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P. Quardián: Resurexit • , 

t Fr. Celesztin: Tavaszi dal. Költemény. 
Fr. Szilveszter: Szent János Logos tana és a 

elmélet általában • • • • 

• 
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• 

1 oldal 

2 " 

3 " 
Fr. Kolumbán: Gárdonyi Geza világnézete müveiben (folyt.) 12 " 
P. Kapisztrán: Cantate Domino. Költemény • 26 " 
Fr. Vilmos: A gyermek Jézus öt ünnepéröl. Sz. Bonaventura 28 ., 

P. Kapisztrán: Hová mégy? Költemény. • • 33 ,, 

P. Kapisztrán: Szent Ferenc imája. Költemény • 33 " 
Fr. Regalát.· Szüz Mária mindenkit nagyon szeret. 37 " 

Fr. Tivadar: Krónika. • • • • • 42 " 

Üzenetek. • • • • • • • • 44 " 
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IV. évf. 2. szdm. Qynngyns, 1930. dpr. 

MA&YAR DIBBIA 
A KAPISZTRANUS FERENCES IFJUSAG NEGYEDÉVI LAPJA. 

(Kézirat gyanánt.) 

R ES U R E X I T! 
Mi biztunk Benne is ime harmadnapja ••• Biztunk az életben 

és az lg.azs&gban is nincs közöttünk. - Pedig szava erö és élet 
volt. - Ugy beszélt, hogy ember még ugy nem szólt. És az ajka 
néma lett a keresztfán, midön lehajtá fejét és meghalt. És mégis 
bizunk Benned T e nagy király, ki életet hoztál is azirt jöttél, hogy 
iletünk legyen is hogy bövebben legyen. Hogyne biznánk Benned" 
ki mondottad, hogy rontsátok le e templomot is harmadnapon fel
építem azt. És ime a Harmadik napja ••. 

Hajnalodik ••• Piros bibor festi meg a Golgotha oldalát is az 
uj sir köszikfája hengeredik. Angyal iil a sziklára is belekiált a 
világba : Nincs itt, mit keresitek az Él öt a holtak között ? Nincs 
itt feltámadott, amint megmondotta. Elóttetek megy Galileába. 

Kedves Ifjuság l Elöttetek megy Galileába. A nagy Mester" 
aki egyedül mondhatta Strausz szerint is joggal: Én vagyok az 
Ut, Igazság és az Élet. Elöltetek me gy, Aki mondta : A világ el• 
mullk, de az én igéim el nem mulnak. Elöttetek megy, aki mondta 
Bizzatok Bennem, in meggyőztem a világot. Elóttetek megy, aki 
mondta: Én vagyok az élet is a feltámadás. Elóttetek megy, aki 
mondta: Ha felmagasztaltatom, mindent magamhoz vonzok. Előt
tetek megy, aki mondta teltámadása után: Ime in veletek vagyok 
minden nap a világ végezetéig. 

Ime kedves Ifjuság a Mester, a te Eród, Reményed, Bizalmad 
is Eszményképed elótted megy. Az ileten is halálon keresztül 
el6tted megy az örökkivalóság felé : az Atyához. Bizzál Benne l 

Ez a kicsi lap, mely most más köntösben jelenik meg a te 
erőd l Az a nihány sor, mely lelkedból tör ef6 benne, a te életed. 
A benne rejleS munka a te reményed. Mi akik olvassuk látjuk ben-
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ne, hofY te kedves ifjuság a Mcster nyomába liptil. A feltáma• 
dott Meater nyomában, aki il is aki iltet. Legyen a te= kicsi la• 
pod a Galileai tenger partjin álló Piter hármas szeretet vallomásAt 
melybm felcsendGI: Etiam Domine, tu scis quia anto Te Domine 
Tu omnia nosti: Tu scis, quia amo Te. Domine Tu omnia 
noati: Tu s:is, quia amo Te. Ez illik a ferences Ifjusághoz a 
a meleg bensösiges, gazdag hármas Krisztus szeretet, mely min· 
·dent felüimul a tüzes szeretetü Pál apostol szavai szerint. Ezzel a 
meleg confessióval menjen ez a kis lap uj utjára uj formájában il 
hirdesse tovább, hogy a szerafi ifjuság bizik a Feltámadottban, 
tud az Ut, az Igazság is az Élet nyomában lipni, is amikor nyom• 
dokain halad szive melegen dobog a Mesterirt, akit szeret. Do· 
bocjon az ifjuság szive ilyen Krisztust szeretö ritmikával, mely
nek eredminye a munka, az igazi életkedv, a lankadatlanság, az 
er6, a kitartás is ·a hüsig. Stóljon az ajak, is mondja Piterrel, 
amit a sziv ~ond. Etbm Domine, T u scis, quia amo te. És legyen 
azok kizben: calamus veleciter scribentis, kiket Krisztus szereletc 
hajt. 

Kedves Olvasóink! V egyik ezt a lapot, mint a szeráfi ifjuság· 
nak meleg husviti Allelujáját, mellyel Krisztusnak hódol is ahol 
Piterrel tollban mondja el a Stentirás legszebb emberei confessi· 
óját: Domine T u omnia nosti; T u scis, quia, amo Te. 

P. Hermann Hermenegild O. F. M. 

Tavaszi dal. 
Itt a tavasz, kinyiltak mAr. 
A vlráaok. 
Madárdalos erre az út, 
Merre járok. 

Virágtal van a naay világ 
Most beszórva, 
Lelkem ott a sok virág közt 
)ir dalolva. 

Utamon a tavaszi szil 
Villa száguld, 
A földre hull egy-kft levél 
Ha elsArgu It •.• 

Tavaszodik, de a virág 
Hull a f4ról,-
MI se:n óvja 6t a csendes 
Elomlástól. 

Hull a virág, hull a levél 
Erre-arra, 
Mintha csupán halni jönne 
A tavaszra ••. 

Hull a . virá1, hull szememnek 
Árva könnye, 
Mit kisajtol e rideg föld 
Száz gOrOnayc.-
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Ám vigasztal, hogy a virág 
Hulló szirma, 
Áldozatul dús gyOmOlcsért 
Szále a sirba.-

Azért, hOlY ha bús baJ gyÖtri 
Testem-lelkem,-
Tudom, holY· az úr kegyelme 
Illet engem.-

Hull a virág, hull a levél 
Erre-arra •.• 
Hadd hulljon h!sz ttalnl jött csak 
A tavaszra •.. 

fr. Celestin. 

Szent jános Logos-tana és a Logos-elmélet 
általában. 

A. Protogus és a Logos. 
A negyedik evangélium Prologussal kezdődik, mely magábanfoglalja 

a megtestestllés egész teológiáját, s amelyet Dr. Pölzl kommentárjában 
("Kurzgefasster Commentar z um Evang. des heil." job.· Graz, 1882.) "a Lo
gos fcllött tartott teológiai Intézkedésnek" nevez. Ugyanitt e Cristologia hár• 
mas felosztását adja, u. i. Szent János szól: 

t.) a Logosnak az Atyához való clrOk viszonyáról és isteni 
létezéséről. (1-2 v.); 

2.) a Logosnak a mindenséghez való viszonyáról a megtes• 
tesülés előtt; továbbá mint teremtő, mlnt mlnden élet és világos
ság forrása; ö a világosság, mely folytonosan világit s a zsidó

. és pogányvilágban magát kOlOnféle módon kinyilvánltJa. (3-13 v.) 
3 ) a LOiOS megtestesUiéséröl és céljáról, t. l. hogy az em

bereknek a kegyelemteljességet és igazságot meghozza. (14-18 v.) 
A kérdésfeladat itt épen a Logos-kifejezés körUI forog s okai:- annak 

hirtelen megjelenése s Krisztussal valő azonosltása; továbbá mivel az Evan
gélista nem ád felvllágosltást arra nézve, hogy mit jelent a klfejesés vagy 
mlért választotta épen azt s nem más, pl. "Filius Dei" stb. már jólismert 
kifejezéseket. E terminus azoros viszonyban van a Prologussal, melynek 
magyarázatára épen e kifejezés miatt számos vélemény alakult. A magyará
zók legtöbbje az egész jánosi evangélium kulcsának tartja azt s elismeri, 
holY Itt kell keresni annak központi eszméjét. Vannak ugyan ellentétes vé
lemények ls, mint pl. Hornack•, kl a philont és alexandriai bölcselettől 
átvett eszmét tartalmazó s az evangélium többi részével minden bens6 ka
pocs nélkOl sz6kölkOd6 rés1nek tartja a Prologust. (V. O.Zelts cbr1ftfOr Theol. 
u. Kirche: Ober das Verhlltniss Prologs des virten Ev.-s zum ganzen Werk", 
18,2, 189-231.) avqy ujabban (1920) Stanton nézete, kl a Prologust csak 
az evangf.llum után megalkotott betetőzésnek tartja az egész kOnyvre befo-
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lyist gyakorló tanltóbeve&etés helyett. (Lásd: Vacant, Dlctionnalre de Theolo·· 
gie catholfque, t. vm. p. l. 562). -

TovAbbA mig egyrészről el kell Ismerni, hogy e vagy hasonló kifejezés 
nyomaival találkozunk már az ósz6vetség bOicseség-könyveiben ls, (chokma 
Irodalom), annak elég tiszta eszmei kibontakozásában Szent Pál levefelben 
és a zsidókhoz Irt levélben, s nincs kidrva, hogy jános azt az alexandriai 
vagy philont bölcseletből ls vehette; - de másrészről kétségtelen az is, hogy 
az Evang611sta egész evangéllumán.ak - annak teljes tartalmi egészén átvo
nuló - alapeszméjéUl alkalmazván, azt határozottan új tartalommal is tOl• 
10tte kl: - épen e réven lesz a Prologos a magja és Osszfoglalata az egész 
negyedik evangéliumnak, t. f. - hogy az lsten örök, személyes Igéje, maga 
lsten s minden Jét, élet és világosság forrása testesUJt meg jézus Krisztusban 
s jött a világra. Ez volt a célja az evangéliumnak is, hogy olvasóit a Meg
váltó - jézus Krisztus vllágel6ttl létezése valósága hitére (praeexisistentia 
celestls Filii Dei) vezesse s "mlntegy metaphizikai genealógia AltaJ az Isten
embert az égből a fOldre leszállitsa." (Bisping: Erklarung des Ev.-s nach 
job., 1869.23.) Nem lehetetlen azonban, hogy Logos-tanával heretikus kor
tAnit Cerinthost is szem előtt tartotta, ki lsten és Krisztus kOz.Ott csak 
erkölcsi egyesülést látott. S v•anl talán evangéliumi fanával a synaptikusokat 
:is akarta betölteni, kik Krisztusnak csak földi genealogiájáról beszéltek. -

jelen tárgyalásunk felOleli a Logos-kifejezés körUI végzett vizegálódá• 
~aink eredményét: 

1. Szent János evangélistánál (s Igazolásul a szentatyáknál); 
ll. Szent Jinos elődelnéL -

I. A Logos Szent J4nosn41. 
A.) Szent }dnos tanitdsa. 

Szent jinos evangélista sajitos értelma felruhizissal használja szent 
tratalban a Logos-kifejezést s e tekintetben egyedüli. Az illetékes helyek a 
következők: 

1.) jin. l, l: "En arché ~n ho logos kal, ho logos én prosz 
ton Theon, kai Theos én ho logos." 

2.) l. jin. 5, 7: "boti trelsz eizin hoi marturountesz, en tó 
ouranó, ho patér, ho logos kai to hagion pneuma kai houtoi 
boi treisz h en eizin." 

3.) Apoc. 19, J 3: "kai keklétai to on om a au tou ho logos 
tou Thesu." 

Mit jelent a ,.Logos"? Grammatikailag a g6r0g logidzomaf tőből szár· 
maztatjuk s jelenthet: kDJső, kiejtett sz6t és belső, gondolt szót. A stolku
&oknál ezeknek megfelel a "logos endiathetos" (•belső szó) & a "logos pro
forikos,. (-kiejtett szó). A latinban az utóbbi - sermo, az előbbi - ratio, 
ele Altaliban latin forditálok verbumot hoznak. (E megkUIOmbOztetés más 
nyelvekben is megvan, igy: la ralsan -la parole; Vernunft-Wort: szó
ige stb.) 
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J. A Logos ilnmagdban. 
Szent jános nem mondta me1, hogy melyik értelemben veszi a Lo1Öst, 

·csak teljesen azonositja Krisztussal s egyszertlen Isten I1éjér6l beszél. Mint 
.minden i1ének, ugy ennek is valakiének kell lenni, u. i. Krlsztus Isten való· 
·&áiOS Igéje, mé1 pedig e kitelezés rls6 Jelentése {logidzomai 1ondolkodom) 
,szerint: Krisztus bels6 ige. 

Ezek a priori következtetések s ha szent jános iratait vizs1áljuk, ugy 
·találjuk, hogy 6 tényleg nem lsten szájából kij6v6 kUis6 igét értett a Lo1os 
alatt, mely teremt Yagy kinyilatkoztat. S bár a praeexistens Krlsztus valóban 
teremt és kinyilatkoztat, nem ez az oka Logos elnetezésének, mert szent 
jános megjegyzi: "En arché én ho logos, kal ho logos én prosz ton Theon, 
kal Theosz élt· h& 10105;-· heule11 6a en arché proszton Theon." (l, 1-2). 
Tehát "en arché én." Ezen kifejezésnek kétféle értelmezését találhatjuk a 
szentirás magyarázóknál. Egy részUk "arché" alatt az örökkévalóságot érti s 
hivatkoznak a Példabeszéd k.·re (8, 13), hol "en arché" mellé magyarázatul 
hozzá van adva: "pro tou tén 1én poiézai." (Ambr., Chrysost., Corn.a Lap. stb.) 
Mások a haDISúlyt a& "én"·re helyezik s ez által látják kifejezve a Lo1os 
örökkévalóságát, mint amelyet jános csakugyan ki is akar fejezni. Igy véle
kedik pl. Maldonat, t'. i. hogy szent János azt akarja kifejezni, hogy kezdet· 
ben mfkor mindenek lettek, már volt az I1e, v. l. nem teremtetett. 

A Logos név tehát matefizikai jelentésben jelöli jézus Krisztust, a 
Szentháromság második személyét a megtestesülés el6tti állapotában, az 6 
~rilk létezését (a), miel6tt emberré lett volna s bennOnket megváltotto A ján. 
l, 13-baa el6forduló "egeneto" sok félreértést és tévedést zár ki, t. i. "ho 
10101 szarlesz tgtntto. • Az el6bbi jelentés tehát ugyanarra a Krisztusra vonat
kozik, kl testté lett és a földön járt, azzal a kUiönbséggel, hogy ez utóbbi 
esetben sohasem nevezi Logosnak, hanem mindig Krisztusnak, azaz Messlás· 
nak. Vagyis a Lo1os tulajdonképen az isttni principiumot (h) akarja jelölni 
Krlsztusban s igy tartalma szerint nem kUiönbözik az "egysz.Oiött fiu" kife· 
jezést61 Oán. 3, 16) és a "Pilius Dei"-t61 (ho htliosz tou Theou) a synoptiku
soknál. lsten Fia a Lo1os - jelölés által, mint lsten örökönkinyilatkoztatá· 
sának Principiuma lesz me1ielölve. Hogy e Logos Isten, nyiltan kimondja 
jános : "kai Theosz én ho logos". Az alanyt a nével6 dönti el, amennyi· 
ben a grammatika szerint mindig az előtt áll a névelő: .ho logos" -alany, 
"Theosz"- állitmány, ill. kiegészítő. E névelőtlen "Theosz"- nem isteni 
személyt Jelöl, hanem az isteni természetet és llnyeget. Az Evangélista Igy 
azt moadja, hogy a Lo1os isteni természetű és lényegü. (Pölzl.) Igy Corné· 
Ilus a Lapide e helyhez: "A Logos uty~rraz az lsten az AtyAval ugyanazon 
lényeget és Istenséget illetőleg, nem pedig ugyanazon személyt illetől el." 
(L. Babuza.) Egyébként ez jános evangéliumából teljesen világos, mint 
amely Jézus istenségének fenséges apológiája, s annak egész tartalma és 
ban1da János célját látszik i1azolni: "Ezek pedll meglrattak, hoay higgyétek, 
hogy jézus a Krisztus az lsten fia és holY blvén, életetek leayen az O 
nevében• (Ján. 20, 31.). A hagyomány is (Fraameotum Murat.; Szent Irén: 
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Adv. haer.; Szentatyák.) Igazolja, hogy Szent jános Jézusnak, a Logosnak 
istenségét akarta megvédeni a cerinthiánusok (kik szerint Jézus nem lsten 
Fia, csak keresztelésekor szállott reá a Krisztus ·- Eon) s a nikolaiták (erk. 
szem pontból) tévtana ellen.- Az pedig hogy a Logosnak - mely egyenlő 
Istennel, az örökkévalóval (ut supra)- az ember szavától különbözöségben 
következéskép egy lénynek kell lennie (c), következik~lsten-fogalmából s az 
Evangélista eme kltételéből: "kai ho logos én prosz ton Theon." Itt a "prosz" 
elöljáró két önálló személy közti benső viszony jelzésére használtatik s a 
legtöbb magyarál.ó "para tó Theó" (t 7, 5) értelemben veszi, me ly igen jól 
adja vissza a Logos személyi közösségél lstennel s egyúttal személy! külön
különbözöségét is őtőle. Az Evangélista itt tehát kimondja, hogy az örök 
Logost személyi sub~:tantia illeti meg, mert az csak mint személy@s létező 

tud lstennel közöségi kapcsolatban lenni. - Dr. Pölzl hozzáteszi. hogy a 
jánosi Logost személy! lét illeti meg azon áliitás tarthatatlanságából is, 
mely szerint Szent jános Logasa csak az isteni teremtés-szónak a megszc
mélyesitöje. (6. o.) -

2. A Logosnak lstennel - Atyával való viszonya. 
Az eddigiek alapján megállapithattuk, hogy mi a Logos önmagában, 

t. i. hogy a Logos jelenti Jézus Krisztus örök létezését, személyes substan
tfáját s isteni természetét és létét. Ha már most Istenhez, az Atyához való 
viszonyát tekintjük, mindjárt felmerül az ellenvétés, hogy jános miért he
lyezte az ó- és ujszövetségben már meglévő, tehát hagyományos és világos 
terrninosok helyébe a Logos kifejezést s nem lett volna-e jobb, ha pl. a 
"bölcseseg" - melyet az ószövetség-, vagy a "Fili us Dei" - melyet Szent 
Pál használt - kifejezések egyikét alkalmazta volna jézusnak az Atyával 
(Istennel) való viszonya megvilágitására. -

A felelet ez lehet: részint mert áltatáncsan ismert és használt volt 
akkor e kifejezés, részint mivel a második isteni személynek az Atyaistenhez 
való viszonyát is ez a legtalálóbban fejeli ki. Ugyanis (ut supra) lsten Fia 
-a Logos-jelölés által - mlnt Isten örök önkinyilatkoztatásának principiuma 
lesz feltüntetve, - mivel a 2. isteni személy valóban "logos tou Theou" -
lstennek Igéje, Verbum Dei- non oris, sed mentis (a). Ezt igy magyarázza 
Cornelius a Lap.: "Amint mi valamely gondolt vagy megismert dolognak 
a fogalmát annak· átgondolásával és megértésével magunkban kialakitjuk, 
melyet "verbum mentis•-nek nevezünk,- igy az örök Atya is saját lényé
nek és mindannak, ami abban van - átgondolásával és megragadásával 
kialakitotta és létrehozta az önmagával teljesen egyenlő (adaequat) és telje
sen hasonló örök Verbumot.• Vagyis amint az ember szava saját öntudatá
nak kinyilatkoztatása, öngondolatának kifejezése, így Isten Fiának a Logos 
szóval való felölése által lsten is e Fiuban saját magát, önlényét fejezi ki, 
mint a héber-levél is moudja róla (1, 3): "hosz ón apaugaszma tész dok
szész kai charaktér tész hüposztazeósz au tou." Az örök és láthatatJan lsten 
az O Igéjében lesz láthatóvá, az a Fiu az O klnyomata, t~ljesen)daequat képe az. 
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Atya lényegének: "eikón tou Theou tou aeratou" (Colos. l, 15) . 
. A fogalomkifejtést tovabbviend6 - az Evangélista l, 18-&an ezt trJaa 

,. Theon oudeisz heóraken pópote monogenész Theosz ho ón eisz ton kol
pon tou patrosz, eketnosz ekszégézato." Vagyis a Logos Isten "egyszaliJtt Fia 
{b), ki az Atya keblén van"; egysz~lött fia t. i. megtestesDlése mlatt. A 
Logos tehát az Atyával fiúsági viszonyban van, de nem phllól értelemben, 
ki szerint szintén (els6szDlött inkább) fia lstennek a Logos, de a világ is 
fia; nála az atyaság foaalma a teremtés által áll fenn. jános pedig a ,.mono· 
genész" szót használja azért, hogy Krisztus természetszerinti istentiuságát 
megkDiönböztesse a fogadott istenflúságtól, aminő viszonyban mi lehetünk 
.a mennyei Atyával. A fenti kifejezés ,.egyedDlit" jelent s ez értelemben meg
találjuk Luk.-nál s a zsidókhoz Irt levélben is, de Krisztusra vonatkoztatva 
.csak jánosnál (l 18; 3, 16 s 18; 1. ján 4, 9). -

A Logos továbbá: reveidtor (c), kl Istent tökéletP.sen és szuverén módon 
nyilatkoztatja ki: ,.aki lát engem, látja az Atyát."- Ján. l, 14: ,.kai ethea
zametha tén doksz n ~utou, dokszan hósz monogenousz para patrosz. • 
E szavak értelménél fogva tehát a testté lett Logos dicsOséget hozott ma
.gával az Atyától, melyet mi csodálni fogunk őbenne. Ugy volt ez az isteni 
dicsőség a Logos-Krlsztusban, mlnt a drágagy6ngy a kagylóban, mint a 
villám a felhőben, mlnt az arany az olvasztókemencében, mint angyal a 
testben (Corn. a Lap. Comm. XVl. 308) De ezt a dicsOséget a Logos ki is 
nyilatkoltatta földi mílködésében ethikai értelemben felfogva - mind az 
újszövetségben, életében: Jézus többször is mondla, hogy az 6 étke, hogy 
annak akaratát cselekedje, aki Ot kDidötte; vagy pl. főpapi imádságában: 
"Atyám, eljött az óra, dicsőitsd meg fiadat, amint fiad is megdicsOlt téged ... 
Én téged dicsőitettelek e földön: a munkát bevégeztem, melyet adtál nekem, 
hogy megcselelekedjem; és most dicsOlts meg te Atyám engemet magadnál, 
avval a dic.Oséggel, melyet birtam előbb. mint a világ lett, nálad." O án. 17 .) 
- mlnd pedig az ószövetségben a prófétákban és egyebekben. A Logos 
tehát kinyilatkoztat, de nem azért kapta e nevet, rnert kinyilatkoztat, - hi
szen akkor mlért nem nem nevezi Ot e névvel az egész ószövetség (prae
exslstentlálls lét!), amikor tényleg gyakorolta e ténykedését?! Hanem azért 
Krlsztust Logosnak nevezhetjOk annyiban is, amennyiben Ó kinyilatkoztatta 
nekUnk az Atyát, hogy mi benne elérjOk Ot. Ezt a tételt megerOsiti az a 
tény ls, hogy tulajdonképen ez Szent János evangéliumának alapeszméje is, 
melyet kl akar nekUnk mutatni jézus élete, jelel, beszédei és az Atyáról 
szóló tanubizonysága által. 

3. A Logos és a vildgmindtnség. 
A Logosnak a világhoz és a mindenséghez való viszonyát megvilágifja 

ján. l, 3a .,Panta di' autou egeneto, kai chórisz autou egeneto oude hen 
ho gegonen." -

Panta - mindtntk ódltala lettek. Szent jános szDkiégesnek tartja ezen 
kijelentést el6rebocsájtanl, hogy kora 61-világmagyarázatalt megcifolja. lty 
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a stolkusok a világot egyenlőnek mondták Istennel, melyet az epikureisták 
a véletlenből magyáráztak. Általános volt továbbá az égitesteknek az u. n. 
világszellemek által való kormányzásáról alkotott világszemlélet. Philó is 
kissé határozatlan e pontban: lsten és elemtourgos közölt ingadozik. Ezen 
zíirzavgr a vélemények terén szolgáltato~t alapot az Evangélistának a fenti 
kijelentés hangoztatbára, amire visszatér még a 10. v.-ben ls: "kai ho 
kozmosz di' autou egeneto." A "dia" előlj. közönségesen eszközhatározóra 
vall s igy a Logos mintegy causa instrumentálisa lenne a világnak; de ha 
összevetjUk e helyet a Róm.-hoz irt levél t t, 36-tal: "eksz autou kai di' 
autou kai eisz auton ta panta", vagy Coloss. t, t6-tal: "en autó ektiszthé 
a panta" stb.- látjuk, hogy Ö egyúttal mindennek causa exemplarisa is, 
mint Szent Tamás mondja: complectens formas primordiales rerum.-

A teremtés valójában a teljes Szentháromság mUve; mégis mivel a 
Teremtésben leginkább az Isten bölcsesége nyilvánul meg s a teremtmé
nyek célszerüsége elsősorban mutatja Isten értelmességél (sapientia, intelli
tia), - azért a teremtés a 2. isteni szemétynek, mint a személyi Bölcse
ségnek tulajdonittatik (Habura, 623.). - A Logosnak tulajdonitják tehát a 
teremtés megvalósitását, de mégsem a cs~lekvö ténykedésre szoritkozik e 
kifejezés jelentése, mert eszerint igazuk volna azoknak, kik úgy vélekednek, 
hogy a Logos- nem lévén teremtő, csak praeexsistentiájában, - nem vi
selte e nevet sem, csak praeexsistentiális létében s annyiban amennyiben 
teremt (ez a teremtő Ige suhordinátiöja). Ezzel szemben határozottan áll 
hogy jóllehet Szent jános gondolhatott a Logos teremtő szerepére is, de 
Krisztus már a teremtés előtt is Logos volt, mert ha a Logos lsten Logosa, 
a teremtés előtt is léteznie kellett. A Logos lsten örök, belső önkibontako
zásának és megnyilatkozásának első momentuma, ö a principium, aki által 
lsten az időben magát kifelé nyilatkoztatta. (Bisping, 29.) Benne szemtéli 
magát az Atya és a dolgok ösképeit, melyeket örök akaratával a Logos 
által a létre híni eltökéllett; úgy hogy minden félreértés elkerUiésére áll az 
igazság: "kai c hórisz au tou egeneto ou de ben ho gegonen." (Parallelism. 
antithet.) -

Az emlitett Coloss. l, t 6 s - Szent Tamás mondatán kivül -ján. 
l. 4 a: "en autó dzóé én"- még egyúttal azt is megmondják, hogy a Lo
gos nemcsak mindennek teremt6je, hanem mindennek éltetóje is. "Őbenne" 
birja minden élő az ö életét. -

4. A Logos viszonylatban az emberiséggel. 
S ha ez áll már a csak természetes élettel rendelkező földi egyedekre, 

-teljes határozottsággal és érvénnyel állitható az emberről, annak természet
feletti élettel rendelkező lelkéről, amint Szent János ki is nyilvánifja ugyan
azon versben (t, 4)s "kai he dzoé én to f6sz tón anthrópón." A 35. zs. 10-
mondfa Jstenr61 s igy a Logosról: "Mert nálad vagyon az élet kutfeje és a 
Te világosságodnál lá tank világosságot." Ez a Logos, aki az élet kútfeje, 
miaden élet és világosság forrása és eszközlője az Emberben; mely névvel 
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O ugyan magát so'lasem nevezte, de az Evangélista előszeretete választotta 
azt, hogy az egész evangéliumban Jézusnak e kettős téma által kifejtett két 
nagy tevékenységét, - jézus a Világosság és az Élet, - ha nem ls jelöli 
a későbbiekben e névvel, mégis kiválóan a Logosnak tulajdonitsa. A vilá
gosság és élet ugyanis kölcsönös (correlativ) fogalmak: nincsen élet világos
Bál nélkOl és az éiet kivirágzik a világosságban. Ez a világosság is - a 
~lzikai világosságról átvéve - megvilágitja az emberek szellemi, lelki életét, 
élteti és fejleszti; s megnyilvánul az emberi észben, - mely által Istenét 
megismerheti; a lelkiismf'ret szavában, - mely által lsten szól őhozzá s 
végül a tényleges isteni kinyilatkoztatásokban, melyek az embert vallási 
Igazságairól és kötelességelről teljesen fölvilágositják. (V. ö. Pölzl, IO.) 

Szent jános az I, 5. v.-ben: - "kai to fósz en té szkotia fainei .. "
a Logosnak klJzvetitói s lldvlJzitói mdködéséről szól, mely kezdetét vette a 
világ teremtéséveL Azóta folyton láttuk a Logos-világosságnak állandó meg
villaoásait, mfgnem betetőzte ezt megtestesülésével és földi életével, (ameny
nyiben Logos, mert Innen már más név alatt szerepel: "és az 6 neve lesz ..• ") 
amillor "ho Logos szarksz egeneto" és megváltól szerepét magára vállalta. 
"Szarksz" alatt jános a Logos "egész, testből és lélekből álló emberré" 
lételét akarta kiiejezni s valóban is ezt érti alatta, amint evangéliuma 12, 
27-ben "pszüché mou tetaraktai" kifejezést adja Jézus ajkaira, vagy pl. 
Lázár sirjánál (II, 33): "jézous enebrimézato tó pneumati." - A "szarksz 
egeneto". kHejezés élénken mutatja a megtestesülés titka nagyságát, a Lo
gosnak az emberiséggel szemben Isten-szeretetéből vállalt megváltói hivatá
sának végtelen nagy áldozatosságát -

B. A Szentatydk véleménye a Logosról. 
Mielőtt a végső összefoglalást megtennök, szabad legyen mindezen 

jánosi tanok igazságának nagyobb erősségére a Fzentatyáktól pár idézettel 
szolgálni, hogy Szent János felfogásának és tanitásának a Logosról a fentiek 
valóban hd képét adják.-

Már a 11. sz. első felében igazolja Szent Jusztin apologéta azt a tényt, 
hogy a Logos istenségi és iJriJk szdrmazdsdt mindig hitték és hirdették: 
" Quaecunque docti sumus a Christo, sola vera esse credimus, quum Dei 
Verbum et primogenitus. Qui quum Verbum sit primogenitum Dei, Deus 
etiam est; antequam mundus crearetur, cum eo adent. •• " (Apol. 23; I. n. 
63.) - Általában egyesek: "ln principio erat Verbum" jánosi kifejezésben 
vagy a "princlpiumot" veszik "örökkévalóság" értelemben, (így Crysost., 
Amb.) vagy pedig az "erat"-ra helyezik a főhangsúlyt (pl. Szt. Hilár.). 

Szent Athand2 igy irja le a Logos tulajdonalt: "Verbum est sapientia, 
ratio, potentia, lumeu, veritas, iustitia, figura, splendor et Imago Patris, de
nique perfectlsslmus Patris fructus, solusque filius et quam similllma imago 
est." (Orat. c. Gent. p. 46, n. -46-22.) 

Mlnt szemrlyt látja megjelölve Sz. Bazil e kifejezésböh Et Verbum 
erat apud Deum. "Non dixit; ln Deo erat Verbum, sed: apud Deum, ut 
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hypostaseos propietatem declararet. Non rfixit: in Deo, ut ne confundendae l'lypos• 
taHos occaalonem daret.• (S. Greg. Naz. orat. 4.). Hasonlóképen ir Tert'rlllidn: 
Adv. Praxeim.- Továbbá a Logos istensigét szintén fejtegeti Sz. v•ul e 
szép szavakkal: Et Deus erat Verbum: "Cur Verbum?- ut pers!)iC:uum 
sit, processisse ex mente. Cur Verbum?- quia citra passionem genitum est 
Cur Verbum?- qu:a imago est Genitoris totum in seipso Genitorern oaten
d"ns, nihil Inde separans, et per se perleetum exlstens: quemadmodl!m 
et verbum nostrum totius nostrae cogftationis refert imaginem." (N. 3. plg.) 

· Aranyszdjú szent jdnos a 4. ev.-ból vett Idézetekkel bizonyitja a Lo
gos istenségél és consubstantialitdsdt: Deus erat Verbum Q. 1,); Ego in 
Patre et Pater in me est (14, to stb.); Tanto tempore vobiscum sum et 
non cognovistis me? Philippe, qui videt me, videt et Patrem (14, 9); ut om
nea honorifent Filium, sicut honorificant Patrem (5, 23); sicut Pater suscitat 
mortuos, et vlvlficat, sic et Filius, quos vult, vivificat (11, 21); Pater meus 
usque modo operatur, et ego operor (5, 17); Sicut novit me Pater, et ego 
agnosco Patrem (10, 15); Ego et Pater unum sumus (10, 30). 

Az Atydhoz való viszonyát világifja m~g Szent Ágoston." Verbum Patris 
ideo dictum est, quia per ipsum Pater innotescit Oustit. c. 22, 3). Deus vero 
quum Verbum genuit, id. quod est ipse genuit: neque de nihilo, neque de 
aliqua iam factS:conditaque materia; sed de seipso id. quod est ipse. Ob. 4.) 
Igy Sz. Athanáz is, kl különbséget tesz a Logos "egressussa" és - mint 
Krisztusnak - "progressusa" kőzött; az előbbi az Atyától, az utóbbbi a 
Sztlztől. (frag. com. in psal.) 

A Logos, mlnt teremtó: "Omnia per ipsum facta sunt." Sz en t Hilár sza
vai: "Ergó, si nihil sine illó est, per quem universa coeperunt, et in infini
tum est, per quem, quod est omne, sit factum." (L. 1. de Tri.)n - "Qu um 
nihil sine co, intelligo non solum; quia alius est per quem, alius-sine quo; 
utroque discernitur signlficatlo et intervenientls et agentis." (Ibid.) Szent 
fusztin igy jellemzi: "Verbum per Illud Deus omnia ornavit•" (Apol. 1.) Ce
záreai Euzébius hivatkozik a 32. zs.-ra: "Verbum Domini, quo coeli firma ti 
sunt." Ezt erősiti Izaiásból: "Ego sum prim us, ego sum ln aeternum, et 
manus mea fundalrt terram, et dextera mea consolidavit coelos ••• " (48, 12) 
Ahol az ó1zövetségben lsten megjelenése emlittetlk a pátriarckáknak, a Lo
gosról magyarázza és citálja jánost: Deum nemo, vidit unquam. Mózesnek, 
valamint lzaiás, jeremiás stb. által saintén - ugy véli - a Fiu, a Logos 
beszélt és jelent meg s világltott. Hasonlóképen nyilatkozik Sz, Hildr is. 

Végül válogatott szavakkal emlékeznek meg a "világosság - Logos" 
s a "fény-Logos" megvált·5i, mediátori müködéséről is, melyet megtestesü
lésével vállalt az emberek közOtt. - Mindmcgannyi összhang a jános ál
tal kifejtett lsten-tan s Logos-tan között, mely értelmezések és felfogások 
isztuU v ilágoss4ga simmikép sem illik bele az ókor zavart filizófiai egyve-
legébe, hol azonban mégis meg kell látnunk az őskinyilatkoztatás isteni 
szlkráját s az emberi szellem e kürül végzett, mindamellett mégis megem
Utésre méltó munkáját. -
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Oslze{og/alás.· 
Ml~tdezen fentebb kifejtett szent jánosi gondolatokb61 tehát le kell 

vonnu1tk a következtetést s azt kell mondanunk: az Evangélista által hasz
nált L0101 kifejezés nemcsak új neve a történeti Jézus Krlsztusnak, mert 
hiszen Íkkor mi4rt nem nevezi ~t továbbra is e névvel s mlért nem toreke• 
dett_ ann•k népszerllsltésére, mlnt pl. a nála 239-szer elc5forduló jézus .nevé
nek, melyet pedig maga az aniYal közOlt Máriával v. t. az lsten adta szent 
Fiának (Luk. 1, 31.). S ha nézzUk az 1. f. 3. v.-t: "panta di (a) aétou ege
neto", - e Fzavak "jézus Kr. "-ra közvetlenni nem ls alkalmazhatók, hacsak 
nem mlnt Isten- a teljes Szentháromság 2 személyére. -

El kell tehát ismernOnk, hogy elsc5sorban belsó okok késztették az 
Evangéllstát a Logos-kifejezés használatára, amennyiben t. i. az elnevezés 
egész kOlOnösen alkalmas volt nemcsak lsten Fia lényegenek, a megteste
sOlés el~tttl !étének s az Atyához való viszonyának, nem kevésbbé a~ isten
kivOilaéghez való vonatkozásának Ieghíibb kifejezésére; de e mellett nem 
zárjuk kf, - s~t e dolgozat JI. fejtegetésel alapján meg is engedj Ok,- holY 
annak alkafmazásában némileg k/llsó okok ls szerepelhettek, v. i. vehette e 
szót kora filizóflal hagyományából amelyt~l - véljOk - ~ sem zárkózhatott 
el teljesen, - s~t e szónak kOzkeletíiséaét fel is tételezi a Prologos hirtelen 
és merész hangja. - Mlg azonban megengedjOk egyriszról, hogy e külső 
okok kOaOtt szerepeijeD: a zsidó teológia, me ly memra-bOicselkedésével az 
ószövetségi bölcseségtant továbfejleszteni törekedett és az akkori korfiloaófia. 
mely a Logostan által az ószövetségi kinyilatkoztatást a gOrOg bölcselettel 
Osszhangba-hozni Iparkodott, - de másrészról (a priori) határozottao ta
gadjuk, hogy mindezek valamit is adhattak volna annak lényegéhez. Puszta 
emberi szem nem ls nézhetett volna bele a Szentháromság végtelen lénye
gébe oly mélyeo, ahogyan Szent János Evangélista a Szentlélekt~l 
megvilágosilva ezt tehette; v. o. ján. ll. 13, - hol nyitva látta az eget,. 
fehér lovat s a rajta 1116 hivaték Hivnek és Igaznak: "Echón onoma geg
rammenon ho oudelsz oiden ei mé." - Csak a Szeottélek sugalmazhatta 
Szent jánosnak a Fiú-lsten lényegél oly hüen kifejező Logos-nevet, mert 
lsten lényegét senki sem ismerheti meg, hacsak nem Ó: "kai ta tou Theou 
oudeisz egnóken ei mé to pneuma tou Theou." (1. Kor. 2, ll.) -

Valóban fenséges tanok, méltók e1y isteni kinyilatkoztatáshoz.-

(A ll. r. következik.) 
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Fr. Szilveszter. 
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Gárdonyi Géza világnézete mú\7eiben. 
(OtiJdik kiJzlemény.) 

IV. 
Házasság. 

Érdekes jelenség az ember eletében az, hogy először nem önmagát, 
lel~ét, érzelmeit veszi észre, hanem a "nem-önmagá•-t! Nem csoda, hiszen 
gyer.nek-évelnkben nagyobbrészt állati életet élünk. A gyermek tudomást 
vesz a körUI6tte levő dolgokról, kiváncsi a láthatók és tapinthatók lényegére, 
s lelkét meg értelmeit elfeledi. Szlnte teljesen Ismeretlenek előtte. Magyará
zata ennek az, hogy az értelem még csak· most kezdi bontagatol vitorláit, s 
hasonlóan az érzelmek is a test fejlődésével tartva lépést lassan szövögetik, 
szinesitik szfrmaikat. 

Mily bölcs intézkedése ez az lstenneki Mert mily diszharmonikus volna 
ha a gyönyörDen kifejlődött fehér krizanténum bóbitája, a ragyogó szinekben 
játszó őszi-georginának fodrozott virága, avagy a mámorltó illatban fürdö 
rózsa-piciny, satnya, leveltelen, száron pompáznéki Nemde borzasztó kataszt
rófát idézne et6, ha pl. az Impubertas éveiben törne elő a nemi érzelem teljes 
erejéből? A föld rettenetes kérgét ráncolgató, fodrozgató lávaszóró vulkán, 
mely a ragyogó napot meg a kéklő eget ls szennyével, erejének, lángoló 
testének fekete-vérével elfödi, bepiszkltja, halvány képe volna a fejlődő lélek· 
neki Tönkre teané! Még igy is, ámbár ritkán s igenmessze villan meg kék 
pirosban játszó ismeretlen erők klpattanó lángja, mint a távoli karom fc:kete 
fölhők mögött bujkáló fényes pikkelyekkel ékes égi-kigyó ... De, a nyári 
vihar gyorsaságával mlndig gyorsabban jön, és nem sokára az is az isme
retlen vonzódás határozatlan rengéseJ ls hallhatók •• . S csak percek kérdése, 
hogy a szerelern vakitó villámai cikázzanak; majd, az ösztön dörgése mc!let 
a többf szenvedélyek a földre sújtsanak .•• Orkán piszok, kavarodás jaJ. bOn ..• 
És ha nem volt el6készOiet a vihar fogadására, ha nem volt er6s akarat s 
mély erkölcsöss~g, mely villámháritóként vezette volna le a kigyulladásokat, 
akkor a vihar után csak pusztulás, tjeszt6en fekete Oszkös gerendák, derék
ban tört fák, tépett szirmú virAgok találhatók ..• jó, ha még az Imént ere· 
jOknek, szépségOknek teljében viruló lélekvirágognalc, lekonyult, megtépázott 
virág fejét csak kilábalható békanyálas mocsárban, vagy az ut porában hir
telen keletkezett szOrkén-habos•tócsában fOrösztgetl a hOvös vihar utáni szellő. 
A pusztitAs után ezek sdmára fejük fölött hajladozik a reménység örökszép 
szlvárványa. A nap is el6·el6 bukkan és a vizcseppek mint csillogó opálsze
mek derot, fényt lövelnek s nem csak a testi szépségek és formák létét tük
rözik vissza. Mindez bátorit, hogy az isteni kegyelemtől ózondús levegőben 
beforrhat még a seb, fakadhat új és egészséges élet. 

Mig ez eljön, addig a "küzdj és bízva bizzál" kis embere felkészOl, 
hogy a legnagyobb csatákat, amilyenek csak a lélekben lehetnek, szerencsé
sen megvlja. A bukott Ádám Ivadékának keserves tusákat kell kiállania ösz
tönelvel, ferde lelki tulajdondgaival. A fajfenntartó ösztön, a szerelern ke-
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m~ny féli Mindkettö egyidől az emberiséggel, de még most is fiatalok! Duz
:zad bennDk az élet, mint a ma kibugyant rózsabimbóbaal Önmagit megif· 
jltó főnix madarak: lstennek remek gondolatai. E csodás· ösztön emberek 
sorsának nem egyszer intézőjel Életunk napja vagy elboritó felhőjel Mindenki 
Altat melflgyelhetö élet-szikra is, s ezért 6rökké kedves témája az irónak. 

Mtt tesz ugyanis az iró? .Az 61et divatos hullámzását. . . a tomboló 
érzések és szenvec:lélyek lázálmait tnkrözi." (Trikál) Figyeli a lélek vlbrálását. 
KifUrkészl annak elemeit, viselkedését, hogy papirra vethesse sokrétuségét, 
melyböl a szeretet, a szerelern és az ezekkel kapcsolatos érzelmek csak kis, 
de eléggé szines, veszedelmes rész~t teszik. Csodálkozhatik-e tehát valaki 
azon, ha Gárdonyiról mint iróról állitjuk, hogy: "A fiatal szivek tavaszának 
rajza legkedvesebb, surnn ismétlődő témája, s ennél a tárgynál az idők hosz· 
szú sorában annyi gyöngédséget. élénkséget, Ude leleményt, bájt és változa
tosságot, szinte liriasdgot tud belevinni,... hogy soha nem válik egyhanauvá." 
(ld Szabolcska. i. m. 111-2, Kéky) Sik pedig igy ir: Gárdonyi hősei rende
sen fiatal, az élet számára alig, hogy kinyilt lelkek, akik naivut szomjazzák 
az életet, a boldogságot; aztán hirtelen rájuk szakad a szenvedés. Szegény
ség, árvaság, háboru, az élet köznapi nélkülözései, de legtöbbször a szerelem 
hozza rájuk. Ezekre a fiatal, érzékeny szüzies, de eleven vértől duzzadó 
egészséges naivul érzéki fiatal lelkekre úgy csap le a szerelem lassú termé
szetességgel ébredve, de a sodró vihar gyorsaságával erösödve, végzet mód
jára. Elszéditi, átjárja, magával ragadja és csaknem mindig boldogtalanná 
-teszi öket. . . Hosszu epedés, rövid, szüzies, a válás sejtelméről átreszketett 
idill, hosszu gyötrődés. csendes, melanchollkus emlékezés : legtöbbször ez a 
~zerelem története Gárdonyinál (Km. 79·80) És felec:lhetetlenUI szép alakokat 
tudott az ilyen szerelmesekből teremteni - mondja Schöphlin Aladár. 

Nagy általánosságban és viszonylagosan mondhatjuk ezeket. Ámde ne
künk föl kell szakltanunk az általánosság leplét, hogy beplllanthassunk a 
részletekbe; az elveket megragadhassuk. Ha a rugó, sima, a szemsz6g előt
tUnk van, akkor a fiatal lelkeket cselekedeteikkel együtt megismerhetjük, meg
-érthetjük. E telkeket ml megtaláltuk nem csak pici földUnköD (v. ö. 4 közl.) 
·.hanem a hatalmas csillagokon ls, ezeknek lelki társadalmi életét fogjuk jó 
ideig vlzsgálgatni. Nem részletezhetjUk a végleteklg, habár már igy ls a tá
gabbik értelmében vettük a házasság fogalmit. ÉrtettUk alatta 1. a szerelern 
mibenlétét, mfiködését, 2. a azorosabb értelemben vett házasságot 3. a nc5t 
.mlnt Ilyet. de kOlönösen az anyát és 4. a szerelem, a házasság virágát, a 
gyermeket. Tetait csak ezekr61 fo1unk értekezni, ·hozzáadva befejezésül az 
5. pontot, melyben itéletet fogunk mondani arról, vajjon Gárdonyi irásában 
"tiszta"-e s nem keruli-e meg az erkölcsi normákat. 

1. Szerelemről bövebben, psyc:hikai és fizológiai értelemben lásd pl, Szitnyai Elek 
Az életfilozófia problémái. Bp. 1911. 109 Kornis Oyula: A lelki élet. lll. t. 1919. 307. -
Érdekes, hogy még e pontban is összetalilkozik a teozófiával. .A Izerelern és gyntOiet •• 
ez mind rezgés-rezgé'J. test-test, az anyag funkciója• (V. O. Wolk. A. Theoz és Antr. BJ 
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l. Szerelem. 
Kinek milyen az élete, bölcselete, olyan meghatiro1ást ad minden meg

oldandó kérdésnek. Vaijon Gárdonyi szerlnt mi a szerelern 1 .A szerelern 
nem egyéb - irja, ·- mint vérkeringés zavarodása". Még tovább ls mutat : 
"A zavarodás oka: a fajfentartó erő követelödzése" (Az a Hatalmas Harmadik.) 

Tehát a szerelern tejesen testi : az anyag megrezdtllése t.•) Ha pedig. 
anyagi valami, akkor mllködése, klelégitése bizonnyal olyan szOkséges, mint 
a többi (táplálkozás, lélekzés stb.) élet mllködéseink. Az értelemnek nincs 
hozzá szava ! A szerelern rózsa-lángját nem az értelem, hanem a vér, a szi'll 
festegetl. Sötét állapot? Vajjon, kl hozhat ki a következő Idézetekből mást?! 
"A szerelern csak a fajfentartó ösztön muzsikája". (Szunyogh M.) "Mindenki 
jól nősül ne, ha józanon nősUine. De kl nősül józanon? A szerelmet azért 
igazitotta be lsten a világ rendjébe, mert józanon senki se nősUine. A szere
Jem időleges őrUits~g. Okos ember nem szerelmes soha, vagy ha szerelmes, 
nem okos stb." (Ábel és Eszter) "Ma már tudom, hogy szines okulárét lo
pott az ördög a szememre", (t. i. midőo valakit megazeretett l Szunyogh M.) 
"Mindenki buta, aki szerelmes". (Zéta.) "Hány állat van a világon, eddig 
meg nem olvasta senki. A test érettségének idején az mind kénytelen 2*) 
a fajfentartó törvénynek engedelmeskedni, az ember !s." (Mai csodák.) -
Kénytelenség alól láthatjuk, az embert sem veszi ki. - Máshol pe
dig ezt lrja: "Ime micsoda oktalan állatként eng~·delmeskedik az ember en
nek a törvénynek, amely éppen ugy vonza egymáshoz az ég madarait, mint 
a pillangót, bogarat, földi gillsztákat". (Atkozott józanság.) "Ebben a korban 
(16-18) gyakran vonják az embert láthatatlan kötelek (a más nemű után 
Ahmyék.) És nem egyszer orvosok teszik e kijelentéseket, (pl. Ábel és . Esz
ter, Átkozott józanság.) 

Nos, ba az ember mégsem engedelmeskedik ennek a törvénynek? 
"Nem engedelmeskedni olyan gy6trelem - adja a vála:.zt, - amely felér a 
legnagyobb betegslggrt". (Mai acddk.) Még tovább ls megy: lsten szent 
törvényére hivatkozik. "Csontunkba, vérUnkbe helyezett törvény ez. Ha lsten 
törvénye szent, vétkezik, aki nem tartta meg". (Mai csodák.) Ne gondoljuk, 
hogy ezeket az idézeteket csak nagy hajsza után lehet előkeriteni s csak 
egy-két müvében fordulnak elő. Bár ugy volna ! . . Ezért még üssUnk föl 
egynehány könyvet. "És meggondoltu mi az mikor valaki megtagadja a 
legszentebb ösztönt? - igy beszél Bibi c. regényében egy öreg ember, 16 
éves ifju :ktspapnak. - Mert hát minden ösztön szent, mert hiszen hozzuk ... 
A teljes élet a családos élet: a fészek". Ugyancsak e könyvben : "Az ösztö
nöket' (kUiönösen a fajf. 6sztöot érti) einyornni nem lehet. Ha elnyomjuk : 
ftrdén törnek elő." (freudizmus? !) A véletlenség-ben ugyanezt a goodolatot 

2. "Individuum considerari debet tamquam functio malbematea huius legis. Lex 
enim tam fortis et vivida est, ut manitestetur etiam contra voluntatem individui (inquan
tum de voluntate in animalibus sermo es1e potest.) Manifestatio ergo instinctus sexualis 
non innaturalis vel contra naturam dlcenda est, sed quam maxime naturalis•, (Medicina, 
et psychiatria pastoralis M. TGrök l. Esztergom, 1928, 176.) De az emberr61 nem állit 
ilyent sehol ! 
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találhatjuk meg 1 Vagy: .Ez élet élet l Az lsten pedig nem az~rt teremtette az 
életet, hogy megtagadj uk". (lsten rab jaz) Ismét: .A sziv ellen nincs hatalom, 
nincs erő a földön l Nagyobb ur a szerelem, mint az lsten". (Cypridn) Elég l 
Az alábblakban ezeket összefoglalva tovább is megyünk. (3.) 

Gárdonyi szeret minden filszóflájával leöriteni. A föntebbi idézetek lé
nyegével is Igy tesz. Az a Hatalmas Harmadik c. regényének föh6se (Mihály) 
élettörténetét beszéli egyik ismerősének. Ott tart, midön másadszor akart 
nösíllnl (az első felesége elhagyta ) .· 

"- De tudni akartam, hogy nem-e az a harmadik hajt ismét rabszol
·gaságba. Tudod: az a hatalmas harmadik, aki nincs, azaz, hogy van, csak 
ránk nézve nincs. Tehát azt mondhatom : nincs, de lenni akar. 

- Micsoda dodonai nyelven beszélsz? ! - Kérdi a másik. 
-:- Azt hittem megértesz. A szerelern az az ostoba állapot, amikor ket-

tőt összehajt egy harmadik, aki nincs, de lenni akar. Amig fiatalok vagyunk 
nem tudunk erről. A szerelern szentség nekünk, a nő édes titokkal teljes 
gyönyörüség. Azt gondoljuk azért vonzódunk hozzá, mert 6 gyönyörüség. 
Pedig azért gyönyörüség, mert az a harmadik, aki nincs, de lenni akar, az 
borit tündérüveget szemünkre. Az én szememre. És az ő szemére! Hogy 
egymást bOnbájosnak lássuk és igy összehajtson bennünket. Összehajtson 
tüskön-bokron át. Ablakon, zárt ajtón át. Rangon (4) szemérmen, okosságon, 
nevelésen, bünön, erkölcsön át: hogy 6, aki nincs, lehesson. (5.) 

Barátom, nem a császárok uralkodnak ezen a világon, hanem az a rej
telmes erő, az a Hatalmas Harmadik. A bölcs elfelejti bölcseségét, mikor az 
a rejtelmes erő, az a H. H, megjelenik nála. Az együgyü ember észt kap 
tőle. A IYávába 6 veti a bátorság lángját. Az akaratost 6 gyöngiti rabszol
gává, a rabszolgát 6 erősiti ellenszegülövé. Neki engedelmeskedik a buta 
barom is, amely csak legelni tud: mikor megérik a teste, elbődül az a h. h. 
barom láthatatlan nyomása alatt s az mint valami láthatatlan csordás vezeti 
öt a másik baromhoz. És vannak vak állatok is, mint pidául a bartangf sza
lamandra. Hogyan találja az meg a maga párját? stb. 

De ne beszéljünk állatokról, csak az embert nézd meg : hogyan meg
.cáfolja a~ a H. H. egy bigeszd leányka bájával a legnagyobb politikuso
kat. Hogyan öltözteti szoknyába Herkolest és hogyan vetkezteli ki a azok
nyájából a szerzetest stb. stb. S gondolj a börtönre a hányan ülnek ott, aki
ket az a H. H. ragadott a bíínbe. Mert ö csak kacag minden renden, rangon 
és morálison : ha egyszer lenni akar, lesz". (6.) 

3. Többször az aWuaást u idézetekben mi csináltuk. 
4. Ujabban megjelent A fitos c. novellájában is a szerelemnek társadalmi külömb

séget ithidaló hatalmát példázza, Az örvény c. elbeszélésében gróf leány és paraszt le
gény lesznek egymást. Egy dal történeté-ben, Szunyogh M,-jában, stb. sem egyosz
tályu párok kerülnek 6ssze. 

5, George Benhard Saw szerint, kit sokan korunk egyik legnagyobb iOndolkodó· 
;inak tartanak, az Élet-EreS öntudatra törekvő itteni valami, nem csak párosalátra kény
szeriti az embert, hanem ki is jelöli számára a leendcS élettársat. Ez ellen aztán nincafel• 
lebbezél : egymásé lesznek. akármi történik ! 

6, V. ö, tizitnyai i. m. 108. 
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Ezeket a gondolatokat vehetjUk a Gárdonyi-filozófia egyik elemének, 
mert kevés változattal gyakorta szerepel. Ha pedig le találtuk rántani róluk 
a csillogó ruhát, mi áll eliUtUnk teljes lepl~zetlenségben? A rttttnetesiJsztiJn r· 
Utjában mindent letipró, elgázoló fajfenntartó er6. Ennek az uralma alatt 
nylJg mlnden él61ény. Szabadakarat, szabadság s tisztaság •.• szlnte lehetetlen, 
vagy legalább ismeretlen. No, nem is késik kifejezni még ugyanebben a re
gényben: mivel testUnk van, ezért nem lehet szellemi s tiszta életet élni. 

, De a szenteknek is volt testOk: ezért nem hiszek már az 6 legendáJukban 
sem. Mert .annak a hatvan-hetven kiló husnak, amit földi életUkben magun
kon kell hordoznunk, megvan a maga kOlönös élete". Ugyanezt er6sitgeti 
még A nddasdi' kutyd-ról szóló soraiban is. Itt elmondja, hogy ez a kutya 
egy délután valami 20 km.-re vitte el egyenként 3 kölykét. Mikor az utolsót 
Js elszállitotta, megdOgiOtt. Az iJsztiJn hajtotta - mondja Gárdonyi r l;zzel az 
esettel kapcsolatban emlitf, hogy szerencsétlen leányt kisértek a rendőrOk, 
mert törvénytelen gyermekét elpusztitotta. Valamelyik falunak lntelligenciáJa 
beszélget az esetről s ki-kl megteszi a maga megieiyzését 

"- Meglehet, el sem itélik - vélekedett a járásbiró. - Ö érti az 
ilyet legjobban. 

- Kl is itélhetné el igaz lélekkel ? ... 
Belemelegedett a beszédbe. A szivarját a tányérra tette és Ugyvédi 

gesztusokkal folytatta : 
- Hibás? Melyik a hibás ? A leány ? A legény? Mind a kett6ben a 

természet tOrvénye gyulasztott lángot. Tehdt a természet a hibás. A termé
Uttet kell elitélni. 

S végre is gondolatban valame~nyien fölmentettUk l 
Milyen elvek l Milyen vizen evezUnk már? Hát ez a szerelern ? Nemde, 

csak a rikitó, kOvetel6dt.ő állati vérrel állunk szemben? Mi más volna a 
azerelem, ha csak ezek a tulajdonságai. S tényleg élete végén ezt ő maga is 

· elismeri : "a szerelern állati, ha tisztán vérbeli". (Egy uj pdr finyképe.) 

2. HAzassAI• 
Lissuk most már: mi lesz a házassággal, a felbonthatatlan házasság

gall Ily szabados felfogás megtílrhet-e igazi házassági keretet? NézzUk f 
Halljuk 1 

Annuska szindarabjában, egy alkalommal a falu "szine-java" e.Jyütt 
van. A házasságról beszélnek s különösen Tétény és Balogh a hangadók ! 

"Tétény : Sokszor magyaráztam neked, hogy a hizasság a legbolon
dabb találmány. 

Balogh : (szerelmes legény) A legokosabb l KUIOmb találmány, mlnt a 
repUI6 gép, mert evvel be lehet repülni a mennyországba. 

Tét.: Be ám a fekete pokolba l . Husz-huszonkét esztendas elmével 
okosan házasodni nem lehet r 

Bal. : Nem is az elmémmel házasodok én, hanem a szivemmel (Rácsap.) 
Tét : A szivnek nincs esze. 
Bal. : De van Osztone : megérzi a maga boldogságát, mint ahogy a 

szarvas megérzi a forrást mérföldekrc51 l 
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Tét. : Ez poéds. Gondold meg, hogy bárklt vesz el az ember, mlndlg 
Ismeretlent vesz el. Csak arcát Osmerl, meg a kezét l 

Bal. : Ismerem én a lelkét ls. 
Tét. : (az oda jOvő plebánoshoz) Azt magyaráztam, hogy ha valaki ker• 

gDI, hát kergUIJOn ugy, hogy ne hitvány rózsalevelet: tegyen a feje alá, ha .. 
nem inkább tegyen takarék pénztári könyvet, ami beszél. De legokosabb meg 
nem házasodni, mert a házasság az dllampolitikdnak legkegyetlenebb taldl
mdnya. 

Ptebános: Na mér? 
Tét.: Mert ugy összeadják az őrülteket, hogy amikor kijózanodnak 

alig mehetnek széjjel. 
Pl. : Micsoda örültekről beszélsz? 
Tét : Az olyan szerelem, amely házasságba lejt, nem egyéb, mlnt ész

beli megzavarodás. 
Pl. : Zavarodás ám a te beszéded. 
Tét.: No tessék, még ez is összevesz velem. Nem ti papok vagytok-e 

éppen azok, akik könnyen összeadtok akárkit akárkivel, de ha szereneséf
len az aférfi, vagy az a nö, nem bocsájtjátok öket széjjel. 

Pl. : Azért kell meggondolni. 
Tét.: De hogy gondolja meg az a husz-huszonegyéves, hogy hogyan 

fog ö gondolkozni harminc-negyvenesztendős korában ! ••. Tik is csak olya• 
nok vagytok, ti papok, hogy prédikáljátok a hetedik szentséget, de magatok 
ám. . • miért nem éltek vele, ha szentség ? 

Ugyanebben a darabban : 
.. Tét. : Tisztelem, becsülöm mind 3 hétszencséget, de a hetedikből 

nem livánok. 
Bal.: Ne hallgassanak rá. Ha rajta állna, kipusztulna az egész világ. 
Sári! (Annuskának) Látod, ellene van a házasságnak, de azért szent

ségnek tartja. 
Tét. : Dehogy szentségnek : bolondságnak•. 
Csak undorrill tudjuk ismételni ezeket, legalább ezzel vége volna. Pe

dig ... Be szivesen viccnek vennők mindezeket, ha mindjárt viccnek is komisz, 
durva, csak ne botlanánk lépten-nyomon ilyen kijelentésekbe. ,.A házasság 
nyavalya". (Hosszuhaju veszedelem /.) .,A házasság bolond találmány" (A 
mult velank él) .,Időleges láz, buta vérhevülés". (Atkozott józansdg) stb· A 
személyek psychologiája kivánja ezeket a kijelentéseket? jó, jó. De ha az 
iró a beszélökkel nem ért egyet, vagy ha elitéli őket, - megjegyzendő, hogy 
az az összefüggésből, a személyek életéböJ teljesen az ellenkezője valószinU, 
- miért kell neki ily alakokat formálnia? - A föntebb kijelentett ,.bolond· 
ság", .,csak kivülről ismeri" eszméket kapcsoljuk másik könyvébe. S akkor 
látni foKjuk tova lejtését, kidomboritását. 

Feleségétől elvált s másik nővel élő férfi beszéli barátjának életét, 

,. Hát mondom, megvetettem a nőket abban az időben, mikor a hetedik 
szentségnek rámszakadt a gerendája (t. i. midőn:a felesége elhagyta.) Gon .. 
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doltam : minek lAncoljam össze magamat ·megint egy angyalbőrbe bujtatott 
bestiAval? 

A házasság, barátom, a legórllltebb szerztJdés, amit valaha emberi elme 
kieszelt 7.) 

Mert beledobhatjuk-e józanon az életUnk mlnden vagyonát egy olyan 
háznak a megvételébe, amelyet csak kivUJr61 ismerhetünk: de azután teljes 
bizonyossággal tudhatjuk, hogy kivUir61 éppen eladás céljára szépitgették, 
cifrázták mindig, mindennaposan? 

Kötbet-e józan ember olyan szerződést, amelyben holtáig kötelezi ma-
gát, hogy együtt fog élni egy valakivel, akinek csak az arcát, haját meg a 
keze bőrét ismeri? 

Hiszen maga-magát sem ismerheti teljesen senki. Néha egy felindulá
sunk után megdöbbenve eszmélkedUnk, hogy bennUnk egy fenevad lappang, 
amely felindulásunkban tör ki előszOr. A nöben is csakúgy megvannak 
az efféle elrejtőzött fenevadak. Mi történik veled, ha megkötötted a szerz6-
dést s egyszercsak megjelenik a sziszegö vipe:a?, vagy az üvöltő sakál, 
vagy a pokolszemfi tigris? 

Szerzödtél azzal az ismeretlen állattal is: lekötötted magad irással 
l 

esküvel, holtodi g." (Az a Hatalmas Harmadik.) 
Mi más lenne ez, mint a házasság felbonthatóságának feszegetése. 

Itt ütközik Gárdonyi az egyházba, mint törhetetlen uiklába, no meg a vi
lági törvénybe is, mely még abban az időben a krisztusi eszmék szolgálatában 
állott, de már ingadozott. Orökké sajgó, soha el nem felejthető sebet vágott 
lelkén a felbonthatatlanságnak kérlelhetetlen betartása. Mit tesz kinjában, 
dühében? ApeHáll az égre! . 

Az előbbi férfi, miután törvényes feleségétől nem választotta el a világi 
törvény, öngyilkos akar lenni. Második szerelmese azonban megakadályozza 
az utolsó pillanatban. Ekk">r így szól' hozzá a leány: 

"Nem engedlek oda a halálnak, se a világnak! 
Nemi nem! Az életedet ezennel magaménak nyilvánitom. Független 

vagyok és nagykorú. A földi törvények ostobák és kegyetltnek, ha nem 
engedik meg, hogy boldogok legyünk! ApeHálok az égi törvényekre! Uram 
vagy! Követlek. Parancsolj!" - Igy a n6. A férfi pedig első közös ebédjük· 
ről a következöket mondja: 

"Ebéd után repesett a szívem a gondolattól, hogy ez a kedves te
remtés, ez a fehér galamb elhagyta a maga világát énértem, és az én csó
nakomban együtt halyókázunk át az életen. Nem lánc köti hozzAm, nem át
kozódás. (Mi az lsten engem, ha nem dtDk?l) Nem ismer jogokat, nem ki
ván kötelességeket. A szív hozta hozzám, a szív kapcsolja hozzám, mint 
Évát Ádámhoz .•• A hetedik szentség nem a hAzassá g, csak a szerelem. A 
szerelern szentsége magától lstentől való. A hizasság emberi kieszelés. 
Nem is emberi: ördögi!" 

7 •• A házassig a legörültebb .•• • Szeretnök e kijelentést komolyan nem veani, de 
komolyan van mondva! stb. irja róla egykoru névtelen birAiója, (Katholikus Szemle 
18 K, (1904.) 196.) 
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Semmi sem természetesebb tehát, mlnt az, hogy a kat. egyházon Ot~ 
ahol csak tud. Tételett félremagyarázza. A dolgokat tsnkényesen állltja be. 
A nyugtalankodó lelkiismeretet pedig llres szoflzmákkal altatja. 

"A házasság nem a pap szava- gondoltam, - sem az anyakönyves 
kijelentése, hanem az egyDttérzés, a próbákon ls átment egyllttérzés, -
két léleknek, két étetnek tiszta, szerelembOl való egybecsatlakozása." (U. o.) A le
ány szivét (aki "vallásos• is volt, hogy érdekesebb legyen a dolog) csak egy 
gondolat szoritja "mért épen kettőnknek nem szabad Isten áldásában része
sülnllnk?l" 

"- Hát maga azt hiszi, - feleltem einehezedO szivvel, - hogy Isten 
csak a pap kezével áld ? 

- Oh nem, félre ne értsen J •• S mintha az én agyammal gondolkozna, 
folytatta: 

_:_ Engedjük át magunkat kedvesem a sorsnak és gondoljuk azt, hogy 
Isten országa nem a papok monopóliuma és hogy a tbrvény gyarló embe
reknek alkotása" (U. o.) 

Máshelyen a férfi utuásukat hazahlé igy beszéli el : 
"- A beszállás persze Bp. is aggodalmakkal történt. Nekem előre kel

Jett vizsgálódnom, hogy nem botlunk-e véletlenül valami szeretett lsmerősbe, 
aki örö:nében talán besz~lgctésbe ls bocsájtkozik velünk. 

Bujj, lappangj, rejtőzktsdj, lábújbegyen járj, ha arra a gonoszságra ve
temedel, hogy boldog akarsz lenni, a főtisztelendő Egyház és a tekintetes 
Állam beleegyezése nélkül J Boldogtalan lehetsz szabadon, díjmentesen". (U. o.) 

Mindez kevés r Lelkifurdalását nem tudja a természettörvényeire való 
hivatkozással elcsittitani. A legszentebb személyekhez fordul. Ugyanis, mielőtt 
vonatra szálltak volna, betértek a Bazilikába. A leány a Mária-oltárhoz ve
zette a férfit. "Térdre vont maga mellé - mondja a férfi - és halkan, 
mellből szakadó áhitattal imádkozott : 

- Te égi Szent Asszony r te fehér Szllz! te Szenvedők vigasztalója ! 
a te szivedbe ajánlom a mi elhatározásunkat l Lehetett-e másként cseleked
nUnk? Kiván~atja-e Isten, hogy a földi törvényeknek legyllnk mártirjai? Kér
lek, légy szószólónk r Erzem itt az oltárnál is, hogy az Egek nem tllthatják, 
amit a földi emberek tiltanak r Kérlek, légy veiUnk l A te szenvedő szived 
értse meg a mi szenvedő szivllnket, most és mindörökkön. Amen. 

S fölkelt. Fogta a két virágcsokrot és fölvitte az oltárra, letette a kép 
elé. - Engem ez a jelenet csontomig meghatott". (.U o.) 

Mit szóljunk az ilyen beálliláshoz ?... Tény, hogy az olvasót is meg
hatJák. Ezért nagyon könnyedén megtörténhet, hogy az olvasó velllk érez s 
igazat ád nekik, legalább a tudatalattiban bizonyos elitélő, megvető érzés 
szUletik a világi s egyházi törvényekkel szemben. ~s ha szUkség lesz rá, 
elemi erővel tör fel onnét r ••• ~rdemes gondolkodni ezen l 

Bizonyára hosszadalmasak leszllnk, de a tisztán látás miatt legalább 
még két idézetet kell bemutatnunk. Mert ha csak egyik kőnyvében találnáak 
ilyen gondolatokat, hajland61C volnánk a vér felpezsdDiésének, a költői tisz-
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tasig, fehér eumékről való megfeledkezés, egy-egy pillanatának betudni; 
vagy tudomásul vennénk, hogy az élet ilyen ia lehet. De mit szóljunk, mi
kor oly gyakran ismétlödnek ezek a .gondolatok és Allitások? Mintha egyik 
skönyvéböl másolta volna a másikba. - Ime az eső ! 

Az Egri csillagok Evája eskUvője estéjén megszökik Gergellyel, mert 
szUiei nem a szive választottjához. akarták adni. Utjuk, noha gyönyörü tája
kon s erdőn vezet át, mégis Gergely ~va fölött a szomoruság angyalát látja 
lebegni. 

"- Mi búsít angyalom?- kérdezi Gergely. 
- Az, hogy én mégis csak leány vagyok: erkölcstelen ez az én cse

lekedetem l" 
Gergely megigéri, ha éppen akarja, addig nem nyúl hozzá "amig a 

pap el nem mondja ránk a szent áldást." Azonban ezt Éva nem akarja. 
"-Beh megijesztettél,- lélekzett nagyot Gergely,- a katekizmus be

szélt belö:ed az imént. Én is pápista vagyok, tudod, de az én tanítómeste
rern nem a katekizmus~ól tanitott engem Isten-ismeretre, hanem az ég 
csillagai ból. .. " S többek között ezeket mondja E. v ának: "Ha fölemeled a 
fejedet az égre, s azt mo11dod: Istenem, Atyám, én ezt a Gergelyt élettár
samnak választom; és ha én is ezt mondom a te neveddel, akkor édes 
~vám, mi már lsten előtt házastársak vagyunk! 

Éva boldogan nézett Gergelyre, mig az halkan a fejét rázogah·a be
szélt. Óh az árvaság kenyerén korán érik komcllyá a lélek. A fiú folytatta: 

A templomi esküYő Éva, az már csak az egyház jóváhagyása. Illedeimi 
Ugy. Dokumentálni való a világnak, hogy lelkünk és szivUnk szándéka 
szerint keltank egybe, s nem ötletesen, időre, alkalomra, rnint az állatok 
A házasságot édes lelkem mink már kicsikorunkban megkötöttük •• .'' 

És azután "megkötik a szivUk szövetségét szóval is lsten szine előtt: 
Összeadja őket, aki a sz1vüket teremtette·" Letérdelnek. Gergely "levette a 
süvegét és az ~gre nézett: 

-Istenünk, Atyánk. A te templomodban vagyunk! Nem emberkéz 
rakta tornyos épületben, hanem a te eged boltozala alatt, a t~ fáiu pompás 
oszlopai között! Az erdőből a te lebeleted árad reánk. És a magasságból 
a te szemed néz bennünket. Ez a leány kicsi koromtól fogva párom nekem, 
zivemnek legl<edvesebbje a föld minden leányai között. Csak őt szeretem. 
Csak öt mindenk.Jron, síromig, siron túl is. Az emberek akarata nem en-

edte, hogy a szakott formában keljUnk egybe, engedd, hogy legyen a fe
leségem a te áldásoddal. Leány, én ezennel Isten szine előtt feleségemnek 
nyilvánitalak r 

Éva könnyes szemmel rebegte: 
- És én férjemnek .•• 
És Gergely fölemelte az ujját: 
- EskUszom, hogy soha el nem hagylak! Semmi bajodban, semmi nyo

morúságodban! Holtociig! Holtomig. lsten engem úgy segéljen!" 
Erre az ott levő Mekcsey igy szólt: 
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-No sok eskOvöt láttam, de ilyet mé~ nem. Elevenen egyen meg a 
holló, ha nem szentebb és erösebb, mint amit Gyaluban kötOtt volna kilenc 
pap előtt a tekintetes asszony. Elmosolyadtak ••. " 

Aztán Hunyad várába érkezve: "- A tisztelendő urat azért hivattam be 
- mondotta Török jancsi, - hogy összeeskessen benneteket. 

- Mi már azon tul vagyunk, - legyintett vigan Gergely. 
- Hogy-hogy? 
- Pelvettük a házasság szentségét az lsten szine előtt. 
- Hol? Mikor? -Az erdőben. -Az erdőben? -Ott. Úgy, ahogy 

Ádám és Éva. Talán biz az nem volt törvényes házasság? 
A pap elszörnyűködve nézett rájok. - Pl·r amoren ••• 
- Micsoda? -· hörkent rá Mekcsey. Ha az lsten áldani akar, pap 

nélkűl is áldhat! 
A pap a fejét rázta: - Lehet. De bizonyitvényt nem ad róla. 
Gergely vállat vont. - Tudjuk mink bizonyitvAny nélkül is, hogy há

zasok vagyunk. 
- Az is igaz, bólintott rá a pap. De majd az unokáitok nem tudják. 
Éva elpirult. - Gergely vakart a füle tövén. - A pap nevetett. - Ugy-e 

mégis csak jó a pap az asztalvégén? 
- Hát összeeskedhetne bennünket tisztelendő úr? 
-Össze hát. 
- Szülői engedelem nélkül? 
- Anélkül is. Elvégre a bibliában nincs benne, hogy szülói engedelem 

is kell a házasságra •.• 
- Hát tegyük meg a bizonyitványért, lelkem ••. " (Egri csillagok. J.) 
Mennyire hasonló elvek vannak a következőben is! Két "kiugrott" 

kispap, az egyikükkel megszökött leányról beszélnek: 
"- Eszerint 6 a feleséged? 
-A természet törvénye szerint - felelte Lázár. 
-Ez elég? 
- Nekünk elég. Vagy azt hiszed, jobban szeretjűk egymást, ha vala-

mennyi káplán elmondja fölöttünk a jános evangéliumának első fejezetét? ... " 
Később, a hazulról megszökött leány folytatja: 
"- Akik szeretik egymást, azoknak együtt kell élniök ••. A természet 

a nőt meg a férfit egymásna!< teremtette. Ez nyilvánvaló igazság. Minden 
ami elválasztja a két sze:-ető szivet, hazugság. A társadalmi szabályok ha
zugságok. Csak a szeretet az igazság!" (Pöhölyék.) 

Szabad-c most már nekünk ily gonodoJatok mőgött egy különös vi
lágnézet lappangó elveit keresni? De menjünk további Ha a két félt házassá 
sem a pap, sem a világi hatóság szava' nem teszi: akkor mi teszi? A fön
tebbiekben úgy-ahogy megmondotta és sejthettük is, azonban világos fele· 
lettel sem marad adós. "Ha én - mondja Az a H. H. főhőse - egy nőt 
karomon bevezetek a nyilvánosságba, és lelkemnek teljes komolyságával 
mondom: Ez a n4 az én feleségem,- ezt a nőt mindenkinek úgy kell is· 

-~,J f; 

•·· '•,_ 
·.,:'_: .. 

,. . .".:i •.. ~ 

_.~\-? 
..... ,. -~ 
,· . . . . ~ ··~ 

:. ~;·. 

"' .. ,#-. .' 

. ~ . .. ... ' . . '· 

:·~:'r 
,--:;:: . 



.. , .. ~ : .. ... 
.".. 

~' l ..... , ... 
.. . ·· 

/. 
{ .. 

- ,-l 

--- -~- - ...... . ,, .. 

mernie és tisztelnie·" 8) Elveiből logikusan folyik. KimerjOk-e mondani, hogy 
az elválás lehetőségéért kOzc:l? Döntsenek a következő soralJ 

"Egy esztendő mult el anélkül - halljuk Ismét Az a H. H. Mihályát~ 
- hogy -a p6röm (t. i. válópörről van szó) elvégződött volna. Az előbbi 
Időkben az il)·esmin három-négy hét alatt át lehetett vergődni, kivált ha va
laki kissé unitárluskodott ls, de mióta a Wekerle-törvény bontja a házassá
got, ugy agyon van tökéletesitve ez az eljárás, hogy esztendökig ts elhuzódik. 

Én már a hatodik héten is tOrelmetlen voltam. Szinte tomboltam dü
hömben. Az Ogyvédem már csaknem bujt előlem. A biróságole ugy ösmertek, 
mlnt szinészek a végrehajtót. De mlt tehettem? és ők is· mit tehettek? A 
tőrvény ezt mondja, a törvény azt mondja, - a vége az, hogy ha egyszer 
megesküdtél valakivel és szerencsétlen a házasságt>d, akkor csak fordulj bele 
a koporsóba. A testi ikreket könnyebben szétoperálják, mint azokat, akiket 
szóbeli kijelentés kötött egybe a szentházasság polgári és egyházi könyv előtt. 

Azér hiába mondod : van törvény az elválásról. Szép törvény r Maod
hatom neked, hogy ezt a törvényt nehány száz esztendő multával az emberi 
butaság muzeumában kOlOn Oveg alatt fogják mutogatni". 9.) Ezenkivlit ret
tenetes bün is két szivnek klilsö formák altat végleges összeabroncsolása, 
mert "benne van a csontunk-*érlink igazságában: addig az egység, amed
dig a szeretet. A többi csak elmélet, hibás följegyzés a bibliában. HDltiJ
miglen, hDltiJdiglen az Ég tiirvénye, nem holtomiglan holtodiglan". (Oláhok 
se mind feketék.) Ne avatkozzék tehát a házasságba se az állam, se az 
egyház, hogy végre-valahára eljilhessen a várva-várt ideális állapot, mert ez 
volna az eszményi helyzet l Szabad görög igy dicséri a hun n tábort; " ..• itt 
a házasság a magad szive Ugye. Senki bele nem Uti az orrát, se az állam, 
se a papság. Szabadon rendelkezel a sziveddel..!" (Zita.) Mlndkettö harca 
ugyis hiábavaló, hiszen "emberi törvényt az emberi szivre ráerőszakolni 
nem lehet. A szivnek törvényei kOlOn valamik". (Láthatatlan ember.) 10.) 

A felbonthatatlanságnak valóban érthetetlennek kell lennie az előtt, aki· 

8). Kell-e ennél világosabb felelet? Elég egyszerG! De nem fordithatjuk-e meg 
ezt a kijelentést ily formán? - Ha én egy nőt kirugok a nyilvánosságba, és lelkemnek 
teljes komolylágival mondom: Ez a n6 nem az •n feles•gem, - azt a nőt mindenki
nek úgy kell ismernie h tisztelnie! Mi áll utjAban ennek? Semmi. Nem egy könyvét tud
nánk megnevezni, melyben mind a két formában szerepel (ez a kijelentés,) azzal a vél
tozattal, hogy a nők teszik - e kirugást, s magaménak oyilvánitást!-

9. Erről a könyvről irja egykori birálója: .A regény célja egyenesen a házasságnak 
ma fönnálló egyházi és polgári rendje ellen irányul•. (Katholikus Szemle 18 k. (1904) 
196,) NaRyon igaz! És ezért nem •rtjük Bánhegyi jób szavalt : .Az a hatalmas har· 
madfk (1903) az egyke terjedésének korában a gyermeket, mint a család összetartó ere
j6t dics6itf•, (A magyar Irodalom t6rt•nete. Bp. 1930. 236.) Ezt talán Abel és Eszter
ről akarta mondani ? l 

10. A hizassig fogalmáról nem a legszebben ir A Olzehf pergamen-ben, Tizen· 
két novella : Mf a szerelem ? megazokott stilben e témáról, bolondság stb. Gunyos meg
jegyzéleket találunk a Szentjánosbogirkák : Paradicsomi-ban a házasság egyh6zi és vi
tagi megköt•se ellen! Zendfll'• a pokolban : nem a legszebb jelenetek közt beszél a 
házassigról és különösen a felbonthatatlansigról. Szuayogh Mlatyinkji·b•n is nem 
ritkin találkozunk kOlönös nézettel s 6lvvel ! stb. 
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nek a szemében a szerelern minden, csak nem helyes értelemben vett sze• 
relem. Aki előtt .,a zabiság nem szégyen". (Boriska.) Hát mlért is volna a 
zabiság fekete folt? Nemde .,a teremtés rodhelyéből egyforma vérrel kerOI 
kl as ember, csak kint osztályozzák, aztán a papiroson. - Majd bosszan
kodva folytalja: .,Mért nyomják némelyikre a gyalázat bélyegét... (Átko· 
zott j6zansdg.) Aki előtt már .,szlJrnyaségként hangzik a Szentirásnak eme 
mondása: Arról ismernek meg, hogy az én tanltványaim vagytok, hogy sze
Tetitek egymdst". (Bibi.) 

Bizonyára ezek után már nem fogunk csodálkozni, hogy egy grófnőbe 

bolondult szerzetes ajkára ily szavakat ad r 
.,Oh Istenem r Istenem r Hát miért bün a szerelern ! Hisz oly édes, olyan 

boldogitó, miért erény - ami gyötör engem s minden ami fáj, minden ami 
kinzó? Kedves neked, ha rombolern testem, e csodás művedet s elkerülöm 
ami oly égi szép s ami minden izemet gyönyörrel tölti el ! A 12.erelem ellen 
nincs hatalom, nincs erő. •. A szerelern erősebb, mint az eskü - mondja a 
szerzetesbe szerelmes grófnő, - jobban köt, mint az átok~ Az lsten messze 
lakik, a szerelern közel él. Az átok el kárhozottá tesz. A szerel em Udvözit stb." 
{Cypridn.) 

Ezekkel a nézetekkel, eszmékkel még a posthumosokban is többször 
találkozunk. Igy pl. A kart-ben "a szerelemnek oly jogokat vindikál, amelyek 
homlokegyenest ellenkeznek a krisztusi erkölccsel. Ennek a szerelemnek 
jogokat ad a törvénnyel, sőt a házasság szentségével. szemben is!" - irja 
e könyvről Csapó György - (Magyar Kultura 1925. 229-30). 

Nem tudjuk megérteni, hogyan hirdethetett ilyeneket komoly gondolko
zásu, hazáját, de kOlönösen embertársait szerető lélek. Hogyan ? Ö sem látta 
volna, hogy az az alma, melyet hirdet s igér, ha kivülről mindjárt oly szép 
és egészs•gesnek látszó ls, belül férges lehet? Bensejében mérget rejthet? 
Nem tudta volna, hogy rengeteg áldozat kiinduló pontja, a szenvedések ha
zája s végül pedig a lelki megroppanás tragikus helye? ! Tudta 1 .• Eljárásá
val cssk azt bizonyitotta, hogy nagyon szeretö, melegen érző ember kUzkö
dött jobbik belátásával: az értelemmel. Test és lélek l Nem más ez, mint a 
sziv és az értelem egymással viaskodó küzdelme, a sziv gyakori győzelme 
éval gyöngeségUnk miatt. 

Sőt Gárdonyi figyeimét még az sem kerülte ki, hogy az ilyen "csak 
összeált" házasságnál tekintettel kell lenni az eljövendő gyermekre is, aki a 
társadalmi fölfogás miatt két eredeti:: ádámi és szerelmi bűnnel jön e világra; 
nem lesz tisztességes neve (Az a Hatalmas Harmadik) Ezért a házastársak 
békés, boldog együttélésében a gyermek marcangoló tövisként szerepel. Az 
a H. H. Mariskája ugy érzi, hogy boldogságuk édes tejébe belecseppentette 
az ördög azt a csepp tintát, amellyel egy vezeték nevet le lehet irni. Gyer
mekeit szeretö szDlöknek már ez is valami l Boldogságukban tényleg keserll 
csepp lehet. Azonban nincs-e mód, amellyel "e holdogtalanitó cseppet" ki
kUszöbölhetnék ? •.. 

Gondolt ö arra is: ha elve! állnak, gyakori lesz az elválás, a gyermek 
sorsa pedig .•. Csak egyszer találunk rá esetet, hogy a gyermek jövőJe ez a 
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fonAl, mely elviini készülö feleséget erősen köti a férfihez s ha vérző sziv• 
vel is, de mégiscsak az anyai szeretet égö oltirira helyezi ebből szirmazó 
rettenetes boldogtalansigit és keservét. Itt Eszterre gondolunk. 

Ábel, nőtlen legény lévén, csalogatja férjétől Esztert mir régóta, akihez 
szDlől kényszerb61 ment feleségtll. Eszter azonban mir anya. És birmennyire 
gyülöli is férjét, gyermekét atyja szeretetét61 nem birja megfosztani. A hivo
gatónak egyszer ezt mondja : "Neked sohasem volt gyermeked ! te nem tu
dod, mi az. Az a gyermek egyik kezével az én kezemet fogja, a másikkal 
az apjájét. És ha erővel kiszakitom az apja kezéből, akkor is feléje fogja 
nyujtani. És ha mégis megteszem, a gyermek föl fog nőni, egy napon elém 
ill és azt kérdezi : Miért hagytad el az apimat? ... És a gyermekem szemé
ben itélet lesz, ha nem mondja is ki, itélet lesz. . • A gyermek az anyjának 
élö lelkiismerete. (Abel és Eszter) 

Sajnos, ez cséik egyszer fordul elö. Az általános etv, mely szerint sze .. 
mélyei élnek inkább a következő retteneteli szofizma l "Szeriotem a gyerme
kek~ ek is jobb, ha nem a pokol kapujában érlelödnek emberekké " (Hosszu
haja veszedelem If.) 

Nagyon jól tudta Gárdonyi azt is, hogy az ilyen házasfelek vallásukban 
nem ritkin zitonyra futnak, kOlönösen ha azok katolikusok. Megrenditö 
realitással ecseteli ezt Az a H. H.-ban, melyet azonban csak az V. és X. 
részben fogfuk hozni. Ha tudja Gárdonyi, hogy a kat. egyház isteni parancsra 
támaszkodva, nem fogadhatja el nézetét, miért támadja annyit? Ó is elis
meri Krisztust isteni tanitó Mesternek. Mért nem fogadja el tanitását ebben 
a pontban? Sok feleletre váró kérdési De azt sem tudjuk, honnét veszi a 
következő megfellebezhetetlen tanitását, s érvényességüket, igazfágukat hon
nét bizonyitja? 

"Az égi törvények azt mondják: A házasság addig tart, ameddig a 
kettö egynek érzi magát. A földi törvények azonban azt mondják: Együtt 
kell maradnotok, ha nem is vagytok egyek! Boldogtalanul is, szeretetlenül 
is. Bizony nem a bölcseség velejével ill a házasságnak ezen a kérdésén 
az az egybizi paragrafus, amelyik nem engedi elválni azokat, akik csalód
tak egymásban, s ha véletlenül valamelyik késöbb találja meg a pirját, sem 
O nem csatolhatja magih:Jz, sem az nem csatlakozhatik. Szeriotem csak a 
gyermekek sorsának intézésébe lehetne joggal beleavatkoznia a törvénynek. 
A házasságnak mindig az egység a fundamentuma. Ha a két lélek megta
lálja egymást, akkor a két lélek együttélése szent és megnyugtató. Az ilyen 
házaspérnak a szivében mindig zeng az angyalok zenéje, a szeretetnek min
den muzsikánál szebb harmóniája. • ( Hosszuhajú veszedelem ll.) És a sokat 
emlegetett Az a H. H. ufószavában ellentéteket állit fel: 

,.Az egyház azt mondja: 
- Akinek a kezét egyszer a pap egybetette a tieddel, ember azt 

többé el nem választhatja. 
Én mea- azt mondom: 
- Amely házasságban nincs egysége két szivnek, az a hizasság biin. 
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Mert a hizasság szentség, nem hazugságtakaró. Az Ilyen állapot v~tek ma
gunk ell~n, embertársaink eflen, a nemzet ellen, az emberiség ellen. Ezt az 
Isten nem helyeselheti!"ll) 

Nos, ml is ide tegyük az utószót', hogy ezzel bezárjuk a bizasságra 
vonatkozó nézeteit? TegyOki Örömmel hagyjuk el e háborgó lelki-tengert, 
hogy kissé csendesebb vizekre evezhessUnk. Nem hallgathatjuk el azt, hogy 
egészségesebb fogalmai is voltak. Oiykor-olykor ő is megpillantotta a sze ... 
relern s a házassáJ lgazibb, krlsztuslbb arculatát. Talán akkor, midőn a 
vér elpihent? Lehet! Vagy, mikor a vér áldozatainak kétségbeejtő sikoltását 
meghallotta? Nem lehetetlen! Nem akkor vette-e észre, midőn az isteni ke• 
gyelemtől, az egyház áldásától megfosztott vér-safkát a szerelem borzasztőn 

háborgo tengerén a vér hullámai mar-már elboritották? Bár tudnánk! De 
tény: megláttal Elég kár, hogy Igen későn vagy Igen ritkán látta meg, és 
még akkor is csak kevés Ideig, számtalan előitélet, emberi gyarlóság sUrü 
fátyoJán át ... Talán csak egyszer találkozunk ezzel a szebb képpel; egyik 
posturnus könyvének éke. Kit ne érdekelne? · 

Egy uj pdr fényképé-ben tanácsot ad a boldog házasságot illetőleg. 

"A szerelern állati, ha tisztán vérbeli. Forró szél, mely átfuval ereinken, 
csontjainkon s amikor elvonult, fázást érzünk. De ha a szerelern nem tisztán 
vérbeli, hanem két lelki rokon összetalálkozása, akkor gyönyörű tiszták, a 
fájdalmai szentek. 

A házasság éppoly ünnepi esemény, mint a születés meg a temetés. 
Szép ember és rut ember egyaránt az lsten áldó kezét érzi, ilyenkor a fején 
és párjával egytltt a boldogság verőfényében sütkérezik. . 

Mennyivel több vo!na a boldog házasság, ha nem tisztán a testi mág
nesség vonzaná erre a szent szerzödésre a párokat, ha ezek megvizsgálnák 
magukat és a jövőt ezzel a kérdéssel : 

- Együtt élnék·e vele, ha az ő szépségében holnap az veszne el, amit 
én Jegjobban szeretek. Ha rut volna l Együtt utaznám-e át vele a sirig tartó 
utat, ha ő is férfi volna, mint én? Ha ő is nö volna, mint én? 

Akik azt mondják rá : igen, azok boldogok lesznek. 
Akik a testi szépséget szeretlk egymásban, azok két hét mulva föléb

rednek a mámorból. A farsang elmult, a csörgősapkát azonban viselni kell 
bus arccal egész életen át. •• 

Ne ess nagy aggodalomba, ha az első hetek után felhő támad az égen. 
Gondold meg, hogy a házasságban két külön lélek egyesül, két kUiön gon
dolkodás, amelynek össze kell szoknia. Éshát minden májusban megjelennek 
a fagyos szentek, de három napnál tovább sohasem Időznek a tavaszban. 

És ujra kisüt a nap és ujra dalolnak a madarak l ... 
Az az Igazi szellemből fakadt boldog házasság,- s ez az Igazi krltérium 

- mtdőn a párok ezüstlakodalomkor ls ezt mondják ; 
ll), Hogy Gárdonyinak tényleg ezek az elvei, komoly elvei, és nem csak m1 

sz6ttük igy össze s kényszerOltUnk kemény kijelentéseket tenni, hanem mások ls, a már 
nevezetteken kivül v. l.), még Brisita nézeteivel is, tlet: XIJJ. (1922) 539-40. 
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"Az arcunk ime hogyan megváltozott, de a mi szerelmUnk lám meg 
nem változott". 

-o-o-
Ez az egész! Szép, érdekes, ha mindjárt hiányos is. Krisztus igazi arca 

csak nem akar fölragyogni a· családi fészekben. De legalább mindig ilyene
ket irt volna! KérjUk: ezek a sorok talán ellenmér~gként szerepeinek l? Va
jon ettől várható-e eredmény ! ? •.. 

(Folytatjuk.) 
fr. Kolumbdn. 

Cantate Domino. 
-Ferenc: Atyánk, megirtaci 

végrcnclclctcclct; ránk, akiket 
minclig különöscn s&crettéJ, nem 
hagysz-c külön örökséget gaz· 
cl&g kincs.~iclhöl? 

- Ó Masseo testvér, amit 
nektek száncllkozom hatyni, azt 
iráshan nem aclhattam. Vigyetek 
ki utóljára ami illatos mczöokrc• 
Hivei Pacific:o testvért és tc is 
jöjj Isten háránykája. T c pcclig 
ne feleelei itthon citcráclat. 

Nemsokira kiértek a sokszinü 
rétre. Napnyugta volt. A lcvcgö 
különöscn sdp, tele énekkel, 
imáclsáegal és áhitattaL 

-Látjátok, Naptestvér távoz
ni akar; ele ne engceljük cl. 
Dicsérje velünk clöhh az Istent, 
aki ily szép és jó világot terem
tett. Leone testvér elicsérel most 
az Uratl 

- Uristen, ki mcnvckhen tró
nolsz, ki minclcnck fölött ural
koclol, elicsérlek tégecl, ki por
azem vagyok clöttccl •.• Hódolok 
nekcel én, aki c:sak poklot érclcm
lck, ó hatalmas Kirily, minclcnck 
Alkotója •.. 

- Ne ÚIV Isten báránvkája! 
Mi UIY&D porszemek vagyunk, 
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ele Istenünk végtclcnül jó. Le
hajtja hozzánk kceycs fülét s 
gy6nvörköclik a mi clicsérctünk• 
ben, hálaaclásunkban. . Pac:ific:o 
testvér, énekelj tc az Urnak! 

Ó végtc!cn fölségel Isten, 
clöttccl állok, szcnt tsámolyod 
sz6nvcgén; ékes virágok 
napsugaras illatában 
élvcum isteni lehcllctedct. 

Hallgatom titokzatos hangocl, 
mcly clhitt engem a világnak 
örvényciröl, miclön kívüled 
más épssdgc.t énekeltem, 
világ trubaclúrja. 

Látom a Tc clic:söségcd sokaságát! 
Fölclön s égben zengnek Neked .•. 
hogy vegyem én ké1bc lantomat, 
mcly más sdpségct dalolt, 
ó én stcrcnc:sétlcn. 

Én mégis honád mcnckszem 
s üdvözitö forrásodba 
epeelve mártom szivcm 
üres serlegét; 
ele eléegi clic:söiteni T égcd 
én nem tucllak •. , 
még élö vizcdtöl ittasúltan scm. 

- Ó Pac:if•co testvér, ki az, 
ki Urunk nagyságát méltó volna 



megtoekeloi? · És látoel maelár 
tnwtrktiok, kikott te sokkal 
többet trsz Isteo szemtbeo, vigao 
elatolfák az Ó elics6stgtt. -

lele száltuok, 
röpke szároyuok, 
mert T e aeltacl 
T tgecl áldunk 
repiltssell 
Araoytollunk 
tkessége 
a Te müvecl 
kegyessege 
Áldott Isteoünk. 

Eleségünk 
Tólcel kapjuk 

ts miocloyáfao 
megeltgszünk; 
veróftnyccl 
araoytava 
r6pk6clésiok 
birodalma, 
Szabadok vagyuok. 

Éoektlsünk 
T é geci clicstr; 
életünkbeo 
hogy ha kin ér 
vagy tört szároyal 
ha meghalunk, 
akkor is a 
Tiecl vagyunk 
Minclenek Ura. 

Majcl a virágok szólaltak meg: 

Virágkelyhünkbeo ktszcn áll ueretetünk 
bora; szent fölajánláara illatunk -· 
viszi szinecl elé Urunk! 
S T e lekülclöcl napsugár szolgáclat, 
hogy elsusogja fölötte az átváltozás 
titkos igéit, 1 belénk csókolja 
szcrctet-mézccl éelcsségcit. -
Mi áldozásra nyújtjuk teremtménycicinek 
illatunk, szinüok, szépségcink! 
S az emberek csodálnak minket 
s bennünk T égeelet 
Minclentteremt6 hatalmas lsteo. 

-Masseo testvér, hát csak mi hallgassunk? Játszál 
citcrádon ••• 

....... 

És nekem 
két faciarabot acijatok . , . 
és azzal h egegülök, •. 
mert nem maraelhatunk el 
mi lsten elafos maclárkái 

Dc ne félJetek, ae te oaptestvér 
sc tc búbos pacsirta húgom! 

al O clicsóségtnck zengtst&en. 
Utóljára vagyok veletek 
aeaés&ci a fölstrcs Úraaid 

• se te halavány holc:f, esteli fclhó• 
zúgó vihar, vagy langyos szcllö, 
sc tc zápor, tc viharló hó; 
nem vezetem csodás kórustokat, 
ele 6rökstgcmet tcshtreimock ha-
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s ti nem lesztek al emberi uivck 
számkivetettjei s idegen hangok 
a hitkösnapi hangok áradatibani 
V eletek maradok fiaim lelkin át 
• caytitt inckeljtik egy Úr diadalát. 

Ó áldott fiaim, ha a föld 
miadcn n6g!ctibc eljuttok is, 
a ti atyátole 6r6ksigir61 
sohse fclcdl"uik meg 
gyermeki szivc~ckl 
DaloljAtok u lsten stent dalait, 
ha telve saivetek Isten örömivel; 
s ha b&nöket sirattok, emberi vétket 
bocsánatirt sirion föl zolrogó inckl 
Ki énekel a1 Úrnak, ha ti scm 
lsten dalos pacsirül? ..• 
Akiket adadig befogad lelkem, 

• 

l meaáldom minde~ áldúommal· 
ti~tek a föld, 

tiétek a1 illatos '"' 
tiétek a nap, al árnyékos felhő 
tiétek a játékos forrás, 
tiétek a hullámhajú tenger, 
csdlars1emü égbolt 1 mindea 
virág, napbaná6 fák 
s énekes madárkák. 
Tiétek a béke, tiétek a1 áldás, 
tiitek a köny, tiétek al ének 
tiétek a Minden 
tiétek a1 Isten. 
5 kik Dem SIÜntök meg 
Urunkat dicsérni, 
áldásom aaokra 
most és miadörökké - Amen. 

A nap leesik, :cnekara P.lnémuh a mámoroa éj 
las•an kibontakozik köpenTc!~öl, 1 dalosainak mislti
kus éaekc kasiri kisértdin táncát. 

V 928) 

P. Kapisztrán. 

tt gyermek Jézus öt ünnepéről. 
(S. Bonaventurae: Opera Omnia. t. VIII. p. 88-98.) 

A szerzö el6szava. 

1. Isten Egyházában; az isteni fénytól nagyobb mértékben megvilágo
sitott s az égi buzgalomtól erősebben felgyujtott tiszteletreméltó férfiak véle
mén)'e és tanitása szerint az édes jézusról való elmélkedés, a megtestestilt 
Ige ájtatos szemlélése a buzgó lelket méznél édesebben, minden jóillatu 
kenet illatárjánál kellemesebben tölti be, édesebben részegiti meg, tökélete
sebben viaasztalja és erősiti. Ezért, mikor a reámzuduló gondok tömkelegé
ből kissé kivontam magam, elgondalkoztam, hogy ez idő alatt lelkemben 
mivel foglétlkozzam, hogy igy valamiféle lelki vigasztalást nyerhessek, meJy .. 
ben Isten édességét e siralom völgyében - ha csak kis mértékben is -
megizleljem és ezt megizlelvén az ideigvaló és csalfa vigasztalásokat mind .. 
Inkább megutáliam. E közben tárult lelkem elé titokzatosan az, hogy az Is
tennek szentelt lélek az Aty a lsten áldott Igéiét s egyszülött Fiát a Szeutié
lek kegyelmének segitségével, a Magasságbelinek erejével lelkileg foganhatja, 
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szíilhetl, nevezheti, a szent Királyokkal keresheti és imádhatja s végtll Mózes 
törvénye szerlnt szerencsésen bemutathatja. Igy aztán - mint a keresztény 
vallás i gu hl vc - az Egyháztól a Gyermek~ jézus tiszteletére rendelt ünnepe
ket ájtatos lélekkel és mlnden tisztelettel megUlhetl. Tehát, amint alázatosan 
elgondoltam, úgy alázatos szavakkal irtam ls le, rövidség okáért elhagyva a 
tekintélyes Irók egyező helyeit. - Ha e rövid és alázatos míi olvasása, vagy 
a róla való elmélkedés közben csak kis buzgóságot is érez valaki a legéde
sebb jézus iránt, Ot dlcsérjP., áldja és magasztalja, mlnt mlnden jó szerzöjét 
forrását és eredetét. Ha pedig semmit sem érez, vagy nekem tudja be azt, 
mert nem eléggé jól Irtam le, vagy - talán magának rója fel, me rt -kevés 
ájtatossággal és nem eléggé alázatos lélekkel olvassa. 

J. Onnep. 
Hogyan foganja lelkileg az lsten fidt, jézus Krisztust a buzgó lélek. 

l. Miután értelmUnk a bánat fürdöjében megtisztult s felgyulladt ben
nünk a szeretet tüze és miután ezt szlvünk oltárára emeltük, meg kell fon
tolnunk tiszta elmélkedéFekben és jámbor gondolkodásban, hogyan foganja 
lelkileg az lsten . áldott Fiát, jézu& Krisztust az ájtatos lélek. 

Amikor a jámbor lelket vagy a mennyei jutatom reménye kecsegteti 
vagy az örök büntetést61 való félelem inditja és ösztök~li, vagy únja már e 
airalom völgyében való tartózkodást, akkor új sugallato~at nyer, szent érzel
mekre gyulladt és az égi dolgokr~l való elmélkedésekben serénykedik. Vegre 
miután régi hibáit és előbbi kivánságait levetette és megutálta, "a vildgos• 
sdg Atyja, kitöl vagyon minden j6 adomdny és tiJkéletes ajándék" (Jak. l, 
17.) lelkileg megtermékenyiti a kegyelem lelkével. Igy a "Magas1dgbelinek 
ereje red szd/l" és a mennyei Atya valamifile isteni maggal, a testi kivánsá
gokat enyhlt6, a lelki látást el6segitö és megerösitö égi nyugalom "megdr
nyékozdsdval" (luk. 1,35.) tubessé teszi és megtermékenyíti a lelket. E fo
ganás után fénylik a lélek arca az alázatosságtól a társalgásban. Az ételt és 
italt megutálja s ezáltal a világi do!gokat teljesen megveti és elhagyja. Az 
értelemben kívánsá1ok hullámzanak a kUiönféle jóföltételb6l és jóakaratból 
kifolyólag. Olykor elbágyad és kiüresedik a saját akaratának megtagadásá
ban. Szomorún és zavarodottan jár-kel előbbi hibái miatt, az i:fö elveszté:;e, 
az emberek rossz társasága és társalgása miatt érzett bánatában. lassanként 
már nehél és untató lesz számára minden földi dolog, mert észreveszi, hogy 
nem tetszik annak, aki benne van és akit magában érez. 

2. ó szerenesés foganás, melyet a világ ily megvetése, mennyei mun
kálkodás és isteni dolgokkal való foglalkozás utáni vágy követ! A lélek -
jóllehet még nem nagy mértékben - "meglzlelvén a lelkieket, értelmetlen
nek tíinnek föl el6tte a testi dolgok." Sóhajtozva megy föl Máriával a he
gyes tartamdnyba, mert az ily foganás után már untatnak a földi dolgok és 
kivánva kivánja az égieket és örökkévalókat. Kezdi kerUini azok tár.saságAt, 
akik a "j61diekhez ragaszkodnak." (Fil. 3,19.) és az égieket keresők táraasA-
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gAt óhajtja. MAr elkezd "szolgdlni Erzséflttnek•, vagyis azoknak, akiket az: 
isieni bölcsesség megviiAgositott és akikben a kegyelem a szeretet által na
gyobb mértékben munkilkodik. És ez nagyon jelentlSs dolog, mert sokak 
szAmAra szükséges. Minél inkAbb visszavonulnak ugyanis az ilyenek a világtól, 
annál szeretetreméltóbbak lesznek a j.6 emberek előtt s annil bensőségesebb 
barátai ; ugyannyira, hogy mlnél kellemesebben érinti és gyujtja föl érzelme
iket a jó és lelki emberekkel való tisztességes tArsalgAs, annál inkAbb meg
veti a rosszak társaságát. Szent Gergely mondja ugyani~;: "Aki szent férfi
uhoz ragaszkodik, abban azok Allandó szemlölédésének, beszédmódjának és 
társalgása példájának következtében fölgyullad az igazság szeretete, fut a bün 
sötétségétől és az isteni világossig szerelmétől lángadot" (Ezekiel magyará
zata. V. 6. sz.) Továbbá szent Izidor: "Menj a jók társaságába! Úgy szakott 
az lenni, hogy ha társuk voltál társalgásaikban, akkor társuk leszei erénye
ikben is. (Synonimok. 11. k. 44. sz. (8. fej ) Fontolja. Itt m(!g a h ü lélek, hogy 
mily tiszta, jámbor és szent volt e Szentek beszélgetése, mily üdvösek taná
csai, mily csodálatosan szentek és kölcsön6sek munkái, hogy egyik a mási
kat szavával és példájával a tökéletesebb életre vezette. 

3. Igy cselekedjél 6 lélek, ha érzed, hogy a Szeiltlélektöl a mennyei élet 
utáni ú; kivánságot fogantad. Fuss a gonoszok társaságától, törekedjél követni 
a tökélétesek uyomdokait, fontolgasd a jók tetteit és példáit! Kerüld az elve
temültek csalárd gyülekezetét, mely csak felforgatni, akadályozni, meghiusítani 
törekszik a Szentlélek új kfvánságait, és gyakran a jó ürügye alatt öntik a 
lélekbe a lanyhaság gonosz mérgét. Mondják ugyanis: "túlságosan nagy do
logba kezdesz, nagyon kemény munkába fogsz, nincs hozzá me2felelő testi
erőd! Fejedet meg kell aláznod; szemedet el kell vetned, különféle betegsé
gek látogatnak meg, aszkór ér utól, megüt a guta, kelés lesz rajtad, fejfájás 
fog gyötörni, szemeidre homály borul, érzékeid megtompulnak, eszed begye
pesédik és elerc5tlenedel. M;ndezek utólérnek majd, ha nem hagysz föl szán
dékoddal és nem engedsz inkább a testi kényelemneki Állapotodhoz nem 
illik az ilyesmi, elveszted az emberek tiszteletét és:nagyrabecsülését!" Nemde 
JAtod, mily kiváló ~szaktudósok és orvosok lettek egyszerre, akik még sajAt 
erkölcseiket sem tudják féken tartani s rr.eggyógyítani lelkük betegségéti Hej, 
hej, hány meg hány testieknek kedvező átkos tanácsot hintenek el a lélekben 
és:kiölik onnan a Szentlélek által fogant Isten Fiát! Ez az a szerencsétlen 
ital, ez az az átkos örd6gi tanács, mely sokakban megakadályozza a lelki 
foganást és még többekbben megöli és kiirtja a szándék vagy fogadalom ál
tal már testet öltött magzatot! 

4. Mások pedig, kik jó szerzeteseknek látszanak ugyan s talán azok is, 
de tisztelet a kivételnek nagyon félénkek és nem gondolják meg, hogy még 
nem rövidült meg az Úr keze, hogy meg ne szabadithatnd (lz. 59, l. ; a 
köv. Róm. 10,2) őket. Sem nem veszik figyelembe, hogy nem kisebbedett 
meg a Magasságbelinek kegyessél{e, hogy meg tudja és meg is akarja se· 
aiteni azokat, akiknek "v.zn buzgósdguk az Istenhez, de nem az ismeret sze
rinl", mikor a testi szenvedéstöl, vagy talán a természeti gyöngeségtől való 
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félelemmel visszatartják az embereket a tökéletesség munkálásától. Látnak 
ugyan sok embert erényesen étr= s ezt már régtől fogva jónak és szentnek 
ls tartották és még sem merik elkezdeni. Nem tetszik nekik a kOzös élet 
előlrta jócselekedeteken felUli buzgóság, terontják az lsten áltat &URatlt terve
ket. Az Ilyenek tanácsai annát veszedelmesebbek, minél valószlmlbbnek lát
szanak élet állapotukból kifolyólag. 

5. Ey ek nagyon ravaszul vetik ellen a régi ellenség csalárd forté lyát: 
·ba ezt, vagy azt teszed, majd jó, buzgó és szent szerzetesnek tartanak. Mivel 
pedig tényleg nem vagy az, a minden súlyos és gyalázatos btlnödet ismerő 
·lsten szemében visszatetszel, elveszted érdemeldet és mint képmutatót .elitél. 
Azt mondják továbbá: ezeket csak olyanok tehetik meg, akik nem követtek 
el semmi rosszat, akik szentül és ártatlanul éltek, mindent elhagytak lstenért 
és egész életükön át tökéletesen ragaszkodtak Hozzá. 

6. Azonban ezeket figyelembe se vedd, Isten előtt kedves lélek, hanem 
menjfiJI Máriával a hegyre. Szent Pálnak is volt btlne és még nem sok időn 
át szolgált Istennek, amikor a harmadik égbe ragadtatott és az Istent szinr61· 
szinre látta. Az azelőtt fölötte kevély, hiu, magát a földi h1ábavalóságoknak 
és testi kivánságoknak teljesen átadó Márta-Magdolna nem sok idővel meg
térése után már jézus lába:nál Ult az apostolok között és leste Mestere aj
kairól a tökéletességre vezttő jámbor tanácsokat. Az összes tanitványok kO
zOl ő látta meg elsőnek a feltámadott Istent s első volt, aki, az igazság igé
jét hirdette. (V. ö. Ján. 20, 1.) Ugl anis "nem személyválogató az lsten" (Ap 
csel. 10, 34.) nem az előkelő származást, az idő hosszúságát és a cseleke
detek sokaságát tekinti, hanem az ájtatos lélek buzgalmát és lángoló szerel
mét. Nem azt nézi, hogy milyen voltál valamikor, hanem, hogy milyen kez
desz lenni mostantól fogva. Azért az. ilyen tanácsadók tanácsai nagyon meg
rovandók, ha nem menti egyUgyUségUk, bár ekkor sem kell elfogadni. 

7. Ha tehát ártatlanságod nem üdvözíthet, törekediél, hogy btlnbánatod 
mentsen meg. Ha nem lehetsz szent Katalin, vagy szent Cecilia, akkor ne 
szégyenkezzél Mária Magdolna, vagy egyiptomi Mária lenni. Ha tehát érzed, hogy 
szent szándékban megfogantad az Isten legédesebb Fiát, akkor kerüld az 
említett halált okozó mérgeket és siess és fuss, óhajts és kivánj a szDlők 
szokásához hiven a szerenesés szDléshez eljutni. 

ll. Ünnep. 

Hogyan születik meg lelkileg az lsten Fia a jámbor lélekben. 

t. Figyelj és fontold meg másodszor, hogy hogyan szQietik meg a lé
lekben a foganás után lelkikép az lsten áldott Fia. Akkor történik ez, mikor 
a lálek a jó tanács befogadása, tennivalójinak szorgalmas megfontolása és 
az Istent segedelem megkérése után a jámbor feltétel kiviteléhez fog. To
vábbá akkor, mikor már kezdi megvalósUani azt, amin oly sokáig gondol
kodott, de amit mégsem mert soha elkezdeni, félt t. i., hogy nem fog sike-
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rOlni neki. E szentséges szUietéskor az Angyalok ujjonganak, Istent dicsöl
tik és békét hirdetnek. Amig uJ[yanis a jó szándék, mely sok idő alatt fo
gant meg a lélekben, megvalósúl, addig a benső ember békéje is mcgjavúl. 
A lélek birodalmában nincs meg ugyanis addig a békés egyensúly, amig 
a test a lélek ellen, a lélek a test ellen kUzd, amig a lélek a magányt, 
a test pedig a nyilvánosságot óhajtja. Nincs, ha a lélek Krisztusban gyö
nyörködik, a test a világban, ha a lélek a szemlélödés nyugalmát keresi, 
a test pedig a világ: tisztségeket. Ellenkezőleg meg lesz e béke, amikor a 
test a lélek uralma alatt áll, miután a jószándék, melyet akadályozott a 
test, a megvalósulás felé halad s a benső béke és ujjongás megújhodlk. 
Ó mily boldog sziiletés az, mely után ily vidámság hatja át az Angyalokat 
és az emberek lelkét! "ó mily édes és gyönyörilséges lenne tehát a termé
szet szerint munkálkodni, - ha ostobaságunk meg nem akadályozná; - e1t 
azonban meg kell orvosolnl, és a természet tüstént kedvezni fog a természe
tes delgoknak." (Sz. Bernátnek az isten Hegyér61 nevezett testvérekhez irt 
levele. l. fej. 23. sz.) Tapasztalja már a lélek, hogy igaz az Evangélium 
szava: Vegyétek rdtok az érz igdmal ••. és nyugodalmat taldltok lelketeknek. 
Az én igdm aganis gyönyöróséges _és az az én terhem könny ü." (Mt. ll, 29·30.) 

2. E tárgynál jegyezd meg 6 jámbor lélek, ha téged ez az édes szüle
tés gyönyörködtet, Máriának kell lenned l Mária nevéne( jelentését keserü 
tenger-nek, megvildgositó-nak és úrnó-nek értelmezik. Légy tehát keserü ten
ger a könnyáras bánat által és fájJaid keservesen elklJvetett búneidet l Sóhaj
tozzáj mélységesen az elmulasztott jócselekedetek miatt és szüntelenUI vádold 
magad a sok-sok elpazarolt napért. Légy mAsodszor megvilágosltó: a tisztes 
társalgás, az erényes cselekvés és másoknak a jóra való buzgó vezetése 41-
tal. Légy végre ériékeidnek és testi kivánságaidnak úrnó-je, hogy minden 
tettedet a józan ész itélete szerint végezd és mindenben mind a saját üdvö
det, mind mások épülését, mind pedilC lsten dicsőségét, magasztalását ki
vánd és keresd. 

3. Az ilyen lélek, aki fájlalja elkövetett bOneit és sóhajtozik miattuk, 
erényekben ragyog és tündöklik s uralkodtk a testen: az a szerenesés Márla, 
akitől örö.n közepett.e és fáradtság nélkOl szUletlk jézus Krisztus. E boldog 
szUietés után ismeri fel és izleli meg a lélek. hogy mily édes az Ur jézus. 
(Zsolt. 33, 9.) Valóban édes Ö, mikor szent elmélkedésekkel táplálja, ájtatos 
~s meleg könnyár-patakokban füröszti, a tiszta kívánságok pólyajába takarja, 
a szent szeretet karjaiban hordozza, a buzgóság érzelmének sok-sok csók-
jával halmozza el és Jefke bölcsőjében ringatja. · 

Igy szUietik meg tehát lelkileg a Gyermek Jézus. 
( Folytatjuk ) Latinból: fr. Vilmos 

=======~~======= ~ 
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Ho\7á mégy? 
Hová mégy jézus fáklyák közt fehéren? 
Nézd, mily kevés a szam, mely Rád tekint, 
Nem Getszemánt kert ez Idekint? 
Esküsznek most ls s még sincsennek ébren. 

Heródes nincs-e itt gunyolni Téged, 
Fehér ruhádon nem nevetnek-e? 
Hová mégy jézus - utcák tö~ege 
Nem hint virágot, megy, hogy lássa véged. 

B i bort világolt Rá közöny-szövétnek, 
Láttam, hogy az Ur szemében könny:k égnek 
S hull szivekbe könnyharmat-igézet 

Szentségi trónodon elrejtve nézed 
Uram, mint vágnak pálmaágakat 
S Eléd teritik sziv-ruhájukat. 

P. Kapisztrdn. 

Szent Ferenc irr.ája. 

Mindentteremtő Istenem, 
Ki mélyen zúgó-vizekben szólsz nekem, 
Dalolsz mindenütt és beszélsz 
A nagy mindensé" zengő sipjain, 
Lelket látó örök Zenész! 
Mlly titok a virág, mely illatos, 
Melyen csodacsepp harmatoz; 
Sudár fenyőn, fün vagy mohán 
Mint virágzik ki kezed illetése, 
Mily világ nőtt lábad nyomán 
Csodába sarjadt munkád szent vetése. 
S ez élet ott piheg lsten tenyerén, 
Én h::tenem, kl vagy Te -

Kl VAGY TE? 

Kl VAGYOK e.N? 
Klt elvakitott vakond-énekem, 
Nem néztem még túl mámor-éjeken; 
Pedig fölrebbent a titkok fátyola, -· -Gyerekként vártam, vezess el oda 
S mutasd meg nekem, hol van a csoda. 
En szegénykE~, kl szlrmok, aztnek alatt 
Nem csókoltam még meg szent kezed, 
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Mely rejteimet szőve most is Itt maradt. 
Istenem, hátha bfinnek veszed, • 
Hogy mlnde-n kincsed eltapodva járok, 
Irgalmazz, Uram, v akul látok én, 
Én Istenem, kl vagy Te - kl vagyok én? 

• 

Ki drága lelket leheltél belénk 
S a mindennél drágább szentmalasztot 
Forrásszlkládból ujra fakasztod. 

Semmiből hoztál engem is elő, 

A szent Patakba megmeritettél 
S lelkem raiYogóbb lett mlndeneknél. 

Trónt állitsz - 6 gyönyör kimondani: 
Lehozod lelkünkbe a szép eget. 
Ki magasztalhat téged eleget 1 

Kl VAGY TE~ 

Kl VAGYOK ÉN~ 
Még nem imádtalak órákon át, 
Nem szálltam mélybe - föl a trónusig, 
Lelkemig, hol lsten uralkodik. 

Gonosz koldus - alamizsnát kértem, 
Nem adtam hálát a jóért, mely ért 
Uram kezéből - a kegyelemért. 

Porbahullva én nem kértem Tőled, 
Hogy még sok ember szivébe lépj be 
Kegyelmeiddel, mint az enyémbe. 

Ki ugy szeretted minden ember lelkét, 
Hogy egyszülött Fiad keresztre adtad l 
Ó jézusom, véreddel öntözöd 
Pilátus udvarát s a szent keresztet. 
A vétek két fatörzs~t összeácsolt, 
Te némán vitted, mint a bárány. 
Hull, hull a drága vér a földre-bünre,· 
Nincs, nincs, ki szomjan összeszedné 
Mennyekb61 hulló bibor-harmatát, 
Eitenné féltve ~rzött Grál kehelybe, 
Niacs, nincs, ki vállalná a Fát l 
Csak Jézusom szeretme Ulteti 
A vérrel gazdag föld-Kálváriára 
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S a fának öt szál rózsaága nyilott. 
Azóta mlndlg szent Atyád elé 
Esengve tartod szenvedéseid 
Ot véres szent zálog-smaragdját, 
Ho1y el ne sújtson igaz haragja 
Engem bOnöst s a nagy világot. 

< 
' ' . .... . . ~ 

Kl VAGYOK ÉN? 

;., . 

Nem térdepeltem veres lábnyomodban, 
Nem csókoltam a port, hol véred ömlött l 
Az édes cseppek fénylő tükörében 
Láthattam volna mindea bOnömet 
S remegve nem néztem alázatod 
Örvénylő mélyeit. Ó könnyeim 1 
Nem sirtam vakra két szemem, 
Tövis helyett virág borítja 
Alázni illő bUs2ke homlokom. 
O jajj, a szent kereszttől hogy futottam, 
Részvétlen néztem oly sokáig, 
Szivednek vére mint foly, mint pereg. 
Uram, add, hogy mint kis virág 
Felkússzam száraz fádra s illatozzon 
Beoltott tőm ön nyilott rózsaszál; 
Véremben szenvedésed égjen 
~ a szivem kinodat llobogja; 
O erre kérlek stigmás Jézusom. 

Ki érti, Uram lélek-szerelmed, 
Mely börtönt küvácsolt, hogy kegyelmet 
Hinthess a titkos szin-rácsokon át. 
Hullatod nekUnk véred illatát, 
Vesz szolga, fiú, jegyes és- barát. 

Ó az a börtön ••. ó milyen szegény, 
Nincs hely gazdagabb a föld kerekén? 
Hogy száll le az isteni alázat 
Piszkos oltárra s nincs, aki házad 
Tisztogassa? ó a vérem lázad ••• 

Téged, Uram élve eltemetnek; 
Nem áj a sirod, mégsem veted meg; 
Csak sir SzJved szerelme jól tudom, 
Hiába szólasz, édes jézusom 

KI VAGY TE? 

S kiket vársz - dal nem fakad ajkukon. 
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Te mégis-mégis magadra veszed 
A néma szlnt s e titkos öltözet 
Végtelen tengert - egy Istent takar; 
FrigysAtort k~szit az isteni Kar 
Mlndenható Sziv, mely ennyat akar J 

Kl VAOYOK éN? 
Nyomorult, biinlls annyi éven At 
Mlnt feledtem el Udvöm zálogát, 
A kútfc5t, mely az életet hozta 
S az élet vizét oly bc5ven osztja, 
Ó fehér, édes, mennyei Ostya ..• 

Osszedc51t oltárt, templomot láttam, 
Lenézve, elhagyva, megutáltan, 
Az épek is szennyig - alázattal, 
O bocsásd meg, Uram, nem futottam, 
Hogy épiisek vagy söpörjek ottan. 

Nem zúgott végig ajkamról szózat, 
Hogy fölkeltsem az Almodozókat, 
Hogy lássák, nézzék, itt van az Élet, 
Vegyék a titkot, mely kincsUnkké lett, 
Mert a Krnyérbc51 új vilAg éled. 

Ha jc5 a boldog óra, 
Kl VAGY TE? 

Kegyesen viszed lelkUnk égi virradóra, 
Orök valóra, isteni jóra. 
Tengervégtel'!nséged hullámzó tetején 
Örök szelek szárnyán Feléd rnegyek én; 
De Te jössz tengeren járván 
Fo1od a kezem éj közepén, 
Örök békénk egén 
Csillanó szivárdny 

Es lehull szemUnkről a hályog, 
Elénk tárul a nép mennyország; 
Angyalokkal, Szentkarokkal 
Szfizanyimmal Te a lelket várod, 
S hivod, hogy jöjjenek, fussanak HozzAd. 

ó édes bang, édes szerelem, 
Mely ily jót gyakorol énvelem 
S mlnd az emberekkel. 
Kl ma1ad hivógatsz, igyunk a vizbc51, 
Orök Végbc51, - örOk Eredetből 
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S részegUijUnk meg szent boroddal. 
O mlkor fakad tzivernből égi bordal? ••• 

Kl oly tokáig nem szerettePek, 
KerDitern hangod, hivó szavad, 

Kl VAOYOK ÉN? 

Mfnt pártos folyó, mely vissza-halad, 
Mint titkos mederben bóvó patak. 
Nem l csak viz.csepp, mely Tengert kerül, 
Magánosan sirva csergedez, 
Félve a Mélyt61, melyben elmerOI, 
Ugy kóborottam egyedDI ! 

És nem vetettem magamat karodba l 

Mlnt, aki már jegyesed. 
Ó Uram, mennybe vezess, 
Szivem azért keresett. 
Ég a szerelmed - enyém csak a Föld, 
Én nyomorult - de Te szivre ölelsz, 
Lelkem Dres - de az Ur, Ki betölt. 
Irgalom Atyja a port felemelte, 
Látom a Végtelen, lsten Erőit 

S ajkam azóta susogja csak egyre: 
Te ki vagy, Istenem - ki' vagyok én. 

(1930.) P. Kapisztrdn. 

Szfiz Mária mlndenkit nagyon szeret. 
Forró augusztusi délután volt, mlkor J-ból jól mesrakott kocainkkal 

elindultunk. Annyi búzát a.dtak ezek a jó népek, holY három tele zsákkal 
még a plebánián kellet haiYnl, neholY a szekc!r útközben összeroskadjon a 
naiY teher alatt. Fekete társammal meaelégedetten lépkedtUnk a kocsi utin. 
Nem fekete volt az igazi neve, még én sem hivtam igy, hanem az emberek 
nevezték el annak. Én ugyanis olyan voltam mellette, mlnt az árvalányhaj 
az alföldi legény kalapján. És ahol csak megjelentdok önkénytelenot jött 
az emberek számára az elnevezés: A Fekete, meg a Szöke, 1 e1Ym4sközt 
is ilY beaditek róhink. . 

A faluban nem azoktunk felDini a kocsira, csak mlkor már annyira el· 
baiYJuk, holY a tornyot ls elmosódottan látjuk, kapaszkodunk fel. De akkor 
ls csak úay, ha az út jó és kevés a teher. Most azonban, bár az út Igen 
jó volt, mc!gsem OltUnk a kocsira, mert társam nauon sajnilta a Kesét. 

·~ '' ·. '~ ~;·,r'~ .. · 
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Alfg értUnk kl a faluból, szembetaláltuk magunkat a mi legnagyobb ellen
aégOnkkel, az autóval. Ilyenkor átszokt_unk mennl arra az oldalra, ahonnan 
a szél fúj. De hova menjUnk most -· tanakodtupk - mlkor sehonnan se 
fúj. Az autó épen ho-uánk ért. Olyan porfelleget hozott magával, hogy 
hogy elOttUnk semmit se látturik. Tfrsam elOvette nagy piros zsebkendőjét, 
betöm te orrát, száját, becsukta szem ét. ~a is hasonlőkEpen. cselekedtem 
a elszántan rontottunk neki a sara porfellegnek. Ilyenkor messse elmentünk, 
mint a vakok, anélkül, hogy valamit is láttunk volna, mert szemünket nem 
m:rtUk kinyitni. 

Egyszerre csak nagy zsivaj ütötte meg fülemet. Kinyitottam a szeme
met, hát óh egek! egy sereg cigány. A Zagyva partján ütötték fel sátrukat. 
Alfg hogy megpillantottam Oket, szememet a nagy pór miatt önkénytelenül 
ismét becsuktam. 

Valaki halkan köszönt: 
- jó napot l 
Hirtelen rávágtam: Mindörökké, és kinyitottam a szememet Egy sáp

padt, szoborarcú cigányleány volt. Egy fához dűlve nézte a járókelőket. 

Fekete selyem rojtoskendő lógott le a válláról. Mikor jó pár lépést elhalad .. 
tunk, odasúgom szóciusomnak: 

- Láttad? No ez sem volt cigány, 
- Ugyan menj már, - mondotta zsörtölödve - hát nem láttad, ml-

lyen fekete volt? 
-Nohát, ha szerioted a feketebörű mlndjár cigány, akkor te kétsze

resen cigány vagy. Nem is kell mondanom, hogy miért .•. 
Megértett. De nem azért volt .,sophos••, hogy ne tudjon erre is meg

felelni. Azonnal deresedO fejéhez kapott s kitépett egy fehér hajzzálat és 
odatartotta elém. 

-Ez fekete ... ? Olyan volt, mintha fehér ló farkából tépte volna ki. 
Ép szólni akartam, mikor egy cigánypurdé P.lkezdte iszonyatos sirón: 

- Kédvés urám, agyék egy sentkipet. 
- Minek az neked rajkó, - mondta katonásan az öreg - hogy szét-

tépd? Nem is tudod hová tenni. Ez imakönyvbe való. 
- Nem níkem kell, hanem a Núrának -s közben rámutatott arra a 

cliánylányra, akí a fához támaszkodott. 
- Hát akkor kérjen O, - folytatta jó szóciusom. 
- Ű nem mér, mert a városi táncos. 
Szóclusom meg se várta, hogy hogy a purdé befejezze, hanem az 6 

sajátos modorával közbevágott: 
- Ugyan micsoda cigány az, a:nelyik szégyell kérni? Nem adok képet! 

Megértetted rajkó? Ht~rd el magad! 
A szegény purdé azt sem tudta hogyan menjen vissza, mert a Fekete 

lazonyú képet vágott. Mikor látta, hogy a purdé elsompolyog, felsóhajtott: 
- No, tandem denique l 
De alig mentOnk néhány lépést, ismét a sarkunkban volt a purdé. 
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- Kezsit-lábát csúkolom kédves Ú rám, tessik má ádni egy sentklpet. 
Mfnd a ketten einevettOk magunkat. A fekete azonban hamar az 

el6bbl zord képet vágta és rárlpakodott: 
· - Nem megmondtam, hoty nem adok.! 

De a purdé most nem Ijedt meg a kOlönös ábrázattól. Talán az ls bá· 
torltotta, hogy én alig tudtam magamba fojtani a nevetést. Egyenesen elénk 
kerOit, felmutatott egy hatost és tovább könyörgött: . 

- Á zsisten ágya meg, kédves úráml Est a plzst nfkem ágyá á Núrá, 
há vlsek néki sentklpet. 

A jó öreg egészen megsértődött, nem értvén meg, hogy mlt akar a 
purdé. 

- No nézd ezt a szemtelen clgányt, pénzzel akar engemet megvesz
tegetnl. 

Én csak blztattam. hogy adJál már neki, hadd • szabadulfunk meg tőle • 
.O azonban nem engedett a negyvennyolcból. 

• • - Én nem .adok cigánynak képet l 
Már kezdtem restelni a doltot, mert a járókel6k figyelmesek lettek 

ránk a megmosolyogtak. Kutatnl kezdtem a zsebem .•. nincs .•• nincs ••. Egy
szerre csak kezembe akadt Promptuáriumom~ Három szentkép volt benne, 
egy jézus-szlve, - egy Márla-szlve - és egy Madonna-kép. Mlnd kedves 
emlék. Melyiket is adjam? 1. • A Mária-szlve képet választott!m. Valamikor 
ráirtarn: "Ha jósoraodban nem is gondolsz Máriára, legalább bajodban to
lyamodjál Hozzá. O biztosan megseglt." - Ép a Zagyva hidjára értünk. 
E16vettem ceruzámat és ezt irtam a kép aljára : "Ez cigánynak ls szól, mert 
szüz Márla mlndenkit nagyon szeret". A kép igen szép volt ... Elmondott az 
mlndent: Intett, hivott, kért és szeretett. 1. Odaadtam a purdénak, de az meg 
sem köszönte, hanem elkezdett futni, kOzben oly Ogyesen hányta a cigányke
reket, hogy .könnye ls kicsordult belé. 

Másnap új társat kaptam egy kis filozófus testvér személyében. E16· 
ször lévén kvestán, bátortalanul huzódott mogém, mint a kis gyermek any
jához, ha Idegen jön a házhoz. Sz.-be mentOnk, onnan pedig J.-ba az ott 
maradt három zsák buzáért. Mikor a Zacván átmentünk, kerestem a cigá
nyokat. Meg akartam mutatnl kis szóc:iusomnak a purdél De mic:aoda csa
lódás l Nézek jobbra, nézek balra, de se cigány, se sátor. 

Már a ptebániához értünk, mlkor Ismerős zsivaly ütOtte meg fülemet. 
Nem tévedtem. A plebánla előtt elterülő pázsiton áJitak a sátrak, a sok ci
gány, meg vagy nyolc csendőr körOiöttük. A plebánfátol kissé lejjebb egy 
régi Iskola állt, ablaküveg nélkül. BeiOiröl iszonyu orditisok hallatszottak, 
mlntha valaklt vertek volna. Gondoltam, ezek biztosan loptak. 

A plebános úr nem volt otthon. Az öccse, aki festő, ennek barátja és 
a házvezet6o6 mlnd kint álltak a folyosón éa lesték a cigányokat. Jó kilátás 
esett a szinpadra ls beillő jelenetekre. Elmesélték, hogy a cigányoknak tele 
van a fej Ok olyan ••• tetnlk tudni mlvel s az orvus elrendelte, hogy meg kell 
6kef nyirni. Láttuk is az orvost két sOrgölöd6 borbéllyal. 
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A kocsis kifogta a lovakat, felrakta a búzászsákokat a leocsira és 6 ls 
a nézőközönség közé sietett. Mit tehettünk egyebet, ml is néztük a folyosó
ról. Láttuk, hogy iszonyún kiabálva jönnek ki az iskolából a cigánynök. 

- Beperelern r - kiáltotta az egyik - ném a náccságos doktor urát , 
bánern ázst á ficskó borbélyt. 

A másik meg befelé menet kiabált nagyon : 
- Kezsit-lábát csukokolom náccságos doktor urám ! Vizsgáljon meg 

engem, nincs énbennem semmi, azs egész csáládom tisztá, mint a pátyolát. 
Közben pedig kfpenderltv~n öléből a kfs porontyot tépte magáról a ruhát 
mig az egyik cse~dör rá nem kiáltott : 

- Ne tépd magadat te tetves r 
S közben olyan mozdulatot tett, mintha puskatussal egyszerre agyon 

akarná ütni, de csak belökte vele az fskolaajtón. Néhány kétségbeesett kiáltás, 
de ez már bentről, egy pár sikoly s nemsokára kijött, de most még sokkal 
inkább kiabálva, jobb kezét ökölbe szoritva szidott mindenkit, majd ismét 
kipenderitette rongyaiból a porontyot. Akkor láttam, hogy biz' azon nincsen 
semmi, csupasz volt szegényke, mint a kis veréb~ Megfogta hot az egyik 
karját, hol a másikat, mintha ki akarta volna szakltanf, azután rázta ; azt 
gongoltarn eszét vesztettte. Azonban nem tartott sokáig, a csendörök észre
téritették. 

Utánna egy leány következett. Nagyon félhetett, mert s csendörök úgy 
huzták be. Ez mindegyiken tultetl. Sírt, jajgatott és mindent ösue-vissza ki
abált. Mikor bent voltak a "borbély-hóhéroknál", a leány kivágta magát a 
csendörök kezéből és kétségbeesve sikoltozott : 

- Segítség ! . . Segitség ! ... 
Nekirohant az ablaknak s ki akart ugrani, de nem engedték. Mikor 

kint meghallották a "Segitség"-et, a cigányok egyszerre felzudultak, mint 
mikor nagy méh-rajt fölzavarnak; sirtak-rittak s vége egy nagy siró jajgatás-
ban végződött. _ 

A körülállók csak mosolyogták, nevették öket.~Néha-egy-egy megjegyzés 
hangzott el, de sehol semmi részvét. Az iskola etött a csendörök közOtt e1y 
rimánkodó, összecsavarodott, vén cigány állt. Gondolom, a vajda, Fekete 
szemében ritka fény csillogott. Tele volt az féltő. apai szeretettel. Vigasztalt, 
csitított minclenkit, kérlelte a doktort és a csendöröket. Szegény mindent 
megtett volna, csak övéit ne bántsák. Ott sétált_fel és alá nyugtalanul és kér
lelte a csendöröket: 

- "Ne tessik má öket bántani, mingyárt hozzuk a petróleumolajt. Már 
mégis csak Ilyet ne tessenek tenni". 

A petróleumolaj ~~g ls ;ott ; vitte szegény az orvoshoz, de bizony 
semmit se hasznilt, pedig ezépen kérlelt minddnkit, csakhogy kezét össze 
nem tette. Az egyik csendőr durv in ellökte, hogy majdnem elesett.- A vén 
cigány felnézett az égre és szemébe valami vad tílz 'lángolt; tele volt kese
rGséggel. 

Most egy uj áldozat következett, Fehér sápadtságával s jobb ruházati
val eaészen kivált a többi közott. Vonakodva ment ugyan 6 ls, de csendesen, 
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némán, mlt:tt a mártirok mrntek a veszt6helyre. Ez volt Nóra. A lelógó roj
tos selyem kend6r61 ismertem meg. Kezében féltve szorongatott valamit. -
Viaybott rá. Nagyon értékes lehetett, mint a m6rttroknak a kereszt. . 

A cigány sátrak körül ia elhalt a zsivaly, csak a szemek figyeltek. A 
cigányok nem akartak hinni szemDknek, hogy a "táncost", a bécsi "tAncost" 
ls ·beviszik. A vajda is visszatért vad, keserD merengéséb61 s nézte, hogy.an 
viszik Nórát. Bent megkezték a borbélyok a munk4t. Csendben, egyetlen pa
nasszó nélkOl fejezték be. De kint a sitrak körot mégis zsivaly keletkezett. 
Egy barna férfi szidta Nórát, hogy ily bután enged, méJ csak nem')s JajJat. 
A vajda is hozzáállt, utánna a többi cigány férfiak és asszonyok mind és 
csunya szavakkal illették. 

Nóra észrevétlenni jött kl. Nem kiabált. Csak forró könnyei tanuskod
tak arról, hogy fáj neki is az egéaz nagyon. De nem sirt hangosan. Könnyei 
némán peregtek szeméb61, mfnt mikor a lélekben nagy leomlások vannak. 
Övéi sátra felé tartott. Ott akart tovább sirni s ott akart vigasztalá•t is ke
resni. De az az éltes, barna cigány eléje állt és durván elutasltotta~ A le
nyugvó nap épen kibuJt a felh6k alól. A tüzes sugarak sok szinben csillog
tak Nóra könnyein. Rávilágitottak arra az értékes tárgyra, amelyet oly félt6n 
tartott kezében. Most már nem dugta, hanem két kezébe fogta s ugy néze
gette, mint kedves fényképet szokás. A napsugárban jól láthattam, szfiz Má
ria kép volt : az amit én adtam és amire rálrtam, hogy Szfiz Mária a cigá
nyoknak is szeretö Anyja. Azután egy másik sátor felé tartott, de itt sem 
fogadták be. Az egész cigánysereg ftlzúdult. A n6k és férfiak egyaránt. -
Nóra most már azt sem tudta, hová menjen. Végre keresztülfúrta magát a 
bámuló tömegen s egyenest az évszázados, omladozó templom felé tartott. 
Gondolom tudatosan. Elég volt. Ez nagyon meghatott, mert ilyet kollekción 
még nem láttam. Szemeimmel megkerestem Jánost, a kocsisunkat s odaszól· 
tam neki: 

jános, Indulunk l 
Nem akart hinni fOlének és megkérdezte ; 
- Intiul unk, Tisztelend6 úr? 
Igen l - mondottam batározottan. 
Már búcsúztunk is a mfivész úréktól. Kocsink észrevétlenDI gördaJt kl 

az udvarból, közben m•g egy tekintetet vetettem a cigányokra. Nóra a temp
lomhoz d6Jve sirt és rojtos kend6jét egy kis purdé húzogatta, ugyanazi o aki 
tagitip oly nagyszerfien hányta a clgánykerekeket. A kocsis meglegyintette 
ostorával a Kesét, mire az Dgetni kezdte és Á-lg meg sem álltunk. 

Azóta nem igen rrondoltam a clgányokra. Hogy legutóbb J. felé jártam, 
épen egy kastély-kert diósfasorán jOttDnk kifelé. HDvöa novemberi délel6tt 
volt. Szemben veiUnk egy erd6 kezd6dött, mely messze felnyult a M4tr6ba. 
A föld tele volt lehullt s6rgalevelekkel - mlnd megannyi halottal. Igazi 
6ui hangulat, igazi 6szl tAj .•• 

Csend volt, csak a csnpasz fák közOtt zfz:gett,o sirt, sikonaott Itidal
masan a szél. Olyan szép volt, hogy hallgatni kezdtem. Egyszerre csak he-
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gedOszó vegytUt bele, megszépitette, mint a napfény a virágot. Aat gondol
tam, hogy képzelődöm. De nem. Amint tovább mentünk, mind jobban és 
tisztábban hallottunk egy szivtépő, siró zokogó zenekart. Arra gondoltam, 
hogy talán a hlusl legények mulatotnak. De mikor felértünk a partra, egy 
nem várt látvány tárult elénk: halottas menet volt ciaányokból. Eiül a rnu
zsfkusok jöttek. MJst már megismertem a dalt is, amit húztak. Stép őszi 
dat volt, de csak relraln-jét játszották: 

Novemberi szél fuj, leve!ek peregnek. 
Mese, hogy tavasz volt, mese; hogy •.. 

Itt a prtmás elkapta és diagaimas magasságba vitte tovább. Már nem 
is annyira sirt, inkább táncolt benne valami. A többi meg kisérte szomorún. 
MögöttOk jntt a pap, kis cigány minisztránsokkaL A koporsó után közvetlen 
az a barna cigány jött búsan, aki elkergette volt Nórát. Mellette egy asszony, 
zokogva tépdeste kibontott haját. Körülöttök kis purdék tipegtek. Amint a 
kicsinyek megláttak bennünket, az egyik közülük - ugyanaz, aki a szent
képért könyörgött, megismert ~~ hozzám szaladt. Kezében azt a Máriaszive 
képet tartotta, amit én adtam. 

Elpanaszolta, hogy Nóra meghalt. S a szentképet, mikor haldoklott: 
mindég kezében tartotta, néha csókolgatta ls. Mikor pedig a tisztelendő úr 
meggyóntatta, mindig beszélt is hozzá valamit. Egyszer, mikor nem volt 
ott senki, megsimogatott, - Itt a kis cigány elpityeredett és akadozva, siró, 
hangon folytatta: 

- Azst mondta, hogy nagyon seressem a Sazs Máriát. Valamit irt is 
rá, ele ném tudom elolvásni. 

Átnyujtotta a képet. Vékony betükkel ez volt ráitva: 
"\1eine liebe Mutter. • 
Nagyon meghatott az egész .•. Eiköldtem a gyermeket, mert a menet 

már messze elhaladt Mindjárt felültnük a kocsira és mondtam a kocsisnak, 
hogy igyekezzünk. A domboktól a halottat vivő menet már nem is látszott, 
csak a siró zene jött el hozzánk. Most már folyton csak a refrain-t h()zták 

Novemberi szél fuj, levelek peregnek. 
Mese, hogy tavasz volt, mese, hogy ... 

Ml pedig mentünk tovább. A zene is elnémult, csak a novemberi 
szél sikongott tovább a fák közt - mintha sirt volna .•• mintha zokogott 
volna . • . jr. Rega/át 

====············-==== ~-

Krónika. 
Rovatvezető: fr Tivadar. 

Az 6-esztendő utolsó nap
jalban főtiszt. Provinciális Atyánk 
meglátogatta klerikátunkat s ez al
kalommal könyvtárunknak aján
dékozta Halesi Sánndor Summa 
Theologied-tának két fóliáns kö-

tetét, mely a quaracchi atyák kia
dásában jelent meg. Tette fpedig 
ezt azért, hogy Rendünk nagy 
múltjából meritve életeszméket, 
nagy jövőnket biztosabban meg
teremthessük. Gyermeki hálával 
köszöntjük e k~gyes ajindékot, 

A "Schola Franciscana" iro• 
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dalml kOrUnk egyik korábbl hatá
rozata alapj6n, hogy t. l. a tiszt
t'ijltás ldejft decemberre teszi át, 
az els6 tlsztújltó gyalését 1929. 
dec. 30-án tartotta meg. A válasz
tás szerény keretek kOzt ejt6dOtt 
·meg, mégpedig a kOvetkez6 ered• 
ménnyel: Tftkárri válaaztatott Pr. 
·Károly, aki egyben aM. U, szer
kesztöblzottsáaának vezetO tagja 
is. A KOr jegyzöle Pr. Tivadar 
lett. Könyvtáros Pr. Kalll1zt, se
gédkOoyvtáros pedig Pr. Elek. jó 
muakátl 

janadr 7-én mea&kezd6ttek a 
preparáclók. jutott belöle böven 
miodenkinek. A vizsgák elég jól 
sikerültek. SorrendjUk a kOvetkezö: 
jan. IQ-ll. Biblicum. Mora~is fun
damentalis; 16-17. Dogmatica spe
cialis, Patrologia és Egyháztörté
nelem; 22-23. Moralis de prae
ceptis, Dogmatica fundamentalis 
és Patrologiia; 28-29. Moralls de 
sacramentis, és Catechesis. A 18·i 
vizsgákon Ft. P. Provinciálls el
nökölt, a többin pedig Ft. P. An· 
tal Prefektus Studiorum. 

30. Az általános OrOmmel 
teljes hangulatot szomorú búcsúz
kodAl zavarta meg; ugyanis jó 
jótestvérünk Pr. Krlzosztóm Szé
csénybe utazott, hogy e kis hely 
tisztult leYeg6jén feiOdfiljön. Ott 
kés2.UI majd Ft. P. Antal Exmi
aister klhlnö vezetése mellett a 
tedóglából, hogy távolléte a Stu
diomból ne legyen akadály a sz Uk· 
&éges tanulmányok befejezésében. 
Imáinkkal segitjUk ebben mi is. A 
mielöbbi vls~:onOátásra! 

Febradr l. Ma végre régi 
bbajunk teljesDiti Hozzánk ls be
kOszOntOtt a rádió, mely - kon-

vent vevc5jébc51 kOlOn vezetéken 
jut fel hozzánk. Az Iskolában sze
relték fel a hangszórót és Ft. P. 
Magiszter irányitása mellet Itt hall
gatjuk néhanapján a provinela ele5-
Irása szerint megengedett dara
bokat. A jós.ágos jézus fizesse 
meg böségesen azokn~k, akik szi
ves adományukkal ezt számunkra 
ls lehet~vé tették r 

Mdrr.ias l-ét, csonka hazánk 
fOlszabadúlásának 10. évforduló
ját ml ls megOnnepeltOk. Egész 
nap szOnet. 

5. Megkezdödött a lelkigya
korlat, melyet Ft. Provi11ciális 
Atyánk: vezetett. Napl három emel
kedésben tell kézzel szórta a mé
lyebbnél mélyebb gondolatokat és 
a szépséges eszméket. Négy ele
váctóba e12.mélkcdve vezetett ben
nUnket a Jegfönségesebb Eszmé-
hez, életUnk Alfájához, és OmegA
jához, a hófehér Ostyához, hogy 
az Élő Kenyérnek öntudatos vé
tele által benső emberekké le· 
gyUnk. Hisszük, hogy [•zavai ter
mékeny lélekbe hullottak. INem
csak papirra vetettük, hanem 
szivünkbe is véstOk minden sza
vát. 

A lelkigyakorlaton a rendház 
tagjain kivül megjelent még Ft 
P. Secretarius is azonkivül Fr. 
Szilvesater és Fr. Ince egyetemi 
hallgató testvéreink. 
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JJ.Isten segitségével a sz. en t
gyakorlatokat befejeztük. Konvent
mlse alatt Szeniorunk, Fr. Sándor 
letette annepélyes fogadalmait Ft. 
P. Provinciális kezébe, és ezzel 
örökre eljegyezte magát a jó Is-
tennel! Fogadja kegyesen az Úr 
áldozatát és erösítse mea öt ke-
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gyelmével, hoty amit fogadott, htl
ségesen megtarthassa "usque ad 
mortem." 

16. Az egri Érsek Úr 0-Ex
celenciája a szeminárium kápol
nájában Fr. Tibort diákonussá, 
Fr. Sándort és Fr. Károlyt pedig 
szubdiákonussá szentelte. 
Igy tehát elindultak azon a boi· 
dog úton, mely már egyenesen 
az Oltárhoz vezet. Sok-sok ke
gyelmet! 

A mai nap még más örö
möt is hozott. Ugyanis Kfnába 
távozott jó missionárius Atyáink 
kimutatták, hogy a távol Keleten, 
sok nehéz munkájuk közepette 
is gondolnak ránk. Ft. P. Ber
nát ugyanis megküldte kleriká
tunknak a tsinanfu-i német fe
rencesek most megjelent folyó
iratanak első számát. APOSTO
L/CUM. Periodicum Pastorale tt 
Asceticum. - Nagy örömmel 
fogadtuk, nemc~ak azért, mert 
azoktól jött, akik nekUnk a leg-
keclvesebbek, hanem mert igy 
közvetlen közelről ismerjUk meg 
missionáriusaink áldozatos mun
káját és buzdulhatunk példájukon. 
Ferences szivllnknek minden sze· 
retetével mondunk hálás k6szö• 
n etet. 

28. Kapisztrán Szent jános 
ünnepe; Provinciáok nevenapja. 
ft. P, Quardináa fényes papi se
gédlettel llnnepélyes szentmisét 
celebrált. Énekkarunk P. Hartmann 
Pál világhirü ferences oratórium
szerzőnek gyönyörll kétszólamú 
miséjét adta elő. Közben korális 
és polifón betéteket ls énekel
tUnk. - P'lverello hős Fiának 
zengjen mlnden glóriát l l f 

Üzenetek. 
Az eaész klerlkátunk ujJongó 

öröme és boldogsága főt. : P~ 
Hermenegild házfőnök atyánknak 
jóságos és megértö szivről tesz 
tanuságot, amikor bőkezüségéből 

új köntösben lát napvilágot a Ma
gyar Ombria. 

Szeretett Atyánk fogadja az 
őszinte hála szerető megnyilatko• 
z4sát itt is tőlünk, kik Főtiszte

lendőségedet e jótéteményért so
hasem feledik, de nemes bökezd
ségére máskor is számitanak. 

Buda : Főt. P. Tamás Alajos 
exm. úr budai házfőnöknek hálás 
szivvel köslAnjUk 50 pengős ado· 
mánvát. Hála-imánk nem maradt 
el. lsten fizessen bőségesen. 

Szombathely: Nagyon örü
ID nk, hogy jó Testvéreinknek se
gitségére lehettUnk a lelkigy.akor
latos stencilekke!. Szerettllk volna 

jobb álldpotban kllldenl, sajnos 
erre nem számitottunk. Gyönyör
ködtllnk a gazdag tartalmú "lf
juság"-ban és mi ·is örllltllnk az 
5 éves eredménynek s a benne 
megnyilvánuló hatalmas erőnek. 

Boldog Alleluját! 

Vajdahunyad: Segitségllnket 
szivesen felajánljuk máskor is. 
Örömteljes busvétet a Ferences 
Nemzedéknek ! -

JAszberény: Kedves Testvé
reinket allelujás szivvel üdvözöl
jUk! Sok vaskos cikket várunk. 

A munkák bekllldésének ha
tárideje junius 1. 
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