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IV. iul. 3 • .-n~ GyönfYÖB, 1930. ldL 

ABYAR UIB.RIA 
A KAPISZTRANUS FERENCES IFJúSAG NEGYED~Vl LAPJA. 

(Jazirat fYanánt.) 

Koronázás 1 031-ben. 
(Egy képben). 

Szín :István király p&lotája. A király imazsámolyán a feszület előtt térdel 

latván király: Én Istenem, most hallgasd meg imám, 
Szólj, mit tegyek még lábad zsámolyához 1 
Eléd tettem hitem, bizalmam, 

i;: ' 

.·, . 

Szivem szerelmét, mely csak Érted ég; 
Egy élet fényedt6l érett gyümölcsét, 
Pénzedból nyert új öt talentumot; 
Érted acélosult karom s csatáknak 
Pogány föt sujtó fringiáját; 
Ez ösz fejet, melynek hajszálait 
Pogány vihar csapzotta koszorúvá 
Gondokkal barúdált öreg homlokomra. 
Eléd tettem egy nép pogány szivét, 
Mely sötét volt, benne biin lakott, 
Mely rombolt templomot, szentélyt, hitet. 
Kereszted magyar rög szfvébe tiiztem 
S ma szentélyek tornyán fénylik, ragyog. 
Hitünknek fája vad törzzsé sudárzott 
S ha szent tetszésed úgy akarja, 
Mohát a századok raknak reá, 
Tövében milliók pihennek. 
De jajduljon ·belé a törzs, 
Rendüljön meg minden gyökér-izom, 
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Ha gyilkos törne életére 
S védje igádba hajlott őserő. 
De szólj, Uram, mit tegyek Eléd? 

TAvoiról halk, alig hallható ének árad a nyitott ablakon keresztül: 

Az Úr kertjében nyilt egy liliom 
Szemefényétól ittasult sugá r; 
Most koszorúként szent Szivére fon, 
Jöjj-jöjj velünk, az Úr csókokra vár. 
Szemed. mint az ég, szíved mint a hó, 
A föld árnyéka nem neked való 
Szűz Liliom! 

István király: Uram, szándékod nem értem, 
De bűnös szolgád mit tehetne még? 
Búcsút veszek tróntól-fénytöl-jogartól, 
Leróni vágyom tartozásomat, 
Könnyhullatással bánva bűneim 
S epedve várni érkezésedet. 

Az ének közeledik és most erösebben hallható: 

Szép illatod az Úr megkívánta, 
Szerelméböl önt égi koronát, 
Angyal-mosoly nyílik szűz ruhádra, 
Ajkadra édes, új éneket ád ... 
Elsirat néped, gyász ruhákat ölt, 
De vár az Isten - nem tiéd a föld, 
Szüz Liliom l 

latván király (sejtelmesen): Ö Jézusom, nagyot kérsz, érzem én, 
Mert csak dicsóséges kereszted hordtam 
S nem csorgot~ vére szívem hevére. 
De vérzik-vérzik szent kereszted, 
Szfvembe zárom fájó sóhajod, 
V árom, tedd reám sujtó kezed, 
Megcsókolom s a földi trónért 
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- Ha úgy szeretsz, - adj tövis-koron,t •••. 

E•y apród lép be: Felség, a Nádor úr, a Főpapok, 
Ispán urak mind egybegyülve · várnak l 

latván király: Megyünk fiam ... 

M~nyflik a trónterem. - István kil'ály a trónra lép, a Mélt61AIIok fél
körben körülveszik. A Nádor a Király elé áll: 

Nádor: Felséges Úri királyi szóra várunk, 
Bölcs ajkadról csak jó, fönség fakad. 
Parancsod, mint atya szava fiúhoz ... 
Karod népünk őrzö bástyája volt, 
Nemzeti létünknek a hit 
Mélyébe raktál fundamentumot; 
S míg me11marad e szikla épület, 
Lelked-kezed nyomát hordja magán, 
S Te tisztelt Öse lész e Népnek 
Míg él e honban egy igaz magyar ..• 
Miért tehát a véis6 akarat, 
Midön a vad fiú kebledre omlott, 
Szeretett atyjához megtért e nép ... ? 
Bár nem tudjuk, mégis készségesen 
Fogadjuk fenséges szándékodat ... 

latrin király: Nem érdemeljük meg dicséretük 
Nagyméltóságú Tanácsos urak, 
Mindenre Isten ad erőt ... 
És most az Ö szándékát teljesitjük 
S úgy véljük elhatározásunk 
Méltóságtoknak nem lesz ellenére. 
Mit ránk bízolt Isten - bevégezénk; 
A hit győzött - de karunk kifáradt, 
Úgy vágyunk csendben várni jöttét ... 
Nehéz a trón s felelni hogy fogunk 
Sok vétkeink-gyarlóságainkról, 
Ha bűnbánatra sem volt még időnk? 
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Az Úr aondoskodott már rólatok, 
Imre fiunk, reméDyünk csillaga 
El6ttetek nőtt királyi alakká -
Akarjuk, 6t diszftse koronánk ; 
Atlasz-vállára illő a teher, 
Szemében dicsőbb jövő hajnala 
Dereng s hitet-féltő sziviiDk ködében 
Biztos sugár ... 

MúidDyájan: Éljen Imre király l 

Nádor: Kardunkat tesszük elé és az ország 
Urának hódol... Fejérvárra megy 
Minden nemes, hol fölkenik a délceg 
S bálványozott fiad. . . mi is megyünk. 

Isván király: Kisasszony napjára ... 

Mind: Királyunk Imre l 

Egy apród lép be, - a király elött térdet hajt. 

Apród: Felséges Úr ... ! (sirva fakad.) 

Kivülr61 zaj, a t~rem hosszú folyosóján menetben hozzák halva Imre 
herceget. Gellért püspök, Gizella királyné, Ducisu, papok, szerzetesek, 

angyalok, vadászok, udvamokok ... 

Az anayalok énekelnek: Búcsúzz Atyádtól! csókolja m~ meg 
Koronázatlan sziizi homlokod, 
V érz6 szivébe súgd, hogy az égnek 
Koronája szebb, mint mit 6 adott. 
Öröm az égnek, ne sirjon a föld, 
Könny-harmatát az Úr szárítja föl. 
Ne sirj király ... 

A menet a terembe ér, a herceget leteszik. István és vele a faurak egy 
pilluatra megdermedten állnak, majd a király sáppadtan a halottra boruL 

István kirily: Ah édes fiam l 6 szent éi!.. . ne sirjak ... ? 
K6b61 van-e talán érz6 szívem, 
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De az is meghasadna ... ezer darabra ... 
Vagy úgy dermedt most eggyé; fájdalom 
Mibc51 vagy? Egyszer törsz, máskor fagyasztasz, 
Mint szivemnek itt kibült virága. 
Tüzes könnyek, fölmelegíttek-e 
Korán fagyott, szirom-kehelybe forralt 
Édes szívet, me ly mint a jég ... 
S én szívem minden cseppjét kiöntöm ... 

Gellért püspök: Király, az Isten is szerette c5t -
Szerelme mélyebb, mint tiéd. 
Az ég, nem látod itt a földön ... 7 
Egy vadkan ölte meg ·vadászaton, 
Az Úr akarta így l 

Gizella királyné: Szent akarat, 
Ha hív szerelmes gyermekem, 
Anyád szíve az, mely veled örül. 
De elég-e egy csók, végső tekintet? 
Az lsten oltotta belém,. 
Reád-gondolásom könny ben szülessék 
S örök jelen-valód úgy ragyogjon 
E legdrágább kristályon át. 

István király: Gellért, az Úr neni úgy tette-e rám 
Kezét, - hogy ősz fejem nem bírja el? 
Ö én vén csonka törzs, melyröl az egy 
Zöld ágat is letépte égi villám 
S erc5 nincs benne újat hajtani; 
Bün-e reményeim gyászfátyolát 
E megtört jövőre teríteni 1 
De csakha én merültem volna el 
Az élet folyóján örökre -
Csak egy atyának szíve sorvad el. .. 
Ó egykor világos szövétnek, 
Mely most utólsót lobbant s a sötétség 
Életre kelti újra hadait. 
Ah Istenem, Te láttad, hogy szereltem 
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Lelked földön kinyílt virágát 
A hit fényét, .~ most tán végleg kialszik? 
Csak fáradságom, munkám veszne el, 
S ne dédelgetett szerelmem, a hit l 
lmrém! semmitse hagysz atyádnak itt, 
Mindent-mindent sírba viszel magaddal 
Szívem, karom, reményem, koronám!? 
Jutalmam véres arcod, sírhatok 
S remegve adhatok egy búcsucsókot. 

Gellért püspök: István, ki lángra lobbantja elöször 
A fáklyát, most is meggyújthatja még, .. 
Nem látjuk szent szándékait ... 
Mondom neked, hogy Imre lesz a fény! 
Törüld le könnyed s lásd itt angyalok 
Vigadnak s várják, engedd el fiad, 
S szent koroná val ékesítik öt l 

l. Angyal: Liliomszíved örök záloga 
Ó vegye homlokod e koronát, 
Az Úr küldte s csak az viselheti, 
Ki szüz-éneket dalol és a Bárány 
Után megy s ruhája mocsoktalan. 

ll. Angyal: Én is köszöntlek s liliomjogart 
Hordozz, a szentek legifjabbika, 
Népednek első kegyes áldozatja 
Hullass liliomot Pannóniának 
Virágos kertjébe s te lész a legszebb 
Kegyelmet csorgató fehér virág! 

Ducissa: Menj, menj jegyesem! nem l az Úr jegyese l 
Szemed szerettem, mennyország van ott, 
Az édes Titok volt szerelmünk, 
Elérted s éa nem titkolom tovább .. . 
Szeresd helyettem, én is szeretném .. . 
Jöjj értem akkor... az Ur engedi, 
De méltó sem vaayok talán 
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lmrém, szent Imre herceg J nézz le rám J 
Könnyet nem Érted, Hozzád hullatok, 
Szerelmünkhöz vigyétek angyalok ... 

latváll király: Fiam szent ... ó én balga, sírtam, 
Szerelmes Krisztusom. . . édes Sebed ... 
Ily édesség - ó emberek, fiam ... 
Az ég kortJnázta királlyá, 
Az Isten újja kente fel .. . 
A föld hódoljon neki .. . 

Nádor: Magyar ifjak égi Vezére 
Els6 Szent, - drága V érünk, szüz Király! 

Mindnyájan: Könyörögj értünk... örökké. Amen. 

P. Kapisztrán. 

Szent János Logos-tana és a Logos
elmélet általában. 

(Második, befejez6 közlemény.) 

IT. A Logos Szent János elödeinél. 

Teljesen tOrléneli t~ny az, hogy a kereszténység nem minden kéazQiet 
nélkOl hanem megfelel6 e16készités és kOzvetftés útjan lépell a vilégba, fel
basznAlvAn és hozzákapcsolódván ama számos eszméhez, mely azon 
időkorban s az előző korszak nagy elméiben izzott. Ezen tény leszOgeEéH
aek asak lljabb beigazotását láthatjuk a jánosi Logos-tan vizSfAlatánil. 
Ma1a e tan is - nevétől számltóJag - nem isteni kinyilatkoztatásból eredt 
hanem emberi bö:cselkedésekbOI, okoskodásokbólvette tulajdonképen eredetét. 
Szent Jéaos aztán e sok· sok változbon átment kOlOnféle bizarr, a gazdag emberi 
k•pzelő erő által kitaléll és tin•oaatott, szémtalan bibés elemet onma1Aba 
folazltt tant ismerve és átértve, - keresztény bélye11e1 ellétott, hamisitatJaa 
iiUÁIIl tanitist akart annak helyére Allltani. Az ok itt fekszik, de bog 
meanyiben vette át az elOdOk tanftés6t, ava1y kOvette e tant illet6lt~, - a 
IlOvetkező feJtiillésekre bizzuk annak feltOnteaését. 
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1. Ha.oal6 taaok az ÚJ•zlve .. 6abea. 
Leghamarább és legközelebbi hasonlóségot találunk s~ent JAnos Logos

tanával, avagy PrologusAval mindjért az újszOvetEégi szent iratok kOzGit. 
a). Igy már Szenl Pál az 6 levelelben oly annyira hasonló tanftúl 

Ad, hogy a Logos tekintetéhen is a Prologusban semmi lij nincs, ami nem 
volna már találhat6 Sze nt Pálnál. Ö egyesiti az ember· Krisztust a "bGicse
séggel•, lsten "imágójbal". A sötétséget elfizö vil~gosdg a teremttsben 
ugyanazt a hivatást tölti be, mint a Prologusban; az Atya - e quo omnia, 
Krisztut - per quem omnia. 

b). A Zt~idókhoz irt levélben kOIOnOrképen találunk parellelizmust 
mind stilus, mind ideák tekintetében. Az előbbiekre vonatkozó1ag megegya
nek az ünnepélyes, előkelö hangnemet illet6le2, az utóbbit tekintve annyiban, 
amennyiben mindketten Kriszlus emberi rnfikOdds~t világfiják meg az Atya 
dicsőség~nek a fényében. Ámde mindezek mellett a megfelelő kDIOnbOz616-
gek is figyelembe veendők; igy sliJus t~kintetében Szent Pál gOrOgGsebb, 
világosabb, kOnnyebo, - Szent János nehezebb és héberebb; ideikra vo
natkozólag Szent Pál inkább Krisztus mediációjának átfogó (transcendentalis) 
jellegél akarja festeni s Osszehasonlitást végez a prófétákkal, - Szent jános 
tisztán Krisztus természetét On magában tekinti s összehat onlítást tesz 1 

Keresztelövel és Mózessel. 
c.) Ami pedig a köv. helyeket illeti: Zsid. 4, 12 ("Dz.ón gár ho logos tou 

Theou •.. •), ll, 3 (Vulg: "Fide inteliigimus aptata esse saecula ver bo Dei
rémali Theou•) és 2. Pét. 3, 5 (.kai gé ... szonesztóza tó tou Theou logó•) 
- ezek nem mások, mint lsten teremtö igéjének Vé lY erejének megszemé
lyesft~sei legkevésbbé jelölnek azonban személyiséget, mint amiként ez Já
nos Logos a. - Úgy annyira. hogy Szent János Logos t anának· fOggetlensqe 
mAr az újszövetségi iratoktól is tisztán és ~ilágosan áll tarialmakat és idei
kat illelőleg is, nem is &tólva arról, hogy a jánosi érrelemben vett Logos 
kifejezés az egész Újszövetségből telJesen kiányzik, kivéve a 4-ik evang~li· 
umon kfvUI még a két jánosi helyet. l. ján. 5, 7 és jel. 19, 13, :nelyek 
azonban épen ezért a kulato!t szempon~ot illetőleg számftásba nem ji
belnek. 

2. A "Loco•" az ale.aadrlal Judaizmus löképvl•ell· 
Jéaél: Pbllóaál. 

A Logos-fogalom fejlődésmanetében fOlOlie fontos részt alkotnak a 
zsidó Philónak erre vonatkozó tanai az 6 theozofista irataiban. Sokan vélik 
hogy Szent János ~sak az ö tan 1it Oltette át evangéliumába, s teszik ezt azérl 
hogy a természetfeletti elemet abból kizárhassák, s állit hassák, hogy az 6 Logos 
tana valóségban nem más, mint az ószövetségi kinyilatkoztatás tanának a 
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plátoni filizóflával való összhangzbbahozás vigyából eredt görög bölcseleti, 
bibliai és későbbi zsidó alkatrészekbOI álló keverék. Hosszas fejtegetés he
lyett mi csak tanainak rövid leszögezését, esetleges eeyezéseit a jánosi Lo
gos-tannal s lényegbevágó eltéréseit adjuk ugyanattól. 

A) Philó tanal a Logosról. 

a) Mi Philó Logosa lnma,ában? A dolgok Os képe, az h ten alkotó 
ereje, bennmaradó (immanens) világértelem; zsidó főangyal, főpap, az isteni 
emánációs világ tartalma s egyes lények~; önálló lényeg, sokaság; maga az 
lsten, lsten tulajdon egyedisége, máskor meg kUlönbözik az Istentől. A Lo
gos lsten ugyan, egy .deu l eros theos~', de az abszolút lsten alatti lényeges 
alárendeltsé2i értelemben. Főkép l'ét más erőt 1..gyesit magában: a hatalmat 
él a jósá~ot; s vita tárgya, hogy a Logos vagy ezek·e az uedeti, Látszik a 
keUöfl)Jötlinek, közö:linek, majd máskor épen e keltő komplexumának is 
Philó Logosa. S hogy személy-e, azt tulaJdonképen ismét nehéz eldönteni 
E kérdésre egyesek igennel és nemmel felelnek e~yszerre (Heinze). Belser• 
úgy látja, hogy Philó mint személyt akarja jellemezni, de analizálva 
csak allegórikus kifejezésnek ton~k fel (283. o). Dankó egyenesen tagadja, 
amennyiben Philó a Logo~t hiketész-nek, parakiétosz-nak mondja, sOt: 
areszkeiáz kephalé kai '·!Ios. (208.) Aall szerint a Logos egy egyedUl álló 
kUiönlegesség. Lebrelon ismét személyesitélnek mondja, amennyiben Phi16 
kUiönbséget tesz lsten tökéletes lénye lsten reánkvonatkozó rnükOdése között. 
Valójában pedig e kérdést talán Philó sem tette fel magának (Heinze). Az 
O Logosa te h H tulajdonképen mindannak a gyüjteménye, amit az Ószövet
ségben s a palesztinai zsidóságban a panim stb. fölött, az altxandrinizmus
ban a szofia fölött s a görögöknél a logos fölött kibölcselkedtek. 

b) Ami Philó Logosának Istenhez való viszonyát illeti, nem a Gen. l. 
27- t veszi kiindulási alapul, hanem (az O forditása szerint: .,teremté az em
bert az lsten képe utánK) lekövetkezteti, hogy lsten képe (eikon) valósjgoa 
léted~, mely ismét más számára minta (paradeigma) vagy plátoni megjel61&
bea az ösidea (idea vagy archetUpon) 1 amennyiben a dolgokba lesz be
vésve, "pecsétnek" nevezhető. A Logos bizonyos értelemben .,érnyék• (szkia 
Thec,u), melyet lsten vetít, ugyanolyan határvonalakkal annak káprázatos 

· fénytartalma nélkül; lsten elsőszülölt fia (h üiosz prótogonosz. neóterosz 
hUiosz Theou s deuterosz theosz) Philó Logos-tana. inkább a Logos kOlö
nös lényét, mint a közös isteni létet akarta kiemelni. 

c) A vil~al szemben a Logos úgy tünik fe1, mint a közös Jét, mely 
minden dolo1nak alapul szolgál. V. ö. Deut. 3., 8· A teremtményeket fönn
tartja, mint .Logos tomeus", s vezeti (v. ö. Ps. 23) és kormányozza Oketp 
mint .hoparchosz Theou•. A Loeos részben archetupon, mely szerint a vil'& 
teremtése végbemegy; másrészt a teremtés organon-ja is (Gen. l. c.), s6t 
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eszközlöjt, amennyiben a rossz lelkeket s minden anyagit O teremt (di' hou 
ho kozmosz kateszkeuaszthé). 

d) KOlönös jelentöségQ végül a Logos viszonya az emb"""' szemben 
is. A L'lgos az ember Osképe (v. ö. Gen. 1, 17. s 2, 7.). Sem nem terem
tetett, sem nem teremtett, amennyiben az ember és lsten között áll (Deu t. 5., 5.). 
KözvetflO: lsten részérOl rendeletei közzétevöje, kinyilatkoztatója és próféta 
(Hermeneus Theou) (Oen, 22., 16; Deut. 6., 13); az ember részérOl az 6 
közvetitése főpapi jelleget kap, eltörli az emberek bíineit, s közbenjár ·lsten
nél. (Lev. 16., 17.: nem emberi, hanem valami isteni, azaz Logos). Végül 
kOIOnOs miszlikus viszonya van a Logosnak magával a lélekket is. 

B) Hasonlatossigok Szent jános és Phlló Logos-tana kGzGtt. 

a) Csaknem általános a vélemény, hogy Szent jános a Logos nevflt 
jézus istensége meg~ilágftás~ra Philótol vette. 

b) Egyetért továbbá Philóval a Logosnak, mint lstennek (Theosz) me&
jelölésében. (Azonban Philó: deúterosz theosz, stb.) 

c) Mindkettönél közös voná~ egy önmagában létezönek a felvétele, aki
ben a Lo~os lstentől megkülönböztetve van. . 

d) Szent Jánosnak is van hasonlóképen télna a Logosnak a világ 
teremtésében, közvetftésében közvelilO tevékenységéről. Él e mellett Philó 
jellegzetes kifejezésműdjával : d i a uton (t., 3.). (Lásd fentebb A. c.) 

e) Mindketlen úgy tekintik a Logost, mint egy kiválóbb, az emberisé
get megvilágololtó hatalmat. 

Ezeken kivül találkozunk még egy-két analóg hellyel, melyek szintén 
az esetleges rokonság mellett vallanának. 

C) L6nyegbevigó kDIGnbGz6ségek a két tan között. 

a) Philőnál a Lo.os Isten els6sziil6tt lia, mint akinek az atyja lsten, 
anyja a bolcseség, de nála az lsten atyaságának kizárólag származási jelen
tősége van, mig 

Szent jánosnál szintén lsten fia a Logos (Filius Dei), de nem a terem
tés az, ami Istent atyává teszi s a világ már nem lsten fia nála, neki csak 
.egyszülött Fia" van (monogenitus, ki az atya kebelében van). 

b) Philőnál a Lo.os, mint reveidtor - lsten tökéletlen reprezen
tálója, -

Szent jánosnál Istent tökéletesen és szuverén módon nyilatkoztatja ki 
(.Aki engem lát, látja az Atyát"). 

c) Philőnál a Lo1os a lfll'emtlsben csak lsten eszköze, -
Jánosnil sohasem tisztán eszköz ; egyenlO hatalommal rrndelkezö, ugyan• 

azon akciói vannak, mindketlö egymásban van. 
d) Philonál a Lo1os .mezosz tón akrón", lsten és ember között, -
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jtnos'lil nem c;upin kOz'Jenálló (intermediátor), hanem meditJtor, 
egyesiti Istent és embert, nem mert közOttUnk van, haaem mivel 6 egyszerre 
lsten és ember is, s minden teremtmény fölött. 

e) A LofoB iBitltaBIIIt illetőleg : Philőnál a Logos összekötő esse 
(lény), lstennek hfvla 6 is ugyan, de egyszerUen: ho theios logos, -

mfg Szent jánosnál a Logos világosan lstennek van kijelentve. 
f) Philőnál a Lo.os nem BZtlmlly, hanem erO, eszme, metafizikai és 

mithológiai lény, -
jánosnil a Logos - jézus Krisztus. (Ez az az ember, kirOI beszél, 

kinek életét és halAlát el11ondja, de elsOsorban az örökkévalóságban.) 
g) Philőnál a preszbűlátosz logos mellett a logoi sokasága áll, -
jánosnál a Lo/lOB ,/lytldiJI áll. 
h) VégUI Philó sohasem egyesilette ideáival ama két főtulajdonságit 

jános Logosának, t. i., hogy O a "világosság és az élet". 
E mélysdntású ellentétek teljesen alaptalanná s igazságtalanná teszik 

azok komolytalan, felszines állftását, kik az Evangelistát Philó-féle plágium
mal vádolják. 

3. Loaos-ayomok a palesztíaai zsid6ságaál és az 
ószövetségben. 

A sok véle'llénv által s~ent jános f01rásbányáján1k tartott eme philóni 
Logos· tan kezdl'lpoatjai pedig a palesztinai zsidóság szent könyveiben, a 
Bibliában vannak. 

a) Legfontosabb e tekinletben az u. n. "Memra-tan 11 -- a targumban 
az ószöv. ka·ld paraphr~zisokban, főképen peu ig Onkelos és jonathán ben 
Uziel - Gamaliel, ill. Hillel tanftv~nyai - targumaiban. Mindketten hasz
nálták a magát kifelé kinyilatkoztató lsren megjelölésére a "Memra" nevet 
a Szentírásból átvéve, hol lsten szava dabar, dibbur, maamar v. (az arámi) 
memra szóval van jelezve, e kifejezést helyezték paraphrázisaikban sok he
lyen a jehova helyett az eredeti szövegbe. A. memra általános jelentése: 
lsten szava, beszéde (logos, vagy rhéma) a prófétákhoz vagy pátriárkákhoz. 
(1. Móz. 15., l.; lz. 2., l.) (A 32. Zs. 6, 9. v., 147. Zs. 18. után lsten min· 
denható s teremtö szavát jelenti s a chokma-irodalomban bizonyos költ6i 
megszemélyesítésban találj uk, v. ö, Bölcs. 16., 12; 18., l+.) A targumisták 
11en eljárásáb ~l kilvetkeztetjUk, hogy a zsidók a Mem ra-jahvé-t mint személyiséget 
fogták fels azért ahollsten cselekvőleg lép fel, mindig Memra-jahvé-t emlitenek. 
(V. ö. l. Móz. 7., 16; n., 20; l. Kir. 2o., 15; V. M6z. 4, 33; ll. Móz. 3., 
12· 4., 12; lz. 6., 8; 8,, 14.) e helyeken tehát a "Memra-jah ve él, beszél éa 
cselekszik• (Lebreton). 

Onkelos és jonathan tehát majd Istennel, majd a Malach jahvé-val. 
majd a Messiáaaal azonositják a Memrát látszólag, annak nyilt kimondisa 
néiiEQI. Vagyis niluk lsten, az önmagában meghatarozatlan lény, valahánya 
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azor kifelé megnyilatkozik, mint Memra lép elénk ; de a Logos-fan fejlődé· 
eében semrni k015nös. szerepet - mint látluk - nem játszanak. 

b) Mások hasonlék~ pen Logos· nyomokra akadnak a palesztinai zsidó 
teolt'lgia i<nrében az u. n. Ch•kina· tanban. Érlelték alatta elsősorban a 
templomban, azután az izraeliták gyUiekezetében lakozó lolenséget. Innen 
átvéve! a Tar2um~·an is hasznrlafos volt e S7ó, mé~pedig mindég a magát 
kinyilatkoztató Istenre vonatkozólag, Igy főkép a Sinai· heRyi megjelenésről. 
Ez azonban nem más, mint lsten körülirása, de nem valami előzménye az 
alexandriai vagy a keresztény Logosnak. 

c) A zsoltáros a t•remtést lsten mindenhaló igéjén~k lulajdonftja: "Az 
ú r igéje által erösi tt>l!ek meg az eg tk. ~ert ö szólt és lettek; ö parancsolt 
és létrejöttek." (32 , 6., 9.) (Evvel rokon: "Kibocsátotta az ö igéjét és meg
gyógyftolta öket"; Zs. 106, 20). A'talában sok hawnlósá..:ot vélnek föl
fedewi a Gen. elsö fejezete s Szent jános Pto!ogusa között. Ezt illetőleg 
megjegyezzUk, hogy amellett, hogy mindkét iratban RZ elsO sz ó ugyanaz, mindket
tönen a Logos által teremt az hten mindent (Mondá lsten: Lt'gyen ... és 
Jön úgy) s mindketrönél azonos kifejezés által van a teremtés tén)'e feliOn
telve: Fósz egenelo; - a kOiönbségek IÉn~ eg t sek: az általános eszme rem 
ugyanaz. A Gen.-ben Elohim szerepel, a 4. Ev.· ban a Logo~, rnelynek a 
Gen.-ben sem személyisége, sem természetfölöttisége nircs úgy kidomboritva, 
mint a 4. Ev.· ban. 

d) A jeruzsálemi tar.umban ismét azt látszik kiemelni a targumista. 
hog~· mi nem lsten hasonlatosságára, hanem lsten képmásának, másolatos
ségAnak a hasonlatosságára vagyunk teremtve. Ez azonban le~följebb Philó
nél szo1gált alapu'. ki szintén az isteni nount, azután a nousz mezosz-t: 
a Logost, mint annak képmását ("paradeigma toutou") és végül az emberi 
nousz-t, mint triton lllpon kai apeikonioma tou logou-t vette fel tanaiba. 

e) Harnach a Kendel Harris állal egy Tigris vidéki, kb. négyszáz éves 
szfr kéziratban fölfedezett (s 1909 ben először kiadott) 42 u. n. Salamonf-
6dában vélte megtalálni azt a bányát, melyböl Szent jános evangéliuma 
számára fejtegetett. Öröme túlkorai volt. u. i. a jelenlegi tárgyilagos tudomi
nyos vélemény azok keletkezéstt a ll. sz. gnosztikus irodalmából származtatja. 

f) Mások jelentOs fejlOdés elemeit látják a jánosi Logos tannak a bib· 
liai u. n. Aftllyaltanban. (Jos. 5.,14; Dán. 10., 13; Gen. 16, 7·14.: 
Male'ak Jahve,) Philon azonosHja a Logost jehova Angyalával s a legtöbb 
atya Jáhve Angyalában az. l2e személyi megjelenését látja. Ez azonban 
veszedelmes magyarázat, mit az atyák elöre nem láthattak. Szent Agos!on 
sze ri nt ez egy teremtett an~yal, Szent Ta más szerint szimbolik u~an reprezen
tálja a Fiút (mint galamb, tOz, stb. a Szentlelket). 

g) De az ószövetségi szent könyvek direkte is gyakran szólnak a bölcsesqgel 
kapcsolatban arról, nemcsak, mint lsten lényeees tulajdonlágaról. hanem, 
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mint isteni szem61yr61 is. Ezt litjuk mir a Péld. k.·ben is. elsOsorban -aaon• 
ban a Bllc:& i. nyujt tObb szemléletess6get erre vonatkozólag. Igy taliljuk, 
hOlY az .. ~rtelem Lelke" - az isteni bOic&eség - tulajdonképen az .lsten 
erejének ihlete éa a mindenható lsten fényességének tinta kifolyisa, az 
OrOkkévaló viiAgossA~ fényessége és az laten dics6s~ének homily néii.:Oli 
tOkOre és az 6 jósA~ Anak Abrbolata•. (BOI cs. 7., 25·26) .Az 6 ne:r.eaa.ét 
dicsölti egyOttlakása az Istennel (&Olcs. 8., 3.) s az 6 trónusa mellett foRlal 
helyet•. Majd .,lsten mindenható igéjének• nevezi a:!t, - kivel lsten min· 
deneket alkotott, az eh6 embert is (Bölcs. 9., 1.), - ki vagyis• a te min· 
denható igéd mennyböl a kirilyi sdkbOI, mint kemény harcos, a veszedelem 
fOldének k0zep6re leszökken t•. (BOica. 18, 14 15) 

Az 6skinyilatkoztatb tartama utAn sohasem esett kétd« alá, hogy idOk 
folyamin Izrael népének lsten Fiáról, a Logosról nem jOtt volna kinyilatkoz
tatAs, m6gpedig .lsten bOicsesége" jelölése alatt. A fenti helyeken lsten b61· 
caesége oly módoa van lefestve, hogy mi ott valami isteni szubsztanciira 
10ndolunk. Fellono helyet tatAiunk e tekintetben Baruch könyvében (3., 38.), 
boi az eredeti szOveg szerint: .,Ezek utAn 6 megjelent a fOldOn és az em. 
berek közOtt vándorolt•. Ezen kifejezésbOI következik, hogy az Egyház a 
Baruchtól emlitett bOicses6get, mint valami isteni szemétyt fogta fel, aki mint 
á megtestesOlt bOicseség a viligra jOtt. (Zachokke.) - Azonban mAsok véle
ménye szerint is, igy Heinze, Heinisch. Felten: a Bölcs. könyvének szerz6je 
a Logos személyistgél tulajdonképen még nem tanftja, hanem csak meg
személyesftve Allfrja elénk, határozottan nem fejezi ki. Az t\jszov. Logos·tana 
lesz csak kimondésa annak, mit az óazov. idézett helyei még csak sejtet
nek (fischer·Colbrie). 

4. A Lo.- a heU6a •W••••a. 
A korábbi, réuben ósd)vetségi Lo1os-alap1ondolatok, mint a .megis

ftler6s ura•, .lsten gondolata•, .Baal arca v. neve•, .Mitra szava•, .jógon· 
dolat, értelem•, slb. utAn jutunk a goroe bOicselet nousz és loaos terminu· 
saira, mellyel a vilAgegyetemben uralkodó szellelililéget (rend, fejlOdés, cél
szerOség) az an,a~tól megkOIOnbOztetnl akartAk. Wglgvonul ez a tGrekva 
a egész gorog filozófito, mellyel az anyagvilAgnak magyaroatit - mél• 
piCiig valaral magasabb ok Attai - iparkodtak megadni. Az dlulól· 
hni ~ldl a1 al•zantlrfnfzma•n l• d/PIGtonfzmraon, ma/il 
eu 6utofcfzma.on df •1/atani ·~•z a Lo~u-lo~alom iflntlalál 
~: B."""lfll,_". Marcus Aurélius, majd az alex - ujplat. -
mus homAJyos fogalmazoltsAell 1 nehWrthetc5ség~ Logos-fogalmai tehAt 
a lltoicizmus medrébe vezetnek, mely a 16nyegeaebD ellent~ekben kereste a 
11r0g bOicselet Altll mecmoqatott s Anaxacoris (nousz), Aria olelea (nousz) 
aetteliD-:i utin fejtG;ttlnek- indult Loaoa-ctirilcat. E ta\lhomilyos. de 6rdek-. 
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61 tanulságo,, a Logosra vonatkozólag ~JZdag, - b!r n ~m fogalmi .ismeret
fejiMc!st illetőleg, caupin emberi gondJlattermékenység szempontJiból is c!r-
16kes terület bő anyagot nyujtana a kutató észnek, mivel azonban határo
zottan tudjuk, hogy Szent János evangelista a gOrOg bOicfelet vizein nem 
sokat hajózott, v. i. azzal behatóbban nem foglalkozott, Igy e téren is a 
rc!szletesebb nyomok keres63e feladatunkon kivül esik. 

Mégis a Logos-fogalom fejlödését, ill. annak kiindulád pontjához az 
utat a •zfoflnr•ohn ét kapjuk: kik szerint a Logos a világ immánens ér
telme; igazság, mely azt kormányozza; törvény, mely azt igazgatja; tfiz, mely 
azt táplálja és megemészti. A Logos. mint ilyen, azonban nem más, csak a 
kUlönbözc5 nézetek sokfélesége, melyek alatt a sztoikusok az univerzumnak 
tevékeny és isteni prindpiurnát szerelték maguknak rrprezent, 1pi. Plutarcboa 
a Logost a providenciával azonosflja, ellentétet és kUzdelmet állít fel a ter
mc!szet és a Logos közölt ott, ahol a sztoikusok kOlönben azonossségot ta
oltanak; v. i. minden két torvénynek van alávetve. Az individuális természet
nek, a részletes törvénynek, mely nem tud előidézni mást a világban, csak 
rendellenességet és zavart, - s a Logosnak v. észnek (lex supréma et po
tentissima), mely maga alá rendeli a kUiönböző lélezőket •s egy fels5bb cél 
szolteálatába allltja. Röviden a sztoikusok Logos alatt a világon uralkodó világszel
lemet értették. Sztoikus tehát annak a megjellllése, mint ható és éltető erc5 
ellentétben egyesek (Siegfried, Babura) szerint a plátói logos-felfogásfal 
mint .idea tón ideón" (archifipus idearum); mfg Lebreton egyáltalán tagadja 
a plátói Logos-tant, mint amely ellenkezik Plátó autentiku~ filozófiájával. 

Igy jutunk el mindezeken kereszUli egészen Herakleiti• (c. 5CO Kr. e.), 
a .panta rhei" és a .polemosz patér pantón" tanftó atyjáig, mint a Logos
fogalom bevezetöjéig. A világmindenség lényege a tOz; ez a tfiz érrelmes, az 
egész univerzum öt uralja. Alex Kelemen szerint ez a túz Herakleitos Is
tene, Stob6e szerint ez a végzet, Sextus Empiricus szerint ez a:z univerzális 
ész és az isteni Logos. A Logos az emberi életben, az erkölcsi világban is 
érvényes: az egyedi lelkek csak akkor intelligensek és racionálisok, ha evvel 
a Logossal egyesülnek. Ez a Loaos a világ törvénye, az igazság értékmé
rc1je, az igazságosság szabAiya. - Itt pihen a Logos-fogalom bOlcsOje, in
nc!t indult el nagy fejlödc!s·útjára, mignem az i&teni bOicseség s gondviselc!s 
akarata felytAn az ókor sok sejtelmei, a po1Any és zsidó bOicselet rengetei 
erőikOdései utAn tOkéletes tartalmi maggal s tiszta, homálytalan meRnyilal
kozásban felcsendUl a Szent János- i evangélium elc5szavjban az igazi Logos 
istenségél és személyiségét OrOktc51 fogva való létezésében hirdetve. 

Befejezés .. 
E pAr oldalon levezetett vizsgAJódisok eredményeképen mindezek utAn 

is mAs v61•mc!nyGsszefoglalbt leszögezni nem tudunk, mint az örOk Logosnak 
nagy, isteni gondolatisigit. Emberi kutató, igazdgot dgyó, kereső elme 
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az isteni nagy misztériumok mélységesen mégis oly egyszerGen csodb IH 
1yeibe bele -soha nem hatolhat, itt csak csodéa isteni megviljgitások felté
telezését lehet és kell való s ténynek elfogadnunk. 

A Logos, mint második isteni személy, a jó lsten legszebb és legna
gyobb gondolata. ~It s e névvel illette Ot Szent János evangélista emberré
levését meielc5z0 örOklétezés.ében, élt közOttUnk megtestesUlve, 111int Jézus -
Kriszt us földi életében, de él, mert nem veszhet el, azóta is mibennünk és 
közöttünk itt h 1gyv ín m 1git f !h !r L'>gosként áltata alapitott Egyházá b Jn, 

,~ mint idOben és térben tovább élO és müködO titokzatos Krisztus - Logost 
1 mint az; emberiség történetébe folyton beviligiló nlgyJjézusi gondolatot. A 

fiú: lsten örök jézusi Gondolata, az Ostya: Jjézus nagy Isteni Gondolata, 
Verbuma, Logosa. A mennyei Atya legszentebb s legszebb gondolatát -
az örök isteni, _általa gondolt s vele egylényegO személyes lsten-Fialt ve
tette el eszmékkel telítve a küzdO embervilágba, hogy Az a Logos eszméi 
legszebbikét gondolván legorágább Önmagát Oltesse termékeny lsten· aon
dolatként a hasonlókép gondolkodni tudó és akaró emberszentélyekbe, hogy 
azokból is belOle gyökerező új élet, világosság és virágzás származ!ék. Leg
méltóbb befejezése e nagy, isteni gondolatvirágzásoknak az örök Logosban 
rejlO szent, isteni eszmék méltó továbbgondoláFai és ml'gvalófltásai. - E 
dolgozat is ezt a célt szolgálla. 

'· ~ 
f. 

Fr. Szilventer. 

Ballara Ltiul6 dr.: A Logostan 6s Szent Jinos evangéJiuma HUtud, folyófrat, 
xxm évr. 

Bl."lnf dr., Aug, .. : Brkllrumr des Evangelium& nach Johanne&. (lxegetlsches 
Handbuch zum N. T. B. III.) Mllnster, 1869 

B•IMr, J ••• dr.: Einleintung ln das neue Test. - Aufg, 2. Freiburg in B 1905.
Danlt6 J.: Historia Revelationts Divinae N. T. - Vlndebonae, 1867. -
Lc&N,_., Jules .. : Les origines du Dorme de la Trlnité. Paris, 1919 
L.".,.,., P. M. J, .. : gvanclle selon Salnt Jean. Parta, 1927. 
Pf&l, Franz X dr •.. : Kurzgelaster Commentar zum Bvangellum des bell Johan· 

nea. Graz, 1882. 
81."".4, dr, Carl. .. : Philo von Alexandria. Jena, 1875· 
Trlcal."ae, Joa. Petrus .•. : Bibliotheca manuaUs Bcclealae Patrum. Tom. I-V· 

Romae, 1872. 
Vacant A ... .Mat.,.,.of E ••. : Dlction11ire dd Theologie Catholiq•te. Paris. T. V, 

1911; VIII. 1925 
Filfelemre m6ltó sajt6 hiba az els6 részben (8. l ) .a LoJOl fc~Uött tartou teoló· 

Jlal lntúhdlnd11 nevez. B helyett olvasd: ... teolóJial .,." .. .,.."_ •• 
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A Szent vér mint probléma .. 

Qyonge emberi 6rtelmDnk által kiceiholt igazdg csak szikra a végtelen 
hlztengerb61, m6gls mily rtehez kipattantani. A picinr vilégf~ó mécses olajit 
pedig, melynelr imbolygó fényén61 járunk, nem ritkán csak gigászi kUzdel
mek árán sajtolhatték ki. Az emberek lObbazor szinte emberfeletti er6Yel 
csörtetnek az igazség után, mert lelkDirben valami lángrarobbantotta ezt a 
bennUnk szunnyadó metafizikai parazsat: duc in altuml siess, evezz a m61yre! 
ts ezeknek a szellemi kOzdelmeknek a szeml6lete nemcsak a lelki energiétól 
feszOic~ ifjúnak kedves, mert lelkében maga is kUzd a szeml~let alatt. hanem 
mindenkinek. Kár, hogy ennek a bemutatáséra a dogmatikus kézikönyvek 
nem Ogyelnek. Pedig mily érdekes lenne már magának a régiverelO fegyve
reknek a látása is, hát még harcm'ldoraiknak a szemlélése. Kelki mélységftnlr 
csak nyerne vele. 

Mi az alibbiakban egy hatalmas kUzdelmet fogunk bemutatni az akkori 
fegyverekkel s harci taklikával együtt. Két óriási tábor áll egym6ssal szem
ben: a dominikánusok és a franciskánusok tábora. A franciskánusok azt Al· 
Jiljtk, lao•y ICrúztaanalc a k•resztlán Iciimiitt vlrlt sirban leltvlsi
nek 3 napJa alatt nem kellett volna Imádni, mivel az i•ével val6 
e~sl•e me•szalcadt: a dominilcánllllolc Ip az ellenlcez6Jitl E prob· 
16ma kOrUI folynak aztán a véres harcok. Hamarosan észrevesszük, hOlY a 
dominikénosok kOIOnOs előszeretettel használnak egy durrogó t~gyut. Mi ter
m6szetesen a franciskánusok pártjára állunk. S ct:ak miután lálluk, hogy az 
egyik fél sem bir a másikkal elbánni, szedjUk elő modern harci eszkOzeinket, 
bogy testvéreinket diadalra segitsOki Remélhető· e ilyforrnén g)özelem? 

Katolikos dogmáinkról, tanainkról gondclkodó embert olykor-.olykor 
valami benső aggodalom szorongathat: ó, Istenem! nem jOhet·e el valaha 
az az id6, midön napllit világosabb lesz, hogy az Egyház tanai, dogmái 
közlll valamelyik hibás, kOIOnOsen melyben bizonyos értelemben természet
tudomány is szerepel. Hiazen a régiek ebben igen könnyen tévedhettek l 
Hátha semmi tanulságot se tudnók ebb61 az igénytelen értekezésből levonni, 
de azt minden bizonnyal, hogy attól nem kell félnnnk, de nem is szabad, 
mert ime itt az evidens példa rá! Az ·egész világ kcU részre válva, a szel
lemi fegyverek halmazával kUzd rettenetesen valamelyik vélemény diadalra 
jutásáért sőt nem ritkán emberi szenvedélyek, szeszélyek, érdekek is bele 
beledoreed~tek a vitába, s m6gis az lett a vé1e. la~y az ~ylaáz e Ich
disben nem dlntlttl Ezért e kUzdelemben lsten bátorftó újját kell meg
látnunk: ne féljetek kicsiny hiUlek l 

E jelen dolgozatlal nem akarjuk nyiltan megtámadni a sok· jelen 6rte· 
kez6ssel ellenke16 v61em6nyl tartó és nagynevl hittudóst! hanem inkább kér· 
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jlk k. Olvasóinkat, hogy e mOvet a kis madtr szirnypróbilgatAsainak vegye 
aakl Etért szfvesen fogadunk birkitől jövő hozzbzólbt és ll Ibaigazilist l 

~rtekezésOnk schematikus Abriloiba a következő: 

A) A ..... k lllloaúa. 
A probléma története. 
A probléma érvei. 
A problémával összefüggö term•szelludom6nyi nézetek. 

8) PnM6•4nk a :XX. ••úad ••••'-• alatt. 
A vér probl!mája. 
A test preblémája. 
Az axiórna válsáea. 
Ríei fogalmak uj köntösben. 

A) A probléma története. 
l. • Ugyanez évben (1351) egy mAsik heves vita is keletkezett a do

monkos a ferences atyák közOtt Barcelonában. Uayanis az emlitett városban 
qyesek azt állították, hogy Jerladasnak szenvedlslcor ki6ml6tt vir• 
••lfl6niilt az lsttm8l~tll sanguinem Christi in passione effuF um, a Divi
nilate fuisse separátum és ezért a halál hérom napja alatt nem kellett volna 
imádni; igy a ferencrediek házfőnöke, Bajuli Ferenc testvér is ápr. 17-6n, 
Dllypénteken, rendbbcinak nószékéröl ezt predik61ta. Az akkori aragóniai 
lnquizitor, (a domonkos) Roseili Mikl6s levélben tudomására adta ezt Mar
landi Vasco jános limogesi (do11onkos) bibornoknak ... Ez azt irta vissza, 
lloay neki j61. 20-in a pipa élőszóval azt a meabizist adta, bogy azokat, 
akik e tant hirdetik, kényszerUse tanuk vissJavonbára: mivel ezt hirdetni 
eretnekség. Miklós inquizitor teb6t jános bíboros levelére támaszkodva tzi
lOJUan járt el a hbfönökkel szemben és elérte, hogy ez 1 Ka'iria és a bar
celónai pOspOk jelenlitében visszavonta tanitását. • Igy kezdi W adding (i. •· 
T. VIli. n. XIII} ennek az eseménynek a leirisit.1 

1 Fölhasznált irodalom. 
Ean Fr.: Enchiridion. Brixiae, 1902. 
Fra•••n Cl. O. F. M.: Scotus Academicus. T. VII. Romae>. 1901. 
Ma•triaa B. O. F. M.: I>isputationes Theologicae L. lll. Venetiis, 16i5. 
Ptl•cla Clar. S. J.: De Verbo lncarnato ... T. IV. 3. Friburgi Brigovlae, 1909. 
Tanqatlrtl,)l: Synopsis Theologiae Dogmaticae. T. JI. 22. Parisiis, 1929. 
Mllln J . .S. J. De Verbo Incarnato, Oeniponte, 191-i. 
Sclaltz A.: Dogmatika. l. Bp. 1923. 
'Waddi,., L. O. F. M.: Ann&les Minorum. 2. T. VIII. Romae, 1733. 

" " T. Xltl. " 1735. 
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A dologból nem is lett nagyobb baj. A kérdést elejtették. A téma csak 
113 év mulva vetödölt ismét felszfnre, még pedig Marchiai sz. jakab sze
mélyével kapcsolatban, mely aztán hatalmas, izgató problémávi növekedett. 
A dolog így törlént l Marchiai sz. jakab 1462 áprilisában, LombardiAnak 
Brescia nevQ városában prédikált a népnek feltámadas reJZgelén és akkor 
emilrette fel a már-már teljesen feledésbe burkolt gondolatot. A következö 
napon Baptista dominikánus nagy hévvel az ellenkezőjét hirdette s sz, jakab 
tanát tévesnek és helyt~lennek mondotta. A nép pedig megbotránkozott ezen 
és zúgolódott, hogy az apostoli szónokok igy ellentmondanak egymásnak. 
Ekkor már Marchiai sz. jakab beszédét egyesek elmondották Bresciai jakab 
dominikánusnak, Lombardia altkori inquizitorának. Az inquizitor hivatásának 
megfelelöen mindennek elejét akarta venni s a következO igazán barátságos, 
az irójáról sok jót el3ruló levelet irta. 

Krisztusban Tisztelendő Marchiai Jakab testvérnek, egyszersmind 
Tisztelendő franciskánus Atyának, az Evangélium kiváló hirdetóiének l 

Tisztelendő Atya, mindenekelött jóindulatodba ajánlom magam l -
Minthogy Tisztelendő Atyaságod iránt mindig megkülönböztető lis7-tele
tet éreztem és különös tiszteletemmel öveztem, azért elhatároztam, 
hogy tudomására hozom azt, ami a Tisztelendőséged, és a nép jó hir
nevének, amelynek üdvéért muukálkodik, hasznára válik. Többen 
mondotfák nekem, hogy Tisztelendő Atyaságod a tegnapi nyilvános be
szédben azt mondotta, hogy Krisztus halálakor négyféle különválás 
történt, még J)edig: 1. a test és a lélek, 2. az Istenség és az emberség. 
(sic l) 3. vér és a test, 4. a vér és az I.tenség egymástól való elválásal 
Ami a három elsöt illeti, tényleg semmi kétség, de a negyedik állításon 
t. i. hogy a vér elvált az Istensé.t6l, sokan csodállwznak. Én azonban 
azt állítottam, hogy nem beszélhetett így Tisztelendő Atyaságod, mert 
mint veterán és emerítus harcos igen járatos a tudnmányokbao; és 
hogy az egész nép üdvéért fáradozott. Ezért sebtiben nem is adtam hi
telt a beszélökoek. Azt mondottam nekik, hogy vagy nem helyesen ér-

Donat J. S. J.: Summa Philosophiae Christianae. T. IV. 2-3. Oenlponte, 1915 . 
., " T. V. 2-3, ,. 1914. 

Badyma E.: Az élet problémája, Bp. 1912. 
Alezaruln B. és Lenhossék M.: Az ember. Bp. 1905 
TWit M.: Medicilia et Psychiatria Pastoralis. l. Eazter1om. 1928. 
T.,.".lu.tladomlinyl K6zl6ny. Rt. k. (1929) li és 18 sz, Lenhossék llihily: 

A vérröl. 
Rellllo. 74 évf. (1915) IX. az Hajós J.: Az érzékel6 lélek az új kisérleti élettaa 

megviláBftáaában. 
" 86 " 1928) l, ll. sz. Hajós J.: Az élet a legújabb kutatisok viliginil 
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tették Tisztelendő Atyasá$lod beszédét, vagy ha helyesen értették, nem 
szabatosan adják vissza. És elhatároztam, hogy Tisztelendő Atyaságodat 
megkérdem a felől, mit akart mondani a népnek és mit mondott. Hogy 
miután ez tudomásomra jutott, a Tisztelendőségednek megszakott böl
cseségével a kételkedöket teljesen megnyugtassam, nehogy azok szlvé
ben valami kételv vagy tévedés maradjou. Ugyanis a kifogásolt állítást 
Barcelóna katedrális templomában VI. Kelemen pápa me~hagyásából 
elitélték. Ezenkivül tudjuk, hogy nincs semmi kétség azt illetőleg, hogy 
a Doktoroknak az okoskodása (ratio) is az ellenkező állítás mellett 
szól. Hogyan? Krisztusnak kiömlött vérét az emberinem megváltása 
váltságclljának mondiák. Márpedig, ha atté>l (t. i. a vértől) az Istenség 
ellett volna választva, akkor csak közönséges teremtmény maradt volna 
vissza és ebből kifolyólag véges erejű. Igy pedig semmi módon sem 
tett volna elég az ember megváltását a. Másik érv! Ha Krisztus vére 
azon három nap alatt, midőn a sírban feküdt, konszekrálódott volna, 
akkor vagy ,adoratione latriae' kellett volna imádni, vafty nem! Ha 
,adoratione latriae' illettük volna, ezt közönséges teremtménynek adtuk 
volna meg, mivel az Istenaégtől el volt választva; ezt az eljárást pedig 
mindenki a legnagyobb képtelenségnek tartja. De nem illethettük vol
na az imádásnak más fajával se, mivel az utólsó vacsorán ,adoratione 
latriae' kellett illE"tni ... Aztán arra sem találunk elég okot, hogy ha 
már egyszer a vért felvette az Istenség, miért tenné le! És sok más 
van még, mely ezt a kérdést érinti, de gondolom Tisztelendőséged előtt 
nem ismeretlenek. 

Tisztelendő Atyaságod fogadja ezt a levelet oly szeretettel, ami
lyennel én írtam. Hacsak igen el nem leszek foglalva, személvesen fo
gok elmenni. Isten vele ! Tisztelendő Atyaságod imáiba ajánlom magam• 
(Wadding i. m. T. XIII. 1462 n. ll.) 

Marchiai szt. jakab levélben felel s a 'öbbek közöttt ezeket mondja: 
.Nem mondottam semmiféle újat vagy ismeretlent ! Nem az én fejemből pat~ 
tant ki az a tan; nem az én agyarn szUieménye l Régi meatereket és a leg
biresebb Doktorokat követem, akik ebben megelöztek, akik másokat katolikus 
szellemben tanitottak és akiket az egyházban dicsöség övez r• Majd Bonavea
tllra, Richárd s Mayron kódexeire hivatkozik, s azt mondja, hogy prédikáció
ját, a tant ezt'kbi'JI vette. Végül csodálkozását fejezi ki, hogy azt a tant, me
lyet k<ttolikus mesterek hirdetlek: elltiltnek ls heretikusnak mond. 

Ez a felelet a fönt megnevezett dominikár.us inquizftort kihozta a sod
riból s még ugyanazon a napon megidézési határozatát eikOldötte hozd.
Ebben a határozatban engedelmesség erejénél fogva kötelezi, hogy mielött el
.. gyná a várost, vonja vissza az egyháztól t~lltllt l• ht~rflfllcru tanát. Ha 
ezt nem tenné, akkor klkOzOsflés terhe alatt kényszeriti, hogy 6 előtte jelen-
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jék mPg s vonja vissza tanitását l MinderrOI kö1ben a flip is tudomást vett 
s az ellentétes tanok annyira elmérgesitetttk a he:yzetrt, hCIY Bretci& ~ru .. 
velle kezébe az Dgyet a két fél kibékflé&e céljaból. Mind a két rend legtu
dó;;abbjainak a vélem~nyét kikérte, érveiket mrghallgatla Igy aztán arra 1 
meggvözödésre jutott, hugv mind a két tant bUntetlenUI es katolikus szellem
ben Itilet hirdetni, mfg az egyhb ebben nem dönt. Ezt az eredményt nyilo
vánosan kifOggesztette és kihirdette1te. 

Az izgalom, su~dosódAs csak n'!m aka1t lecFendesfdni, noha Marchiai 
nt. jakab Bresciát dhagyta. SOt B•esciai jakab inquizftor hamarosan nyil
vAnos vitára hlvja ki. Marchiai szt jakab azonban nem fogadta el a kihf
vást, mert úgy vélle, hogy eredményre úgy sem vezet. Tekintélye pedig egyre
jobban gyöngült. A nép mindenUtt gyanakodva nézett rá A dolog egy-kettöre 
a pápa fOléhez is eljutott. Erre ll Pius levelet Irt a rend generálisának, 
melyb61 aztán kisDI, hogy az eller.felek közben Marchiai szt. Jakabra már 
olyat is ráfogtak, melyet sohasem hirdetett. Ugyanis ezt olvashatjuk: .lntel
leximus, •.• quod a R~li~iosis quibusdam Ordinis tui, er Praedicaforum de 
Sanguine Salvatoris nostri in passione effuso, et elas corpore in aepalclwo 
iacente, contrariito assertionibus: praedican tur ac disputantur, gravia tean
dala in populis orh.mtur, cam ll a6 afroqae separatam laillse Dlvinl
tatem, illi vero non fuisse affirment ... • (W ad. T. XIII. 1462, n. III-XIII.) 

Márpedig a másodikról tényleg nem beszélt. ~s ugyancs&k tbbtn a le
vélben (decretum) szi&oru bUntet~s alatt megtiltja, hogy addig mlg a Szent
szék határoutot nem hoz, errOl a kérdénői bérmi módon tárgyaljanak. Majd 
felszólf•ja a generálisi, hogy a legtudósabb férfiait rendelje az ,t pos•oli Szék
hez. A levél vétele után a generális ftlvilágosltja a pipát az igazi tényillis
ról éa kéri: hadd i~azolják magukat a vilag elOtt e ráfogást illelölrc. A pápa 
megengedi, Marchiai. sz t. jakabnak pedig jóhfrnevéb61 mil dig kt vesebb á 
kevesebb marad, úgy hogy már prédikációjának gyOmOicse is mindig sili• 
ayabb lett Közben a pipitól bátorflO levelet kap, melyben hangoztatja tel
jes megbizhatoságáról, katolicitásáról való meggy6z6dését. (Wad. u. o. n. 
XIII -XVIII ) 

ll. Piustól karácsonyra 011zehlvott vitAt elhalasztottak, pedil sokan öa
azegyOitek. Ezért az Osszejövetelnek csak annyi eredménye lett, hoay mind a 
k~t rendet kemény beszéddel intették a b~kére s egys~gre. ~s kimondottAk: 
Bresciai jakab inquizltor e1yes dolgokban tévedett a túlzott, amiért bocsinit 
kérésre itélték Ezenkivül Pius pápa ellsmerO, dicaérő levelet kaldOtt Marchiai 
szt. jakabnak é• megha&yta neki, hogy allol csak eddi& wiszálykodás volt a 
levelét olvassa fel vagy a népnek hozza tudomifira. De az ellenségesked61 
a k~t rend közOtt mé1 mindig csak nem akart véget érni, hol az egyik, hol 
a mAaik berzenkedett. (Wad. T. u. a. 1463. n, I-VI.) 

Végre utAn 146t·ben a pápa dgy intézkedett, hOlY el6tte s a kardlnt-
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lisok gyülekezete elOtt kell a két rendnek ladrom napig vitatkozni. Ptus ugyania 
szentszéki hat6rozattal akarta a kérdést elintézni. A két rend lehető legtucl6. 
sabbjai kUzdOttek. EzeokivOl Pius meghlvta az 6uze• rtmflnele és ••ylatJ. 
zaknak rektoral661 a le.klpzette66eleet i8. Mlnthogy tehát ily tekintélyes 
személyek előtt kellett a viténak történnie, azért nerzetesekhez illő szerény
sélgel és nem kis félelemmel történt. Hogy mégis mily keményen tusakod
tak. mi sem bizonyitja jobban mint az, hogy annyira óhajtotték a győzelmet, 
hogy a tél kOzepén, mikor minden megfagyott, Ok inadtak. Gyönyörüséges 
és valósággal élvezetes volt nézni a legtudósabb férfiak gyülekezetét - irja 
Wad. T. u. a. 1464. n. 1-11. - s látni azt, hogy hol az egyik, hol a má
sik fél volt fölényben. A jelenlevök a legnagyobb figyelemmel hallgatták a 
vitát, és a vitatkozó feleket senki sem merészelte zavarni. Először a domini
kánus, aztán a franciskánus beszélt. Majd Oket saját rendUknek három-hi
rom atyája követte, akik aztán a hiányzó részeket örömmel és könnyedén ki
pótolták. S csak miután látték az elnökOk, hogy mind a két fél kifejtette 
amit akart, volt szabad szólni a többi jelenlevO teológusnak. A kitűzött idO 
eltelte után, mely alatt teljesen kibeszéllék magukat, Pius pápa a gyUlekeze
tet föloszlatta, de semmi határozatot se hozott, mert a kardinálisokkal egyOtt 
ugy találta, hogv nincs semmi kényszerflO ok sem a szentfrásban, sem a 
konciliumok határozataiban, mely valamelyik vélemény mellett határozottan 
döntenel Azonban ll. Pius haléla elölt 8 nappal. bizonyos otok miatt pápai 
Constituciót adott ki, melyben eid is talál juk: ,. .•. Ut ig it ur in Ecclesia Dei 
fidei Orthodoxae unilas conservetur, et de cetero tollatur occasio in huius
modi contraversias incidendi, aucloritate Apostolica, tenore praesenlium statui
mus et ordinamus, quod nulli Fratrum praedicforum deinceps liceat de 
supradiela dubilate disputare, praedicare, vel publice vel private facere ver
bum, seu aliis suadere, quod vide licet,. haerelicum sit vel peccatum tenere 
vel credere Sanguimnem ips~m sanctissimum, ut praemittitur, triduo passio
nis eiusdem Domini nostri jesu Christi ab ipsa Divinilate quomodolibet 
fuisse vel non fuisse divisurn vel separatum, donec super dubietatis huius
modi decisione, quid tenendum sit, fuerit per Nos et Sedern Apostolicam 
definilum. Maodantes propterea universis et singulis eorumdem et aliorum 
quorumcumque Ordinum per totum orbem constitulis Fratribus, cuiua
cumque status, gradus vel conditionis existant, praesenlibus et futuris, sub 
excommunicationis latae sentenliae poenae, quam ipso facto incurrant, et a 
qua nisi in mortis articulo constituti, nonnisi per nos aut successores nost
ros absolvi possint, ne contra statutum et ordinationem nostrarn praedic
tam venire aut facere vel tentare quoquo anodo praesuma nt. .. • És a rendi 
elOljáróság lelkére köti e parancs betartását! (Wad. T. u. a. n. V.) 

Tohét ezekbOI a sorokból minden kétséget kidróan világos az, hogy 
éaZ Egy hb e vitás kérd és ben nem döntÖlti f f -A kedélyek lassanként úgy-
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ahogy lehiggadtak, s e parancsból kifolyólag a kérdés; lObbi ily nyilvánosan 
nem tárgyalték egész a mai napig, ,\z Egyház pedig dOntésével még min
dig késik •.• 

A probléma érvei. 
ll Mialatt a küzdelem rövid történetét láttuk, bi7onyosan fOlvetődött 

minrtenkinek a lelkében ez a kérdés: mily érveket használhlttak a régiek 
tanuk bizonyftására, - rnert abból jóformán semmit se láttunk. NézzUk 
tehát ezt is röviden Vadding nyomán. 

A Doktoroknak nemcsak volt, de még most is az a tanirása, hogy 
Krisztus szenvedésekor kiömlött vére únióban nem volt az Igével azon a 
három napon, mfg Krisztus teste a sirban feküdt és azért ,adoratione latriae' 
nem is kellett imádni. Jgy tanitott DurandtAs, Mayronis, Richardus, Gabriel, 
Abulensis, és még sok más tekintélyes szerzö, söt ezt a tant ll. Pius alatt 
minden erejUkkel védték. 

Tudjuk azt, hogy ha R pápa valamilyen tant elitél, szentirási helyekre, 
egyhbatyák tanítására, észérvekre stb. támaszkodik. Hát akik ellenségei vol
tak a ferences tannak, mért nem mutatták meg ezeket a p~pának? Miért 
nem? Bizonnyal csak azért, mert nem voltak ilyeneki Igaz, egyesek hivat
koztak filázófiai okokra, mely szerint a vér ll; vagy mivel a testnek 
esszenciális része, azért áltították, hogy vele az Ige hypostatice egyesülve 
volt s maradt. Azonban ezekkel az érvekkel nem mehettnek sokra, hisaen 
ez a filozófusok, orvosok é; teológusok előtt is bizonytalan volt! Márpedig 
ha ez bizonytalan, akkor még bizonytalanabb a következtetés: az únió! És 
valóban, ha föiUtjUk szt. Tamást iskolájának Jegjobb mestereivel együtt, 
nem kOlönben Bonaventúra kardinálisl 2 , Halésit és másokat; ezek mind ki
feje zetten állitják, hogy a vér nem 11. Mivel tehát a vélemények igen . el
lentmondóak, azert nem dönthetett a pápa; s inká66 bizonyosnak mon
d6tták azt, ho•y a vér nem ll, mint él. 

Ami Damaszkuszi szt. Jánost61 származ6 általános aziomiát 
illeti: quod semel auampsit, namquam dimisit, nem szerenesés vál
lalkozás reá htvalko:tni, mivel többféitktpen Aehc:t s kell magyaráznil Akarva 
nem akarva erre kényszerítenek a lények. Nemde Krisztus prepuciumAt tisz
telettel őrzik a pápik közvetlen közelében és a római Kúria tudtAval s mél
tón tisztelik? Nem teszik-e ki évenkint a húsvéti napoK folyamán a Krisz-

1 ,.Tripliciter aliquid dici vivere: aut quia recipit influentiam vitae; aut quia dis· 
ponit ad vitam: aut quia ortum et constitutionem habet ex actu vitae. Primo modo 
vivificatllr substantia corporalia et caro; secundo modo vivit spiritue et humor; tertio 
modo capilli et etiam unpe1: et quia omnia itta connexionem habent cum vi&a, omnia 
,.."",.,.,_., (S. Boaaventura in 4. diat, 44. p. J, queat. J, ad 2.) 
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tus oldalából kifolyt v~rt ~~ vizet, a bi~orosok szeml~tetére, a mpnek pedig 
tisztelet tárgyául? Vajjon nem ábból a v~rbOI Oriznek-e valamicskét Man
tulban, Brugiai szt. Bazil és több mls templomb1n, melyrOI a történelem 
komoizan tanuskodik? A követked~ket sem hagyhatjuk figyelmen kivUI. SOH 
Maiának szt. TamAsnak a tanítványai is elismerik, hogy a sz66anlor•6 
~Uiomát t66611lflképen kell mqyaráznl. Ezért tett pl. Cajetan kDiönb
séget természetes (naturalis) és tápláló vér között. Nem ismeretlen az sem, 
sogy Silvester ll. Pius hulláját bizonyos apáthoz eljuttatta, melyben ezt t!l· 
llljuk: Az volt a kérdéstek: lehetstlges-e az, hogy a mi Urunk jézus ,Krisz
tusnak, a keresztfán az emberinem OdvOsségért hathatósan kiontott drágalá
tos vérébOI maradhatott-e valami részecske itt e földön annyi idO után, 
amint ezt a jelzett templomban hiszik, stb.! f:s lejjebb: Mi teliát, akik a 
fent jelzett dologról teljes bizonyosat tudunk, s vigyázunk arra. nehogy va
lamiképen is hitünkel ellenkezOt mondjunk, álliljuk, hogy 0dv6zit6nk kl-
6ml6tt véré661 bizonyos riszt itt hqyott az 6 szenvfldlsflinflk em· 
likire stb. l -

Egyesek hivatkoznak a Szeolirás és a szeniatyák tgyes szavaira, me
lyek Krisztus kiöntött vérének tulajdooffják a meKváltás minden gyümölcsét. 
Természélesen ezt csak azok teszik, akik szerint az Ige Aözvflflfln vette fOl 
a vért, és Igy a kiömlés után is egyesülve maradhatott vele. Márpedig erre 
nincs szOkség. mert elégséges, hogy csak addig legyen istmitett, mfg a 
testben van. Megváltásunk Krlsztus halálában összpontosult; a vérveszteség 
pedig ennek oka volt, azért lehet másodlagosan neki is •ulajdoHitanf az 
eredményt. Es szt. Ágoston szerint is: "A vérnek azért lett ily nagy eredmé
nye, mert akié volt, bOntelen volt. Tehát az eredmény nem a felajánlott (fel
áldozott) dolognak számitbaló be, hanem a felajánlónak. 11 Ezért nem tagad
hatjuk, hogy Kribztus ha akarta volna, vérének verejtékével vagy könn)'tivel 
is megválthatott volna bennOnket l 

Ha az ellenfél a Szenairás és az egyházatyák szavait megdönthetetlen
nek tartja tételükre vonatkozólag, miért keres még mindenáron támasztékot 
tartominyi zsinatok határozataiban, mint pl. Vasques Gábriel tuzi. Nemde 
ezzel önmaguk árulják el gyöngeségOket? Ö ugyanis állit ja. hogy a 6· ik tar
tom~ nyi zsinat (act. 16.) az ö véleményüket aprobálta a herc.tikus Konstantin 
elftélésével, aki azt mondotta, hogy Krisztus halálakor vérét elhagy•a. Nem 
kOlönben érvet kovácsol Vasqu.s az Ephezu~i. Chelcedoni zsinatok határo
zatából, (anath 5), mely szennt az Ige része lett a lestnek és a vétnek. -
Amde hiába dicsekszik Vasques az ö fölfedezésével, mert Konstantint nem a 
föntebb jelzell kijelentéséért ftélték el, hanem merl a zsinaton is nyillan val
lotta, hogy Krisztus a testet is és az emberi akaratot ls letette {J E&ért egy-

a ,,Synodua enim interrocavit ipsum: U61 ltaqfl• Hmanall lpMJ caro, .t .",.,..,. 1· 
Constantinos respondlt: Eztali ••· Synodus vero Iterum rogavit: Ef hamanam uolan
talern almal •mf cam carn•? Constantinos reapondit: Etiam, Domlnl.u (V, ö. Frasaen 
1. m. 859 p.) 
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r&zt mint manicheust, másrészt pedig mint monothelétát Uélték el. A test letéte· 
lét csak azért vallotta. hogy igy téves nézetét (t. i. Krisztusban a halál után 
egy akarat maradt meg), melyről vallatték, legalább valószfnfinek tüntethesse 
f~l. - Ugyanezt kell mondanunk Makérra vonatkozólag is, mert ót is, mint 
Krisztusban egy-akaratot valló monothelétát flélték el. -- Az Ige részese lett 
a testnek 1 a vérnek? MegengedhetjUk Damascén axiómajáról mondott néze
tUnk fönntartásával, mert a testnek lényeges része l .(V. O. Wad. T. VIli. 
1351. n. XVII-XXI.) 

Az eddigiekben csak egy pozitiv érvet láttunk : a vir nem lll A lObbi 
inkább az ellenfél térnadásának a kivédése. De mi ezekbOI kivehetjUk a po
zilfvumot s Igy megtudhatjuk, hogy mil~en gondolatok körül vitatkoztak, és 
milyen érveik lehettek. Mie!Ott azonban még tovább mennénk egy klassziku· 
san megszerkesztett Rloz6Rai érvet szerelnénk megmutatni; a régiek a töb· 
bit is így formulázták. Az érv azt akarja bizonyfrani, hogy az Ige közvetlen 
(immediate) fölvette a lényeges részeket (partes integrantes) ts a vlrt. "Mi
vel a vér az igazi filozófia szerint nem csupán táplálék, amint egyesek Vul
pes-sel együtt vélik, kUIOilben táplálékra nem szoruló dicsOséges testekben 
nem támadna fel. Márpedig ennek ép az ellenkezőjét tanítja a Tridenti zsi· 
nat (az idézett helyen), ahol Krisztus halhatatlan és dicsőséges testének vért 
tulajdonft. EbbOl következik tehát, hogy jóllehet valószí11übben nincs lelke· 
sftve, mégis az emberi természet állapotához és az emberi testnek teljessé· 
géhez tartozik. Et ratio est: mimhogy a vér nem csak úgy van a testbe be
leágyazva mint eledel, hanem inkább mint sok cselekedetnek a principiuma 
s mintegy az életnek szOkséges elevenflO (vitale) eszi<öze azon müködéseihez, 
melyek az emberi természet fennálláséhoz (ad veritatem naturae humanae) 
elengedhetetlenek. Mivel pedig az Ige tOkéletes emberséget vett fel s teljes 
(integrum) testet; azért azzal egyOlt fOlvette mindazon részeket is, melyek 
azt lényegileg (substantialiter) kiegészitik és tökéletessé teszik.• (V. o. Mas
trius i. m. n. 179.) Ha valaki ilyen érveket akar látni, ~csak Mastriust for
gassa, nála igazán bőven talál r 

A problémával összefüggö természettudományi 
nézetek. 

.. 
l ... 

lll. Ha a régiek gondolatvilágát meg akarjuk érteni és a probléma ve
lejéig akarunk hatolni, akkor lehetetlen, hogy legalább nagyjából föl ne tOn-
tessOk az akkori természettudományi ismeretet, mely e kérdésnél alapul ~zol- ;·'t\ 
gélt. Mir az eddigiekben is fölbukkant itt-ott természettudoményi vélemény. 
S nemde nekUnk annyira ismeretlenül hangzik, s oly kOlönösnek tOnik fel, 
llogy hamarosan hajlandók vagyunk a régieket naivoknak, irreális alapon él· 
lcllmak mondani ?l EljAriaunk inditóoka abban rejlik, hoay mi az 6 tanukat 
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a mai természettudományunk nagyon finomra csiszolt szemavegén At n~zzfik; 
és mivel hozzA vagyunk szokva a mikroszkóp, illetöleg az ultramikroszkóp 
vilAgához s a mai tudomány gazdaságához, precizitásához, azért tOIOk is ezt 
várjuk. Ámde hol voltak még akkor a modern medigyelö szerek ? Márpedig 
eszközeik durvák lévén, megfigyelésOk eredménye sem lehetell valami ffnom, 
nagyszerU. rta valaminek a lényegéhez szemükkel s bicskájukkal nt'm birlak 
hozzáférni, akkor speku'ációval, hogy ne mondjuk, miszticizmussal próbálták 
azt a napvilágra hozni. Azért, ha a mai tudásunk szemszögén át nézz(lk ta
nilásukat! azt kell mondanunk: inkább megérezték az igazságot, mint meg
látták. Oyc'6zödjOnk meg a mondottakról l 

Tudolt dolog, hogy egészen a XX. száze&dig az lljZynevezett patlaolofla 
lmmoralls-t, a nedvek kórtanát tariotta az orvosi tudomány. A középkor 
teológusai, filozófusai, orvosai tehát eme Hippokra tes-Oalen us· féle elmélet 
alapján állva testOnkben kOlOnféle nedvekről beszéltek. A föbb nedvek a kO· 
vetkezök: san.ul•, pituita (nyál), atra bilis, (fekete epe), flava biiis (sárga 
epe). Ezek a nedvek az embert: humidum · siccum-má, azaz flegmatikussl, i!
letöleg calidum·frigidum-má, ami nyelvUnkOn: kolerikussá teszik! Nagyjaban 
e felfogás nem egyéb, mint a Pythagorás-Aristoteles-féle vilagelemek átveti· 
tése az emberi szervezetre. Terra sicca et frigida, aqua humida, aer calidus. 
Ezeken kivül beszélnek még, pl. Nagy Albert is, ll•teróról, (spiritu& vitalis), 
mint testünk jólétének igen fontos tényezöjéröl, mely pórusainkon át párolgás 
folytán megfogyatkozhatik. Szt. Tamásnál nagy szerepet játszik a humidum 
radicale (életerő) és a humidum naturale! 

E nedvek közfil legfontosabb szerepet mindig a vér játszott. Mive' 
problémánk is e körül forog, azért erre kissé kirérünk. - A vért az emberek 
gondolkodásaban mindig valami kOlönös nimbusz vette körül. Azt már az ös
kor egyszetü embere is észrevette, hogy ha a sérült embernekelfolyik a vére: 
elvérzik, meghal, s talán még azt is, hogy az egészséges ember arcszfne 
piros a börön átOtö vértől, a betegé pedig halvány, merl me~fogyott vagy 
szinefogyott a vére. amibOI már O is le tudta vonni azt a következtetést, hogy 
a vér fontos és nélkülözhetetlen az életre és egészségre. Ha elemezzUk a vérre 
vonatkozó, minden nyelvben meglevő sok szólásformának, kOzmondásnak, to
vábbá a vérrel kapcsolatos ethnikai szokásoknak és vallásos rítusoknak az 
értelmét, azt állapíthatjuk meg, hogy a vért a közfelfogás már az ókor óta 
sok más egyéb rejtéjes tulajdonsággal ruházta fel: Oszpontosilva látta benne 
az egy6n jellemét, bátorságá r, erejét, egyéniségét, családi és faji karakterél; 
sOt mondhAtjuk, lao•y ennek a tdl6ecdlé•nek a tlnflfd némile• ma 
ú kúhttmek ml• a köz6n•l• körlhn. A vér ily módon mintegy az 
.-.z emhr szlm6olamakép szerepel. Az ó-testamentum is a lélekeka 
JM~~dja azonosnak a vért. Számtalan ilyen helyet találhatunk: .... mert a teat 
lllire a vérben vagyon, (lll. M6z. 17, l l) mert minden teat lelke a vérbelt 
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va;:!yon (U. o. 14 v.), csak attól óvd magadat, hogy vért ne egyél, mert azok 
vére lelkük helyett vagyon, és azért nem kell a lelket a hú;sal egyott meg
enned. • (V. Móz. 12, 23). Mivel a lélek székhelyét a régiek benne keresték, 
- noha olyanok sem hiányoztak, akik a fejben, a szivben, vagy rr.int Des
cartes (1596·1650) a tobozmirigyben (grandula pinealis), - azért neveztéli 
ezt a titokzatos folyó valamit ,anima purpurea' bibors2 in ú léleknek. Ezenkl
vili egészen a XIX. názadik az emberek rnint sziklaszilárd elvet hirdették, 
hogy u embernek a betegsége a benne levő nedvek, de kOlönösen fl vérnel 
mennyiségétöl, milyenségétöl, rosszaságától származik. A gyógyftást pedig 
úgy csinálták, hogy a hibás anyagot, a nedvet (materia peccans) eltávolffot
ták a testbött• 

Már Hippokrates (Kr. e.· IV. sz.) és Galenus (Kr. u. ll. sz.) iR a vér
ben megkülönböztetést tettek. Ugyanis beszéltek ugyanabban a csatornarend
szerben folydogáló: meleg pneamutartalmd és hideg pneamamentes vér
röli Miért miért nem, ezt a minden tudományos alapot nélkUlö7Ö meg~Uiön
bUztetést a problémánk idejében élő tudósok nagy része elvetette és helyébe 
a következO, szintén minden tudományos alapot nélkUiö2ö tanítást adták. 
Kétféle vérUnk van, ú11ymint táplál6 vér (sanguis nutrimentalis) s illtul 
vér (sanguis naturalis). Az első kevésbbé me.f6tt s mellfillztilott véri 
nedv, mely ámbár s~inében és járulékaiban hasonló az igazi vérhez, annak 
természetét még~em birja. A májban (hepar) képződik, s mint izzádság tá
vozik el töiUnk. Ezzel ellentétben az igazi. vér (s. n.) a tápláléknak elözöleges 
jó megfözése után egyesek szerint a májban, míg mások szerint a szfvben 
alakul ki. Az előbbinél sokkal tisztább szinú. És ez a v~rnek szubsztanciá
lis formáját már fölveszi. Azért mondják nalarálisnak, mert valami módon 
az egész test táplálását szolgálja. Azonban nem ez az igazi rendeltetése, ha
nem hogy a test természetes teljességél kiegészitse és életét lehetövé tegyel 
- Mftrmo,;t ezen megkfllönböztetés fölállitása utan Cajetán hiboros s vele 
egyOtt sok tomista álliti:t, hogy a san~uis nutrimentalis a test elevenliO for
májától nincs átlelkesftve (animari), ezért nem is él. (A vérről már föntebb 
is szótottunk !) 

'Csak egy mindenkit61 ismert tényre hívjuk fel a figyelmet: a vér csapolására • 
"Természetes következménye volt ezeknek az elméleteknek, hogy az orvosok sok év-· 
századon kAresztlll túlzisba vitték az érvágást és a vérlebocsájtásnak egyéb modjait. 
Nagyapáink és dédapálok idejében még a teljesen egészséges emberek is azOksigesnek 
Yilt6k, hogy rövid id6közökben eret vágassanak magukou. Stnem babonás eredetú oép
szolrás volt ez, hanem az akkori hivatalos orvostudomány uralkodó tanainak hatáaa a 
közönség gondolkozására. Tet6fokát érte ~az orvosoknak ez az oktalan tdlzása a hires· 
aroussais (1772-1838) terápiai rendsurében, aki minden betegséget b6séges, többuör 
megismételt cirvárással és pi6cázásaal gyógyított, s akir61 kortársal halálakor joggal 
mondoaták, holY életiben több vért ontott, mint Napoleon összes hadjárataiban." (Term. 
17. sz. '97- 8 l.) 
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Annak a megvflégosftAsára, hogy mennyire téves természelismereUllr, 
ao meg az eiObbiek megértése kedvéért is, hadd emlftsflnk még fel egy-két 
lényt! Ismeretes, hogy az angol Harvey (1578--1657) elOtt még azt tartot· 
lAk; hogy a verierekllen leve•& kering l S a verOerek neve is a görOg 
aér=-levegO és a tereo-viszek szavakból lett: arteria. Biztos tudomásunk 
van arról is. hogy a ,skolastika• Aristotolesre és a Szenlfrésra (Oen. l, ll-
24.) támuzkod1a még vallotta az OsnemzOdés lehetOségét, kU!önösen az al
sóbb lényeket illelOleg (pl. a gombák, férgek). És van·e aki nem tudná, 
hogy szt. TamAs szerint az emberi em6ri6 két fejlődési fokon megy át, 
mfg alkalmas lesz a szellemi lélek befogadására? -- Nincs mit csodálnunk 
tehát, ha a modern ember ezeket hallva mosolyog, hiszen már Paracelsus 
(1493-1541) a maga korában nag} hir ű orvos, elvetette ezeknek a jórészét 
Avicennával s Galenussal együtt, mert taptJBztalat nllldJl spehláltak, 
á 6 új csapást kezdett a· tudomány mezején! 

Végül fnl kell emlftenOnk itt a kOiönbözO megkülönböztetéseket is. A 
r~giek szerint az emberi természetnek több része van. E1oesek fizikailag 
llnye.esek (essentiales), ilyen a Illek és a test. Mások csak kie.lszitl 
(integrantes) részek: mint a fej, kar, lábszár, vér stb. es még vannak úgy
nevezett: elhall6 részek (excrementitiae) Ide tartozik a ha/, a kllr6m s 
még· mindaz, amely mintegy fölösleges (superflua) a t ee t taplilásánil es an
nak teljességéhez semmit se ad! De még az intergáló részek közOI is eeye
sek: fej, csont, hús, stb., klilön6sképen ·a test teljességéhez tartoznak, ad
dig mások: vér. spirítus vitales s a többi nedv, kevés66é, noha conditio 
sine qua non-jai az emberi test életének, 5 ezek közOI is legkiválóbb a vér, 
mely forrása és alapja az életnek l 

Ezek szUkséges eiOrebocsájtAs!l után az a kérdés: melyek azok a részek, 
amelyelet az r." hYJJostatice, k6zvetl•n csatolt ma.ához l A t eo ló· 
1usok szinte egyöntetDen megegyeznek abban, hogy azokat a részeket, me
trek a test tel/•ssl•lhez (de integrilate corporis) tartomak. A t666ire 
110n•tkoz6lflll sdlyos Wtn• dll fenn/r. · 

(Folyt. k6v.) 

Fr. Kolam6dn. 

1 V. 6. FralieD i, m, 353-4 p.; T6r6k i. •· 119, 131, 242, 266. l.; Ma1triu1 t, m. D. 



A· gyermek Jézus öt ünnepéról 
(Befejező közlemény.) 

lll. Uaaep. 

Hogyan nevezze lelkileg a buzgó lélek a gyermek 
Jézust 

l. Harmadnor azt kell megfontolni, hogy ezt a lelkileg szUit áldott 
Gyermeket hogyan kell lelkileg elnevezni. Én úgy vélem, hogy a 11JÉZUS• 
névnél megfelelőbbet nem adhatunk neki; Irva van ugyanis: "Hiv•ték az 
l neve Jézasnai"(Luk. 2, 21.) Ezt alszentséges Nevet hirdették előre aPró
fétáir, adta hirül az Angy31, prédikálták az Apostolok és kivánták a Szentek. 
Ó er6s, kedves, 6r6mad6, ~yönyörúsé~es és dics6sé•e• név/ Er6s, 
mert legyőzi ellenségeit, új eröt ad és átalakftja a lelket, Kedves, mctrt e 
név hitUnk alapja, reményünk erőssége, szeretetUnk nagyobbitója és az igaz
ság telje. lJrömado e név, mert "ujjongás a szivber., dal a fUiben, méz az 
ajkon• (Sl. Berni t: Én. Én.- röl irt besz. 6. sz. részlete.) és fény a Jélékben · 
Gyönyörlisé~es is, mert fölernelO gondolatokat kelt, enyhiti számkiveté
&ll!lket, h 1th itóuá teszi a kérést, kenetesebbé az Irást és a helyes lelki 
olvasásra oktat. Valóban dicsősé/les e név, mert a vakokat látókká, a 
úntákat járókká, a sUketeket hallókká teszi és feltámasztja a halottakat. 
(Ap. cs. 3, 6.) O valóban áldott uév az, amely ily eredményeket hoz létrel 
Ó lélek, ha frsz, vagy olvasol, h:t tanítasz vagy akármi mást teszel, ne le
lyen kedves előtted, ne tessek jézuson kfvUI más neked f .Nevezd tehát ez 
61etben való vándorlásaid és nyomoruságaid lözt lelki szDJöttedet Jézasnalt, 
vaRyis Megváltónak. E név ment meg téged a viiáll hiúá~ait61. mely 
ostromol. E nh oltalmad a sátdn Incselkedéseivel szemben, mell)el reád 
tör. S e név segit ki gyötrö testi /lyön~esé~eidböl. 

2 Kiálts föl jámbor lélek a jelen élet sok viszontagsága közt: O, jézus, 
világ Megváltója, ments meg minket, akiket kereszted és véred által megvál
tottíll Légy segitségünkre Urunk, lstenDok f Szabadils meg ó legédesebb 
Jézusom: eri\sitod a gyöngét, vigasztald a siránkozót, segílsd a tehetetlent 
és tedd á thatatossá az ingadozó t l ... 

3. Ó mily gyakran hatotta át ez áldott név adása után kimondhatatlan 
édesség a szerenesés természetes és igazi lelki anyának, Szfiz Máriának a 
szfvét, mikoJ megértette, l:logy e név elfizi a sátánt, csodát csodára halmoz, 
a vakot megvilá~osftja, a betegeket meggyógyflja és feltámasztja a halotta
kat. Valóban jogosan örvendhetsz és vigadhatsE ó lelki anya, amikor mind 
magadon, mind másokon tapasztalod, hogy a te áldott fiad: Jézus me•fa· 
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"",... • elif6d 1 bOnbocúnatkor, ~ a fláof az flaz 1 ... 
meretnek J61ekt.Ont~sekor, ,_"._,.. a ,.",."."., 1 megazeatel6 Ile-
lYelem adi•iv11 61 --~ • ...... elwl; a sintilral. jAr6kki teszi, 
a •z61fltOttekllek, megtOrteknek viauaadja •észs6g~t. a lelii &De~er6•fl6aben, 
bogy azok, akik m6g elObb betegek ú tehetetienek voltak a bQn következ• 
16ben, ezután bitrak 6s er6sek learenek a kegyelem segitslgével. 6 szeren
esés és bQid~e név, mily csoditatos a te erOd t 

IV" Uaaep. 

Hogyan keresse és imádja a bölcsekkel a jámbor 
lélek az Isten fiát. 

t. Következik a negyedik Unnep, a SGiesek lmidlisa. Ugyanis miu
tin a lélek ezt a Gyermeket a kegyelem seg61yével lelkilee foganta, szfllte, 
elneve&le, a három király, azaz a lélek három képessége (•) 11ey véli, hoey 
a jelek állal sokszor kinyilatkotalolt Gyermeket a királyi vArosban, azaz az 
eg6sz világmindenségben kell kereanfe. Keresik tehát elméllred6s6ikben, ku
tatjik 6rzelmeikben és jámbor gondolatokban kérdczOskGdnek: .Hol vaiJOD 
aid szlletett? Llittu~ csillalit napkeleten." (Mt. 2. 2.) Látluk ragyoeó 
f6nyességét a jámbor lélekben, tiszta megviiARo&ftá&lit a szlv rejtekeiben. 
H.dlottuk legédesebb szavát, lzleltUk fOIOtte kellemes édesséeét, 6reztUk ff· 
nom illatát, megtapasataltuk gyOnyOrteljes Olelését. Most már felelj Heródea, 
mutasd meg szerelmesDnket, az epedOn óhajtolt Gyermeket l Utána vigya
kozunk, 6t keressUk l 

2. .6 legédesebb és legszeretetreméltóbb OrOk Oyermek l kezdettOl lé
tezG Kicsike l milror látunk t•ged? mikor találunk meg? mikor jelenUnk 
meg el6tted? Onalom az örlm nélklled 6s boldogség veled GrUini és sirni! 
Minden, ami Neked kellemetlen, nekUnk is az; tetszésed megnyer•se oltha
tatlan szomjunk. 6, ha ily 6des sirni miattad, mily kellemes lesz az az 
0r0n1 bennedi? ... • (81. Annzelm- és Sz. Bernát.) Hol vagy tehit, akit ke
resünk? Hol vagy, akit mindenekfOiött óhajtunk? .Hol vagJOn aid szl· 
letett, a zsid611 kirilya ?• Hol vagy: jámborok tOrvénye, vakok viléiOIÚ• 
ga, szerencsétlenek vezére, halandók flete, az Gsnrs örökéletre jutot•ak 
erok Udve? 

3. Következik a megnyugtató felelet: .,Juda Betlehemébrn". Betle· 
hem jelentését keny6r-h6&i-nak, judáét p~dig dlcsér6-nek, megvall6-nak 

• .Helyeaea annhetjük "kir,Iy••okaak uokat uQyaai1, amelyek a teatea m'r 
uralkodaak, az érzikeket meQiékezik, éa - amiat illik i1 - c1aki1 i1teae1 do .. okkal loi
lalkozaak." 
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•rtelmezik. Ugyanis akkor taléljuk meg KriiZ:ust, ha bOneink megvallésa 
utAn az örök ~let kenyer~t. az evang~liuml tanitist hallgatjuk, kutatjuk 61 
jimbor l~lekkel megőrizzUk magunkban, hogy cselekedeteinkben is megvaló
sitsuk ~~ mésokat is erre buzdftsunk. Ott van a Oyermelr-jézus Miriával, 
ahol a könnyáras bánat és gyUmölcsöző gyónés után a mennyei szemlélődés 
~s vigasztalás ~dessége olykor még a nagy könyvpatak közepetie is fzlelhető ; 
anikor majdnem kétségbeesett lélekkel fogunk az imédfágba sörvendezve és 
a bOnbocsánat tudatával fejezzUk be. Ó mily szerenesés Mária az, (lelki érte
telembe veendő) aki jézust foganja, viUgra szUii és akivel oly édesen és 
örvendező lélekkel található fell 

4. Azonban ti királyok, vagyis a buzgó lélek természetes erOi, keres
sétek Öt a Bölcsekkel, hogy imádjátok és felajánljátok ajándékailokat. (Mt. 
2., ll.) Imádjátok mély hódolattal, mert Ö a Teremt6, Megvatltó és Jutal
mazó. Teremt6 a természeti élet alakltésában, Megvéltó a lelki élet meR
javításában és jutalmazó az örökélet adásában. Ti királyok, imádjátok Öt 
tisztelettel, mert a leghatalmasabb Király, hódoljatok Neki illendően és víga
dozva, mert a lef(bölcsebb Mester és igen bőkezU Uralkodó. - S ne elé
gedjetek meg csak az imádással, hanem adjatok Neki ajándékot is! Ajánljá
tok fOl a leglángolöbb szeretet aranyát, a legbuzgóbb szemléiCdés tömjé
nét és a legkeserübb bánat mirhájAt l A szeretet aranyAt a vett jó kért, a 
buzgóség tömjénét az előre készitett örömökért és a bAnat mlrhéjét az 
elktJVelelt bünllkért. Az aranyat az Istenségnek, a tömjént a szeniséges lélek
nek, a mirhit a szenvedO testnek adjátok. - Igy ken·ss~tek tehát Öt, igy 
imádjátok és így mutassátok be ajándékaitokat! 

V. Ünnep. 

Hogyan mutatja be a jámbor lélek az Isten Fiát 
a templomban. 

1. Ötödször és utóljára fontolja meg a hü és jámbor lélek, hogyan 
kell bemutatnia a templomban az isteni munkálkodás teljességével szDit, a 
mennyei édességek megízlelésében nevezett s a lelki ajándékok felajánlása 
által keresett és megtalélt, lmidott és megtisztelt Gyermeket. Ez pedig 
a k3telel h61a alázatos bemutatisAban történik. 

Tehát miutá.1 e szerenesés Méria, jézus lelki anyja ez áldott Gyermek 
foganésa által megtisztú:t a bü11bánatban, már úgy ahogy megerősödött a 
lelki szUI6skor a kegyelem segitségével ; továbbá miután már bensőleg 
megvigasztalódott az áldott név-adéskor és végre lsten ~ egílstgével át
alakult a Királyokkal az lmAdiskor; mi más van még hátra, minthogy a 
mennyel jeruzsélembe, az lstenség templomába vi~yt: és ott bemutassa az 
Istent. az lsten és a Szent Szüz Fiát l 
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2. Me nj ·föl tehit mér nem a .hegyes tatfoményba", · bar.ft'l a meny
nyei jeruuálem hkhelyeire, az égi város palotáiba. Ott borulj térdre lelkileg 
az örök Haromság és oszthatatlan Egység trónja elOtt. Olt rr.utafd be a~ 
Atya lstennek Oyermekedett, dicsérve magaslialva az Atyát, a Fiút is. a 
Szen11elkct. Dicsérd újjongva i.IZ Atya Istent, kint k sugalJEstár a fcear If d il jó 
fe:tételt. Magasztald dicsénekekkel a Fiú Istent, mert az O közreműködésével 
valósitottad meg cse'ekedetoen is a fogant föltételt. Aldd és hírdeFd szent• 
nek a Stentlelket is. az O vigasztalásainak köszönhetrd, hogy a jó gyakor
lásában mindeddi;t állhatatos maradtál. 

3. Ó lélek dicsOltsd az Aiya Isteni az ö ajándékaiban és javaiban, 
mert O hivo! l ki a világból titkos sugallatával: ., Térj v ist za, térj -.issza S7U· 

namit" (Én. Én. 6., 12.) Ma~asztald a fiú Istent minden Szentében l O 
szabaditott meg rejlett munkálkodásával a sátán szolgas2gálól, mi~or moA
dotta : • Vedd magadra igámat l" (Mt. ll., 29.), vesd el a sátán igáját! Az 
O igáj! igen keserű, az enyém gyönyörűséges. Az ö igáját örök kin és bün
tetés knveti, az envémet a Jegédesebb gyOmöles és bOaéges nyugalom. Ha 
az O igája olykor edes is ez csak csalóka és pillanatnyi, az enyém, amikor 
vigasságat okoz, valódi és üdvös. Ö szolgait néha kissé fölemeli, hogy 
örökre megszégyenltse, aki pedig engem tisztel, annak pillanatnyi megaláz
tatásban lesz része, hogy örökké uralkodjék és dictu~ségben legyen. - Ez 
volt az a tanltás, mellyel téged at lsten Fia néha saját maga, néha tanftói 
és barátai által kormányzott és megóvott a sátán hazug hlzelgéeeitOI, a test
től és a világtól erdeö csalárdságoktól. - Ó lélek áldd és h h desd szentnek 
a Szentlélek Istent, aki méznél édesebb vigasztalásával erősiteit a jóban: 
.,jöjjetek hozzám mindnyájan, kik fAradoztok és terhelve vagytok és én meg· 
nyugtatlak titeket l" (Mt ll , 28) Hogvan tudtál volna te gyenge és kényes, 
törékeny és erOIIen, világi OrOmökhöz szakott és annak örömeitOl ·- mint
egy borseprütOI sertések módjára - megrészegedett lélek megállni az O 
segftsége nélkül? l Hogyan tudtál volna a régi ellenség nagysdmú tOre és 
finoma n szött hálója, h ·Jmis sugallata közt állhatatos maradni? Hogyan tud
tál volna kitartani 11 jóban a szeretet útjától visszatartó barátaid, rokonaid és 
mb hozzátartozóidnak téged megsebesllen i törekvő cselekvései közt? Ho· 
gyan haladnattál volna előre, kit ennyire behálóztak a bOn titkos szálai, ha 
nem se21tett volna rajtad könyörülvén -. gyakorta me1 nem vigasztalt és 
meg nem erOsftett volna a Szenilélek kegyelme? Őreá vonatkoztasd tehát 
minden munkádat és magJdnak ne tarts meg semmit! 

4. Mond ó lélek tiszta sdndékkal és mély Ahitattal: .Minden dolgo· 
mat megcselekedted helyettem, Uram 111 (b. 26., 12.). Semmi se vagyok 
elOtted és semmire se képes. A te ajándékod, ho~y létezem, nélküled nrm 
tehetek semmit. Neked ajánlom fel irgalomnak legkelnesebb Atyja, ami a 
tied. figyelmedbe ajánlom é5 reád bizom magam, - méltatlant és alá:&ato-
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1111 bel1merem, hogy bilillaa voltam jót6tem6nyeiddel 1zemben, melyekkel 
elllalmozW. · 'T61ed illet a dlcs6ret, a m11asztalis, a bilaadil 6 szentléie• 
Atya, Gr&k M61t61q, aid v6gtelen hatalmaddal engem a semmib61 alkolttl. 
T'led dica6rlek, Aldalak 6s h•lit rebegek neked nentslges Pid, az Atya 
dicaöa6ge (Zaid. 1., 3.), mert GrGk bGicsea6geddel megszabadftottil a hal~ltól. 
T6&ed dicaöftlek, hfrdetlek azentnek 6s imidlak 6 kegyet Szentl61ek, alri 
Aidott ketyess6geddel 6s jóstgoddal a bGnböl a kegyelem viligéba, a vilig
ból a jAmborabb 61etre, a szim0zet6sb01 hazimba, a munkéból nyugalomba, a 
110mor6sigból a leggyönyGrfis6gesebb 6s leg6desebb boldog OrOmök forrA· 
sého1 meghfvtAI. 

Ezt eneedje nekUnk SzOz MAria Pia, j6zus Krisztua, aki az Alyával és 
S&ent161ekkel 61 61 uralkodik örökkön örökk6. Amen. 

(Sz. Bonaventóra utAn latinból.) ford. : Fr. Vilmoa. 

Gárdonyi Géza világnézete müveiben. 
(Hatodik közlernény ) 

IV. 
Házasság. 

3. Nö, aaya. 

,. A nő olyan fele a férfinak, minl a nappalnak az éj. a lombnak a 
virág. • (Bibi.) 

Az elöbbi két pontbon inkább fogalmakról, e:méletekról, elvekröl tár
gyaltunk. Most áttérünk a családot alko.tó személyek szemléletére. Gárdo
nyinak van sok nö alakja, mely tiszavirág csak, azaz még az esküvö elölt 
eltQnik Vönnak olyanok is, akiknek ez már sikerült S végUI olyanok, akik 
a meleg családi fészekben már ember-fiókákat is nevelnek. Ezért kOlön
kOJön fogunk tárg~·alni a lányról, a nöröl és az anyáról. Természetesen, ha 
ez a Mrmas megkülönböztués tényleges alapon nyugszik is, mégis kissé 
erőltetett, mert pl. a leányt jellemző sajátságok, szépségck az anyát is éke
sítik vagy ékesithetik. Ezt a megkülönb~ztetést leginkább mégis csak azért 
kell csinálnunk, hogy ha az egyikről pl. az anyáról beszélünk, akkor csak 
azokat a jellegzetes vonásokat kelljen és lehessen fölsorakoztatni, melyek 
kOlönösképen az anyáról mondhatók. Igy aztán az áttekintés, nem kOlönben 
az e&ye& tipusok szemlélete is világosabb lesz. 
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A. A lányokat kQisO 1Regjelen6s.Okben mindenek~IOtt bizonyos t1Jr6-
illly ·flnomaég, walami vlrégsrerGs~a jellemzi. Ritkén sz~pelr a •~6 me1szo- . 
kott ~'telm~ben: "A1 arca, - frja Az a H. H. Máriéjér61 - nem. aff~le, 
aDrinat a rajztanárok szipnelr mondanalr, de nem is csunya. -• Valami 
DJera, félig ~rett fanyarsig árad ki bel61nk. (Sik.) "Em5ke csunyinak ~pen 
•• csunya, de el~g ordináré. Hét nem nagyon szép. De ml1is van benne 
mami. • (Z6ta.) Nem ritkén piciny testi sz~p16ghibéjuk is van. • Valami 
aoda volt nekem az a ffnomka kis teremtés. Mlntha més hds ts vér volna, 
mint amilyenek a lényok szaktak lenni. Mint ahogy más a liliom a mály"ák 
között. Hej, dehogv liliom: a liliom knznnséges virág, - ö fehér negfQ 
volt, még annak is egyetlen. - S talán ne1n is volt szép leány. A bárón6 
legalább nem egyszer mondotra: - Csak az orrod volna egy kicsit rövi
debb, H·.·dvig J• (Si:unyoghy miatyénkja.) Vagy: "A keze: vdlamivel na
gyobh, erősebb volr, rnint olyan archoz illett volna, bár formásan hosszú éi 
fehér ... " ( Hosszúhajú veszedelem ll.) 

Szemlélőiker nem is annyira tesri formáikkbl, hanem benső virágsáJtuk
nak, liliom tisztaságuknak, általában a léleknek a testen v;,Jó átletszésével 
nyerik meg. És ez a lélek vállozatossilgának gazdatzságával hol játnaeloz
batnék loginkft bb, h :t nem az arcon? "1\ fi :t ral női arc csodála rot~, micsoda 
szinvaltozások menPek át rajta. Az égboltozal on örökké valloznak a felhök, és 
soha sincs két eJ!,yforma ha1nal és két egyforma napenyészet. De a nö arca 
ennél is változatosabb. A lélek átlátszik rajta. Az arcuk könyv, melynek bo
rltékán ittsugártanak a mo11datuk." Az a (Hatalmas Harmad tk.) Hol csil
loghatna legszebben. hol árulhalná el magat le~változatosabban, mint a lé
lek mélysé~es tfiltrébt>n 1> .. Mi minden van abban a két álmodozó, mélázó fe
kete, kék szép szemben?" "Nem tudom vizsgálják-e valamikor a ludósok az emberi 
szemnek a mélységeit. Mi van azokban a mélységekben, hogv láthatatlan suga
garak szállnak belöle elő? É-. miért más minden su~ár? Miért hideg ebben 
a perchen? Mi~rt me' eg a másik percben? Jégnek a sugara és tűznek a 
sugara. Néha simít, mint a bársony; néha s1úr, mirt a tövis; néha Ut, mint 
mennykö," (A láthatatlan ember.) Ez a lélek a1tán ott remeg a hang 
húrjain is: .,Olyan édes volt a hangj<'~, mint a távoli furulyaszó" CEmö
kéé), é~ il mozdulatok lir:'!jában . .,Hol az a regényíró, aki Jerudná írni ezt 
a könnyü járá~t ... Hiszen ez Hlnemény! Han~tan zcnne! Élö költernény az 
emberi mozdulatok ~zépségP.röl !• (Az a Hatalmas tiarmadik.) Ha pedig 
e tulajdonságok koszorúba fíízödnek, melynek kötésénél fölhasznál_iuk a 
gali:unbszívüs !~nek, huagtalanságnak, nagylelkűségnek, g~·ern.ekek. árvák, 
nyomorgók, term~szetszererének százféle virágai t, akkor olyan lesz a leány, amily 
szfnfi, tulajdonságú virágokból áll a koszorú ... Gárdonyi a következO módon 
tötö:z11eti a f(Jzért; persze ez cs::tk egy-két virágszálnak az illesztgelése. 

"És ekkor lép ki a sátorból Emöke. 
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C41itk a-z a ruha van rajta, amelyik eiObb. A haját azonban hosszú, fe· 
hér, hátrahajló fátyol takarja. 

Os~zefogja a fehér szoknya alját és óvatosan lépkedve megindul. Meg· 
indul felém l Én felém l 

Ha behunyom a szememet, ma is látom, amint a két kis piros csizma 
tip-top, lépeget könnyedén, kedvesen. És az a barackvir~g-szfn arcocska, 
az a mélázó szép, fekete szem, az a finom metszetű ajk ... kOzeledik, kö
zeledik felém. kOzeledik.,. 

Lép, lépeget. 
Mikor a beporozott útnak a sárosához ér, megáll. Megáll, mint az er

dOn sétáló őz, s fOlemeli a fejét. 
Be'e narkoltam a kosaram ba és szórtam eléje a virágot. Rá se néztem, 

mintha nem is neki csinálnám, csak mentem előtte és a kosarat rázva, hin
telterR a virágot az út sa rá ra. 

Egyszer csak hallom, hogy közeledik. . A virágon ... 
Akkor ránéztem. 
Ö is felnézett, mikor hozzám ért. A szeme •. 
A nap igy nyilal át az erdő lombjain. A lelkembe nyilalt a szeme su

gara. S a lelkem egyszerre fénnyel és zenével telt meg. Néztem Káprázó 
szemmel, boldogszomorúan." (A láthatatlan ember.) 

Majdnem minden leány alakja, bármilyen osztálybeli legyen is oly lé
gies, KYOngéd s szép, mint az illatos fehér akácvirág. Az én falarn jobban 
kidolgozott leány alakjától kezdve (A paraazt leány) a Karjcsonyi lllom 
Zsuzsi s Gyöngyikéjén át egészen a p">stumus kötet néma, süket paraszt le
ányáig (Bözsi). Bözsi ,.fekete szernű, olyan kerek képű leár.y, mintha almafán 
termett volna. No csakugyan szép lány, ha nem is valami tagos. Ha virág 
volna is ö volna a legszebb piros rózsa. Eshát csupa élet, csupa elevenség. 
Hogy lesi a szót ! Hol egyikre villan szép okos szeme, hol a másikra •. (A 
kapitány). Miért ilyenek lányalakjai? Valamilyen felelelet a következökben 
kapunk. 

8. Ezek a leány tipusok a szetelem rózsás tükrében nézve vannak meg
festve. De ha a leAny beevezett a házasság révébe, s Igy a két fél jobban 
megismeri egymást, no meg kisebb nagyobb kellemetlenségek is előfordul
nak, amikor aztán az élet reálisabb szemüvegen át nézhetik egymást, akkor 
a leány gyorsan hullatja angyaltollait, elveszti könnyed röptét, illatát és ha
marosan nő lesz belőle, ha még tovább is nem snllyed. Igy Gárdonyinál a 
ldny és a n~ fog,dma kOzt piciny árnyillali kOiönbség huzéd1k meg. 

Gárdonyi nő alakjait katególikusan két OUihl) ba soro2hiltjuk, u~ y ar. is 
van jó, szép és rossz, csúnya nő. l1t kOIOnosen csak rossz nökre térUnk ki, 
mert a jó nO olyan, mint a már rajzolgatolt leány-alak, melyhez esetleg az 
anyát jellemzO tulajdonságok is hozzájárulnak. 
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.A n6k magasabb r6gió~b61 való teremtések, mint mi vagyunk. A fér
fiakban ritka az angyali vonAt, bennak mindennapi. A ezentek közi it töltb 
a n6~ mint a férfi. Ma is töbtt köztOk a martlr. Oyermeknevelésre millló me1 
Dillll6 n6 képes, de férfi egyse. • (Abel ts Eszter.) 8 Ha csakugyan mi va
eyunk a bibliai bukott anoalok, a férfi magasabbról bukott mint a n6. De 
a nOnek a szArnyiból többje maradt. • (PGidren6z6 szem.) 

Ha a leény, illelOleg a n6i lélek ily angyali eredetO, ily finom lényd; ha 
selymesebb a férfinél, .miért vAlbatik rongyabbé a férfi léleknél? (Piú 6s 
liny.); mer ez leheteiges. Hiszen O~rdonyi arról hirhedt, ·hogy ajGIGII a 
a6ket. S ez állitásnak a gyökerei reg6nyeib01 . tápiAikoznak. Keresn O nk kell 
lehAt nekünk, hogy mennyiben igaz ez az Allitb, s mi az il szörn~O "alarili, 
amely angyalszArnyakal tördel, s a legszeretettebb lén)·t a ltgnütNtebb va
lamivé véltoztatja! Ha röviden, egyenesen akarunk erre rámutatni, akkor azt 
kell mondanunk, hogy a testlsé1, Gnzés, és enszeretet l EzekbOI a rette
netes lelki tulajdonságokból származik minden nöi hiba . 

• A nO a sainpadra nem úgy lép mint a férfi. A n6nek a teste a 16-
klncse: azt viszi oda, hogy ragyogtassa, ahol legtöbben látják. Kevés válik 
ki közUiük, mert kevés tud lelkibb lenni, mlnt testi. " (FGidrenéz6 
szem.) Még keményebben, e~észen modernül l ,.Csunya prózai állat a nö. 
Ök maguk is tudjAk. Azért azednek magukra mindenféle cifraságol. Selyem 
ruhils bestia. Szlnhllzl illat. • (A mult veiUnk él.) Vagy: .A nőnek föér
téke a szépsége. Csak az. Ök maguk is tudják. Minden gondjuk a ruha meg 
az ékszer, meg a puder, meg a tf1kör. 11 (Ábel és Eszter.) 

Ime a közönséges nöi lélekből kitapogatott igauág. S mennyire szereti 
ezt a testiséget hangoztatni l Még filozófiájinak köntösébe is burkolgatja öket, 
hogy annál több oldalról velitbesse elénk eme tulajdonságukat • 

Abris fráter bizonyitja jancsi fráternak, hoey a .nő testibb teremtmény 
a férfinál." Amit a nehéz· fejű jancsi sehogysem akar megérteni. - Hogyan 
lehet tes!ibb, kérdi jancsi, hi•zen "az is csak testbe foglalt lélek?" 

Az, feleli Abri3. De mégsem olyan tisztult, mint a férfi. Figyeld meg a 
gondolkodABukat s megösmered öket. Emlékezel rá, hogy anyád mire vigyA
zott jobban : a testedre vagy a lelkedre ? 

Minden anya meg van elégedve, ha gyermeke egészséges. Hogy lélek
ben egéstséges-e? lélekben növekvő-e? erkölcsben, tanulisban jóúton jár· e? 
az anyáknak ez mellékes valami t• (Az lsten rabjai.) 

Ha pedig a női lélek eme fekélyét a rettenetes önzés megkoroná.zza -
tesliségnek is eza rúgója- akkor Gárdonyi nO-alakja igazán nem kivánatos 
ezért figura. Tehát eltOl függ minden 1 Ezért az a nO, aki önmagát nagyon szereti: 
rossz, csúnya, ha testileg szép s formás is. Az a n6, aki lelép a jegyesvi
szony magatlatáról, azaz nem O akar testével, lelkével mást boldogítani, ha
nem O mb Altal boldog lenni : az már rút, megvetendő. llyenekrOI jegyzi 
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meg epben : · "A Nrfi: - Eny6m VIJY· A · aő: - A tied vagyok. S kOvet~ 
kntk a bizas.let, amelyben éppen fordflva helyeződik el a mondh.• (PIN~ 
ren6z6 szem.) Az ilyeneknél hiányzik is aztán a lelkiségnek minden maaa· 
sabb megnyilatkozása. ~~ Olrdonyi valósággal fanyar 61vezettel lebe,teli, 
szellődell az ·Ilyen nők lelki-ruháit, 

.A nő, a nő ... tnkéletlenek, rosszak. Semmit se tudnak dgy, ahogy a 
férfi, semmit se 6rtenek dgy, mint a férfi. Minden mondaluk ezzel a szónl 
kezd~dlk: ~n. Ok ezt a szót mindig nagy betfivel érzik. Az élet terhét miak 
hordozzuk. Nekik csak mulatóhely ez a fOld i vilée, • (Szunyoaby mlatyink
ja.) A kOvetkezO sorok még jobban megvilágfiják az OnzO nOk gyfiiGietét. 
Abel, akitOl azt kivánja a régi, most u1ár özvegy szeretOje (E1zter), hogy 
tnrvényet feleségétOl váljék el, igy oOh~sködik. 

"O nem hagyta el értem az urát, én meg hagyjam el gyermekemet. O 
tisztességes volt akkor. l!n nem vagyok tisztess~ges, hanem poltron l (T. i. 
Eszter ezt vágja a fejéhez). Mlcsoda ma1a•zeretl be1tla az aaazonJ 1• 
(Abel 61 l!szter.) Ilyfajta iszony d tapasztalatok után Z11gják firfi alakjai: 
.Ne higyj a nOnek ameddig meleg!• (Hoaa•úhajú veszedelem.), mert sze
riniUk "rókamájú lány• is van; vagy pedig ilyen eredményre jutnak: .. A 
rossz assiony leány korában: vipera Uvegben. EskUvő után vipera szaba
don.• (PGidren6z6 szem.) A k~vetkező meglepO tanácsot is, akaratuk fOl
tétiell érvényesítése miatt adja: .Minden házas embernek ráméba kellene 
fOggeszteni Jézusnak ezt a mondását : Boldogok a b6kességeaek. Persze 
az asszony azobájába kellene fDgge~zteni l (U. o,) Szóval minden rossz, an
gyali szárnyuk elvesztéséből sdrmazik .A hl!zanág tOl bnyire azért szeren
csétlen, mert a nO elfelejti, hogy an1yal. A férfi pedig még azt is elfelejti, 
hogy nO ... (U. o.) 

Mivel pedig Gárdonyinál nem ritkin szerepeinek ily diszit6-jelzökkel 
és tulajdonságokktl fO'ékesl!elt nOk, azért nem csodálkozhatunk, h J a közvéle
mény Igy alakúlt. Persze a n6 gyOIOielet, nem Alifthatják azok, akik mfivei
vel behatóbban foglalkoznak, mert könnyedén rájönnek az ellenkez~jére. 11 

Mivel azonban Gárdoflyinak a nO gyfiiOiete kOinnosképen az elsöbb könyvei
ben szerepel, azért egyesek mindenáron legalább fejlődési akarnak kimutatni 
e pontot illetőleg. Igy pl. Sik is .• A megbékült lélek lassan·lassan keaer6-
sél nélkOl tud nézni szerencsétlenségének okozójára, a nOre is (t. i. Oárdo-

11 .,Nóalakok Gárdonyi múvetben" eim alatt értekezik Pap lréo. Igen kelleme~, 

élé'lk szfnekkel megírt kis tanulmány n Gárdonyi három könyvében szereph~ f6szemé
lyekr61 (A lathatalan ernber, Az Isten rabjai és Egri csillagok,. Sorban méltatja GárdonJI 
mdvészi jelldmzését: Emőke, B. Margit és Cecey Éva alakjait illett. leg. Szelleme~ea, 
r6viden legördfti az egész mese keretét, a bizonyftja, hogy Gárdonyi nem haragudott a 
a6kre, s6t legszebb szlnekkel 6ket ruházta fel. (A Gárdonyi-Társaság Els6 hköoyve. 
Bger, 1924.) 
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nyit a feles6&e elhagyta) mAr nem mondja .clanya, prótai · Allat•-rrat, "mint 
rqebben.- A keser6ség forzltó maszkja. alatt fOlfedezi iz anyai azeretetnü, 
• hamvas. sz6zi léleknrk. az odaadó gyOngédségnelr, a teaU-lelki szépH&nek 
OrOkértékD vonásait. A gyötrelmes évek rAbuliatta törmelék alól elObontja ·az 
&rOk ndi eszmény tiszta képét és a lelkében ójra megtalAlt eszményt drága 
m.Ptivumaiból regények és novellák bosszó során keresztOl feslegeli a magyar 
kOltészet legeszményibb és mégis leléJObb leányalakjait", (l. m. 41., 1.) 

NekUnk azonban mind a kOzvéleménnyel, mind a fejl~dést állitóval 
szaklllnunk kell. Még pedig azért, mert jóllehet Gárdonyi irásaira na(ly ha
lált gyakorolt a szerencsétlenség, pl. regényeiben stb. leggyakrabban a nOk 
lesltnek h6tleuek, mégis ez a hatás általános gyülOletet &obasem váltott ki, 
hanem csak egy nöi tipus észrevételére segitette, azaz rossz nO is lett nála, 
akinek fO jellemvonása az önzés l Gondoljunk csak Az laten Rabjairal 
Á bris fráter kigyót-békát hány a nOkre l Holott ugyanabban a· könyvben a 
nOi ideált 11thJtju~ megrajzolva. B. Margit a király leány testét marcangolja, 
a hiúság tükrébe nem néz, élettt, lelkét pedig a hazáért teljes önzetlenség
gel az lsten oltárára helyezi, hogy ott a földiektOl elfeledve, mint fehér virág 
elhervadjon. Nem a rossz nO tulajdonságaival homlokegyenest ellenkező eré
nyek·e ezek? EzenkivDI, ha fejlődést veszUnk fel, akkor igazán nem tudunk 
a posturnus könyvében elOforduló részre feleletet, kielégitO magyartzatot adni • 
• Bodóban még a vér is megfagyott l A sárkány megszólalt l A néma angyal 
ime egyszerre lángtorkú szGrnyeteg ••• " (A kapitAny.) Hiszen ez a leány 
még egy- két perccel elOtt e, s hamarosan utána is, a legszeretetre méltóbb 
volt l Nincs innét más kiú•, mint annak az elfogadása. hogy mihelyt akár 
az - imádottban - is az önzőség, az önszeretet megnyilvánul, Gárdonyi 
szerint azonnal, mint Lucifer lehull az előbbi magaslatról a megvetettségnek. 
az alávalóságnak a helyére. - FOltétlen nOi tipussal állunk szemben! 

C. Gárdonyi könyveiben azonban sokkal inkább a Sik által fentebb 
fejtegetett Jó nOk szerepelnek, akik a rosszaknak ép forditottjai. S mily el
bájolók ezek l Mert "Ha a n6i lélek, ha ki tud bontakozni a fOidis,gb61. 
sokkal finomabb, fenségesebb, mint a férfi. A trombita is zene, a hárfa ia 
zene. De a trombitát csak nagy széllel lehet megszólítani, holett a hárfa a 
gyön.ce szeliO érintésére is megzendOI. A hárfa a női lélek•. (PG1dren6z6 
szem.) Ezeknek a fOldiségbOl kiszabadullaknak már nemcsak "mulatóhely a 
fOld, hanem a férfinek társa". Nc:kik már "a szívük an~yali, a gondolkodá
suk női, s éppen ebben áll az értékük". (Abel és Eszter.) 

Selymes kézzel lenyúl Gárdonyi ezeknek a jó leányoknak, illelOleg a 
nőknek a lelkük legeslegmélyére s fölhozza onnét lényük lényegél : a szfvet. 
a szeretetet •• A férfi valója: akarat. A nO valója: a szeretet•. (P'Gidren6z6 
1zem.) ~s megmondja mi az a férfi számára. Valójából kifolyólag pedig, 
hogyan kell vele bánni l "A fc: l e ség az embernek a második szfve. ~pp 
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az6rt nem szabad t61e sok 6szt kivAnnunk. Mindig gyermek nyelvén beazél· 
jUnk vele, mert eza 6rti legjobban ; a mindig bársonyos k6zzel érinlsDk, 
mert a b~re 6rzékeny. A melegnek a legnagyobb foka is kellemes neki, de 
a hide1 irént érzékenyebb a pálmAnAI•. (U. o.) · 

De ez m6g nem minden l Erre a azereletr61 lángoló szfvre reáfonja az 
61 megillető, helyesebben fOltétlen odavaló, onn6t hiányozhalailan koszorút, 
meJy után azt a szfvet ieazAn lsten szándéka szerinli n6iv6, 6rt6keP, mec
fizethetellen becsfi anyai sdvv6 teszi. S Igy mutogatja nekUnk majdnem 
szantelen l 

"~ n6ben mlndlg az anyatt tisztelj Ok. Akkor is, ha m6g tatvol 
van az anyaság. Akkor ls, ha matr rég túl van rajta. A végtelens6g 
láthatatlan örök folyama érint meg mindig, ha anyát látok. lsten gyOmOlcs
fája c5. Öreá száll virágul a Végtelenséiből jött lélek. Az O szlve v6rébc51 
sző magának testet. Mindig énem, hogy az lsten megbizoltja o. Az Ég szi
várványa le hogy ér, nöi vállat érint•. (U. o.) 

Eleket a sorokat könnyUtyolunkon játszó szivárvány minden ragyogó 
színén it tudjuk csak olvasni •.. Miért nem igy gondolkodik ma is min
denki? Ó, légi magasságban fürdőző meleg érzések l - Hát mi is tenné a 
nöt értékessé a földön, ha nem a szfvének, a lelkének a virága. Minden 
virág szép, szfvet bályoló, mert lsten költeménye a virág, - a gyermek is 
virág: embervirág, virágos ág a jövőnek kezében .•. l (Sekszplr költé
szete.) Mivel Oárdonyi a nöben csak anyát lát, azért nem is tudja öket 
máskéílt mutogatni, mint ilyeneket: karjaikban gyermek. Azzal a szeretettöl 
tüzes lánccal, mellyel gyermekeiket magukhoz fűzik. Ezért nem csodálkoz
hatunk, ha szent enthüziazmusában )gy kiált fel: Minden erönél erősebb 

erö: anyai Ezeretet l Emberi testbe öltözött oepfény! lsten szivéből leszállott 
szent ián~. haláltól nem félö erős gyöngeség! . . . Te! aki nem ismered a 
lehetetlent, ha arról van szó, akit szeretsz, h& együtt kell szenvedned, meg
halnod i& vele, - csodállak téged asszonyi sz ív l (Egri csillagolr. U.) 

Ezt az anyát aztán szinte végtelen változat ban, végtelen finomsággal 
rajzolgatja elénk, amint gyermeke körül foglalatoskodik. Már Évát mily gyO
nyörü anyai mo·ivumokkal ékesíti l 

"Éva megszülé elsö gyermeké•. Vala pedig a ceecsemö formátlan és 
vörösbOrü. De az angyal kiterjeszté kezét fölötte és szóla: 

- Legyen a szeme olyan égi, mint az angyaloké, az arca olyan ked
ves, a lelke olyan ártatlan. 

Éva pedig karjaiba ringalá a kisdedet és szíve megtelék csodálattal és 
boldogsággal úgyannyira, hogy szíve fáj vala neki ... 

Ekkor a hetedik angyal is kiterjeszté kezét és megnyitá Éva ajkán a 
boldogségot. És at.ogy Éva megszólala: - te édes b:mbóm, kedves egyet_ 
tenem - ajkán minden stó dallá változék. 
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~~ ez vala az első dal a földön. • (Arany, tömjén, mirha: Hét aj6nd6k.) 
Igazán irodalmunkban páraUan m6lys61gel, rnelegs6ggel, kGzvetlens6g

gel veti paplrra a gőgicsélő gyermek6vel jitszadozó, motyogó anyét is. 

Mikor a gyermek gőgicsél, 
az lsten tudja mit besz611 
Csak mosolyog 6s integet ••. 
Mit gondol ? Mit mond ? Mit nevet ? 

S mint viréggal az esti szél, 
az anyja vissza ógy beszél, 
oly lágyan 61 oly tdesen .•. 
D: 61 sem érti senkisem. 

Hogy mit bes16lnek oly sokat, 
apának tudni nem &Eabad. 
Az égi nyelv az. Mély titok. 
Nem értik caak az angyalok. (Aprilis: Mikor a gyermek, .• )1' 

Ha boldogság a szDlök számára gyermekük járésa, játszadozása, g6gi· 
csélése is, mennyivel inkább két égi szónak: apim, anytm kiejtése. Ez 
ártatlan hang rezgésével mindkettöjUkben az 6ci boldogságnak kOiönGs, 
semmi más által meg nem szerez.het6 v6gtelen változatát s faját kelti fel· 
Oárdonyi alakjai mily elra~adó boldogsággal tudnak beszélni errOl a hatal
mas eseményrOll A következO sorokban apa beszél ugyan, de mindegy, 
mert ebben a férfiak nem kOlOnbOznek a n6kt61, amint az alábbiakban látni 
fogjuk. 

Abel irja Eszternek: "A fiam már mosolyog. Ha engem lét, azinte 
röpdös. L4tszik rajta, hogy még érzi a szárnyat a vállán, s nem tudja, hogy 

·már nem a magasban van. Oh a csöpp lélek. Micsoda nagy érzés elgon
dolni, hogy a ttremtésnek ez a csodás titka az én hajlékomban is megje
lent s mihelyt megsJólal, azt fogja mondani: Apim 1• (Ábel 6& Eszter.) 
Másik: .A virágot a napfény fejleszti ki, az emberi Jelket a azeretet. Akinek 
a nyakát soha nem öleile át kisgyermeki kéz, akinek sohasem . mondta gyer
meki ajk: Apim; aki sohasem remegett a halál árnyékában egy gyermekért, 
aki soha nem borult Jélekben lsten elé a gyermek megmaradásáért hálából, az 
olyan ember tör~déket kapott az érzések világából. Földi élete akármilyen 
luxus-vonaton is haladt, - alagúton haladt. • (POidrenéz6 szem.) 

Mily sokszor elOfordul tényleg az életben, hogy a szDlöknek 61et·halál 

11 Sok noveii6Ja van Gárdonyioak, melyben utólérhetetlen b6joaaággal rajzolgatja 
a gyermekek mlndenegyea cselekedetével összefOcg6 az.Ol6i örömet, munkát. Hogy 
csak egy-lrett6t emUtsOnk meg, A Iti• Urli Jdr-ban kifogybatatlan E>leverséggel mutalja 
be ax egész háznak, az anyától kezdve egés~en az utolsó cseiMig - örömét és cso
dálkozáa6t a mlatt, hogy a kis úrfi met~tetttt &7. ela6 lépést. ~eoki ktdvéért mégcsak 
meg sem hajló, de gyermeke óhajára még játszani is letérdel6, a6t a ló sz~repét vál
laló Atlllát rajzolja lebillncseló kedves~tégcel: A lilltar l• a napUny c. novt::llájában. -
A az016k ö1ztöoös azeretet6t la nem egyszer veszi tollára (pl. FfiiUit., Papa ••.tt Iti. 
stb.) 
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kOzt lebegO gyermekOket tehetetlenGI kell nézniök, sOt nem ritkán ezemDk 
fényétOl el kell vilniok. A halil zord keze letépi a kis narar.csvirégot az 
anyai kebelrOI. Hogy fogná, hogy védené azt a lcfs neb6ntsvirlgot az anya, 
akár élete árán h l (Palika Jó.) Oárdonyi pedig az életnek eme fa jó 
vatódgit, mily fájdalmas vonAsokkal tudja megörökiteni. Ha mégiscsak 
elveszett a gyermek, Ráchel siralmait zokogjik a szDJOk egyellenük hült te
teme fölött. Igazán érdemes err~ legalabb egy példát felhozni. Török cforda 
iártakor sehogysem akarja eltemetni holt gyermekét a~ egyszerO falusi ma
gyar anya. Letérdel a kis test :nellé sé sirdogál. Közben pedig f«Y beszél: 

.óh, hogy a földnek kell téged adnom l Nem ölelsz meg többet kicsi 
kezeddell Nem mondod nekem többet azt a szót: Anyákém! Óh, hogy 
azok a piros rózsák elhervadtak gyönge kis arcodon l Óh, hogy azt a szép 
szöszke hajadat meg nem simogathalom többé l . , . Milyen szép szeme volt! ... 
Milyen nép barna szeme volt l .. , Hogy nézett, milyen kedvesen l Óh drága 
lelkem, nem ·nézel rám többé, sohasem l .•. • (Egri rsillagok. 1.) 

É" mily egyformák az anvák, ha gyermekükről van szó, legyen az 
egyszerü falusi, vagy királyi sziv, akkor egyformán mindkettO kérségbeeeö, 
l?ngoló szív. A királynő reszketve félti kis fiacskáját a török szultán dtorába 
küldeni. (Egri csillagok. 1.) De elkerülhetetlen. S ennek a lestljló tudatában 
igy gyötrődik: 

"- Óh, jaj nekem nyomorult asszonynak l ... Azt mondják királyné 
vagyok, de a földön csúszó koldusnak is több az ereje ll . . • A fának nem fáj, 
ha letörik a virágát, óh, de az anyai szivet fájdalomból gyúrta a Teremtő l" 

Közvetlen az elindulás előtt: 
"A kiralyné azonban még az u'olsó percekben sem akarta elbocsátani 

a gyermekét. A fejét a két kezébe fogta és sirt. 
- Nektek nincs gyermeketek! - nyögdécse:te.- Neked nincs 0}·örgy 

barát, Podmaniczkynek sincs. Petrovichnak sir.csen. Nfm tudjátok mi az: 
tigris barlangjába bocsátani be egy kisdedet. Ki tudja: visszatérhet-e onnan? 
Török Bálint ! Nem szabad elhagynod engem ! Reád bizom a gyemekemet. 
Te magad is apa vagy: tudod, hogy mi az, mikor a szülöi sziv reszket a 
gyermekéért. Úgy örizd Ot, minlha a magadé volna! 

És mikor ezt móndta: Nem szabad elhagynod engem, megfeledke
zett minden mélt6ságár61 és térdre omlott a szönyegen Török Bálint elölt. 
A kezét könyörgőn nyújtotta feléje ... 

Ez a szeretö szív kényszeríti az anyát aztán arra is, hogy az elbukott, 
családb~l kitagadott leányának megbocsájtson. (Pöhöly Zsófia. - Az apa 
pedig fiú gyermekével szemben gyakorolja ugyanezt a Pöhöly6k c. novel
lában.) 

Sokat lehetne m~g írni e gyönyörű anya képeirOI, de ebben kilüzött 
célunk akadályoz. Azért bedrjuk ezt az anyáról szóló minden szépet, jót 
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magiban foglaló id6zettell 
• Ha nem volna semmi hit a fOidOn, ha az Isten neve 6s fogalma 

nem sugárzott voln~ soha alA erre a fOidi vilégra, az els~ ayermek magéval 
hoznA ezt szDiet6sébe.n és átadnA az anya lelk6nek, Hitetlen férfi volt 
6s le az mindig, de hitellen anya, az nem is volt 6s nem is les7 sohasem. • 
(A vlzenjAr6 lélek ) 

Nemde ha az anya vallásos és hivO, mir minden jót elmondottunk 
róla, mert a szeretetnek, áldozatnak ... vallés a bugyogó forrésa? l 

4. Gyena••· 
A házasség szent kötelékében két szeretO szfv gyermekbimhóban vi

rágzik ki. Ez a .feltllrOI hitethozó és nagy csoda, ez a földre szállott an
gyal, aki nem tudja méj!', hogy a talpacskAja poros, aki közelebb van az 
~ghez, a szeretet hezAjéhoz, mint a felnOtt, s azt v61i, hogy itt is az égben 
van" (PGidren~zO szem.), Gárdonyi témAinak legkedvesebbike. Lelkébőllel
kendezett szavak azok, melyeket a gyermekekrOt fr, hiszen neki .semmi sem 
oly szép, mint az ártallan gyermeki arc.• (lsten remeke.) Elismert tény, 
hogy irodalmunkban eenki sem rajzolja CJiy szereleltel és oly gyönyOríi köl
tészettel, de mégis igazi valósá~gal, az "lsten remekél", mint Gárdonyi. 
Nem is csodálatos jelenség a gyengéket, az ártatlanokat szeretO szív-embe
rénél, s annál, a~ i bizonyos metafizikai szemszOgböl nézi a. dolgokat, mert: 
"A gyermek az orom, a reménység. Gyönge testében van valami virégi; ár
tatlan lelkében van valami égi; egész kedves valójAban olyan nekünk, mint 
a tavaszi vetés: igéret és gyonyo. üség." (A vlzenjéró lélelr.) 

Az ily piciny, ártatlan gyermekeket előszeretetlel figyelgeti, hogy a saját 
lelkébe s a mi lelkünkbe véshesse, Onlhesse égi alakjukat. Gondoljunk csak 
Sekszplr kGitészeté- re, avagy a Két véndor mélységes gyermek psychológi
A jára, tAvolievő apának áradó gyermekszeretetét lehelő Levél a ten1err6l
szóló versére, a gyermeki lélek mindent tudni akarásAnak mesteri ecsetelé· 
sére (Hallatlan klvéncsl&é&), a gyermek utánzó ösztönét fejtegető soraira 
(A mazrola, Vas-tyúk.), a gyermeki lélekbe gyökerező élő testvéri szere
tetet bontogató noveliAjára (Piú és lény.), akAr Az lsten rabjai· nak, 
akár Az én falum·nak, Az Greg tekintetes-nek, vagy bArmel)ik könyvé
nek vértOI, elevenségtOI, ártatlan lélektől pirosló, futkosó, mindenáron játsza
ni akaró gyermek alakjaira ... ! Mindmegannyi ps)·chológiai tanulmány. Mlnd· 
megannyi gyermek szeretetröl tanuskodó prózában Irt költemény. Tehát 
nem egészen természetes valami-e, hogy ha Oárdonyi igy szerette a picinye
ket, ugyanakkor regényeinek, stb. alakjai is ily aranyosokat, földi Ogyek
kel nem törödö röpködöket kivánnak, ha még nincs, keseregnek ut3na, ha 
már nincs? Hiszen a gyerme!\ i lélek elbfivöli a felnőttet .•. Nem ezt példáz-
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za-e a követketO soraival is Olrdonyi? - Oásp\r szerecsen kirily misik 
kirilynak eloeszéli, hogy lett neki fia. Pestises időben - úgymond: 

.Egy napon házamból nagybúsan kimegyek, 
s mint a j~gvert gazda bejirom fö~demet. 
Hát a véros végén egy földbevájt lakbó~ 

Kipis'og e~y gyermek a kerek ablakból, 
mint valami tücsök. S dudolgat, danolgat. 
Odabenn a szOIOk, testvér •. k halottak. 
Lef jszézett fának moso~ygó virága: 
Megtetszett nekem a ayermek vidém~ága. 
Gondoltam: Nincs senki, aki 6t szeresse 
s nekem sincs senkim, ki engem szeretne : 
Mlért adjam szlvemet kutyának, macskának 
vagy rabségban tartott énekes madárnak, 
amig gyermek ls van árva 61 elhagyott l 
Ö nem irva többé. En meg apa vagrok. • (Karácsonyi álom.) 

Hadd hozzunk fel egy rövidebb példét annak a bemutatására, hogy 
megfigyelései nem úgy ~rintett~k a gyermek lelket, mint a fecske farka a viz 
felOletét l Persze, ez csak töredék . 

• Milyen bohó a gyermek. Micsoda ~rzékeny a lelke minden változAl 
iránt. Az 6 lelkük olyan, mint valami finom kis g~p, amely erOs munkára 
nem való, de minden ccekélységre megperdülnek a kerekei. Nekik meröben 
más a világjuk, mint a miénk. A mi nagy dolgaink nekik semmiségek, s 
ami nekOnk semmiségek, azok nekik a nagy valamik. A gyermek kacag olya
nokon, amiken mi nem is mosolygunk, és sir olyanokon. amiken mi a hom
lokunkat se ráncoljuk. Egy tintacsepp, egy cserebogár, egy botlás, idegen 
öllözet: nevet rajta. És sir, ha tolla meggörbül, ha csúfolják, ha aggódik, 
ba fázik. Azután, ha sfrisbözben valami kellemesen hat rá, akkor könny~n 
át mosolyog•. (H6pehely.) 

Gárdonyi gyermek· szereleiének megdönthetetlen bizonységéul fölsoroljuk 
még azokat a könyveket. melyeket az 6 számukra Irti Mlndentud6 Oergely 
bácsi, Na1yap6 trtfil. Nevet6 kGnyv, Tarka-barka t6rt6netek, Tiha
nyi Pl1ta, Eml6kezetes napok a ma1yar tört6nelemb61. 

5. lrúal erkllcal ••••poatb61 teklatve. 
Miel6ll 1 hAzassigról szóló értekezéaOnket befejezn6k. rövid pillantást 

kell még vetnUnk arra a polemikus pontra, hogy t. i. Oirdonyinak a szere
lemr61, 1 hbasságról Irt sorai elférnek-e a katolikus erkö'csi normák kere
tein belül. - A többi ponttól azért tekintünk iti el, mert azokat tárgyalá-
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aunk folyamin ld-ki eldGntheti. - Polérnikos annyiban, amennyiben Oú
donyinak e serait nem egyformán Itélik meg a birAiólr •. Oirdonyit jól ismer6 
Kéky pl. Igy nyilatkozik: .OArdonyi legszemérmeteaebb és leggyöngédebb 
lróink egyike. Ilyenek szerelmesei is, eyöngédtk és szemérmesek reália 
rajzuk mellett is. Amint ezek a tiszta lelkek megnyiladoznak el6tt0nk : mintha 
fehér virágok bontogatnák szirmaikat olyan gallyon, melyeket szinte letör a 
virágok bOsége. (ld. Szabolcska i. m. 112, 1.) Csak az a baj, hoey ezt 
aagy általánosségban mondhatjuk. Hiszen csak hogy Az a H. H.· ra hivjuk 
101 a figyelmet ismét, azt mondottuk, hogy határozo!tan az erkölcsi világrend 
ellen irányul. Ha pedig ez áll, már nehéz elhinni azt is, hogy olyan .tisz
tán• lrna. Sajnos ebbeli föltevésUnkben me1erOslt bennUnket Madarász Fló-
risnak kemény de igazságos bfrálatit. · 

"A modern tArgyu elbeszélések legnagyobb része, - igy O -
a szerelern lélektanával foglalkozik. Ezekben azonban nem éri be Gárdonyi 
bölcselkedő hajlam l az élet rendes viszonyaival. Az a törekvése, hogy 
tanulmányozandó alakjai számára ment01 rendkivülibb hely1etekrt teremtsen, 
és oly problém.ikkal állitsa szemb!! öket, amelyek éppen ritkaságuknál fcgva 
megkapók és mindekit gondolkodóba ejtök. Szerelmi történetei tehát, amtly
nek hösei a társadalom kOzépsö rétegeiböJ valók, nem folydogálnak olyan 
rendes mederben, mint a népiesek. Akadálytalauul összekerülö vagy boldog
SáJ:.ukat kiküzdö szerelmesekkel ebben a körben nem foglalkozik. Jobban ér
deklik a szerelemmel járó kínos gyötrödétzek, melyekben rész jut a fizikum
nak, a vér hullámzásainak is. Mohamednek az DdvGsség felé borotva
élen haladó lelkei jutnak eszünkbe, ha látjuk szinte azt az akrobatai me
részséget, amellyel egyes kényesebb helyzetek rajzolásánál az erkölcsi tisz
taságat elnyeléssei fenyegetö örvény szélén jár. Semmiesetre sem · dicsérhet
jOk érte. Kevés olvasó tud igazán fölemelkedni az író eszmei magasla
tára, mely megkülönbözteti ~t azoktól. akik tollukkal az Allatot akarjik 
keltegetni az emberben. Nem is említve, hogy a cél sohasem szentesfti 
az eszközt, csak azt kell tekintetbe vennünk, hogy az olvasó közönség zöme 
tisztán szórakozAs, Időtöltés céljiból olvas és szivesebben időz a k6p
zeletet megragadó egyes részleteknél, mintsem ügyet vetne az egész 
müvet á1fogó s részleteit egyséRbe olvasztó eszmei tartalomra". (Katollkul 
Szemle. 13. k. (1009.) 455. 1.) 

Leírtuk szóról·szóra, mert minden szavát fontosnak tartotruk. Teljesen 
egyetértünk vele! E sorokat mindenKinek meg kellene szívlelni s azt meg
jegyezni, hogy ezek nemcsak Az a H. H.-ról szólnak, hanem általában az 
Osszes modern irányú regényeirOI. Természetesen figyelembe kell vennUnk, 
heg~ rz a birálat csak 1909-ig megjelent könyveire szól, holott még ezutin 
is adott ki Oérdonyi úja bbakat. Azert meg kell néznünk legalább egy ezutini 
könyvéről, hogyan vélekednek. Vajon tihúzható·e erre (ezekre) is a föntebbi 
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illitás? _l;lyqtJ~tl megyo,~dbeUink arról_ is, hoey cs•k tiY IIOnyvrm miJ,
ellér~en beszél~etnek m~g a katoUkusok ial Ezéa.t is nehéz az. O.szes mA· 
veirOt kategórikus bfrilatot, yéleményt adn~ J . . . . . 

A kOrt c. ~egényr61 van szó. Post~:~m~s .munka. Rövid tartalma ez. 
E1y nagyratörö kofaasszonynak poteérit végze~t le6ny~ (Zsuzsi) mrgszereti" a 
toronyört. Anyja engedelme s hAzasslll me1kGtése n'lkDI együtt élnek. A 
toronyőr bevonul katonának. A leány közben beleszeret a templom haran
gozójl\b_a. MegeskOdnek. Boldogok, megelégedettek. Egyszercsak visszakerül 
a toronyör a háborúból, de félkarral. Szeretné, ha Zsuzsi visszajönne hozzA. 
Azonban Zmzsi úgy tesz, minlha észre sem venné. De mikor megszólal a 
toronyban az órát jelző _kOrt, amely erösebb minden fOidi szónál• - Zsu· 
zsira elbíivOlön hJt s elszOkik hitves férjétől vissza a toronOrhOz. 

"Gárdonyi nem erkölcsblráskodik az eset felett. - frja Váradi B. _ 
de nem is áll cinikusan, a kereszlény erkölcsöt megtagadön az asszony 
pártjira. Az t!lbeszélés mögé mintha odarajzolódnék az ö flegmatikus arca, 
me ly kifejezésével ezt mondja: ,.Bizony sokszor ilyen az élet•. Naturalista 
fró igyekemék a rokonszenvet teljesen a csélcsap asszony pártjára billenteni, 
irányzatul vállalni a házasság szentségének a fumigálását, Gárdonyi távol áll 
eltól, elbeszélését méla akkord zárja be, mely inkább az elhagyott jólelk6 
férfi iránti részvétet jelzi ... " (Katoliku& Szem le. 40. k. (1926) 81. 1.) 

A m1sik bfráló pedig Igy: 
,.Gárdonyi mindhárom könyvében (Te, B.!rkenye, Aggy• lsten Biri l, 

és A kOrt) nincs egyetlen obscén sor se, - mondja Csapó Gy. - Néha 
kényes jelenetekel ir le, amelyek szin·e kivánkoznak a mai frókn" oly szo
kásos szfnezésre és érz~kies részletezésre. Gárdonyi tiszta gondolatokkal, 
szemérmes kifejezésekkel úgy állflja be még az ágyastársak életét is, hogy 
nyomukban nem gerjedhet érzékiség. lrAsa példa rá, hogyan lehet frni a 
szerelem· röl, sOt okkal-móddal annak testi réezér61 is piszok nélkül. -
He.lytelenltenOnk kell azonban A. kDrt-nek beállilásait.. . Gárdonyi a 
lélekfejlődés fázisaiban e szerelemnek olyan jogokat vindikál, amelrek hom
lokegyenest ellenkeznek a krlsztu1l erkGiccsel. Ennek a szerelemnek 
jo~okat ad a törvénnyel, sőt a házassie szentségével szemben is . . . A kDrt 
alapfelfog4sllval szembe kell helyezkednünk a krlsztuel erkGics szem· 
pontjllb61. (Magyar Kullúra 12. (1925.) 329-30. 1.) 

Ime l Legalább egyes 'pontokban nem homlokegyenest ellenkeznek-e 
eaymással? Melyi~nek adjunk igazat? Mi inkább az utóbbihoz csatlakozunk t 
Mivel a helyzet még Igy .Jiég bizonytalan, meg csak egy könyvről van szó,. 
ezért azOkaégesnek tartjuk nem katolikus szellemíi, szabadabb irányt követ6 
szavainak az idézését. Ez mAr Oárdonyi Osszes k.Onyveit szem elOtt tartja . 

• A mor•l bonyolult kérdései kevéssé foglalkoztatték, - lrja .praesente 
cadavere• SchOpfUn Aladár - a morálista UéiO szelleme nem volt mee 
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benne. Alakjai 'IlY torténetel soba alacaeanek· ...r•u.a·..-re. beiiHtn. 
A azenvedély nála - elemi - tehit morálon innen vagy tál való- jelea
MI· Vihar, mely életeket elsodcar vagy lecsilfapál, miel6tt még nagy bajt 
csinálna. O nem keresi pusztitbaiért a felel6aaéget. A szerelern is, mint ele
mi er6, az emberi ·akaratt61 fOggetlen vihara az érzékeknek jelentkezik nála, 
csaknem mindig mint a fiatal OsztOnOk természetes jAtéka, mely vagy bol
do&sigba, vagy pusztuliaba ragad, de a bOnbeesés motfvuma alig jAtezik 
benne szerepet. - A természet tette, tehlt lehet isteni gyftnyor vagy 
pokolbeli kArhozat, de semmi esetre sem bOn, ez OArdouyi Itélete róla. 
Az 6 fiatal szerelmesei mindig tiszták, szOziesek, ártatlanok, mfJ ha en
lednek ls heves vi1yuknalr. foglalkozott tObbféleképen az érzéki kiellgftés 
vágyAt lek0zd6 szerelern kOIOnOs komplikációjával is (Az a H. H, Abel 61 
Bazter, részben a Uthatatl•n ember Zéta Emőke motfvume is ), de ez
zel sem erkölcsi szempontbóJI• (Nyugat. 15. [1922] 1247. l.) 

Sajnos, azt kell mondanunk, hogy:a katolikus Irók (Várdai, Bilkei, Siku) 
nagyon keztyOs kézzel b4nnak Oárdonyival, azért inkább SchOpflin megálla· 
pltisait kell teljes egészükben elfogadni. Hiába, ha egyszer Igy van, akkor 
Igy van: legalább magunk elOtt valjuk bé ll Azt észrevettük, hogy mind
egyik bfrélója hangoztatja: alakjai tiszták. (SchOpflinnél nagyon világos: ho
gyan és miért lehetséges ez l) Ezt is a magunkévé tehet jUk, csak 111 kell mil 
mondanunk, hogy: relative tiszták, nem pedll abszolute. Azaz, a mai 
nyakig bQnos fertOkben gázoló Irókhoz viszenyf~va, O legfeljebb olykor-oly
kor csak átazéléli mocsérban vagy pocsolyéban lépeget. Letiltalinosabban 

· véve pedig : lrGzGnbnsen fr l Ennek s ily konkhlziónak a levonásira és bi· 
zonyos vigyizatra kényszeritenek bennUnket frAsaiban ko111olyan tett ilyfajta 
kijelentések is: • A szerelmesek szemérmesen besz~lnek, mert a francia iro
dalom még akkor nem Arasztolla el állati lehelletével EurópAI. • (Abel 6s 
Euter.) • "Nem becsOletes foglalkozésá, aki ilyen szfnmtlveket fr, - hogy a 
n~k csak nOstény illatok, a férfiak mee nadr6gos ménelr, s mindenki hU· 
lye, aki hQ a hézast6rséhoz. • {Bibl.) ·· ·' 

(folytat juk.) 

Fr. KolamiHin. 

1' "A Oirdonyl-b6aök azereJme mlndlg tiszta, ha olykor ntm la tud elférnl mln· 
deneatQI az erkölcs mepzentelt formái közt. akkor aem vét a lelkUnkben lakozó érz6· 
kenJ erkölcsiség mély szemérme ellen. A korabell irodalom erotlkája, JZ úri morál 16· 
basága teljeaaég1el hiányzik bel61e. Lelkének ez az eredend6 mély azemérmessége, 
amely azonban érzéki er6t61 meleg bús-vér természetet lelkealt át ... A ezerelem ujjon· 
gó boldolaigát ép úgy nem llmerl, mlat trallkos pitoazát. A v6gzetazer11a6g; komoly
sága, amelr ezen baiAlraftélt szerelemnek sodró erejében mutatkozlk, Oirdonyl alakjal
nál nem QtkGzlk drámal akaratok ellenálúibL Az 6 alakjal meghaJlanak 61 lekon)'lilnak 
ez e16tt a Ylbar e16tt, mlnt a virág a azéiben , .. " (Sfk, l. m. 79 -80. l.) 
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Szentkút a kegyelmek kútja. 

L 
Temetésről jOltek hazafelé a kis falu lakosai. Esős őszi id6 volt. A1 

emberek Unnepi ruhájukat féltve lassan, vigyizva lépkedtek a sárban. Egy• 
mAskOzt halkan beszélgettek: 

- SzOgény Imre bácsi t Nem gondóta vóna, hogy illen .hamar eljOn 
érte a felesége, a Panni. 

· - Bizony nem t Mi se gond6tuk, hogy Kisasszonyra nem lOtz már 
énekOsilnk, ha majd a búcsúra mö&yUnk Szentkúthó. 

- Debogynem, - szólalt meg egy másik - hiszen a! apja, jóska 
bácsi m~g él; azelőtt mind~g 6 vót az előénekOs, mikor a Szentkúthó 
mOntUnk. 

- A'mAn nagy~Jn öreg, - mondotta az elsO - de a fia, Lajos, aki 
olt vót a temetésen, azt mondják, neki még szObb hangja van. 

· - A'mAn nem a miénk, lelk(fm, - védte állhAsát a másik - azt mond· 
ják, komédiásnak ment, merthogy ollan j6 hangja van, oszl' annyi fizetést 
kap, hogy úriJmódra él. KOlönben láttátok most is, milyen úri ruhába vót Otözve. 

- Ö vót hát az, - csodálkozott a harmadik, - aki Orzsi mellett állt 
a koporsónál? t Meg se ismertem! De nem sirt, pedig a testvérei, a kis 
Annus, Orzsi, mög a kis fia úgy zokogtak, hogy az ernbOr szive majd' mOg
hasadt láttán. 

~p akikről igy beszélgettek, Annus, Erzsi kis fiát kéz~n vezetve ott 
jöttek. U1ánuk meg jóska bácsi, az öreg énekes és mellette Lajos lépkedett 
s&om:núil, ném ín, mint akikn !k a szfve-lelke tele van fájdalommal. fel se 
néztek, úgy mentek hingtalanul. C§ak n~ha-néha szólaltak meg, ha itt-ott 
részvéttel köszönt1)1ték Oket az emberek. 

De sokáig így nem birták némán, kUiönösen Erzsi. Ügy érezte, mintha 
édesanyja és férje is csak most hall volna meg. Mikor belépett a házba és 
sziven c~ap'a a1 a néma halotti csend, mely ott Ult minden szegleten, s 

. nem találta már ott apját, csak az üres ravatalt, keservesen felzokogott: 
- j1j ninci már ·éd~sapánk, nincs már nékünk senkink. 
Annus is felsírt: meg a gyermek is és úgy zokogtak, hogy majd meg

szakadt a szívük. A m !g h 1to:tSág erőt vett az öregen is, meg La j oson is. 
De Lajos ne n vette nagyon a szívére, mert ez a szomorúság neki örömöt 
is bozott Most már nem keiJ takargatnia, amil eddig rejtekben tett. Alakja 
fejedelmi volt, ahogy ott állt öYéi közötl; apjához hasonló, csak kissé ma
gasabb és nem oly széles a válla. Onneph~ fekete ruhájában csizma helyett 
lakcip~ben o1yan volt, mint egy igazi úr. Mozdulatlanul állt, de gondolatii 
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messze-mesaze .·jártalr. L~lekben á s~fn~bat ittta, ahol ezernyi ezer ember 
vérja fellépését. S a jövő fátyolét a Jegszebb vlrAgokkal szötte tele. AztAn 
nemcsak bfrem lesz. hanem pénzem is,.- és . l • 

Merengéséböl a nagyap5 szomorll ·hangja zavarta fel. UnokAihoz sz6-
lott, de llgy, hogy Lajos is érisen belőle~ 

- Szögények ! mi Jöss~ igy .az élet~~k l Én mAr öreg vagyok a· mun_. 
kAra, és rnahÓnap föjifirö nezöm a. hód világot. 

Erzsi a sfrásból magához térve visszhangként felelte: 
-·Bizony ... mahónap ... 
- Mert árva hb az olyan. amelyiknek asszony a gazdéja, - folytatta 

az öreg. 
Ezzel azt akarta mondani, hogy maradj itthon Lajos. Ll gy ennek a hAz· 

nak a gazdéja. Ne menj visna a városba, hiszen nem azért járatoU iskoléba 
az apAd, hogy llr légy, hanemhogy legyen okos ember a faluban a parasz
tok közt is. 

Erzsi ezalatt megtörülte az asztalt és terifeni kezdett Lajosnak, mert 
csak kevéssel a temetés elOtt érkezett meg s azt gondolta, hogy biztosan 
megéhezeit a hos;zú 111 után. Közelebb szólította. 

- Nem, neill - t1ltakozott Lajos - nem vagyok éhes, meg ninc& il 
hozzA már idOm. Még a délutáni vonattal vissza kell utaznom. mert fontos 
Ogyeket kell elintéznem. 

- Fontos ügyet ? __ meredt rá Erzsi - Pedig tudod-e Lajos öcsém, 
itt is fontos Ugyek várnak rád. 

Most meg Lajos nézett csodálkozva Erz;;ire. 
- lit is? ... 
- Itt is bizony l mert most már se édOsapAnk, se édösanyánk - mon-

dotta elpilyeredve Erzsi - s a nagy ga~das6g terád dr, mert nagyapa mAr 
öreg, én mög nem értök hozzA. 

- De csak nem gondolod, hogy ennyi taauléa után ? ..• 
-Pedig én azt gondolom, mert édOsapAm nem azirt tanittatott ld, 

·hogy pézér kornyikálj és mutogasd a hangodat, amit O csak Istennek, mGI 
Sz(il MAriának szen tölt ... 

Meglepte Lajost, hogy már Ok is tudják. Szólni akart, de El'lsi foly
tatta: 

- S te magad is igérgetted mindig édösapAmnak, hogy mintagazda· 
sAgot fogsz vezetni, ha elvégzöd az iskolát. 

Kinn autóUlikötés hallatszott. L~jos összerezzent. E1yrészt étiAtta, hogy 
nem jót tervezett, másrészt érezte, hogy inkAbb meghalna, mintsem ebben 
a kis unalmas faluban éljen. 

Erzsi lelkében is forrt valami, Szfve erősen vert, mint az autó bera·e· 
aése. ~rezte, hogy nem rudj! visszatartani öccsét, pedig 6beane volt min
den reményOk. Elszorult lélekkel vArt, mi lesz most l 



A jó Öl'el k6r6n ferdult Lajoshoz : 
- Lajos, ne menj ell Mi lesz itthon? ••• 

· - Majd kOldOk p6nzt- szólt Lajos agatotta n. s m•jd .•• visszajövök. 
- Vissza • . • ae mikor? l . • . ~. hogyan l - suttogta ali1 hallhatón 

az Oreg. 
Lajos megn6rde az órájAt és indulni akart. Sietve búcs6zott. 
Az Oreg Oszhajú embernek valami a sziv6he nyilallott. Fölállt, kiegye

nesedett, hogy szinte megfiatalodott és dacos szigorúsággal szóU: 
- Menj l De ne légy boldog abban a hamis viiAgban, melybOI nem 

tud visszatartani sem testvéreid rimánkodás&,· sem megöregedett nagy apAd 
könyörgO szava. 

Az ifjú megtörve hagyta el a szobát, de nem tudott máskép tenni. Az 
autó erOsen herreget s messze, measze elvitte a megszomorodott kis csalAd 
egyetlen reménységét: Lajost. 

A szobiban csend lett, csak Annus és Erzsi halk zokogésa hallatszott. 
A nagyapa állt fiatalosan, erOsen amint Lajos után nézett. Aztán mrgszomo
rodott unokáihoz fordult s biztatőn mondotta nekik : 

- Ne sirjatok! Nagyapitok még él, s erOs a kat ja meg a lába is ... 

ll. 
Csaknem egy egész év telt el azóta. Az Oszt, me~ a telet még áthuzták 

valahogy, de a tavasz már nagyon megpróbálta a nagyapó erejét. '5okszor 
jött haza panaszkodva a mezöröl. Egyuer a derekát fá·jlalla, méskor meg a 
hátát. Az is megesett, hogy mindene fájt s aJig birta önmagát is. Pedig még 
csak ezután következett az igazi munka. Aratás, kukcricakapálás meg u Oszi 
nagy betakarítás. Félve gondolt rá, hogy mi lesz, ha annyira elgyengOJ, hogy 
még a munkásokat sem tudja ellenőrizni. 

Az idö rohamosan közeledett pünkösdhöz. A kis falu nag)•ban készült 
a szentkúti búcsúra, mert a plebános úr úgy hírdette, hogy mivel most 
szent Imre-év van iliö, hogymost még többen vegyenek_ részt a zarándoklaton, 
mint máskor. 

Erzsi is készült, mert a nagyapa azt mondta, hogy mind a ketten el
mP.nnek a búcsúra. Alig várta az órát, melyben indulnak. Igy még sose várta 
az ünnepet. Tel<intete egy percre visszaszállt a multba, s öröm.nel gondolt 
a sok szép emlékre, amelyeket átélt. Felsorakoz·ou eli5tte az a sok csoda, 
amit Szentkútról hallott, vagy amit ö maga is látott. Szinte maga elölt látta 
újra azt az egri néma lányt, aki a Szt. Szfiz kegyképe elött térd~l\·e örömtOl 
repes6 szívvel dadogta el az elsö szót: Mária l ... Másnap a körmenetben 
hordozták körül, hogy mindenki lássa a csodás gyógyulást. Erzsi szfvét bol
dog zsibongó érzés tOllötte el a Szfizanya iránt, aki' mindii megsegfti a hoz-
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u, fordu16kat. A remtny & b~zalom 11in&e · lAngolt a lelk6ben. Úgy szerelett 
YOina mAr ott lenni .•. 

EljOtt a rtg vért óra. A harangak hivogatólag szóltak a torOn) ból 1 az 
emberek mentek, siettek sokan. Ment Erzsi is meg a nagyapó is. Mikor a 
templomból elindultak, a jő öreg reszket O hangjén rákezdett: 

Máriét dicaérni hivek jöjjetek ... 

De nagyon szép volt, mert benne rezgett a szlve, a lelke. A búcsúsok 
utina enekelték lelkesen, örömmel, hogy csak ógy harsogott az ének. Ilyen 
lelkesedbsel, ilyen véeyakozbsal mé~ sohse ment Erzsi búcsúra. 

Amint megérkeztek, Erzsi egyenesen a CS()datevö Szt. Szilz elé sietett. 
Nem érdekelte mm~t a sok látnivaló, tuka fálrak, a remetebarlang litok
zatossága, a hegyek legendival átszőtt szent helyei , . . csak a Sz(izanyával 
kivánt beszélni. Es beszélt, és imádkozott imakönyv nélkül szivböl, hossza• 
san ... 

Harangzúgis ébresztelle fel szemlélödés~böl. Az arca halvány \'Oit, de 
szeme bizalomtól égett, szive hangosan dobogott, s arcán sok, sok könn, 
nyoma látszott. Hitte, hogy a Szt. Szilz megfogja segfteni. Nagy boldogság 
Ontötte el ~zívét. Kinn ezer meg ezer ernber lelkes éneke tOitl'Ue meg a kis 
völatyet: Aidott légy Mária, nyelv mondja és szív ... - zugott az ének. Elöl 
egy fiatal férfi ment katonásan, pedig mankóval jOtt a búcsfra. Most a man
kót örömtOl zokogó édes anyja vitte utána boldogan. Ez a látvány még job
ban megerősítette Erzsit hitében, Nem tudta, hogyan, mikor, de érezte, ho&y 
a Szt. Szúz vele van és megsegíti. Ezzel az érzéssel búcsúzott el Szentkút
tól. Ez a boldogság, ez a nagy lelki béke átragadt nagyapjára is és ott zson
gott- bongott a jő öreg énekes hangjában. 

lll. 
lajos amit annyira óhajtott: a tapsot és a dicsőséget elnyerte. Hangja 

mindenütt ismertté tette és sok ünnepeltetési hozott neki. A kOnnyü bohém
élet 'lyújtotta boldogságba egészen belevetette magát. De a sok gyönyör, 
a sok lótás-futás, az érdek. a pénz nem hozták meg neki az igazi boldog
ógot. Kiéltté tették; szívében a reménység legszebb virágait perzselték Je a 
szenvedélyek, de lelkében mindig ott csengett egy édes biztató hang: visz-
5za a faluba, a csendbe, a szabadság l· a -- visna az lstenhez! 

Egyik vidéki virosban volt vendégszereplésen .• Lecouvreur Adrienne• 
c. darabot adták elO. Az utolsó felvonás utolsó jelenetében, mikor a késO éi· 
jel haldokló Adrienne-t, a szlnésznöt tartotta karjában, a kegyelemnek egy 
sugara érintelte meg a lelkét. Úgy rémlett neki, mintha saját szobájában 
volna s az utolsó óra kinjai közt vergödnék; mintha saját haldoklásinak 
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I~~~J~:i=~~~If:? ::~~:~J ·y;~s:~~~i.~.:~:\~;:;::. f:.: !~~:J~:::~/l•~/ :.·i.: . ···.·. · · 
... 

.vol.n' .a tanuja. A haldokló ~avair• :.Jain-veted .le sifnpad l ··lsten_·yefed -~~ 
' ,.. • j. "'· . • . • ' l '\ ·. 

véizetem mámora, melyet annyira ·uerettem ••. ·~:'elfeledte· egy rGpke pillanat~ 
rJ~~. hQgy . 6 .most sz l n ész és szem6b61 két nteleg ·. knnnycsepp buggyant ki. 
K~tségbe esve gondolt arra az időre,: ,mikor majd tehetségének Pyoma il et.: 
erlyészik é& az egykori hires operaér.ekesbOI nem marad semmi-s majd· Ot~l 
kézzel lép az Örök Biró elé. 

A darab végeztével csaknem futva sietett ki a kertbr. Zaklatott lelk' 
úgy vágyolt a magány utAn, mint amilyen mohón szfvta be a jázmin- és ró
ziaillatos levegőt. A keskeny utat pOnkOsdiróuák szegélyezték. Álmosan bó~ 
biskollak feiecskéjUkkel s egyik-másik mosolygósan kandikáll ki a levelek ko
zOl. Leszakitott egyet és hos~zan elnézte •.. lga1, - sóhajloti feleszmélve, 
bisz ma pOnkösd van. A lélek Onnepe. S ahogy fgy elnézte a pünkösdi pi
ros rózsát, mely bübájosan ragyogott az éjjeli fényhomálybatJ, megelevened
lek lelkében a rég letOnt boldog gyermekévek, mikor még édes azOJei és Or· 
vendez6 testvérei kOrében ünnepelte a pOnkösdöt. Új érzések nyiltak szlvé
ben s lelkében ismét hallotta a régi vfg akkordokat. Mikor felébredt elme
rengéséb61, a való élet nagy szomorúsága igen lehangolta. 

- Senkim sincs, suttogta alig hallhatón. S ha eljön egykor az én ha
IAlom orája is, nem lesz, aki majd csak egy bfzlató szót is adjon a nehéz 
percekben! 

Csendes, kisvárosi éjtszakába e(!yszerre távolról jö~ő ének zendo t bele. 
Mintha az azúrkék, csillaghfmes égből jO.tt volna. Mindig közelebbról hallat
szott. Valami régi kedves, ismerős dallam volt. De nem ismert rá. Valami 
régi üdvözletet hozott szAmAra. mert szfve olyat dobbant, mint mikor a gyer
mek r~1 nem lá!olt anyjával találkozik. 

Búcsúsok voltak. ep az 6 falujából. Ott volt a nagyapja meg Erzsi 
nénje is. Már egészen kOzeljOttek. FelcsendOlt egy Oreaesen rezgő férfi ba
ritón. Úgy szárnyalt a magasságok fel~, mint valami királyi madár: 

Téged voltunk köszönteni PAtrónánkat ... 

Lajost szlven csapta ez az ének. Örömmel kiáltott fel: 
- Hiszen ez a nagyapó hangja l 
~~ millor utina megcsendOlt az egyszedi falusi emberek ajk'n az 

ének, mely széles pásztákban OmlOtt szél a városon, átfutott rajta valami 
meleg, zsibongó örOmérzés; Aljárta szfvét-lelkét, s ott belül valami azt ki· 
abiita szinte kétségbeesve: 

- Vissza, vissza ... 
Lelkének szeme megnyilt és látott: ott ragyogoti előtte az Alföld ki

rilyi pompijiban: az aranykalászos róna, a kék bázavirágok s piros pipa
CIOlE intelettek hivólag. Hallotta a kasza pengését, a pacsiriAir Uszta énekéL 
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$ ~ind ~t ~va_.: j.Ojj: risua, Jtt Jeuel· te boldog~ Ug van kirlek ilkarsi ink6bb 
sioJgllnl, Istennek-e,. vagy az c5 azoigéinak :?: . ~ · ' · ' .. ! · • 

, ,. · . Laloa szlvében· fépyetB61 .t6mad•. Moat lltta csak, hogy rilily~ri ni~ 
u~k· az .c5 sz016i; ikik nem· a szolgéknak, hanem a azoigék Ur4ri~k.· az ll· 
••~nek énekelte~. 
- · · · · Megragadta egy érzés és vitte, húzta ki az ut dra a búcsisok köz6. 
Nem tudott ellen-~ni. Mégqvszer visszanmtt, de ·nem· ••lnélt' ·ottbaoni 
mindent. O resnek taliita azt az életet, melyben állandóan az elmulAI ·. flj6 
áJése kisért. · 

. ' · Odacsatlakozott a búcsásokhot és ö is énekelt a többiekkel: : 

Csodéla tos, Boldogságos Sz úz MAria ... 

·Hangja új szinekkel tell meg és áj magasságok felé sz,rnyalt diadal
masan. Keziletben egyatt énekelt a többiekkel, de azt6n meger6södött 61 
hatalmas lendülettel t.ört a Végtelen felé, measze maga utAn hagyva a töb
bieket, mint a sas az apró madársereget. Az emberek felfigyeltek. Mindenki 
megismerte Lajost, a komédiést. Egy szempillantás alatt már ott térdelt a 
v~·:énekes elOtt a pórban, aki hirielen lelemelle, magához ölelte s a meg
hatottságtól. remegO hangon csak ennyit tudott inondani: 

- Lajos fiam ! 
.. ó pedig bocsánaikérOn rebegter 

·'~ - Na1yapám l 
Erzsi meg nagy örömében csendesen zokogott. Ezt kérle ö a sientkútl . 

Szűz~Jny6tól s ime ... me1hallgatta. 
A zarándokcsapat megindult. Az éneket most már Lajos intonilta: 

jjöj el Szenilélek lsten l 

Hangja meleg volt, puha és bársonyos. A szfveket úgy simogatta, mint 
az esti szeliO az illatos virig kelyhét. Hangjából bizalmas . hit csendalt ki. 
Boldogan énekelt. Enekében benne rezgett a jOvO új élet minden boldogsága. 

Fr~ R~lalát. 

~ ' l i 

! '. 
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Krónika, · 
Rovatvezet6: Fr. Tiuadtu. 

Áprili• 13. Ovirdlán Atyánk 
nevenapja. Csak távolból kOidhe'
tOk hilis OdvOzletUnket s buzgó 
iminkban sok-sok kegyelmet ~s 
áldást k~rtllnk az Urtól atyai 
Oondvisel6nk szimára. Ezid6tájt 
ugyanis P. Gvárdl4n a budapesti 
nagy mlssiók vezetésében vett 
részt, az rt nem ünnepelhetett 
veiUnk együtt. 

Kint tavaszi rDgyfakadás, bim
bófeslés - bent lelket emészt6 
kemény studlum. Mlndnyijunk
nak j61 esett a nagyhét nyugal
mas plhen~sea maga cenikulumos, 
golgotai és oalfszombatt allelu
Jás hangulatával. ÉnekkarUnk P. 
Ciprián és a Kántor úr kOzre
múkOdésével mlnd a három nap 
Oreste Ravanello birom szólamú 
fOnséieS Lamenticióját ~nekelte 

M. Haller klasszikus stlld négy 
szólamos Responzóriumaival. 

27. Egerben Mélt. Kriston Pos
pök Úr diákonusokká szentette 
Pr. Kiroly ~s Sindor teatvérDn· 
ke~ A Szents~ges feh~r Oatya 
ifjú apródjait szetetettel kOszOnt
JOk ~~ kivAnunk b6s~ges kegyel
met: .• t 

28. Lev~l KlnAbóll jósAgos 
missziónirlus Atyáink, P. Bernit 
~s P. Apollln4r kedves levele Or
vendeztette meg mlndnyájunkat. 
Hogy P. Bernit szavalval éljek : 
bir .calen szán, wan szul -
azaz ezer hegy ~~ tlzezer viz vi
laut el eumútót•, m~gls meleg 

szeretettel gondolnak ránk viszon• 
tagságos útJaik kOzepette. Boldo
gok vagyunk, hogy kis lapunk 
els6nek kopogott be hozzájuk. 
"A rossz clmzés ellen~re - fr
jAk - az OnOk levele m~gis el6· 
szOr kOszOnt6ft minket úJ oltho· 
nunkban. A karácsonyt még 
egyOlt töltöttOk Hankowban, egy · 
szil feny6ágacska kOrDI UltDnk, 
de lelkUnk hazaszállt a szeret6 
testvérek körébe, a bAJos kis 
betlehem elé. Itt kaptuk meg a 
M. U. számát s bOszkeséggel 
tOltOtt el, mlkor a kOlOnféle 
nemzetek fiai oly csodálkozva 
forgattik a magyar ferences ifjú
ság ír4sait. A Jó Massl O. F M. 
pOspök úrnak mtnden ciki tar· 
talm4t el kellett mondanl, aki 
mlnden este kOzénk Olt. Ml is 
szlvb61 gratulilunk •.• • Majd a 
pog4nysig rettenetes lélekszolga• 
sigiról így fr: "Most Itt ~JUnk 
ebben a nagy városban (Young
cbowfu), hogy kem~ny munkival 
készOljUnk a nagy harcra és az 
Úr jézus tiszteletét ellissuk eb· 
ben a földi pokolban. Azt moa
dom, pokolban, mert ha valahol 
uralkodik a sitio az emberek fO· 
IOtt, úgy Itt, hol több mint két
sziz pagódából éJjel-nappal száll 
Q éldozati füst ~s a csendes 
éj'szakában ts hallatszik az Iste
nek figyeimét felhivó harang 
tompa búgása, mlg az Ur jéa~s
nak csak negyven-Otven lmid6Ja 
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via · .... • Nagy örömmel -k-DidfiiJC 
tovAbbra ls Umbrlink1t, mlftt 
HJ61 meleg, ferences szlvOnk Ize~ 
retetgallmbJ•t a messze Keletre 
~zakadt ·Testvérelnkbez s ·. buzgó 
.;~hi-·fnkkal segltjftk . ft ket, hogy a 
.'megfeizftett Krisztust mlnél előbb 
trónra emethessék pog•ny ember•. 
testvéreink szlvében. 

Május 8. Kirándulás, vagyis 
egy nap a felhők közt. - Fárad
liatatlan ökonómusunk : fr. VIlmos 
már a legelső kakasszóra fölverte 
IZ egész házat. Ahogy kiplslan· 
tottunk az ablakon, hát Uram fial 
ólomszOrke felhők horitják az 
eget. Adieu kirándulás l - egy 
merész fordulat s nyugodtan al
szunk tovább. Végre nagy nebe· 
zen sikerOlt felráznia az alvó ke· 
délyeket. A barométer nagy 
esöré járt s az egyes reumatulaj
donosok a legjobb esetben ls 
felhőszakadást jósoltak. P. Ma
gi'szter rendOietlenOI biztatta a 
társaságot: Még jó, ho~y eset•, 
legalább nem· lesz por, meg bo
_rÍis Időben nem izzad úgy az 
ember. Végre lsten nevében út
nl,k Indultunk. Az emberek gya
n.~s~n mosolyogtak, - no ezek 
.i~'Jbnnek meg ~drazon •• M~rlács
k~nAI• szokás szerlnt megtartot
filk" ~ májusi litániát. Ének köz
ben egyszerre kisütOtt a nap s 
arjlnyos fényben ragyogott az 
~~~~z he~yoldal. De alig értDok 
~. Kaplróházhoz, szltálnl kezdett 
• . e~6. Egyesek buzg~n pumpáz
tlk a futballt, mondván majd el
'in,' ha kedve tartja. · De bizony 

~ -~- : l \ . 

nem áttt el, ha_ilem félleÍ borult 
az erdőre, még pedig olyan, hogy 
ilz · orroniti ls csak alfgláthattam. 
Ködben .úszott .mlnden. Ml ls el.; 

, .••• ' . • "!. 

mondhathtk, hogy koct el6ttOnk; 
köd utinunk · Úgy gubbasztot
tunk a Jocs-pócsban, 111int 6sszel 
1 varjak a . sdraz ágon .. J.án.a~ 
t·unkban fár~asétv6ggyal e~tOnk 
neki az elemózslának;- minderi 
ehet6t etpasztltottunk. Egy .ideig 
még vártuk a jobb Időt, de végre 
ls, mit tehettUnk mást, ellndul
tunk vlss1a, ahonnan jOttOnk. Ml
kor· kiértUnk az erdőből, eloszlott 
a felhő s oly csábitón sotott a 
nap, hogy egyesek mlnden áron 
vissza akartak ff:>rdulnl. ·Haz6ig 
tökéletesen megszáradtunk, hogy 
nyoma se látszott a cs6f időnek. 
Ar. otthonlak melegen érdeklődtek, 
hogy jó volt-e a kirándulás? 
Majd lemossuk a gyalázatot! 

1'1., 18. és 19-én Budapesten 
az egyetemi templomban Mélt. 
Breyer pOspök úr Fr. Incének 
föladta a tonzúrát és a kisebb 
rendeket. Gratulálunk. 

25-ha pedig ugyancsak Breyer 
püspök úr a Sacré Coeur-apA• 
cák templomában szubdiákonusú 
szentelte Fr. Szllvesztert. K.edves 
testvérUnk nagy örömében ml is 
osztozunk s kivánjuk, hogy a 
többi szentelés is hasonló boldog 
Krisztus-oromoket hozzon. 

. Ma kezdték meg az ordiaán
dusok az előirt lelkigyakorlatokat • 
A szubdlákonátra három napJg. 
a prezblterátusra pedig hat napos. 
lelki magánnyal készOltek el6. 
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29. Az évvélf ordinicl6k· mlatt 
·már :moat~e1kezdGdtek a prepar4-
cl6k.· Nyakunkba .szakadt a:;lldléz 

. PIUOka s · ezzel egylltt :· beütott a 
oagy évvégi drukkoljs il~>·- "Ez 
a, harc lesz .a, vqső ••. • · :biztat
ták egym6at az öregek . · s · azzal 
vl&ndaHak ·bennünket fiatalokat, 
hogy- "nem sok id6 az a három 
esztendő". Sovány vigasztalás l 

Június. Vizsgiink : 3-4. Scrip
tura : Hermeneutica. Maralis : de 
principii&. -10-11. Moralis.: de 
sacramentis. Jus canonicum. Dog
matlca fundamentcllis. Mindezen 
viLsgákon Ft. P. Ant .l Praefectus 
Stud. elnökölt. 

17-én délután Főtisztelendő 
Provinciális Atyánk P. Secretarius 
kiséretében rendházunkba érke
zett, hogy a can. visitatiót meg
kezdje. A jó Jézus kegyelme se
gitse ·nehéz munkájában. 

18. Utolsó vizsga l lrigyen néz-
1Uk ci IV. éveseket, akiknek tény• 
leg ez az utolsó vizsgájuk itt a 
fOldön s a végső kUzdelem mul
tával absolutosok lettek: P. Ka
pisztrán, P. Teofil, Fr. Tibor és 
Sándor a boldog halandók. A 
dogmalica spec. és egyháztört 
vizsgán P. Provinciális elnökölt 
Az évvégi vizsgálatok általában 
igen szép eredménnyel zajlottak 
le. Deo gratias l 
A megUresedett szeniori tisztre 
P. Maglszter Fr. Kol u rnbánt ne
vezte ki. Éljen! 
· 19. Úrnapja. Délután megkez-

dődött a vizita. 
20. Hét boldog klerikust röpi-

tet vigan ·Eger~ feli ~- • • , gytl'iiaös 
expr~u.! .. Ei.·: nem: gúayDI6d4s 
akar leauaJ, mert a helyirde·~~vé
darMónak trtuj4Jt sJnen .: cMeögő 
·alkotmány, mintha megérezte·' vol• 
ha. hogy kiket cipel a . · ;ltit4n, 
gyorsabban gurult, mint e.Wéb· 
ként, kOlönösen hegyről lefelé. 
Testvt5reinket, mlnt prahitéreket 
ill. szubdiákonu =okat láttuk· majd 
viszont. A Szentlélek bőséges 

kegyelmét kérik számukra az 
itthon maradottak 

Ugyancsak a déli vonattal uta
zott Szécsénybe P. Kapis trán, 
magáva! vitte Fr. Krlzosztomot, 
aki a nyarat mé~ ott tölti s re• 
méljOk, hogy virágzó egészség
ben lAtjuk viszont. Örömmel vár
juk haza a tanév kezdetére. P. 
Kapisztrán visszajön még, mielfttt 
legelső dispozicióját elfoglalja. 
Bárhová helyezi is a Gondviselés, 
kis lapunk hálás szeretettel ki
séri útjára. Hálátlanság vádja ér
ne bennünht és méltán, ha szó 
nélkül hagynók · érdemeit, me
lyeket irodalmi nivó-szintUnk 
megteremtésében szerzett s ame
lyek a hálás ~ zeretet kék-nefe
lejtsét méltán megérdemlik. Több 
éwig szerkesztette lapunk ős-előd
lét a Fiók Barátot, mely köny
nyebb tartalmával, közvetlen sti
lusával olyan iró gárdát nevelt, 
amely a Magyar Umbrlát hivta 
életbe. Ott állt az M. U. bölcső

jénél s mikor az először pillan
totta meg az lsten jJdott napjq, 
gyermek szeme megigézte és 6 
készséges munkatársnak szegő· 
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.• :,~mellé.' Nem,·: volt: ·-Széma, 
· tiillyben nem .-:lett. ·voln t61e: eu
ilf wtalmas cikk~ -valf · a6paé-

··· aa· kMtemc!ny~· .Mtlror . pedlf · f6-
, ·. aerteszt6je lett,. atyai · suretettel 
; lr•nyHotta s félt6 gonddat- 6rkO
~ dGtt eddtg el~rt szellemi nivójá· 
· •• megtartásán. Umbrlink · lap

Jahi .csiszolta tollát s nevelte 
Pegazusát oly kezessé, hogyha 
fellll hátára, szélvész sebességel 
rOpiti gazdáját az frodalom•or
szág bármely táján. Reméljllk, 
hogy sokszor találkozunk vele a 
•alönböz6 folyóiratok hasábjain. 
Ha majd szerényen bekopogunk 
hozd, hisszllk, hogy a régi sze
retettel fogad. 

21. Ma tette le Egerben Vilmos 
testvérUnk ünnepélyes fogadal
mAt. Simeon-érzelmekkel lépett 
as oltár elé és er6s, szent eskll
véssei esklldött örök hűséget a 
megfeszttett Szeretetnek és Szent 
Ferenc Atyánknak. Imánk egye
sOlt a körülálló testvérek imájá
val és állhatatos kltartist esdet •i számára az Égt61. Boldogsá· 
god legyen örök l 

22. Gondolatban és vágyban 
egész nap Egerben idözOnk. 
Ugyanis Szmrecsányi Lajos érsek 
6r Ö-excellenciája m:~ szentelte 
papokká édestestvéreinket: Fr. 
Tibort, Sándort és Károlyt. A 
s~entlélek tüzkJrdja ütötte öket 
a Legszentebb iova~jaivá. Bol
dogok lehettek Testvéreink, mert 
a Fc:hér Csodát teremthetitek s 
a véres Kereszt-oltár lett a ti la
kástok mindörökrel 

·, Szabdiákonuri_ot···.- fette'lt: Fr • 
· Kolumbán; Vifmo•, ·fpoly t!s Re
piát.· Szetetettel .:kOszOntOnk ti· 
tdet is~ A uentet~s a székeseay
háaban tOrtén_t •. 
' f!stdrlé · betoppantak . budai 

testvéreinlt: Fr. Szilveszter és· ln
ce, hogy -a ·nagy vakéciót jó 
mjtrai levegOnkOn tOilsék. · lsten 
hozta c5ket. 

23. lsten hozzád jó Teofil 
Atyánk r A re~geli vonat vitte el 
tc51Unk messze- messze a Mecsek 
aljára. P. Provinciális ugyanis 
Pécsre helyezte, ahol a SzerAfi 
Kollégium vice-magisztere lesz s 
a novendékekt>t oktatja m,.id 
énekre és zenére. Meleg szivfi 
megértö atyát talál benne a fe
rences eszmékt'n nevelődö ifjd
sag; hisz aki a dalos · ajkd Fe· 
renc gyermeke s az örök harmó• 
niák Atyjának fölkent papja -
annak szive csak szeretetre ver
het. Szent Cecilia, a mennyország 
kis. hegedfise segirsen munkád
banl 

Este megjöttek az ordinátusok. 
A nec-presbytereknek kézcsókkal 
tisztelegtOnk. 

25. Ismét kirándulást kell el
könyvelnem, Csak a .,Szentan
nácskánál" voltunk, mert mahol
nap dgy leszUnk a Mátrával, 
hogy lámpával se találhatunk 
egy nyugalmas helyet, a városi 
kirándulók száma uayanis roha
mosan növekszik. Nemsokára 
csak távolból gyönyörködhetUnk 
a Mátrában. Kirá11dulásunk a 
azokott keretek közt folyt le; 



eJyell~·-· ~~vezetesúg, .... 111 ·O Jon· 
nJA· fölfed:ezett békJútztató, meiJ• 
b~n sz~aég ~aet~n emberi l~nye~ 
i.s megf0r9.dhetnek. Egyesek jól 
kílfasznállák a szUks~gfUrd6!; 
iobb úgy se akad a Málra lájin, 

29. ~ három helyről száll 
'z els~ szent áldozat jó illata a 
Magasságbelihez, bogy onn~t 
mérhetetlen kegyelmeket hozzon 
a földre. Ugyanis ma mutatja be 
elsO szeDimáséjét P. Tibor Szat-

-~ 

•• 

.,airoU, P~ Sándor pedil Szia
várG.60n, a heayea-vOigyea, ta.. 
di.rmesés rabors~ ágban, ErdMJ· 
ben P. KAroly Szolnoko:1, teta· 
plomunkban mutatja be zae• 
áldozatát az Úrnak. Ö r nem ··ene 
gedték haza a szerbek, pedil 
nincs 161e mil félniök. Prin1icia 
után visszajon s még egy •ic 
teológiát tanul. L~lekben mi · it 
ott leszünk. 

Uzeaetek. 
A munkák b~kU'dési h1tártdeje szeptember l. 

Róma. F6t. Schrotty Pál Oec. 
Oener. Atyának nagyon azépen 
kOszOnjUk a .. Conspectus trium 
ordinum relig. S. ·P. N. Francisci• 
c. könyvet. - lsten fizesse meg 
rólunk való azeretetteljes megem
lékez~sét. 

New- Brun1wick. F6t. P. B•i
hár Barnabásnak 50 doiiAr, feje
delmi ajándékát hálásan kOszOni 
a gyöngyösi Clerus iunior. 

Vic - KapJaztrAn nromda. 
Főt. Siposs L61lárd dtfinitor, 
nyomdaigazgató Atyának nagyon 
sz~pen kOszönjOk a k'erikittnak 
kaldOtt : • Kis magyar legendA
rium ... • c. könyveket. 

Kecskemét. jeromos Atyánk 

30 pengOs adomá11yát is hihtelt 
szivvel vettük. 

Slmontornya. Föt. Feisz An
gelusz házfOnOk ·Atyának h.ili1 
kOuOnetet mondunk a 30 peng6 
adomány~rt. lsten fizesse meal 

1!1y azer~ny j6tev6nknell 
szint~n hitával tarloz.unk u 
U,nbria c~ljaira kUidOII 10 pem
g6ért. 

Szombathely, Vajdahunrad, 
P'pa, Ctlksomlyó, Jiszber6ay: 
Kedves Testvéreinknek, · valamint 
az 01szes n. b. Olvasóinknak 
kellemes és hasznos vakiciót ki· 
vánunk a Mltra aljiból l 

jis1berény. .Sziraz ágon 
hallgató ajakkal ... ?• 

A W-'1 mellelal• mlatt elnlzl.t klrlln", Technikai okoi 
W•lelt.ttllt a lapot. 
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