barackfájá:q._. A lepké~ csodákat beszéln.&IÍ~!a •
Minden fiatal lepkepár le.galább há:rom napot tölt ra3.ta vagy
közelében. Ez tudja,olyan dolog nekik, mint magillenak -pcrszv
hogy nem magának, hisz maga, ~·s i t t csuhámra tekintve leggyintett s aztán folytatta,- Rcvéria az olasz partok a fiatal párok b:c:.~ 'tó] hangos narancs ligctek.
Behajoltam még jobban a. könyvenbc, 1rn;'jrékot csinálva
mag~ak. A feleletet rábíztam a honiokonon haragosan gj~l~
kezö ráncokra.
Taktikát változtatott és meglehet, hogy mcsolygott is
hátan 1:wgett.
Percekre eltünt.
Én ijedten kaptam ki szememet a sorok közül 1 a cell~. hüvös nedves csókjai borzongatták saruba bujtatott neztelen 1:'.bam. Magával vitte a pici gótablak szemeinek megtört fényét,
a glorialát kereszten Krisztusáról- tudtami fáj.
Mikor ujra hátára vett a betütengeP 1 ismét kámzsámr~
ült vissza. Most már más hangon kezdto:_olyan behizelgön, Lint
•
•
d"h
~ hug om r egen, o a aza.
.
-l .
Testvérke, 11 barátfióka" a kedves barackfád nagy, rózsaszinbc hajló virágharnng. A szél lassan ringatja a ko~onájLt.
mint a ti öreg fráteretek a nagy harangot, a méhek döngics~
lésc a ti nagy harangotok bim-brumja.
ijen jösz le meghallgatni?
En múg nem látt~, hogy legyőzött, de ö már aranyos ~e
leg ujjai között érezte szivemct.
Cirógatni kezdte a tonzurámat, ujjai olyan sejmesek voltak, mint az anyáméi s ujra kezdte halkan duruzsolni:
Gyer~ le, a pici szölo lugas, már tud árnyékot sátorozni feléd. Eppcn most száll, mint szcntélyben a tömjén a azolövirág illata. Hidd cl jobban fogsz tanulni it,majd a méhek
figyelmeztetnek a fóliánsra, ha a szél barackvirággal szór ná tele a könyvcd.
l·fentcm.
A jó, öreg barátkéz kötötte fóliáns hiába nyöszörögt0ttc börét: fájlalva, hogy a kertben nem az ö megfakult betüit
f~gja simogatni·szcmc~.
Csalód~tt.
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Ujra fölnyitottam,,ama. lanbosoc1ni mcst akaró lugasban
s igy égymásutá.n·szórha.tta lapjairól. szemeimen keresztül kincseit szomjas lelkembe.
.
Zzzzzzzzz zszszszs: figyelmeztetett ~ ~ülem hallva a

.. .. g C, S '\. •

Z~"':lm O

tszre se vettem nehézkes repüléssel teltzsáku méh re pült a fehér lapra.
Az állatka fullánkját ismertem, mcrt számat önkéntcle~~1 kerekre gömbölyítette az ösztön s alig tudtam visszatar;ani a méhecskére kirobanni akaró fuvallatot.
Az én pajkos napsugaram ömlö aranyat öntött a. méhikc
szárnyaira, ot is végigcirógatta meleg ujjacskáival esakhogy
engem ellophasson a~betüktöl.
Sikerül t neki. .
Izgatottan néztük s~emüvegemmel, hogy el bir-c repülni
a méh?
Combjának két zsákja szinültig volt virá.gporral, apró
szóröcskéjén is megakadt egy-egy pici virágpor-gömb s most az
öreg fóliánson pihegve gyüjtötte az cröt, hogy zsákmányát haza vihesse.
. ,
Zezzzzz zszzzz emelg~tte szárnyait. A napsugár azonban
már hiába rajzolt az átszüro szolölcvclek segitségév~l cikcakko8· arabesket köréje én ezt már nem láttam.
A méhecske zizegő szárnya kiásta belőlem az első csókot
és ez könnyszivárványt futtatott szememre . gyermekkorom szincs
selymiböl.

---

Zzzzzzzzzz zzzzz zizegte akkor is körül egy bogárka az
uzsonnázó asztalt.
Anyám vajasmézet kent a kenyérre.
.
A kávé ·és a va.jakinyét-közti szünetben a bluzomra repült
egy bolondos katica_bogár, s én az olsö elemista számtan tudományom próbáltwm vizsgáztatni rajtam.
Egy ••• kettö ••• három bököttem f~léjc, ujjaimmal szánolva pettyeit. ·
Négy ••• négy ••• négy a következő szám semmiképen nem akart a nyelvemre hullni. A katicabogár pedig cmelgettc szár nyait veszedelmesen készül5dve elszálini kezemről. Én ijedten
tologattam képzeletemben az iskola nagy szimológépjének fekc-48-

.

te me! sárga golyóit.
Hárc·m meg egy am négy, meg egy e.z,az, az •• esza.ladtki
hangosan a számon.
. Az öt Lacika, segitett ki Jolán a szomszédnak nálrun tcnyéinyivel magasabb s legfeljebb 10-15 számmal nkosabb lánya,
aki ·mindig itt volt n6..lunk, vagy édesanyám mellctt 1 vagy apám
kovácsmühelyének ajtajában s nézte, hogy xalapálják a legé nyck a.. Pcngo, tüzesilla-gokat szóró izzó va~at ..
·
Ot, mondtam elpirulva utána.
.· ·
l~ost már ő vette kezébe a bogárkát. Szemével érintette~a
pettyeket s liliombimbó ujjaival sorakoztatta kezeimen a számokat amint a tanitónönk szokta.
Ismét eljutottunk ~tig, a katicabogár nem mozdult, mintaa neki is tetszett volna a számtan óra.
És éppen ekkor kiált fel Jolán: Lacika hiszed, hogy hét
lesz? És csak rsten óvott abban a pillanatban, hogy el nem
kerge t tc örömé ben a bogarlmka t összecsapva a kezét.
,
Csaugyan hetet számoltunk: hét fe1kiált6je1et feS'zitett
ki uj jaimból.
. ,.
Nem akartam belenyugodni bántott nagycm, hogy lef~zött.
Hátha tévedett, ágaskodott fel bennem a megvert ~rfi
büszkeség.
·
:
Kétkedve szaladt~ anyámhoz az asztalfore; roaszatos ujjaimat élé tartyn:
" Hét ez édesanyám", kérdeztem szorongva.
Hét fiacskám, hét mondta mosolyogva.
Hát te még nem tudsz hétig számolni? hányta szomcruan
szememre csacsiságomat.
A nagy szóke hajam alól előcsapó szégyen-lángok feleltek vissza neki.
Én rnondtam neki, hogy hét pettyc van a katicabogárnak,.
Bckcnéni.
Biz~ny mi már harmincig tudunk számolni. Bizony ••• s
minth~ ezt 1-z utólsó szó követelte volna, kissé oldalt haj totta ~ b~rnufürtös fejét.
Hát a Miatyánkot tudjátok-e faggatódzctt anyám?
0 1 nzt már r6gon 1 lcggyintett Jolán; én meg csak szomo ruan bólogn.ttam.
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mondta,.nem tudan hol szed~ette eztaszót-holnapra már az Üdvözlégyet is kell tudni!
.
· ·S már kezdte is hadarni: Üdvözlégy Mária malasztal teljes ••• hogy nckL . a lélekzetem állt el, olyan gyorsan perget"l,t; le nyelvéi'Öl a. szavakat. .
Én s~órakozottan könyökig vájkáltam a kovácslegények
kötőjének mintájára s-zabott zöld posztó nagy zsebében.
Mondd cl te is Laci, fordult hozzám anyám s Jolán fogainak ho•
lye látszott már a jutalom vajaskenyérben, amint felém for ditotta.
.
Ugy, de ugy fájt valami belül, erővel kellett vissza kergetni·a szemembe kivánkozó könnyeket, nem tudtam a szájam
kinyitni.
·
Hát nem tudod? kétkedett szigoruan anyrum.
Hallgatásc A kis Éva fogai halkan mélyedtek be a fehér
kenyérbe.
.
De Laci felelj.. hát! Keményedett meg anyám!
Szégyenlem...
·
Jolán •• ~ hullottak le ajkamról a belsö vihar letördel te az6ctarabok •. Fájt, égetett belül, hogy o tudja kivülról hány
pettye van a katicabogárnak, tud harmincig számolni, és én
én!!!
Hirtelen lehuztam magamhoz az al!yámat és ugy sugtam fülébe: Pedig tudom.
...
Akkor monid: felelt ö hangosan vissza, hogy ezzel is.
megszégyen.itsen.
Makacs hallgatás.
Viszlek,apádhoz, adta ki az ultimátumot.
Kost Jolán szemeibe szaladta~ a könnycseppek, amik az
elCSbb az enyémbe voltak. Apádhoz! O ezt a szót csak akkor
hallotta, ha én rossz fát tettem a tüzre.
.
· Bekenéni drága! Kérlelte anyámat-·nem ne tessék! suhintotta szivét az apám fenyegető vesszeje.
De anyám nem hallgatott rá 1 nem látta meg patakzó köny•
nyeit. Megragadta kezemet és vitt magával apámhoz a mühelybe.
Rám se nézett, észre sem vette, hogy nyilik örömre az arcam.
A mühelyben éppen akkor tették vissza a fujtató tüze
alá a kerekráf vasat. Jóska az inas dalolva harangozott a fuj-
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tató lácával. _A legények }cisebb-:_nagypbb kal~p~~csal ütögették
dalamosan cifrázva a nagy··üllöt, hogy svungva ·maradjanak a pánnnal,- ki a legnagyobb kalapáccsal dolgo·zott. · · . ·
Apám tekintete már az ajtóban szigoruan belénk ütődött.
"~H a~ ~""lyj~? dobta mb.r elék messzir61 a kérdést rengeteg bajusza alól.
.
.Anyám belekezdett s mig beszélt, apám rosa•o.llólag c.:;;~·
válta fejét·, kormos arcán egyre gyül-tek a szigorU. ráncok.·
Engem már kezdett elhagyni a bátol'ságotn: ·hátha b_ele a..kadok e amilyen hirtelen, még a kalapács nyt:llel hány el, ;ra·émüldöztem.
.
·
Égtem a segédeknek megmosolygó pillantásai alatt, a
torkom összeszorult, mint a gyüszü. I~ertem· apámat, keményen
bánt már kicsi korunkban is velijnk. Mosolyt szinte ·soha·sem
termett·~ sz~ra ajkán, -keze még vélet-lenül sem tGvedtt so··
hase hajünkba.
És mo st j a j i ! !
Már jött is felém: Laci, hát lefőzött az a kis fityfirity? Még az Udvözlégyet sem tudod? V~~ markában szinte elvesze-tt ·fehér kis kezem.
De tudom édesapám! D\ibta ki! S'zivem hangesan ny,1v~lll:l'e
az akadozó hangoka-t.
·
Mtndd!
Rémülten láttam, hogy szeme V€ssz6 után kutat• Szemem.
ijedten ·kapaszkodctt segitség után anyfimba. Szegény, már bárota ö is, -hc,gy ide hoz<Jtt; de nem mert :lkiszaladhi s;záján
a
··
"ne bántsd.
Na fiam! biztatett szigorubban ·apám.
Én mintha lenyomott .. v"~a, letét'deltem a kovácsmühely
piszkos fekete földj ére •. Ossz·etettemÍ· ~~t ~an?: to~ta~ a. kezemet s halkan bt;mlttt aJkamr·ól az .e so l;Jedt: Udvozlegy -M~
ria. Ha cérna-vékcny kisikló hang~n is; de· mcndta.m: Ass'iu nyunk Szüz Mária IstalUlek Szent Anyja ••• és minden szó mell,é
~dad"'b{Jtt a szivern: -jajj .}ilria ne engedj bántani.
··
Anyámnak lassan körmyci kezdtek percgni, a segéclc.knek
sohanemlát~tt csodálkoz~s ült arr,ra.
·
11
Az
imádkezzál érettünk most és halálunk 6ráj.án" apámnak egyszerre elsimította arcábó,l a szigoru ránc~t. Ami
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soha ae.m történt meg öl be .ka:pctt, · kt,rm('s arcához szori tvn az
apa Iriindennél drágább ·csókját ·adta h~mloker.ra.
·
.
S mig őtőle sQha nem hallott 1 becéző hangon fülombe
sugta:" édes fí~'Yl", az. én kis uj jaim, mint fehér virág.•k si ...... ,lt~I
.. r·· .... ....
,__ e te ,l,_
J. /,l,..,
u. :..
.1. .... ..... .., ......
Pici, tüzes szikrák szökeltek fel a kohóból, a leselkedő Jplán könnyes szeme mosolygottlt a segédek halkan ismétel•·
ték a lelkükbe hullC~tt szavakat: 'Most és halálunk óráján ••• n
.1.•1.04

---

Zzzzzzzzzz, zszszszs próbálkozott ujra a méhecskc,s kipihent szárnyai lassan fölemelték az öreg fóliánsról. En, a
nehéz csuháju baráttá nött gye~mek könnyes-kagos szemrnel rezzentem fel mikor zugva elrepült fülem mellett.
Vajdahunyad.

fr. Kázmér •

.

A BOLDOGASSZONY KATONÁJJ.. •
Ezerháromszázhetet· irtrvk a.z Ur születése után • .Az egés~
nagy·Párizs az ébredö természettel együtt örömteljes szint öltött. A lenyugvó nap bucsusugarai megtörve fénylettek a sok
templomtorony aranyos keresztjén.
Szent Lajos szigetváBosában állt a ferencesek ódon ko·lostora. A kolostor udvarban-vidám élet folyt. A tavasz édes~
lágy lehelletére minden ismét élni akart, minden ismét életre t~lt. A diszcserjék már csanem teljes lombjukban diszelektek. Itt-ott egy-egy elkésett ibolyácska huzódott meg szerényem a lombok·alatt. A fehér virágu jázm~nbokrokon éppen nyiltak a virágo1c. Az utak~t szegélyező gyöngyvirágok apró ~yön-·
gyei nagyban e1.1elték o. jól gondozott kolostor kort széns~g6 t.
A fesledez<S ró :zsák :~e 1le~c s illata tól töttc meg a levegót.
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•

Gazdag . szinpompáju: leplék-:vir~xl6..;virlgra: szállva~'. mcne·t!éke't .
kerestck.o. közelcdö,éj harmatos.lchellcte ellen.
·
li. repkénnyel f11ttatott oszloposkolostorf"lyosón.felhuzctt esukjával, kezcit manikába téve, sétált egy egysze~ü szcrzetes .. Igénytelen külseje és szerér.cy- megjelenése után itélve ,
~.:.~'L.~i sc __: ú-.-_ j téné 1 hegy az a durva daróccsUha a. " skola~zti.kUs(lk ~· !~iré.lyá.t "Pejti maga alatt. .
.
.
M~gába mélyedvc, mindenról megfelcdkezve,·nyugtalan 1~p
tekkel rnérte végig a homályos folycsó kokockáit. Nem érdekli
most a kvad:rurnkert eleven élete. Pedig máskor, midón a sok tudo:mányos munkától kimerülve le-le jött· i:de,.hogy egy kissé
fölüdüljön, rnily·nagy érdeklodéssel s~emlélte az itt folyó
mozgal.Iilas életet. A virágo!<: pazar változatosságának szemlélete nem egyszer emelte föl lelkét a nagy mindcnség Alkotójához
és gyakran csendült dal ajkán , szerzetes t~rsainak nem kis
rumul~tára 1 kik csak a komor tudóst látták
és nem ismerték fvl
benne Szent Feren~ vidám, derüs lclkü 1 dalos ajku fiát.
A'szerzetc.snek egész lénye benső küzdelmet, erólködést
árult cl.
Á többi szerzetesek halkan surrantak cl mcllette.
Pst!- suttogták egymásnak, - csönd! a mcster elmélkedik~
Igénytelensége mcllett is val~ természct:ölöttiség
ömlött cl a sz~rzctes egész valóján. Parázsként égö szemei orcszlánbátorsúgról tanu~kodtak. Ha~ov~y arcát a belső küzdclem heve égő pirba vonta. Ajkinak egy-egy megrándulása sej - ·
teni enge.dtc azt a nagy erőfes zi té st, ~me ly lelkében végbement.
Gondolataiba mélycdvc nem is vette észre, hogy már b9estele dctt;·mig a csipős·esti szellő elmerüléséből föl n9m ébresz~
tette.
·
·. . · · ·
Fázósan összerezzent· és sietve mcnt föl a cellájába.
Az cgyszcrü szerzetesi cellát. a hatn.lmas. fólián~ok cs~~k
nem megtöltötték; alig maradt holy a szegényes !ckvöhelynek, ·
és egy térdcplónck • .A szegényes berendezést egy nagy a.ztal cgt:szitette ki. A térdeplő fölött a Megfeszített képe l'üggrtt,
nagyon sz6pen jelezve azt: hogy a szcrzetcs élcténck.az ima
és a munka gyönyörü harmóniájának kell lennie.
~
Arnint a cellábe belépett, elso tekint.tre szemébe ötlött
az. nsztalon fekvő pápai bulla. Tisztelettel vette kezébe az i-53-
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ratot; h6clola.tteljesen meg•6...Jta ·inna.Jc ~ecsüngó peesétjét és

olvasni kezdte:
.... ~·
•- 'Mi Kelemen pápa,r.~.. ~-1'1 szólt a pápa levele,- Isten
r!:.~1e:5i~ak szolr.~-~ . . .!~n"~ tt:t·~:t;vérnek, a· kisebb testvérek közül
·v~Ió doktornak i~:-~::0~ 5:; :::pos~~li áldást. Tetsz.ett nekünk eredményes szolgálatod, mely··a. szerit tudományok müvelése ·által Isten dicsöségére s egyházunk ~·a,".vá~_a eddig is végeztél. Az utóbbi időkben személyünk elött oly yá.dakat hoztak fel ellened 1
melyek arra inditanak bennünket,' ·hogy apostoli hatalmunkkal
szeretettel mcghagyjuk, hogy a kitüzött napon a legátusunk előtt védd meg magad a·predikáló testvérek által elénk tcrjesztett vádakkal szemben ••• "
·
Tovább már nem birta olvasni.- Védje meg magát ••• visszhangzott lelkében. Most adták csak tudtára a·pápa határozatát;
Nem is készülhetett a disputára. Védje magát, égy készületlenül?! •••
- Lelkén csak egy röpke kis pillanatig győzedelmeskedett
a gyöngeség és a kislelküség; a másik percben már ismét az eros ~aratu franciskán~s volt. Tudta és remélte, hogy a Bol dogságos Szüz nem enged! meg, hogy e~lenségci diadalmaskedjajanak fölötte, hiszeli Erette küzd,· Erette harr.ol; Neki köszönR-e-ti mélységes tudását,. azért, hogy azt kizárólagosan r.sak az
O dicsöségénak növelésére és elömozditására ffrditsa. Az ö gyözelme a. Szüzanya gyozelme; dicsösége a Szüzanya dicsösége lesz.
SziYé~ megerősödve .. térdelt a Fölfaszitett kereszt_je elé, hogy abb61 1 mint minden tudomány tudományából meritsen er5t és bátorságot küzdelméhez.
Sokáig térdelt igy, mélységes imába merülve 1 mig a hold
a körive& ablak ólommal körölvont tábláin be nem vetette bá gyadt suga.rát s mintegy glorielát vont a szcrzetes feje köré.

--. Csönd; mélységes csönd terült el a nagy világváros Páriza fCSlött. Ugy hogy reá sem lehetett ismerni r.z élettülcked6at81 máskor igen zajos Párizsra. A régi Párizs egy pillanntra e~t, és helyét egy másik, egy esöndcs, a nyugal-.m és a
béke PiPista foglalta el.
~ ~r pirkadó égen m~g pislákolt néhány csillag; kü-
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lönÖsen a· hajna-icsillag "tünt ~d···közlllük szép ragyogá.sá:ir~~·l'· :A.:
rózsaujju hajnal küzdött akomor, sptét éjjel. A Montmartreot még kékes köd boritotta, de inögötte már halvány fén? dc·~
rengett: a nap most bocsájtja ki jótékony melegének elso hírnökét.·
Csönd, mt.lysóges csönd urc..lkodik mind.enütt. Csönd, J1G1~r
c lélekbe marko l" m~ly fölemeli és elmélyed.6sre" :m3.gib~;szv - _,
lásra kényszeriti a lelket~
.
A nagy világ profán lármájátó~ me:nt egyik utcán 1 mcl;r
a Sainte Chapelle-hez, Szent Lajos kápolnájáhcz vezet, hal:-.G.
egy szerzetcs. Szürkésbarna szerzetesi öltönye az első to kintetrc elárulj~ ferences voltát. Fi!:yeL""Jét nem vont~. :me. ..
gára az ébredező természet ezernyi -ezer bája, sem nem ves:t·,i
észre a biborhajnal közeledtét. Félhangon beszélget önnagá•·
val. Ajkának gyakori megrándulása önké~telenül is elárulja,
hogy lelkében nagy dolgok mennek végbe. Különben katonás lt-:1
teit egyenesen a Sainte Chapelle felé irányította.
_
.A szent Töviskorona kápólnájának. kapuzatá.n állt :a Bold_ogsúgos Szüz fehér márvány szob~a" ~int a kis Jézust .kar-,
jai -közt hódolatteljcsen tartja.· . ·A szchrot _Pé.rizs valláso~
népe mindig nagy tiszteletben t~~totta: a kö~ötte levő vi~1-.
gok is erröl tettek tanuságot. A fény és az árny küzdelmáöol
a nap korült ki 'győztesen: diadalmasan emelte fel fejét az .
égre. A fölkelő· nap sugarai gyönyörücn megvilági-tct-t-álr a
sz obor finom vonásai t.
.
..
-. .
.
Az egész környezeten val~ tul'V'ilági fény ömlött el.~
A szerzetes a azoborhoz ·érkezett. Megállt ••• szemei
hosszan csüggtek a jóságos tekintetü Istenanya areán ••• Lelkében mégegyszer átélte feladat~ak sulyos voltát. Látt~ saját gyöngeségét ••• Lelke megremegett.- A nagy Sc~tus 1 a doktor·szubtilis térdre vetette magát: e-ksztázisba esett szemek ••• keresztbcn·kiterjosztett karok ••• Szeretettöl égő ajkai imát rebegnek. Lelkéből ·föltör a sóhaj; minden. féle'lme,
lángoló szeretcte, törhetetlen bizalma ezekben a gyci-mckicn
egyszerü szavakran jut kifej_czésre:
.
- D i g n a r e m e l a. u d a r e T c 1 . V i r g •
s a. c P a t a !-Majd eröért 1 segitségért·eseng:
-D a m i h i v i r t u t em c o n t r a ·h o· -

··-ss-

t e s t u • s !
A jóságos Szüz meghallgatta azoigájának hittel és bizalommal telt imádságát. A szeretct-diktálta egyszerü gyermeki
szaV.ak arra i~dit~ttnk, hogy csodával mutassa meg, mily kedvese~ 1reszi ~ -r:.ó~r.;}e!!llilc~ kiséri I-:3.tonájá:1ak hősies haPcát.
A durva ko mintegy megfeledkezik tcrmészetcs·merevségéröl •
.Az érzéketlen, hicleg márványba élet költözik. A szent Szüz
arca mcnnyei fényben ragyog; a szobor feje meghajlik: mcsolyával gyözelmet b~ztosit az előtte térdcplönek.
Scotus· fc~llt; megtört alakja kiegyenesedett; szemeiben az elszánt katona bátorsága tüzelt. Keze szintc ökölLeszorult. Ajkai hálaimát rebegtek. Szemeit mégegyszer fölemelte a szoborra s aztán bátor léptekkel indult a tudományck rumfite·átrmnába, hogy ett hönszeretett Anyjának érdemeit, ho. kell
még élete árán is, megvédje és dicsőségét növelje.
És valóban Mária nem hagyta el kedves katonáját. Megsegitette ugy, hogy cllenségei fölött fényes győzelmet araLott; s ezzel a győzelmévol ő fonta a legszebb, a legragyogóbb dicskoszorut Asszónyán'lk 1 Máriának homlokára: a S.·~\J'P lótelen regantatás dic;söségél;.
8

A szob~r pedig eredeti állásától eltéroen, lehajtett
fejjel állt évszázadokc~ k~resztül,·hirdetve a Szepiotelen
Istenanya vég~elen nagy jóságát és szeretetét; mignem az emberi gonoszság áradata elsöpörte a föld szinéról •
,.

•.

Jászberény.
fl-. Tivadar.

·•

.,

KRONIKA •
~0vatvezetö:

fr. Kapisztrán.

Február.
10. Szomoru hirrel kell kezdenünk e krónikát. lviint futó t~z terjed el a gyászhir: ami kis ke~ves_költönk, szeretett testvérünk fr. Katona Celesztin Budapesten meghalt.• E .
ki~ füzet lapjain sokkal illetékesebbek· hivatvák öt méltatni, .
de •• • megbocsáss K. olvasó.
tóllamat nem tudom visszatv.r- ·
tani. Künt minusz lO~fok van, de könnye~et ez sem tudja pi l··
láinkra fagyasztani. O bus sors, mért kellett éppen ö neki, ·
miért éppen neki? Emberek milliói tapossák e végzetes földet
hideg fagyos szivvel s miért éppen egy lángoló szivnek kellet!
kial~dnia. Nem tudok szabadulni a lelkelll:be markoló, fülembe
r.sengo·kis muzsikától: ici-pici Jézus ~ászolában kis zeneszer·
szám vékony hangocskáján gagyog g, " Stille Nacht" miszti kus zenéje- de ó mikor azt hisze~ hogy épen a legmagasabb
hang fog megzendülni, könyörtelenül elhallgat és én hiába dalolcm magamban a végső akkordott 1 ·hiába 1 az csak nem szél,
belesir lelkembe a néma hallgatás. Te voltál Testvérünk e báj cs " Stillé Nar.ht"-ot éneklő .muzsikánk. Hiába dalolnak fö:nm:.
maradt verseid tobább is, Te néma vagy! O milyen·nehéz elhinw
ni! A végső hangok szelid.énekébe fagyos göröngyök koporsórahullása zug bele! O fagyos rögök! Szivtelen hantoló eszközök.
Urunk Jézus élők halottak Istene, bocsátsd meg könnyein·
ket. Mi sirunk a Te diadalmeneted alatt l szen~ségimádási
kör.menet volt akkor l de Te letörlöd könnyeinket mint a naimi
ifju anyjának , ha nem is azáltal, hogy föltámasztod öt, hanem azáltal,· hogy-megdicsőülése sugaraival száritod föl bálnatos könnyeinket. Adj·neki Urunk örök ~yugodalmat!!!
,'~r12. Megérkeidk P. Pr,·vinciális • O iogja t::trtani lelki~
gyakorlatunkat.
..
13.· Hanvazószerda.·Délben levelet kapunk Bölcskej O dön ciszt. r. tanár Urtól. Meleg szavait szivból köszönjük!

c.
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Nagy biztatás e levél nekünk. Megerősit szándékunktan s aa~
az irányban" EL"llelyben eddig is· ha:!.:·.dtlmk. Ekkora értékelésre
··nem is számitattunk / hogy·t.i. müveink "megütik az irodalmi értéket é e ..~crtéket"/. l)t;; ferences akaraterővel igyekszünk,
hogy rászll:l.gaijtu. ..ti.: legalá Ou a dic~é:re tr e s elösegi ts ük a fe rences irodalmi ébredést.Este Fóatyánk megkezdi a lelkigyakorlatos beszédeket.
Csak ugy·lessük·ajkairól a szót. Maj~nem mindenki jegyez!
15. Még lelkigyakorlat· közben .Akos testvérünk ~gerbe
megy ordinációra.
.
·
20. Befejeződik-a lelkigyakorlat s Fóatyánk már utazik
is. Nem járt·itt hitba. Igéi szivünkbe és papirosra is iródtak.
26. P. Szaléz orvosi vizsgálat végett Budapestre utazott. Visszajövet a Magyar Umbria uj fedőlapjából hozott mintát. Föatyánk e nenes ajándékát Márton Lajos müvéssz~l készitette.
Április.
7. Ma ordináció van Egerben. Kegyelmcs Érsek U~unk Ákos testvérünket sze~té~r· pappá.
.
.
.
B. Nagy gaudiumnial.fogadju.k az uj presbytert" .de sadnos
sokan az á.gyban,;mert beteg vagy .a félklerikát. A ·~ spanyol
meglátogatott minket is.
·
13. Guádián .Atya nevenapj·a. P. Guárdián szintén beteg_es már jó ido óta s annál szivbol jövöbb volt kivál\ságunk"
hogy- sok jó lelki mellé te.sti egészséget is adjon az Ur!
·
;1.4. Ma mutatja be p·. Ákos elso szentmiseáldoza.tát. P.
Szaniszló vezette_ az Ur oltárához a boldog· neopresbytert"
mig a szónok P. Alajos budai házfőnök volt. Budára levélben
írtunk, a jó Istenhez pedig a sziVÜDkkel. Ad multos annos!

17. P. Provinciális 50-ik születés napja.

Sajno~ későn

tudtuk meg, de még elég jókor" hogy legalább egy levélben
üdvözölhessük. Mise után Te Deum!
Május.
15. Kirándulás P. Mngiszterrel. Kiválóan sike~ült,. hiába mos~~ogtak· a gyöngyösiek mondván: Ni ezek is megáztak ;
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mert ámbáp·itthon kis vizözön hullott a gyöngyösiekre kint

fia-esö sem volt. Igy tehát a hygrométer becsülete is meg volt.
me ntve •
·
.
21. Betévedt hozzánk P. Jenö és P. Dénes, kik ;~.:!~·_.;~r,.,~-~.;,.J.
voltak. Sajnos c~u.L t;;gy napig -lfoltak itt.
.
25. Délután várjuk Kegyelmes Érsek UrUl'lkat; 1ér•málni
jön. Este megérkezik most már végleg P. Dénes, miután egész···
ségi állapota teljesen rnegjavúlt. Velünk együtt vizsgá~ik.
26. Másnap a Mélt. Püspök Ur a mi·templomunkban bérmált, az asszisztenciát mi szolgált.attuk.
Junius.

2~ Urnapi körmenet a mi temploJilunkbo.n. Fr. KalJiszt~án
diákonus, és .fr. Tibor subdiákonus azonban Vamosgyörkre_mentek asszisztálni; u.i. a levemte zászló szanteléshez szaigáltatták a " fényes" papi segédletet.
8. Vizsgák! Scriptura, Liturgia~-Dogmatica fundamentalis,Patrologia. Elnökölt P. Anta,l Exmúiister.
_
· 15. Ismét vizsgák. Jus sp., Egyháztörténelemi. E.z alkOJlormnal is· P. E:xminister Prefer.tl;ls Studii elnökölt. A viz.s~
gák eddig kiválóan sikerültek, ami a leetor Atyák fáradhatatlanságát; és a theologus 'tes·tvérek buzgalmát dicséri.
21. Este fogadjuk a Főtisztelendő P. Provinciálist. Hi~
vatalos vizitára jött.
·
22.· Harmadszor állunk a zöldasztal elé. Föatya. ·elnököl
.a vizsgán. Ki akarunk tenni magunkért! A·vizsga tárgya volt:
Moralis de Sacr.,·de Praeceptis és Jus Ge•• Délután és.másnap tart a vizita. Egyébként pedig toY,bb készület. az utolsó
vizsgára; amely: ·
_ .
28. -án volt. Dogmatica Spec. és M~ralis Fund~-ból •..
Elnök P. Antal, Pl"efeetus Atyánld! Vizsga után J>. Dénestól
lucsuztunk, akit P. Exminister magával vitt Szécsénybe. Ez
aikalommal különösen lelkemre kötötte, mint krónikásnak, hogy
ne me r jem elbucsuztatni, me rt ez megbc.csáj that ó még· a ki énekl ö kántorolmak, de seiimiképen a Magyar Umbriának. Ámbár
nem esztc·ttam mindenben nézetéti mégis eleget óhaj t~ -.tenni :
kérésének, Szeretetünk kiséri e sö államására és hisszük l
hegy az ifjuság lelkes barátot bir ezutári is benne.!
j
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Vizsgáról levén szó, nem inulaszthatjuk el, hf"gy a 'tcr••
testvéreink vizsgáiról is szóljunk.
Fr. Bonifác és fr. Silveszter jun. 16-án tették le az'
utolsó vizsgát: fénye!: €'~0~-.Jó:n:n,:rel! Szeretettel és lelkese:.,

-.

ü.~t;30.L.

' l'...
,
a.LUl.Lá.

g1·a~u

a
j~szbe~-3nyi

.

. u..

g.y"vi.i.j--~~

. .

b ez..

c ... ·J:..:....• ~.n;,·

.

De
filozófus és gim.'lazista testvé:rkéink sem
maradtak mögöttük. A filozóf1.1sok vizcgáinn.k pontos ada-tait nelll
kaptuk meg, csak allnyi t tudunk, ··hogy jun. hónaplán felytak le
kiváló ~edménnyel.-A gimnazisták közüla VII. osztályt letet•
ték/ magánuton/ fr. Kallisi, fr. Tivadar, Agnellus, Tarzi~ius
Engelbert és Vi tál. .
Különösen ki ke}l e::nel!lüllk fr._ Ince és Rogér SZfo~rgalmát 1
akik e tanév keretébc··l·lct~ :~tGk c.. ~;iL:sgát a VII .. oeztályról
/ decemberben/j a VIII,-i~{ ról is l má.~]usran/ é& még le is érettségiztek. BoJ_U.Jg ··.··a~cé.ció t a szorgaJ.rn~s munka után!
Ugy~ncsak itten e~::..Gkl- :_-;_u-.k r..eg egy olyan dolcgrgl, amely
sokunknak, talán :r.iin-ili~yijtP.'ll~n.c.d·: sz:i.vét megdc, bbmtja • .Ambár
még végleg~s dönté~ ninrs_,. mér;is tér!.y, hogy közülünk is men··
nek a keleti missz:i.óJd:~a;. a kJ.erikt..s~··k egyelőre Rómábf!. 1 a miszsziás kcllégiumba. Mily·érzés ez ninazoknak, akiknek régi szivük-vágya teljesedik be~ A többieknek pedig szent büszkeség!!
Végül még azt hisszüks nem vétünk tulságc.san a szarénység ellen, ha nyomda-teljesitményünk eredmény~lt is elkönyveljük. Föatyá.nk lelki~yako1•latát másolmak is hrzzáférhetövé
akartuk tenni. Azt akartuk, hogy az istenes hegyek örök élő
vizforrásaiból más~k is merithcssenek. Ha ami vázlatrs össze··
foglalásunk kicsinyes csatvrnája nem is öntötte kristálytisztán az összes értékeket, mégis fogalmat alkothatunk ennek alapján ferences módszerünk milyenségérö1. Százhusz példányban
sC'kszoroztuk le a 80 oldalas lelkigyakorlatos vázlatot és Fő
atyánk rendelkezésére bocsájtcttuk. P. Provinciális ezt látva,
ránkbizta a " Ferences Módszerünk" c. saját kidolgozásáh."tn adott munkáját,·amelyet egy hét alatt elk~szitettünk, ugyancsak
120 példányban. Ezenkivül egy " Patrcl~giá"-t a mi t:s a budapesti növendékpapság részére. Julius.
l.

Lázasan fegunk t1. Magyar Umbria
-6(;-
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elöúllitásáhC~z.

'

Fr.

Y\1I~K s .. az "é.r~~m~k~~n dl.\~ ; fq~yo~dász sz_akava t<. t t_ bi~,toppággal

rakJa ossze a gepszerszam~ko.t, ,mások _gépelnék és ismét
.
mások vakon engedelmesk~dnek a fohyonidás·z pattogó parancsain·ak és igy tovább.~. · · ·
. 2. T~tulus Ecclesia~. ,Nagy ünnepség; de a nyomd~ tovább
~ntJa a-fr~ss ferences saJtotermAket.·
9. Szerctettel i.idvözöljük vakációra megérkeze testvé reinket,, fr. Bonifácot és fr·.·Szilvesztert.. Boldog és nyu ~
gn.lmn.s v'akációt, valamint a K. olvasóknak és. jórnagi,m}plak Is!-

--Ü Z E NE T E K •
Hálatelt szivvel rnondun.k köszönetet FÖATYÁNKNAK, hogy
Márton Lajos müvésszel ily szép fedőlapott készitetett feren"
oesen szimbolilrus jelvényt tüzYe a Magyar Umbriára.
P. ·J e r o m u s kecskeméti házfönököt már régen ~zok
köz G· ·sorol juk, akikre mindig hálásan gondol a mi szLVililk. ·
Mcst ismét megmutatta, hogy niennyire szereti·az ifjurigot.
50 pengöt adománycz~tt husvétra! Könyveket rendeltünk rajta
könyvtirlL~{ szám~rn..

P. K r i z á n t egri házfőnök midon megkapta a P. Provinciális lelkigyakorlates vázlatát, -amelyet mi. készitettünk;
30 p engot küldött, hogy aztn szépirodalmi könyveket vegyünk.
Sietünk élni az alkalommal, egyben pedig köszönetet mondunk
nemes adományáért.
Xajdahunyad. Oly keveset 'tudunk erdélyi testvé:r-einkrol,
ámbár Onök nagyebb jeggal vádolhatnak minket, mert többször·
ellátogatnak hczzánk mint mi az erdélyi béreek közé. De megy
n Magyar Umtria runely mindennél beszédesebb. Gratulálunk a
jól sikerült ünnepélyeikhez, runGlyek fényesen tanuakodnak az.
Onök élctrevalóságáról • .~.~ beküld.ött munkákért köszönet!
Sz(\mbn.thcly. Irigységükben mi közülünk is sokan fognak
osztozni. Amint fönnebb irtuk 7alóban megfosztanak bennünk~.t
a kinaiak egy-pár testvért5l. Jel0nleg egyik jelaltet P. Provinciális már haza is engedte
a végső bucsuzásra. Kösz.önjük
.
~·
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az " Ifjuság " részvéts~rait, amelyekkel a mi Celesztin testvérünk halála alkalmával a mi gyászunkban a testvérprovincia
ifjusága is osztozutt. Gratulálunk a mindig szebb kiállitáshoz!

A Magyar Umtria legközelebbi·szruma ektóbcrben jelenik
meg. Munkák beküldésének ideje -~ug. 20. -

--···-

-~-::J.:?{ ..,

_

~ li~"-1 :-,..~,

~.:::~'
..... ,.,~

-62-

