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Oda-oda mcssze vágyom 
Hol a réten s virágon 
i!:gy dicsü mult eniékei 
Lebegnek, 
Ladarak vig dalolását 
Vidár.l csermely csobbanását 
~ -ep;csodálják, elringatják 
il. völgyek. 

Oh a sziven ode vágyik, 
1~1 a szell6 ~songva játszik, 
Csókolja és öleli a 
Virágot. 
Ott a sivcr11 ot c a lelkc~1 
Azon a szent, drága berken, 
Amelyért O mer:;veté a 
'V"iligot. 

Ugy sze~etnék oda ~e~Li, 
Sz~nt Ferencról beszélgetni, 
1iad&rakkal elcsevegni 
iel6le; 
Drága lelkét neecsod!lni, 
Ihletés ét vis :~za várni, 
.. ri t eni 1 tá pl4lj,ozni · . : 
Bel6le. 

Szeretnék ott a virár;hoz 
i.. kic si kis i bolyához ·,. -
r~önnyos szemnel ihletetten 
Borulni; 
Unbriá.nak cse:1des völgyén 
S~ent lltyánlmak szüloföldjén. 



il me.d4z-ral Istenemről 
Dalolni. 

urnbriának kedves völgyét 
s~ent Ferencnek minden léptét 
.i1.hol csak járt, uzy szeret!lél.a 
3ejá.rni; 
Al vernának sziklaori!'.á.n 
.A szaretet bábel-tornyé.n, 
Al~ly soha össze nem dől, 
::·egállni. 

Ugy szeretnék egyszer o·~te.!l 
Földiektől elh~gyottan, 
:.:id6n a föld mély álomba. 
Elmerül, 
:r=int Szent Atyán~~ oly szegéi1yen 
~Jád1(ozni csende:;_ é~;:-~~ 
:. r, T -~ ''li',,, \.. "'ZC.L . 

• • "; l .:... _. • • • ;. f) .. LJ .._::. ·- . ~ • ' 
-. - .. 
.Gf~.:rr.., ~.1.L.~. 

rikor az ég kékre festve 
is ragyogó csillageal van 
Beszórva, 
Istenemhez égbe-kelni, 
Szerelmér61 énekelni 
Hig csak nem üt az utolsó 
Hagy ótaa. 

Assisibe, oda vágyom, 
Ahol a kis ibolyákon, 
Erd6n, mez6n, minden egyes 
Virágon 
Boldogságom szorzöjének 
Az Ur kedves kertészének 
Ihletését, kezenyomát 
Ta lá lom. 
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i;lctér~6kolés • 

. il. Ju Istenhez ment kis Celestin testvérünk sirdonbja 
fcjf[.já.1. ez .:ll: 

" Itt 11·,,-.l(·'SZl.·l,. 
cl •• i..l l --

fr. ~·~atona :~el,C:'!c Celesztin, 
élt 20 évet, · 

megJ.1al t 1929. febr. 10." 

G }.~il~r sol~e.t és mégis mily keveset l!!:ondanak e ko:nor aza
val~! :- 'ckün!~ ez :1em lehet elér;. ~:;~r élctet igy clinté~ni nen 
1 "' 1 ,., t le -'-r-..,tJ ~,.c, c'" t ,rt .. ··zw··., ,_ t'\ 11·í J.. 
.J ••• .Jh, • .1.... 1"..,.~ l.i •• J. ";,~ v "c:, .~ ow: .. c .• '-• 

' o ..; ~~- n :1. i t é l j ü :: l:! c g é l e t é t ?• I. tcr-
. • • 1 , ' l t t l , t 1 • . , , t , l , • ~ l t t . . . r.l(;Sz3·ccs ,,l. ....... u.;:o~; vc ,ccpzc .{OJ. .. e cs cr c_-::c..uilO e e u. Ja:-1.; Vl.-

1~3jlé::T.ctc 6s életszcnlélotc alapján,. va&yis :cce;yelr~:i és 01 .. 6 -
a~ri sze. ~po~.i.tbol; s végül tul viló.~-;i érté:::elés tlérj_cgclése s;~c
rii~t. ~ ·ús szúval élet:! 3 nar;~r vilé.e::;lcör l;:a~csolodása: e~. " .föl
di" - !r >~eg-~rclni" - s " negdicsüült világ ölelkezése. 

I • .;:1. ~r :,:' ö l d i v i l á f.. "· ból a. t u d ú s é s a 
j o s f.. g egyedül az~ a.Hli a !cc[~:relni vilát;rcnclbe is belete.r
tozL.: s a~~~al együtt oelenyilik a Zi1ogdicsöült viló.e;ba. 

II. li. " le e g y e l rn i v i l á g " alkatelenoi: alap, 
kere t, tartalor1. 

1/. A l a p : tudás és j\Jság, malyokon ncgnyugszik a 
kcgyeJ.mi vilc!gren.O.. l 2 orszáe, 2 alt.ppillér. l 

2./ F o r m a. Vczércs~~'1e: Isten. Kcrotcszmo: feren
cc ssé~;e. l Istenszere tet J viltigné?.cti alapelve!~. l 

3./ r a r t a l o m • :·.~inden élet fennte.rto clone i : 
viz, l.::e11yér ós levegő. Lelki élete- szemjátoltó ite.la: 1~erGsz
tes fere:'lcessér;c; kenyere: Ost~rás ferenccsségo; s Ievegoje : 
dalos :eroncességc,/~oétal/ . · 

Zsenge ,nyilu tavasz 6leté:1c!: széps6got, bájt o :?ár ki vá-



lasztott lélekgyöngy ád; egy6bk6nt lelke Isten mfive~ kaleidosz
kopja, melyet ragyogásában belátni és örökké csodálni c~ak,a 

III. " !·.~egdicsűült világ "-ban íoellllk,a.i·qcJ?he:;,_ s7.~ntcn 
élet, erőteljes, diadalmas élet iolyil~, melyot a3onban Irir-
ni és me§itélni nom vagyunk hivatoi;ta!~. 

A földi világ" nég nasyon zavaros vissza ti:Ua"öxödésü ko.
loidoszkop votület, ki J<:cll belőle válas7.tani az c~ycdül ér
tékes elet~eket, é.letfenntartó ducokat ••• 

;.~ 11kogych'li világ" egy feslő, nyiladozu, dráp;e. virág -
b · , :r··1a · ' ' · · · lá ' ' l u-. ·cg llnoó, o J; mannyorszag es ~eazl. Vl. · gszepseg, mo_ y a ... -
dicsőülés világába", Isten dicsoséges kinyilatkoztatásának é
lő birida~nába nyilik és tökéletesül bele ••• 

,;.~~ jó Isten Jegnagyobb dicsősége a lí:cgyclrni vil~.gszférá
ban virágol\:~~.al mcgkoszoruzott ékes, díszes léle!{. Tanulrná...'lyunk 
tárgya lesz tehát megboldogult jó tcstvérüJl.k életénok c "föl
di világböln a 11mcgdicsöülés világába" fc jlödö ••kegyelmi vi
lága", ~clyet tor.Més~etcs földi életében élt lo, hogy vég nél
kül folytassa a r:tog non szü.nö örök ée;i }iazájábrul ••• 

KEGT.ti:Il i I VILJiG. 
l. AU.P • 

. Tudás és j.óság • 

El!lbcrok a világban •t? Elindilnak egyenkint eléjük ~a
bott avagy r."'aguJddjelöltc utaikon és a saját természetü1\:ön ki
vül az élet, .a kortörténoleln s társaelalom inditáse.i mcllett 
különfélokép játszák ol sze1-aepüket a vilí.gszinpad folvontatott 
függönye előtt, ese tlcg a kulisszá~{ :mi>gött. }lokü...Tlk azonban 
nincs szük.ségün};: sok kérd ö j elet felálli te.1~i c téren, hisz nom 
küzdü:'lk vilé.gproblétW.val •.. Lill az ig~sá.g:tloti'ogytiglani örök
élet- s rn.egdönthctetlcnül a jelen. Osszofüg~ést !:!iért nehéz 
keresnünk? Jo:111o á~lun): képessé2;einJ·>:ol s ösztönérzetcinkkel 
c földi !1B.t;Y vilt~.gban s ld !cell jutm.Lvtk a T'lcgtisztult terr:é
szetíölöttibe. AZ isteni kegyelem s egyéni terr!'észotU.n.knek a 
jua~os Isten s ez an.ye.ei úletvilág között harm\,niát kell tc
rem~enJ.ök. ilégl, sz·e~~·áf-szá,rn.y ~dja ezt m.ct;:tudor:1ány, JlÜVészet, 
erkolcs és valJ_as. 'Jégelcmzésk~pcn azonban a !:eGyelni világ 2 
ala'Opilléron nyugszi}~: sokat kall tud.nur-!·:, alakitani ntaD"unkl{a.l 
& nagy Vi}4.got és jónak kell lennünk, nc~-·IOSC!li isteni életet 
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élnUn]t:. Tudomá..11y és erkölc~;' .tu4ás és jóság• Eelyek át és be• 
1enyilnak a· lili élottlnkböl és világunkból a jó Isten ö"rök ·vi
lágába. iL1ti a téSről mctszett igazi evangéliuni élctet nor;ér
totto, r~1indent ez irányban állit be életébe. Az emlJor:homo 
Dei- a felelot világos ••• 

. uskin szavai:" ••• fehéritjük a gyapotot, edzünk acélt, 
finomittL'tk cukrot, f'ormálu11.k edé~lYt, csiszoll.ul.k üvo~ot,fes
tünk porcellánt,- ~ac csak egyetlenegy élő lelket .földoritc
!li, csu~: egyet ncg_acélozni vagy ncgtis~ti tani, csal~ egyet l:i
nüvelni, szóppé tenni- alig •••• "- Elköltözött jó Celesztin 
testvérüDJd;:el jól esi1c nekiink e szonoru, kor\Ull~at jcl~enz.ő vá
dat a:-' ö csct6ben meecáfolva visszautasitanunk. Er;yszcrücn az 
áltc.l, hogy o J:1.cgértctte, Jll.i volt a jtsé.gos Teremtő célja az 
értele::,_ fáklya vilé.eána.k !{igyuj tásával lelkünkben, t. i. hogy 
a. fényt, vilú.gosságot és ~ halha tatlan igazságot szercssüJ~ és 
egész lélck~::ol keressük. Ons~iviink s lelkünknek nonositésc
nf~s ezrclc széppé tevésérc eszközül beáll i tva. 

J~do:"Sajdcntia huius mundi stultitia est apud Dol.ll'r. .• " 
/!.Kor. 3,19./ }:ost nem bölcsell:::odün}<, helyes értelenben a.
~onba.n: u A tudomány a nyolcadik. szcntaég.'' /Szal. sz. }'crcnc./ 

Kedvos j ó •restv6~c tul állott az elvek harcain, b i?.• 
tbs iróWtü vezette. O törokodett a jú pap O&Zlilényképét ~~i -
ala~citani ömnagában. ·Sokat, fáradhatatlanul tanult. Olvasott 
kif'oe;yha""'.tlanul, állandóan a könyvtárt bujta. }~indent, dc 
mindcnt akart tudni. S hogy nom íelülctoscn,. bizonyitja. az 
hogy az olvasottak~ól utólagos vitru~at és mások vélemény nyil• 
vál!itását kértc. Findcnt tárgyilagosan fogott fel. Széles lá
tükörbe~ forgott s :ctindczckct lelke ld temelésérc és 6rté1rc
lésérc használta fel. Tudományos értekezéseket jegyzett fel 
In&eáne.!.c a fizi1ta, irodalom terén; igy a rádioról, 1"!\olclrulá.laól, 
atomról,eloktronról; a modcrn lirárol, ujabb költ6inl~öl stb. 
Findcn apró at g iránt volt érzéke. Foljegyzéseiben találu::1X 
igensok Eatematikát, ecomctriát, utloirást, szószcdctct, vér
nyor.Lás és láz-hőfok lejegyzéseket stb. stb4 lCötcles::.>ér;szcrü 
tanulnú.~,.yai:1.e.k jeles, kötolosségcn felüli ~vée;zéséről ner! is 
szölunk. Dc önnevelé sc ne:ü!. vol t egyoldalu:_}Jasznos ta..l'lácso1.:-!,al 
is ellátta ~·1agát a jellern ncvclés!J.ez. I-... lelkiélot könyvci c• 
ll5ttc is~:1crctesek valának. Ezekből alakitotla ki szépséges 
psyphologiáját; igy lett egész ceyénisége:j6ságos, éucscn ne
leg~\ 

-s-



Csodr.szép lelke volt,- vonzó, :ná.soJdml szemben csupa átc.dás , 
~~edv!cc:resús" ;:crcsott érzolrnesség néJ.ldil. Hány kedves epizó
dot örzönl: szivünJ{bcn rólu! ••• Jóságos lelkévol elevenen él 
lolkün~~bon. l.i:cghódi tot tE sz i vc j ósár~ávul nemes nk c. mi sz i vün
l:ot, dc az égi Királyét is, ki oly hr..mnr mcgkivántt•. öt, c hó-
ditó lelket. 

Értelem és szivl Két titokzatos árf'.Llforrás, molyckből 
mindo11 jó és rossz fakad; két alappillér, malyeken Jó vngy 1• 
ross.ű világ élpül, áll vc.gy dől.- Dc viráebo. csak az és a}:kor 
szökkcn, hr~ előbb birabó élctet élt. v~gyis jó élet és jó·lélek 
cse!~ jó szivncx és egészséges lélc!mek lehet c. gyümölcse. Pél
dr.. rá jóságos és okos kis Tcstvérünl~ • fr. Celesztin. 

2. FOill/íA. 
Vezér és kcresztcszmc. 

" FOI'l!k.'i.· dttt CSS(l rei!'. A i'orna az, nclyáltal .. vulruni a.z
z~ váli!: nr.ü • .fi .. lélc!mck u formája·o..lkotó Istene. O P;d nc!ci é
letet, szépsó~ct, ~collcmet ós bájt. /"Sej ó. t képére" /0 o. lélel'
nck c.z éltetőd e, sz épsége 1 bolgogság.:· é~ örö~c e élje.:" ·Focis ti 
D~ine cd· to --eYönyörücn mondjc sz. Aeoston. Jöhet ~z élet 
nindcn élvczutévcl,r.losol~rgó kélyévcl, és izzó örömévelJszépsé
gévol le bili:lcsclhot,csillogásávc.l cl!:úprúztr.. tha t; Istenköze l· 
ségct sohLSC::.l teremt .. s eljön c.z órr'., perc és pillr.nc. t, me ~:re 
lyon mindcn rucionuliznus ,mz. tcric.limrtus 1 pr.n the izmus ellenérc i 
Zelgyul o. Tcrootű alkotta lélc!~bcn c. z isteni v{:fSY és sz i vé ben 
QZ Ist eu utá.'li szomj: "C_:uiu focis ti Dnc a.ö. tc et inecni tum est 
cor nostrum, donec rcouioscct in Tc! li Isten a forma, ki vr~.gyá
vr~l ocgához ro.gc.d minclcn értelr.1cs l6nyt. :.inél tökéletesebbek 
:!.c sznck o. lcl~~ck, o.nnú.l .in!~ább nintcg~r i~<;.znclc látszo.nr..!: egyes 
filozoi'uio~: téves nézetei, hogy t.i.az [•.bszolutm én és ural
::odil~ mindcnbon ••• /In tellige recte I/- r~~·d!~ a.z Is tc n lelkét öl 
vczércltctnc~:, uzol~ c.z Isten fiai. 

J\. jóságho~ n tudásból elcGcndu c.z Ist_on lelleéből focant 
.:~öpo.ranc• átéléso1 hogy élctnüvésszé váljWl!c: 11Szorcsd r. tc U· 
:.~;:.~da. t" •• • bn: vuloJa t szerets~, v~ y sze re thet.sz ~r ó.nyi lel -
::eddel, ortJdctcl vc.gy képefscgcddcl, hát sz cr esd Ot végtelen, tc 
vú~ccny szcrstcttol,mélység[jol,bensösé~ecl. "Isten t: szcrctct." 



....• 

Akkol' szerctod Ot igazu, ha olnond.~tod· Atyádde.l: Intm1CL' .. és 
mindbnor:.! Drár;c. Colesztin tostvérürü~ édesen szerette :":~.agy j u 
Istdl!ét. A fájde.lomt,;l énokl6 szivóben a szorotot fchérlü r,ég
lyája. égett. hiszen csak nagán elmá..ü:cdései t, inádsácai t ~cell 
ol v;b.snu.fll;:, s a lelkünJ~ köm~.yokig clérzól~cnyül. Róla is állnak · 
Th6de s~. Feronertil mondott szavai: 11Dalolt az Isten trubadur ... 
ja, t.Ütlt testvére a IZIB.dár, 6:1.ckalt J\lkotója és a tcrr .. észet i-: 
ránti végtelen szerctotér6l." Istc11szcretetl ••• o mi sz ép,. o 
mily monneien szé vagy örök szcrctotnok nagy öröfc szerelnel-

Errol az égő istcnszerclo~~ől tesz tanuságot s eeyut• 
tal fcru~ces drú~a lc~dilcté~e beragyogó fé~yt nissziontriusl 
lallri hevül9te, vértanui vf.gy"d.é.sz:., 1~ .. ely a lcDtele szerclncsé
v~ nevelte Ot. 

0 1 i:lily boldogitó, ha valaki ~~özramüködhetik az emberelt 
i1ivö,sségérc # l·cgr.1Cntc.lli az ol téved t, boj tor j é.n után hE1.lado cm
bort. d boldogsá.~ra teremtott emberrel megisrtlortctni a véecélt 
és \risszavczetni az eltévclycdcttc~ct ~ nyálho.z. váll~llJcra 
venni, ~-lagun.1:hoz ölelni szcrctcttcl öket. Visszaadni Oket e.z · 
élű Jézt\SnPJ\: ••• O én. Uram, Jézusor!.! ;re vesd r..cg 1\:éréscríl.ct-hr . .-. 
bár néltatln:·\ vagyok és érdcnc"tl0!'. 1!.~ é~ eonoszságair11 niatt a 
l!lCf;hv.ll~atte.tásre., dc azért nógis bizor-.. istani Szi·1ed· vé:;tclcn. 
• ,_ -b ... , . • , ,_ t . •It .• 
~rga...ula e...:t,- auu. :~te~- nc_.:cn ~s- azo;, .~ee;~,re..u .. ~G , Illll:or ne -ev~ 

lesze~~ reá. ho:..)y én is Veled közrunü~{ödi.1essc:r 1 az cJ:tbcrok itdvö• 
zi t és ében. J...ú.t oD, lell<j. s.zcnc.ir.l elé t.ó.ru..l..nak n.zo szo::;é:-1;-r 1 tu
dat l u.n ~~~bere~:, ki~::, vadul, n.~r.i. is, ·crvc sze!,. t :i~ve.ngéliuri:oo. t~ .. ~ 
ni tását ••• ir;~.r bold or, talansáeban éL1c~(, pedig hány van kö7.b.L~, 
1 ~!2.: ha ·,.- .:;_6i~;:crnlnc~,-l(Utgolo s ~c:..--e;·~ctro ~yulaé:..né.:1ak a 10!T·• 
Oltiriazcnteégb~:l lcvü szc:~.tségcs s~ivcd lr{mt.- Látod éücr; 
Jé~usltror ... , gya~-16 •L;:·olt1 deo u tc sc~;itséged.del ncgismci..,tctl:..ct ... 
nécl velük a. tc atyr.i jcságodat, és Tt1..ily boldogok volnána~~ ől=, 
ha tudnák, hot,-:,r to őneki!;: ls Tormn.tojük, F6p_,!to.rtóju és j ü su
gos Atyju.:~ ve.~y.• ~~dcs ,Jézusom, !~érlek tohát, o.dcl neke;·, n tc 
kceyclncdct~ hoG~ olr!chcssek és I'l.O~~ondha.sser. nekik, ho· }j ö~c 
!s végtolon boldogsáera vannak tfl:rGrtvo1 és hogy tohoz:~át. a 
to i!1áw1sodra. vezessen őket, ho.(y s~cl.,ctotcd.no.k ezen SzcJ,_t
aégébcn a lc~mélt. Oltáriszonts6~bc:.:. ninél többe~. imádha.sse.
lal~ ui.Jll8rökre, r·1ajd az örö!: bolCLogsá.gba..ll ia''. 
~ itmonot c soro:c ferences vilé.gszctllléleterc is.· Schnci-
~~rncrth szavai szorint:" A f'oroncess6~ a Jézu& :~r. iránt va-



retctnok a vallása."- Ha n.ézziik 6t, szellene s szivc nelogit, 
nin t a tilz, a né l!dil, hogy tudná; lolJ~c von~, ni-:1 c a m1~.gnc s, 
a n6~-~ ül, hogy aLc.I•·l{!. •. S ha okát kérdjül:, sn.játságO!J~n fercn
eos lelkületévek ]~cll válaszolnunk. 

Eindall e11bc~ életében lónycgkérdés, J.1.o[;y mily világné
~ct cmbo1.,e, mily kél~dések};:ol !tüzd ill. áll szolet.J.o.tul:bo.. Vi
lágli.éz.ctL ••• Világitt;torony· az élet fc~:ctc tol![.:;crén, szükségos 
bizto si ték az élotára.rr1 l'lcdcrbc-terc1ésére. ; -i.!1dc!1 horuí.ly el
osztó ja, rnindcn igazság vezető utja. ~·Iarnoni~:us élet gazdag 

• · ~ á · · · , · b , t · 1 , • r· ·1···a "' lc1Vll~u.gz sa, var;y1s J..."ll~t:.O e:n.P.e ... .: ·ernc.~,-;:~~r ... a··cJ o esc. 
Abszolut élctproggro.r.u.::az Isten r..~:urn.ta. ~lészlct-mcgva

lősi tá sa az eszmé.:1yi franciskániznus .- irancisl:ániznus! Te 
fenséges nagy név, dc nem tartalom nél!.:ül, mcly tcrr.észctes 
ellenszenvet sohe., aimtil inkább tiszteletet és ncghodoló.st kö
vctclszJ nemes sv.ál,r·lazásod liJ.élto ro~<o·nságot tcrcr.1 számodra.-

A fcrcnccss~g lá.neolás, tüz, élct ••• ;·ondhatj\L~, hogy jö 
kis Testvérünk jól á.tértettc,- r.tcrt so~:at tanulr.l:nyozta• a 
hru1isi'tatlar ferences szcllcr..ct, I".olyct c2;yszcrüsée6hez ~~épcst 
!=övet~ ni r~!~~rt. j•:ivülröl l:özö!lségcs élet, belülről rcndki viili 
ucly azoy;tba)l csak e.bhe.n áJ.lott, ho~y !cülönbözött a felfilctes 
közönségestöl. 

Ferences lélc1: volt fcre.:::.s cs?.nék!.:cl: i-r:-.ás lelkület, 
~.láze.t, c3ysp;crüsé~, szcliaség, türelem, vig· J~cclély, testvé!' i 
szcrctct. természet s !llW'l.ke.szcpctct~ :1cl~··c)~(;t pontosan rész
letez~1.i le!lctctlc::.~.ség~:cl ho.tiros. "Örömtöl su.:-;ú1az.:.. arcc~l ncn
nc~:. a s~ent ház :i.~-~~i e. kurusr-a,···irj'a- u 2·-:.ily boldo:-:- vo.c-~rok, , "' . t 1 "l .. , l l • , l • .;J \-1. . r.·~r ' 1 "'lA :~ .. • ~1'"! ·.· r:''lr 1 •• , 1 • , " ., 1,. '' l .• • ro .10.~1} cn 1s c szeL ... u.J c.. a .. ,,~------- o,..J"" ~ .\O •• cl .... ti,; ..••• az \, ~~o;~ 
lantos~, nagy trubadur j~~;ruü: örö!1tcl1. v i J.~-~ EYCPDC~·:c ••• '' 

On tuda tos, c:.1ere;i!rus léle~:, clvhü, ig~~sé.r;ot nGlycnérzö 
lc1kü s koraoly lelkiil~crctcssér;ü. "It-ti is !~öp_,'yc!<:rc fa~~e.dha t
:=tá!ll~- oJ.ve.s~1atj1.~1:: :eálo.- ::.:Ül"!t S7.C~lt .ti'crc:r'1c _,_tyD.r~~ n ~·-is ibolyá 
nú.l ló.tvá11, hogy a legkisebb tcrcJ.-:tn6~·,.:.' ir, ·Ll!:'.' tö~~6lctcsc:0. 
teljesiti lc:ötclcs:3é[.:;ét ••• ott van a j-,?1-;"'L;ra •••. :J.:.,.é?.m"~· •• fújdn
lom, az CPbcr nc.t;y :'~Ö~ÖJ;lböszé:~;-;cJ. ta\Jo::; P{. j._,tcvöjérc s ~ltjn 
ki kicsi, da töl~élctcs életét. Ilyen c.2; ü!.:bc1" ••• " 
..., ~t~.1latlc.n. f~l,Cl".cc~ l~lkéncl= bizonrsá.Eá.t i:tutc.tjc. .a s~. 
torenetol tan~lt udc s os?.~te te~tiszc~~erctctcaErrn v~ 
:natl:ozól.ag költeménycit ~~cll vlzsgáll'!.i:C:.alo~'lak bolól~ c. m&da.
rai~ bájos csacsogása,. a virágo~<: zonélű L~cséjc, a naey nindon-. 
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- • .... -

sée crdol<:oszoruzta 1~clog szcoléletc.---
?orc:~ccs c~vakkcl bcléál~'.ni cbto c. ri.ae~"-nagy világba-· 

édes j o Ist\!llcr::- J1il~r boldo~ságos érzés 1 él tető erő, t1cr:;eyö
z6dés ey,. Tudni a;;;t, hogy c. lcll:cn sz. li'crcnc lelkétől itta
sul t, dráce Istm1•cróktol duz~~adó s halha ta tlan lcl}~ckc t égőn 

~' 

s zot:j az \J ••• 
.,., ,. l J , ,... ,., l,. ' l b é . ] ] ... t z .• .c. z az o c --~c •• •J.'. Z az o .... ere o 1 ne ~,. c s?. pen ~ ... ~ o c; 

~clkéneJ~ fejlödésót bcállitottc .• -

3. TART i. LO~ .• 

• • ..:J 'l t ... J t· l . . , , , ] ,. ; 
1 l~~~Ci1. c .• c .J.\;~L~.~a.r u c er!.eJ.: VJ.Z 1 .·:cnycr es .cvcgo .... -~ 

1;-ti ]-;:cd ves ri'88tvérl~énJ~ lcl~~iéleté~1Ck i tclr.: 1:crcsztes fcrcnces
Stt;C, iT·.cl~rct szoujv..z·ott; l::cnyere: Ost~rás fcrc:·tccssógc, ~.10J.lyel 
tápl:il]:ozott; n lcvcg&je: dalos fci .. cnccssó;~c, ncl~..-ben. é.llan• 
dóan élt. 

A. Keresztes forcnccssép;e. 

A szentsér; fob.1érojc: nonnél tijbb szcnvcdés, türelmes 
]{crcszthordozás 1 forrobb s_zcrctct~ nélycbb 'mcgulázod&s .... ·~:>ze• 
val c. =·~cxaosztl. Szóp Gs örökmegható a künny és báilc.t, t1.ert e
zekből kél a bünbocsánat s az örök szép é;;i koszoru. J~ki ·nom 
szcnvedett so:~at~ ~~1é:i.ycn és igazán, ncn iog soha naeyot alkot
ni. il szcntség és tö:~élctcs:;éG· össze var.. ioe;lo.lva· o. szaretet 
~ j ~!6bcn.: !ccrcszt! ':Ecyctlcn gro.mn a Lcres?.tb~l többet. ér 1nint 
nillio L[~r. n% iult.ü.siLbóll e~;y ne. p a ~:cros?.tcn, mi:~1t l·"~.indc:'1. 
?"íÚO.S lcl}:ir~~,.~~~OP lr. G. :r;~t. Vi~:tori~ III .5./ ::zért kell naey ,~10-
j ~cs3tilU léle~~ fl. szc~.vcdés érzé~~c:rty, :me leg !r..ceórtéséhc7., I!lert 
o. szc~toég e;loriolújn csak töviskoszoruzott hor:1lo!-:okc.t és csal\: 
~<ere sztl?<;feszi tc t t oz i vc ket övez. fvekir; be tcp;csJ:cclni s Dé gis 
r~1!nd~~·; -vidé.FL(-a.1 ~ lo'!.-:,i, ez. ol~ nüvészct! r•lClyet. t' .. világ iskolá
Jdbo.:l ncn le .n ct ncr:;tnnulru. A szenvcdcs ez Is-c;cn szaretetének 
a af .. !.oga s r. vis !~ed ó J~' az erény eyünölcsc ••• '' 

A ,ni j'- Cclo~~~tir. tcstvérfir!Jc ni.i.tcruo, h(\1 r. türelmes 
sztnycdcs~ ~'le_-.;~an~u tD., ~ 1:orá~y volt. Itt dolgo?:ott, hog'" Jé
zus. lS t.cn1 vo:~.t:.sa1. t -r.1c.r=·E:.ban ~:: c.la!d tsa l c l 1 ... c'ncl~ vá"zn~ba" b· s .. j -.. nd J ." ' •• • .• • • • ., a. o-
.zulol ~ ... 1 cncsccrc~ o.J~incl: 6rzG~~cny1 t:ir::.(J7.ÚO a Jall .. c meg-
~~ a~ ti~ ~~t,_.~ lelkével,, a!\,.n.E.!.: jobb érzclr-~oi vdl ~lÍc~tót-

n ~ cr~nt.L. Ll.,aen ebben alJ. a kereszt ló~·l~,.c~c is, dc· a· föl
\ 
\ 



e=tclkodésbon arJ!r.k •ar lllvol ta.- Igy ezen mélyértel.J'lü monda
tot to.láljtü: íoljcgyzésoi között: "f~n azonbe.n nap,ylclküségrc 
szór.i tottrun. A~ t golldoltam, hogy ezt cs~:l: na[·;ylcküséecel érem 
cl. :t Vizita e.l!:abé.vel irte. c sorokat, hoe~r nor: pe.naszkodott. 
!)zoval valamennyirc érezte négis lelkén. bctee;ségc sulyát, o
kozni azonban senJeit son Tll.crt- talán néz gondolat·tal scm.'fel-
j es megnyugvással, szcnt cngcdelrnesség:~cl i'ogadte. üQ"ének sors
fordul~.sát, pe cüg ~-ccimyirc fáj t noki a ne leg "fészekból vale 
::ipottyo.aásan. :i.!égin, uiJ:or r6szvétü!:ct fcjeztéi: ki előtte, 
ie;y szolt ódosai'.yjt!hoz is: "Ti azt gondoljútoJ:, hogy sokat s.r.cn
vedc~c. ~~cm is érzon, hog~r beteg volnéJ~. 11 Persze, hoey ncn é
rezt.;, ).Ú~tor életclonévé vált a keresztviselés. S!"(:\:nctt:~J kc
rc~7.tjét és békés ,.osol:Lycl ölelte r.!a[.;ához, ho~!,yf.anc, ·~il:or a 
\crcsztvisel6 Jézus je(';Ycse volt! ~ren }:ell jobb bizonyíté!: er
l.,o vonatkozúl~g, :··dnt se.ját sorai, r.1eJ.ye1-:ct c]r:él1~cdéseiböl 

t l •• • "T"' · ·n~"l're ~w l.."'-'·-.... 
"A~ci utánm: o.~~ar jönni, '\Tegye i'cl ~:ercsztjét, tnf;adjc. 

.... ~'l' •• .• , át 11 • ... ,T l·o"'y ' r .,_, cn r-e il '• d 1 ., "1~~ l lf nr l,..., C! -.·.'-' .. ) 01-r..ag es ~gel •.. cs.,c!.L -t:) J!l. J!. u 1 .. c .... "'r r(.-.. a ..... re i;) z 
~ct~ ~ s::~cnvc~ést~ hogy .. !dr.!u~as~ar·, -~rv.::~d ~n~\,; szer~tct~~c~ 
cs ""-ogy ezen .-.cre;;)zt lceycn udvon1 ..tclid, To '""dsz nc~~.c!il ld.ynn 
s a::~.cJ.yot üröJr~·.eJ. öJ.elck l:'I.P.ge.mhoz. :rnel')t édes, mivcl n. rre s~~cnt 
:;'iatl Hegszentclte azt, ~-~Grt kürt~lyú 1 mi!lthogy ~:ris,;tus sceit 
!'"'.eken és én sGgitvc Krisztusna:: hordozá5:ibaP., O, ez édes és 
1~öjl!"!.yü kereszt, 12cl;·e·t örö··T:cl J:eJ.J. nct;cs0:::olnor: nindcP..:1au 
és ~r.'l~O.."'lra vcnneu ••• ne lyct Ist~n vét; tc J. cn j (Jságr.. r.dott nc]:cr.11 

hogy által:-!. boldo;_,:::á. tc[~yc:· ~z ü lcgl:isc b b s~~ol~·;f..ját. I: z t o. 
kt;rcsztet ölelen T'a~-r'":-ilioz :td.nc1cP·lo.p, czé1.,t :1cr1 biroJ: soho. o
lé.'l hé.lr.t ~aoj1.da:1i az én Tercr.ttöm .. :.e~-;. J:rpc e J~cresztrc !:cll 

_ .. :indü~1.1!ap ••• ~· .e..gana. t s zegoznota ••• örö!:;~· .ol és hálával veszem u
ra :: agamra ·ezt t1.·: édességes keresztet, ; ·el;,.-vt ha öröi!l.!·el és 
sz oros an ölelek i :ac;o:·1ho~, clnyQron azt n boluor··st..got 1 r.tcl ;r::;t 
véecélul rendelt :1c~~e;·1 az é:1 i1tyó:1:. rr ._. ' ·· 

Eze lm é J hUs6~~cse bb szavak ne:r.1 kelle nel-: k. Cc le; sz t in. tc st
v-órül'Lc l':: ere sztvisclu fercncességc, ferences :~ere sz tc ssér:-c :·!lel
lett. ::e.r;y a kereszt, Pi' t G.nnal: visclojc, r:crt r.viinölc~c ér-
t , l •• • '} ' \ • t , l J •• 1 • vr/ - • l . eJ~e az oro ~ na zE~ .• 11. ,:eresz e e .;urumck, r.1~nt ez a kercszt:1e~~ 
J.'clr:1B.gasz-:tositójo., - jeles példa rá jolclkü Testvérkénk ke .• 
rcsztcs .fQrcnccsrii_ér~e, ki a halál utjé.n jé.rván is i&y énc!{clt: 
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" A mindent éltető Napct se~ látom,·. 
Keresztem csücske arcom árnyba vonta, 

;ne, h~gy keresztem ódes, jó meleg, 
S rajta keresztül Isten Napja rám tüz 
Azt érzem, élem csendesen, naponta ••• ~ 

l Lennék! ••• s vagyc,k l 
Zárndékul mit mcndjunk szenvedéseire, h5s 1 fájdalmas 

lelkére: - -
"Te akarti.ld 1Uram, mert igy szép uz élet: 
Har-ual, k5nnyesen, gy6ztesen ••• " 

l Klement I. / 

B. Ostyás ferenccsség. 

A szcnt fq~u.dalir.ak u. szarályck betartásr.k által (lyn -
ná lesz ~t szt:rzctcs, mint a Szent 0stya:"Ostyn. 1 mert c. rend
sz:tbály :íldc·Zt~ tt6 tesz; szent, mert megazenteli [L szcretet 1 
l Benign.: l t.A lq~t5kél~tcsebb Pelsó hascnlat()ssá.g< t :::. Szent 
Osty<L s ü. szerzett;si jL:[::ycs-lélek között a sierit f<gad;;.lma~ a 
Szcnt ('stya fótulujdtnságainak egy'kevágó. lemintázá·sai - révén 
k~p juk: fe hér Os tyi1 - fehér lélek; n. láz a te-s Jézus ~- engod.el-. · · 
mos szerzetes; igénytelen f5lsée- szegény toldog jegyes-lélek• 

Vannak sziizeink. Az Eg és Egyház ékei, büszlceségei~ Van
nak s~~üzcink, gyönyörü szrp alr~kck, a szent kereszténység leg
SZt;bb díszei, szemrc is, lélekre is és szivre is gyöngyök! Ez 
Lztán gyöngys<r! ;L szüzi lelkek az Isten virágai; ez aztán n 

kesz(lru!" l Pr(lhászka l 
Mily öröm u.z 1 hc.gy sck:1n rr.cgértik e szók<J.t:" Az Isten 

szólit minkct" hegy szüzen1 ifjan, fehéren álljunk elébe -
" ké~ ~t kéz te~~ Drága ltjlkek ezek, ~1.kik meghallják :.1 " qui 
pc·tcst c~~pt:rc " igéket: 

" En u.karr·m1 mindenem, he gy virul j 
Ifj an, fehéren, .diud;_tlnw.san, 
Fehéren, szüzen, aminő fehér 
Ís szüzi u lelked ••• " 

l" Alexius" l 
Az igazi gyönyörüség a fehér Cstyn élvczésc s o.z o. szép. 
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lélek a. jó Istc1111e!r. Ezek c nüvolt~ uri lelkel':,. akik ~o~ 1~~1· 
söleg, dc belso hasonltl.tossáeot tucLnak tere!tltenl lolJa enJi:U' 
s isteni legszebb Ideáljt::~ kö?.ött. S igy vc.n e7. jól, mert lfiY 
értik. :meg oe;yn.ást. " I!c1n ;i ó az cr.tbcrnek egyedül lerm.i" .- po. -
rndicsoL•i SZ<.;.Ve.~~ igezsúg .. 1. á.:.talános 6rvényü.l~c.gyo.rázni nen kell, 
érti ezt rli~1donki 1 akinek onbox-i szixc és érzö, szcrelcnro vá
gyó lcD~e van. Szo~jazni és élvezni Ot, hogy enyém legyen, aki 
szivcr.1rc lcméltóbb ••• A vérző, csalódott sz i veJ{ tro.gúdiáját, 
esetlog tre.gikonédiáját eléggé ismerjü}~. 

rjl,... J. o·· I,..-!· ..... ~,nc 1r rryo··n.,ro""ru·· rt";l!'l""'bJ" n • szcrze tc si J. c l_l'VC s-1.: .. ~ ·~ \J·-..,,._ ___ ,. -\. Q -Ci b"'"' ~ tM e 0-..J 

lek! To, ::'.kir(.; ez u világ igu.zá~.L ncn volt méltó s c.ki u7.cplö
telcn l63l~örbcí'!. ukc..1.,te..d le éJ .li a t:) rövid életedet, dc j ól vá
Jcsztott!l! Szivedrc halleattdl,- a jó Ist3n szólt bcl6le,
édcs Jegyosra akadtál, é~ ujból megnyilt a paradicsoE b1puja, 
m.idö11 eljegyezted 1.re.gcd Ovolc. O szép nr..p, ó boJ.dor;, dráec. nc.p, 
nidtl/l ttind~El, dc 1!1indc:n vasárna.p i ·~ez be öltözött s virágos lel .. 
ke~<: ru1rtirkoszorus szivvol övezte körül. S tc éci.csc~1. élvezted 
a rozstis ilapoJ~ nc:!7~yoi boldoeságé.t:nikor ni:ndon tövis il1v.to
zö tüzbcn ég r~cr,; s e. mézcshctck égi gyönyöre i t:nil~or n szi vck 
a boldogságtól cs~~~- szcrctni. tudw.k ••• nc.léptél .n parn.dicsOF.J. 
clúttcd is :i'l.cgnyilt virágos ~:apuján• A Jceycsscl:kéz n. kézben 
gyönyörittasan, oei~l"..yországos boldogságtól áh1odozva ••• o dc J6-
ságos is a jó Isten, hogy ennyi paradicsomi gyö:n.yört tercm.t .a 
szegé~y 1 de drága O!"! bori lclkclmc~c.-

Elro.eadte.tvL'.. i::..,ja. elJn::lkcdéscibcn: n~~ily :r,w.gasztos, nily ·· ·· ·· r·· .. 1· , , t J,·· , T'l, ~ , l t , gyonyoru, onsegcs c.i'.r;ya 1 u,:} L sz.uzcssce. l!..~-"~"tcZCD az o a-
roll e fehér lil~om.o1:et és UL~' tüni~: fel, r.intha ott az Ur Jé
zus oltárán az i::lct !'özclébc::,_ fri::~n0bbc.k, szebbe}:, illp.tosab
bak lc:tu1éne](1 1:ü:L). a. kertbe:;,_,- bárr1ily sz ép is, bó.Pmily illa-

. tozo is- néha-néha m6gis rászill az ut pora, s bizo~~ r~szorul 
a regeeli harr.mtra. i1.z Ur oltárán o.zonba:1 nindig fényc.s, min
dig hodig hofchér narad, me; csa!~ az Urnak illr:.tozo élete vége 
el nem lcözolcdik s ak!~or szi:rmai lchull~no.!·: és c_scndcscn, fo
hére!11 szépségcsc!11 boldo:;s:ígr;al ~zirnai o.z Ur házárP.. boruhk·'..Jc, 
i'lintogy-tölelik a szcnt~;agi Jézust ••• Ez az élet a boldog,gyö
n.yöri.iséggcl teljes az éde,:,; Jézu;;;nvl~:viré.B lcru1i 1 hófehér lili
om és loszaltittn.~'l.i magátol az Ur Józustul, aki nae;a mondjc.: 
"i·ren ti válo.s.ztottll_tok engem, hancn én választottalak titckot~
Virágozni, ille.to~ni a.z Urno.k s oidön elérkezile a virághullás 



ideje, lohullni az Ur j.f:zus szontségcs Szivére s illatunk~cal, 
foh~r, tisztaléloJd::el fölszállni az Ur örök::~étartó örömébe,
az O iHládására ••• "EzeJ~ a lelkek nem látnak mást, csak boldog
ságot; nem ércznek, csak Krisztus szerelr.tét, s szivükben ég Q. 
Jegyes csókJa. Lbi vúgywc van oly mély,mint a tenger,- s vágyó 
ölclésük, mint a ruzsabliabó, szüzfehér:O szitsd szerenned egy
re jobbani ••• nincs is szebb szépség égen-földön és szebb örön. 
e föld szinén:"Tüske, bogáncs közt is sértetlenül nyilo, Jé
zusra néző kis fehér virágnál", o nincsen édesebb! ••• 

Ez vol tál és ilyen, édes kis Testvérkónl:, aki tömj énes 
és illatos oltártronus körül virágot hintettél:" csupa fehér 
sz int köröskörül",- s e mcllett csodás, szépséges nE..:_.y jövőt 
tcnettél:"repülve szálltál a Szerelem, a Tüz, a Jap felé!" .... 
A · Amily fehér volt, ép oly szerény és en~edelcms:égett 
nagadással mártirörÖl:rr.1el a neki ki szabot 1: szcnt l:crcszten s 
alázattal ez édes máglyán. Ugyszintén szegényen, vág~rtalanul, 
-mir,.t elrejtett Krisztusa a fehér Ostyában. 

C. Dalos ferenccsség. 

A dalos lélek ferences lélek:virágillat, nadár~al,· csil~ 
lagragyogás,- szemben- szivben ••• Ezért áll i~y is.:dalos lélek 
a ferences léle]~. Ferenc Atyánk is dalolva énekelt nagy Istcn
szeretctéról, mint szép tiaphimnusza ig~zolja. Ideális költői 
lélek volt, nem lehet csodálni, ha az O hü fia Atyját ebben 
is követte. Dalolo élet szü1 csókjától kigyul a lélek fehér 
tüze • .P .. ldott, jóságos lélek, ki jó Istene napsugaras mosoly~t 
s me leg szeratetét csokbr, .. ~ köti és ugy csókolja bele a drága 
emberi szivckbe. s~erctetünkrc méltó, avval övezzük és gazda
gitjuk is, ki sz i véne~: mélyeiböl a szebb vilá.g és a szebb élet 
L1egnyilt mélyséBeiböl táplákozik s anrtak pazar kiáradását hin
ti sz ét az eszményekért rajongó emberi lelleekbe. Az ilyen lé
lek hirdet több tavaszt, több derüt, töbL 1.-.cleesér;et s az i
lyen lellcek cnelnek, visznek, huznak a "Kék vizek' s a rna;~-as
ságol:: felé. Ez ele adnak uj érzésélcet, uj himnuszt és éneket aj-
1.·1m.k:ra. A~ ilyen ideális, k6töi lélek lelkesedő, napfényes, 
érzésekból tetteket kiváltó, erőteljes, nen.es és tiszta magas
latokon ólö mélységes egyéniség, aki a lapályt, a közönségest 
lenézi s erdők lelleletéból él. Esméket hirdet, zengö lélek, 
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ki élctével énekli Te Deum-át és árasztja a s7.cretet piros
rózsás és árta tlan f'&hérliliom.os élete illa tCt.t. l1ndcn csil
logás és fány, ninden é!{ es ség és disz kiárad az olyan léle~=
bol, IJ.olvben az öröi-l é~ s21crctei; ~'l '..ll' j ai ~cngen.o~~ s az olyan 
szivb6l, '· mely me let; és s~őp. A sz épnek tu0..w1k vl'-li0ildezni s a 
szépnck elhatvedása bá;1e.tossá, igen bá:•1atoszú tesz. lrúgis vi
gasztaló c nagy-n.agy szoJaoruságban, ha a j ünaJc és szépnck va
l?á.zsa legalább enlG:;:ciben él. J ·int valruni eyö~1yörüséges rozsá-
b . l # d • . , "ll ta ] ll ,, ,., ll 'b''] o ,- ara .. n a::.!,'..a.-~ 1 a· .c woo .. , sze ___ c:;.J.u. o ..• o. 

Fehér ru..h.áhan, fehér sz.i V\rci, r~:l(.;:t.' l<!J.el~L:cl- daloSU.ll 
>:cll ünnepelni. Ez ami Colesztill L...;~i;·irl;PW1]: clcte:Ln~.;plés 
fehérben- dalosat'-•· .Fehér o~t~;ci,.; léle 1-:~·:c1, cl~los, nm~sibl.lú 
szivvcl ••• Lelke fi::10:il érzés(;it_. vj~~:yaii. 1 szercJ.mi öleléscit 
Jó Iste~!e iránt so~(:tor papírra ·.r;.;tcttc, ezc~c az ö szépsóges 
köl teJ,lén.yoi. -~·!e:m tulsok, ~z áJ~mJ~ 3u ]~örül van, nclyeJ~ ~<éznél 
van.n.ak. Sok el is veszett s igcaso1~ azoL szána, nelycl~et neg 
nem örökitett. Eanssulyos és i.d6Jaértl:·:(cs versek, különféle 
klassziJ~us és uj a hJ fo:rnákba.n. Legnagyobbak a "üiva tás" /sz. 
r·~rc:nc hivatása/, qs a "Lécsviráe"ow gyönyor··J alJcgorikus dall
játé~ _a !~~s J~zusl;:;~ életéből: Tov~íbbi: "A 1~ar;ye.r bar~ t, Canti
ctun, Ur1br~e. vol,s~rc oei:1 Oda vagyOJ.11 Szcn·t Ferenc a Vlharban"
~c~~n?~sck;Íirt~~li UB.l! Tavaszi clal,'J'~.ílle.~ :-E~' J!t'.jUsi u::.l.J stb, 
'J· ,ll,· U"'"'- l"e·~ ..... c-··c 1 ~ thr·· "Lc·..,ne~- s -r.-.--·-·, J· d l ---~ .... ~ ......... H~.· ... ~~.'L "-~ :._~ ... --"ó• . ·l;,_ • ·,c.0 yo :J.:~rr~cu a , J.~a-

l .. é.cso~1;;'"estJ. J .. teii-:.cto ~m~JJ1á11, .~~ nép be.r{~tja,Az úlct tengerén 
.1:.. koldusfiu J ~Sus báro{~P~.rfclhők köz ö t t J ,,illlud t e. r. ö1.,o:~ múcsc~ 
Vigilia,-~tb.- . ' 

r· 'l · , · 1 ,.. t · l .ara j_l~ YlC!.. a.:arl"Wc oJ~e ·, JC cn esetben csaJ: cr·v-!cét 
bb . 1 , t t ] ] . ~ . ,,. ... , J • b .. ,. .. . l 't.: 

s::-~c 1uczc e. s~o .. :.:,u. u .• t .... ·e .;:rseE~Cs c~1söscg ~: ll.rP.~ mc]e!:;-
tHv· a~;o:l PC -~o:1álu _;_ ulülc:te!:, EO l ve~{ viss:;.~jtr.Jt•;·rf' találn.ak ér~ · 

~ • t. "' 

~6~~ej1.y lcJ.ki.i.nkbc!: ••• Lússu.nk akl:ordoknt, ~-·cl;·ckcn a szaretet 
... zs~· •... l- • '·,r.~T··ir. , .. t ll tova .,,,n.!"lk a "~is ·,.,a<J-'"1"1 ··~,,,.,,.:; ,,ottl ,lu ~ .... u.~..~ ... "'"'•:.<!· ·"'··--~·· , .. J .. (.i,. • •.. , ............. "' ..... ts 
fiü;ctébul, ki;'dalos szivvcl, énc1désl~c ~e}.>t~nY~iilve, sxL.Pn:',rcs~:t
_,_ ,. .. V'" Vl• ~'~l' 1 -c,--:VV""'!t= rö·r:>ül·G -~el" ····a,. .. ""~b~ i .. ·~c .. -~ .. ar·~"-sr~ -,~ ~:;o,~'- o ..... !' .•. -~ ...,_,_ :~ -- .•. <-. •··-:,·-··' c .. , -, .• ('~'-- u. e.~ 

:ü·~G.urö~~Pc p{wi~o\1~., ;w,:~· ott s~~iLltelcn(J lLlcs6r:lcGsc o. · .iu Is
tcnkét, }.t~:-m~.'J,_e~·.:J fol(i!.lci: ju Urát, ':icsiJ.:6l:~c·: .. g~r,··r:ol.~.t. 11 

j~[!;és~r élctét lehetne mcgvilé.p:itc.ni koltenén:/cibu). Ig:' 
:i.cltér:.c:: fehér ~letét J Plclyne!:: visszhe.n~ja· :.:.:•_,cn. b"l.c!di : 
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"Fehé1., a !Uld, aa ~ 1ener ••• 
Fehér világ ••• 
Fehérbe' lenni jó.

Fchérbc zenei téli S~.él 
Fehér dalát 

Fchérbc·hull a ho ••• /Téli dal./ 
S8ive pass~iflorás cimcrezéséno!;: eredete: 

"Virágszál to is kicsi virágom 
Virág~ásod csa~ az Urnak szolgáljon, 
li.crt O téged ugy is nagyon megáldott, 
s~c:o~vedése szcnt jelével ellátott. 
S~üz szivcdro szurta s~ceét kezének, 
Szüz szivcdet szerczte J'leg helyének. 
Bármerre is bármely helye:;.1 meglátlak, 
Tc benned a Teremtore találok. 
Hid találok e virágban Krisztusom, 
Könnyeme t keresztedre hulla tom. 
SY.oi.teimnel e vj -rápnt szemlélcm, 
Lelkerttben a s zef ·r r .. - ~. : c~ :'t·:::~] cn." 

/1Jm1;ria YJI:;yébcn ~/ 
~,.1. c ul· '~o·"ll.y~ 1• bolya Vcl·t '>·i ··•.:..,e· J-:!~J··e!i'1Cl,. •r1'1··~ ·· · - ~ •• ,., l,r ·· .... ._ u Y' 8., .a. •• 1 c..~._"'- j v.&. lill. v J., .r.'l. ~ . c.;.t, .. '-" .. · .· . 

vébon illatozott édcscn, virágzott szeliden. Elete fercnces
al~crná.s-kálváriás élet volt, ezért találjuk nála néha a bána
toe viláLszépség halk felsóhajtását: 

"l~e:r.t ii~ik nár a sarkicsillag, 
Kialszanak az égi fények. 
Ig~ járok én, irgalmas Isten, 
Am1g Tehozzád visnza.térek: 
Pislákolok, meg ujra éeck, 
Lily jó, hogy igy csak ujra égek" 

· /Ad primam./ 
De mégis csak nindie; vissza tór a bizaltlas hangulatra Is

tcnéhoz: 11Tcnge1., ti.i.zcJ::re sz01njuhozva", liiint "r ikor a föld ki
sért" c. vers6ben bolát)a, hogy: 

'~.iégis jobl., igy ének nélkül ••• " 
11 :le•1.gő szivvol, hang, szo nélkül ••• " 
"Jl.ratgatni konkoly nélkül 
Lelki buzá t é ei rónáil .••• 11 
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Pedig: - . 
n Hej, lennék! lennék én is, csak lehetnék 

Sóvárgó lell.'ii turista gyerek · 
Kószálója istenes hegyolmek 
A napsugár hol végighentcrcg ••• " 

11 J.És ahonnan mcssze-mcssze néznek 
Titkolt örömtól reszkető nagyok ••• " 

Ily vágyó sóvárgás 0 betüzi" lollret s c betükből egy-
egy sóhaj néha kipereg: 

11 Lennék ••• De nelcem más tisztség jutott. n 
lfily kedves o ~cgndás hengja. S tovább: 
" A mindcnt-éltctö liapot sc látom: 

Kerosztem csücske arcom árnybe. vonta, 
De, hogy keresztern éucs, jó, melcg 
S rajta: kercsz~ül Isten. Napja rám tüz~ 
Azt érzem, élen csendesen, naponta, •• 

· · · l LcJUH~kl s vagyok? •• • 1 
Il~"'cn ·al'{. o· 1: lk e ::nindi[~ dc rüs, mindig j ;>s:igos, 1:lindig 

f"~c:n,.es. bz. li'ercncct'!hol,~-~~~::g",_ ;··-:'1rzr;jé;.,_c~:'! nevezi s n.z u 
., l. v s l/" v-~ 'r"\ n}{ n•~''l·~.n-ofrn l: '•)~ '";...L'rl•"' ~,..,'l ·l ' ',' 1-, ., t,. i. :n vol-l- d 
~· ... "''• ~~ .&."-~. Uwc.vv t. •• ·•"'""''-' .J ~'"-u ... .1~ ...... ..:...~ .... c.... " • 

"i.ellcmn s~c.várc. fölucrcr~z.~t t 
~ követte~ 6t a hü fcr~~cct 
S boldog vr-.lél: az 6 körében ••• 

. d"" 1 t. - .. l ~ tt ll D~ ne:i.l ~ -o~.,1e em so ca o ••• 
l A maeyar barát./ 

.iulD{ir~ szeroti Ferenc .~.tyját, ho-~., nindcnt o.lfelcjthet 
'Csa~.( e~·:~' rn:ra.d ••• s~.,I•'erenc nnga, 
};ei.,..t őt a lalkem ne~ feledte el, 
Hivon l;tC~örzi ·6t :!!. hü '!.cl.bcl.a/U,o.l 

l-issziós l~lkénc~~ lcinsce régi vágya: 
· " ••••• · •• a ré e; i vágya111 

Hajtott-üzött folyton engem, 
J .. elkekre Dzomjazott a lelkem." 

A n Tavaszi dal u if.ju élotcl~ tavszos halálána 1 alle6ur i
r\ja. 1•a.vsz v~.h s né eis 

l'}1ull a virtir;, hull a lcvél-Errc-nrl .. n 
.l.inha· csupain halni jörmo -J;_ tav{'.szra'' 

----------~--·-~---~----~---~---~ "IJnll a virig, hull a lcvél-~~l're•arra. 
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Hadd hu]J;jon, hisz halni jött eeak-A tavaszra~ 
A Krisztus követés holdoságát ecseteli ~11Primic~ájá 11 -ba.n: 

11 Akik csendben 'i'éged követtek, 
Akik kerestek: megtaláltak, 
Kiket lábadtaposta utra 
Vezettek titkos égi vágyak. 
Fölvették enyhe szent igádat, 
Keresztcsen, halkan követtek,. 
Fehér vágyak, pirostüzekkel · 
Felyck szemükből i..~.tegettekfr. 

Csodt3.san kedves, midón a bctlehcr.li Jézuska cl6tt ó..llva 
bátr~ mcrr,L~ondja: 

"Eckcm e .. lágy aJku mosoly nera elég, 
Heke1~1 az alle maga kell,mclyröl a~ lcsugárzott" 
" ••• nern elég a mosoly, nokem nagy tüz szcrctet kell.li 
Erkölcsi szép elveit, lellee finomságait nagyobb össze-

függő költeményeiból ismerhetjük mcg:Hivatás, liécsvilág, Kol
dusfiu.Alljon még itt költői müvészlclkc igazolására a: kará
csony várás karácsonyi lélekkel. 

"Tele van a lelkem ma mosolylyal ••• 
Tele van a lelkem c léggel, 
Nyilnak a titkok az éjjel ••• 
Tele lesz a lelkem az éggel ••• u 

"Fagyon ridegen, jégea hidegen, · 
Hév lelkem rcpeszti a várt idegen. 
F.gy szcnt idegen1 kit csak idebenn 
Hol vágyaim égnek, . 
li' orr ó melegcn1 égö sz i vcacn 
Ismertet .. az ég· mug ••• " 

· · /Vigilia./ .. 
Dc nem mogyck tová.bb, Ha kezembe veszek egy k~Jeidosz

kópot; ahogyan és ahru'1BZor forditom, ugy és annyiféle szép
sée tü..nilc szcliwmbc. 

i\.z él(, tn ck minöséec, értékü e. lólekt61 függ, minhogy az 
élet - lélek: borus lélck-borus élet 1 dalos lélok-dalos élot. 
A termékeny, nemes gondolatokkal teli lélek ád az 6lctnck vég
tclen értéket. A d&loló ferences krisztusi lélok-kincses ra
e;yogÓ csillagos ég, honno.n sugárzik s fénylő arcu angyallel
kek muzsikáján édesen cseng c szegény édes ambcrszivckbo az 
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Örökélet, r..z örök szerötct, végtelen béke, öröm, boldogség ••• 
Ezért tulajdonitjttic neki is 6Ftékül dalos fcrencességét, mint 
kell, hogy lelki értéke legyen szent Ferone atyánk mindcn i• 
gazi~ tisztaszivü1 nosolygószcmü gyormclcénck. 

Befejezés. 
TeJe va.n a világ tomboló élctvággyal. Vinden virágzik, 

fake.d, nyuj tozik-élllí a!car .A nyiladozó virágbjJ.lbótól a termé
szet fakadó szépségcin korosztül, a fcjlödő kultura, tudomány 
nagy vivmá.."lyain út az eszes e~bcr :nagy él:n.iakarásáig: rnindon 
élctet sürgot • több életet. iir.lde a Festcr és az .ú.tya élete 
rA.s kia.dásu volt és ne1.1 ezért az vlctért éltek és haltl'.k meg. 
: .. ·ég akkor se:n, ha vér;tclcn szépséggcl, ha tártr..lr.n örömnel tc .. 
li, lnég akkor SCt'l1 ha feneketlen Uél~r és ~1atártc.la.n nagc.s; 
Mcrt lehetetlen P.Z olyan élet, 1acly nel! r-.7. Öl.,öl-= Igazságon s 
c.~ Öl"Ök Élct(;ll épül t. Ee beszéljünk i t t hcnis ~':Ul turf' c j lodés
ról, nodern filozofiai álsziszténákrol: élctet élni csak a7. 
t-:.·.;;.t• ~i azt botctözní is tudja. Vasárnapi L .. Jck~cel r..z élet 
könyvének tiszta olvasásáhöz, mclybcll ott találhatni mindcn 
életre érdc;;:,:s él{;tnc::: lélckbcvisszhanzó ·. agne Chartáját: "fi
a t voluntas. tua sa~tctissina • 11 ;:..z Istün végtclc;n sz en t akaro.-

ta o. töx-vény,ucly szcrint élni lehet és érdemes. Kell ide 
vilá.gföl6nycs hit, l!lcggyözódéscs lélek, olv<.~du szív, m.ert az 
isteni életre h1vc.tott eranek a g}7 0.korlvtc;r: D. kfl.takombás 
krisztuskövctés. A jézusi 6lctprograr.1 .. csak egy lchet:kövcss 
cng~-tüzön-vizcn l~indcnon. 

S hogy az ily krais?.tusi ország fölépités~ ncl!l utópia, 
muta.tja tá.rsa.dalr'le .. , polgárai, ukik köz ül u ey volt a mi kQc1-:.·. 
Tes tvél"tén!-~ is : fr. Celesztin, -aki sz intért élni akart, élc
téi--t kiáltott. Csakhpgy nett ment ezt tanulni a Ganges var-·y 
a Hilua partjára, sen Tolstoj 1 ni ts c vaey J~s filozófush~z ,-
a legnagyobb életmüvészt követte: : =~ü isi :;z. i.i'crencct 1 kinek 
l'}lkc mágncs, Jacl;-/ a Végtelcllhez vonz • . 1\. ferences élet ti t-
}::a a:1 iza~, j\> és sz6p eszméjének m.:;lüg 1 ferences Jdadp .. su kö
vetése. Ehhez kell léld~-mély, rnint a tengerfenék; sz!zv - for
ru :·lint a tü:.::katlan, vagy e. pokol;-s ~ünd e:&c!'::ct betöltő ha. 
t{:rtalrut jüsúgosság, igazsá.goss~g és ::P'.:öJ.csi boldogság utí.:1i 
m6l11Jégos vágyás é::: cr6s a~,~al'•o. t. Ez pedig ; ·~e; ev ol t j'-' 'I' c stvé
rü.tumól, }ci fehéren, d~losan futott Atyja nyondoka.in Jézusa 
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után, 1nip; cl nem ér•t egészen I!ozzá;;·1cr:;áll t a:&táh sz i vdoboe;va 
Ilr.jnalorszáe; kapuján, u..cgérkezvc az örök oljcgyz6sro :llásza
jándékával-su~árzó koroszttol a váll~l s illatos liliorru~oszo
ruval égő homlokán. 

Sz cn t Ferenc Ji. tyja éle bn.üvészctét-életébcn megvalósi t
V& és átólve,- sajátitotta cl: elöször kceyclem, aztán a ko
J!toly 1n.u.llka és teljes ú.tadás 1 zárköve a bölcseség, alr..pkövc 
a~ eros. r:..karat s J!lindczck lrulc·sa - a drága Keres-zt. 

J 

'r. , t . L> Ut~. n pes • fr. Szilvcsztcr • 

GÁROO!!JI GÉZA VILÁGiJÉZETE MÜVEIBEE. 
/Harmadik közlcmény/ .. 

III. 

Természet és a csillagvilág./1./ 

Ugy gondoljuk, hogy ballép~st kövctnénl{ él, ha cnlités, 
ill. kieeészités vagy összefoglalás nélkül hagynók azo!:~t a 
szép, érdekes gondolntokewt, és 1ncleg érzelmeket, mclyokct a 
"szüz természet", tiszta föle! tavasi leheletc 1 tai!lm.-barko. 
virázninak ezreivel tclcszórt ·arca, zöldelővetéseinek sokat 
igérő lcploi, s a"milliárd mej; m.illiárd fényes titokkal tc
lcszórt csillagos ég11 /Este./ szcmlélctc fakasztott lelkében, 
azaz csalt ki bolölc! 

-----------
l. Természet. 

Föltétlen mcgcsonkitanárut c tárgy elhanyagolása által 
azt a lelket, moly intim lrzelm.civcl a természeten. csüg~ött. 
/2./ --------

/1./ !In. c közleményben az cmbcrrol, mint a. természet 



Gárdonp öntudc.tla.nul me,6rcztc, mogtudta,. hogy a te:rmészot 
egyedel órzolcMkoltúk, h1szon érzelmekkel vannak teli. !.élek 

·-alkotásai ők is s mint ilycncl-:cn az érzelem nélységc, az ég 
ajándélea lelhető föl. Ime tulajdonságuknál fogvn szcmlélöjük
bon hasonló érzelJneJ:~et keltenek. 11Ve.j j on a szinok gazdag vi
lága no:rn érzclon fejlesztő-o? A növények és álla toJt: külsö 
káprázatos és o lbüvölő poopá.ik~.=al, amelyekbe főkép a szere
lom óráiban öltöznek, nem érzelmokot igyekeznek-c kicsalni? 
:Bs nom hangol-c bon:nfuilcct is, hol örÖJll.rc, hol szomoruságrc. a 
tenger, a növény- és állatvilág szcnlélctc?"/3./ Igy is kell 
ennek lennie, mert a természet al1-:otisaibo.n is a végtelen Al
kotó végtolon gazdag érzelomvilága tündököl. 
· Hol röpködhetett vome.· inkább csaponeó íantáziújdwl, 
· nd.nt a természet kivirágzásAi;között? l·=ár hallottuk, hot;y sza
rinte az Isten le~s.r.obb toremtctt dole~.i nc:r. 1t:o:mbinácio crod
:méltye, hanem a lcépzolcté. Ezért szemében I:tindcn egyes d ol oe 
tostot öltött ötlvt és szmc. A tcr.mészotböi nindonütt nindcn 
emberi képzeletet tulszárnyaló ga~de.g képzelet ragyog olö.El
mcrcngve gyö:n.yörködik n j~1ogtcstesült képzelot egyedcin , és 
azok Létrohozóján. Teheti: Similis sinili ec.udet! Hos, mi ezt 
figye L·.1cn kiVÜl hagyha tnók? 

Gárdonyi :1 természetbon szcmbctalf .. lta nt:.~át az élő szép
séegcl is. flomdo a tcrtnészot maga az élö szépség! Szépok o. 

----------
harr.tadi~.C csodála tos lényér61 t'ál .. gyalilánk, l!.kkor inkább mcztar
to.nólc a hc~yos :ci~~ct! n go~dolat, e. e~znúl: to!a fcjtését. E 
tá.rgyat azort OJtJuk 1tt cll mcrt. cr:;yresr.t P.z allatol:ról szó-
16 részben /II/ sokat mondo·tunk róla, másrészt e: tárggyal 
m6g máshol loszünk kénytele 'k foglnlkozni • .Azonba11 n. világ
nézeti eszmék kr:;_>csolás~: szo os~::.-: üss?.cfii;-:;~;o n~rr.d a termé
szet, illetőleg u csiila~vil· tárgyalásáv['.l is. 

/2/ Eddig inl~ább o. tcrr:1 sz.: t él ö cr;vcüciPol vol t sz ú ! 
l.lost, o.z <;lőbbickct sen véve ldy inké.bJ r.~ él~tt~lcn >.:gycdoit 
azomléljült; bizonyos szcnpontból összcfoglnlásno.1:: is ncvczhot-
néSlt. .. 

/3/ v. ö.. ~rikál József: A S~onséeckböl J.. Valóságba • 
.).929 ... Bp • 244-6. · 
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l6nyck külön-külön és szépck együttvéve mint tcm6szct, mint • 
világ. E tényen., hogy c. természetc t szerette, mott már n.cm 
csodálkozhat~k, hiszen lellee a szépségot szomjuliozta. A szép
séggel vo.l6 szembenézés, annak a bírása, a léleknek egyik cl
ércndö metafizikai vágya..Ezért vallotto. és hirdette, hogy az 
emberiség egyik vezetö csillaga: a. szép, a. szépség! l Szent
ösztönök / .it s~~i~J? }~-.:·.'c;:~ pedig szül~aG~nZ<•:t"'liC!• Ir~ tc_._, G~~(;p::~
gét tültrözik vissza. 

Ilo. nem tudnók, hogy Gárdonyi e.. t.·.ir, ·:t:~: ~~ct rr_jo!~,eúj:·, ll[~. 
nc~.l fi·;~·\;l-1ól·, :'.:;~oJ-;:..,.t a. mozzano.tokat, melyek o.z ö .szemeit le
kötik, nem érten ök raeg a lélek azon szépségei t 1 me ly temé
szetfölöttis6gct lát, nelynek kifeszített szárnyait a· szél, 
o. hegy, o. csillag föl, föl vonzo., büvöJ.i o. me.gasba, mint o. 
szomléló szemét o.z égbetörö gotikus templom fölfelé fokozato
sun élérucülő diszitései, nyuláru~ szobrai, karcsa s szintc vé
getl~n oszlop-l~ötc~ei 1 hogy végre a szem, a lélek, a sziv 
ncgnkadjon, rátctláljon v. csucsivck mclcg ölclkczését össze~ 
tartó zárókörc: az Istenrel . 

Lelkét szebb, tisztább, rno.e;astJ.bb világba cnelik. Fedc
rar szavnit r..z ö ajke.iru is n.dhatjul~. 11 O ezek a hogyeJc, c
zek a fulhök, ez u nup, a fclfelf= hc.jto szél, n természctnoJr 
ez e.z idcálizNUSrl. ezt hirdeti nckcin: Az embernek is felfelé 
kell mcnnt9 neki is n porból az csz:-:lén~rckig Itell cnclkcdnicu 
/4/. Az ilyen lelki cmcltyük ucllé még szálnos tcrx!lé.szcti szép
ség járul. E szépségck lepluzellen és érintetion vr.losáeul:ban. 
~s:.k :• :::.uundben, távol ::. városok ze.jt sokszo.L"•osito házi.:.ltó1.J 
kint c. természet ölén, inádsáeos léle l"'~:~l lá the. tó és él VL r:·
hctö. Ezért hr..:1goztu.tta: 11 A nyilt világ élete ölén vnló "l _t, 
az ~g(.!.zi, a mczci élet. i1z Isten egénck nem n házföd(..lc:l:: !:ö
~ött !a.!ó lá~ásn, ~-:· -~:.0n! hog~ t~l~cs c~é~zóbcn hajoljon c. fo-
Jem folc a vectelenseB lVC n1nd1g • /B~bl/ . 

S mit tesz Gárdonyi? Tudjuk, hoe~' o.z elég hosszu zuk-
J-o. t ott városi élet , a lelki hr.rco1: uc~~vi vása után kerc._;3i 
~zt c. cscn.clcs, nyugodt t~rl:tész(;tct, ffi()ly nár gycrri-:.cl~ éveiben 
s\ tunitóskodáso. alatt szivébo fészk.:: l tc nagát. Falu kell ncl:i: 
Hi~ zen a falusi emberé r. vi~á~. A nap neki kel fel, a csilla·· 
gol\ ~z ö kedvéért rngyoenck; A rétek, l•1ezök, erdők virágr:. ez 
------~ 

/4/ " Bcrgc und 1.1cnschcn"c. regényében. 
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&·.a,Wra nyilik, a madaz-ak neki énekelnek. Sz6val övé az é .. 
1 t mindon szépsége, boldogsága, nem a városi iroda!érgeké. 

Hogyne koreste Y(J..lna a csendes fallsi életet, o.z ál.mo
zó termőszet ct, mikor ezek a költői lélek igc.z. m~gtermél~~ 
itöi. A virágzó sályi vadrózsabokor lehelte sz1verc, lclk6-

~o clöször " a poézis leheletét, azt a gyönyört, azt a mámort, 
mfaor a végtelen szép, az isteni érintése alatt valrumi éde~ 
bprzongás 1\ltja ó.t a loll<:et s az cmbc.;r nyilt o~er:'lr.wl á~odik". 
/5/ Eljegyezte :::1~i;á·t a tcmészcttcll ' 

Ki tehát a szabadba,- volt jelszava! A virág illat~tól, 
a méhck döngicsélósét61, csillogó napsugártól, repülő drá~
>övcktól telitett duzzadó élet kö~:-;·o(·bc. E költői motivumo 
körében érczte Gárdonyi jól magát. S" fogékony lelke megtel 
nz eleven, szüz túmés~etnclc, az c.n~~ai föld életének szinc .. · 
ivel, hangjaival, soha ki nem mosódó illatával: a teremtő mü• 
vészi képzelet gar.dag, eleven, termékeny kincsestárával"./6/ 
Ehlézc.gcttc itt. tüként bo11togntja az iMént núg alvó tavaszi 
élet erajét a napsugár csókjára, a szcll6 cirógctásárn. Gon
dolato!cbe.n elmerült lélekkel s mólázó szemel nézegette e. kGr
gcs kezek csendes munktját1 a teremtés müvészetét. Csak egy 
példát hozunk a mondottak 1gazolására! E sorok olvasásakor a 
mi lclkfin_l<:ct is megérinti a föld illnta. Halljuk a medarak é
nekét. Érczzük a csendcs tempót: a szántó-vető ember lépésé• 
ben, é rczzük az ütemet: e. szánt6-vct6 c11bcr kéznozdul~tnibn1'· 

Ir s t , . , t.. t" b t 1 , • 'b . z ere ct . .i'lCZlll ~ szan o-V\,; o om <.:r r. mUll!~aJa lln" -1r . ,.. , , . , "' , ...... , ·~;lyl J...,• u.v.. ~ 1 

Az ö~cm~rt ló. t ora ~enne, aki :mé~, nn;rj án~1~ érzi a földe t. 
A táJ c.sond,es. A fold ck felett kek cg. A nap fény és -mP

legct áraszt alá. A lcvcgöbcn csönd és béke. Burucz András 
sz~t runott a Pogány•dülón. ~ét fehér ökre lr.ssu ballagáss~ 
vonJ~~ a barázda br.rnr.. vonala1t. András keze az ckcszarván. s 
a barázdák egymást )<:övcti~:,mint az én irásom a papiroson. 
&let irása az' A t\,;r1~1észct könyvéne)~ eg~.r le.pjárc. ir most B.-

--------
/5/ Id. Kéky Lajo.s /Irod. tört. füz. 7·sz • ./ 
/6/ Sik Sándor-'- Gárdonyi, Ady l'l-ohászka. 1929 Bp. 1'1. 



rucz And~ás. Ezt irj~: 
A d d m c g a m i k c n y c. r U nk c· t ••• 

És az Ur olvassa. az irást o. magc.sból. 
Amott a másik földön Kcviéket látom, anint vetnek. Kcvi 

Pálnak lepedo vo.n a nyakába kötve; kötény r.z most. Hag vnn ben
ne. Egyct-egyet lép ós c. kezének kerek, széles lejtésével veti 
a mago 'C ü. friss fc ke tc földbe. 

H~ városi ember Yolnék, a szobám falán ott volna a· vető 
ember kép~. Annak a l!lozduln.te.ibc.n van vr..lami, runi a ~crcmtést 
cselekvő Osszcllemet juttatja eszünkbe. Igy vetette O n Végtc
lenség fekete mezején egyct-egyet lépve c. csillagokat. 

Kcvi Pál csak csekélyke kis á.rnykGpe persze a nn.ey Fn.g
vetönck1 dc a nozdulo.tri.iba.n vn.n valami méltóság, fenség és c
ró. Hinden mnról:: buzo., tliilit a kötényból szétdob, egy 111c.rék ál
dozct és egy kéve reménység o. mai napon - ós ogy heti élut o. 
jövőben. 

A~ öreg Kovi a zsákon ill és clmá~ázva nézi •::... fiai t. Pi .. · 
pázik. 0 már h~jlott, őszfehér ember. O már az ifjuságát is· 
rGg bovetette a földbe s az id5 bék6s örc~oégot hozott neki. 
Az a szálas bc.rnc. ember, c.ki vet, o.z az öregebbik fia, a Pál. 
Az a másik, fi:'.tal legény pedig, llki boronál, az c.z. unokája., 
n.z Imre. 

A kettő munkában; ['.Z örag csendcs .szcmlélödésbcn. A le
vcgöt u földnek illata hatjv~ át. A kéklő mo.ge.sságban pacsirta 
csicsoi•cg. 

A bnrázdc. vé~én ré.s~ól Imre :~z ökrökrc: 
- Csáli hól ' l Az En Falum: Március/ 
A .földnek, a no.gnuk, állatnak, kék égnek, azaz ennek o.z 

czcrurcu természetnek a. szoretctét tehát Gárdanyi nemcsak szó
vt:.l hirdeti /Egy uj pár fényképe/ 1 huncm ~le.kjo.inuk tcttcibc:n1 · 

mindcn mozdulatultban el""k virágzanak Jd. Ok n t~r:mészetbcn s 
természetnek ólncJ: tostcstöl-lcll:estól. Itt .Az üreg 'l1ckintctcs, 
Csu:rgólára, Bibi Pétur u:rárc. s Az in Fc.lum so< alr:.kjárc. gondol
junk leeinkább 1 t!.kiknek r. z egész cgyi:nisúgtil':: cr;y nu.gy "Apol9gc
tik~" o. tormószut szcr-ctl,;tc mcllott. !:> Llfclcdhctotlcnül bájos 
alakoldeá vú.lnnJ~ előttün]~ 9zek o. lelkiségneL l:ülönös bájúbc.. öl
tözködött szcmúlyci /pl. Atkozott Jozc.nsár; .Adriájr.~,· Isten Rab
jai 1targitja., Szw-lyogh J~iu.tyánkjáno.l~ I.:cdviejc, Az A Ho.talrnr..s 
Ho.rmndil': lláriájr.. stb.;, c.ldknck lehe tn ck tnlán kissé furcsn tu-
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lajdonságai~~ is /Zöld Szfinx,· SZ\UlY'Ogh Hic.tyá.nJtjá.nri.k Hc.~itja, 
Ábel és Esztcr hósnóje, Láthatatlan _Ember Em5kéje stb./, mWgiB 
sz uratjük ő!cct s j1cgfelod!::ozünk azokról, ner t ezen, angyv.li tu
ln.jdonsáz fehér nvr..gy rozsás szinbe boritjc. őket. Es ált~lába.n 
clr.lo:ndhntju!::, hogy 1{önyveib51 vndviráe;-illnt árnd s alnkJr.i is 
vr.t1-virág illn tu parf'i.biöt huszn~v~ak. 

A föntebbi sorn.ibc..n 6szrcvc;hcttüJ:, nzt a fin.oi1 és éles 
:.J.cgfigyelőtchctségct is, mcly Gárdonyi legkiválóbb tula.jdonsá
ec.i l~özé tartozik. S Gárdonyinak irásbeli h['.tócreje Antcusként 
csö~,:~X!l n..zollilal, :miholyt a megfigyelése~: tcrét clhc..cyva, böl
cs~lkcdni :.::ezd. Gárdonyi czon istc!lf.'..db.-.. 6j,.,té:·:~s lcll:i tulajdon
sá.?;ú vr.1.l élt is •. .~. tel~núszetc t n ene sal: ig~7 figy0l t.; é o szcmlél
t~, hanem, m.1i::.1t tudjuk, legkoclvcscbb 'nüszcrévcl1 mP::roszkop
llr..l .. is ~ Tcrx.1ószctuscn itt nég csodáln tosn.bb, isr.:crctlcn~ bb vi
láp, tárult szm:,ci clé:n. mikrokozmosJ "Fikro!:ozmos áltc.l C!. ma -
}-:rokoznoshoz jut11 - irja róla no.Byon hclycsc!1 Si~~ Sándor. Érdc~ 
Les ·az is, ··hogy az Istent ncn e. nagy, hnncn a l-~icsibcn, szn.bn.a
s~c).L.'lel láthatc.tlru1 világbn!l találja fel először.- "Vnlrunikor 
:ütctlcnül éltcn ••• A természetben mcgtr..láltr .. n r.z Istent ••• Is
t~J.mcl én egy vizcsepp b '-in találltoztrun ••• Vizesü pp ben .iíikrosz!lo
pot·~hozat tam és be. lenéz tem. S mikor l~ t tr.m a vizcscppl>cn ülö 
illatokat, o.~t mon4tOJ!l: Ez ilcr:l lehet v6lctl~u müvc" /Az a 1!r. -
t~·.l:;~:.~ i·.arL1a.di:~./ .J~s a.z 6 vn.llásossáer. tudásun nlo.pult /Bibi , 
,.ai ·csodálc; 1lrei1y, Tömjén, Hirrhf-~ stb./. ~:-cgjcr,yzcndő ~.zonban, 
ho::-;y "oz a tudás ncn az ernpirista megfigyelő o.d.:..tokon botor!:á
lr. szcrény ind11kci(~j~·, 11 ':!. ~ ·.?", a J~öltönc~: és c. vrvllásos lGle~<:nc~·: 
f l ,.b, . lá b , l J . •. l • l . . ..._ . . . l c so D VJ. g o <.aput. .. .;;..,.;~.d.i.Ji..~'3J!L· n~ Hl1.1l1C'1.1-. n.~ r~P7.<: f'Jn"t~ 

~-.:\;gye: lor.! szá.rnyain- vo.lo villá.I:~szcrü r.w.gasbr.-szö!'.:~:cnésc. "/7./ 
Vr..ey igy :egy u:..,_kciós léle?{ s?.ál"nyr . .lúsr., f'.ncly egy toJúo It t
tára .könybcl~'ibondi. SZ(;~U:!cl :! v6gtulc,n tulr.jdonaágu Iotcnrc r..
h~ .. Ez az intuicio o. lélu1' lcer!1élyGböl fru:r.dé, vr..lnni ti toJ~
~ntos-érző·,. ismüro erő. V3.lr:ni ist o ni f6ny. 'i'J.'~~lál! v~.n /ús én 
hiszc.m, hogy vo.n/ a lelkünlmc): egy r;ycn.f~c, fi:n.o,·1 részc,-irja 
G·~-ndonyJ.· - ...,,.·;cl"~r Tlül:'1 bJ."r }ribont;]w?'.':J.l .. ~.3 n(;r .... ,~,l·l,..t 1 .. o"nl· <"Oh" ,~ l '"'-' ~· . . . . '" -1 v -· t_,-~" _t,. -· ,L.r a;" L. 

---------
/7./ Sik~ l .n• 32. 
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• 
ez 1;mbcri testben, cs~~k binbó-ó.ll~.potbnn veszteglő, zsibbr .. dt, 
ll o). t erő mL".rl'.d mibc~münk, s ön tud 'l tunJ:nc.J.c és· egész· v;·.lónlmr.k 
nu;tgvn. r.z csupán, c.bb::-"',· uz elevenné· vált földben, in.clynok test 
r/ neve. Ez n. finoor.bb másik rész gyönyörködik ~. cs-illn.gokbr.n 
L., érti n. szedcrfn. susor;ását" l J.Io.i Csodák/. 

Ezen ~:. belső valr.min át nézi tehát Gárdonyi v, tcrr1észct 
gyedc.d t: t'. növényt 1 ~~z álla. tot s ez r.. z ne ly í1.l tn. l hozzá h[',; .. 

. onlónuk érzi, tudjo. öket. u A boeár is cmberj az ember is bo
gár ugyunc..z L kczd~t, ur;yc.nr.z r~ hr.lál" ./l!á.rcius/ Különben már 
c1.,re so~: idézetet láttunk!/ ·To.lán r..z érzclcti, r.. sziv lendülc
tének kellene n0Vl:Znünk a léleknek e finomságát, hiszen Gárdo-· 
nyi l t:; lként;k ere.; j o, lénycec c bben re j lik. " .t\r:likor o. rcrl~c;-
nz .. Le L l'igycli,- iPj.a Sik,- runikor át[,_djr. :t!t'.L:it a körülötte 
~ntllú.rJ~~ö tt:rLlész,rti {;}:;t g~.2d:.'..G árt:.dr..tának, szintc észrevétle• 
nül siklik át lelke t~rtnész\;tcs nchéz!wdűsónck töryónyc ssot.btt 
aboo r .. z áll~potbu, milikor volt[~képcn már :nc:c1. gondolkodik, hr-. -
nem Gre z és ~-.z ér:~éscn keresztül megérez". /8/ Az ily egység -
nel: r..z érz6sGbcn v::..lr.mi p11nthcizmus rejlik: es7.tcti1':n.i pr..nthe
izr,1US!?! 

2. Város. 

Hi~lótt U:lvábh mcnnónk hr.d.d ir}uk lD riWidcn millnt ·vé,.. 
lcl:r.d~..tt '-'- vé.ro3~·úl s anrwJ~ Í:-!.kójáPól: ['.Z urról •. E térnr. mindig 
irutolhí.r,. volt • .Es c sorok áltr~l terr.:.észct sz~rototét is job -
br.n 1acg fogjuk érteni. 

Gárdonyi vér;i~ tusdtodt~1• c. városi élet szörnyü s le1J~ct -
l(;n küxdc.luci t • ! ·cf~l.,\.:nce;~tt. Lelki IlCBnyugvást csendben; f~~lu.11 
ke;rcsctt. " Vnn ebben [~ lelki fll..lurn vonulásban vo.lo.mi pszicho
lógir-;.f l?(: n kció, a kellemetlenül végigélt vdro.ei élet és c. kiál
lott bo ls ö vihr.x·ok nt!n11· --Hog&TMDrt lelltc megnyugszik f'w _falusi 

------.-.... 
/8/ Sik: i~ M .. 
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világ ogyszerü·képclben, n fl'..lusi élet csondesj~-rásu, lélek
clringató tcmpójápn.n. Vr..n ebben r.z elsö odcr..fol'dulásbn.n vr..ln
mi nagyon távoli rokonság n szentimentr:lizmus nenckülö tcr
mé.szct s.óvó.rgásávc.l. Dc ez az árnyn.ln.t cs~1Jchrunnr feloldódik a 
lQlkc mélységciből feltörö llW.gáro.tr.lálás egéo~négcs j óérzé -
sébent"11/9/ 

_ A faluval összefüggően a me zön érczte j ól mC".gát. Itt a 
tcrm6azct ölén n~~godott meg ~ lelke, hol leplezetlenül lát
hr..tta n szép mindcnsúgct. Ezért ·r~ város " behcmótv:-.rnngy" cso.k 
n.sötőtség fGszkc, hol pislákoló mécses pillogott neki, a 
no.gy mindent megvi1ágitó lánpák, csillago]~ helyett. Igy Gár
donyi lelkét sohr .. som tudtr:-. meghóditr..ni r. város, ~z élettelen 
kövek tömege, mca"'t" itt ni!1cs l~crtóny,-sóhnjtoztr..,-imádság 
t ö l d 1 v c t ó ::; •." Az ur cod~ rnostohc. gyermeke -r. földnek, 
ván.~ or örd:ögszekér. A sors vihll..ru. idc•oda fujj o.. Az ur nem 
szercti v. földct 11 • /Pöhölyék/ Sót ldállhc.tc.tlan volt ·előtte 
az a hely~ hol nem is emberek, hanem tört törzsöldi pincovi -
r4gok bujkálnc.k r. no.go.s házclt örökös árnyékában. / Két ~~~any
asszony: Ki ette neg i máj~~t?/ Ott mindcruti öreg! • A váro
si ember már sze111üveggel szülctik. Tehát már legalább is negy
venéves, runjJtor c világre beköszönt11 ./Földrcnézé5 Szem/ Az cm
berek mint a bünösök lch~tj tot t fővel járnak. " A városi lcve
g8 ncsszirol nézve füst. Közelról piszok. I·7intlm 2. "Úl11o.si cn
b.crck lelkivilé.~árr.. is hr·.tnr. n lcvog5w ./ u.o./ Iga.z, nz nl -
1 l , b"" . 1 I . "l" . ', .. 1 It l -~P.. ~ 30J~: rv UJl l.~ so.:. ?~l..~U. LOJ..,n. 1S {;J..,:~G:~tL: c "Ol."liZU t. A-
r.li i~y !:"l•;tke~i!~: hru Lio. !l A 161\,~: l~t~_;j:·. ·. -~~ értelem. E láng 
olajc a morál. A városon nincs ily0n ol~j. Azért nem is fehér 
a láng, h~cm nokszinü. Hn olykor hnllunk is beszédet, ~cly 
lcl:ki nemessógct sugároz,o.rról is kiderül, hog;~' cn~k sz:-.lon
~orál. A szalon-gulyásról ~ut cszcobc ~ szó. A vendéglös csi
náljo.- má~ok fogyc.sztásárc • /u.o./ A f~~.1u tisztább." A föld 
ncJn csr.l meg scnlcitÍ aki ~ földön jár, jó helyen jár, r.ki a 
kövön jár, rossz liü ~r\;n jár". / PöhölyC~ / A f:::.lu öszint6bb. 
A ~c.;l!cck sisr.kj:'.. nyitv~'. v~~n: ozcrctil: ~-- nyiltaágot,- non igy 
város. " A városon n.z cl!lbcrnc~: le gr.láb b i~ k6t ruháj:~ vr..n 6 n 
~<:ét r.rc:~. Az egyik: ~:I:'tcllycl táro~~ságbí~n foroe;. A másik: :~ -
-~--------

/9/ Sik: i.m. 43-4 
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mellyel otthon ül ••••• Álr.rcosbál:. cTotberck álll' .. tolmc.k ölt5zöt
tc. Un:opr .. li élet: állr.t.ok cnbcrc!mek öltözötten~ l Földrcnézö 
Szem. ;·Oh nég ~ nölmck fehér ruháját is sár segél~ezi.1 me rt 
11 A városi n6 élcttörtt:nctc- egy r.rcbör története ' csnk. /u. o .1 

Hiányzik itt c. nezitlábr.s, pozsgás crcu piros njku, vi
dám, ón o 1~cs lclkü gyermekek lármá o csoportj r ... t. Hi csoda. élet o. 
fővárosi gyernek élete. A szeme csdt házu.knt lát és bolt nel • 
lett boltot. Csupr. bolt ós bolt, ooupn. üzlet o. vil.dg. Feln6 
virág nélkül, mczö núlkül, fá!c nélkül. Ec.dr.rc.t hu lát, osr.k 
knlitkábr.n. A csillr.gos égbol csr..};: c.nnyit lát, n.mcnnyit r.z ut
cc.. rá.májától lehet. Tehenet hr.~jtottc..k végig n köruton s ~gye
rekek futott.:.:.l~ utánu~ lu.o. l A napsugt:.rut óhezö cr:tbcrek hma
lokár~·. o.. z élc t nóly br~rázdákt-.t szánt. A nehéz küzdcler:t r.jkuk
rc. ft'.K'-'~!.sztju nzivböl ÖJÜ::ént faltör<S <lr.ltl r..z örvendetes llct 
melódiá.játJ 1Je:l!l CSOd[~ u hiszen itt nég f.. dr.loe JDL'..dÓ.r ÍS kot -. 
tából énekel". " Irinos itt sen hr.r~:.ngGzó, sen reggel ébresztö 
k~:.k:~s~~ukoréJ~olú.s". / Az Oreg Te1dJ1tctes / Hogyr.n virith[:tnrv 
ki tüzcsvd.~tt r.rcu!:on t:. lélek ijr-.z rózsáj r., mikor r.· termű u zet -
nek sincs rózsáj:~., runi vo..n is pr.pirból !tészült". A városbr!.n 
Bindcn csinált és li'l(;Sterkélt. Az emberek még :-~ te:rmt:szcto.n is 
igazi t~·~.nr!.k. Hárpe;dig11 A kertétjz ollót nem nzcrctcm •i a nyirott 
fü, meg r~ nyirott f2. kedvem ellen vn.ló látvány. liirc vo.ló, 
hogy uz ember i~c.zitson [~ tcrmészcten"J llo.i Csodált l Ho.ppr..l· is· 
vill~.nyvilágosság me l lett ~Inek. i!o meg n.z emberek r:.zt sen· tud
ják, Niért ólnck, dolgozn::"~.k. " A városi ember zsebórához lán
colt r..-..b. A városi enber neH tudj~·. rrtiért Gl? nGrt dolgozik? 
C sek hor<lozz:·. : .. terhet, r.ni t ~·- sors rárrJcodt; hordozzr1.1 nint . 
::-. teherhordó öszvér, nco gondolv~·- r.rr<-~, hogy hová? miért? Ecgy 
o.hovó. hajtjé.l: és J!lcgy nur.t hr'.jtjál:11 • l A Hult Velünk Él / Tc
hát csr-.k futm:·.k. Es ezért r:Ug L~ 11 fr~lusi nGpnck citnerképe c. · 
néh lehetne, ~ fóvárosi népnek r:. ncpostig rohr.nó ·konflis-gebe". 
l Földrenőző Szem l S tc.lá.n lelkül:: sincsen, tlint :~ gépelmeJel. ~. 

Vo.lr.hogyc..n ig~; fest Gárdonyi szemében r. város " csil• 
logó hr.zu.gsár~r.i v~·.l" 1 s enne l: szcrcncsétlcn ldcó j r .• Si'.jnó.ljt'. ö
ltet. Sőt nur.1 Geyszer, szintc ig~zságtulr.nul, cl is itéli (1kct, 
ninth['. tchctnénc1: ok mindczckröl. Természetellencaen ébck , 
ho.ngozt::-tjr~ H.ousso~.u-i kcscrüoéggcll " A fl>városi ef.lbcrt ugy él, 
mintbo. r.z élete cGljr. r'.Z volna, hot;y példávr.l illusz.triljr'. ezt 



az orvosi kérdést: 
- Hiltént lehetne n.z emberi teatet leghmr.rr.bb elnyüni?". 

l l.a'öldrcnóz6 Szcn l Gárdonyi !dán és Évr. pr~r~~dicsonboli élc • 
tével, nint r.z igr.ziv~.l példálózik. 1101 

' 1 Hogy ős niként élnek Ádw:ték, jóformán r:tr.gult so1.1 tud
ják. A fákon, bokrokon, füköaött rteg vi!~bcn nindig vc~n ermi
Vc.ló. lluslcvcs, r_ngolos J?CCscnyé~~, fr~.~nci~s }j1Úrtáook, llr~gya • 
ros filszorclt,- ne1:1 kivánJá!{ egyiket scm. Ok totúg ugy jötte!~ c. 
világra., hogy ncJdk t~ gyül!tölcs toljcsen ~iclGgitö táplálék és 
r. vi~ jó itc.l". ·l j)"r.i Csodák l Hol á).l ettől :-.z állr.pottól r.. 
város embere? Hiszcn11ncn cszi~-c ig:--.. ~d 6tclc!~ct. Bádog r.z G
léskr.mrdjn. Iir .. levest r .. k::r enni, vizel. ÍOl"P['..l S kivesz ep;y 
kr.n4.lnyi kcn6csöt b6.do8ból~- /Földrcnúzó Szem l 

Az ombcrisóg" dc J~ülönöscn ~·. vúrosi c)·lbcr r:~bGzolga: "a. 
korszcllcn11 szoleájc.. 

• Az egész oubcriség r~·.bszolgál:ból áll, -igyö! it lelkek 
láncbr.n és !-:ötclckbcn. A korszellen c. zsr~rnok: [~z órá.knc.~~ ne
vezett gófck,- azo;~ c.z 6 1nutc.tóuj jai. ?.iicsodr.. szeroncsétlen ez, 
v.kire eze .. <: ~!. mut;·.tóujjr.k reggeltol esti~ rá vr..n.nr.k irányozvc.. 
iiicsodr. ~zcr~ncsétlun r.z, o.ki ruísoknc.~~.: vet, násoknc~k :--.. rc.t! S 
1nibcn- külCSnb6zi:.~ r.z uri nu.pszános sors~~. :: p~raszt ~.pszárnosé
tól, hc'1 csupún runi;:.tt kell dolgoznir., ncrt gr.llúr és kr~bá.t 
n6lkill non tud l.lcgólni, és há t gycruekc i Vrum.'1k, ::~kik r~ j öven
dó id8nck n.."tpszbr.os-jclöltjcj: irnl foena~-:: rc~r;eltől estig u
rw.lnr.s S7.nr:tok•:t, 1:•..:[~-JJ.l[:.S -~:- tlból ••• E~t~ l~incrültcn dölnc]: 

1101 A fönt c l) b i n a J~övc t~·: 0 z ö soro!~ olv!·.sá.s:-.~~or Rousscr.u 
föltétlen f516tli)': előttünk, s sz inte kGnyszcri tv c ér~zzü!: tl~
gwlkr.t, hogy r..ro1d~ ~- hr.tó.sát keressü}: itt l ie:-.z ~-. buddhizraur,.,. 
ból is ncgynró.zhr-.to l, r.ki ~'- fr:-.nci~~,párizsi nyirott bol~rol: 
~~özött tÜ:1dc!o:inúl jobbr.n érezte, hoey r. kulturL r~z úsznek n.z 
a vilá.g[j,, o.mclybcn Piirizs cnbcrci éltek, r~cstcrs6goG v:---.l~'ni o 
hiányos, mcrt r. s~iv :.l~totásr. hiányzi!-: én czúrt r:z ilyen !rul
tur~ clszc.kitjL f'.Z onbcrt eredeti, istenrc11dclte körn,rczct6 -
töl: n termószcttül; dd, n~ érzolmi Ciúbcr heves noszt~.lgiá • 
jáv~l vágyódott ~z ~reicti tc~éazetcs élet boldogság~ után• 
s nz cnbor mindcn br.jánclt orvouságát n. to.rmús~ctca élethoz 



r.lvácro... Reggel neg sietve öltözködnek, hoey cl no J:66cwnck 
~~ lilUI'Jcá.tól. J!:s élnek kövek között, drág~~ bc-.rlr.ngokbr.n, c. böl
csötöl :·. koporo6ir;. A gr.llér,-~:. huslcvcs,- ~t. civilizáció'~. 
l "!-" 1· C"" oa.:~,(,,. l . J .. ,.. o;~ W~ . 

" Az iG~:.zi élet ~ csc:.ládos élet, meg r. földdel y:1.ló ·· é• 
le t 1 :-. földde l vr·.ló oe;yütt-élés ••• ". l A Ful t V c l ünk El l Tc
hát c.z ideális élut n sz~~ba.d f[..lusi vagy gazdálkodó élet, mcrt 
" li. gc~zd.ilkodó cnbcrt nem hr:.jtjr\ scnl~i. E~~gándt dolgozik. Any
~1yit dolgozik, ~:r.~Imyit ;•.!::~.r. Látjr. ~~ szántást, r'. vetést, '"'-
·::'--} ... --,~.~ •• J,- t·rf> .. t ..., -,··pot ,. f··,l'n6J;:ct ~- C<"'l."ll··o·ol .. !"·t :~z ..-,let 
... '" '"""'- ........ u l .... ..... •J l l. . .l. l .. '-' -- ' .. o;~ \ •l_, - -· • , .• ". v 

"telj J:.;s .:e;6t. Lcgszcr;~nyobb fölcb1i ves is tudr·.to:;;-.bb élete t él; 
~ Ü!'lt ::. városi irod~ férgek" .-1 A Fult Velünk El l Ig~.z, itt is 
-r ~,_~~J;: azolgú~:::, d(. eze~~ lc&Ll{l.bb nr.dárd~.l n:llctt nr.psugárb:-:.n 
l;J.nc~:, k61: ég vonván sátort fejük fölG. A szr.br.d, gr.zdál1:od6 
f:.lusi él~ t utáni vágyódltst h~.neozt~. t ják r.lnkjrd léptcn-nyo
J'lon: " Hányszor clgondolb·.:n - mondj:-. pl. r.z cgyiky hogy miért 
:n. cm v~.gyo}~ én pn.r:.:.sztlcg6ny ••• Dehát 1 ~-ki, bem1c nött r.?. uri 
ruhlLb~.n, uri szokásokbc.n, hoe;:·~~·.n jú.rjon ]{r.psilni, kr~cznlní?" 
l Az in F~.ltu:1 l 

Cl # ., • h,. . . , • 1 • "l __ ,l "t .• b T.' .rara.o!lyl one l. n cn 10 ur7.l..·': J o n:~sm-:·. r. vu.ros ~-.n. J.' r.• 
lurr. vonulnr.I:, hor;y csGnd"::; ~; boldog gr.zdál?:odú .:le-Let :~ezcl
hcuscnck l Szw1yQgh ;-..·,ir.tyán2:j~~l. Hr. ezt neM tehe tik lce;r.ló.bb 
r. oz~ .b: .. db:~ l Az Or"-e Tckint~tas l, vidékre l Vn.llonúo J Ki -
Jd .A Pti.rjá.v:-.1 l v~·.gy lcg::.li'~bb f.- :t.öldbo l'lcnckülno~~ : r.. Zugli
c~- tbc l u j. LW!lp(:.s l l Városlii_;~tb(..' L Hépli~~c tbc, ~- Hüvös -
völgybe l Abel Es Esztt.r / 1 hbgy itt l:iscé fclüdülhcuscnc~~: 1 

l Folyt:~ ti uk l 

fr. Kolur.tbó.n • 

.. _._._ ___ _ 

V':.lo vi:-;cz~.tGrúsbcn ló. t t~!..! l V. ö. l:::.gy J. : A FilQzó!ir. 'l'ör
tén~te. 1921 Bp. 250-l.;és lásd ~gityn~Jl ilDk~z Blet!ilózó-. 
fL'. Problér:W.i. Bp. 1911, 3. l 



KRITIKAI REÁUZliDS • 

XVII. szá~r.d r.·.ó.nr.dik fel~ ben uj bölc oc: let volt Jdr.lr-.lru
lóbr .. u. A Skol~~s~~tib. !dtn.;rült, uj~ .. t l'tár nc!.t ti.:rCLltctt s :1.Z ü
ressé vált forrulJ: neu clGgitcttGk ki r.z ujkori lcl~-:ct. Az uj
kori polgó.r fcjCt r.~ 6gröl r·. fölrc förditott~. o ~-.z cnpiri~ 
utján ~J:art~~ ncgfogni :_,_ vr~lót. Ugyr.nis r~ tcrJ:Jószcttudományoa 
sikerekben g·.zd::.g ~~or [J.rrc. ösztönözte r. go:ndo}]t;odót, hogy ~zt 
r;. filo~úi'iti.t 1 l1Wl/ t.g i.pl'iorioztiJ.:us Sl~ol· .. sztil:n kc~ci !(özt 
r.üir ÍOll.a"!.}'r~C!nl :::ci~c1'-:t t, ~tült~t.sc r.z u:upil-air. té. .. lajábr ... :!:ls a 
nngy és tud.:~tos ;;postolL cn:1o!: ~:.z iránywJ~ Verulámi BeJton volt. 
A dedukció helyé• a.z indukciót tette 6s :: végső okok helyett 
inkább r. j:clc!lsógck órdckclték. Igy r. filozófi~~ ltczéb51 lr!.s
sr..n.lcint kisiklott n :r.1ct;:~fiziku és érdükl6désénck középpontjr.. 
n. tcrtaősz.ct lett~ A bölcselőke t - mint azépen nondjr. Trikál
már ncJ!l r. " JÜ 11 és :.·. a r.üórt•,. lu.ncnl ~. tr hol u ós r. " hogyan" 
órdckcltc. " A hol és c~ hogyr.n ug~r:·:nis érzű~:cin~~ ;.'..}ú cs)k, c~ 
tr~pn.aztn.lás tárgyát is J:épczi. A r,1i ús r'. 115 ú rt c lJ.c.P.bch .. t~·.
ptlsztül:·.t keretciből lllár kinö" ./ 'fribi.lJ,! A J0l ·:1ségcl~ool il.. 

· Valúst.gb~.49 ./ S i-:tir; ··. tor~.lés~cttudont.p::· ··. dolgo~·: nüJ:ödésé
llck, ~-..zol': lcfolyá.snnd'; ncgfieycléG6vcl di:-.d::lai t ;·~rr·.tt:~, ~ 
filozófi.:-~ r .. z cn_piri~. utján :·. nLtcri·.liz:·:tus, r. pozitiv~znus, 
rclctiYizmus, szv.bjcJ~tiviznuo, vr.gy c. szJ.:cpticizrilus utvcsz -
töibc t.évcdt. 

E..zan iró.n~~zr.tok ozoros ösr.a;,-:fü~c;ésbc1. úll: .nd~ :~z 6rz6ki 
ismcl'cttcl és e~yrészt C!1.ncl: tulbec sül6 ~ .:böl, r-ulsrGs~t tc. ljc s 
:zubjcJ-:t1vá. tétclóből ~:clctkc~tclc. A 1.11 uturt~:: czC;n1 ::.z úrz !~i 
i::Htcrct~:t hol tulbcc~dllö, hol lcbl:csülő szic.:ztCn{:}: J.:özött og 
vc~~ctni, ucly utr.t k r i t i k r-. i t' c ú. l ~ z u u n n r. !~ 
nevezzUk r.. régi SJ~olr.o?.tJ,kr."n~ivn-nd~ nevezett rcáliznuu;·. mcl-
lctt. · 



Hogy célunkc.t clérhcosük,• v~;.gyis, hoey érzéki im.1cro• 
tünJr.: ~tclctkczésúrc éD értúkórc viláeot vcthcosiliL~- lc.ssu 16• 
pésrol•lépéarc h~l~dó ncgfigyoléorc lesz szm~ség~~~. A fizi~ 
kó.ból kiindulv[-. ~~ fiziologió.n át fogun!: törekedni ::~. lúlc~: 
rejtett világáb[.~, hogy igy o::. nchl:zoér;ckct fcltárhc.ssuJ: o a
zok szánbLvétclévcl r. lehető helyes felfogást kin.l:~kith:~ssul~. 

II. 
A. 
1./ Ugy vcoozük észre, hogy ldvülünl: tó.rgyt'.k v:--.iU1~~k 1 

uclyck szincsck, h::. ncgUtjü!t öket h::.ngot ~dnc.k1 puhál: v: ... gy 
l~cményck, ns~tlcg ill=.1-tosc.k VC':.gy izcock. Asztc..lor:u1ó.l ülök o 
ugy lúton, hogy bí.-..rnr;.; ncgkopoe;t:o..ton, h:1.ngot ['.d, megfogon s 
ugy érzen, hoey sir.u., hideg ég };:cril.ény. )~indcrröl ~zt hiozcn, 
1 l . ""l . l"t "l 1 • h ~ b •.. b" b 1ogy :1 vu cn 1s c czJ. ~, 11sz r. nno C JOn ~- sz o c.r1 L1 u-
gy~nczt t~p:·.szt~ljr .• • Dc vcon\l.k cnc.k :..z egyes jclcnsúec~':ct 
!cr i tik·. t'. lá. 

A fizikc-. fé1vrol ós fényforrásokról beszél. A fényfor• 
rásból sue~.r:.-..k jönnol~, :-nirc r·. fizib.-. nzt rnondjtl 1 hogy ezel-.: 
:·. suer-.r;.:.~~ nem nások, mint r.z éthernek különböz5 számu n. ho oz.;. 
szusú.r;u rczeésci. E hullómoJ~ rdvetödnqk ~ tentekre, uclyck · 
tcrnúszctü!mcl: megfeleloleg cp,ycs hull!c:tol<:r:.t clnyclnc~, oig 
nások:~t vinoz::.sugt\rozndc. Ezc11 visszc.sugá.rzott étcrrez;;~sc
!:ct.- :.'.l!lc.:myibcn Dzcnidogcinkrc h~.tni tudn~.k- ni ozincbiel:· 
ioe;juk fel • .At'lily sugc.rd~~~t küld szenilnkbe v~l:.!Jitcly t~.;ot, 
oly~:.n szinüncJ~ látjuk • 

. A megvilági tot t t l! st ek sz inc tchó.t :-~ fizil~r. o zorint 
l , l , •• ""1 , t '"l :r·· l h "l .. 1 " • J t . . ~v,: -)oru ··wny o ugg: n oe;y 01. yc11 ncnu sugr.r~u: cr1 ': ~ ~:.r-

gye:>. t, v~.p;yis, ho ey nilyen :·~ n c g v i l á g i :t ó. s, b/ hogy 
"l - l t . t" t" . n1 y n.cuu su[:;:-.r~-.._{:·. ver Vl.ssz~·. ez vn.gy t:'.L: r. _argy ~ :.1': : .. sze-

tc, t u l r~ j d o n s ó. g ~ ozcrint. TeMt r. tc,-tok 11 ozi!lút: 
nint ... z c. tudí"~.twü::b~·.n jelentkezik, ~-.. fizik:-~ nem 'iun.cri. Sőt 
~ bcj1l1ünl: ~:cl•~t1:cz6 szint függövé teszi ['. Jacgvilágitástól. l\. 
t~std< ugy:.nia cs~.~-: olyr.n sur;:.r~~kr~t vcr:ttctncl~ visaz~., :·~lilyc
ncJ: érik. Igy, h::-. n~~.pw1k helyett v~~l=--ni óriás kv~:.rcl:lup~'. azór
nú ránk ~~ sur;~.r:~i t, ~-.kkor 1 :lJ.ti t r·1oDt pii'osnr.J: ltí t un~:, liló.
·l··l-' . : é.. ' z t hl" ,.,'"'Öl" hor.y ., z r t" rc;oy,..t~ ... ]"' v· ·lób•·Jl ll ... ''l. 110 ll J. . .J~e." ' .. U · .. ;.1 ~!.3 L -., Ü .." • • Lw b l..••"t..llc... .• ~. ;. OU •. e 

Igy [. nútriun oárg.:. fényében :-. kúkozinü té.rgyr.k ic~-::ctD:nck 
lú.t~z:·.n:J:, gycrty:·.fénybcn pcdir; ~öldcJ~1ck. Dc hr~ :. túr~y_d: 



szinci ténylogcaen léteznek, nint :~zt mi felfogjuk, bárrally 
ncgvilági tá o ncllc t t is ucgt~:.rtr.ná.J~ obj okt i v sz inc i t. Tehá t 
ni ncn ::. térgy::-J: uzin6t vcsuzill-: észre 1 h:~nen :·. blrgyr.któl vias 
ozr.vcrődO cug; .x-r:.k h~~ tá~é.rr. rc~~gnlun!<:. Dc neu az, ·.br.d no gfc led
kcznwllt :-~l'ról sen, hogy r-. tárgyc.k obj ckti v tul~·.jdonsá.g~~ is 
J~özrcuüködi!': :-. szin létrchoz6.oúb~n, ncrt cn.."tJ.ck megfelelőleg 
verödnek vinsz~., illctvu nyclctn.c]-:: cl <.:gyoo sug:-..rr-:.1~. 

• Itt nég h~:.ngsulyozntmk lt:cll, hogy c .. z éter m•~gúb~.n v6-
v~ ncn szin.co. A szin, mint látni fogjuk, csupún tud ·.tunlrbc.n 
r.:crül f~l V[;.t;YiS lelki túny, ;:nit sen fizik:~, uer.1 fiziologi~. 
n,:m tud létrcho~ni, sen nc~il~~gyLl'ázni. S h[.'. v:~l~.ki c~zt ú ll i t
j:·., hogy :.~. Gzin kúnir:.i folyr.nr-.tok crcdnényc, :~:1clycJ': r.z éter
ben is ucgvc.nnr.k s igy ~.z éter ic szincs lchc~t, ó.n bizonyit
o··. be! JJi :--.~~ 6torn~k csupún rczg(;sét im.ICrjUk u G Zen Dczg6sc
~:(~t 400-tól 800 billióig rná.todpcrccni:únt nint nzint fogju1~ 
fel. Dc c~~ Gtcrrczg6s 11er6bcn nás, nint r. oz in •. A vd:nr.k racg
n-·.gyr~rú.zh~ ... ton, hog'r mi .:--. rczgCo, dc czinról hiúb;·. bcszl.lnúk 

l · D "1 ' • 1 h t l ·· h l"t . ·· ·· . t nc.':1. c m.J..~\,;p ~3 c c ne p • 03nzc .:.son J. :.n1 ·. voros sz1n 
~- 400 billió rc.:zg6aacl. Vq~y ugyr.ncor): .·. vörös szint n búr=:ü
:,1cnü l::émif.~i foly:JJt.:.tot. A fizi~'::.·.i világbL:.n tehát szint ncn 
b:.lúlun.l(, n r~ rczg~s. mcly szemünkre hr:.t, L t:lrgyról ie~n ko
V\..s~t ·uondh~·.t, ncrt c. rezgés ncn ~~ tárgy tul::.jdons~g;., tchút 
ncn is c. túrgy lénycgéböl folyik, hr.ncn idogon fónyi'orré.sból 
::.;redő sug!r .uu.ly e. tárgyt61 csupán vinnzr~vcrődil~. ~y sze -
nün.k közvctÍcn· r. tárgytól nem ko.p bcnyol·,lúrit, hiszen ;~ "~zin" 
nc1.:1 r~ tárgy tul:~jdlimságr:..-

2./ Térjili1k vissz:1. :-.z r.sztr·.lhoz, uclyröl :-~zt uondtuk 1 
hogy br.r11c. s r.lCgkopogtí.:.tV~'. h~ngot c.d. B[~rn:·.n4eúról Jaúr tud -
juk, hogy c fizikr. vilúgó.br.:'l ncn lútczik. Dc: v~.n-c objcktiv 
l(;t.::: ~~ h::.nen~.k? A fizikr. ezt rionj:-.1 hogy ni!~or ncgütjü1~ .~~z 
['.cztr~lt, ennek egyes rószocokéi r<;zgésbo jönnck,nivcl r. f:·. ru
G~llar.~s test. Szcnléltotúcn lé. th~:. to c r(~zeéo :. nccfcs~itctt 
hurná.l. Többnyire n.zonbr.11 a rczr;úao!: oly :~pró~~ úf; ~yora:-.!~ 1 

hogy közvctlcnül ncn t[~p::azt~:.lh:·.tju~--:: őb:t. Dc ·. t{~rgyr·.~-= rcz -
g ú oc llr'.gó.bc.n vGvc n6g ~cr• ncn h:.ne, u c! 1 h~~;:;.got neu okoz. Igy 
hi á b:-. hclycznól:. ~~ vUlc.IlQ~ .c~cngöt hf.t.rorw~~zszoros~ .n ritk1 -
toet lcvcgfSjü üvogbul't'. c.ló.• cocngCoéböl ~cnn1t ::.:Cl"l h~.llr.n~{. 
Szü..'~négcs tchdt1 hogy r. rozg6 test~~: rczgénüJ.:ct tov;:.bbitoúlt n 
lcvcs~ak ~ r~ .lcvcg6n át r. dobhártyúnrJ-:. Igy pl. ~~ rczg5 hur• 



r.r.1int egyfelol ~~ilc;:1g, r. levegőt r:cslöki o ezzel uc;~oüri ti ; 
ellenkező irá.!'1yu r(;z~6súvcl pcdit:; :1c.grit~o:itj~. o '"~Z igy té;.1:-~dt. 
10groz~r··ésc~: h:.~ t:1c.~~ fülü..~crc. A hullá:.1o~o:: hoonzu·st\gr~ G ti gyors c:.-· 

' · h · • • t ' l ' ' t 1 r· ' l h .bb sa g::. . ·. J.·. ::. ~ ... ng nr-.gc-.s .sac; a v~·~gy au y n e gu • ·-:1lnt: o o n z~. f'. 

:·~ hullán é:J l··.nubb, :·.!U1ál nGlycbb :. hr~:1e; ninúl rövidcb_b én 
eyors:·.bb 1 :.m.lt\1 n.iz;r.s~·.bb. A lcgnGlyc bb zenei hr~ngn;~k, T.Ü t fel 
tudun~{ foGni : li~wodpcrc.::11-::Gnt 16 rc.zg6n 1 :-. lcgn·:.g:·.o:-:.bbn~.k ~rörül
bclül 40 ezer rezgés felel :Jeg. Ezckc:1 kivül :-~_létrejövő hr.ng 
fü(;g ~··. hullx1o~<: .-:.l:.kjitól in. . . 

D h 1 ..... , , . rr· . h· .... r.o? A r· ~1·1 ... · • ,.., '·t ..... ,, '"~··'.,..··l,. , .. 1 C O ., ......... J. .. g ... ··~.~6· l,., "''"'• lo.~J.lli Cu-~.,_ rc.Lz:,_,'-'•JI.·--ro 
b ........ 'lt d'·· · h-~· · ·, 'J·~ re"'····'·"' A "'w···ct····l .. .,.··l·t,..tt ·,...,., · ·· c.u .. L· , ..... ..• ..·l;,:, .:.lC. ~l,l·o.J• .., • Cl '"'"'u c ~.. 1..~""·.r1 . 
rczr··é::.:t, dc ~- h:-~~F·:r~ól nit nc!.l tud. ; ·il-:o1., tchút nc;-d-:o·.a:oo::tr.ttu~-: 

\.J '"- """ .. ~ 
n<7 , ..... ,..,trlt tul··"d -l.-' ....... "·· l.,. · .... ,d tt ,.,,.. hr'l"~ t \..."ln; .. , r•·'~ '·" ,,o.._, ,. 1 •·J 0J.1-.t.:l-'L.l lC..l J..., .• O ·-·~ ..• lóO 1 lJ.i. .• C"·· Co ..... 
r(.zc;l:scJ~ct hulláDzott nzc.l.,tcnzGt. A fizi!:c. tehát :. hr~ncl.,öl Gp 

t d . t . "l K. ··1·· 1 ' '11 ··1·· 1 h U '•·y '1C' 1 U 11111 ; . .-.z1nro lVU U.,.," ..... ,,,. "'U· U11'" ,. .,·,:.· r•••··1 L J- ... l ·- -~ ~ ·- • . J.;- •..,.., ·-" • ~ - .. . , . ." ~. -'-' ~v. 

l::tczi~(. /Ezen tétel L.~zolást.r:·. f:Jlhozhc-.tnól-::· r~ t;i'lJ.~.fo~1, tele
f on Gs fO!-:(. p :·. r~íd.ia o ze r kez c t 6 t 1 :.1clycJ':: aind c zen r~ tG tc 1::~-1. 
~-l·.pul~1··): ./-

3.jUgy t:.l/tlt\1!\:,.ho.;y- r.z :'.nzt!"·.). hid.:e; mont r<lnüt· .. ::v.p· 
.... ·· 1··.· .. D· • ·• h"d ··7 -· l.,.- . 'l·~,, ..... ·tb· r-•- ·~C ~· ,~- .. u .,. ~-;_.)• C CZ .. l "o ;tlC Cu .. J~..~.,. __ "'"''"' ~..n n ... l. •. .1 •. ~, LlL~.o • 
napból jövő sugarak elnyclésc, vagy visazavcrúse. Ezen sueara
ka t a szinröl szólva uár tárgyaltulc. 1~indcn náloget okozó '·.su~· 
gár ilyen nemű, bármi le~yen is a höforrása. 11El6bb úgyan ó. ne
legitő sugarakat,másnemü kisugárzásnak tekintették, mirit a féri.y
sur;arakat, most azonbaJi bizon~s, hogy a vi~ágitó sugárban a 
fény és a. hö teljesen/azonos. '/Prohászka. O.Osszegyüjtött nu;•.
kái l~t. köt. 73.1./ ~ehát a hő ser.1 létezik kivülünk, sen 1.~;nt 
val8..111ely tárr;y tulajcJonsága, sem a tárgyaktól függetleni.il 1!'la
nen be:;1nünk van. Ki v~lünk csupán a rezgés lét~zik, r.1elyet 1:1ajd 
mi;1t hűt, najd mint ~zint fogunk fel.- · 

4./ Az eddigiekben á tv ettül: a teste!~ azon tule.jdons{t.í~ai t,. 
nelyekről a fizika i) tud s Jil.elyeknek ránk val o he tás {t t bizo- · 
nyos forr:tákban észrtt'vesszük. De vannak a testeknek oly tu.laldon
ságaik is, melyekröl a fizika ne::!. beszél. Igy nem ttidju1c, hogy 
milyen alapon lehet a testeknek ize, illata. Azonkivül va~r,u:.: 
érze te ink sa j á t ~'stün]n-aöl is. Azonban meg kell j ee;yeznü~".2:,hogy. 
isHer•etelnéleti s ernponból teljesen J:linder;y 1 akár ... külvilá~tul, 
akár saját tostü <:tol kapjuk is a benyomásokat. ínn~:et illet.o-:
leg egyformán kü)világ mindke ttö. Ezen érzetek okoz· ó i t ál tal6.ban 
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lanner jiik. Igy a szomjuaág_ érzete a garat szárazságával függ 
össze; az 6hségé az üres gYQJnorral stb. Fájdalom érzetünk ke
le:tkezik valamely szerv negsbEülésé\ el vag~ rendellen~s mHktS
desével. Pl. a bele1t heves moz a éles fáJdalmakkal Jár. De 
szomjuság, éhség, fájdalom egésze ~-~sncmü · do~gok, mint gr .. .~.,at
szárazság vagy béh.1ozgás. A bélmozgé.s -.pl. ugy aránylik a fáj
dalornhoz, mint a léghullám a hanghoz. Tehát szin-, hang-,hideg
meleg-, iz-, szag-, kellemes-kellenetlen érZ';;; tfd.nket ille t vc a 
nekik megfelGJ.~3_. v01mc :meg.~zyezö objeic"t:tno1:at 'én~nkön kivl.il_.a 
flzikúLa!~ JJ..:.~,~ L.'t-~tiljuk.- · '· 

5 .. /Azo::'lba.r! szinnell:,. hA.rignak stb. valahol léte~mi5k kell; 
~alah o J. keletkezniök kell, mert tuda turu~ tanuskodik arrúl,hoe;y 
s z i n t látun!{, h a n g o t hallunk, h i d e g e t - m e ..: .. 
l e g e t stb. érzünk. S ha ezeket a tényeket kétségbe akar
nók vonni, er6sz&r,ot kellenemagunkon elkövetnlnk, mert pl.le
hetetlen azt mondano.m, hogy a szobám falának fehérségét nem lá
tam. s ha láto1a, a.zért látom, mert ez a fellérése valahol tény
leg létezik. Tehát ~z okság elvét és tudaton bi~onyságát kell 
elvetn.cl!l, !1a tagadni akarom a fehérség létezését. Ezek nélkül 
pedig minden rombad61. 

B. 
1./ Hogy rdtaláljunk szinre, ha1~ra, ~ide~elegre, illat

ra és izrc1 ugyszintén testünktfíl jöv6 kellemes vagy kellemet
len érzete1.nkre, vizsgáljuk meg a d()lgol:at ránk való hatásában. 
Tehát most ncrn azt nézzük, hogy r.d felel 11cg érzeteinknek a fi
zika szerint, hanem, hogy külvilág mik6~~ ~ ha t th·zé~c:.;zerveinre, 
s mily elváltozást idéz elő bennünk s v~< j on a fiziologia vilá
Jitásánál megtaláljuk-e érzetcinket, iJJ.etve szerveink k6pesek 
e létrehozni azokat. Az egyes sBerveket külön tárgyalni ho&sza
dal.Jp.as lenne s fölülleges is. Lényegileg ugyanis mindegyik ér
zékszerviink azonos s igy elég az általános átteldntés.-Erzélt
szerv alatt nem csupán a szemet, fület stb. értjük, hanem az e
zekkel összefüe;sö iAegeket is s ezek végzödósét az agyban. E
zeknek ép· oly fontos, sot fontosabb szcrcpük van az órzot lét
rehoz.Asánál, mint a közönséges érteler.1be~1 vett érzékszerveknelc. 

~./ Vannak idegek, melyek az agyból hoznak ingert, ezek 
a centr,fugália idezek; mások az agyba viszik az ingert, cze
!~et centt-ipctális idegeknek nevezzük. J "i értekezésünk c!fiának 
mc6felcloetn csak ez utóbbival foglalkozunk .. A ceJ).t:ripet a.. i-., ,_ 
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dogeket két csopo~t~a szokták osztani: 1./ melyck a l"illvilág
ból szár.mozó izgalmakat vezetik az agyba, 2./ melyek a test 
belsejének különbözö p~ntjairól vezetnek izgalmakat a cent~um
ba. E felosztást cdPán csak az áttekinthetőség kedvéért tehet
jük meg, éles határt vonni nom. lehet. Az ideg fonalak az agy
ban. ideg-vagy ducsejtekben végződnek s tulajdonkép az ideg -
fonalak nem egyebek, mint az idegsejtek hosszu nyulványai s 
egy névvel neuroaoknak nevezzük öket. ÁZ idegfonala!~ r:tásik 
vége r e l r o g ó k é s z ü l é k -kel van. ellátva, milyon 
a szem, fül stb. Itt különös fontosságuk van az é ~ z é k -
h á m o k n a k 1 h á m s c j t c k n c k 1 amelyek bámulatos 
fil~jmsággal fognak fol olyan külső behatásokat, amelyek az i
dt.gfonalak~a különbcn hatástalanok és azokat á. t a l a k.iit-
j §. k idegfonál ingerekké. Ilyenek a szem c sa p és pá.lcik8. sc j t
jei, a fülben a Korti-szalag és halló pálcikák,az o~rüree te
tején sürü11 elhelyezett szaglu sejtek, a nyelv szemölcscinc]t 
oldalán található izlö sejtek. A külső szerv tehát a hatást 
felveszi, átalaki tj.a megfelelő idegingcrré, melyet az id.cg~o
nál az agyba közvotit, hol bizonyos ismerotlen sqjtváltozás
sal végzödile fiziolog;iai tudásunk az érzetekre vonatkozólag. 

Azonban hol az illat, iz, hang, szin stb.? A fi~iologie 
stna tud erre megfelelni. FeladE'.ta csupán az, hogy :Lcltnr.ja· a 
szervek aDcatát, azok reakcioját a fizikai; kémiai hehetások
kal szemben s igy fényt derítsen az ·érzéklés értéké~e is,de 
mae;út az ismerést megfejteni ncr•l tudja1 de neJll is ·hivatása.-

3 ./ Az utolsó s leglényegesebb fiziologisi elci:J. érzék-. 
lésünkben a megfelelő agysejtváltozá.s. Agysejtváltozásből a
zonban ncJ:'l magyarázhatjuk ki az érzeteket, mint teljesen nás 
ncmü lelki jclcnségejet. Hom is érthetjük, hoky rniként _fc]Pl 
het meg egy agysejtváltozásnak szin vagy hang. Sejtváltozas
ra szükségUnk van ugyan, hogy érzetünk kclo~kezhessék, dc ez 
nem az érzet létrehozója, hanern csak felté~cle. Igy pl, hogy 
a nap basüthessen a cclló.rnba, fel kell huzJtom a füe;gönyt. Dc 
a füe;Göny felhuzása schogysen hozhatja létre o. napsu.r;a.Pa.t, 
csupún feltétel ahhoz,..hogy a nap bcsUthc,hsen. De ha rezgés 
és sejtváltozás nem hozhat lótro érzetet,· ha a szint és illa
tot scm a fizika, scm o. fiziologia nem kéies meg1M,gya.rázni, 
akkor a. szin, illat, hang stb. benn-elJ. .• • olkomben van 6s csa
kis bennem tcrcJP~.r.dik. 
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c. 
llelyénvalu:'1ak tartjuk itt feleMliteni a :ré,.:i Skolaszti

kánalt azon álláspontját, mely szerint nz é:rzet az er;yes kül -
so érzékszervekben jön létre, s az aggyal valt) összeköttetés 
az érzetok tudatositására szükségcs. Azonban jclenleei fizi -
ologiai tudásunk mellctt ez tarthatatlan álláspont ... 

1./ Hogy a Skolasztika ezen álláspontját meg tlldj_a vé -
deni be kellene bizonyítania, hogy az érzékszerv legalább egy
néhány esetben maga hozza létre az érzetet, ha még oly töké
lctlen formában is. Dc ez még sohasern sikerül t. Ugyanis fel
tétlenül szalcséeos a szervnek az aggyal való összeköttetése. 
~-la oz az összeköttetés megszakadt, vaey az agynak megfelelő 
része :megsérült vagy elpusztult, érzetünk ncl!l kelctkezhctik • 
. •• Ha valakinél elszakadnak a kar i4egci, annak követkeZElénye 
a kar toljes érzéketlensége lesz. Atszurhatjuk tüvel, megé. -
gethotjük a bőrt, eltörhetjük akár a csontot. Ez az illetö -
nél 11er.tcsak hogy fájdalmat non okoz, dc esetleg észre scm ve
szi, mcrt az átvágott idcgü karnak n;ncsennek semmiféle ér
zései 11 ; / Az Emberi test Szericeze tc f:s ] ~üködése. Pekár l~ihály 
254./ . 

J9llohet a Skolasitika az aegyal való összeköttetést fel
tétlen szülrségcsségét elismeri, azonban nem tudja kielégitö 
módQn megmagyarázni ennek a szükségesséenek az okát. Azt állit
ja ugyanis, ~oey az aggyal való összeköttetés az érzés tuda
tossá tételérc szükségcs ~ A7·.mba:n sehog;;' sora tudjuk mer;érteni, 
·hogy a már meglévő érzet / s~i~1" h::tn~, illat vagy fájdalom l 
mikép szaladhat az idegszálakon az agyba, hoc;y ott a lélek fi
gyclmét felhivják magukra. li Skc·l~szti~.:c.L tanitása szcrint a 
lélek a szarvezet nlindcn l.,észecskéjébe:a jelen van, és igy az 
egyes ··szervckbcn ép ugy észrevehctné'r az érzetet, mint az agy
ban. Tehát a tudatossá tétel L rniutt ncrn kellene felvenni ilyen 
l '41c tetlen érzet vándor lásol{a t. 

2./ 1.1ig ·a régi elmélcthfnikacsul ragaszko44k ncr.1 tudjálc 
bizonyitani, hogy az érzékszerv csak ogy esetben is képes len
ne érzetet létl .. ~jlozni" sem az ar;gyal való összeköttetés szük
ségességét bebizonyítani, addig rni, i~cn so~~ esetból bizonyit
hatjuk, hogy az agy ceymagában külsö érzékszerv nélkül is ké
pes az érzotok cl6idésésére. 

Ugyancsak Pe!~ár mondjc. cl az clözö esettel Jcapcsola.tban 
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a következőket:" lia villamossággal ine;creljük az átvágott i
dcgnck azt a végét, mely az izmokban folytatódik, akkor az iz
nok összchuzódnak; ha azonban az átvágott idegnek a_gerincve
lövcl összefüggő részét villaaozzuk, az viszont érzéseket s 
csc.kham.ar fájdalinat okoz". / U.o. 264-5./ 

Vannak betegek, kilmck ki kell venni egyik szomét. Ilycn
kor ai ideg átvágása oros fényérzést okoz. Söt, ha pár nap 
Inulva a kivágott szem helyén villamozzuk a látóidce;ct, az il
lctonek fényérzései keletkeznek. Ellenben, ha elpusztul a ku
neusz, bár mily eeészségcs is R szem, fényérzet, söt álom ké
pe!t som ~{clctkoznck. 

3./ Ha szemügyre vesszük az érzékszervek szork~zctét 
azt tapasztaljuk, hogy nem az a feladatuk, hogy az érzetot lét
rehozzák, hanem a felvett ingert továbbitsák, formálják, az 
érzékhámok see;i tségével átalaldtsál: s végül az ae;ybe. juttat
sák. 

A mondottakat nagyobb szcm.lélctesség kedvéért ·u-~1:1utatjuk 
a fül szurkezctén. 

il. hanghullámokat a fülkagyló fölfogja s a dobhártyáhQz 
t o v á b b i t j a • A dobhártya rezgésbe jön s czén rczgést 
á t v c s z i a kalapács, mcly a dobhártya bcisö felszinébe 
n6tt bele s az üllővel s a kenr.;ycllel végzi a dobhárt~ra rcz
géseinsk t o m p i t á 8 á t 1 mcrt a dobhártyának nom cr;y
szcr a legkülönbfélébb, pillanatról pillanatra változó rcz
g~sck sor á t kell á tv.cn..ll.ic. Hasonló i t t a fülcson tol: sze·rqpc 
a ho.ngs~erck pcdáljá.hoz" rnely rn6tszüntcti az utórezgéseket • 
A fU~csontocskák ezenkivül á t v c s z i k a dobhártya le-
tompított rezgéseit. . 

A kcngyel talpa az ovális ablakhártyába izül. i~z ablak 
h4rtyln tul van a csontos labir ntus, Jl'lelyben a fül logfonto
sabb része fekszik. A csontos abirintusnak két hártyával 
zál~ t ablaka van; az egyik ab lal kere le, a másik ovális; az u
tóbbinak hártyájával nö össze kcngyol talpa. A csontos la
'birintus folyaelékában foglc.l h lyet a gömbölyü, folyadék!{ul 
telt hólyag. Á hólyag belsejé egyetlen sejtréteg béleli ki. 
A sejtbélés c~ycs helyeken át lakul és itt szoros összefüggés·, 
~c kerülnek a sejtek a hallói oggcl. Ez az összeköttctós több 
ponton történik, ugy, hogy a ül. végs5 készülékeinek a sz.áma· 
6 : három hallóléc, két hallófolt és a Korti-s~alag. 
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' A rezgést•rr1int mondottuk- átvottéJ~ a fülcsontocskák kü-
önöscn ~. l::ollt;yol tal po.. Ez k ö z l i a roze;ésokct o. h4r -
yás labirintust körölvcvö folyadékkal. H a n külsö folyadék 

!zeg, akkor vele r,1ozog a b~lsö is, ug~' 1 hor;y a hártyás la bi
r ntus összes rószei rezgésbe jönnek. Az idegfonalakat ar~z
g s érint<.;tlonül haeyja. Csakis u módosult hámsejtek érzéke
nyek a rezgés iré.nt, mclyck a ruzgésokct elóttünk ismeretlen 
·ioódon á t a l a !c i t j á k a velük összcfügeö idegfonalak 
fzgalnává. Az idegfonál pedi[~ az ingert az agyba t o v á b -
b i t j a • 

i\mint láttuk, a .i'ül szorkczctéuc!~ 1:1ind~n részeesté j e to
vább utal. Az egyes részek csak továbbitj~k, formálják s vé
gül ideg ingcrré alakitják át a rezgést. Onmagában nem képez 
~gészct s igy nem is alkalmas arra, hogy befejezett munkát vé
BCZzcn, vagyis hogy az érzetot létrchozza. 

. 4.,·Tételünkct bizonyitja a l o k a l i z ó. c i ó té-
nye is. I!a. valakinek a lábát levágják s a gyógyulásnál zsu
gorodik az elvágott ideg vége, fájdo.h1akat fog érezni a lová• 
é;ott láb ujjaiball vagy egyebütt". l U.o. 181.1 James kérdést 
intézett D. csonlcCchoz és a 185 válaszoló háromnceycd része a 
lc_vágott tagban lcülönfélc érzéseket észlelt; igy: fájdalmat, 
hideget, melegct, viszkctést. Többek közt talált ogy 70 éves 
eL1bcrt, akinek lábát 13 éves korában vágták le és a csalódás 
meg mindig mcgvolt.l V .ö. Szarvas : Az érzctc~c székhelyéről, 
~nlieio, 1922,13G l 
. Ilogy az érzot nem a külsö SZ(;rvbon kulctkczik, rnutatja 
u cscoscrnol~ huJ ytclo1~ l ü :l1liz~l.ciója is. Vannak ur;yanis érzéki 
b , . 1 d . . 1 l .. , ,. l'" h l t . "' t . . JnyoHaSal.-.: 1 C n~m :! S~Crl_{ [\ {tLSO CPC':. ll C yc • AZ~JP a mü-

tétvknél a ki:v:i~G.c!~nck v, kezét nma kell mo~foeni 1 mert nom 
n.yaJ.aak a k~n~6 b~1:1at2.~ helyéhez. Söt feJn()ttel:nél is megesik" 
heGy az ogyrzcrü hátfája.ahnat a tüdöre; vonatkoztatják. l U.o(o 
).38 l E zon j c J enségeket a. régi rendszer nagmagyarázni nem ké ... 
lJ os 1 mig a mt i"~cndszcrünk 1~erc t én bü l ül i[i;cn sz épen moefél"~. 

5./ Do nc.ef::.jthctctlcnck L rúgi felfogás mellctt az 6. -
l o m, h a l l u c i n á c i ó és o. u c l i r i u m b a n 
szo!lvcdő ember látományai is. Ezekben e~ <.;Sotukbcn valódi ér
zéki képek k~lc;tkczn\!k1 anélkül, hogy az érzékszervro valami 
inecr hatott volna. Az álomlátó, hallucináló tényleg érzékel 
~s csak akkor téved, mikor szeJnlélctcinok külsö objektivitást 

-sa-

, 

i 
l 

~ 



is tulajdonít. Ezen érzél~i benyomásokat csupán o.z ug~r.ao.k c.z 
izgc.tásat vagy megbetegedése idézi cl6. Tohá.t u f'azioloeia leo
retőn belül a lén;rcgcs sze re pot non. a küls5 szcrv, hc.nGl1 az 
agy tölti bo. 

Azm1.bun az agy szcrcpét tulozzák c.zok, akik csúpá.n az 
agy müködésébol a~carják ki~r{;;yarázn.i az érzeteket• Ugy~nis az 
agy sejtváltozásai ép ugy nCJn képesek lótrahozni n.t~ljcscn 
másne111Ü pszichi!·~ui érzetet, mi11.t ahogy o.z étcrrozeós seN ud
h&tjc- L'. sziil.t. Ide lélo~~ kell, ncly ruzeésböl, ill.cgin~cl,böl 
terí=;T·1t~.m.i tud.-

D. 
1./ Igy jutunk fi~ilcán és fitioloGiP.n át u lcscsoClásc.ub 

ós loerojt0ttebb világba, u terent5 lólokbe. A szincs, illu -
tos, dalos világot kivüle hiábu keressü?-:. Szi!'.bc, ~~~be, illct
bn, C:.albc::", süt forrnába is u. lélo~c öltö~tcttc. · l·-inclcn,, c.rü t ér
z éld lot; tupn.sztL.lttnk, az nem o.z igazi vulő 1 hr.nem c. léle]: r..l
l(otúsa. Tehá t a. z emli tot t ú.S~~tal sincs ki vülcr.1, ho.ncn bennem. 
. . t . t . t d l , , , 1 • , , d • 't l l"' .. t r.~r- mJ.- J.S ·u o c en erze .. COJ.J.l rcven 1non un1 o.z n.sz ·r. rli ·r 1~z 1 
ho~y br.rna, kemény,· hid~g vo.gJ' 1nclce, hu kopogta tom. '11c:t.n:.;ot [:.a 
és bizo::1.yos formáj i..:. vr..n. } :árpcdiJ mindczel=rol o. tulc.jdon~ár;Qk
ról - aclyc~~ uz érzéki c.sztalt c.djá!r- bizonyitottU):1 hor;y l~i~ 
vülü::1~~ ni.)m lt:tcz11ck. Tehát u.z [~sztalröl alkotott Úl":.~C:~:i l·;épün!c 
neTn t.zonos c. való r .. sztalla.l. IIoe~r rlilycnatényl{;gos, a:~. ~bjck• 
tiv asztal, azt érzókszcrvcinJckel nem ismerhetjük ncg. ts igy 
vagyu:;1l~ az egész " a~nyagi" vilá~gal. ll lélek u~yanis ui"fl.don. · 
1,(;n;yonásrt:. dctiv, c..lkoto tornészcté:nok : 'cgfclclöcn felel. Csu-

. " l l t •t · r ·· 1 i)U.!'! l-Z a 1c o c az, OJ!ll HC[';J.Sr.}'crunx. 
2./ A lélcl:nck ez ;.:. fclclo~c azonbc..n s z ü l: s é g l: é

p c n i , m.int [;.hogy &. napsu~f~.l":}ak is be kell sütnio, hr. fol
huzam r. fügc;önyt. Azonos bchatájokrc. c.zonos módon felel s ir;y 
bizo:'lyos o. r ó. n y o s s_ á ~ ho.rmónic vun &. )ti vülütil:: lútcz6 
dolog s n. lcdJ~ünkbcn fellnerült érzet között. }:rzctcin~: czú1,t 
esd':: j e l k é p c i s z pi b o l u m a i u vo.losttt;:'1d:. 

3./ A ki vülom vu.iók hr~,i~ak reán és erre rt lcr~(WI J~vé.!.p;ál 
• tcr111ÚSZ\;tCJ:mck mcgf'clclően,;. lio. mó.smilyen lclUlG f.U~.sJ:Gp ;_\;lel• 
ne 1 rnin t uhogy máskép szólnd a zongora is, hu mnsmil cn huro
kLt fcszitonénck ki r~jtn.· 

Ebben v. z álli tásbo.n érzéld imcrctün1~ bizonyos m(n.,tékn 
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r e l a t i v i t á s a fejezlSdile ki. Dc • szükséglcépcni. 
a./ iiár érzéqzcrvcink hozzájárulna.]c ehhez a rclativi

táshoz. Pl. szcmünJc'cs~\ a 400-tól 8000billi6ig terjcd6 rez
géseket tudja fefogni. Ami ezen felül vagy alul van azt fe -
ketének 14tjuk. De ha szemiink t'sap és pál~ika sejtjei na.gyt,bb 
számban volntnak, akkcr telfcghatn6k a 800 billi6n felül s a 
400 . billi6n alul lév5 rezgéseket is,. s ki tudja, mily sz in -
pompában elevenednék meg el~ttünk az, amit mcst feketének lá
tunk. Ha !<cvcs«}bb lc1me csap és pó.lci!casojtünk ugy, hogy szc
rnün~ 450 billiótól lefelé nam tudná fclfoeni,n rezgést, so
hasem tudn6k1 hogy van vörös szin is, hanem uzt is feketének 
látnók, mint nhogy a vörös szinvak látju is. 

b./ S hogy szervünk mcnnyirc iel~tivá teszi ~z érzetet, 
mutu.tja az is, hogy egy azon külsó valosá.g, u.·különbözt5 ér -
zékazcrvckre hatva különböz5 érzetet keltenek. Igy u fény -
sugarat ·ha kezünket éri, mint melegct fogjwc fel; hu szemün
kct, ;tkor mint szint. Ugyszintén u villrumosság a szcmben·fény, 
u fülben hang, a nyelven iz, a bőrön nyemás érzetét kelti. Ez 
áll-megtorditvu is. Igy akár étcrrezgés, ukár villamosság vagy 
közönséges nyomás hat is pl. n szemidegre mindig fényérzet ke
letkezik. 

c./ A.z egyes szcrvokbcn mint lcgfontosr.bbr;.t cialitettük 
:.~ behr.t4soko.t ú.to.l:.:.!citó -hánsojtckct. Ezek dtr.l:i.kitó I:t.\Ulkájn · 
rGvón lesz o. fi~ik::d C:s kúmio.i ho. tásol:ból u. i'izioloeiáb<.~ tnr
tozó ideginger és n.gysojtváltozds. A lélekre csak ez a vógsö 
r.lcm hr..t. Enélkül nincsoh érzet. Dc ez a gyökeres útn.lr..kulás 
lobetetlenné teszi, hogy u lélek közvctlcnül ~ dolgot fogjo. 
meg s c.nno.k 11 lcépét" ló.th~.:ssu. 

d./ Érzctcin]mt;k nzért is roln.tivc~-.:nck kell lcnniök,rncrt 
l~t:r.cjöttükbea két dologtől i'üggn~k: r- lcülso tárgytól, vagyis 
a hu. t ó tél és n he:.. tás t bcfogrLd6 r..lc .. nytól. J•;drpcdig~ hol két 
dolog hr,.tásnról vnn szó, ott n.~ ercdmé11y minkcttötol függ. Ezt 
.lut~~tj~~ ez is, hoey egy ~:.zon ok különbözo túrr;ynkb[ .. n különbö
zö crcdné11yt hoz létrt;. En E l~Jo·:tus-pt.pi~t lcöntjüJ-= ~cctsro.vvr.l, 
:.-.. z t vörösre festi. Eds pe. p irt nem röst vörösre. A mé.gncs r~ vr.
sct vonzza, nz üveget nom. Objektiv-~ vo~Y s~ubjdctiv nz üCCt
sav és r. 1ná.gnes tula.jdonsú.gc.? • Viló.r.os, hogy nlJ::or tul~~jdon
só.r;rol van sz ó, c. tuln.jdonság r~lo.tt o. tó.rgy ~ ~z cr ö visclkcdú-
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sét értjük más tárggyal szombun. Ezt L vis~lkcdúst mind n két 
terminus hP .. tározzr. meg. n l Prohászka o. : Osszcgyüjtött j~unkái 
XIV k. 108./ Prohászkr:. bizonyítja, hogy pl. u vörös szin.vc.k 
pcp ldt~sa objcktiv, rnikor vörös posztóból- fekete rcvcrcnddt 
varr o. t. Az ö szemérc ugyanis r;. vörös sz int kel t ö sugc.ru.k a. meg
fclelő idcepálcikák hiányábn.n esckis igy ho.thr~tnak. Ilibásnc..k 
rnondjul~ ugyun L'.. szinvak pr..p azcrílét, do csak rclr.tivl: u micnkhoz. 
És ha tnindcn szem igy lenne berendezve 1 mondhL~ tnók-c hi b{LsnuJ~? 
Einden bizon.1yal nem; o.mint most scm mondhr~ t juk hibásnc.J~ S:6c -

rniL11ket; Illert o.z ibolya és vörös su~urekon tul mindcnt fcl:cté
nck látunk. Pedig lehetne szem, mcly o. szivárvány szincin ki
vül mó.s szinckct is látnc .• " l.liutá.n u.z érzéklés r•. hLtás és c. 
visszahutás törvénye alá esik, nem csodó.lkozhc.tw1l{, hogy. ép 
ugy függ L:. bchu.to tó.rgytól, mint r:z érzék tcrmószotétöl. Kö
vetkezik ebből• hogy az érzék !cözvctlonül. smr.gá.br.ll véve relo.
tiv s nem abszolut bccsü, v~:.gyis, hogy o.la.nyila.g módosult" ./U. 
o. 109./ . 

. c./ UgyLncsc.k Prohászkánál olvassu)<: Hchnholtz ll.-ndc·o.
rc. r. tltrgyrc. vom tkozó nézetót. " Vo.luncly tárgynak •mondjc. -
báruclytuli.~jdonsó.gu. vagy Jninös6gc valósággal nc:r.1 egyéb, nint 
r .. nnn.k képess é ee más tó.rgyakro. bizonyos hn.tásokL:.t gyo.Jcorelni .Ily 
ha tás t nevezünk tulajdonságnak. Igy szól11nk V11la.mcly r..ny~.g ol
dékonyságáról, nzn.z annak viseletóról c. wiz irdnt;szólu.."lk an• 
nr~.k sulyáról, aza.z vonzódásáról n föld foló; és ·.szintuzy egyon
lő joer;r..l nevezzük c.zt kéknck, ezt vörösnek, mcrt föltcsszük, 
hoei! csuk azon hn.~ó.st jclőli c szó, mol;rct a tá.rgy a rendcs 
sz emre r;ynkorol. J\mdo ha az 1 mi t tulr.jdonságnc.k nevezün!~, l'"l.in
die Jcét tárgy közt lcvö viszonyle.tr[!. vonc.tkozi!,, nldror tcrJ:-té -
szctcs011 n.z olyféle hatús sohuscm függhet cs:\k r..z cg;ymúsr~~- be
ht~tók ceJikónck tcrrnészctétö+, hn.ncm cgyáltt~lnbr..n csa!( :-. I-'k1sik
hoz vuló vi:Jzonylt1..tbr.l1 ú.llhnt fenn, _ésfügg cnnele tcrméG7.ctútól. 
Kincs tiJhát semmi érteme aru1c.k, he. o. fénynek oly tult.jclolHH.Í.
gairol u~G:~runk szólc.ni, mclyck mindon mó.s tárgytól .. függetlenül 
S[l.j~t tság: . .i t képezik s rnelyc}: a sz en érz6Gébcn uj ból t::'..lt":.lh<c t -
nák kif~jc~ésükct"./U.o. 109-10/ 
. 4./ A rGgi Skol[!.sztilw. két cllcnv~tésé:rc !~cll i t t mcGfc-
lnmün.k. 'l~J.pn.sztnluti túnyoinkrc o.pri6ri órvvcl felel. 

a./ J\.z érzGJdés isrnorut,-r.londják. DG, ha ér~c toimut D. ln 
le\ terrn6&zctőnok J.l."(;gfululőlcg teremti, ha érzotcu csr.k szir1 -
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'bolutJU!. a vo.lóságn&.k s non kópc,. akkor nc1-:1 111ondhatjuk az érzék
lést isncrotn0k1 he.nom inkább stubj c!di v fi!:::ciói,.ak. lia tehát 
.6rzólclésünk isr;tGrotszurzó • ani nett szorul sok bizonyitásra
akkor szü!cségc s, hogy a velósággal ugy ismortessen I~e~ bon -
nihL'<:ct, mint az kivülünk van. 

Hogy o. dol~okat, r.1i11t kivülünk VS.llitak ncr11 isracrhctjülc 
meg, aposztcrióri Hár bizonyitottulc. A hatás és visszahatás 
olvéb61 a.priőri is • Dc czc:~~'~en kivül ;nindig v~.n fclclctün1:::.
Érzéklésünk valóban isncret, de mint lili:.1dcnt, ér~ékis:rncrctün
J<:ct is Jil c g h a t á r o z z a e. c é l j e. • Erzéklésün!t.rtél 
a céJ. elsosorben o.~ élet fom1te.rtá.sa és csa): nint J:tásodlaeos 
cél szcrcpel az isinoret. }iogy ez mcrmyirG iGnz, csak röviden 
~li vc. t':ozun!< a7. enli tc t t túnyo!<rc • 

.f:rzékszcrvcink igen lcorlátoltc.~~ s csa.k r.n:1yit tudtmk· fel
fogni, araennyirc épen. szükségünk ven az éle;t fen.Tl.tartá~ára;tl 
i~ ville.J.1osaáe felfogására nincs külön szervün.,.c, aivcl ._. 
él..et.ftmnt!Brtásunkra .. nom is fontos! S ige::\ sol~ féle erő lé Le
zr-: }-.léG, melycl: a· vilúr:;rvndbon lényc:.;os szerepe t viszne!~, dc 
csc.k közvetve is1.1erjük őket 1 nert 6lutü~1l~ fcn.ntartására. isme
retille non szü.kségcs. J1 höt, fényt, csaJ~ sziil·: korláto~: közt 6r
zl:.~~oljük. Dc. külö~1öson érvolhctünJ: avval, hogy érzé}:lésün~:: 
tolj~scn cgynomü az állato1céve~l, sot foJ:ozc.tilP.['; e. l a c s o
n y a. b b ! ~A~ ú.lle.to!{ról podig bizonyos, hogy non azért bír
nalt érzékkel, hoey a leülvilágot is:rrwrj ék, ho.:'lc!.l hor:;y a.~ 6lo
tü1~ fc:u1tartásába~.1. clir;azodjnno.k. Viozo~1t e.f.l(;l1.nyir(; érzélccink-
l l . t d . 1 • • • , - t . "'J ~ ünl' • . ~.; Jtlc~·;; ·u JU .. :: lSl'lcrn~ n V.L-t"-60 v;, ~-~.~,·~·'11".~. szu ~ser; ~ lS van 
~·.í. Gyengébb 'lyomásol:at Bút; non ·ífof;~;ih~: .:c~~re; dc ha oly erös 
lc&z, hogy szervczGtÜl'C{ct hasznosan Yfl~~~ károsan befolyásol
hatják, tudon6.su.l vesszük • .i~zon dolgo~(at, aclyck a táplálko
zásrr. alkah.1nsa!c és has~nosa.k, j ó izücknek érezzük. il kutya r.z 
or;Gr szaeát mint· ~ce:llcmcset fogja fel, :uie nekünk ugwan.o.zon 
szag ~{ellene tlen. A kutyának tápló.lékul szoleál, az c.mbernek 
~-:áL"~ir~ vc.n. ~ze~,_ példtikból ló. the. t j Q~, hogy érzéklésünk rwnnyi
rc relatí v 1 és 111ilycnsG~~6t _ucn.,'1yirc l>cfolyúsolja E'.Z él(.;tí'cnn
tal"~tás. 

ElisJru;rjü!< tehát hogy érzéklési.Ll'llc ismeretet ad, dc cól
jú.nak :a.1egfololöt. :i·:ivc1 podie; élctfum1t~.rtásunkre. a jelképes 
is1:-:.crct teljcson elér~séges, n~ért fl. rér;i SJ~olasztil~a apriorisz-

-42-



tikus érve semmit scm bizonyit •. 
b./ A Slcolasztika föórvc azonban az öntp.dat bizonysá

gárE'. támaszkodik.- Látom, hogy asztalorl barnr'., szobáJ~ fala fc
hér s tudatom teljes erejével bizo11yi t je . ., ho&~' ez o. barnnság 1 f 
fchérsé~ kivülcm, a dolgokon, nint azok tulaJaonsigai valóban 
létcznclc. S ha tudatom bizonyságát, rnint a legközvetlenebbet 
scm fogadom cl, lehet-c akkor csak va.lamifélc.bizonyságot is 
szcrc~:1cm? -

· Li o. tudat bizonyságtételét nem tagadjul~, dc hatáskörét, 
érvényességét a .. ;;J.fiolasztikától meghatározott keretcken belül 
ismerjük csak cl. Ugyanis mnga a S1colasztika tanitjt., hogy tu
dr!.tWÜ\: csakis ~- bcls6 lelki aktusokról adhat felvilá-gosítást; 
a kivülünk levőkről mitscm szölhat4. A konszcicncie. tehát a rni 
esotün.kbcr: csak annyi t rnond, hogy valaminok a he. tás a bennem, 
a barne. vagy a fc.n.e~ ~~in érzetét keltette. Tehát nem a ható-
ról, hanem a rám gyakorolt hatásról ad.fclvilágositást. · 

Ha abból, hogy valamely ld vülcm lovo dolog rám a: fehér 
s~inhé!. tását gyakorolj e. lehet al"'ra következtetni, hogy az ki
vülci•1 is létezik, akkor ugyanoly joggal állithatom tudatomra 
hivatkozva, hogy a nap mozog a föld körül •. Hi látjuk~ hogy a 
nap mozog s erről tesz tanuságot az öntudat mindcn emberben. 
Ebből talán le lehet hozni, hogy a nap tényleg mozog? Hogy a 
noz~ús rolativ ús szükség van a " tertium co:cparationis"-ra 
azt tudjuk. Dc itt ner-1 ezen fordul meg a do.log. TudC~.tor.l ép ugy 
to.nuskodik most a no.p foreása mcllctt, min elúbb o. szin ob
jcktiv, tölem független lótc mcllett. E ké öntudr.;t közt nincs 
különbsé~. Tehát nem lehet azt mondani, ho az öntudat ;:~o?.r;ú
ra ~ dolt;okrn vonatkozik, hanem e. d o·l g k r a h o z -
z ó. n k v a l ó v i s z o n y 6. b a n. Te t az öntudat bi
zonyságá.b~l vett érv nincs álli tásunl~ ellen 

5./Erzéki adottsó.gai-·1.1( tehzit nem isme *~ok meg a tár
gy.ald:a.l, ho ey rn.ilyenek maeukban véve • .Amint : · a leül világo t 
felfogjuk, ugy csak bennünk létezik; a való áera csak követ-
keztethetünk. És hamost ezen negállapitás ral reflektálunk 
:mindarra, ami t cddi~izikáról1 fiziolcgiáró~ mondot tW'lk, ,.·. 
nemde azt kell monda unk ezekről is, ho~y csak szimbolikus 
megállapitások voltak Rám val~i u~y hat, hdgy azt rezgésnek, 
~rzékszervnek, idegne t sejtváltozásnak tapaszta.lom, de hogy 
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• .~ndez magában véve micsoda, érzékléssel nem~ 
E. . 
1./ De ha. a tárgyat nem foghe.tjuk meg, ha ism~ 

hem a külvilágot adja., hanem csupán tudatta.rtalmunkra vonat
kozik, kénytelenek vagyunk-e ·állita.ni, hogy ezek a képzetel; 
oly valaminek a jelei, mi rajtunk kivül van és t6lünk függet
len?- veti fel a szubjektivizmus. Ha az, amit közvetlenül ér
zünk csa.k " jelenség", amit a mögötte rejlö valósá§ jelének 
hiszünk, kérdés, van-e kivülünk egyáltalán valami valóság~ 
ha a valóság nem az, ami megjelenik. Ha 8 \af.Da:~,.zin, a ke
ménység, a hideg vagy a melegség, sőt forma és nagyság nem az 
asztal tulajdonságai s nm1 is maga az asztal, kell-e nékem 
felvenni egy valóságos .asztalt, amely akkor is létezik, ami
kor én lehWlyom a szemem, :mikor semniféle érzéki képem sincs 
az asztalról? 

2./ A n józan ész 11 természetesnek találja, hogy kell 
léteznie az asztalnak kivüle~ is, nert ha valaki bejön a szo
bá.mba, az ugyanazokat észleli, mint én. Tehát kell, hogy a 
két azonos eredJnénynelc azonos külsó oka is legyen! De itt más 
emberek tanuságára nem hivatkozhatunk, mert ez a hivatkozás 
eleve felteszi, hogy.lcivülünk más is l•tezik. Ez a tanuság 
maga is érzéki adatokból áll és nem nyujthatja más emberek 
tapasztalatait, áLtig saját érzéki tapasztalatainkról nem tud
juk, hogy Jelei t6lünk függetlentil meglévő dolgoknak. Tisz -
tán eg.yéni tapaszta~ 8. ta.!.Hkból, ul:o.::koct::.~ainkból kell bizonyi.
tanl!l1lc1 hogy a világ-;:t ruás lo.i.f; -~: i~ Valli1a~~, mint egyéni ta

- ~asztalataink és öruxt.~unk. 
3./ Általános vélemény 1 ho~:/ a külvilti~ létezését nem 

lehet bebizonyitanil. ha valakinek eszébe jut róla kételkedni. 
Söt nussel szel"int: ' eennniféle logil:ai lehetetlenség sem szár· 
1nazik abból a feltevésből, hogy a világ önmagamból, érzelme
imbl51 és érzeteiraból áll, és hogy minden más puszta képzeló
dés"./ .A Filozófia Alapproblémáiol9 /Ismét mások megbotrán
koznak azon1 hOGY a " leg!~özvetlcn3bb valóságot" is bizonyi
tani akarjUk. De hogy a dolr;ok kivUlem léteznek, nem közvet
lenül bizonyos. Tudatom bizonyosaába csak arról gyöz meg köz
vctlenll, hogy érzeteim vannak, de hogy ezeknek kivülern is 
van valami objektivi tásuk, azt csak követleezte téssei t~t.'-l't.." 



A dolog most mdr azon fordul mee, hogy lehet-e érzeteimből 
következtetni a külvilág létére. Ezt próbáljuk most ig(;.zolnil •·l Nem vagyok a jelenségek UI'a. Igaz hogy bennen kelet
keznek és a lélek a teremtöjük, de a léleknek s z ü. k s é g
k é p e n létre k e l l hoznia okot bizonyos külsó hr. tásol<:
ra. Az asztal képzete bennem- van, de nem tudom megtenni, hogy 
ehelyet a barna s durva asztal helyett esetleg valami fekete 
és finoD asztal képe keletkezzék. j\hánys~or ránézek o.z as:t;ta
lomra, .ul i n d i e ugyanezt az asztalt lá.tor1~ .Tehát a~ én 
kép~etcm raj ta1n kivül valami mástol is (ügg, ami füg~;etlen ugy 
töle::t, r~int ü. képzctemtöl. Vagyis ~cépzctemen kivül kelJ. lenni 
vala111inck, ami ne1n képzet, hanem valoság. EbbjSl az érzetein
nél megállapitott f ü g g é s v i ~ z o n y b 6 l követke
zik a leülvilág léte. 

b./ .k. jelensép; vilúzban fe!lJlúlló csodás rend teljesen 
megboJ·lOlnék és érthetetlen lenne sok minden, ha nem vennők 
fel a jelenségeknek Liegfelelő valóságot. ifiért kell pl, a ta
vasszal zöld vetést ősszel metnöve látnomi-holott én ezt a nö
vekedést ner:1 l~épzeltem el. A Sl{olasztika t4tele szerint nilidig 
azt a magyarázási módot kell választani, a.ntelyik egyszerübb • 
.Az állatok cselekvését pl. ki lehet mag~:az-ázni az ösztönből 
is, tehát nem kell és nem is szabud _felvenni az·észt. Ezen e
setben pedig legegyszerübb t1agya1'1ázú.si mod a külvilág folvé~ 
tele. 

c .j A 1~ülvilár:;ba vetett hitünket készen találj uJ.~ és :rDr:. 
érvelés utján szerezzük. Ezt a hitet ép ezért ösztönszeri!, 
vagy természctszerü hitnek, tudattah'.n tudásnak is neve~:hct
jük. " A11li['; e,. a hit semmi nehézséget nem támaszt, s0L.-elJ.en-

·kezülcG saját tapasztalatunk clöaC:.ását i.ttkább ceyszcrüsiti (;s 
rendszeressé teszi, ner~ látunk konoly okot arra, hog~r clvcs·
süktr. l u.o.21./ 

d./ Ezzel szemben pedig a szubjektiv ideálizmilr sv.J.yos 
önellcnrr,oPdt;.sban szenved. ]""ikor szoval vae;y irással \Titc:~tjo. 
álláspo.l1tjn. hel~rességét, ur:;;yanr..~d~or tettével cáfoljé.:. c:·~;:.ro..~tb:.·. 
öruaacút. 1·1all~~tagon ugyanis; elismeri azok önálló létC:t" a· 0:~-
kel vitatkozik. i . : 

e./ i~rd.ckesen érvel Jerusalem az emberek tudc.ttr.tatu.JJ.lá
ból a szubjcktiv ideálizmus ellen. " A szigoru ideálista szá
márc -mondja.- a többi emberek ternészctesen csa~c jelcnséer.k. 
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Amengyiben a testi szervezetttk v~tetik tekintetbe, ez n~ 
nyuJ·t nehézségoket, mert hiszen testünket is a kalvilághQB 
kol számitanunlc. l~ehezebbé alakul azonban a.v fi".,r_ ~a a~ em
ber ársak tudattartahaai jönnek tekintetbe. 

Gondoljuk el, hoey egy embertársam /E/ meglátogat e~em 
és beszól velem • .Amig én E-t csak :ctint tudatmJ. tartalmát ye~ 
szem sztmba, addig azokat a beszéd-hangokat, amelyeket 6 hal~ 
lat, olyíormá:o. lcell i'elfognom, mint egy harang csengését, va
gyis J'llint beszédszarveinek mechanikus hatásait • .Amint azonban 
felelek neki, kivánságait teljesítem, ezzel már hallgatólago
san bavallom, hogy szavaiban pszichikai jelenségek kifejezé • 
sét látom, Ezzel azonban elismertem, hogy E-nak tudata, tehát 
tudattartalmai is vannak. Ebben azután l!lár benne van a beval
lása annak, hogy E önálló, t6lem függotlenllény. Mivel tudat
tartalma van, szigoruan véve ugyanolyan önálló exiiztenciával 
rendelkezik, roint amilyenre én tertok igényt. Az olyan lény1 

: amelynek magAnak tudattartalmai van..l'lak, nem lehet maga is egy 
t másnak c tudattartalma, m6g kevésbbé exisztálhat, mint egy 

.i InAanak merö tudattartalma. 
i<ég világosabbá lesz ez, a következő meggondolásból. E 

bizonytra sok olyasmit élt meg és tapasztalt, arniról én nem 
tudok seDanit. Ila most már E-t csak mint· e.z én tudattartalma .,. 
rnat venn~ szánba, aldcor vagy el kellene t6le magától minden• 
ne1aü tultot te.gadni, v:::v·~,, lP-n;a~.áhh is va.latr.iJcépen bele kelle
::~;_; c t th:-~~- ~ s t·,· .... l.;. :. :a rt._·.; .. : ~ ;· . ~ :~.;~:ü t t i .. :; J.~rc ~2! • .;;:a-n a sa j á t tala-
J.rr"""-'~"' E~ ., "' ·-1 ·· "'h~;. ' 1 - .. -. · '- h · "',_ · ~ .. -·l · · .... tu ~· u c.c., ... oa •• ,_._ .·- ... . .· ·' .. .· :. 2. :l: .•. : l ,,_,~.r ·)J1 a .J.e~ny.: . . Vn:1.·· 

l ~, b é l . . l, , , . , . J.. , . l .. t . h va oc: s egllHú."' · ..... ct;;' .. ·':·(~_- ·: -~ t.GnEJcct apc u u n1, so as~j';: 

állithatom, hot,~' E cssz.·.: L.. •...... .;.l'ta nit ier.l:.. .. .í"Cr.t. Söt egye
nesen meg kell cngcdncm, hoe;y }>·~lek annak tudattartalmai, a
melyek egyáltalán i1ern lehetnek az én tudat·tartalJnaimmá. l4ost 
legyen aztán E az én tuclA.ttartabnaLnmá! Ebből az a mindcn lo
gikát kigunyolö következés kePülne ki, hogy t u d a t t a r -
t a l ~ a m t u d a t t a r t a l m a n e m a z é n t u
d a t t a r t a l r: a m11 • l Jerusalem V.: Bevezetés A }t'ilozó
fiába, ford:Schöpflin A.··71-3 l 

4./ Álláspontunlcon tehát nem kell félni a szubjekti~i
cleálizmu.stúl, uint azt némelyek gondolják. De van még e1-y ne
hézsége a régi Skolasztikána.k nézetünkkel szenben• amire a6g 

• 
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kell fe.lP-lniink. Allit6.s.6.t: cognitio incipit e. sensibus- ~-, 
gadjuk. Hanem miféle ismeretre van kilátásunk, ha az érzéki · · 
tapasztala. t t nelyböl kiindulunk i nem adja a valót? líily ideá
kat merithe~ünJc az olyan szemlé etb~l, mely nem a valót jele-
niti meg?! Es egyáltalában rnit nondbatok a való\~gról, ha az, 
amiből maritek nem a való, hanem a lélek produkt~~? 

Tulzott aggályosság! A jel, .a szimbolwn ninc'z. .. ellentét
ben a valóság:~al és nem len..ne igazi jel, ha nem köv~';f.eztet
hetnénk telő le a j elzett valóságr~: .. Bár álli tottuk, ho~y az 
érzet a lélek alkotása, mégis érzet és valóság párhuzan1a:n ál
lanak. Igaz, a lélek felelete teljesen ee;yéni, de a küloi.püz·,i.. .. 
létez6k hatására különbözó módon felel és hogy igy fclel~\az 
szükségképeni. Ez a harmónia a valóság és érzet között leh~t
sér,essé teszi, hogy érzcteiiru~iel ugy dolgozzam, mint ahogy ~ 
Skolasztika a fantazmákkal. De hogy a jelensée;-viláebó.l a va~ 
lóságra találhassunk, annak más eloföltételei vannak. Az á l~ 
t a l á n os é r v é:t~n y ü l o g ik a i p r i.n c i p i4 
u r11 o k 1 melyek ugy gondolkodásunkat, mint tapasztalatai.nka\ 
meeelözik. Világban és bennem ugyanaz a logicitás urallcodik 
és ig~·· viláe közt és köztem bizonyos ogynemüség van. Ismerés 
csak hasonlók között lehet: simile simili cognoscitur! 1'liin· 
denben kell valami gondolatébresztönek, tehát a· gondolathoz 
basonlónak,_m~ndju_~ szelleminek l~nn~e am~t,csak megismerhe
!ünl::u. / Tr1.kal J.: A Jclcnsée;ekbol A Valosagba. 17/ 

A mer;ismerés aktusa ennek az intelligibilis elel~.k a 
n\~errrE:~.~hOH s~.bnn áll!; melyrél alkalomadtán böve_bben fog ~ tár
g alni! Ahogy aszó mögött, mely szintén csak szirobolur., meg 
t dom ragadni a valóságot,a fogalr1at, ugy kell érzeteimhol is 
kirar;adnom az ige.zi létezőt, mol~;et szimbolizál1 

III • 

Ugy érezzük, a helyes l::özéputat eltel6.ltU-1C. Kimutattuk, 
hoEY érzéki adataink önállólétezésseJ ner.t birna!<:, s magukban 

...... yév~ értebn~tlenek, mint ahoe;y értelJnetlen ~enne ~- hid is, ha 
~~.~yik partot nem kö~né ~ssz~ a mási~calt az is~cr? szub
.J.e~.tunot a v~:~.losággal. Habar v1tattu.k1 hogy ~ érzeke1nk elót1 

·, '-e~·t .. h.I,"'Uó viJ.á.(:; csak jelenségt Leibnizzel állitottuk is, hogy 
'\ ~-:..tenh;--r. ~'., ~h.f:~n, bene tunda.t'um.11 • Nézetünk ~ül is nem 

··.,_ -~ ... 



kedvez a s!<:epszisnck sem, sót felhiv a r:télrcbb mctafizikai 
lruta"i:ásra, t1ikor rámutatunk e. jelenségek mögött rej l ö valóság
ra, j;lcly 11élkül a jelenségek érthetetlenek! 

fr. Krizosztom. 
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SZUZ ~~riill.IA ÉS A PAPI ESZEÉliT • 

rr O vencranda sacordotum 
dignitas, quorum in mani
bus, velut in utero Vir -
ginis, ~'ilius hominis in
carnatur11& 

l S.Augustinus. l 

A történelmi korsza.kot, valamint az. egyes emberel: fej
lődését, alakulá&B.t, eszmények irányitják.l.iinden korszaknak s 
minden embernek·van eszménye s ennek megvalósitására törek
szik. IgyeJ:szik elérni azt bármibe is kerülj ön. ·l:inden 6.1"4-ö -
za tra kész, nem kimél fáradtságot, vért, élQtet, csák ~·.célt 
sikerüljön elérnie, az eszményt uep;valósitania. 

!.i az ~szmény? Az etika lileghatározása szarint az ~SZJ!lény 
oly cél, nelynck Megvalósitására törekszünk.·A mer:;vo.lósitás 
nem fontos, csak az, hogy törekedjünk. Az eszmény lc)lot sze
mély, dolog, tulajdonság, állapot, vis~ony. 

S a papi eszmény? 
ifinos közöttünk olyan, ki cl :.1e l?le.,engett volna. egy-er;y 

l1áfacl 1 -·:· urilló Szüzanya-képen. A Szüzanya s karján a. kisded 
Jézus. 1Il:r gyö~édcn szoritj1:1 szivéhez a Szüzanya a kis Jé
zusktí.t ••• , megsimogatja ••• ~ .aztán ismét szivéhcz szoritja ••• , 
fölm;"!.cli, ajkál'a lehelliszorelmes istenanya~ csókját ••• ~Uflillt 
ig;y szcmléltük, hosszan clgondoJJ~o~tunk ••• .Edes Iste~· hisz, 
én is ol?Cll leszek ••• ,az én !car.ifl..im között is p1.hcJ! ma. j d akis 
J ézusl~v. ••• , kicsiny lesz, nae;y9n ~-dc siny, egy igénytelen !ds 
kcil.~·éPclr.rabka ••• 1 pici ostya. l::n is szivemhez szori to1:1 ••• 1 6n 
is uj kára lehelem s&crclJ:lCS csókOinat. Ilyenkor kimondha. to. tlan 
éraés fogott el bennünket, dagadt a keblünk, nagy akarat crö 
buzogott be 1m ünk. ftn is ilyen leszelel J,,iegvan ami t kcrcstol!l: 
~szményképot, ideált. f:n is ilyen leszelel Eég klerikus vagyol~, 
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buzgón k6azalök a papi m'ltóa,gra, törekszem magvalósit~ni a 
papi eszményt. Esmlinyem a Boldogságos Sztiz 1-lária. Kár il~ lel
ktl pap loazek. Van eszményem; kutatom f: nor111át 6 melyct kovot-
ncl•l kell, ha olyan akarok lenni, mint O. .. 

A Szüzan.va a pap logtökéletesebb osmaényképo; 0 maga is 
pap. Szüz Mária pap. Pappászentelése Gyümölcsoltó Boldogasz
szony napján mcnt·végbe. E napon vette a Szontlolket: " Spi
ritus Sanctus superveniet in te, et v~tus Altissimi obumbra
bit· tibi. •;Luc.I.35./ Az Ur Jézus szont Testét és Vérét az 
6 saját tostéb61 és vé~ébol konficiálta s a Kálvárián mutatta 
be először a világ bUneiért. Pap o, apapsdg diszo: «orona 
sacordot\D'll; a papság királynője: Roginc. cleri. Faga az Uris
ten tette ot ~ po.pság eszményképévé s mit akar mást, minthogy 
őt kövessük. ·· 

a./ JL Boldogságos Szüzanya lelki életének jellege az 
istenközpontiság.·A Szont Szüz· életénok központja Isten. Rom
latlan elmfjc xorán felismerte öt és mcgszerettc. ~~g~zarbtte 
szeplltclon szivénck szenvedélycs sz~relmével. Szerelmának c
~ész hevével fordúlt Istenhez, kit igaznal~,jónak; szépnek, tö
xélotcsnck ismert föl. Isten iránti szcrclmó vonzotta ót a 
tcLlplODli szazek közé, hol ogyedül csak Öt kellett szolgálnia.. 
Az anunciáció ót~ pedig cg6sz közel volt Istenéhez; oly közel, 
nL1t _aaya. gy<:rL'lekéhcz. Názáretben o gondozza, 11evcli, táplál
ja, lpolja. allandóan rajta csügg tekintete; Jézie szeme fé• 
nye._Egész élete páratlan szemlélódés. Jézusé minaen gondola
ta, ~indcn érzelme, minden v'gya; egész valója Jézusban merül 
ol. Ot ~zeroti; istenanyai azcrctottel. Jézus mindcno:" di
lcctus ~eus nihi ct ego illi." l Cant. 11.16 /Yindenem ö, e
gyedül o ••• A Szüzanya ezt átéli, átérzi, élvezi.· 

A papi lélek ltözpontja szinté11 Isten. A papi élet min -
den nozzanata Istenre irányul. Amint a Szüzanya saját testé
byl és véréből, ugy konficiálja a pap is a kenyérből és a bor
ból az Ur Jézust. Süt, mig a Szüzo.nyáb[.m az örök Ige vesz fol 
emberi testet, a pap kezeibon az Istenember veszi fel a ke -
nyér és bor szincit. A Szüzany'ri. gondje.ire. a eycrmck,- a .fi~.!
a férfi Jézus bizza magát; a pap gond~nira pedig a hófohéro68• 
tya. Az utobbibo.:,_ többlet vc.n; ogy t::...íc)'~!;:s.J. r.1élycbb a papi 
méltóság. C sr..~: a~ Ur Jézus lchc.t c:_:.Y·- <.~.~n t;ondja. Ha .mi.sézik, 
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gyónitt, áldoztat, px-édik•ál, tanit •• •• az Ur J.ézusért teszi. 
Lelke vele szllvi ábrándjait; gondolat, érzés és akaratvilá • 
gát Ö tölti be. Tudatmezejénck közepén a fehér Ostya trónol; 
örölonécscso szivet trónja pedig szilárd akarata. Istenszere
tettól megittasul lelke csak Ot szomjo.zza: Add, hogy egyedül 
csak 'J:éged szcressclek, eeycdül csak Tég·oa keresselole és min
den földit mC:gvessok. Egész élete eucharisztiko-centrikus. 

b./ A Szcnt Szüz. ·.lcl!;:i életének másadi1: jcllcr;c egyrészt 
a teljes igénytelenség mindazzal szemben, ami mulando, más • 
részt végtelen igényesség az örökkévaló, abszolut értékekkel 
szomoon. 1Iit igényolt a földből? .Az a kis táplálék volt az e
gész, rumel~el testi élctét fönntartotta; egyébként ~ lcgn~
gyobb szegénységben élt. Olyan volt, mint a fa, mcly csak 
annyit igényel a földből, a.mennyi gyökereinek sz~kséges, ko
ronáját pedig a nap éltető sugaraiban füröszti. Kitcrjesztte 
napsugaras lelkének min4cn ár,át-bogát az örök Nap sugártcn.r:;e• 
rébcn. Belöle szivott magába pompát, szépségct, e;r.öt ••• Véto
len igényei voltak; ezeket csak maga a vé~tclon Isten elégit
bette ki. S .. az Isten ki is clégitctte. Hogy pedir; a Szent Szüz 
kielégült, O m&.ga énekelte Eagnificat-j~: !.·aenificut anima 
mea Dominum ••• ecce enim e x h o c beatam me dicont oFlnes 
generationes, quia fecit mihi rnaena :qui potens ·est ••• ~~ nap
tól kezdve én _vagyok a logboldoeabb, rnort.kielé~itctt u Vég
telen, a Hatalmas ••• 

.Az ideális pap.i léleknek másadik jelieee szintén egy -
részt a nagy igénytelenség,. másrészt n vógtelen igényesség. 
'f'eljos ig.6nytolcnség a világgal, a gazdugsó.gg€'.1 szcnben. Ke• 
zében va.n c világ minden gazdagsága. llit ér a világ mindcn 
kinesc az o kincséhez, a pici Ostyához képest? " Si dcd.erit 
homo arnnon substantiam domus suae jato char-ita te, ••• quasi nihil 
despicict eam." l Cant. VIII.7./ Teljes igénytcl~nség testé -
vel szetlbcn. A test száJaára csak annyit-amennyit. Sötét ösz
t~ncit pedig a végsökig eltompítja • .Az a kéz, nel;;· Jézust nap
n~p után a paténára helyezi és hordozza,.ho.sonló kell,· hogy 
l~gyen·ahhoz a szüzi kézhez, mely Jézust btilcsöbe helyezte és 
ápolta. Az~ sziv,_mcly Jánoséhoz hasonlóan nap-nap után az 
Ul\keblén p~hen, t1sztán koll, hogy maradjon, mignom u kely
he!\ és paténát sirja fölé helyezik. "/Faulhaber Card./ Teljes 
igénytelen&~ önmagával szembon.Egész egyéniségével a végtelen 

·-s1-



IstoBbe morülJ amn kivAn mást cso.k öt:"nitivit i11 tc anima 
nea ••• in tcr:rn descrta, invia ct ina.quosa.u/Ps. 62./ Megsem
misül Istenben; ncgszünik { J...-li, hogy élhcssen bon.nc az Isten. 
"Vivo aut0.m, iam non ego, vivit Vt;ro in me Christus ".l Gal. 
II .20./ Égényte~en vagyok núndonnel szemben ami mulandó 1 hogy 
v6gtelon igényeim Istenben kiclégülést nyerjenek ••• 

c./ A Szent Szüz lelki életének hc~nadik jellegc az ál
dozatosság. A szcl"ctet és áldo7.at elválaszthntatlnnok egymás
tól. i1em SZJL,r.;thctck áldozat né~.1 ~iil s nclil ho~;hatok áldozatot 
szorctet nélkül. Az áldozatossát-; "· szaretet értékmérójc: amily 
111értél~bcn tudok áldozntot hozni, oly f'oku [;;. szerctctem. Ei az 
áldozat? llZ áldoZE<.t elválás és szö.kitás, oly fájdalom, mclyet 
&Z akarat_győzelne jellemez./ Prohászkals ki az áldozutos? 
Az. aki le tud mondllni saját javáról mások érdekében, le tud 
mondani mindcnr61 Istenért. ÁldozE-tos volt-c u. Szcnt Szüz? 
Oh igen J His~cn nngyon szorotett; szcplötel9n szivének szon
vodélycs szant_szcrelmével szerette Jézust. Aldozatossága is 
páratlúnul áll, mint szcret~tc. A fájdalmn töre járta át szi
vét,lc;llcét ; szivc szüntclonül Sf.:.j~ott l: scbtöl.l!tinél jobban 
szerct, a!1..nál mélyobb lesz sebe. A fájdalr~w.s Szüzc.nyo. szünte
lenül égő áldo~at. Aidcor emésztődött meg teljesen, mikor a 
lcurcsztfo. al&.tt bágyadtun roskadt öss~c s mint redemttiix szent 
Fiával cg~~tt 11utctta bo magát áldozatul és váltságul az c~ 
bcriségért. lU1ynsága fájdalma volt c szcnvedés. Élctet adott 
a világnak,· örö!;: életre szültc r..z Clllbcriségct. Önmagát mege
mésztette, hoby életttrue legyen. A Szüzanya valob&.n az egész 
etnbcriség anyja o.z Ur Jézus végrendelkezése értelmében: 11 Ecce 
MS.tcr tua"J 

A papi élet elképzelhetö-c áldozr.tok nélkül? ft pap élc
tc :is kell, hogy mugán vi:cl~~ a7. ál~0z~tossáe jcll~gét.: Jé
zust nagyon szcrcti, t·<Ai i•.; !-.:_ .. ~~y á l~.o~·;u tot hozni. Kezeiben 
mcgy véebe az isteni sz~~ot~~ áld~zat~; 6 is ebből merit bá
tor, törekvő, P.r .. gylclh.: ü-•:;.: ~~: ~q,i··~~ t hcroizmust. Látja, mint 
scru:dsiti meg örunagát az or--.l~ [..~~rctet; ó scm kilfán mást,mint 
föláldozni magát, mint 11 }1:;-;timr, vivüntem, sanetam Deo placen
tcm, 11 /Rom.XII. 1./ Azért j > -~~-- (; is élctet adhasson. Az áldo• 
Zlltosság r.torzsolja lcl\:ét, uÍi1t ú.~ álcto~t~ti tüz C. tömjént. 
Tué j t~ él"tékcll!i a7. cn1b~ri 1"-lkct, hisz napról-napra kezeibon 

l 
" l 



van váltságunk dija: az Ur Jézus drága szent Vére. Alélek any
nyit .ér, mint Kri.,sztus vére. l Szt. Cyprián l 0 1 hisz o.klco.r a 
lerr tolsó cigánypurdé lelke is végtelen értéket képvisel! Ér-· 
zi u hogy felelős mindenegyes lélekért. J.íegszeroti a lelkoket 
s indon9 az. eJJberi lélek. l·'em kimél fá.rc.dságot, scm vért., som 
é etet. ~!etet adni, mindenkit étt~tni Krisztusbo.nl Ettől u 
gondoluttói nom tud szabadulni. Aldozatok~t hoz~ omészti önma
gát, s amikor a fehér Ostyát áldozatul bemutatja, ~gycsiti a 
magáét is az euchar~sztikus sz~nck alá rejt6zó Ist~ombor vég
telen áldozutávnl. Eletet ad. Olnnaga megsemrrLisül, h~gy a töb
bi lelkek éljenek. Ez a.z áldoze-tos azoretet lognc.gJ'qbb.foka : 
" iiaiorom charitatern nemo luA.bet, ut c.n.inwn suam pontlt quis pro 
amicis suis." 1".rieztán látjc. hivatását:" lfon sibi sdli vivere, 
sod áliis proficcro." Emelni, éltotn1, igo.zabbá, jolmá, szcbbé1 
istenibbé tenni a lclkclcctl A sötét felhűkkel burkolt.földre 
vctitlilelkének fényességét: fényessé uko.rjs. tenni o. földet s 
a hálátlan omboroktöl szenvod5 Krisztus szomoru a~cát rnosoly
góv~ varázsolni. Igy lesz tényleg lux mundi,·qui omncs.lucri-
fac~t. . · 

]me ~papi eszmény! Ilyen leszek én is!! Igen, ilyen le
szele: ogé~z élctem napju a rugyog6 hófehér Ostya; O egyetlen 
igénycrn, O, a. pici Ostya és csuk egyet o.ko.rok: minden lélek · 
fényes· legyen, ro.gyogjon, lángoljon, ezeresse u drágc. Ostyát. 
Olvanná leszek, ~nt a Sz.Uzr.nyc.. • .A Szontlélek tcmplo1'a leszek, 
mciyn<Jk tubornákulumábL~n a drága Jézus trónol és szc)ltélyébon 
· ": örum .. r;át kiürcsitott lélek ée:; cl az áldozc.tos sz,ctct izzó 
purr~zsán. Ezt ipo.rkodom átélni, átérezni, élvezni! ! 

01 tc ragyogó, nv.psug,~ra.s, szcnt oszmény1! ~ 'bájos kis
,Jézuskás Ist\;nunyu.: szép, erőteljes, kegyelmcs }lét! Szornjr .. s 
lélo~~el, vágyúkozó szivvcl omclom feléd karjo. ~t. ~ilágos -
ságodut szomjuzom, szépséeodrc áhitozom, erőde o.kurou átélnil 
Ilt.bo<1 vagyok! Olumn offusum vaey to és aki csa.. egyszer is 1 ~ .. g
érezt\; illr..todut, u.lci t esek mc~igézott szépség , ellcnállhr..
t,;.tlt.n <.;rovol vonzógik Hozzád, vágyódik Utánu.d törc!,szil: Té
ged mnKValósituni. ~rzcm gycngoségcmet, do ~kn ok. V o l o ! 
Tcbcnnoa. bizom; a.dj kcgyc·lmet és vonj kenetei ill.L..tu után: 
tr~ho me post ta... ,. . . 

Buda.peat. fr. Ince. 



A u FEKETEKABÁT 8 ÓI~J~ 

l Hisszi6s elbeszélés./ 

x. 
Tüzes nnp volt u nyár közepén. A ~t:ék ée melcgen nohc.ze

ictt r..z egész vidélcet !rörülvcv6 ordöséerc.. A s~cgélyezö fák 
árnyékátol to.rko.•bv.r1cr. szinü folyó pedig l[ .. ssc.n hömpölygött c. 
:lá~< között s a kis primitiv árucseru állomás épül~tci mcllctt. 
lit!cán r~zzcnt ltlCf:; ogy•cey levél. j~ég :_:. madárének is clhalga
tott. 

Ugy látszott. ninthu t;.Z r.. fris sun lépkedő ember is v.z 
flmos c sendnek egy részévé vá l t ~olnu. Arc á t VElrJni tulömli é
lt:~llcség és l1.U:I'lkát sürgető vl..gy bori tottL cl. Ez~n élénkséget 
cs dc fokoztL:~ SZCnlúin<;!<: l:lély kékiér;0 és f' c j ét koszorukén t ÖVCZÓ 
Törösos h"jo.. Szája szélc, szcndc és !~(;délycs volt. világos 
börC; pedig orcái!'. kivörösödött. A fitd;t.l és deli ifju nomcs e
lődök sc:,.rjr. volt. :~ost é.;. kczéb~n lovő könyv fölé ho.jtott:1 fo -
jét, r..jk~i pedig ~ nupi zsolozsmát suttogt&~. 

Hirtelen, ~z álmos csend közcpottc, vizcsobogásszcrü h~ng 
Jtöttc meg fülét •. iUnint u. folyó felé fordit.iü. tokintctét,szive 
· ·"";r:;~r r.lCglcpctéstól erősct dobbo.ne 

A lassu folyón mintcgy husz tn.ebol álló \}Sónnkscrog kö
~~l(;dc t t. Az edzett kc.rok ovczócsr.pást:.i r..lt:tt o. csóno.kok gyor
~;.n !~özcll:dtck s oly bájosan és fürgén szelték t~ vizet, minthn 
·:izhaadr .. rak lettok volnu.. Végre r. kiálló perton kikötöttek, az 
.. 7l:~ösök pcdir; llénk\,;n ugráltv..lc lci v. csúnutokból. Amint egy 
~-ill[~nc.tra ú. fák ue;llctt Iilcgállapodtuk, jól · szemügyre vohctto 
.... ~:(..t. Er;ycnes, fckc tc hajuk, crös~cn kiálló Erecsontjuk és vö
""'CS bőrük elárult[;. f._~j1L~~·.t. Am~rikai indiánok volt~ .. k. Ezután 
~ b~csorélés vés" t t T'U .• gukk~~1 ho~ ott prémcld:cl nz árucsere bv..
~=·-~,:b;. m\,;ntck• hogy ez évi cserét clinté~~ék. 

A fi; .tal c:nbLjr _mohón köve. t tu ől~ot o jól mog.f1g..W"Clt~ ogyu
;~s tr.lpu já.rá~ul:r:.t, torokh~ .. ngz.os ny'-lvükct .éa rl:Widr~-ez&bott 



mondókájuknt. Dc c j~llogzctcsségükot csak nz6rt figyelte meg, 
mcrt álto.luk vélt utr. t to.lálni c lélekhez, me ly o. vo.dc~ok min
dcgyikénak ott égett keblében. Fie.tul höstink po.p volt és po• 
dig buzgó frt~nciskánus miss~ionárius. 

Azért h~gyta el édes szülö hazáját Irors~ágot, hogy 
KRI~.ZTUS ORSZAGAT terjessze r .. földön, hogy o.z Udvözitönck sze
rotettel trillázó lelkekké tegye ezen tudo.tlnn, d~ no~cs azi• 
vakat. Csak núm rég érkezett ido hosszu t~ngori utjáról s uz 
árucsere háználmegtanult egy-két szót u törzs nyclvéböl. Hogy 
vclóbr..n mily keveset tudott, csak most vcttG észre, mikor me 
az álta.luk kiejtett egy-két szót megt..ka.rtu érteni. 

hliután uz indiánok mindcnt elintéztek,~ visszu készül
tek csónnkjaikhoz. liZ ifju misszionárius eléjük állt s sza -
va.Wcnl, mozdul~tohlt~l könyörgött, hogy ö-is társukul szcg6d
hcssék. Az indiánok mogvot6leg néztok végig rujta, és finom; 
fehér arcb·őr6rc mutogo.tVG. gunyosnn kinevették. De ts :inég buz
góbban könyörgött. 

Közben L vadr:..k egyik fcrmu.kr.dt cs6mLkjulckal bibelodtek 
s hogy :cön.11ycbbcn lürázzá.k a tolc.kodót nyo.kukról, intcgottek 
neki, hogy segítsen. . 

-" Vajjon sikerül-c nekitt kérdezte társnit o.z ogyi1~ vc .. d 
gjhti.kvónn.· Az ifju szcrzctes non kérette JDL•.gát .. Erös karjánr~k 
egyetlen lökésével a: nocsárbnn r.wefcneklott lcgru.:..gyobb c·só ,
nalcot kipc~ditcttc n. folyórv... Erre :..-.. vuduk érdeklődni }~ozdtck 
irányába. ()náluk t-z erőmut<.:.tványok mij1dic; órdclcloclésru tt:.lál
bJ~. l~rc~~té}~ ku.rjánLd;: orejét s evczési mozdulatok~~t tctc~k. 
Sugái•z6 G.rcc::;.l hcvcsci1 bólintott f"'jévcl G. misszionó.rius s ő 
is h~;.sonló mozdulr!.tot tett. 

Azt gondoltL1 hogy nyert Ugye ven, dc t. csr~lodás árnrü. 
ült s~~omcirc,. mikor ismét t~1.gcdást olv~sott ki a :r.togor"ru, .. ~o~ 
nlqr LPcldfcjczé.sckből. Ekkol" eszébc-jutott vulo.tni. Liért nem 
gondol t erre előbb? Hirtelen mo~dulo. ttc.l zs c bé be csnsztt~. t ta. 
~ kcz~t, mujcl r<.gyogó, fényes tr..rt~~lo:mr.w.l huztu azt vissze • 
Uvo~ gyö~ök, rn.gyogó escescbeesék és fénylő b.-.pcsok volto.!: 
kczébGn. l.~ób-t o.. z tán igazán n<A.gy volt az érdoklódés. hr.:v1gos 
az~vtd~ kisérc~n vették körül, runiból t~zoubr.n nem értett 
egy kukkot scl!l. Vi~ kinyujtott kézbe helye:6ott Qgy•ogy Pe.• 
gyo1JÓ gyöngyöt- pctt;rohtt. D.Jn.~ •. \'ngy szi"ftr'Ván~rszinU 
lm.rporcco t • 



Uj kincsükkel :hogg::.zdugodvr. gyormckie:s örönunc l· toleped tol~ be 
csónukjnikba. AZ ~jándék okozta örömt61 mindcn komorság cl-

. tün.t az r.rcukról, s intettek r. pa.pnclt, hogy ó i~ s.úllj.on be 
\az egy~k háncscaóne:.kbr .• 

Orönn"~'~.Jl hozta k~s batyuját,- maly logsükségcsebb dolga
it és egy kis o1tárf'clszcrclést t::ll"t'-:.l.r,1Lzott,- és elfoglalta. 
helyét. EliJl.dultr~.k. . · · 

HLtgy szcrcnc8éjo volt Kcvin O'lr>..rr-:. atyáno.k,hogy gyer
mekévcit egy gyönyörü ir tuvucskr·. · mallett tölthettc. A sok 
csóno.~ázás~ távuszás és kedélyes gyakorh~toJ: á.ltnl nt~gy erő
re t~tt sze;:rt, mclynck kaJ"J.utoztctásá.ra clórc-láthr.tólug itt 
j6 u.lkr~lom nyilott. 

Ellenárnr..k rn.ontck {~ forró délutánon. A nisszionárius 
caónclcjú e~y centiméterre scm mLr:.:.dt hdtrr. :-. többi től, söt 
nr..gyon ·sokszor 61c vc~cttck. Az orák ln ss~·.,,. multd~. A nr~gy 
cscn.de&ségb .. ~n t;gyszcrro örvénylő kc.vr..Pp;ú viznek zugását ho.l
lottál:: • .Amint közclc,bb cvcztck, iáthc.ttá:~ ~:. kt.:.vu?gó hullámok 
to.jtéká.t és hi'.bj6,t. Az átmcnést még cs::.): nc[:)":isérclni scm le:
h\:;t~.tt, mc.rt c !:isérl~t .c;&y pill .. ~n:-.t r.l:.tt [~ mél~rbc vitte vol-

r.·] t nu o~~ • 
_ ' Hindon csónu.kot ~~ P'~.rtnul~ irinyi tot bd~. !·To.gy 1 ~cétmérföl

dcs k\;rülöt kcll0tt tc:r1.11iök ·r. szárLzföldön, miclött ~- vizen 
ismét tovább mchcttck volnr~. A csórtdco~~~t tcramészct(.;scn vin
nlök ltcllott. ·' · · 

Izz[.dvn és morogvrw hajolteJe mu:nkához L V;.~ddc. Egyszerre 
csr..k c. cson~J~o~.: felét vihcttéJ:: cl, c. r.1Ctsik feléért ismét .,_.-j_~:~ 
vissza 1c~11 .. t t térniök. A misszioná.ri!1.st c. legnehezebb t\:hcr 
r.:. lá. ·h(;lyoztélc; dc 5 vigr~n vit t~ turhét és l~ ö z ben éncl:lö sz i vc 
l ,~.l,.ct r7 ·• r:oc +:.. ·"z Ist· ·n··· ,1... '· ,,. - ··#·l·'!.: · ·, · t .. lllt·~ t t t · · ... lu. ö.;L .uC!15 •·!. c.. "- • .. ü ~o.. 1 ~10_.; l:tU t.O:r'.... t. d '· 0 . •. L"»P..;. 1 
b..ogy Hissziój{~t s~c.~1Vcdésscl ~czd}1cttc Pe~. 

/. , , l . l állt d,. f , . .. , . ? l , n. no.p r.:t.r nt:J ycn esz r.z cr o a~ r:.oc;J, rai~or c. er-
ten~ idciel~ncs céljukLt. Rögtön vi~sz~~ térte~( 2 r:~si1~ r<szért. 
•.. b f . t' 1 .... d , 't'. 1 t ••t't . . , ' , "1 ~ .~1-ac ~ ~J GZ ·e .. ~ I arr:. sneos SC aJ U G.'. SO C !; J VO ... C (; S ·~alv -

nésrc kullctt gondolniok • 
.A folyóból viz\Jt hozott kt1t irí.diún" 1"il' jel ltL.~-~-.. :q:;;·i~: hosz

s~u ·1::ortyo1~Lt huzott UG~TL.i1\.:~' ~dénybúl. ·, L:.i;;G::io.llf..I•iu.:J [l.tya 
~:út ko közütt összc.morzsolt mr.rol:nyi kul<oric::.t ~~:-pott V:'~cso-o 
rái-t.. Az erős nun.kitul kifárndvo. hálás[~:rl foe,~..d.t:.;. <. .. awgényes 
cludclte 



EzJ)tán ~~ sötét erd5bon .o. boltor. ... to~ lombozett között vi
lági~~sillugr~gyogás mollctttlctérdepclt,· hogy esti imáját 
el.n\andjc.. Ismét felajánlottu ifjuságtit és é.lotét~ ho~y ezt a 
nép~t mcgmonthesse. Az ima végeztével, amint tértteirol fele -
mc~cd~tt érezte uz indiánok tudclcozódó és figyel6 szemeine~ 
yillogáeát, jóllehet mindnnnyian csendben voltak. Nem volt dc
rQkc.lju cso.k n moho·s föld, nem volt takc.rója csuk r..z ~sti szél; 
igy feküdt le a számára kijelölt helyre ~ vadruc között. 

Ainint az indiánok fáradt·i.testének kelleaetlen szaga_ e. 
saját fáradtságával és üres gyomrának nyomasztó érzésével egye
sült, oly undc,ritó érzetet idézett fel benne, hogy csend.csen 
felemelkedett uj fe~1ely keresése végett. 

De egy pillanat alatt izmos karnak a nyomását érczte a 
vá.lló.n és cr;y nem nagyon biztató mély torok-hang nyugalomra 
intette. Ekkor megértett mindent. Közönaéges fogoly volt. Seba·j 1 

l?..gye~ hát igy a dolog, nem szálnit hogyan, de el kell jutn_ia a 
tazshoz. · 

. Azon éjjel nem volt sok nyttgalom a fáradt pap részére. 
Orákon keresztül milliónyi szunyog zümmögött fölötte és kau-~· 
kázusi bőrét keresztül furva a vérén hiztak. Végül fáradt sze
meire áloB ölt; de amint a vad madarak trilláira felébredt,· a 
kegyetlenálatkák csipéseit51 nyaka, kezei telve voltak-daga-
natekkal és vérpöttyekkel. · 

Szürkw reggel vezette be a következ5 napot. Felkelt, 
mr je!. u. f<d ~r(, mellé térdelve a hüs vizzel horogatta tüzes_ ar cá t. 
Ezután elővette breviáriumát és ~~olozsmázni kezdett. · 

Az indiánok körülsereglették és minden mozdulatát élé1u: 
figyelemnel kisórték. Ecy pillanatra sel!l volt me.gára-hagyva. 
Később iswét adtak neki a zuzott kuko1 .. icából ~ illtettek neki, 
hogy foglaljc. el r. helyét a csoilakban. Ujból utban voltak. 
Hat óra hossza~- is elmult má1~ fejü~ felett, _kor elé1 .. ték ren-
deltctésül~ helyét. Amint a csónakok a faluho közeledtek, a 
gyermekel: futva sereglettek a partra, a kény lmesen j övö öre
r;ek meG ernyt.:t formáltak kezcikből és csende en fieyelték a csó
nakcik néltósúr;os közeledtét. Az egyik nő hir .elen észrevettu a 
papot. S a.mi11t é.szrevét&lét má.so.kkal közölte_i a kérdezősködés
nek egész szóözöne hagyta el a néz1ík ajkait. 

;." Kilehct?~ - kérdezgették egymalstól.J' Haja l~JP,nU 



ta ugy göndörödik mint a szölöinda.. Szenei · olyaDok mint az 6g, trca pedig olyan sápadt mi11t a fiatal hold. Ki lehet? Ki lcil•t 
ct?n . 

· . A sok érdel:löcl6 kivánp·sio.n vette körül a misszionáriustj 
ruháj~c anya~át vizsgál8atták, ~llctöleg sugárzó arcát néz-
~ék . 

O meg ügycsen folhasználva a kínálkozó alkalmat, kapu .. 
ciuma alol feszületet vont el6 és magasra tartotta azt n va -
dak előtt, majd a másik kezével o. függö c.lakra mutatott. 
· • - 11 ISTELi 1 u_ magyarázta neki~.· 

A !ccrcsztré>l az 6~re muto.tott o szv.vlA.k lelséretében : Is
ten,- a ti IstO}lotclc, s ekkor rájuk mututott;majd magát is bo
vonva: és az én Istenem. 

ióllehct sza_vait nem él'tették, ~c ugy_lát~zo~tf min~ha 
a mondottakat megértették volna. Ezutan a m~ssz1onar1us ket 
durva fából kerosztet formált s azt a partba szurta. 

Végre c. vo.dak is meguntálc a bámészkodás t. A most ér ke .. 
zettek meg éhesek és fáradto.k voltak. Ropogo tüz fölött füg• 
r;ött egy hr..talrnas edény 1 rnclf.'llck g~ranus trirto.lrna haboz vo. fox-
rott. A pap schogysem tt1ita ..<:ivennl n.rmak to.rto.lmát. Pedig az 
ember itt mé~ válogc.tós:aimlehct; iey tehát megpróbálkozott o.z 
w1dorito zagyvo.lékkal. 

}:;ost mikor no.gy nchczcrt eljutott [..Z egyik indián törzsbe 1 
egy másik nu.gy· nehézség elott állott. Ug~r~ni c;; ~~ vadak nyelvét 
:~cll mcgtl:nulniu, ez pedig nem lqsz könnyü dolog. Itt tcrmé
:-: ... ~"'o)O.'l r:té~ nem voltak szótáro1cl srJn ilycl·t~ J.ni szP .. bályok 1 

1.1clyck igen nE~Y segit ségére lct~ck voln~;- .. ~-ind cn t közvctle
nül kell clsujátitt!.llio.. Pedig err-G nézve .r ·•· ie~ nem biztató, 
uc épensér.;gcl n.yugtalo.ni tó tapusztr..lr~to.i voltuk, ncrt a sá ~ 
padtErc szánuira cso.k gun.y, mcgvet~s és röheJ létezett a v.adak 
~~özött, 'bármikor is érdeklődött va.lo.mi utá.11. I.iég a gyermi'kek 
is - öröklött kegyetlenségükkel - gunyolták helyteleu kiejté
séért és csufel va utánozták gondCJlkcdvu ki e j tett s.Zlivai t. 

Annak ellenére, hogy nagyon gyakrun u csüyLcdés gendo
latal kisértetté~, nap~nként buzgón imádkczctt1 hogy az indi
ánok komplikált nyolvét rövidesen. clsujd.tithasso., s hogy n 
közlclcodésnc!t czuj1 eszköze ál tn l tl~ni tflussc. öket o.z-on 4ldott 
i~;.zsá3okru, r.telyckért ily measze fár~at. 
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Azonbo.n n. mcgpróbAltuté.sok oz első no.pjc.ibG.n is volt 
részérc ogy ki• ~lknlmi vigasz. Az egyi!' reggel az idogon szE
vaknak i'tazé1ag végnélküli is.métlésc után, a misszionárius 
~ty~ ogy~ül ült ~ mohos pndon,s az előtte levő tárgyak novc
irc pi'óbalt emlékezni. Uj jain ellenorizve c.zokr.:.t uj ru végle
ment n. listán, midön egyszer oly szomoru érzés és honvágy fog
tu ol, hogy szemei önkéntelenül könnyel toltek meg. Ekkor egy 
szcrény rántást érzett a ~nikáján. JUnint fejét felemelte, cso
dálkozó gyermekarccal találkozott. 

-•t Vedd,• szólt t:. kis lány- c Ho.psugár szcdtu számodru: -
s két kis kezében ho.tnlmn.s hr.rnw.tos levelet tn.rtott olójc, 
mclycn édesizü bogyók voltü.k. 

A kis loánykt:. ::~z indiántipus szorint igen bájos volt. 
Vörös orcái toltele volto.k, szomoi pedig tolyék érzéss.el. A 
misszionárius atyc. szavc.k után tc.pogutódzott, hogy c:~ neki uj 
nyelven köszönotét nyilvánits&. Elfo~c..dtu n. kegyes o.jandékot, 
do n kic~in.ek szavui* nagyon csodálkozott. 

•" HP.psugár? 11-ismétcltc. 
A kis leány fejével szemérmesen igenlőleg bólintott, 

majd mt~Wá~r·. mub:.tvu szóval is megtóoldotta: 
• En - a lic.psugárl 11 • 

Tehát e;z volt c novo. S vc.lóbr..n.nlkulomszerüleg n8.gyon 
t~láló volt c név, mort az ö m~gányos, szomoru szivérc mcleg 
n.apsugt~rr-. t hozott. 

~."ikor máP nagy nehezen mogtr.nultc. szcvc.ikut,- nem sok 
.i\.~llGtt hozzá és kis mondu.tokc.t is tudott szcrkcsztoni. Sot 
nem sokárr~. ör•ömmul. tu.pasztaltH.1 hogy rnc.jdncm könnyedén meg -
s. t" 1 • a·· 1 y r 1.c r.z m ~ano c. 

·~ Azon napokbun már n törzs botogeit is moglátogr-.ttu.Sok-
s'lor jót~:.nácsokkr.l és segitségiel szolgálhc..tott, dc viszon.t 
g,r.kren kerül t szembe o. kuruzslóvr~l. . 

-" Hincs reá szükségtck- 1nagy~.rázt~~ : .. testvér e. betegek
nek~ ser.1 éles pálcáirn., scm i§ézéseirc és vr~d uerá.lásr.~ir•··· 
Pihené~ és csend kell ní.,;ktok; · 

1\ Fckctck~.bát m6dszcr•oi csodásd~ voltLk. Láto~r: .. tásL.it 1 
gyógyténykodéscit rendszerint je.vulás követte. Hémclykol' f.i.ZOn

llo.n ~wt. pill:mtásoklu:.l tu.lá.lkozott és t•. sz("jrotö kezet, mclyet 
a koroszttol lldóh.g Olll.Olt rájqk, dw .. ván elt~.szi tot ták. 



A tnni tásra czonbc.n a. nyár igen nlknlmatlnn évsz('~k még 
a.nnrJt is, nki különben mestor-o a nyelvnek. A törzs férfiai i
elejük legnagyobb részét t:.z ord6bcn t 61 tötték barangol V&., vai:il~ 
dltzgutvu vagy halászgutvo., mig a~ asszonyok· n növekvő kuko

ric~ és dohány gondozás!vo.l voltc~ elfoglalva. Igy hát ez volt 
n raményc, hogy mAjd mikor c télapó fQhér köntösével megjelenik, 
lesz· elég a.lkclmr~ kis gynkorlottságáva.l r~ kor-oszténység fele-

l ". . " . 1 t t tn" •. k t me o 1gc.zsagr.~~rL o4t ~ gr~ 1 o o • 
Olykor 6 is elmehotett t. vudászokkul és hr;.lászokkul. 

Gynkorlat utján ldválú nyilt~zó lett. Kr.rját oly nyugodtr.:.n t:·.r
tottc. és szemei oly biztosc.k vol tdc, hogy nr..gyszerü céllövé
sze tével u vc~dtt.kt. t is csodálkoz4i br. c j tette. 

Az egyik kiruccanás t:.lkc.lm!Vt:..lÍ mikor csónakjaikon r. fo
lyón lefelé a.z örvényhez cvcztck, ho tömérdek hr.l volt,- egy
szorl'c • senki seu tudtn hogyc.n- CwZ egyik csónc..!c a.folyó köze
pén folborult. Az indiánok biztos cscpásokko.l partrc. usztak -
egy kivételével. Ez r.z J:ltv..ny Sas volt, c. H~tgányos Fnrlcc.s törz.s
fo tiz éves fio .• 1\.z ifjut veszélyes g;yors.:~sá.ggul c. kr.vurg6-zu
gu örvény folé sodorta ~ roh~nó folyó. 

Y6g "z edzett indiánok is lélckzctvissz~fojtvn nézték, 
ur.dnt r.. m!sszionárius r-ögtön utánr~ ugrott. Egy pillr .. nnttal 
sen érkezett tulkorán. Gyorsan megl'r~gc.dtc. :~ gyermek hu.ját és 
hősicson küzdött t.z árrcl, mcly mindkcttöjükot c. hc.lálos mély
sér;ro sodorná.· De kezdett változni ;_~ hcl~rzct 1 s ugy látszott 1 
ninth.::. L küzdolom hiábrw vc.ló volnc. u roh::-.nó folyá ha tt~lmr~·S ere
jével szcubcnt; Bár öntudu.tlu.nul, dc küzdött hösünk : .. ru.gadó hul
, ·h~ ·-,~J-=~.1, s védottjét ogy pillr. .. nutr-..1. scm enged. tc cl, még nk-
~cor sor111 mikor 1flá.r-már fogyn.i érczte cl'cjét s szemei clött 
nindcn tárgy feketébe olvc.dt. 

_n O Istenem- könytirgött- édes Istenem! hát fol kell ud
nom r. küzdclmct ?11 

Elekor t:. rálopódzó ájuláson keresztül hallotta u vc.d~k ki-
6.1 tú.sr.i t: 

- n T[l.rtsd r.K .. gr..dc.t Fckctokr.bát, tartsd m~;.gr..d !" 
Vc.l:Jni l~vélszcrU eil"'ógr.:.tt:: meg arcát, melybcn nugy nc

;l~zcn egy fir.tr~l sudár fát f'cdczott fol. liég o nyomor'U.8é.gos 
}li,;ly~ctéboll is villámszcrülce; gondolt u..rro.a hogy c.z inditn.ok 
okosr .. n csclokodtck~ rtlort hr. kol'osr.bb fát tottok volna. eléje . 



nzt c. I'oho.nó folyó könnyedén kcttét8rhctto vol.nc. • A fo. min
don rugékonyságáv~l ellenállt n sodl'6 árn~k. Percek kérdése 
és eltörik. Toljes orejével mcgrc.gr.dto. gyorsan, mire szinte 
uj erő támv.dt fáradt izmo.ibo.n. Végre nidön már szilárdat ér• 
.~ett láb~i ::.:.lu t t, pD.rtrr. vonszol tr. mr.gát s ~z elalél t fiut -. 

Az érzéketlen indiánok röfögé:::; szcrüen. méltányolták r~ 
derék müvelctot. Dc még bőven volt murucc.. Az ifju még mindig 
eszmélctlen volt.A bátor, önfeláldozó c.tyo. másfél ól'áig - so.~ 
ját Lár;yn.dtsáeáról teljcsen mcgfelcd!cozvc - szorgoskodott fe
lette, nig :~ lélekzés ismét tcr.mészotc~ lett s c zavaros sze
mek kinyilott:1k. Eidön r. mr.gáhoztért gyermek lá.bnirn akc:.rt ál
lr.ni, n gyengeségtól o. földre esett, dc indiánoson föl scm · 
vette. O'lít:.rc atya. ~z öt jellemző kedvességgel mosolygott, 
mr.jd lohu.jolt és Jm.rjtdba vette c. kis indiá.nt. 

• 11 En erős VL'.gyok ~ magyo.rá.zgQ.ttr~ neki, • engcddJho.dd 
vigyelek!". . 

Igy tehát clturvu-nc~~k~rvc u gye~ck feje bágyo.dtún ai• 
mult t:t. jóságos e.tyr~ válláru; a mikor L többi ~són!'~khoz értok 
és o. gyeri:teket csónc.kjábr:. helyezte, mélysége.s ·hála. .. ült. ~z u-
j r. bb br~rátról beszélő fekete szcmckben.;, .• : . · 

t·lo.gy ilúhczcn ohault L. nyár. Ez ido r.lc.tt o,u~r.n n.tyá.
nr~k rengeteg vig[~sztv.lLnsággr..l és c.kulállyc.l kellott megküz .. 
donic, m.clyck o.z istani kegyelOLt tám.ogctásc nélkül bizonnyti.l 
elvették volne. minden kedvét r~. további küzdéstöl. 

Fnkérogb61 helyes kis kun7b6t épitett Dk~gának, ~oly jól .. 
lehet szárc.z és törékeny volt és a logkisebb szikru is elég 
lett volna felgyujtásához, dc ~int.rem6lte - legclább mLgá
br.n lehet. Hc.nem épen :;;. magány volt c.z, amelyr 61 láts.z6lr.g vég
logcson le kellett mondr~.nic. Az indiánok ugyanis sznbr .. d ki-be
járást engedtek meg maguknak és Ol!lollctt b4mi ncgtetszo.tt ne
kik '~ misnzionárius szorén~r folszorcléséb61 1 inindcn előzetes 
kére lcJ!l né Ikül o l tul t~ j doni to·t ták. ·,_. 

~okr. t szanvedett o. kellemetlenkedő rov~.roktól is; rJUelye1<: 
ug~~.ncsnk kínozták éj jel-nnppc.l. 

\ ii logkcgyctlc~ebb szonvcdést mégis a. k.ir)z6 vigr.sztc.lr.n• 
ság 6s ~ toljes egyodi1116t érzete okoztc, molyot elképzelhet 
ugt"'n r..z ember, de át6re.~ni csc.k hn.sonl6· körillményelc között 
ké a. liem létezett ogyotlon léloksom, o.ki érdokl6dött volnu 
ut na1 a mégk~véab61 aki mogért6log boszélt volnu vele. 17ég 
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mindig az idogen szavak tömkelog,ben botorkált és a mondatok 
szerkcs~tésén dolgozott. Nem volt egyéb mun..'l(ája, mint a rejt
vényes indián nyelv és o.z imádság. Teljesen ezeknek élt. Ál
hatntos~ imádkozott, ho~y a nyelvet rövidcsen clsajátithas-
sa. 

S midön c.. várva-várt hosszu tél 11\cgérlcezett" melyhez 
oly sok reményt füzött1 az még kcscrübb vigaszto.lc.nságot ho
zott számára. Hogy az 1ndiánok tölillt tclhct6leg védekezzenek 
a csipös hideg kegyetlensége ellen, alacsony, hosszu hajlé
kot épj.tcttok. Először póznákat ástak·lc a földbe, majd ezek• 
re egyöcvarrt faháncsokat crösitctte~c. Oly nyomoruságos volt 
ez a lakhely, ho~y az állandó tctéSnyiláson kényelmesen csil
l~gvizsg4latot ie~lünt\ to.rtuni. 

Ez a nagy lcunyhó részekre volt folosztva s mindon rész
ben egy-egy család lakott. Két elkülönitott rész között tüz 
égett. 

Itt négy dolog okozott márhetetlen szcrivedést c. papnak: 
a hideg, a mclcg.a fast és u kutyru<. 

A hiclee szörnyil volt. Csupán de:réka.ljul szol.gál6~ állat
borrel fedett gallyakon feküdt a csupasz földön s köztc és n 
szabud terJnészct ·:.lcözött cs nk a vékony fakéregfai vol t. 

Jóllehet a hideg is rottenetei volt, dc a meleget még 
türhctctlcncbbnok találta. A holység teljcsen zsufolv~ volt, 
o. tüzek pedig csaknom egymást érték~s igy természetcsen sc • 
mcrrG som lehetett enyhülést szorczni. llig c.z o~yik oldalát 
sz ole ta t ta o. i'orrósár;hoz 1 addiga másik oldala. maJd megfagyott. 

Ezek után ~ flstl Talán még oz volt ~ lcgborz~szt6bb. 
Soks~or arcrü. f'clcüdt, hogy o. fullt·.dástól Jllog~noncküljön. Sze• 
mci c.ltnyiru é[';tc1,, hogy sokszor kénytelen volt félretcnni bre
viáriumát s u szunt zsoltárok::.t e1Tllé 1~czctb61 mondo.ni. 

- No és c. :cutyál=! E zel: ú ~;.n.gy 1 btu1dás "bek., az indiánok• 
ke cl v ene áll~ tui. E~w~~rc. móE [~yr::-am~~ l;:,:i}:né1 is több [;ondot for
dltot tuk, s mivul tormészctcs:::J~ ~xúbcl.dOJl jártak-~ccltck, sok 
kcllcmctlt:nségct o!~o~tak husiL, 1 ~.·.- _, 1:. Dc ~r11ollott - uz ieazat 
m~gvo.llvc - egy !<:is hasznot is hu.jtottl:..~<. Ugyanis, JJogy a. hi
deg ellen védc.l~czzcnck, c~yr,1áshoz siJ~1ulta!c s nem egyszer a jó 
misszionárius atya hé.t{Lt is vódték a megfagyást61. 

li s~abaclbc. ugyált~ .. lán nom mohututt. llal..álru. f~tt vol• 
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na1avagy ·:elwszett volna a nagy fehéP erdőben. Valóságos fc
go y volt ebben a rette.netes" büzöo helyiségben. Gyakran a. 
mitoszi alvilág:ra gondolt, midon a füstön keresztül -· Irutyák 
között Ievö osaknem mez~t•len s·a tüz lángjától félig-meddig 
megvilágitott alakokat figyelte. 

Mindehhez járult a rossz táplálék. A tél elején mégcsak 
visszautasitotta a zagyvalékes és tisztát~lanul elkészített 
ételeket, de most kénytelenségból olykor megpróbálkozott v~le. 
Az indián no által vigyázatlanul és minden tisztaságat melloz
ve készitett __ étel oly utálatottkeltett berme, hogy azt hitte 
többé soha nem ·lesz képes enni. Nyáron még lagalább~ volt bo
ven bogyó, sz.olo és hal, de bizony most mindezek teljesen hi
-á.n~tak. Az indiánok már a tél kezdetén biztat.ták, hogy egyék, 
mert később semmi sem lesz. · 

T.ényleg igJ is történt.· liielőtt ~ télnek vége lett vol
na éhsége oly kínzóvá vált, hogy a száraz angolna boröket ·és· 
a faágakat :rágta. Ha néha egy-egy jávorszarvas .olJ közel me
részked~tt., hogy le lehetett nyilazni,. nagy ünnep volt a. ny~.
mol"Usá~s tanyán.De ezutián ismét csak :.s azéhsig lakozott ná
luk. 

A szükségek s a nélkülözések ellenére mégiscsak a tél 
~elt az az id5 melyben alkalcm nyilott az em~eri lélek vég
telen értékével ~~ az üdvöségeért fizete~.drága árral megi~
mertetni a vadakat. ·ne a megértetés~ nellézaégel-._-;;melyek a val~ 
lás klirül !elmerültek, szinte áthidal.halatlantJknak látsze>ttak. 

Beszélt nékik az Isten Fiáról, aki telvette embe~i ter
mé&zetünket azé~t, hogy szenvedhessen és meghalhaas~n miéret
tünk. Nagyon azépen beszélt azut'n Jéz~s emberi te~észettel 
biro Anyjáról, 1 hogy ezt világosabbá tegye elöttük, hegyes 
pálcikával alakGkat ~a)zolt a földre, igy a gyer.mek Jézuasal 
Egyiptomba menekülo Szüzanyát, a kereazt lábánál álló Fájdal
masanyát, stb ••• Bámulva lármáztak az in~iánok1 amint egyik kép
tol ~ másikhoz mentek1 s nagyon csodálkoztak azon, hogy milyen 
sok anyja volt az Istennek.E felfogásuk helytelenségéról pe
dig szinte lehetetlen volt meggyozni ~k~t. 

Mid6n a Szentlélekr51, a Szenthárbmság ha~dik szemé
lyér51 besz~lt nekik, amipt galamb ~lakjában megllelent, a mcny
dörgés madarát ismerték fll benne. Ok ugyanis a menydörgés ro
baját egy hata.hna& ~ lulllglának véltél: •. 
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Azonban másként viselkedtek mik~r a pokolról,- mint a 
rossz celekedetek büntetésének heiyéről- s·annak ••~zasztó 
.kínjairól beszélt nekik. Szinte érdeklődte~. Ködös felfcgásuk
kól kifolyólag ok is hittek egy felsőbb Lényben és a jövo é -
letken1 ahtl részint jutalmaznak1 részint büntetnek. Igy tehát 
ez öröx bünhodés tana igen szépen heillett bizonytalan vallá
suk8a. 

Amint a hc.sszu hideg hetek hónapckká növekedve csigalas
susággal tcva V'Unl.\ltak az évszak utján, arra é'kredt1 hegy \ár 
lassan, de f~kozatcsan biztc.s haladást tesz a tanitás terén. 

Már néhány indián vele mcndja az Urimádságát, törben 
pedig ely kérdéseket intéznek hezzá1 melyek bizony~s értelmes 
gondelkodásról tanuskcdnak azon szép tárgyak fölött, melyeket 
fokozatosan elébük tár. 

Ugy remélte, b()gy·mire ismét megjön a lta.vasz, már tö~.1\.et 
megkeresztelilet közülök. Azután rövidesen kis kápólnácskát is 
épithet égbenyuló keresztt~l, ahol a szentmiseáldc·zaic·t l.emu
tathatja és ahol az indiánokat oktathatja. E dicsérctes óhaj 
megvalósítása pedig közelebb és közelebbnek látszt,tt. 

Végre lassacskán a nélkül, hegy a FeJtetekabát nagy cl -
foglaltságában-észrevette volna,- a tavasz évi esodája ujból 
megismétlődött. Az egyik nap~n langyos szellő vcnult végig az 
erdőn, a hó elCllvadt s nedvét részint a rnchrs föld itta \e , 
részint pedig a f~lyót dagasztotta naggyá. A fák.n rügyek fe
seltek; mindenfelé gyenge hajtásek mutatkcztak. A hatalmas 
tölgyfák árnyékos lábainál a lila ibolyák mut~gatták bájCis ar
cukat s a fejlodo növények gyönyörüségc a régi édes meséról:a 
Teremtó gondviselésérCl beszélt. 

De a vadaknak nem .volt érzékük a t~rmészet gyönyörüsé
geihez. A h~sszu tél fCJgságának ál~mkórsáeát lerázva 1 roakaszi
nos lábaikkal eltiporták a szép virágo]~at, amint az öket jel
lemző va&sággal rótták az erdőt. 

A misszicmárius atya is nagy(1ll ör~ü1t, htgy ismét sziV -
hatja a friss., illatc,s levegőt és a v.i1•ággal szónyeg~z~tt er
dőben járhat-kelhet. Lépteit először a. tavaly felállitett ke·· 
reszthez irányitotta. Kiváncsi vclt, vajjr.n még mindig jelö]; 
e partr.aszállásának a helyét. 

Oröme határtalan vrlt, miki'I" a kei•csztet teljes éJ>st'~g1'Jr .. 
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találta• Tehát· kiállctb1 a tél keménységét"~· Képzeletbeli-·káp61• 
nácskájának tetejénmár ott látta az üdvösség jelét. Mélyebb
r~ hatol az erd5be 1 hogy néhány szép virágot hó~on a kereszt 
t~véhez·, . ./ ~ 

· Lágy oaendesség honolt az erdőben, melyet c · egy-agy 
J.'ld!u~ csicsergése vaty egr-egy száraz levél zörrené e tört 
ireg. Ezen Hnnepi és hangulatos csend ellenére valami -kü*önös · 
érzés tóltötte el; valahol valaki nagy veszélyben van~,Osztön
szerüleg megáll1 ••• majd minden ~~ban kutat. Nem csalódott. 
ott volt a kis tiszXáson,- sa látvány maj~ megfagyasztotta 
.minden csepp vérét. ·' , 

. A nap súgaraitól szinesen megvilágitott kis téren Nap ~ 
sugtil·t találta. Különös 1 elkábito-tt nézéssei teljesen mozdu -
!atlanul állt, t5le meg néhány lépésre hatalmas kigyó feküdt. 
Osszegöngy6litett testéból előre nyujtotta fejét s sziszegó 
nyelvével támadásra készült. 

Nem vclt vesziteni való ideje. -A kigyó sziszegése jJj 
de hasonlit a halál kaszájának susogásához! ••• Rövid fohász 
kiséretében biztos lövésre emelte ijját. A halált-hozó fej é
lettelenül esett előre, a test pedig tehetetlenül ve~gódött a 
gyenge füben. · 

A repülő nyillal együt t e. gyermek is felszabadul t e 
gyöHe:Ji)s s 7.(•ll1P.k V<.q·ú ~Hw. nl ól s a misszi ~nái"'ius felé futva igy 
kiáltott: .~ 

.;." O Fekctek&bát, a 'bizto~ haláltól me.ntett..él tncg!" 
• 11 "Nem én, hanem az ·énes Udvözi\ö- felelte neki a lnisz

azi.onárius-, J6jj hát, köszönjük meg Nekil" 
Igy ~szélgetve s ~rvendezve mentek &da1 ah~l a kereszt 

Arról tanusk~dett~ Aki ely gyalázat~san halt meg értünk. Le
\át-de.peltek, hc,gy an.nnk árnyékában róják le mély hálájukat. 

A .kis NapsUfár a.zr.rnbn.n nAm elégedett meg ennyivel. Ott-· 
hol elmondutta egész esetét; az indi~ok pedi~ elmentek a ha
tA.lmas kii~y(,-t.A.st ttn·t s a pap bá t<tx•S+i.g,ának nem -c,&ekély jelé t 
lá.tbtk «-nne... 

II. 

R6viddal.ezután történt, hozy az ~ik este»~~ in-
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dián valami igen angy örömet okozó zsákmánnyal érkezett haz~~ 
A finomlelleü papnak majd· meghasadt a szive, mikor megtud ta.,' 

hogy 'z egész lelkesedést a frissen skalpolt fejb6rök okoz -
zák. Azon este nagy ünnepség volt a vitézek bátorságának tis%
teletére. Ez alkalommal 01Mara atya is hallott eleget a szom
azédos törzsrólÍ és a két törzs között fennálló rettenetes el
lenségeskedésrö • 
· Próbált beszélni nekik,a krisztusi megbocsájtásról de 
akkora volt az izgalom, és a vad ugrálás-kiabálás heve, tc.gy 
szavai süket fülekre találtak, vagy csak fokozták a vér-mér -
ges vadak jókedvét. 

Mit "csináljon!? Ezen gyifkos támadások addig folytatód
nak1 mig az utplsó is elhull. Es vaj_j cn hogyan találhat a ke
resztény szepetet helyet oly szivekben, melyek keserü gyülö -
lettel vannak tele! 

Fájó g~ndolataival elmenekült arra a helyre, melyet l~g
jobban szeretet: a kereszt tövéhez;-s imába mcrülve lassan-la!~ 
lassan béke szállt háborgó lelkére. Az Isten kegyelme mindent 
legyőzhet - gondolta, B buzgó szivének minden igyekezetével 
könyörgött e kegyelemért a sötét lelkek számára. 

Imáját uj és uj buzgósággal végezte, pedig a tábortüzet 
már rég hamu bori t ja." az indiánok pedig lcunyhóikbnn mél:ren a
ludtak.és ujabb győzelemról álmodtaki Igy bizony hajnala~d~lL 
mikor lefeküdt kis pihenés, v,égett az7a: .: ~:'.mcly elhntárrzás
sal, hagy holnap e~5sen sürgetni fogja a-keresztény szeretctet 
e lelkek elott, kiket oly igen szeretett. · 

De amint felébreat különös nyomást érzett testében • 
Uozdulni próbált, de min~en tagja nehéz és tompa volt& eros 
fájdalmat· 6rzett azokban. Fogai vacogtak, s mig kábultan en -
nek akát kereste, hirtelen meleg érzés futott végig ereiben s 
amig ez tartott, perzselo kin~ érzett haláni:ékában. Beteg volt 
Életében talán először! ~~~ . 

A kis Napsugár azon reggel felkereste - a törzsf'ö leá -
l)lÚall - a Fehér Felh5-nek kiséretében. Többet akartak halla
Dia·Sápdtaro Iatenér51. De amint beszélt nekik , ugy érezte 1 
hogy aa'fti láng-al.a.kokki form416dnak s feje és teste kör1il 
a ah&talmaa tAbortaz imbolyg6·-~.:ha.so.nl6s:n-~•.x-olr 
kor megérintik m.elegs6gükkel •• ~AÍg1 tüzl susogták a leány•k 

-66-



látván az atya különös viselkedését és melégségtol ig6 pir~s
sas ar~át. Sietve hoztak neki hideg vizet kagylóban, melyet 
remegő kézzel emelt ajkához, hegy belso kinját és melegségét 
ahcgy-ugy enyhithesse. Hálás pillantással nyujtotta vissza a 
kagylót ••• Hamarosan meglátogatták többen is, de ijedten me
nekültek kunyhójából 1 mivel azt gcndclták, hegy ~agályos be -
tagségben szenved. 

Néhány nap mulva1mikor felkelt, már sGk-s,ok indián fe
küdt betegen. Ter.mészetesen a szegény tudatlanck·- a kuruzs
lótól is bujtcgatva - őt ekelták a járvány miatt. Ez érzéke
nyen sujtotta ugyan a csak szeretni tudó derék ferencest, de 
nem ckczc·tt neki különösebb észprcblémát, hogy helytelen ál-
litásukról meggyőzze öket. . 

Megerősödve naphc.sszat látcgatta a betegeket:gyógyit -
ván, tanitván testileg, lelkileg oket. Ime itt az annyira v 
várt alkalom} hegy behatóbban oktathassa oket a keresztény l 

még az ellenségnek is megbccsájtó szeretetre! Volt elég iao 
az indiánvk betegeskedése alatt, hegy a szenvedés által meg- · 
puhített sziveikle a·szeretetnek s más erényeknek pici égi· 
magját beleszórhassa. Oly érzéssel beszélt tehát nekik a sze
retet s Inegbccsájtás erényéről, a megtorlás bünérol és a ha
rae utálat~sságáról, hegy mindannyian kivétel nélkül igazat 
.1.d üJ~ nL;l~i. Igy már j:: ggal remélhet te 1 he gy a két· ellenséges 
törzs között revidesen ·~artós béke fc.g létrejönni.E reményé
nél csak az lmádságban való 'kuzgósága vclt nagycbb. Mégis .mi 
történtY? . 

Ugyanis a sz~kásrs utjáról visszatéró vadász-társaság 
az egyik napcn c.ly hátbcrzcngató gyózelmi trditással közele
dett, hc.gy az asszonyok és a gyermekek is kiváncsia.Q szalad
tak az érkezők elé, s dobogó szivvel kutatte.k, kérdezősködtek 
~z öröm oka után. Misszionáriusunk is figyelte a .menetet, 
hc-g:r láthassa a na:gy hadi zsálanányt: örömük fcrrásá t! BQkly6-
~a vert és kegyetlenül ütlegelt indiánt pillantett meg, ki a 
~ántalmak ellenére is büszke magatartásu vclt és semmi fé - . 
lelmet sem mutatc.tt. Az ütlegelés és guny"lódás .a páter sze• 
me elott is tc~ább fclytatódctt. ! nagy ki&tálásb61 végre ki
vette, hegy a -fcgcly nem más1 mint a szomaz6CÍ törzsfő fia:- a 
Futó Szarvas. · l · 

Mik~r elérték a falu végét, megkezdődött a rendszerea 
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kinzás • .A í'og0lyröl leszedték a köteléket s a vadul lr·ditó jn
diánok sorfala kd.~:ött kellett á thaladnia, hol az ütlegek nagy 
váitozatossága fogadta. Az egyik bc.ttal, a másik tomahawkkal 
var3 egyéb épen kezeügyébe akadt dologgal ütötte a szegény f 
fogJyot. Rongyosan, sebekkel elboritva, félholtan ért a törzs
fo emelvényéhez,-s hihetetlen-mégis mosolygott. 

Valaki hamarjában tüzet rak~tt. Levágott emberfcjek per
zaeltsdtek ()tt, hogy felfüzve kellemetlen nyakékként szolgálja
nak. A kése-k is készen állottak,már az áldoznt eleven hus~nak 
vágására, mely husda.rabokat a vadak a tulajdcnos szemEd előtt 
szoktak elfogyasztani. Hajánál fogva rángatták az áld~zatot s 
a kezükben maradt hajfürtökat a nézök közé dobálták. Jólleh~t 
e fájdalamk borzasztok voltak,- a hős indián ennek ellenér~ 
semmi látszatát sem adta annak. 

0'Mara atya könyörgése hiábavaló volt a kinzók elött.-
A szegény fogoly elveszettnek látszott. O"ríarD. atya ekkc·r hir
telen az emelvényre ugrott és a kinzott mell6 ált. 

-"Testvéreim, testvéreim, -kiáltotta- mit miveltok!? 
Hát nem szivlelitck meg azt a bcszédC;t 1 rí.elyct nektek az Is
tenről mondtrun?!- Arról az Istenről, ki bennetcket jobban sze
ret, mint az édesanya tulajdc·n gyer-meküt! Pedig 0 monac.tta: 
"Bocsáss~tok meg!" 

-~Dl s1)caaa· & Futó Szarvas törzs reng ü tc g(; t ártott w~kiilü~ ·· 
- kiáltották vissz~ rnindnyájan. 

-"És ti nekik semmi t se árt~tta tc·k?- dörgt'tt tovább a 
misszionárius.- De még ha nem is ártottatok volna, mily j'.g"n 
merészeltek ti gyiwkolni? Nem -.udját~k-e, h~gy a Hatalmas ls
ten adta az élelet,· és csak ~gyedül Ot illeti meg annak elvé
tele?·Vajjcn nem halt-e meg O értetek, ezért az emberért és én 
értem is? Mikar pedig kegyetlenül a keresztra sz~gczték, vaj
jon nem bocsájtott-6 meg kinzóinak? S ti ne~ tudnátok hason
lóképen cselekedni s mcc;bocs:'tjtr!.ni L.lJc..:Isó::t;.;L~,~.}:?' 1 

-"Nem! Nem! -ordi tc t ták a vad nk- G ami fot"l:vunk s ha-
_) '-

lálra fogjuk kinMni!" 
-"Akkcr testvéreim, ha már ki akarjátok elégíteni vad 

szcnvedélyeteket, mcly kitép szivctckböl mindcn kiméletct, n:t• 
gyon kérlek benneteket: engedj étek öt Isten hirével vissz.n.tür
ni törzséhez s helyette kinozzatok inkii.bb c.:ngcrr. hnl.:í.lra. '' 
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J.. f.ogoly, ki eddig félvallról hallgatta a.z egész párbe- ,. 
szédet, e nemes szavak hallatára ámulattal fordolt a pap~ feléY 
Még az 5 rideg, vad sz i ve is ére zte az áldozat nagyságát', me rt 
nagv<)bb ~zeretetet senkisem tanusi. t emberbarátja iránt, mint, 
aki é 1_, ~P t áldozza fel érette. A pillanatnyi csend' alatt ·megha
tódva corult a Jtiss~j_c.nárius lábaihcz, és véres lazével sz~rit
gatta babitusa szegélyét. . 

-"Te igen jó vagy ••• - szólt elfogódva- és én szivesen ·ta
nulnék a te nagy Szellemedröl, de nekel nem szabad meghalnod 
érettem. :En nem félek. :':r:-~.;" . 

Erre felkelt és kin~oit h·ivt3., hC'gy végezzék rajta .a leg;.. 
szörnyübbekct rajta továbbra is. De az indiánok, kik s.zintén 
a megható drámai jelenetnek tanui voltak,- a haragot szürini é
rezték szivökbcn. Szégyenkezve néztek egymásra, majd az· ellen
ségx·ől a papra és megfcrdi tva. A jó Barát e kk oP levezette ot 
az emelvényról s e szvakkal bocsájtotta utno.k:rr 

"Távozzál testvérem és hirdesd a mai napon irántad .tanu
sitott irgalmat, rnely Attól jőtt, aki meghalt, hogy mindcn em-
bert megrnentscn." . 

Azon nyáron C' Mara aty~ már sok indiánt megkerúsztelt, 
kö-ztük 3. törzsfő leányát is. Ainbár a fiatal bájos szüz ima köz
ben ugy térdelt, mint egy angyal,- a misszinárius atya gyakor
lott SZOII\énck mégis ugy tünt föl, mintho. valami niugtaltn~ to.ná 
tiszta lelkét. Titkát nem V-(.lt hajlandó felfedni, s eztirt·mást 
nem tehetett vele szemben, min\hogy imádkcz~tt érette. , 

Egy na pen, mikcr szokás os sétájá t végezte a p·ompázo erd ö
ben, hangokra lett figyelmessé. Egy férfi mély szcnvedélycs á-
rruloz:Ts~1. ittötte meg fülét: : 

-"'I'c szép1 igen szép vagy! Szemeid Cllyanck, mint a tisz
ta, rngyogo ejféli csillagok, ajkaid meg mint a skarlátszinü 
l'OJ~Yó • •• Szeretlu]:!" 

~rrc fól(nk n0i hang felelt: 
-"f.:n is 0:':U!'t.;tld-:: téged, mert crös és bátor var,y, l"lint 

az (;rós szél. " 
A pap f\.~~ pill[t.na tra. csodálkozva megáll t. Szétv·onta nz a

lacsony ágak[;..t s- n. szerelmcsek szemei előtt voltak. Tehát nem 
csal6d"'tt. A F11tó Szarvas és a Fehér Felhő • Az első gondolat, 
mely átjárta az aggodo atyát, az volt, hegy még ujabb zavar~
kat ckczhat ea cs~ény. De mindez csak egy pillanatig tartott, 

.. . 
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h~ egy másil~~:üg~sztalóbb gondolatnak adjon helyet.- Mily 
_crömnek, tékének s egyeségnek lehet az_ilyen házasság oku&ój~-

-"Gyermekeim!"- szólt meglepve oket, s mcselygott a I"Ó-' 

fi,·régi mesén ••• 
A leány sötétes trcái bircrlan égtek, de a férfi lüsz

kén az atya szemébe nézett. 
- 11Én szeretem őt -magyarázta naivul az esetet az ifju

és ő is szeret engem. Segitségünkre leszel-e?" 
- 11Hát atyád, a törzsfő mit szál a dolcghcz?" 
- 11A Fekete Kabát megmentette életemet- vála.szclta o- s 

atyám ezért igen hálás. Kész kitépni szivéböl a gyülöletet ~s 
megtenni mindent, amit a Fekete Karát ohajt." 

- 11 És te Fehér Felhő?" 
A leány erosen fogta a Futó Szarvas kezét s smemci köny

nyel teltek meg. -"Atyám nem hálcrgatja többé a Futó Szarvas 
törzsét, de ugy érzem, hc·gy meg fc.gja tagadni azt, hc·gy ahhvz 
menjck, akit szeretek. O Fekete Karát, légy közbenjáróruc, kö
nyörögd ki számunkra az engedélyt!" 

A misszicnárius atya riztatólag mcsclygott s majd iey 
szólltt: 

-"Imádkczzunk gyermekeim s tizzunk Istentcnl'" 
Majd megáldctta 6kct s gcndGlataib~ rnélycdv~ távczett n 

falu felé. Amint közelebb ért, egy mngányc.s indiúnt látett a 
fclyó partján. Onkénytelenül fclsóhajt~tt: 

- 11( Orangyalc.m, adj helyes szavakat ajkaimra, ;;tert ime 
a Hatalmas lelhe nz, a törzsfo1" 

A vademler megferdult, o.mint a pa.p lépt'scit mcghallrttn. 
-"Udvözöllek Fekete Kal-át! Talán nzí~rt jöttC,l, hegy tCil

bet teszélj a Uegvnlt6ról?" 
- 11Eljöttem testvérem, hrgy beszfljck neked cky vihares 

szivrol, mely békéjét megtaJ.:iltn.. '' 
-"Beszélj!" 
-"Egyszer valahcl- kuzdtc ''. lcstv~·,r- tlt l.:gy h[!.t··1r:tn.s ki-. 

rúly 1 ki t altttvaloi igen ke i·. v. j i.~"-. ·; c• l t cr, v y;::tsik hat ·~.inas 
király is, aki ettől a királyLol ~:..cr. Jn(;SS:.c la~:ctt •. A :=~t ki ..l 
rály gyülölte egymást, ·az alrrt~ r."llök _2cdig köJ.csöniis~n cr;ymls
ra vadásztak, aki t elfogtak, hnlC:.lr·~ kinc~tú~·~. :F' z igcnst k "nyi
ron" történt igy 1 mig végre az egyi ken küldött é z· ke ZL ,. t :'.. ;ia.
talmas Szellemtől. Az elso királyh(z mentJ kinl k ircr.. s.;..kn~ \e-



szélt a bün~61 és a megto~lás g~n~szaágáról. A király figJel• 
mesen hallgatta sza7ait, népe hasonl6ké~en s meg~gérték, ~~gy 
keue scit Jesznek ellenségeivel szemben. 
// -"Nagyon jól tették"-helyeselte az indián. 

/ -"És nemosem meg is ta:rtc.tták szavukat. Az egyik király 
azcn~an nagy próba előtt állott. Leánya-az egész birodalo~ 
legszebbike- találkGzctt a másik király fiával. A fiatal te
remtések megszarették egymást s egymáséi akartak lenni. A de
rék leány nem akart atyja engedélye nélkül a férfihez menni, 
de félt is óhajával atyja elé állni, maga helyett mást küldött 
közbenjáróul. A király fiegyelmesen hallgatta a küldött szava
it és ••• mit gondclsz,-Haitir.la1Felhó- mit csináJ•Y ••• " 

A törzsfő erosen figyelt. 
-" Vajjon az cllenséges király is ho.llott a Hatalmas 

Szellem üzcnctér61?" 
j" Ige~, hallott r6la - válaszolta a páter - s kérte 

a küldöttct, hogy az ö népének is beszéljen rola,s ő a maga 
részóröl rncgbocsijtott." 

-" Iia a lt.:ány boldogságát látta abban, aki már többé 
nem volt <:llenség0 a.tyjának, akkor nem kellett félnie p.z atyai 
d.öntósról~" 

-" Nagyon jol beszélsz testvércm.De ha e leány éppen 
a te leánycd,n Fehér Felhő v~lna, és ha szerehr:cse a Futó 
Szarvas,~ szomszéd törzsf6 fic.,- hát akk~r mit szólnál?" • 

-' Gyermekem?- höl:kent meg a törzsfő.- É~ o _ellenségem 
fiához menjen~·~ ~ 

-" !'en ellenséged többé: Barátod, - testvéred!" 
-" Mcijvonná tőlem minden szeretetét s annak adná,akit 

én megvetek! · 
-" Nem, ne;rrd- Jóllehe t igen szcrcti őt, de irán tnd 

gyermeki s\P-rutettcl viseltetik. Tc pedig nem veted meg már 
"'t ,, o • 

- ! stfvakrc. rövid, dc annál erősebb Küzködés után igy 
szolt a tö[· sfo: 

·" l~ t mond~sz te, Fcketekabát? ).':it o.kar a keresztények 
Istene, h~g cselekedjem?" 

- 11 SaJ ~ szivcJnek kell mcgmondania1 Hatalmas Felhő." 
Ism~t pillana\nvi küzdelem; majd alázatasan e néhány 

• 
' 
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- 11 Legyen hát! N.em adhatnék nagyobb bizcnyitéktrt; 6azin• 
te megbocsájtásomról." 

rr·r . 
·-l.!.. 

Messze, a hatalmas Atlanti Oceánon tulról -Ame~ikAb61 -
levél érkezett. Ritka levél volt ez egy szereto anya részére, 
mert évente csak egyet várhatott távcllev5 fiától, akit Isten
nek adott. }(ielött feltörte volna a pecsétet,ajkaih~z sz~ri
totta a becses levelet s csak mikor már könnyei nem zavartá.k 
szemeit,- olvasta el a drága, ismert kéz vonásait. 

11 Drága, kicsi Anyácskám! - Hogy is köszönjem meg neked 
sok imádságodat?! Engedd elmondanorn,mit is mivelt az,a jó Is
ten kegyelmével. Álmaim kis kápolnája megvalósult tény már. 
Hatalmas fákat vágtUftk ki s irányitásom mellctt durván bár, 
do mégis felépitettük azt. Kis kereszt is került a tetőre~ 
templomunk tehát készen áll. ~1ár igen sokan mcgkcresztelkcd+ 
tek. Orömük meg épenséggel mérhetetlen, mivel tudják, hogy 
tisztán állnakteremtőjük elött. Ide, a drága kis kápolnácskA
ba jönnek mindcnnap az indiánok, hogy többet és többet tanul
janak a kereszténységről. Figyelmük és kérd~seik oly igen 
meghatnak,hogy könnyek szöknek szemeimbc. De oszinteségüknek 
azzal adták legnagyobb tanujelét, hogy egy 5sidötöl fogva fenn
álló ellenségeskedést szüntettek meg, mely már igen s~k áldo
zatot követelt. Sőt még ennél is többet tettek: ·a két törzs-
fo beleegyezésével gyermekeik össz.eházaselltnk. }:~fst hetenkint 
néh~yszor meglátogat~m a szo.mszédcs törzset, hogy nekik is · 
hirdcssem Krisztust. NemsClkáru kö~iliik i.s fK:knn mPRJn-n•t:s:lt.P l
kednek, és- felvétetnek Krisztus egyházába. 

En a magarn részéről igen épülök a vadc:n gyermekeinek c 
méiységes vallásosságán,kik oly szivesen befogadták Krisztus 
magasztos igazságait. 

Egészséges vagyck jó Anyácskám,~s nagynn "boldor:, ]lOiJ':V 
Megváltónk kezében alázatos eszköz lü· .. ct(;k prs~:·.g.:~·~·k t(;r -
jesztésében. De sikereimnek oka édes Anyá.cskúG te vn.gy, ki i
máiddal és áldozataiddal szavaidnak erőt szere~t61. A sikrt• 
tehát a tiéd j ó Anyám! 

Példád mi!'ldig el6ttem lebeg, s az fktatá..s~:-k,-:r.wlyckb4Jn 



gye,·rm.ekk••omban ~é sze si tettél- képezik most is nagy részét e
rómnok. Bátor és erős vagy, mégis oly édes-szeli~ és vigaszta
ló, hogy néha kezed érintése '*·~aza vad drága zenéj e után vágyó
dom. De Istennek áldoztál fel s én is édes örömmel adtam neki 
magamat. A vad cnban levő nehézségek, kényelmetienségek mellett 
is sok lelki vigasztalásban van részem, melyek oly édesek,hagy 
azokat leírni nem lehet. 

Szeretném Anyácskám, ha néha láthadnád népemet. Szaret
nék festomüvész lenni, hogy avadon minden poézisét megfestve 
elküldhassem neked: az 9riás fák karcsu szökéseit, melyek oly 
magasra nyulna.k, mintha az eget érnék, a gazdagon termő· .szolö
tokékct, a mchc.s földet ezer ke~ves virágaival, .a ·vadszol~ket 
édes, lilás fürtjeivel, a kusz6 szrum~ca és szeder bokrokat,az 
ezüstösvizü folyót, mely telepünkön folyik át, ~z öserdö lomb
jain áttörö napsugarat, és a hüsitö árnyékot .••• Os szel a szinek 
fényében gyönyörködik az ember szeme, midon a hatalmas Festö
müvész a szWlnyadó nap árnyalatával minden falevelet bibor szi
nür(;, nrnnyc.sra és barnás vörösre fest. Szeretnéa, ha látnád 
n.z i t t eni gyönyörü telet 1 a hc:sszu, hideg, hó takart te let .. -De 
mindezeknGl szebb, hntalmasabb és értékesebb az indián-n6p,az 
egyenes és knrcsu növésü vadak, mert .nekik értékfeletti lelkük 
van, me ly ért K:risztus meghal t... . . 

St>kat beszélnék m~g nc_ked Anyácskám a -kis Napsugárról 
és a Fehér Felhöról- a törzsfő leányáról- aki ~ Futp Szarva'S 
tel~sége lett. Beszélnék a fiatalságJ-ól., az Arany Sasról és 
p.ii'járól• a Magányes ,Farkasról. Seka-t beszélnék a Pir.s Madár:-._ 
ról és a Nagy Fáról, a Fujó Szélról és a Derüs Szárnyról.-Be
szólhetnék a Hatalmas Felhőröl a nemes .... "'törzsförol, s még a_ ku
ruzslóról is, aki hajdan kegyetlen ésbcsszuálló volt, de m~st 
buzgó és bizó, akár o. gyermek. Kérlek jó Anyácskám gtndc·lj ó 
tájuk is, mikor reám gcndolsz, mivel ok immár életem egy r&e 
s'r./lt kl-!pt!?dk s -remt:lcm- utlcvelemet a Uennyországba.. 

\ ll n töb1é nem találkozun~ e földön j ó Anyács kám, ott fenn 
tal'tí~k<Jzrdi Íú~lUl~ ~. n.kkcr e~éd vezet~~. vörösszinü lelki gyer
ln,: kl-ln.~ t, h«•i';.Y },~,ln.Jukut clotl(:d leroJak • 

.r:d:: s ATtY ÚJu s~t! 1·o t: l C' l:! Fc l~ t:t. ~,1"· imn. i d n.i..::;P::-f. :.lrJ'i . .Q..dig _ _zo:nit.o~.i~ · -
arra, hc·gy s~crctó fiad v~~~yc·k .. \ 

\ 

J ász b.erény. · Arigt.lból: fr~ Ta.rziciu:s. 
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KRONIK.A. 

Rovatvezetó: fr. Kapiszti~n • 

Ha klerikátusi életünk sc·k sinü esemény-srilail"Ül akarmlk 
egységes képet szoni, rizGny hcsszu ido-fenalak mellett tud~k 
csak eljutni és eligazcdni az én kis naplóm rengetegében. MiiY 
denesetre vissza kell mennem Glyan távGlságokba, ruth;lyek min -
denikünk elótt nagyon elavult és már a feledés homályába me -
rült eseményeket tárnak fel, de amelyekre nekünk mégis kedves 
visszaemlékezni,sCmásck előtt pedig az ujság szinévcl f(Jg hat
ni. Egy azoval kezdjük ~tt, ahtl végeztük, 

Julius 

10-én, amikor az ismét les(,ványc.dctt f:r. Krizsót lucsuz
tattuk. Akkcr sokan azt hitték, hGgy már csak kcptrsóba lát -
juk viszont - és ki hitte Vt.lna - hC~gy pár hónap mulva atlP.bd 
alakja teljes erejének viri.gzás.áMn fcg s~emilnk ~rótt. pcmpáz
ni. De nem akar~k az események s•r~ndjén máris valamit vál -
toztatni• . 

ll~ Kegsz~ott kirándulás - hát természetesen a - Má,rá
~. Kedves Olvasóim talán ~csszankcdnak is,hcgy ugyan mit fir
kálunk arról a Mátráról annyit !! Pedig manapság sckkal·külfn• 
irók is a megszCJkottság szürke tintája helyett a magasztalás 
és ~eménykedés zöld levébe mártc,ga.tják jó forgó t<·llukat. A 
lfátrán van Magyarország legmrgasabb csucso. a Kékes és ez elég 
nevezetesség, még ho. barátc;k ·-,p.~znn.k is föl a tetején fölálli
tott fából készült Vas-kiJ~t0:a~ Ránk n~zvc m~g az is neveze
tes vclt, hogy P. Ottó mutn.~i ·~ '.:--- ·- nint volt cserkész - sz~
ká.cs-müvészetét; amclyrö:t n.z" •'Jnn neM óhajtc·k 1őveLt.(.m nyiln.t
kozni! i 

23. Sz,moru hangulatbc~ v~szünk bucsut P. Szaléziól. Hej, 
ha a kronika-rovat több tért engedne és bennem töbt költői vé
na volna, micsoda bucsuztatót csapnék; mert ha valaki m~ltó et
re, ugy a mi drága Szaléz atyánk • Nem voJ.t. ~Wme.s ~zmc• amel~ .. et 
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föl ne karolt vclna, terv, amelynek kivitelében társul sót 
vezérü! ne szegődött vclna, ha az a klerikát vagy Magyar Umb
I"ia javára szc.lgált. Agilisabb és vállalktzóbb szellemi iró
ja nem volt a Magyar Umbriának. Ideje, t~lla, tehetsége, e -
gész szellemi élete, a Magy~r Umrriájé volt,mienk volt. Ott 
vclt a Magyar Umbria lölcsoje mellett s ott állt.mindaddig 
mig körünkten tartózkc.dc.tt. Megtisztelo állása l Magiszter a 
Szeráfi Kc.llégiumtan l ugy hiszem, méltó jutalma eddigi sz,r
f:nlrnas müköd(~sének. Kivánjuk, hegy páratlan lelki energiája 
s0k-sc·k irót termeljen ki a Magyar Umr·riának. 

D[:lután váratlanul megjelenik P. Marcell a régi társak 
kötött. Ugyanc.lyan kedves és szeretetteljes, mint VGlt régen1 
dc mcst már - ap~stcl is. Sajncs csak egy rövid napig élvez
hettUk venzó egyéniségének jelenlétét. Azt azonban kicsikar
tuk tl.íle, hGgy jovo ilyenkc.·r ujfcntellátegat Gyöngyösre. 

24. Este 8-kor hagyett itt minket P. Ottó. Hasonlóké -
pen minden jót kivánunk neki! Mindenki ugy hiszi.kön~rü dQl
gu lesz, hiszen Baján van a klerikusc.kut - igy a.fiat~lckat 
is i.zziE-vérig szcreto P, L. Emmanuel, aki valóban hallo.tlo.n 
sze ro tc t tH} aJlllJlf~ktAlta egykori the(;logus növendőkét. 

26. Az(nlan n dispc-zició vigasztalásul ij testvéreket 
kUld nekünk fr Allin és Bertalan személyében, akiket-m(;g ké-
sptb ht'.rlil:tn f't;n~k köve•ni. • 
- 2e. A Magyar Um.ria jövöjén aggódó lelkünk ismét nagy~ 

erőf•rrásra akadt a kiváló ~agyar esztetikus, Brisita F~igyes 
luzz{Ll1k int{:zctt seraiban. ürömmel láij_uk, h(-gy ilyen nagy 
cp .. véniségek is lehujc.lnak kicsinységünkhöz s hisznek a mi 
•r kelBtiinkben, uj 1 friss, wnbriai napfakadás ban" és szereto 
kézzel i;~yekeznek bennünk táplálni " ezt az uj 1 szent 1 assi
si iz~.d.st, n~.~pfölkeltGt," amely hivatva van derüt sugái•czni 
:1.z " rr ö::1tc lc1~, fárad t magyar rögre. '' Ferences sz i v ből j öv ö 
S (r. 1. t , · ., ' ,. · ·-- 1 ~c·~ ... ..., o··-n J. u··k ' .. l.:.:.~:: ..... l -~ ~ .!'. : o ,u • l • 

~~. G sak p:ir scrra.l előbb még dicshimnuS-zt akartart zen
p;(; ni :._ ~·.ú.tráról és mc.st hogy egy ujabb mátrai kiránduLí.st kell 
nlkör)'V<:;lnun lernondó hangulatc.mtan erre egy cseppet sem vclna 
~'..;rl;m:'t~1 rcf.!.Pedig o.z~rt,_mert a meg~zckt..tt kedves. h~l~rek_milJ.d
lnk::b"L .-=-e:-rJ~ c l ve sz1 ~en1 vonz-6 ha tas~ t 8: se-k. k1~d~lo es 
tur1 st. a rr.1a t t. --A.... u~-~~ t _s.:w.nt. •!Hl.ndie.t..,vár-osJ. zaJ, 1degen 
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KRONIKA. 

Rovatvezetó: fr. Kapisztr~n • 

Ha klerikátusi életünk sc·k sinü esemény-srila.il-.<U. akar'BD.k 
egységes képet szóni, tizc.ny he ss zu idö-fc.nalak me l le t t t.ud<..k 
csak eljutni és eligazcdni az én kis naplóm rengetegében. Mir~ 
denesetre vissza kell mennem c.lyan távvlságokba, Wth.;lyek min -
denikünk elótt nagyon elavult és már a feledés homályába me -
rült eseményeket tárnak fel, de amelyekre nekünk mégis kedves 
visszaemlékezni,s~ck elott pedig az ujság szinével f~g hat
ni. Egy azoval kezdjük ttt, ahtl végeztük, 

Julius 

10-én, 8Jilikor az ismét lesc,ványc.dett fl'. Krizsót l:ucsuz
tattuk. Ak:kcr sokan azt hitték, hc.gy már c3ak kc.ptrsóba lát -
juk viszont - és ki hitte Vt.lna - hc.gy pár hónap mulva atlP.t~.i 
alakja teljes erejének virá.gzá.sá•an fcg s1r,emilnk ~lőtt. pcmpáz
ni. De nem akar~k az események str~ndjén máris valamit vál -
toztatni• 

ll~ Megsz~ott kirándulás - hát természetesen a - Má,rá
~. Kedves Olvasóim talán ~csszankcdnak is,hcgy ugyan mit fir
kálunk arról a Mátrárói annyit !! Pedig manapság sckkal.külfn• 
irók is a megsz~kottság szürke tintája helyett a magasztalás 
és ~ménykedés zöld levébe mártc~gatják jó forgó tc·llukat. A 
Mátrá.n van Magyarország legmrgasabb csucso. a Kékes és ez elég 
nevezetesség, még ha barátok -,r.~znn.k is föl a tetején fölálli
tott fából készült Vn.s-kiJ~t0:n~ Ránk n~zvc m~g az is neveze
tes VCilt, hogy P. Ottó mutat i-~ '.:"' ·- mint volt cserkész - sza -
kács-müvészetót; amelyr 6:~ n. z" • 1Jan nc!"l óhaj tc·k töve L ren n;yilnt
kozni! i 

23. Sz,moru hangulatbr.1-: V~Jszünk bucsut P. Szaléztól. Hej, 
ha a kronika-rovat több tért engedne és bennem töbt költői vé
na volna, micsoda bucsuztatót csapnék; me~t ha valaki m~ltó e1~ 
r'e, ugy a mi drága Szaléz atyánk • Nem vc.lt. name.s Nzmc., amel)ret 



föl ne karolt vclna, terv, amelynek kivitelében társul sot 
vezérül ne szegődött vclna, ha az a klerikát vagy Magyar Umb
I"ia javára szc.lgált. Agilisabb és vállalktzóbb szellemi iró
ja nem volt a Magyar Umbriának. Ideje, t0lla, tehetsége, e -
gész szellemi élete, a Magy~r Umrriájé volt,mienk volt. Ott 
vclt a Magyar Umbria •ölcsője mellett s ott állt.mindaddig 
mig k0rünkten tartózk~dltt. Megtisztelő állása l Magiszter a 
Szeráfi Kcllégiumlo.n l ugy hiszem, méltó jutalma eddigi szcr
f:nlmn.s müköd(~sének. Kivánjuk, hegy páratlan lelki energiája 
s0k-sc·k irót termeljen ki a Magyar Umrriának. 

D~! l után várat lnnul megjelenik P. Marcell a rógi társak 
kötött. Ugyanclyan kedves és szeretetteljes 1 mint vclt régen, 
dc mcst már - aptstrl is. Sajncs csak egy rövid napig élvez
hettük venzó egy6nis6gének jelenlétét. Azt azontan kicsikar
tuk t lHe, h v gy j ovo ilyenke-r uj fent e l lá te ga t Gyöngyösre. 

24. Este 8-ker hagyett itt minket P. Ottó. Hasonlóké -
pen minden jút kivánunk neki! Mindenki ugy hiszi.kö~ü dol
fu lesz, hiszen Baján van a klerikuslknt - igy a.fiat~lckat 
is i.zziJ~-vt:rig szcrető P. L. Emmanuel, aki valóban hallo.tlo.n 
sze re tc tb!} a.m1Jlí~ktAltu egykori the<.logus növendékét. 

26. Aztnlnn n dispczició vigasztalásul ij testvéreket 
küld nekünk fr Allin és Bertalan személyében, akiket-múg ké-
s~tb h:·.rliw.n f't;ne:.k köve'ini. •. 

· 28. A Magyar Um.ria jövöjén aggódó lelkünk ismét nagy~ 
crőf•rrásra akadt a kiváló ~agyar esztetikus, Brisits Frigyes 
luz~:fL11k intézett seraiban. ürömmel láij_uk, h'gy ilyen nagy 
ep..,vt:niségek is lehu.j~lnak kicsinységünkhöz s hisznek n. mi 
., keletiinkbcn, uj, friss, umbriai napfakadásban" és szerető 
kézzel i;~:n~keznek bennünk táplálni " ezt az uj 1 szent, assi
si iz~.d.st, n):.pfölkeltGt," amely hivatva van derüt sugárczni 
:1-z 11 r:- n::·1tc l CI~, fú rad t magyar rögre." Ferences sz i v ból j ö vo 
scr·.it ~.::2.:~c~·.l"- köszönjük. 

~8. L,sr.dc púr scrral elóbb még dicshimnuszt akartar-t zen
V,Gni :._ ;·.ú.tr{tról és mcst hegy egy ujabb mátrai ki1·ándul.Ast kell 
"dkör.:.rvGlnun lemondó hangulattmtan erre egy cseppet sem vclna 
k'.;~l7m:'t,H(~ pedig azért, mert a megszckl-tt kedves he l~rek mind
inkú.b1 J~zd~ elveszíteni vonz-6 hatásukat 8: se-k kiPánduló és 
turis t. n. rr.ia t t • ..A... te·~SYJ t .. s.z.ent. •&endjé.t.,városi zaj, idegen 
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hangok, cda nem való viselkedés zavarja meg. Nemsokára el -
tünik minden poézise és ihlet~"!: ner1 ;.~et• i the t a természet ra
jongó gyermeke régi megsza.kot!. ~ril·-:~·:'t '· .n, me rt a város ki··-
1a krJ tatja onnan a költészetet és r. -~~··;y c:;·~mé:.: bölcsőjét az 

ih i ta tos csendet. Épen ezért Iú.i is eJ.!L-. táP o::~ ~u!<., hogy legkö
zelebb elhagyatottabb helyet fogunk fölkeresni. 

30. Fr. Szilveszter, kit még Budapesten megoperáltak, 
hegy beterségéből minél eleibb f"ölépülhessen, eJh~gyja kleri-
1{;', -t:;,.~, l\::. t r:. ~ sak nm j d augus?:tus végén lá tha t j ui-~ ,.-_L-; ?.Cit, l·.~ 

Augusztus. 

5. P. Prvinciális névnapja.. Buzgón imádkoz1.mk a. szt.nt
mis·én, hog~r a legszeretőbb Atyát, Eszrn0nyképünket, Vez{:rünket 
uj ferences-kor hajn8.lának elóhirnökút még sokáig tartsa meg 
az Ot neklink ajándékazo isteni Gondviselés. Hiszem, hogy sza
vaim egy értünk dogcgó ·meleg sziv bonniink t~ímn.sztott l .. €!HJll:lJl

ciájának és gazdag ér?:elcmvilágánn.k kis ne:vnapi versik6j~,o.z 
ún eyn.rlö tollar:nn.l valo tolnácsolo.sa. 

6. ~.égi j 6 ismerósünl: és kegyes j otcvönk r. J e romos 
kecsken6ti hizfbnok tiszte1i mcp a gyöngyösi konventet láto
&"-tásá vnl. Egyszertien nem ukc.~::: j uJ: e lcngedni s e. bben n. termé
szet is pdrt1L""lkra áll: ugy megeredt a zápor, hogy csak más
nn.p tudett visszatérni. Host ser~1 jött üres k6zzel' 30 pengót 
adományozott a közel jövöben feállitando rádio késziilékünkre. 
1-~t.ltoképen ugy sem tudjuk megköszönni, dc O megérti n mi egy
-~- .,J· d nyelvünket is és hisszqk, hogy továLhrJ. is megt:u•tja a
"'"·>r'"'.; j0ind~latában legkisebb" testvéreit:. 

·· 10., Onképzőköri gyülés. Csa·;.;_, .t s~~o l·~·l·· .. ~.:- r•oppant 
' J .• t' l l- d · . K'' .. ' . .. k. ·r ···-~.~··r:u (.n;yr.-: l!Or OZOJ'lo .1: .. , ·~.~-. :~ ._, .. l:l~t az 'Jl1rqt-· 

· • f-J h.:. , f1 í -r: t v l ··.:,t c : l r , · -: . - · ~ : ; :. ; l~ 
i 1 . ~ l .. '="' 
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P. Magis?.tcr/beszéde után megejtettük a tisztikar választásását. 
Ered~nye a következö:szerkesztö: P. Kapisztrán, jegyzö:fr. 
TiW' ·, és könyvtáros:Fr. Károly. Ezután fr. Vilmos egy nagyon
id- zerü tervet terjesztett a kör elé. u.i. a szerkeszt6 a -
mu y is nagycn meg van terhelve az anyag átvizsgálásának és 
elrendezésének tengernyi gondjával 1 'i'tanácsolta volna egy mü
szaki vczut6 választását. Szavait viharos lelkesedéssel fogad
\ák és mivel eddig is vannak ~kios érdemei e téren, megválasz
tottuk öt müszaki vezetőnek. Ezután tehát az anyagi rész tel
jesen öt illeti, jó és balsikere rá hat vissza és a külso elo
állitásért ő felelős. Természetesen mindenki engedelmeskedni 
tartozik neki, lúgalább is a szabad időben, A gyülés háram ó
ráig tartott. 

19. P. Damjánt, a mi küzdelmünk osztályrészesét és buz
gó munkatársunkat bucsuztatjuk. Sohasem hagy itt magunkra. Ha. 
eikk .után puhatoltam nála, ama célzatos szándékkal, hogy szük
ség volna rá, legtöbbnyire ilyesmire való rátcr.mettségét kezd
te kétségbovonni, de azután u a gyenge erőszak" csakhamar elo
kcritctt.az íroasztal fiókjából egy-egy ízléses és szellemcs 
tárcábu való cikket. Finom illése, az irodalernban való jártas
sága, biztos ítélőképessége sok veBzélyes kilengéstol ovta meg 
1:-Jpunkn.t. Hint segédszcrkesztö is Jótékony hatást gyakorolt o. 
~rngyar Umbr•ia szellemére és fejlődésére. Hisszük, hogy tovább 
is mel~g szaretettel gondol ránk és sok b~rátot szorez a }~z~~.-
gyar Umbriának. .. 

20. Megérkezik P. Polikárp., már mint magister cantus Ee.;. 
clesiastici. Szcretettel üdvözöljük.!!! 

28. Ma iélután megjGtt Jászberénybö a mási három testvér 
is• fr. Kalliszt, Alexius és Tivadar. Végtelenü! örülnek, h~y 
végre megérkezhettek e tiszteletreméltó konvent falai közé, a
hol már egy emlékezetes évct töltöttek •. 

30. Az uttlsó abszolutus atya, P. Akos távtzik körünk
ből. Szip;ól"'llM mc~gtiltotta, hogy bármiféle köszönetet vagy j ó
kivánatmt irjunk e lapban- amelynek pedig egy évig szerkesz
tóje volt !~ivel azonban rendeltetési helye Eger, valószinü, 
h~ey többször is találkozunk még vele. Különösen azok, kik fel
szentelés előtt állanak. 

31. Hagy készülödés. A gyöngyösi templom régnemlátott 
ünnepség szintcre lesz. P. ~!agócsy Imre tarja gyémántmiséjét. 
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Az Gsz aggastyán már pár nappal él5(b megérkezett, P. Dezs5 -
régi ismerósünk -kiséretéb~. Délután P. Pr~vinciális, P. Se
cretarius, P. Krizánt, P. Hugó, P. Aladár, P. Pius és máso -
kat VQlt szerencsénk üdvözölni, v~ y mint előljárónkat, vagy 
mint Jótevőnket és végül v~lt társunkat. Budapestre utaztában 
fr. Szilveszter, régi munkatársunk is betér az ünnepségre. 

Szep tember. 

1. Templomunkat azokatlan tömeg tölti meg. Érthető is, 
hiszen P. Imrét majdnem mindenki ismerte, hártm évtizedig dol
IOZctt itt, mint az Urnak munkatársa. Szaretettel jöttek megiin
neplésére a hivek, egyszerüek, előkelők, egyháziak és világi
ak. Igy jelen volt a papság nagy része, Kemény Jánts ny. pGl
gár.mester, Burián Endre dr. fócrv~s és még számcs előkelőség. 

Evangeliwnkor P. Prcvinciális lép a::.szószékre és mond 
mély gondolatckban, szentséges és áhitatos érzelmekben gazdag 
b~szédet. Kifejtette, mily értékes kincs hárGm évtized minden 
napjának Istenben···élése, Erte való müködése. /ényessé, gyém:ln
tcosá teszi a lelket. A gyémántmisések szépséges lelkülete 
mindenl:ire vcnzo er6t gynkorC;l. Az Ur Istf~n nar:y adománya ez 
a !7. P~"':'~~>-'] 5 Ttulil.káért. 

Mise végén meghattttan adta áldását a már gyémántmisés 
P. Imre az ~~s~e~ jelenle7okre. 

2. Lelkigyakorlat a régvárt rrdiná,iora. Egyben a szeni
•ri hivatal is üresedéabe jut és P. Magiszter fr. Sándert ne
vezi ki szenilrnak. 

Este váratlanul megjelenik köztünk a már s1kklctól elpa
rentált fr. Krizcsztcm. Kijelenti, hegy egészsége javult -a
mit láthatunk is rajta,- és hogy az iskolaév kedvéért jött ha
za, azaz a II. éveseket nem akarja cserbcnhagyni. 

6. Izgatett utrakészülés! Fr. Kapisztrán, fr. Tetfil, 
Károly, Kolumbán, Vilm(s, Ip(ly és Regulát Egerbe mennek ~r -
dináci6ra. Az els 6 kettő pre.sbi ter á tct)a többiek kis-rendeke t 
kapnak.-

8. Nagy nap! Legalá''b ! s ke !.t5nknek. Kegyelmes Érsek 
Urunk magánkápolnájában személyesen végzi a szentelést. Ki ta
lál a szavaka t ama sz en·~ és m~ s z'iirus 'átélések, örökké emlé -
kezets percek és pillanat .. m«Itltle:rására? Akik eljui••tak 
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odáig, /azok/ tudj'ák, mi az akiknek pedig Jnég csak sz i vük vágya, 
megfogják tapasztalni az ur· ·hozzánk-látogatásának édes gyö
nyörti$égét. Az ordinációt végignézte fr. Szabin kinai misz• 

~
s~iQ.-rlárius testvé~ünk is, aki vágyva vágyott papszentcl~st lát-

Ugyanezen a napon egy gratuláló ·lappal tisztelt meg ben
ket o. lélekben nagy ferences költ5:Kocsis László. l:~egha -

ó kegyelettel nyilatkozik elköltözött kis Celesztin testvér
kénk löltöi tehetségéról és szép lelkéről. Figlelmeztetése 
szcrint még j o·bban meg fogjuk becsülni halott poéta-szi vét". 
Sziv.cs lccrcs~kcdéséért hálás köszönetet mondunk, egyben igér
jükj hogy a további számokat is megküldjük. 

; 12. A két ne G-presbiter utrakel, hogy sz ülővárosában 
l'Jl~rtdjn. a primiciát. P. Teofil Bajára ment. Szónoka P. ~iiagis-z- · 
ter, aki hatásos beszéddel mutatott rá az igazi, legnagyobb 
boldogságra és a hös, ifju levita heroikus tettére~ amely a 
hel}niink levö t~cldogságszomjat Jézus Szivéból jövő forrás üde 
vi~ével elégiti ki. . 

1; Csekélységem pedig egyelőre Bud~pestre mcnt, hogy a kon-
zn]1Jft.l f'li·gt.wl j~' •tkoserü galóságot, hogy hiába volt mindcn · 
igétct, ,.esk~d?zés, f?ispánok és p~s~ökök, miniszteri refercn
sc és fokap1tanyok m1.ndcn protekcl.öJa, mert a balkánon csak 
~nz. ke ll, földszagu penészes vi:rág, hitvány és piszkos markok
bn! A primieia irredenta tüntetés, halálos vétek Nagy-Szerbia 
össsz~tákolt bir.()dalma ellen! Micsoda dicsőség ért engemi Fél
nek tő~m. Szegény derékköteles ki3 baráttól. ·Keserü dicsöég! 
Aki tudla. mi o. szüloföld otthon-illa ta, b~ldog s:zülók kilenc
éves vágya egy nagy vár~s magyarságá~ak várakoiása az meg
é:rti-, mily ~~scrü ez minkét részről. Amde az egyéni élmények 
rl~ tartezn~ ide és nem érdekelnek másokat, tehát ·csupán 
a külso körüln~nyckröl egy pár szót. !Egy nappal primieia e
lott mcgyek a határhoz legközelebb esö faluba; Kelebiára, 
lJ~~y meglftssrun, mi l~ sz. l~eglepódvc látta, hbgy kész az or
s~@.r.: legelso Krisztus királyságáról nevezett temploma. Festé.s 
té~ is egy nappal fejeződött be, /Éber./ Az uj templom hom
l~k~tán K~isztus- Király monumentális szob~a Szabadk~ felé 
néz a~lid szemeivel. Itt muatattam be tehát első szontmiseá.l
d~zat~m~t Krisztus Királynak, véglegcsen is alávetve magwmat 
isteni jOg,'irának. Szónokcm,,P •. ·AladáP..·magiszter volt l pedig 

' 
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~ak szombat este kapta meg sürgönyömet és reggelre érkezott 
eg/, akinek szavai könnyekig meghatották a végek izzig-vé -
ig katoliku és irredenta magya~ságát, mert ott él és lobog 
magyar fájdalom az elüzött, /legtöbbnyire Szabadkáról kitc

oneoltj bujdosó magyarokban. Ott születnck uj és mély érzé
ü irredenta dalok1 amelyeket a miso utáni kis ünnepségen is 

c·ly szivfájdalcmmal, vad szilajsággal énckeltck" hogy talán 
a határig is elhallatszott. Mi talán el is felcitettük a ma
gyar bánatot, ott mindenkiben él. Határon innen is tul is. 
Nem félek én attoól, hogy kivesz a magyarság, ha az intelli
gencia beolvad! él a magyar nép, a paraszt! Hiába tanitják 
szerb nyelvre, otthonában él magyarnak a sokknl többet js s~m
vedö nép: 

Te benned biztunk eleit51 fogva~ 
Jövendönk titka tebenned virraszt: 
Elátkozott királyfi, 
Kinden nemzetek h~upipókéje, 
Kopott vén Tibcrc, kescrü paraszt ••• 
•••••• · •••• és állasz 
egyesegyedül a dulás felett. 

Igy álltál mindig, jégvcr·~s bn. 7.llflnlt 
Ha biztak rajtok éktclun h~rCk: 
Sajnáltál mindig szóra szót, 
És ha az örvet nyakadba vctt::tték, 
Szótlan szelted a rabság kenyerét. 
Oda sc néztél töröknek tatárnak, 
Szemed ae rebbent a halálnak, 
Csak a mark41 azorult ökölbo némán, 

S ~együrted a süvegcd tetjét! 
l Sik S. : Oda a paraszthoz. l 

De ha még a földjéről is kikergotik a föld népét a török
viszonyok és a balkáni erőszak, kialasik az utól&tl s~d.v:'rt'
vány is. 

Ideje azonban, hogy bocsánatot kérjek a k. olvas0tól, 
hogy ilyen mem krónikába való tapasztalatokat is bclcptrum. De 
azon egy hét .tengernyi élményé,51 oz egy esepp és kisebb 
csppet nem találtam szivemben. 

·Végül még a hét végén ellátogattam Jászbc~énybe, hcgynz 
elso áldásomat adjam irágalátos öcsémre~ ki az ~ttnni fcroneas 
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föiskolának bölcselettan hallgatója. Az uj klerikát szépségé
fölösleges dicshimnuszt zengenem, hisz aki látta, ugy is tud
ja, milycn, aki meg nem, annak ugy sem tudnám eléggé ecsetel
ni. A szivélyes fc.gadtatást pedig szivembe zárta.m. 22.-én ér
tem haza és már P. Tec,filt már itthon találtam. Egyben a stu-. 
dium rendes fclyásáról értcsülök és, hegy a Veni Sancte már 
hétfőn volt P. Ciprián nevenapján, akit a klerikusok melcg 
ünnepléssel köszöntöttek föl. Amdc meglátszik, hogy naplóm hi
únyos, mert később tudtam meg, hogy távollétem alatt kirándu~ 
lás is vc,lt, runclynek fönevczctcsségc, hogy az uj müszaki vc. 
~etG, fr. Vilmos főzött. Sajnálom, hogy többet nem ir~ntok 
róla. 

Oktoóbcr. 

4. Az ifjusági énekkar mcgcrösitvc P. Ciprián és a Kán
tor sep,itségével hrom gyönyörü polifon énekkel mutatta meg 
Lis~ tn l(• tb t sz. Ferenc Atyánic iránt, clkoltözésének ünnepén • 
. :, mcr;clőzö nagYJnisén sz. Pál Miséj ét énekelte a kar gregorián 
t>(; t{;tckkcl. 

7. Szüret! T(;rm6szctcs, hc,gy sikerült, mint szakott 
volt. A r~gi or5kct ujuk pótolták és a kiváló crök kis kert
ttin1~ ~7.(, l f;j C:vt..;l gyor-.s~J.n elbft.ntak. Einden pompásan sikerül t. 

14. Délután kis séta keretében cllátcgattunk a mindnyá
junk elott ismert Király Feri ~ácsi szül6jébc, ahol vigan 
folyt a szür(;t. A jó Feri bácsi föleleveníté a régi tradició
kat, rumelyck teljességéhez htzzátartc,zik a iis barátok meg -
vendégelése is, ne mcrt szüret csak egyszer van egy évben,az
n.z hár~m évben /a fagy miatt/ és igy ez őszi ünnepség annál 
Urvcn.dctosebb vclt. 

17. Ki~ánrlulás a 3zent Anna kápolnához. A megszokottól 
eltérőlee csak későn és palliumokkal felfegyverkezve indultunk 
utbak. Az avarszinü ös zi levélhullás ba tcmctkezo lftá trn. ily 
kellcme;s élvoze;tet cs~.~.k ritkin kinál vendégeinek. i.:indcn az 
clmulás képét mlitatta, csak a közhangulatban lüktetett tavaszi 
elevenség. Csak most tudtuk meg, h~gy ősszel is lehet jó k~
rándulást rendezni. Rcmélhetölcg az ilyen nagyszerü élvezete
ke;t kináló Hó.t1táho·z nem leszünk a jövőbon sem_hütelenckl 

Magyar Umbria. 1929. -81- IV. sz, 
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ÜZENETEK. 

Hálás szivvcl köszönjük meg P. Valérián gytidi házfőnök 
urnak, a nekünk szinte sz okatlan ajándékát. Mée; n.uguszt.usbr.1.n 
megtudtuk, P. Provinciálistól, hc·gy az erre nagyon is rászcru-
16 M. Umbriának 100 pengót adcmányozctt. A jó Isten, akit ké
rünk, hogy fizesse vissza a jó Házfőnök atya joságát, bizonyú
ra talál is jobb rnód~t, rnint rni, akik méltóképen m~gköszönni 
scm tudjuk. Jótevőink közé soroljuk öt és imáiba zárjuk. 

Ugyanilyen szivböl jövő hála illeti meg P. Jeromos és P. 
Krizánt házfőnököket is, akiknek jóvoltáboi könyvtár1mkat iSM 
mét gazdagithattuk. Megrendeltük a következő könyvdcet: 

Dr. Tóth Tihamér: Szcntboszédek Krisztus kirúlys&.e;.:b·6l. 
Dr. Marccll Mihály: .A katclikus nevelés szt;lleme. 
Dr. Schütz"_l\.ntal: Az ige szclcála.tában. 
Dr. Czapik Gyula: .A vasárnapi evangéliumcik karl'zlLn. 
Dr. KarácsonJi J ánc s: Szcnt László kirá.ly t' le ic. 
Dr. Mihályfi Akos: Szüz Mária az Oszövetsr~J':~fm. 
Dr. Sik Sándor: Sarlósbl·ld.úgasszon~ .... 

" " " : l:aro.dt!k raap:ynt·0i\.. 
11 " " : Zs c-l tárford i tás. 

Pako"s Károly: Lélckzuhanás. 
Ja~cs Peicard: Egy apa regénye. 
Mcszlényi Zc,ltán: Házassági köteléki pc1-.ek nz rt:';yh.-1.~1 

biráskcdásbun. 
Tóth Kálmán: A parabolázó Jézus nyomán. 

" " : Szcntföld és ·a Szcntirás. 
Tolnai Vilmos: Magyaritó szótár. 
Mér.s László: Vigasztaló. 
Harsányi Lajos: Dc profundis. 
Pnkocs Károly: Lélckc·rszág. 
M. Cro1f.: Corleone. 
Székoly Lá.s zlo: A s zirtnck álma van., 
Ezenfelül Quarachiből: A ribl. Franciscnna mcdii aevi

hat kötetét is.Dun Scotus ct Sancta !)t;des c. füzetecskét he· -
za t tuk meg. Ide sc:roij uk P. Secre tari us ll(;Jil kis- fr•ti·kii nj :lnd t.'·
kát a : Sinica Franciscana első kötctét. 
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Do nett fclcdkczhe tünk meg egy régi ismero·sünkr61 ft. Gc
dcrn S:.índt"l"' sumanyi plébános Urról sem, aki az elso szám meg
kUldéso ·utún 10 pengót küldött az Umbria céljaira. " a r é g i 
s z o r o t c t t c l ". !:ost is oly jóságos tehát, mint aze
lőtt volt hozzánk, mikor még mint pécsi gimnazistákat látott 
vendégül falujában. A Jó Isten fizesse meg!- . 

S z om b a t h e l y :A régi hagyományokon-haladó és arra 
tovú~bbépitö ujabb munkacröknek hasonló kitartost és sikert 
ki ván a 1i~. lfmbria.-

V a j d a h u n y a d :Édestestvér jött meg! nem idegen! 
Nem tnlilt hideg, elzárkózott szivekrc, soviniszta bir~lókra, 
fC:ltúkcny votéltársra. A sokái~ beburkolóO.zott, elrejtott hin
hL> virár;b~ vmlott, kitárta szép~éges szirmait. Szép az, hacsak 
cgys~wrü tavaszi előhírnök is. Edcs illata Umbriát sejttet,fc
runccs virúgok2t, éd<.;s mézet, virágban pompáz0 tavaszt, fényes 
jövőt, talán vGgnélküli nyarat. Elsök akarunk lenni mcgszcroté
séb~n, tcstyér-szivvcl való megértésében. Mily régen vártuk 
már ezt az Onökhöz m(,ltó lépést. Ha ycsztettünk is, sokkal 
többet nyert egy tus t V('!' pr•iJVincia if jusága. KedYes nj ánlatuk 
C:.n~"t]r-n_ ~:,~.i:w!.t :l.t'1ll cl. Ezután is egyek leszünk • 

.. 
Munkák boküldésének határideje: 

do c. l. 

-83-



TAR TALeM. 

ODAVÁGYOM ••• Vers. fr. Celesztin •••••••.•••••.•••••••..•• I.o 
ElJ ÉNEKLO PASSZI:FLOljlt VIRÁqHERVADÁSA. f1·. S:;:iJvcogtcJ.·•. 3." 
GlRDONYI GÉZA VILAGNEZETE MUVEIBEN. liT. fr. Kolumbán ••• l9-~ 
KRlTIIq.I REÁ.LIZMUS. fr. K~iz~ztC~m ....................... 30." 
SZUZ MARIA BS A PAPI ESZ11ENY. fr. Ince .................. ~ .49." 
A "FEKETE KABÁT" OHAJ!. fr. Tarzi~ius ..................... 54." 
~ONIKA •• J?. Kapisztrán .................................... 74." 
UZENETEK ••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• ,. •• 82." 


	HU_b1_FM3-8316_00248_2R
	HU_b1_FM3-8316_00249_2R
	HU_b1_FM3-8316_00250_1L
	HU_b1_FM3-8316_00250_2R
	HU_b1_FM3-8316_00251_1L
	HU_b1_FM3-8316_00251_2R
	HU_b1_FM3-8316_00252_1L
	HU_b1_FM3-8316_00252_2R
	HU_b1_FM3-8316_00253_1L
	HU_b1_FM3-8316_00253_2R
	HU_b1_FM3-8316_00254_1L
	HU_b1_FM3-8316_00254_2R
	HU_b1_FM3-8316_00255_1L
	HU_b1_FM3-8316_00255_2R
	HU_b1_FM3-8316_00256_1L
	HU_b1_FM3-8316_00256_2R
	HU_b1_FM3-8316_00257_1L
	HU_b1_FM3-8316_00257_2R
	HU_b1_FM3-8316_00258_1L
	HU_b1_FM3-8316_00258_2R
	HU_b1_FM3-8316_00259_1L
	HU_b1_FM3-8316_00259_2R
	HU_b1_FM3-8316_00260_1L
	HU_b1_FM3-8316_00260_2R
	HU_b1_FM3-8316_00261_1L
	HU_b1_FM3-8316_00261_2R
	HU_b1_FM3-8316_00262_1L
	HU_b1_FM3-8316_00262_2R
	HU_b1_FM3-8316_00263_1L
	HU_b1_FM3-8316_00263_2R
	HU_b1_FM3-8316_00264_1L
	HU_b1_FM3-8316_00264_2R
	HU_b1_FM3-8316_00265_1L
	HU_b1_FM3-8316_00265_2R
	HU_b1_FM3-8316_00266_1L
	HU_b1_FM3-8316_00266_2R
	HU_b1_FM3-8316_00267_1L
	HU_b1_FM3-8316_00267_2R
	HU_b1_FM3-8316_00268_1L
	HU_b1_FM3-8316_00268_2R
	HU_b1_FM3-8316_00269_1L
	HU_b1_FM3-8316_00269_2R
	HU_b1_FM3-8316_00270_1L
	HU_b1_FM3-8316_00270_2R
	HU_b1_FM3-8316_00271_1L
	HU_b1_FM3-8316_00271_2R
	HU_b1_FM3-8316_00272_1L
	HU_b1_FM3-8316_00272_2R
	HU_b1_FM3-8316_00273_1L
	HU_b1_FM3-8316_00273_2R
	HU_b1_FM3-8316_00274_1L
	HU_b1_FM3-8316_00274_2R
	HU_b1_FM3-8316_00275_1L
	HU_b1_FM3-8316_00275_2R
	HU_b1_FM3-8316_00276_1L
	HU_b1_FM3-8316_00276_2R
	HU_b1_FM3-8316_00277_1L
	HU_b1_FM3-8316_00277_2R
	HU_b1_FM3-8316_00278_1L
	HU_b1_FM3-8316_00278_2R
	HU_b1_FM3-8316_00279_1L
	HU_b1_FM3-8316_00279_2R
	HU_b1_FM3-8316_00280_1L
	HU_b1_FM3-8316_00280_2R
	HU_b1_FM3-8316_00281_1L
	HU_b1_FM3-8316_00281_2R
	HU_b1_FM3-8316_00282_1L
	HU_b1_FM3-8316_00282_2R
	HU_b1_FM3-8316_00283_1L
	HU_b1_FM3-8316_00283_2R
	HU_b1_FM3-8316_00284_1L
	HU_b1_FM3-8316_00284_2R
	HU_b1_FM3-8316_00285_1L
	HU_b1_FM3-8316_00285_2R
	HU_b1_FM3-8316_00286_1L
	HU_b1_FM3-8316_00286_2R
	HU_b1_FM3-8316_00287_1L
	HU_b1_FM3-8316_00287_2R
	HU_b1_FM3-8316_00288_1L
	HU_b1_FM3-8316_00288_2R
	HU_b1_FM3-8316_00289_1L
	HU_b1_FM3-8316_00289_2R
	HU_b1_FM3-8316_00290_1L
	HU_b1_FM3-8316_00290_2R
	HU_b1_FM3-8316_00291_1L
	HU_b1_FM3-8316_00291_2R
	HU_b1_FM3-8316_00292_1L

