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A KOLOZSVÁRI
SZENT IMRE EGYESÜLET.

uzoní gróf Bélái Ákos

Béldí Ákos gróf*
Díszesen szép galériát tudna összeállítani a Kolozsvári Szent Imre Egyesület azoknak a társadalmi és közszereplés színtjében álló férfiaknak arcképéből, akiknek
eddig évkönyveit ajánlotta. E díszes galériához a harmónia
duzzadó erejével sorakozik a legújabb: Béldí Ákos gróf
arcképe.
Hogy kicsoda Béldí Ákos gróf Kolozsvár társadalmi
és közéletében, azt, különösen e helyen fölösleges volna
méltatni. Mert hiszen valójában nem életrajzot akarunk
adni róla, hanem csak egy pár meleg vonást megrajzolni
azon frissében, amint azok az ő egyéniségének világításában szinté kínálkoznak a megrajzolásra. De még így
is zavarban vagyunk kissé. Ugyanis az ilyen emberek
egyéniségében olyan sok a markáns, meleg vonás, hogy
aki azokból választani akar, ugyancsak nehéz dolga
akad. Azért talán szerencsésen választunk, ha mindjárt
két legközvetlenebb és legfinomabb vonását ragadjuk kí
Béldí Ákos gróf egyéniségének, amikor megállapítjuk,
hogy Béldí Ákos gróf igazi főúr és igazi ember.
Ez a két vonás kevés arisztokratában forrík oly nemes
egységgé, mint Béldí Ákos grófban. S egészen közel
járunk a valósághoz? amikor azt mondjuk, hogy a két
jellemvonásból kialakult e nemes egység a titka annak a
köztiszteletnek és közbecsülésnek, mely Béldí Ákos grófot minden irányú szereplésében kísérte és kísérí. Ez a
titka annak, hogy Kolozsvár vármegye és város főispáni
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székében épp oly szeretet övezte, mint amilyen tisztelet
környezi az erdélyi róm. kath. Státus világi elnökségének
előkelő és komoly tisztében. Ez a titka annak, hogy
abból a rengeteg, sok irányú tevékenységből, melyet mai
napig is kifejt, mindenütt szerte sugárzik e nemes egységnek ereje és melege, • mert minden tevékenységében
e nemes egység vezérelve szerint igazodik, s mert egész
élete, működése, mondhatjuk: világfelfogása e nemes
egység termő talajából fejlődött.
A munkás élet maga jutalmazza magát a köz, a
társadalom elismerésében, melyből Béldí Ákos grófnak
bőven volt és van része.
De a legfelsőbb királyi elismerés is megtalálta a
módot, hogy erre a köz és társadalmi megbecsüléstől
szentesített munkás életre rátegye a koronát akkor, amikor ez. év julíus havában a legnagyobb méltóságok
egyikével, a titkos tanácsossággal tüntette ki. A kitüntetés tényét általános rokonszenv kísérte, ragyogó bizonyságául szolgálván annak, hogy a Béldí Ákos gróf munkásságát elismerik, megbecsülik és értékelik. Értékelik
pedig akkor, amikor az emberek irigyek, skeptíkusak,
vagy éppen közömbösek. És ennek ís ama nemes egység a titka.
A. Kolozsvári Szent Imre Egyesület a legnagyobb
mértékben megtiszteli önmagát, amikor Béldí Ákos grófot illusztris patrónusai között üdvözölheti. E pillanatban
nem ís kívánhat szebbet, jobbat, nemes pátrónusához
méltóbbat, mint, hogy a magyarok gondviselő Istene
mentől több ilyen munkás-gazdag életet adjon ugy a
magyar hazának, mint a magyar katholíkus társadalomnak!
P. Jánossy Béía dr.

Az évkönyv elé•
Szeretnőnk valami nagyon szépet mondani ebben
az idei évkönyvet ajánló néhány sorban, amely egyszerre,
önkéntelenül, vagy ha éppen kell, amolyan gyöngéd
erőszakkal lopja bele magát a szívébe azoknak, akiknek
részére valójában készült: az erdélyrészí katholíkus közönségnek, ifjaknak, felnőtteknek egyaránt.
A Kolozsvári Szent Imre Egyesület évkönyvei nem
pusztán csak könyv jellegével bírnak. Míndeníkök többkevesebb íntenzívítással egy nagy eszmét, egy hatalmas
gondolatot kíván szolgálni: a katholícízmus eszméjét, a kath.
gondolatot. És nem kis érdem az ilyen törekvés egy fejlődő
ifjúsági egyesülettől akkor, amikor maga a katholíkus társadalom még mindig nem tudja, vagy nem akarja teljesen
átérezni e nagy gondolat állandó ápolásának szükségét.
A Szent Imre Egyesület a maga nem nagy, de lelkes csapatával e nagy gondolat szolgálatában kíván dolgozni úgy az egyház, mint a haza érdekében. Harcolni
kész azért tollal, szóval, cselekedettel, s remélni is szeretné, hogy az eljövendő lelkes, öntudatos katholíkus
társadalom ezen egyesület egyedeiből fog erős táborrá
összekovácsolódní. Úgy legyen!
Ennek a reménynek felemelő érzetében ajánljuk
évkönyvünket a katholíkus társadalom mindazon tagjaínak jóakaró figyelmébe, akik egyesületünk törekvésében
ezt a vezérgondolatot megbecsülik. S hisszük, hogy
míndeníkök megbecsüli.

TUDOMÁNYOS RÉSZ.

Hívás Egyesületünkbe*
Elmondotta Páí István apátkanonok, tb. elnök a „Síent Imre Egyesület" alakulá
közgyűlésén, 1909. október hó 5.-én.

Kedves Fiatal Barátaim!
H a szabad mondani: Fiaim!
Nem akarom hosszas beszéddel Önöket és Önök elől az
időt elfoglalni, de mégis az alkalom kívánja, hogy egy-két szót
szóljak.
'Magunkban levén csak, azt merném mondani, hogy szinte
jó ez így, mert így legalább közvetlenebbül és feszélyézés nélkül
beszélhetünk egymással. Nem félek ugyan a nyilvánosságtól, mert
hiszen mí nem beszélünk olyant, amit más ís meg né hallgathatna, de mégis most csak magunkban, tehát családíasan leven,
családíasan ís beszélhetünk.
Én óhajtanám a gyakoribb családias • érintkezést, de ehhez
nagyobb vonzódás, talán melegebb érzés ís kell a családi tűzhelyhez
és a család tagokhoz, mint aminőben legalább látszólagosan szűkölködünk. Többször voltam külömböző alkalmakkor fent az Egyesület helyiségében, de alig találtam egy-két tagot. Egyesületi életünk
alig van. Eddig nagyobb volt az érdeklődés. Valami bajnak kell
lenni, mert lehetetlenség, hogy annyi katholíkus ifjú közül ne
találkoznék többnél rokonszenv a mí mozgalmunk iránt, mint
ahogy jelenleg mutatkozik. Sajnos volna, igazán sajnos volna.
Szeressük egymást, szeretettel közeledjünk ítthonunkhoz és sok
minden jóra fordul.
Sorainkban szeretném látni az egész magyar ifjúságot, de
mégis a kérésem az, hogy egyetlen egy se jöjjön hozzánk, aki
nem érez velünk, nem helyesli a mí törekvésünket, mert az nem
közénk való, jelenléte nem javunkra van, hanem kárunkra.
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Régtől fogva figyelem az ifjúságot és nagyon szomorúan látom, hogy az ifjúság, egy része, nagy része a leglázasabb tevékenységi korszakban nem érez-nem mutat kedvet a munkára, semmiféle munkára sem vállalkozik, indifferens, közömbös minden iránt.
De nem mindenik ifjúság, ha nem csak a magyar, a mi ifjuságunk.
Szomorú ez uraim, nagyon szomorú, szinte kétségbeejtő; az ember
elkeseredik efölött,
Mi a feladatunk ? Minket az Ur Isten azért rendelt ide, hogy
magyar és keresztény katholíkusok legyünk; nekünk minden törekvésünket erre kell irányoznunk; nálunk itt jobb magyarnak és jobb
katholikusnak nem szabad lenni; ha mi ebből engedünk, akkor
mi célunkat feladtuk, akkor nekünk itt nincs létjogunk. Értsük
meg Uraim! rendeltetésünket, feladatunkat és cselekedjünk aszerint.
Aki sorainkban áll, annak az eszme helyességétől át kell hatva
lennie, tisztában kell lennie feladatunkkal, látnia kell a célt, amely
felé törekszünk; helyfoglalása ne puszta külsőség legyen, hanem
belső szükségesség, amely őt úgy szólva készteti hozzánk jöní és
velünk lenni.
Sajnos azonban, hogy az ifjúság nem mindenünnen hozza
magával a szükségérzetét velünk egyesülni, mert hiszen ha szép
számmal is vagyunk-most valóban szép számmal vagyunk-de még
sokan hiányoznak sorainkból, akiknek itt kellene lenni. Rajta kell
lennünk, hogy a távollevők is törekvésünket megismerjék és minél
többen álljanak zászlónk alá, Szent-Imre zászlója alá. De megismételem, amit előbb mondék, hogy aki nem érez velünk, az közénk
ne jöjjön. Aki pedig helyesli a mi törekvésünket, az tartózkodás
nélkül jöhet hozzánk. Hiszen végre, — valahára eljutottunk már
•odáig, hogy ma már nem ís szégyen katholikusnak lenni, kezdi a világ
sem tartani annak; sőt azt lehet mondani, hogy mintegy kezdünk
divatba jönni; kezd mind több lenni azoknak a száma, akik őszintén
"katholikusnak vallják magukat és odaállanak nyíltan, részt vesznek
a katholíkus mozgalmakban, amiktől élénken visszhangzik az or:szág mindenfelől. Kezd vallásos intelligenciánk lenni, a vallással
törödő, a vallásért tenni kész intelligenciánk. A vallásos intelligencia pedig megvéd minden veszedelemmel szemben. Sorainkba
tehát keresztény magyar ifjúság!
Ezen bizalmi közlések után Önöket ez évi alakuló gyűlésünkön
szeretettel üdvözlöm és kérem, hogy a választásokat ejtsék meg.

Az értelmiség feladata a társadalmi
átalakulásban*
Megnyitóbeszéd, elmondotta Páí István apátkanonok, tb. elnök, a „Szent:
Imre Egyesület" J909. év november J7-én tartott ünnepén.

T . Közönség!
A mult évben ilyenszerü ünnepségünkön már utaltam arra
a nagy küzdelemre, amely a jó és rosz között foly, és abból az
ifjúság feladatára, szükségesnek mondva a jó szellemű ifjúságnak:
tömörülését. Most is erről kívánok szólani, és mert évek óta beszélek ily alkalmakkor, bocsánatot kérek, hogyha a sok beszédben magamat ismételem, de az ügy annyira áthatott, hogy nem
igen tudok-és nem is akarok tőle szabadulni, s így folyonosan
ugyanazon körben mozogva elnézhető, hogy olykor-olykor magamat megismételem.
Nagy átalakulás idejét éljük minden téren. Az az ellentét,amely kezdet óta a jó és rosz között van, ma erősebb harcra készül egymás ellen, mint valaha. A rombolás szelleme mindinkábbés inkább terjeszkedve erősen szervezkedik; de másfelől a jó szellem is ébredez általánosabban, mint bármikor; annak üdvös áramlata mind szélesebb körben terjed, áthatja, életre kelti a lelkeket,,
mozgásba hozza az erőket, mind többeket állít talpra, oly életerős •
cselekvési készség és képesség mutatkozik mindenfelé, ami, ha tettre
kerül a dolog és kitart, okvetlenül diadalt arat. A szervezkedés az
ellentétes irányzatok közöt oly élénk, szinte izgalmas, a helyzet:
az ellentétek között oly feszült, hogy a harc már ís folyamatban,
levőnek tekinthető, ami nem egy hamar ér véget. N a g y dolgok
vannak készülőben.
Már adtam kifejezést abbeli nézetemnek, de annyira erős
meggyőződésem, hogy ismételten jő hangoztatnom, hogy abban a
nagy folyamatban, amely kétség kívül társadalmi átalakulással jár, -
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a mozgalmat vezetní-írányítaní az emberiségnek az az osztálya
van hivatva, amely arra készült, tanult és tud, az úgynevezett értelmiség osztálya, amely ismeri az emberiség átalakulási-fejlődési
menetét, képes abban irány elveket felismerni, azokat megérteni.
Mert az emberiség életét elvek és azokra felépített tanok irányítják, ezeket pedig csakis a szellem munkásai, a tanult, értelmes
ember ismerheti fel, foghatja fel, magyarázhatja. Akár az índívíduálizmus, akár a szocíálízmus érvényesülésről folyjon a szó, az átalakulási
folyamatban az értelmiség kell, hogy vezessen. H a nem az értelmiség vezet, hanem a tudatlan tömeg, az átalakulás nem elvek
.szerint üdvösen fog lefolyni, hanem okvetlenül felforgatással, rombolással fog járni.
Itt tehát nagy dologról van szó, igen fontos érdekről, arról
a kérdésről, hogy az átalakulás minő szellemben történjék. Mert
a tanultságban is van jó és rosz szellem, és e kettő egymással itt épen
úgy harcban áll, mint a világon bárhol. Mi a jó szellem érvényesülését akarjuk, amely erejét abból a forrásból meríti, amely minket éltet; ebben a szellemben képezett értelmiséggel kívánunk
együtt működni, erre a munkára készülünk m i ; ehhez a munkához
munkásokat kell nevelni, a küzdelemhez küzdőket edzeni, a harchoz
katonákat képezni; ezeket pedig az ifjúságból lehet és kell venni.
Erős meggyőződésem, hogy a legértékesebb munka általában
az ifjúságnak, de különösen az ifjúság azon részének nevelése, amely
hívatva lesz a közéletben mint tisztviselő, a társadalmat irányítani
— vezetni; a legbecsesebb munka a haza szempontjából is ennek
az ifjúságnak testileg-lelkileg abban a szellemben megtartása és
• edzése, a melyet kezdet óta az évek során annyi gonddal és fáradsággal igyekezünk a gyermekífjuba beleoltaní. Ennél üdvösebb
munkát a közélet szempontjából nem végezhet senki: aki ezért
áldozatot hoz, az igazán jó célra áldoz, a hozott áldozat ennél
.hasznosabban nem jövedelmez sehol, ez valóban praktikus áldozat,
amelynek sokan, mindenki veheti hasznát, aki a jó szellem érvényesülését, uralmát a közéletben, a társadalomban kívánja — akarja.
Ma az embermentésért, a népnevelésért sokat fárad, sokat
. áldoz állam és társadalom, és ez nemes munka is; az emberszeretet
szinte leleményes a találóbbnál találóbb útak-módok kíeszelésében,
amelyek között nem egy poetíkuson szép — megható. Egészen
helyes. Az állam és társadalom gondoskodása ez önmagáról az emberszeretet jegyében. Ebből a munkából azonban sok kárba vész,
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«eredménytelenné válik, nem mindenkit tud az állam — a társadalom
magának megmenteni, mert itt, — hogy úgy fejezzem ki magamat —
nagy az esély százalékja. Mi azonban oly erőkkel dolgozunk, erősítjük magunkat és neveljük táborunkat, amikből egyetlen-egynek
sem szabad elveszni, kárbamenní, hanem mindenik egy-egy harcoló
katonája kell, hogy legyen ügyünknek, a közéletnek. Miérettünk
tehát, a mi ügyünkért érdemes áldozatot hozni, ez nem vész kárba,
ez praktikus áldozat.
Mit akarunk? mire készülünk? Az áramlat, amely ellen
küzdenünk kell, az Isten és haza nélküli, de sőt határozottan Isten
és haza ellenes nemzetköziség. Ez ellen talpra kell állani, kezet
kell fogni és teljes egyetértéssel síkra kell szállani mindenkinek,
aki hisz Istenben és ragaszkodik a hazához, aki nem engedi a
vallás és haza fogalmát a társadalomból kiirtani, aki nem tartja
megengedhetőnek az uj társadalmat sem ezeknélkül építeni fel és
rendezni be.
Mi ily irányú harcra készülünk, mi ily irányban folytatunk
küzdelmet. És minő nagy öröm, látnunk és tudnunk, hogy ez a
törekvése a mí egyházunkon kívül élő keresztény ifjúságnak is,*
midőn tagjait a Krisztusban való élet absolut értékével hívja a
Krisztusi eszményhez, akinek tanítása a valódi, egészséges nemzeti
szellem egyedüli szilárd alapja, mint felhívásában mondja. Ezt kell
tartanunk, ezt kell vallanunk mindnyájunknak, erre az alapra
állanunk, egyesülnünk a Krisztusban mindnyájunknak és a pokol
minden ördöge sem vehet erőt rajtunk. Mí lenne, hogyha a mai
vallás és haza ellenes áramlatnak egy egységes keresztény magyar
ifjúság állana ellen! És mí lenne általában e hazára, ha annak
egész ifjúsága ugyanazon vallás és hazafias érzésben és godolkozásban nőve készülne jövő feladatára! Oh hozza is az Isten valahára
ezt a boldog időt e hazára!
H a mí egy életerős vallásos és hazafias intelligens társadalmat
teremtünk, ezzel szemben hiába próbálkozik a romboló szellem,
nem fog győzni; de ha nem teremtünk, győzni fog. Vallásos intelligencia megvéd minden veszedelemmel szemben. A társadalomnak
kötelessége gondoskodni önmagáról, saját létele forog kockán inkább, mint valaha; a legnagyobb áldozattól sem szabad visszariadnia — elzárkóznia önmaga megmentésére. Támogatnia kell az
+ Bethlen Gábor-Kör.
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ifjúságot, mely a harcra készül; nemzedéket kell nevelni, mely a
küzdelmet felveszi s folytatja. Nem elég az ifjúságot gondos felügyelet alatt a középiskolán keresztül vezetni s azután otthagyni éppen
akkor, mikor az önnevelés nehéz munkájában a támogatásra leginkább rászorul.
Meg kell ismerni az élet szükségleteit, annak követelményeit;
egy bizonyos gyakorlatiassággal, jóllátással áttekinteni — átnézni
az életen, azt megérteni s az ifjúságot a vallásos és hazafias érzés
és gondolkozás ébren tartása és ápolásával ahhoz képest kell nevelni. Ma kétségtelen, hogy két tábor áll egymással szemben; a
küzdelem közöttük az Isten és a haza körül forog; a harc csak
az egyik fél teljes győzelmével érhet véget; rajta legyünk, hogy
mi győzzünk. Ez legyen erős elhatározásunk; ettől legyen áthatva
ifjúság és közönség egyaránt, és a közönség között az ifjúság vezetői ; a tanárok; mert különben csak kísérletezés, erőlködés egész
vállalkozásunk, ami tartós nem lehet, sikerre — eredményre nem
vezethet.
A T . Közönséget üdvözlöm és ünnepségünket megnyitom.

Katholíkus öntudat.
A korok általános jellemzője a forrongás. Ez a forrongás
számtalan . irányban megnyilvánul, sokszor igazi, nemes értékeket
vet föl magából, sokszor veszedelmes áramlatoknak nyit kaput, de
egy általános hatása mindig van és ez az, hogy nyomában alakulás,
új képződés keletkezik aszerint, amint vagy az értékek, vagy a
veszélyes áramlatok vannak túlsúlyban. H a az értékek vannak
túlsúlyban, akkor az ezekből származható hatásokat eredményekké
kell rögzíteni s az általános jó tárházában felhalmozni, ha pedig
a veszedelmes áramlatok dominálnak, akkor küzdeni kell ellenök,
hogy a már meglevő értékekben rongálódás ne történjék.
A legújabb korszellem melegágyában különösen veszedelmes
áramlatok penész gombái kezdenek csírázni. A rossz sors különös
játéka-e, vagy intő jel a felébredésre, de ezek az áramlatok, mintha
csak összebeszéltek volna, mind a katholícízmus ellen vonulnak fel
s fenyegetik azt nem túlnagy, de elég komoly veszedelemmel.
Én azt hiszem, hogy nem a sors játéka ez, hanem íntőjel a felébredésre. Mert ne szépítsük a hibákat, ne kendőzzük a foltokat, a
katholikusoknak intő jelre van már szükségük, hogy. felébredjenek!
N e m ritkán történik, hogy az ember némely kérdést önkéntelenül feltesz magúnak s a mély érdeklődés kutató lázával a
választ is megkeresi rá. S nem tagadóm, magam is nem egyszer
gondolkoztam afelől, hogy mik azok az okok, melyeknél fogva
ezek a veszedelmes áramlatok éppen a katholícízmust szemelik ki
támadásaik célpontjául; s továbbá, hogy mi annak az oka, hogy
ezek a támadások legtöbbször, sajnos, sikerülnek s a védelem
ritkán tud akkora íntenzivítást kifejteni, mint a mekkora a támadás ?
Mindkettőre megkaptam a feleletet. Az első az, hogy a katholícízmusban hatalmas morális tőke van felhalmozva, melynek imponáló nagysága mellett letörpülnek egyéb értékek. Ezek a leszorult
értékek aztán halálos ellenséget látnak ebben a hatalmas, morális
2
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tőkében s természetszerűen szövetkeznek az ellene való együttes
harcra. A másik pedig az, hogy a támadások visszaverésében
nincs meg a kellő energia, nincs elég agresszív erő, amely a morális
tőke belső erejét külsőleg is méltóképpen érvényre juttatná.
S miért ? Azért, mert nincsen katholíkus öntudat bennünk!
Itt megállok és megállapítom, hogy a katholícízmus belső
erőinek itt-ott mutatkozó lazasága a katholíkus öntudat hiánya.
Ez pedig b a j ; nem baj, hanem egyenesen veszedelem! Veszedelem
azért, mert a katholícízmus egységes hatását kifelé veszélyezteti.
Amíg a belső erők szilárdan összetartanak, addig a külső hatás
is egyetemes massívitást mutat, mihelyt azonban megszűnt a
kohézió, az összetartás a belső erők között, szomorú szétm állás
jelentkezik. A szikla, ha kívül reped meg, össze lehet még valahogyan tartani a bomló részeket, de ha belülről kezd repedni,
nem lehet tudni a pillanatot, mikor hull szerte a massza anélkül,
hogy tenni lehetne valamit ellene. A katholícízmus kősziklájában
belül repedeznek a rétegek a katholíkus öntudat hiánya miatt. S
ha valamikor, — mitől Isten őrizzen, — tényleg bomlásra kerül
a sor, a katholíkus öntudat hiánya lesz annak az oka.
Ebben a pillanatban valóban zavarban vagyok egy kissé, hogy
miképpen fessem meg mentől érzékelhetőbben az öntudatos katholícízmus képét. Hogy ne húzzak sok vonalat, mert a sok vonalban elvész a kontúr lényege, hogy ne magyarázzak sokat, mert
a sok szó szegénység, hogy ne talányokban beszéljek, hanem
egyszerre tappíntsak oda, ahol a keresett ér lüktet.
Miben áll a katholíkus öntudat ? A katholíkus öntudat nem
egyéb, szerintem, mint a belső meggyőződésnek a külső magatartásban való ki domborítása. Nem egyéb, mint megvallása országvilág előtt annak, ha jó katholíkus igyekszem lenni, nem egyéb,
mint tanúságtétel arról, hogy hű vagyok a hitemhez, azt megvédelmezem, ha kell, azért meghalok, ha kell. A katholíkus öntudat
az az áldozatos szellem, mely túlteszí magát az emberi kícsínyességeken, az egyetlen nagy, meleg gondolat fényözönében él, abban,
hogy bátran, büszkén megvallja, hogy katholíkus! H a a református,
lutheránus, unitárius, a zsidó nem szégyenlí megvallani a maga
hitét, hát éppen a katholíkusoknak kell szégyenkeznie, hogy katholíkusnak született ? Abban a vallásban, mely a maga csodálatosan
megkontsruált szervezetében a hamisítatlan krisztusi eszményt hirdeti, születni nem szégyen, de öröm, s abban a vallásban, melynek
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bámulatos erejében az Isten lelke él és működik, élni nem átok,
de dicsőség és büszkeség!
És mégis látok, tudok, ismerek katholíkusokat, akik nem
szívesen vallják be mások előtt, hogy ők katholíkusok, á kiknek
nyűg és teher erről beszélni, jóllehet ugyanezen embereket gyakorta
ott lehet látni a templomban. Hát én, — koptassa bár félig a
lábát az ilyen ember a templom kövén, ájtatoskodjék az unalomig,
én azt az embert nem tartom öntudatos katholíkusnak. Az ilyen
ember talmi katholíkus, magát altató, másokat félrevezető, s rosszabb
az ellenségnél. A katholíkus öntudat még nem merül kí abban, hogy
elmegyünk a templomba és imádkozunk. Sőt ez egyáltalában más
dolog. A katholíkus öntudat magaslatára önképzés által jut el a
valódi katholíkus úgy, hogy belső meggyőződését harmonizálja a
külső gyakorlati élet minden vonatkozásával. Beleviszi ezt a meggyőződést abba a társadalmi környezetbe, melyben él, s melyben
másokra is hathat. Minden nemes, tartalmas gondolatot, cselekedetet ezen a finom szűrőn, a katholíkus öntudat szűrőjén bocsájt
keresztül, míg egyszer érezni fogja, hogy valami erős, lerombolhatatlan, bár láthatatlan bástya épült az ő lelkében, mely nem
engedi tévelyegni, nem engedi kétkedni, nem engedi ingadozni,
hanem sziklaszilárdan áll azon az alapon, melyre egész lelki élete,
világa építve van. Mikor ezt a láthatatlan, de érezhető bástyát a
lelkében felépítette, akkor mondhatja magát jó katholíkusnak, mert
ez a bástya nem egyéb, mint a katholíkus öntudat.
Avagy nem a katholíkus öntudat híánya-e az ís, hogy a kath.
társadalom a gyönyörű egységesség helyett a legelszomorítóbb szakadozottság képét mutatja? Nem-e a katholíkus öntudat hiánya az
oka, hogy csősztül teremnek a katholícízmus ellenségei ? Nem-e a
katholíkus öntudat hiányának az oka, hogy az ellenség támadásait
nem tudjuk hasonló erővel visszaverni, hogy nem tudunk a védelmi
állásból kilépve, a megfélemlítő támadás terére lépni ? Jól tudják
a mi ellenségeink, hogy hol vannak a mí sebezhető részeink, s
nem ís szalasztanak el egyetlenegy alkalmat sem, hogy bántsanak,
gáncsoljanak, gúnyoljanak. S ezt a katholíkus társadalom tűri
ahelyett, hogy észre venné a Gondviselés intését a felébredésre, a
katholíkus öntudat minden durva támadást visszaverni, s ha kell,
megtorolni képes kiépítésére!
Ez a hiba a katholíkus társadalomnak, hogy úgymondjam,
szervi baja. Ennek a bajnak megorvoslása az első kötelesség. Még
6+
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nem késő, sohasem késő mindaddig, amíg a kathólikus társadalom
egy töredékében él a vágy ennek az öntudatnak a megalapozására.
Amíg ez a töredék tudatában van annak a hatalmas szerepnek,
melyet a kathólikus öntudatnak a jelenlegi társadalmi viszonyok
között betöltenie kell, amíg lankadatlan eréllyel munkálja a katholikusok lethargíájának eloszlását, összetöredezí átkos mozdulatlanságának bilincseit, addig még mindig remélni lehet, hogy az ellenség
nem fog diadalmaskodni felettünk. Különösképpen hangsúlyozni
kívánom a jelenlegi társadalmi viszonyokat, mert a társadalmi
közszellem soha annyira nem volt megromolva, mint ma, a katholicízmust soha oly elkeseredetten nem támadták, mint ma, s úgy e
saturált társadalmi közszellemben a tisztult keresztényi magaslaton
megállani, mint ez ádáz támadásokat vissza verni egyedül kathólikus
öntudattal felvértezetten lehet! Nem jelszó tehát a kathólikus
öntudat, hanem szervi föltétel, amint szervi hiba annak hiánya;
nem píum dezidérium, hanem parancsoló szükség! Aki a kathólikus
öntudat lényegét nem így fogja fel, aki a kathólikus öntudat
föltétlen szügségességét nem ezen az alapon látja indokoltnak, az
nem helyes úton jár, az nem határozott, az maga magának engedményeket ad, az nem öntudatos kathólikus. Pedig a katholicizmus,
amely harcol, nem adhat engedményeket akkor, mikor éppen azért
harcol, amit tőle erőszakosan meg akarnak tagadni.
S talán nem is végezhetném jobbal ezt a kis elmélkedést,
mint, ha ennek a szükséges, öntudatnak felserkentésére szükséges két
fontos föltételt a legrövidebben megjelölöm. Mindenik föltétel óriási
tartalmat rejt magában, ami fölött lehet ís, de kell ís gondolkozni.
Kathólikus meggyőződés és kathólikus hitélet, ez a két fontos föltétel.
Egy-egy dús életprogramm mindenik. E két sarkalatos gondolatnak
összefonódásából, s annak a gyakorlati életbe való kiviteléből és
követéséből kovácsolódík meg a kathólikus öntudat!

P. Jánossy Béla dr*.

Krisztus egyházának apostolísága*
Pápánk őszentsége 25 éves püspökségének jubileumát ünnepelvén,. lehet alkalmat venni a pápaság apostoliságával Krisztus
egyházának apostolíságáról beszélni.
A kereszténység és keresztény egyház bizonyos értelemben
kölcsönös fogalmak, mindkettő teljesen födi egymást; az egyház
konkrété megvalósult kereszténység; a keresztény egyház mint a
kereszténység megvalósulása állandó és a Szentlélek erejénél fogva csalatkozhatatlan — tévmentes.
Valamint csakis egy valódi kereszténység van, úgy csakis
egy igaz keresztény egyház lehet. Akkora igazság ez, mint maga
az Isten; azért józonan senki sem tagadhatja. Nagyon kell, hogy
érdekeljen, mert lelkünk üdvösségébe vágó dolog tudni, hogy a
ma létező egymástól különböző és egyik-másikban egymásnak
ellentmondó keresztény egyházak közül tulajdonképen melyik Krisztusnak igaz egyháza, melyik a valódi keresztény egyház?
Megtudhatjuk-e, megismerhetjük-e valahonnan ezt ? Igenis
megtudhatjuk, mert Krisztus egyháza oly tulajdonságokkal és ismertető jelekkel bír, amelyek nem hagynak bennünket kétségben
ezen fontos igazság felől.
Midőn Krisztus a Galílea egyik tavának partján felszedett
homokszemnek mondá, hogy „Te 'Péter vagy és e kőszálon építem föl anyaszentegyházamat," ezen mindenható szójátékban és
azon isteni rendelkezésekben, amelyek rá következtek, egyházát
Péterre, apostol társaira és azok utódaira alapította.
Krisztus egyháza legelőször az apostolokból állott és azon
emberekből, akiket ö maga a többiek közül kiválasztott, továbbá
akik apostolainak prédikálására az ő igéit elfogadták, s azoknak
utódaikból mint szellemi leszármazottakból minden megszakítás
nélkül: úgy hogy csak az lehet Krisztus igaz egyháza, amelynek
bélyege az apostolicítás — az apostolíság.
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Miben áll ez az apostoliság ? Abban, hogy az egyház
í. eredetére nézve apostoli, az apostolok vállain nyugszik,
vagyis, hogy létét Krisztus után az apostoloknak köszöni,
2. hogy tanítmányára nézve apostoli; vagyis hogy Krisztusnak apostolaitól átvett igazságait híven őrzi és tovább terjeszti;
3. hogy a kebelében levő szenthívatalí fokozatra-az ugynevezet híerárchíára nézve apostoli; vagyis hogy pásztorai lelki lemazás által szakadatlan sorban minden megszakítás nélkül az
apostolok után következnek és Szent Péter utódjával közösségben élnek. Nem elégséges egyedül sem az apostoli eredet, sem
az apostoli tanitmáng önmagában, hanem szükséges még az egyház ísteníleg rendelt látható fejével: szent 'Péter utódjával való
hit és szereteteggeség is.
Ugyanis Péter önállóan, a többi apostoloktól függetlenül, mint
az egyház látható feje nyerte Krisztustól az. egyházi hatalom teljét ; a többi apostol csakis Péterrel közösségben ruháztatott fel úgy
a rendi, mint a joghatósági szent hatalommal. Pétertől elváltán,
vagyis külön nem nyertek ily hatalmat. Ugyanez áll azon viszonyra is,
amelynek kell lenni Péter utódai — a római pápák és a többi apostolok utódai — a püspöki kar között. Ez a Krisztus által megalapított híerarchícus vagyis apostolságí alaptörvény. Amely egyház
mindeme feltételeknek megfelel, az a valódi apostoli és így Krisztus igaz egyháza. A szent atyák maguk is mind ily értelemben
nyilatkoznak az igaz egyháznak ismérvét illetőleg; úgy hogy Krisztus igaz egyházának szerintük is múlhatatlanul apostolínak kell
lennie; annak az apostolíság lényeges, elválaszthatatlan tulajdonsága és egyszersmind ismertető jegye — bélyege.
Krisztus igaz egyházának ezen minden egyébnél kétségtelenebb és leginkább útbaigazító ismertető jegyét a létező keresztény
egyházak közül csakis azon az egyházon találhatni fel, a melyikhez Isten megmérhetetlen kegyelme folytán mi tartozunk s amelyet
a többi egyházaktól való megkülönböztetés végett katholíkus
kereszény anyaszentegyháznak nevezünk és neveznek még azok
is, a kik rajta kívül állnak.
Egyedül ami egyházunk: a katholíkus keresztény egyház
a föntebb kifejtett értelemben apostoli; a többi egy sem. A többiek mind ezen egyházból való kiválás — elszakadás folytán keletkeztek az apostoloktól távol eső időkben oly férfiak kezdeményezésére, akiknek neveiket átvették némelyek ismertető jegyül
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és annak bizonyítására, hogy az apostoli eredethez semmi közök,
arra igényt nem tartanak, amint nem tartják szent Péter utódaival — a római pápákkal sem a hit és szeretet egységét.
Önként ajánlkozik már most az a kérdés, hogy igazolhatóe
valamivel a kereszténységben szent Péter utódainak a római pápáknak egyházától az apostoli egyháztól, a katholíkus egyháztól
való elválás — elszakadás? Az igazság szent meggyőződésével
felelhetjük, hogy nem igazolható soha semmivel. Krisztus igaz
egyháza a benne levő isteni erő a Szentlélek folytonos őrködése
miatt az igazság útjáról le nem térhet soha, az igazságot illetőleg
meg nem tévedhet soha. És nem is képes senki bizonyítani, hogy
a római apostoli katholíkus keresztény anyaszentegyház valamikor és valamiben az igazság útjáról letért volna, Krisztus és az
apostolok tanításától csak egy hajszálnyira ís félre lépett volna.
Egy oly történelmi kérdésről van szó, amely körül 2000 esztendőnek az élete tömörül s a mely 2000 esztendő egy óriási bizonyíték kath. szent egyházunk meg nem tévedése — a keresztény
igazság útján való élete mellett. A mi egyházunkban — Krisztus
igaz egyházában soha sem állhat be a szükségessége és lehetősége az igazság megreparálásának — javításának. Ki is lenne
képes hivatkozni és bizonyítani isteni küldetését egy ílyszerű munkára ?! pedig e nélkül semmiféle vallási szereplés nem jogosult,
mert az az Istennek akaratán — az Istennek beleegyezésén kívül
történik, bármily nagy buzgalommal űzessék ís az különben ; — az
minden lehet, de nem Isten ügye és nem küldetésszerüleg kezelve.
Ismételem, hogy az apostolíság eredetre, alkotmányra, hitre,
küldetésre, munkálkodásra, benső lényegre, külső megjelenésre,
alakra egyedül csakis a mi egyházunkban van meg teljesen. A
többi egyházakban az apostolíság tulajdonsága és jegye vagy teljesen, vagy legalább részleg hiányzik; pedig Krisztus igaz egyházának apostolinak kell lennie szakadatlan következésben változatlanul mindaddig, míg a századok utolsó pillanata lefoly s nem
lesz többé más, csak az örökkévalóság. Valamint Krisztus nemzetségének testszeríntí családfája szakadatlan sorban Ádámig megy
föl: ugy az egyháznak ís olyannak kell lennie, hogy földi fennállásának utolsó napján lelki leszármazását azok során, akik a
Szentlélek szerint az ő atyái és ősatyái, a legelsőig — Kríszusíg
vihesse fel. És a mult elég tanú és zálog arra, hogy egyházunk
ezután ís ép oly apostoli fog maradni az idők végéig, mint a
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milyen volt eddig 2000 éven át. Az egyházat most kormányzó
X. Píus pápa csak egy szem azon láncban, amely az Isten lelke
által összetartva húsz századon keresztül fut s amelynek legelső
szemét maga Krisztus tartja kezében. A legutolsó kath. pap is,
aki az emberiség életének utolsó napján hirdetendí az evangéliumot, hasonló lelki leszármazási viszonyban fog állani az apostolokkal, mint az, akinek fejére Péter maga tette föl a kezét.
Ez a kath. egyház apostolícítása, amely eszerint a pápaságban tetőződík, mint intézmény abban tökélyesül. A pápák egyháza
Jézus életének állandósítása e földön; a pápák egyházának a hite
hirdettetik az egész világon, a pápák egyházának műve az egységes kereszténységnek minden eredménye; a pápák egyháza
mutatja magát működésében ís Krisztus igaz egyházának, az
nyerte meg a nemzeteket a kereszténységnek; a többi egyházak
csak az általa megtérített népeket ragadták magukhoz, a pápák
egyháza tartja kezében azt a zászlót, amelyet egykor a világmegváltó Istenember hordozott, amelyet követve s a mely alatt harcolva haladhatunk célunkhoz, mert hiszen a haladás eszméje ís
egyenesen katholikus keresztény eszme.

Pál István.

A % antíalkoholízmus jelentősége, különös
tekintettel társadalmi mozgalmainkra.
Irta és a szegedi kath. nagygyűlésen elmondta: Trmál Rezső a K. S?. I. E.
antialkoholista szakosztályának elnöke.

E szavak, az antialkoholizmus jelentősége, sokak ajkán kacajt
fakasztottak. Mikor repülő meghívóinkat kiosztották a „mi rikkancsaink", hányan vágták oda csak úgy félvállról: Én az antíalkoholízmusnak semmi jelentőségét nem ismerem!
Nem ismered ? Nem akarod ismerni! Mert ha meg akarnád
ismerni, férfias, vagy nőies kötelességed volna arról le ís mondani!
Igen, uraim. Nem akarjuk ismerni! Ugy csínálunk, mint
akinek egy csiszolatlan, drága követ mutatnak s az pedig
oda vágja: Eh semmi! Silány kavics !! Semmi jelentősége! Semmi
értéke!
Antíalkoholízmus !! ? Silány kavics ! Esztelen hóbort! „ O k o s "
ember arra mitsem ad.
Hagyjuk csak békén az antíalkoholístákat, majd ki fújják
magukat! S ők ís megisszák a jó bort!
Ilyen szavakkal félre rúgják e „silány" kavicsot, a nélkül,
hogy bele tekintenének mélységes titkaiba. Vagy ha félre nem
rúgják ís, kerülik óvatosan e nem barátságos kérdést, kulturproblemát, nemzet, honmentő kérdést még azok ís, akik legtöbb
szociális érzékkel áldvák meg. Még azok ís, akik e nemzet s kathólikus egyház épületében oly nagy buzgalommal munkálkodnak,
oh uráím! még ezek ís kikerülik, nem akarják felismerni jelentőségét, mert az egy kis lemondással járna!
N a g y szociológusaink, társadalmi vezéreink ha ez alapból
kiindulva akarnák a vajúdó társadalmi, szociális, vallási s még
többet mondok: politikai kérdéseket megoldani, akkor bizonyos,
hogy magukon kellene az orvoslást megkezdeniök.
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Erre a nagy erőre akarok rámutatni. Érzem, nagy feladat
áll előttem! N a g y fába vágtam a fejszém! De a meggyőződés
karom megacélozza; hadd sújtsak, vágjak, ha kell elevenbe is!
Gyönge, jelentéktelen az én szavam, de tárogatóként szeretném a
riadót elharsogni a Kárpátoktól az Adriáig! Minden ajtón bezörgetve, minden katholíkus szíven bekopogtatva! Hallgass meg bennünket, katholíkus testvérünk! Hallgassatok meg! S ha csak egy
kis igazat adtok szavaimnak, pedig tenger igazság van benne,
akkor kövessetek!
Ugy lüktet az ér ereimben: oda szeretném mennydörögni
Éggel püspökkel: Katholíkusok! Ez az alkohol ellen való kérdés
olyan kérdés, melylyel szemben eltörpülnek ama kérdések, melyekért
a pártok hevülnek.
Valami szent lelkesedés, buzgalom szállja meg a lelkem,
mellyel a hazának minden fiát szeretném meggyőzni Físcher
püspök szavaínak igazságáról: Magyarországnak jelenleg egy, a
töröknél, tatárnál veszedelmesebb ellensége v a n : az alkoholizmus!
Katholíkus testvéreim! Hallgassátok meg! Mitől remeg az
én hittől égő, hazaszeretettől lángoló szívem az Egyházi Közlöny
Sz. A. írójával: Minden társadalmi mozgalom csődöt fog mondani,
vagy legfeljebb félsíkerrel jár, ha a bajok gyökerével, az alkohol
pusztításaival nem törődünk!
Uraim! szavaim ne kisérje néma vagy gúnyos kacaj! N e
mosolyogjatok meg. N e vessétek meg az ifjú szavát, kt véremmel
szeretném az ég boltjára írni: cMínden társadalmi mozgalmunk,
katholíkus, keresztény társadalmi mozgalmunk csődöt fog mondani,
vagy csak félsíkerrel jár, ha az antíalkoholízmust megvetjük.
N e áltassuk magunkat! Félsikerrel járt, félsíkerrel jár! Félsíkerrel fog járni! Annyi lelkes szó, annyi nemes példa, miért csak
falrahányt borsó ? Miért e tespedés ? Miért e dermesztő mély álom ?
Uraim! Egy az oka, miből minden egyéb rossz ered, társadalmi
ténykedésünket megölő, lenyűgöző rossz ered: és ez az egyszersmind nemzeti veszedelem: az alkoholizmus. Az ijesztő mérvet öltő
alkoholizmus!
Nem hiszik. Az apostolok'szavaínak sem hittek. Megkövezték ~
őket. Kövezzenek meg engem is s akkor ís azt mondom: vallási,
szociális, társadalmi s politikai életünk rémes, pusztító, betegsége
az alkoholizmus. Az a fekély ott éktelenkedik a nők és férfiak
közt egyaránt. Pusztít a csecsemőtől... az aggig. Uralkodik a
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tudatlan népen, a müveit intelligencián, a fenkölt lelkű kléruson
s ki emelem: beleette magát az ifjúságba: különösen az egyetemi
és iparos ifjúságba.
Es — uraim! Ezen mi nem akarunk segitení ? Hisz akkor
mi szemfényvesztők vagyunk!
De keressük még csak tovább azokat a kapcsokat, amelyek,
az antialkoholizmussal társadalmi mozgalmainkat érdekeltségbe
hozzák.
Uraim ! Minden vállalathoz, a társadalmi organizációhoz pénz
— pénz kell. Akarnak önök pénzt ? kincset ? Mi a d u n k ! Amenynyít mások sohasem adtak. Fektessék bele vállaltainkba a.z antialkoholizmus értékcsökkenést soha nem ismerő nagy tőkéjét! Ennél
nagyobb kincset nem ismerek!
Az organizációhoz karakteres, jellemes társadalomra van szükség ! Krisztusi világnézet alkoholizált társadalomban életté sohasem
testesíthető! Jellemes az, akinek alapelvei vannak! Aki azokhoz
ragaszkodik. Az alkohol meggyöngíti a jó és rossz közötti külömbség
éles megállapítására való képességet s meglazítja az elveinkhez,
hitünkhöz való ragaszkodás! készséget.
Organízáláshoz önállóságra képes egyénekre van szükség l
Lehet-e az önálló, ki a maga lábain meg sem tud állani ? Önálló
az, aki az alkohol rabszolgája, aki inkább betér a korcsmába, mint
egy okos beszéd meghallgatására ? Alkoholizált egyén az árral
szemben megállani sem tud, hát még azzal szembe menni ?!
Szervezkedésnél, a cél biztos tudata kell, hogy ismeretes legyen ! Lehet-e annak nemes célja, aki a borban, pálinkában,
sörben találja a legnagyobb gyönyörűségét? Az ilyen előtt a legszebb cél is homályos!
Szervezkedéshez akarat kell! Van-e annak akarata, aki azt
mondja, hát bizony szép dolog, dicsérendő buzgóság, mellyel önök,
a népet megmenteni akarják, bizony nagy szükség van önökre, no
de én a borocskámat mégis megiszom. íme az alkohol megöli az
akarat erőt.
Keresztény társadalmi élethez öntudatos vallásosság kell. Mi
öli ki leghamarább az emberek-szívéből-a-hitet-? -Ne-higgyék,nem mindig a könyvek! Nem a sajtó. Az is lepereg a falról.
Kiöli a hitet a nép szívéből a korcsma, ahol a szociáldemokrácia
bacílusaíval telitett a lég, kiöli az ifjúság, az intelligens ifjúság
szívéből a boros, a pezsgős élet. Napról-napra való öntudatlan.

-
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: sorvadás munkája az. Nem tagszakadás a hitetlenség terjedése,
• de lassú tödővész, amely titkon jár. Ott teremnek a korcsmában:
a hitetlenség s tüdővész bacílusaí.
Azt írja Sípekí Bálás Lajos rozsnyói püspök körlevelében:
„Nem habozom kijelenteni, hogy a mai kor szerencsétlen irányzatainak, a mértéktelen élvezetvágynak, törvényt, korlátot nem tűrő
érzékiségnek, az anyagias gondolkodásnak, fiatalságunk tekintélyt
nem ismerő duhajkodásának egyik legerősebb főtámasza az alkoholizmus".. Megtoldom a f ő p á s z t o r szavait: csirája, éltető eleme és
támasza! Igen, a vallástalanság s ezzel a szociáldemokrácia ott
csírázik, növekedik az alkohol karjaiban, annyira hogy ma cAlkohol
őfelsége uralkodik az emberekben Krisztus helyett, úgy hogy
igazat kell adnom Vámbéri Árminnak: A vasárnap Isten ímádásra
van szentelve: Az Líen, kit mindnyájan imádunk, az Alkohol!
— és igaza van ! Vagy nem ? ! ?
A szervezkedéshez egyetértés, összetartás kell. Az alkohol
• egyenetlenséget, viszálykodást szül.
A szervezkedéshez erkölcsi alap kell! Az alkohol az erkölcsöt
a posványba dönti. Nem részletesen, csak ennyit mondok: kérdezzék meg mindenik elkörcsileg elbukott ifjút; nem az alkohol barát
siralmaitól megerősödve követé el az első lépést a bukáshoz ? Uraim,
• egy sem akad, aki a kísértettel szemben nem azért bukott volna el.
.S ha ugy van, hát már ez maga az Égbe kiált boszuért!
A szervezkedéshez áldozatkészség kell. Ott hol az emberek
.az alkohol tőke erősítésére adják a pénzöket, ott ne várjunk
. áldozatkészséget!
Számtalan kelléke van még a szervezkedésnek, de már eny• nyí világosan megmondja, hogy keresztény szervezkedésünk leg. nagyobb akadálya az alkoholizmus!
Allítsam-e szembe az antíalkoholízmus jelentőségét külön!
Ugye fölösleges! ?
Most még Uraim, társadalmi mozgalmaink néhány nagyobb
irányzatára fogok rámutatni, melyekre nézve nagy jelentőséggel,
nagy hatással volna az antíalkoholízmus.
A sajtó! A krísztianízmusnak szerintünk a rossz sajtó a
legnagyobb ellensége! A katholíkus sajtónak pedig az alkohol a
legnagyobb ellensége. Hiszen már a pornografía s az alkoholizmus
ikertestvérek. A rossz sajtó a hitetlenséget terjeszti, a hitetlenség
az alkoholizmus emlőin táplálkozik. Sic! Azután a katholíkus
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sajtóhoz áldozatkészség kellene, mint említém azonban, alkoholizált
társadalom nem ismer áldozatkészséget!
Uraim! Ha azt a pénzt ide tehetném az asztalra, mondván a
katholikus sajtóra, ismétlem, ha azt a pénzt, amit a katholikus nagygyűlés tagjai szerény mértékben bár itt Szegeden, e három nap alatt
alkoholra fordítottak s ha még hozzátehetném hazám összes jó katholíkusai által szintén e három napon elfogyasztott alkohol értékét: volna
katholikus sajtó l! J
Itt akaratlan ki kell térnem. A történelem szavai szerint a
perzsák, ha nagyfontosságú kérdésben akartak határozni, bankettfélét, társas vacsorát, vagy ebédet rendeztek. Ott aztán az alkohol
hatása alatt tárgyaltak s tárgyalásuk eredményét, ami ugyancsak
bő lehetett, lejegyezték. Ezeket a határozatokat pedig más alkalommal „józan fővel" újra előszedték s megrostálták.
Mi, uraim ! másképp cselekszünk. Előbb megvitatjuk s mikor
kész van, bankettezünk s másnapra a sok szép lelkes elhatározása borral, pezsgővel együtt kígőzölög s maradnak papíroson holt
határozatok! Nekünk nem használnak a bankettek! Sőt ártanak!
A másik társadalmi ténykedésünk a föld magyar kézben tartására való törekvésünk kellene, hogy legyen. Méltán mondjuk az
alkoholizmust nemzeti veszedelemnek. Hisz az -Alkotmány naprólnapra kesergi: „Megmozdult a föld a magyar alatt." Igen! Kimosta
a magyar nép lába alól az alkohol a földet. Az a rengetek birtok
közvetve,, vagy közvetlenül alkohol árán került a jövevények
méltatlan kezébe. Kérdezzék csak meg a falvak papságát. Hatoljanak csak mélyen bele a kisbirtokosok tőnkrejutásának okaiba
s napnál is fényesebb lesz: ¿Megvették földjeinket, pálinkával fizették meg!
Bálás Lajos püspök ur őméltósága is megerősíti szavaimat:
H a a meggondolatlanságok eredetét ísmernők s ennek nyomán az
árverések számát, melyek szép hazánkban évenkínt előfordulnak,
hánynak eredményét látnók az alkoholizmusban és ennek szomorú
következményeiben. Hány családi és ez által nemesi vagyon pusztul
el az alkoholizmus miatt, mert nemzeti szempontból még sem
mindegy, kinek kezére került a vagyon.
Ezzel kapcsolatban szóljak a ki-bevándorlásról. cA kivándorlást
az alkohol idézi elő, az idegenek bevándorlását az alkohol táplálja.Kérdezzék csak meg a kivándorlókat. Persze Amerikában megélnek.
Ott lelkiismeretes az állam. Heti keresményét nem költhetí el
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a korcsmában a munkás, mint nálunk. Minket nem furdal a
lelkiismeret.
Aztán teszünk-e a kivándorlás megszüntetésére, s a bevándorlás megölésére ? hogyne, a tüdővészes betegnek levágjuk a kicsi
ujját. És várjuk a meggyógyulást. N a babám! várhatsz!
Itt is radikális cselekvésre van szükség! Vágjuk ketté a
gordiusi csomot. N e áltassuk magunkat s a világot! Míg népünket
ki nem ragadjuk az alkohol fojtogató karjaiból, hiába építünk a
Népszövetségre! Amit a gyűlésen még öntudatosan, lelkesen vallott,
azt már egy óra múlva a korcsmában sárba tapodja. Amit a pap
felépít, azt a Mózsí korcsmáros lerontja. Miért maradnak a férfiak
távol a népszövetségi ülésről? Hol maradnak? Nincs hitük? Oh
n e m ! Csak éppen betértek egy kupícára. Jönnek mindjárt !
Dehogy jönnek, Alkohol ő felsége ott ragadta őket. De ne is
vádoljuk ezért, mert minden szavunk káromlás. Hanem ébredjünk.
Oktassuk ki a népet. Követeljünk drákói törvényeket az alkohol
leláncolására: akkor mienk a nép. Akkor hódítaní fog, győz,
diadalt arat a Népszövetség!
O h ha az a 2Í2.000 népszövetségi tag absztínens volna:
csodákat lehetne azzal a táborral művelni. Vagy nézzük a keresztény-szociális mozgalmat. Örömtől repdes lelkem, mikor a hír
szárnyain előrehaladásunkról hallok! De érzem, ezzel ís előbbre
volnánk, ha dermesztő, lélekölő korcsmákból kíragadnók a munkásnépet, ha keresztény-szocialista vezéreink az antíalkoholízmussal
behatóbban foglalkozva, azt a működési körökbe belevonnák. Mert
jegyezzük meg; szentül vallom: „Az alkoholízmuz elleni, harc
mindinkább oly sürgős, hogy komolyan nem vehetünk szociálpolitikust, kinek szeme, szíve, érzéke nincs ez iránt, mert oly
szükséges, hogy minden szociálpolitikai tevékenységet, mely e
kérdés elől kitér, üres szószátyárkodásnak kell tekinteni."
Keresztény szociális testvérek! örök igazságok Manníng bíboros
szavai: H a nem tesztek pozítív intézkedéseket, hogy az alkoholizmus
veszélyét leküzdjétek, elhanyagoltok egy oly betegséget, mely a
társadalom szívén rágódik, munkáscsaládok házi boldogságát megmérgezi s egymaga több bajt okoz, mint minden más e korszakban.
A magyar keresztény-szocíálístáknak ís mondom: „ N e m fog nektek
sikerülni a szociális kérdéseket megoldani, mielőtt az alkoholizmust
le nem győztétek! Az alkoholizmus már előre megrongálja minden intézkedésieket."
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Igen! Csak ugy a keresztény-szocialistáké a jövő hazánkban,
ha az antialkoholizmusra fősúlyt fektetnek!
Katholíkus testvéreim! Főtisztelendő katholíkus klérus! Láth a t j u k : nagy feladat vár reánk! A szociáldemokraták, szabadkőmívesek már felismerték az antialkoholízmust s igyekeznek is
azt kihasználni, kamatoztatni. S ha mi az antíalkoholízmussal is
megkésünk, akkor eső után köpenyeg! Mert jegyezzük meg: Azé
a párté a jövő hazánkban, mely az antíalkoholísta tábort meghódítja,
illetve megteremti, létrehozza.
X. Píus jelszava! Omnía restaurare ín Chrísto. Ez az ő
szózata. Reform! Reform minden oldalon. Antíalkoholízmus nélkül
pedig újjászületést ne várjunk. Szentatyánk is e véleményének
adott kifejezést, amidőn az absztinenciát programmja megvalósítása
leghathatósabb eszközének deklarálta. Őszentsége, Krísstus helytartója intenciója szerint cselekszünk, ha antíalkoholísták leszünk.
A haza és egyház nevében fel hát! A Krisztusban való
megújhodásért bontsuk ki, azaz ragadjuk kezünkbe, emeljük magasra az antíalkoholízmus zászlóját. Mert ismétlem: társadalmi
mozgalmaink győzelme fűződik e kérdéshez: az antíalkoholízmushoz.
Vele minden társadalmi mozgalmunk, ténykedésünk sikerrel jár,
diadalt arat. Katholíkusok! föl hát a keresztes hadra az alkoholizmus ellen! A hazáért s egyházért föl h á t !

A Jézus istenségében való hitnek
hatása a világra»
Felolvasta Pál István tb. elnök a „Szent Imre Egyesület" hittudományi szakosztályának La.eta.re vasárnap utáni hétfőn tartott felolvasó ülésén.

A mai evangelium úgy kezdődik, hogy „prope erat pascha,
Judaeorum" és szól már benne Jézus feltámadásáról. A böjt felén
már tul vagyunk, közeledünk a húsvéthoz; ennélfogva beszélhetünk Jézus feltámadásáról, amiben istenségét leginkább igazolta.
Jézus feltámadásának jelentőségét a keresztény világrendszerben maga az apostol fejezi ki. dl mi hitünk igazsága abban áll,
hogy Krisztus feltámadott; ezen alapszik az ő istensége, illetőleg
az ő istenségében való hit. Ha Krisztus nem támadott fel, úgy O
nem Isten; akkor hiába való a mi prédikálásunk, hiába való a tt
hitetek is; mert hiszen O maga több alkalomal hivatkozott feltámadására, sőt nyíltan meg ís ígérte tanítványainak, hogy fel fog
támadni/ tehát ezen ígéretet a jövő iránti tekintetből ís be kellett
váltania, hogy az istenségében való hitet mígíngathatatlanná szilárdítsa.
Jézus tanítása és tettei olyanok, amelyek Ót halála és feltámadása előtti idejéből ís valóságos istennek bizonyítják; azok önmagukban ís képesek a világra oly átalakító hatást gyakorolni,
hogy a világtörténelemben senkit sem hasonlíthatunk hozzá. De
ugy látszik, hogy feltámadása nélkül halála előtti élete feledésbe
ment volna; nem lett volna, aki azt az utókornak — a világnak
átadja; semmiféle egykorú feljegyzést sem tudunk felöle; akik
előtt tanának istenségét szent életével és csodatetteivel bizonyítgatta
s a Táborhegyén a színváltozás alkalmával isteni fölségének sugarait ragyogtatta, azok szenvedései és halála körülményei között megfeledkeznek, megfutamodnak és otthagyják Ot, sőt még azt ís eltagadják — s pláne még esküvel, hogy valaha ismerték volna..

33
Pedig előre megmondott nekik mindent ;' elkészítette őket szenvedéseinek és halálának körülményeire; s abból, hogy eddig minden úgy
történt, ahogy O nekik azt előre megmondotta, abból elég kezes- séget találhattak — elég bizalmat. meríthettek volna arra is, hogy
a feltámadásra vonatkozó ígéretét ís képes beváltani. De azok
szenvedései és megaláztatásai között megijednek, elfutnak és ott
hagyják. Ugy látszik, hogy eddigi élete nem volt elég arra, hogy
még közvetlen környezete ís Őt valóságos Istennek fogadja el. T e h á t
be kellet a feltámadásra vonatkozó ígéretét ís váltania, hogy az
O istenségében való hitet minden kétségen kívül állítsa és megszilárdítsa. Aki képes önerejével halottaiból feltámadni: az Isten;
annak istenségéhez kétely nem férhet. És Jézus ezí tette.
Halála után a kegyelet végső adóját ís csak nagyon kevesen
bátorkodnak meghozni elszánva magukat, hogy a testet a keresztről a sírba helyezzék; s azok sem gondolnak ennél tovább — a
jövőre. Csakis ellenségei emlékeznek meg arról, hogy életében
azt mondotta volt, hogy fel fog támadni; nehogy tehát a tanítványok ellopják és azt mondják, hogy feltámadott — szigorú óvóíntézkedésekről gondoskodnak A félelmükben reménytelenül szétfutott tanítványok az előbb tanúsított viselkedésük után alaposan
még gyanúba ís alig jöhettek, hiszen még a sír felé sem mertek
m e n n i : de az óvóíntézkedések dacára a test mégis eltűnt a sírból.
Hová lett ? Feltámadott! De csakugyan feltámadott ? Valóban
feltámadott!
A sírbatétel után a zsidó húsvét elmultával jámbor asszonyok illatszereket vásároltak és a szombat utáni első nap jókor
reggel a sírhoz mentek, hogy Jézus testét tiszteletük jeléül bekenj é k ; menetközben azon tűnődtek, hogy vájjon találnak-e valakit,
aki elhengerítse azt a nagy követ, amellyel a sír szája be volt
Zárva. A sírhoz érve látják, hogy a kő el van hengerítve. Bemennek a sírba, és ott egy ifjút látnak ülni, amire, nágyon megijedtek;
de az angyal — mert hiszen az ífju alakja az volt — bátorítja,
hogy ne féljenek. T u d o m én — ugy mond — hogy a názárethí
Jézust keresitek, de Ő nincs itt, feltámadott; menjetek és jelentsétek
tanítványaínak ís, különösen Péternek; k ü l ö n b e n ő még előttetek
Galíleában lesz és ott meglátjátok, amint azt nektek előre megmondotta volt. És csakugyan Jézus nyomban megjelent először
Mária Magdolnának, azután a jámbor asszonyoknak, Péternek,
még az nap az Emmausba menő két tanítványnak, azon éjjel a
'

.
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zárt ajtóknál levő Tamás kivételével valamennyi apostolnak, nyolc
nap múlva újból valamennyinek s most már Tamás is ott volt,
akivel megvizsgáltatja magát — ujjait testének szenvedéshelyeíbe
dugatván; megjelenik a tíberíásí tengernél; a galileai hegyen egyszerre többnek mint ötszáznak; megfordul Jeruzsálemben; társalog tanítványaival; étkezik, beszél velők s nem egy-két óráig, hanem 40 napig marad még a földön, hogy senkise kételkedhessék
többé feltámadásának dicsősége felöl s istenségének valóságáról,
ami feltámadásában igazult be legnyomatékosabban. Csak ezután
keletkeznek életműködéséről a szent íratok, melyek a szent hagyománnyal karöltve a megváltás tanát a minden tévelytől ment
katholíkus egyház révén az egész világnak átadják — az idők
végéig.
Jézus feltámadása oly magasan kiemelkedő világtörténelmi
esemény, amelynek igazságát annyian bizonyítják, ahányan kétezer esztendő alatt a világ minden részében a Szentháromság nevében megkeresztelkedtek és mint keresztények Jézusban éltek és
haltak. Majdnem háromszáz millióra megy csupán csak azoknak
a száma, akik Öt az 0 általa helyeselt módon imádják Istennek, s
még többre azokkal, akik önmaguk belátásával határozzák meg az
Ő tiszteletének a módját. A világ megtérésének, a világ Jézushoz való fordulásának a ténye kizárólag csak Jézus feltámadásának a tényéből magyarázható k i ; feltámadása óta tudja a világ,
hogy Jézusban kinek hiszen. H a a világ el nem fogadja Jézust
Istennek, tanítása soha sem tett volna oly mély és általános átalakulást. Hiszen nincsen az emberiség kétezer éves életében egyetlen egy erény is, amely a keresztény világ lelkében nem a Jézus
istenségében való hitnek a hatása alatt fejlődött volna ki. Még
azon nagyszerű találmányai is korunknak, amiket nem győzünk
eléggé bámulni, azok is a Jézus isteni tanítása által fejlesztett észnek a vívmányai. A hol nem az ő tanitásának a hatása alatt
állanak a népek, ott ma sem lep meg az emberi ész semmiféle
oly találmánnyal, ami a keresztény világ alkotásaival versenyre
kelhetne. 1 Mindez a Jézus istenségében való hitnek, a hatása; Jézus istenségét pedig feltámadása igazolja leghívebben. Ez húsvét
a keresztény világrendszerben.
1
L. tanárainknak kolozsvári tartott kongresszusán mondott beszédemet. Évkönyv.
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Szent Imre képe és szobra»
A katholíkus magyar ifjúság lelkében, mint a magyar ifjú
fönséges ideálja, él Szent Imre magyar királyi herceg, s ehez
képest a maga képzeletében is olyannak rajzolja meg alakját:
szépnek, vírulónak, tisztának, daliásnak, egyszóval, mint a milyen
a magyar ifjúság eszményképe lehet.
Bizonyos is egészen, hogy Imre herceg, korának testileg is
egyik legszebb ifja volt. Azokra az ostoba, s több rosszindulattal,
mint tudományos meggyőződéssel megírt jellemzésekre, amelyek
őt beteges, gyönge szervezetűnek, sőt, — a mi már igazán nevetséges — hülyének mondják, nem adok semmit, s velem együtt a
katholíkus magyar ifjúság sem. Változatlan tisztelettel és lelkesedéssel őrzi meg lelkében kí-kí az első magyar királyi hercegről
alkotott eszményképet, s mosolyog a nagy magyarázók okvetetlenkedése fölött, akik, míg hülyének jelentik ki Szent Imrét, nem veszik
észre, hogy náluk nincs egészen tisztában az a bizonyos ágybéli
szerkezet . . .
Azonban, az eszmény csak eszménynek marad, és pedig
improduktív eszménynek, ha az igazi, nemes realizmus patinája
az eszmény értékeit nem állandósítja. Vagyis: ezídeíg nincs még
Szent Imrének egyetlen képe, szobra sem, amelyen a kath. magyar
ifjúság lelkében megalkotott eszmény testet öltött volna, s a melyről
ellehetne mondani, hogy ez valóban Szent Imre herceg; ilyennek
kellett lennie: szépnek, jónak, nemesnek, erősnek, fönségesnek és
mindenekfölött — emberinek.
Ebben a tekintetben egy rendkívül érdekes levelét közlöm
Pál István tb. elnökünknek, melyet az év elején dr. Glattfelder Gyula
egyet, tanárhoz, mint a budapesti Szent Imre Kör tb. elnökéhez
intézett. Az érdekes levél szószerínt így hangzik:
Nagyságos Uram!

/

Én a kolozsvári Szent Imre Egyesületnek tíseteletbelí elnöke
vagyok és már rég akarok Írni Nagyságodnak, kérendő, hogy
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szíveskedjék odahatni, hogy a található adatok felhasználásával,
alapos tanulmány után Szent Imre képe megfestessék, szobra
elkészíttessék. Legyen ez a kép, ez a szobor a történeti adatok
szelleme szerint Szent István fiának, a mi Szent Imrénknek
lehető hű képe, találó szobra.
Sok képét láttam megrajzolva, de mindenik ellen kifogás
merült fel. Némelyek annyira ídeálízálva és modernizálva vannak, hogy a tanulmányokkal foglalkozó ifjú a valószínűséget
nem tudja bennök feltalálni. Mások meg oly ídétlenek-formátlanok, hogy nem alkalmasak arra, hogy a magyar ifjú ideálját
képezzék.
Elhiszem ugyan, hogy Imre herceg gyöngéd volt egy
virágszál finomságával, de mégis az ősmagyar törzs oly erőteljes
hajtása kellett, hogy legyen, akit az erős magyarok minden
másnak mellőzésével közakarattal fogadhattak királyukká. Ez
történeti valóság, amiből a művész lélek megalkothatja annak
a képét, aki a kereszténység hajnalhasadása óta minden korban
állandóan a legmegfelelőbb ideálja a keresztény magyar ifjúnak.
Liliom a kezében és szablya az oldalán, ősi magyar stílusban.
Ami adat van, az ott közel van, fel kell kutatni. N e m
tudom, hogy a Szent István Társulat naptárán lévő kép honnan
van, de valami történeti adatból látszik véve lenni. Kutasson a
művész, tanulmányozzon, lelkesüljön, ihletődjék, és adja nekünk
Szent Imrének olyan képét, a mi után vágyódunk,
írtam pedig ezeket a Szent Imre templom pályázati terveinek ismertetését olvasva.
Bátorságomért elnézést kérve, maradok tisztelettel Nagyságodnak
Kolozsvárt, Í9Í0. év március hó 20-án
készséges híve:

Páí István,
apátkanonok, státusí előadó,
a „Kolozsvári Szt. Imre. Egyesület" tb. elnöke.

Azt hiszem, ez a rövidségében is sokat mondó levél plasztikusan kidomborítja azt a gondolatot, melyet a Szent Imre képét
megfestő, vagy szobrát megfaragó művésznek követnie kell, ha az
igazi magyar Szent Imre-eszményt akár képben, akár szoborban
megérzékítení akarja. Szent Imre történeti alak. N e m képzelet
szülte szellem, nem monda teremtette rege hős, hanem történeti
egyén, az első magyar király fia, s a kereszténységet befogadott
Magyarország várományosa. S éppen, mert történeti alak, kissé
különös, hogy a festő- vagy szobrászművészet nem foglalkozott
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és foglalkozik közelebbről ennek a misztikus fényességbe vont
ifjúnak az alakjával, hogy megalkossa olyan képét, mely a lelkekben élő eszmény harmonikus megtestesítője, amely a szeme
nézésében, az arca nemességében, a tartása kifejezésében elárulja,
hogy igenis, ez a valódi Szent Imre herceg, Szent István első
-magyar király fia. Nem kérünk glóriát a feje felé, röpködve hódoló
angyalokat köréje; az a glória sugározzék le az alakjáról erővel,
élettel ölelkezve, a lelke angyalsága pedig ott ragyogjon a tekintetében, Istent keresve, hazát szeretve . . .
H a jól tudom, a Kolozsvári Szent Imre Egyesületben pár
évvel ezelőtt indult meg mozgalom egy Szent Imre szobor megszerzése iránt. Az ügy azonban elhallgatott. Pedig pedig: a Kolozsvári Szent Imre Egyesületre nézve nem utolsó dicsőség volna, ha
az ő kezdeményezésére, az ő szorgalmazására, az ő áldozatkészsége folytán megalkotódnék Szent Imre magyar királyi hercegnek
mindnyájunk lelkében eszményként élő valódi képe, vagy s z o b r a . . .
Adja Isten, hogy ezt a dicsőséget a Kolozsvári Szent Imre
Egyesület el ne kerülje!

(pfb. dr.)

A szabadság költője»
Emberi lelkek vágya, népek, nemzetek várakozása a szabadság. Véres betűkkel írta bele nevét a történet könyvébe. Nyomában, ahol járt, sóhajtások fakadtak a szívből, s embervér öntözte
az eltikkadt mezőket. Átok kísérte azokat, kik elnyomták, s
imádság áldotta, kik életre hívták.
Az emberiség legnagyobb kincse a szabadság.
Sokat zengtek róla a költök, s örök értékű, szent eszménye
lett mindazoknak, akik megértették.
Mert nem mindenki érti meg a szabadság dalát. Tehetség
kell hozzá, mint a zenéhez. Ügynevezett rátermettség, vagy pedig
lelki díspozícíó. Némely ember elmélyed a harmonikus zene
akkordjaiba. A másik meg fásultan hallgatja. Pedig a zene mindig
szép, egyformán szép. De nincs meg mindenkiben egyformán az
élvezéshez szükséges zenei kultúra.
Az igazi szabadság édes, bájos zenéjének átérzéséhez is kultúra kell: lelki kultúra. És ebben a lelki kultúrában fejlettebb,
fínomultabb egyéniség nincs, mint az asszízí szent Ferencé.
Sokat beszélünk ma az egyéniség szabad kifejlődéséről, az
egyénnek és lelkiismeretének szabadságáról és a legtöbbször rabok
vagyunk. Azok sínylődnek a legdurvább rabságban, akik sokat,
nagyon sokat mesélnek a szabad eszmékről és a szabad gondolatról.
Mert a szabadság igéjének átértéséhez kultúra kell, finoman
művelt lelki kultúra.
A köznapi élet azt igazolja, hogy a lelki ürességével hencegő
modern ember nem becsüli meg, mert nem érti meg a szabadságot. A nemzetköziség fattyúhajtása, s a nemzeti ideálok iránti
durva közöny hovatovább úrrá lesz a néprétégek fölött. A materiálisztikus hatalom túltengése ránehezedett a lelkekre. És az idők
jele, hogy kevesebben és kevesebben vannak szabad emberek.
Szent Ferenc az igazi szabadság költője, énekese.
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Itália mindig mosolygós tiszta égboltja, s a szabad napsugár
ragyogó fénye világította be lelkét, hogy apostola legyen a szabadságnak.
Legelőbb önmagát tette szabaddá, a szó legnemesebb és legszorosabb értelmében.
Mikor alamizsnát gyűjtött a szegény templomoknak, s falatját megosztotta a koldusokkal, ez a viselkedés nem tetszett szent
Ferenc gazdag édes atyjának. Hogyan ís tetszhetett volna, mikor
az ő előkelő származású fia a bélpoklosokkal, s gyógyíthatatlan
betegekkel barátkozott . . .
Asszízí püspöke elé hívatta különös viselkedésű fiát, hogy a
főpap tekintélyének erejével jobb gondolkozásra bírja eltévelyedett
gyermekét.
— H a fői nem hagysz szégyenletes viselkedéseddel, s naprólnapra megbélyegzed családunkat, tudd meg, hogy minden vagyonomból kitagadlak, s nem tekintelek többé gyermekemnek.
Szólt szigorú hangon a felbőszült édes atya. Szent Ferenc
pedig levetette magáról ruháit, s átnyújtotta neki:
— íme itt van az, amit még tőled nyertem örökségül, s
birtokomban van. Ezt ís visszaadom, hogy ne fűzzön vagyonodhoz
többé már semmi sem . . .
A főpapnak könnyek gyűltek szemeibe, s palástját a mezítelen
szent Ferenc testére borította. Ez . pedig letérdelt, s hálát adott az
Istennek, a nagy kegyelemért:
— Hálát adok Neked mindeneknek Ura, hogy megadtad
nekem az óhajtva várt szabadságot. Most már letérdelhetek előtted,
s igazán, szívből' mondhatom: Miatyánk! Ki a mennyekben v a g y . . .
. . . A szívből fakadó, őszinte imában pirkad a szabadság
hajnala.
És akkor, amidőn minden szenvedély rabbílíncseít lerázva,
leborulhatunk Isten előtt, s őszintén, szívből mondhatjuk:
— Mi A t y á n k ! Ki a mennyekben vagy.
Az egyén szabadsága akkor fejlődík«kí, mikor életét áthelyezi
az abszolút szabadság fényözönébe: Istenbe.
És ezzel a nagy lelki szabadsággal átitatott lelkületű ember
érti meg az igazi szabadság dalát. Ennek a lelkében fakadnak az
emberbaráti és hazafias érzések, s minden nemes, szent gondolat,
mely a napsugaras élet derűjébe állítja a világot.
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Az Istenbe mélyen elmerülő lélek, az ő alázatosan meghódoló
ímádásával, a szabadság fölkelő napjának sugárözönében áll. Az
élet lehelletét érzi, mert a szabadság ózondús, májusi levegője
megérintette homlokát.
Nem értjük meg az igazi szabadságot, mert nem szeretünk
imádkozni.
Nem értjük meg az igazi szabadságot, mert az anyagi élet
lenyűgözte minden nemes törekvéseinket.
Szent Ferenc akkor szítta tele tüdővel a szabadság éltető levegőjét, midőn a legutolsó anyagi bilincstől is megszabadult. Mert
érezte, hogy ekkor lett lelkileg is szabad.
Egyszer téli időben haladt végig a havas, lucskos országúton.
Es vígan énekelve folytatta útját, midőn rablók támadták meg.
Azt gondolták a haramiák, hogy nagyon sok pénze lehet annak,
akinek ilyen jó kedve van.
Nosza, rajta, fölkutatták ruháit fürgén, gazdag zsákmányreménységével. S mikor nem találtak nála egy fíagarast sem,
megkérdezték tőle:
— Hát kí vagy te koldus ember, akinek semmije síncsen, s
mégis ilyen jó kedved van ?
— Nagy királynak vagyok kicsiny követje, a szabadságot
hirdetem. Úrnőm a szegénység, — volt a felelet.
De a rablók nem értették meg, s bosszúságukban belehempergették az útszéli pocsolyába.
Szent Ferenc kikelt a sáros vízből, lerázta ruhájáról a
szennyet, s vígan haladt tovább. S most még lelkesebben énekelt
dalt a szabadságról.
. . . Es csak az lehet szabad akinek semmije sincsen . . . ?
Azt hiszem, hogy szent Ferenc sem azért lett a szabadság
troubadourja, mert mindent elhagyott. Inkább azért, hogy a fennkölt
szabad lelkiség világába helyezte magát, s ebből a nézpontból
értékelte az anyagi világot.
A szabad lelkű ember nem lesz az anyagi kincsek rabszolgája,
mert úrrá lesz minden anyag fölött. Ő uralkodik rajtuk, s nem
azok fölötte. Megtalálja igazi helyét a teremtésben, s a megváltás
kegyelmi szépségei vonják súgárőzönbe szívét.
Ennek a szabadságnak lett költője asszízí szent Ferenc.
S ha nem is emlegetjük nevét úgy, mint a szabadsághősőkét,
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mégis helyet érdemel a történelemben azok között, kik saját vérük
ontásával vívták ki millióknak a szabadságot.
Mert költői lelkületével az egyén igazi szabadságának képét
állítja elénk. Az egyén valódi szabadságának pedig fontos hivatása
van a történelemben. Nélküle nem lehet a népek, nemzetek összességének állandó, eszményi szabadsága.

P. Tréfán Leonardo

Rögös az élet útja*
Irta : Nagy

Géza.

I.
Szegő Kálmán üres, kifejezéstelen arccal állt a szobában és
nehéz, izzadó homlokát az ajtóhoz szorította. Koronkínt letörölte
a vízgyöngyőöket homlokáról és tévelygő léptekkel mérte végig a
szobát. Aztán leült a pamlagra és ölébe vette kis leánykáját.
Uranyhaju, bájos kis gyermek volt, csacsogó száját odaszorította
apja barázdás arcához. Szegő magához szorította a gyermeket és
megcsókolta. Aztán újra az ajtóhoz támasztotta fejét és halkan
mormogta: Szegény fiacskám . . . A szomszéd szobából óvatos
léptek hallatszottak. Szegő már tudta, kié ez a vígyázatos, óvatos
lépés. Kinyitotta az ajtót. Az orvos volt, karonfogta Szegőt és
az ablakmélyedésbe húzta. Csendesen reátette kezét a férfi vállára
és elhatározottan, keményen, megilletődés nélkül mondta:
— Edes barátom, a feleséged valószínűleg nem éri meg a
holnapot. A tudomány képtelen segítní. Nagyon súlyos eset. . .
— A feleségem . . . — hebegte Szegő és leroskadt a székre.
Két tenyerébe szorította fejét és üveges, meredt szemmel bámult
maga elé. Révedező, kétségbeesett tekintettel nézett az ajtóra. Ilona
holnap meghal. Ez a kegyetlen igazság ólomsúllyal nehezedett
lelkére. Homlokán kidülledtek sötétkék erei, mint a megdagadt
vízerek a hegyoldalon, arcáról nehéz, forró izzadtság gördült le.
A szobára leborult a késő este szürke homálya, a hegyek
ormán izzó pokol sziporkázott a lemenő napsugaraktól. Szegő
Kálmán félt a csendességtől, a néma zsongástól, a szürkülő estétől.
A halál víg-, orgó képét látta az alattomos szürkeségben, amint
betolja fejét az ablakon és fehér fogsorait villogtatva, belesívít a
:nyomasztó csendbe:
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Szegő gyermeke szőke hajába rejti el arcát, mert a halál
hideg lehelletét érzi, mert megrohanják a múlt emlékei. Hírtelen,
összerajzík előtte a sok emlék, s a mult derengő ködében megjelenik az egyszerű gazdatiszt, Ilona bájos arca, a sok, sok keserűség, megalázás. Kapva-kap az emlékek után, mert jól esik lelkének, mert minden keserűséghez, megalázáshoz a felesége neve
fűződik. Gyermeke hajába temeti arcát, szégyenkezik a múlton,
pedig <^ak jó lélekre, nemes szívre vallott minden gondolata, tette.
Szegő Kálmánt parasztnak hívta az egész környék, mert
félszeg volt, nem tudott bókolni, s mert nagyon parasztosan nézett
ki. Arcában semmi finom vonás, semmi intelligencia, hanem markáns, durva nüanszok, két semmitmondó szem, sűrű, hosszú
szempíllával. Ez a hosszú tűsketábor beárnyékolta szemét és sitét,
értelmetlen alakot adott az egész arcnak. Ilona, az ő drága felesége
is így hívta őt, amíg el nem vette. Szomorú, köznapi története
volt ennek a házasságnak. A leány nem szerette Szegőt, kész
volt inkább Belzebubhoz menni, mint a „parasztihoz. Mert meghal az ölelésétől, megfullad a csókjától. Mikor Szegő megtudta a
leány ellenszenvét, nemhogy csendesen lemondott volna, hanem
úgy érezte, hogy még jobban szereti Ilonát hidegségében, dacosságában. Azt mondta a leány apjának, hogy megöli magát, ha
Ilona nem lesz az övé. Hosszú kapacitálás után megtörtént azután.
az ís, hogy Ilona odatette kezét Szegő napsütötte, barna, kérges
kezébe. Eltemette ifjúsága emlékeit, a sok rózsaszínű álmot, beletörődve a jövendő szürke, sivár ködébe, hozzáment Szegőhöz, kit
sohasem tudott szeretni. Félt az ölelésétől, csókjától. H a a másik
szobában hallotta férje erős, durva hangját, hideg dermedtség
futotta át tagjait. Egyszer aztán lefeküdt az asszony. Szívbajt
konstatált az orvos. Hozzájárult ehhez az asszony halálos vergődése, hervadása egy nagy, megértő szerelem után, egy olyan
szerelem után, melyben az ölelés nem fagyasztja meg a vért a
testben, hanem tüzes lávafolyóvá hevítí, melyben a csók nem fullasztja meg, hanem édes gyönyörűséggel szívják ki szerelmes lelküket.
Hervadt az asszony, mint a virág, mely lassan engedi le a szirmait. — A szív hervadása, a szerelem lelketölő sóvárgása ellen
nincs orvosság. Ezért ordított fel Szegő Kálmán, mikor barátja
felvilágosította, hogy felesége nem éri meg a holnapot.
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II.
Korán reggel, mikor a nap friss, egészséges arccal bukkant
fel a hegyek mögül, Ilona lelke már elröpült. Hajnal hasadással,
bíbor fényességgel. És Szegő Kálmán ott dérdelt a felesége merev
teste mellett és búcsúzott Ilona selymes, aranyszőke hajától, piciny
kis szájától, égkék szemétől. Körülötte fekete drapperiát bontogattak a falakra és sok, sok mezei virágot szórtak a ravatal elé.
Igénytelen, tarka, barka virágokat, mert azokban volt Szegő Kálmán lelke. A szirmokon még ott remegett a reggeli harmat kristálya. Szegő Kálmán könnye nem volt a virágokon, mert ő már nem
tudott sírni. Nincs illata a mezei virágnak, csak szépsége. Az elárvult ember lelke ís egy mezei vadvirág volt. Nem olyan kecses,
finom, mint a többi emberé, hanem erősebb, természetesebb. Ö is
tudott szeretni a maga módja szerint, ő ís eltudta siratni feleségét,
ki sohasem szerette. Aki a természetben nő fel, annak a lelke
érdes, de tiszta. Ilyen volt a Szegőé ís.
Amint elmerengett a sok-sok vadvirágon, előtte lebegett
Ilona nyúlánk alakja, amint a réten szedi a virágot. Többet sohasem látja. Felemelte fejét. Az ablakon aranysugár omlott be a
fekete drappéríákra. Vad gyűlölettel meredt a tolakodó sugarakra.
Minek a napfény, mikor az egész ház gyászban, fekete sötétségben van, minek a napfény az ő lelkének. Sötétség van mindenütt.
Késő este volt már, mikor ki támolygott a szobából. Tíz évvel öregebbnek látszott, ha megszürkült, a szeme beesett, üres. Kiment az utcára,
fejét tenyerébe szorította és úgy ment ingadozó lépésekkel. Most
már nem bántotta a sötétség. Jól esett neki. O siratja a feleségét
kit legjobban szeretett a világon, öltözzön a természet ís feketébe.
Eszébe jutott a jövendő. Milyen üres, sivár lesz élete. Sokat vitt
el az asszony a sírba, a föld alá. Egy egész világot, az ő nyugodalmát, boldogságát. Rettenetes valami az, mikor egy félve
feltett, drága kincset erővel, kíméletlenül tépnek ki a keze közül.
Nem olyan az élet, mint ahogy mondják. N e m sima, kényelmes
az útja, hanem göröngyös, éles, mely véresre sebzi a küzdőt.
Kegyetlen az élet.
Hisz' már az elég szenvedés, megpróbáltatás volt neki, hogy
Ilona szívét, szeretetét nem mondhatta magáénak. Eltűrte sorvadt
örömmel a kínlódásban, mert maga mellett látta, érezte az asszony
•édes közelségét. S most azt is elszakította tőle ez a kegyetlen,
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nagy hatalom. Tudta jól, hogy az életnek is vannak szeszélyes
meglepetései, de hogy így tudjon sebezni, ilyen halálosan, részvétlenül, azt sohasem gondolta. Mikor már beleélte magát, beletörődött abba, hogy Ilona nem szereti, de azért érzi, hogy lelke
közelében van, s így is érdemes élni, enélkül is van valami életében, ami a boldogsághoz hasonlit, akkor elveszi tőle a sors azt
is, akiért megalázta mágát, akiért sorvadt, küzdött, hogy boldog
legyen, mint az a sok más ember, aki olyan könnyen jut a
boldogsághoz.
Az idő éjjelre járt, a hold ís feljött már sápadt, kikerekedett
tányérjával, a vidékre szelíd, merengő, ezüst uszály simult. Künn
járt valahol az országúton, melynek fehér, kígyózó szalaga kífehérlett a sötét, derengő környezetből. Hátra nézett. A falu felett
kékes ködpárák lebegtek, s a háttérből sötéten vált kí á temető
dombja. A hold éppen a hegy fölött merengett, halott sárga fényesség borult reá. Szegő megállt és úgy nézte a nagy dombot. H a
a halottak feltámadnak, akkor ís ilyen fényesség lesz, akkor ő ís
meglátja Ilonát ilyen fényes, sápadt uszályban, gondolta. Egy
vigasza van még, hogy uj élet van a feltámadás után, a lelkek
megtisztulnak, lemállík róluk a földi salak, s akkor talán megérti
Ilona ís szívének tiszta érzéseit. A föld alatti hosszú pihenésben
átfínomul a lélek, elhagyja a földi, gyarló árnyakat, s tökéletesen
megújhodva támad fel az uj életre. Akkor meg kell érteníök
egymást, mert ő ís, ha földbe száll, magával viszi élete legszebb
emlékeit, forró, örökös szeretetét, mert ő nem tud megalkudni a
sorssal. Szívesen feküdne ott a többi néma halott helyében a
fakereszt, a súlyos nehéz föld alatt, nem kínozná a fájdalom, hanem
áhítattal, repesve várná azt a nagy, fényes napot, mikor szétgurul
a rög a sírról és feltámad a lelke. De hát ez mind csak képzelődés. A rideg való szétkergette álmait, forró, nehéz agya játékait.
Az éjszaka már nyugvóra tért, még mindig kóborolt kábult
aggyal, nehéz sóhajtással. Azt sem tudta nappal van, vagy éjszaka.
Nem tudott szabadulni gondolataitól. Nem sírt már, csak koronkínt szaggatta mellét a sóhajtás. A látóhatárnál derengett a világosság, kis idő múlva végig táncolt az útról egy virágos mezőre.
A reggeli friss levegő megcsapta arcát, valahonnan édes szénaíllatot
hozott a szellő, s a távolból odahallszott az aratok egészséges,
érőteljes kaszapengése. Máskor gyönyörködve hallgatta a reggeli
munka zaját, most keserűen fordult vissza. A nap özönével ont-
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hatja fényét, neki mégis sötét, az égbolt nem kék a feje fölött, a
levél a fákon, a fű a mezőn nem zöld.
Ez a virágos, pompás mező, olyan mint egy bizarr, színes,
finom szőnyeg, erről is eszébe jut Ilona, Hogy szerette a virágokat.
Ott az egyik buzavetés széle ég, a sok píros, lángoló pipacstól.
Ott bolyongott Ilona ís a sok büszke pipacs között, úgy imbolygott, hajladozott amint szedte, kötötte csokorba a virágokat, mint
egy óriás színes lepke. Most már meghalt a rét ís, hiányozni fog
onnan a legszebb virág, a legédesebb, Ilona. Rettenetes ez a nagy
üresség. Félelmesen kong minden, mintha sírbolt lenne, az egész
ragyogó, napsütötte vidék.
Mikor hazaért, kis leánykája átkarolta nyakát és szepegve,
szorongva kéreezte:
—' Hol van mama, apuskám ? . . .
Szegőnek összeszorította torkát a fájdalom. Az a sok keserűség, mely szívét nyomta, egyszerre kitört belőle. Vadul, kétségbeesetten hörögte:
— Meghalt . . .
És ökölbe szorultak kezei. A gyermek értelmetlenül, kérdő
tekintettel nézett reá.
— Meghalt . . . — mormogta. Aztán lehullt feje a mellére.
III.
Szegő Kálmán esztendők múlva második asszonyt hozott a
házhoz. Hiába, a gyermeknek gondos, ápoló kéz kell. Naponként
sokszor ölébe veszi kis leánykáját, elmereng a gyermek aranyos ,
haján, égkék szemén. Beszél vele. Olyan a gyermek, mint Ilona,
az ő halott felesége. És ilyenkor holt felesége arany haján, égkék
szemén mereng és halott feleségéhez beszél. Lelkén ül még abánat, keserű a feledés. Rögös az élet utja . . .

Versek
Az én virágom.
Olyan mint a rongyolt öltözetű vándor,
Akinek fehéren maradt meg a hite;
Tépni azt megtudták, megölni senkise.
Olyan csöndes, fájó mindenik dal róla .
Az én virágom a fehér őszi rózsa.
Soha sincs pompázás az ő nyílásában,
Örökkön egyforma egyszerű szépsége.
Ahogy megszületett, úgy éri a vége.
Hogy a hattyú kikél, s lebukik a tóba
Az én virágom a fehér őszi rózsa.
Mikor a dér immár hullatja a szirmot
Ráhull az őszi nap bágyadó világa,
Ott inog a kertben reszkető virága.
Mintha a természet kiszállt lelke volna .
Az én virágom a fehér őszi rózsa.
Az igénytelenség, s csönd az ideálom
Az egyszerű színek, nem a lángolások.
Azért gondolok én, míndennünen rátok,
Míg lelkem az élet nehéz útját rójja . .
Sok szomorú, bágyadt, fehér őszi rózsa

Magyar érzés.
Én imádom a szülőföldem',
Kis madárházunkat a sorban,
S a kertet, ahol játszva törtem
Píros rózsákat gyermekkorban.
En imádom a szülőföldem'.

Nekem testvérem ott az erdő,
H a szellő zúg a fákon végig,
A lombsírása, hozzám eljő
S a szívem rája mindig vérzik.
Nekem testvérem ott az erdő.
Az én örömem most is ott van,
Valahol künn a falavégen,
Hol aranyszárnyú lepkét fogtam
A puha fűben réges-régen,
Az én örömem most ís ott van.
És kicsordul a szemem könnye,
S lelkem föléjük sírva tartom
Mind-mind az emlék drágagyöngye,
Hegy, völgy, patak, virág a marton.
És kicsordul a szemem könnye.
Vígyenek oda vissza, holtan,
H a messzi hullna rám az éjjel.
Gyermek a Nyárád mellett voltam,
S egy székely házból jöttem én el.
Vígyenek oda vissza holtan.

Székely nóta.
Székely vagyok, hegyország fia,
Csaba tudója, keresője,
A marosszékí píros párís,
S a vadvirágok szeretője,
A vad virágok szeretője.
Nem nyugalmas éden a hazám,
Vihar töri a fákat nálunk.
Sokszor a felhőmosta bércek
Kemény, töretlen ágyán hálunk,
Kemény, töretlen ágyán hálunk.
Erdő, patak, virág: a szívem,
A dacos sziklák: akaratom,
Vészben a felhőkkel beszélek,
Máskor virágos a kalapom,
Máskor virágos a kalapom.
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A vérünket, azt megölelem
Ellenségnek a lelkem villám !
Mintha az égen zúgó felhő
Holló, haragos könnyét innám,
Hulló haragos könnyét innám.
Szép a dalunk, ha csöndes éjjel
Harangnyi hangon búg az erdőn.
Patak futása selyem réten,
Az aranykalász ringón termőn,
Az aranykalász ringón termőn.
A legszebb út a Hadak útja,
A legszebb föld a Csaba földje
Elet lesz még a halálom is,
H a itt nyugszom a székely földbe'
H a itt nyugszom a székely földbe'!
'Petres

Kálmán.

6+

Strófák a Napról, prózában*
Irta : Bárdi

István.

Hajnalodik. A N a p aranybrokát palástjából kibontakozva
épen, most törli meg álmos szemeit. Talán csak most kelt föl
napkeleti palotájának bíbor párnái közül!! Az apró virágok, az
édes anyaföld legkedvesebb gyermekei, ébredését vidám bólogatással
köszöntik. Álmosan, egyet nyújtóznak még, aztán megrázzák zöld
ruhájukat, hogy lepergessék magukról azt a sok drágagyöngyöt,
amivel éjnek-éjszakáján ékítették gyöngéd termetüket.
Már teljes pompájukban díszeskednek; ki az erdő lombos
fái alatt, a zöldelő bokrok tövén; ki a mezők hímes rétjén; kí
meg a gondos, szerető, gyönge kacsok ápolta virágágyakban.
Mikor az ébredő N a p első csókját lehelte rájuk, úgy ragyogott
valamennyi, mint megannyi királykisasszony, aki fényes ünnepségre
készülve haját aranyporral hinti meg, öltözékét gyémántokkal
szórja tele. — Most csak kellemes illatuk árad szerte-szét, most
csak színük változatos pompájával gyönyörködtetik, csalogatják
magukhoz a méhet, lepkét.
Hová lett a gyöngy, hová lett a gyémánt róluk ?! Elhullatták
talán s most valami szerencsevadász összegyűjti s meggazdagszik
belőle ? N e m ! — Lecsókolta a Nap, ez az irigy nagyúr, aki a
föld sarához tapadt, szegény halandónak csak megmutatja kincseit,
hogy csak annál jobban fájjon, ha el kell veszítenie a z o k a t . . .
. . . A gyöngyöket, a gyémántokat lecsókolta a liget virágairól, a mező hímes szőnyegéről az önző nagyúr, a N a p .
*

Hűvös szél sivít a ligeten át. A szellő szárnyán sárgult levelek
szállanak tova. Elszakadtak a lombos ágtól, melyen eddig zölden
virultak, hogy üzenetet vigyenek valamely távol élő ismerősnek.
Üzenetet van talán hátukra irva? — Nincs, nincs semmi rajta.
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Avagy talán vörös-sárga-barna színük rejti el ?! — Hervadtan
csügg szárán; bágyadtan fáradtan bólogat a lombdísztől megfosztott
ágon egy-egy elkésett virág; néha meg-megrázkódik; fázik szegény,
takaróra vágyik. — Hová lett a ragyogó színpompa, hová a kacér
virágillat ? Hová a mezők, rétek pazar szőnyege ? Lecsókolta talán
a Nap, a nagyúr?
Nem, ez nem lehet! Hisz oly szomorúan tekint körül fátyolos
szemével — ha felhők, az elébe tolakodó szürke felhők megengedik
— néhány nap előtt még gyönyörű paradicsomában. Bágyadtan
jár; szomorúan kél; szomorúan nyugszik. Nem kíséri lombsuttogás,
nem köszönti vidám madár-dana. Csak varjuk károgása, csak
száraz ágak között sivító szél gunyalja fonnyadt arcát.
Elvitt mindent magával a Nap, a nagyúr; messzire vitte . . .
*

Angyalok ágya a föld. Puha pihe borit be mindent. Alomország a föld ; sima fehér vánkos a mező. Fehér hálósipkát húzott
fejére a fenyő. Az erdő n é m a ; madár nem dalol; alszik minden
itt. A tó, a patak fehér páncélba öltözött. Angyalok jártak itt,
behintve völgyet, hegyet vánkosuk drága tollával? Vagy tán az
égben váltanak ruhát a Lélek galambjai, s nincs gondos gazd'asszony, kí a kincset összeszedné, s eltenné leányínak ? N e m ! Nem !
Fölkél a N a p ; tűz szikrát szór a föld, amint hideg tekintetét
reá veti. Mily pompa ez! Drágább a drágakőnél! De hideg
pompa! Nem szórja forró csókját szét a N a p ; komoly királyi képe
oly hideg.
A föld pompája szép, épen nem csúnya; de messze, igen
messze van a gondos szerető gazda, a Nap, a nagyúr.
*

Álmából ébred a természet; a puha fehér ágy összevissza
hányva. Eltűnt a hideg szépség; megszűnt a csend. A lombtalan
gályákon rügyek fakadnak; a domb oldalán fehér kis virágok
pajkosan dugják kí fejüket a hótakaró széle alól; kíváncsian
kacsintgatnak kí a világba. Az erdő újra hangot ád. Madár dana,
a lombok lágy suttogása lágy melódiákban olvad fel. Ébred a
természet. Virágok újra nyílnak; az illat újra szerte árad. Munkás
méhek zümmögve, döngicsélve szállnak vírágról-vírágra. T a r k a
pillangók röpködnek szerte-szét. Újra zöldül a rét; hímes szőnyeg
borítja újra a mezőt. A kis patak vígan csobogva, ágyában meg-
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dagadva fut tova. A tó levette fehér páncélját; vízi madarak
fürödnek, úsznak, buknak benne vígan kergetőzve. A hangtalan
természet megelevenedett. Dal köszönti, dal kíséri nyugtában a
Napot.
Ki hozta újra vissza hozzánk a rétnek hímes szőnyegét ? Ki
ékesíté újra lombbal a csupasz galyat ? Ki hívta újra vissza délről
a sok madarat? Kí az, kinek minden hódolni készül? Pompás
díszében sóvárogva kit vár a megújhodott természet?
Kinek számára készül e díszes fogadtatás ? A Nap, a nagyúr,
közéig. Már itt is van, megérkezett. Újra széthinti aranyos sugarát
az őt sóvárgó földön; újra felcsókolja drága kincsét, a virágok
apró gyémántjait; újra mosolygva köszönti az őt üdvözlő éneket.
A Nap, a nagyúr, itt van, megérkezett.
*

Láttam hervadni, meghalni a természetet; láttam mint támadt
új életre fel; láttam az ifjúból újra érett férfit, s minden szépsége
újra miként vesz el. Kí vagy T e , N a p ? Ki vagy Te, hatalmas
zsarnok úr ? Felel reá minden, mit lát a szem : „Az Elet vagyok ¥'
— Ez nem lehet; Élet az Úr csupán! T e nem vagy a z ! O
szellem, Téged láthatunk!
— Végy el hát a növénytől; takard el kedves vírágídat,
hogy ne lássák fényes arcomat, és meglásd: Én vagyok az Élet!
— Igaz! Nélküled minden satnya lesz; hitvány, sápadt
marad. De mégis, mégis nem vagy az Élet; az Úr alkotott Téged;
T e csak szolgája vagy!
— Úgy v a n ! az Úr teremtett engem; és van egy kincsem:
a fény, a h ő ; így lettem én az Életerő. Én vagyok hát mégis az
Élet!
— Meghajlok Néked!, Az Úr Általad éltet' mindent, mi
szép, kedves a szívnek. De mutasd meg kincsed, taníts ismerni azt.
— Nézz körül; minden, mit látsz: Rólam beszél!

Üdvözlégy Mária.
H a életet fakaszt a kikelet,
És illat leng a tar mezők felett;
H a fény dereng az égi bíboron
S kífeslik szépen a virágszirom . . .
E szépségekben száll a hő ima;
— Üdvözlégy Mária!
A rét mosolya, kis madársereg
Aranybogárkák mind köszöntenek;
S ha messze földön, más vidéken jár
A verőfény, a tüzes napsugár,
Csengően szól a kis harang szava:
— Üdvözlégy Mária!
A szivárvány ékében ez ragyog,
Erről susognak a tengerhabok:
A sziklabérces rengeteg, vadon
Visszhangra kél a mennyei dalon . .
Oda van írva a bérc ormira:
— Üdvözlégy Mária!
Szívem is megrezdül a szép dalon!
E drága szózatot rárajzolom,
Hogy fény legyen s vezesse léptemet,
H a bolyong a bün hulláma felett.
A csillagokig tör a hő ima:
— Üdvözlégy Mária!
Ebben telik el földi életem:
Fohászkodom híven, édesdeden . . .
S küzdelmímet ha végig harcolám,
Akkor is téged áldlak jó Anyám,
Ez lesz szivem utolsó sóhaja:
— Üdvözlégy Mária!
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Pacsirta dalok.
A nagy, hullámos búzatenger
Tele van dalos szerelemmel,
Ezeréves melódiákkal,
Os ugarok nagy, érző lelke,
Beszédes hite, lángszerelme,
Olelgetődzik a virággal.
Kék ég alatt, szárnya kitárva,
Dalol a róna poétája
S a nap aranysugárba vonja,
Ég mindenütt a dal varázsa
S belepirul a hallgatásba
Vándorfelhők fehér korongja.
Ös ríthmusok lágy esengése,
Magasra szálló büszkesége
Ott lobog a pacsirta-dalban,
Mintha keleti rengetegből,
Valahonnan, őrtüzek mellől
Szállna ide egy siró dallam.
Nem érti azt meg avatatlan,
Szomorúan szép mi van abban:
Hallgatni a pacsírtaszóra,
Hogy amerre ez a dal elszáll,
Mért szebb az ég, a föld, a fűszál,
A pillangós, virágos róna . . .
Miénk e dal. Ez a mi vérünk . . .
Rokon szívével száll elébünk
Ringó, pipacsos búzaszéten,
E dal ez a sírva csattogó,
Nagyapáink szívéből való,
Ott buzogtak valaha régen . .
Miénk e dal. Ezekbe égnek
Nagy álmai a szittya vérnek,
A zord erők, a díadalmak,
Almok, amik törnek az égig
S pacsirtadalba szállnak végig
Göröngyein az ős ugarnak . . .
Kató

József.

Hangulatok
Hajnalodik. A felkelő nap bíbor sugarai jókedvűen játszadoznak a tenger fodros felületén, végig siklanak hajónk vakító
fényes réz pántjain s körül csókolják az árbocra felhúzott, diadalmasan lobogó trikolort.
Körülöttünk víz, haragos zöld víz mindenütt. . . Némaság. . .
A távolból, napsugaraktól megvilágítva, közeledik egy halászbárka; aztán jön több egymás u t á n ; végre benépesül a tenger,
tarka-vitorlás, karcsu-törzsü járművekkel. Mintha hímes szárnyú
pillangók lebegnének a víz tükrén, színes, píros barna, kék szárnyaikkal, kecsesen hajladozva, ide-oda imbolyogva.
A fedélzet kezd élénkülni. A legénység sürög, forog. Készítík
a jó öreg horgonyt a lebocsátásra. A kapitány kimért léptekkel
jár fel és alá parancsnoki emelvényén; telefonon s szócsöven adja
parancsait a gépésznek s a legényeinek.
Messze a ködös párás levegőből, épen a tenger színe felett,
kezd előtűnni egy keskeny sáv, a part, Velence!
Az eddig halvány vonal színes lesz, — kí lehet venni már
a tornyok körvonalait. Nemsokára élénk sárga, zöld meg lílaszinben
ragyog minden épület. Kiválnak a kupolák, tornyok s az antik
ábrázatú házak kormos falai.
Pár perc múlva ott állunk a lagúnák sokszor megénekelt,
regés multu városa előtt.
Jön a rév kalauz s bevezeti hajónkat a világ egyik legfantasztikusabb kikötőjébe.
Megcsördül a vastag lánc, s a horgony lassan ereszkedik a
mélységbe. Erre sok-sok gondola jön libegve a Dozse palota szomszédságából. Mindenik utast akar, ha nem is egészet, felet, vagy
egy kis részt belőle. S csoda, hogy épen és egészben érkezünk
meg szállodánk zöld mohás kapuja elé. Kinyitnak nekünk egy
fejedelmi szobát, gobelinekkel, antik olaj festményekkel s masszív
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bútorokkal ékeset, — amelynek azonban a padozata kőkocka s az ágy felé, fehér fátyol ketrec van építve. Két olasz
speciálítás!
Itt vagyunk tehát a vérszomjas dózsék városában. A némaság, komolyság csodás fészkében. Itt nincs kocsízörgés, villanyos
csengetés; világvárosi hangzavar, zsibongás. Csak néha, elvétve
hallik a gondolíerek elnyújtott „haó!" kiáltása, a szűk sikátorok mélyéből.
Elég az ábrándozásból, menjünk séta csolnakázásra. A gondolás olaszt, nem kell sokat kérdezgetni, megmutat ő minden
nevezetességet. Beszél neked mindenféle nyelven, jól, rosszul. Németül hibásan s az osztrákot, azt gyűlöli. H a magyarral kerül,
élteti Kossuthot s Garibaldit, — s szidja a közös ellenséget! (Garíbáldi szobra ótt áll a Gíardiní Publicíban, örök zölddel befuttatott,
szikla talapzaton, ugyan ott van egyik olasz herceg gépészének
fehér márvány szobra, ki urának életét mentette meg, egy északsarki expedíció alkalmával.)
*

Megnéztünk sok-sok muzeumot s még több templomot. Van
azonban még egy, melyet nem láttunk. Az „Adria királynőjének"
díadémja, a csodaszép Márkus templom s mellette, — méltó szomszédja, — a csipkés dózsé palota, melynek korídorjáról a két
vörös márvány oszlop közül, oly sok halálos ítéletet mondottak
ki a vörös fövegü, rémes emlékű dózsék!
A sok, káprázatos látnivalóról beszámolni, nem elég erős az
én tollam! Annyian írtak már arról, s hányszor megénekelték a
poéták.
Mire végig nézzük a szent Márk templom színpompás mozaikjait, csillogó drágaságait, száz színű márványait, aztán a dózsé
palota milliókat érő képtermeit, sötét kazamatáit, — bizony eltelik
a délelőtt!
Dejeuner után, melyet a szállodánk francia termében költünk
el, kimondjuk, hogy elég a sok káprázatos látni valóból; élvezzünk valamit a szabad természetből, a csodás kék olasz égből,
meg a végtelen tengerből ís.
Jelszó : ki a Lídóra !
A Ríva degli Schíavoníról minden tizenöt percben indul egy
kis hajó a fürdőbe.
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Lídó egykor igen népes fészek volt, a dózsék itt tartották
meg a búcsúkat, Mária mennybemenetele napján. Most világhírű
tengeri fürdőhely; telve a föld minden zugából idekerülő idegenekkel. Itt lehet hűsölni rekkenő nyári napokon a tenger hullámaiban. Aztán kiülni a vendéglő terrasszára, s hallgatni a zeneszót s a zenénél ís szebben szóló, — magyar szót!
Hölgyek, urak, kedélyes asztaltársaságok tereferélnek, ami
édes anyanyelvünkön. Szinte jön, hogy odakiáltsuk: „mi ís magyarok vagyunk kérem, nézzenek ide". — N a ! ha nem ís kiabálunk,
de hangosabban beszélgetünk a szokottnál, gondolván, hátha észrevesznek !
Ily morfondírozások között, észre sem vesszük, hogy kezd
esteledni. A tenger örökösen mozgó hullámai, aranyos fényben
ragyognak. A nap közeledik a láthatár felé. Nagy kerek, vörös
ábrázatát, híven tükrözi vissza a tenger; s átveszi tőle a bibor
színt, amely befolyja egész felületét. Mintha a hullámok ís elsimulnának, a színes takaró alatt!
Hűs szellő kezd lengedezni. Előkerülnek á felöltők; mindenki
pakol, igyekszik a hajó állomás felé. A kis vaperetto sülyedésíg
telik meg utasokkal. Közben beáll az apály ís. Utunkban látunk
csolnakokat, fentakadva homok zátonyokra; ezek helyén pár órával
ezelőtt, vígan lehetett közlekedni.
A nap korongja félig már be merült a vízbe, maga körül
olvasztott arany színére festve a fodrokat.
Jön az est tündére, s rá borítja palástját, a nemrég még
színes világra. Beáll a sötét. . . A csillagok milliói ragyognak az
égen; s a göncöl szekér • rúdjának kicsi kis lógós csillaga barátságosan pislog felém! A Márkus térről felénk hozza a szellő egy
ábrándos olasz dal első akkordjait. Megkezdődött a tér-zene. Kí
van világítva minden. . . A csodaszép templom fényárban uszó
homlokzata — háttérben a sötét éggel, — maga ís úgy tüník fel,
mint egy fenséges, nagy mozaik-kép. Mellette a dózse palota,
mint egy óriási, antik csipke, adja meg az egész térnek, a fantasztikus, tündéri kínézést. A közepén áll, félkörben, a fehér sipkás
városi zenekar. Távolabb ember-emberhátán tolong, taszigálódik.
Idegenek és benszülöttek vegyesen járnak-kelnek. Néha feltűnik
a sok párizsi Blériot kalapos hölgy között egy-egy egyszerű rojtos
fekete kendős olasz leány vagy szép velencei asszony. Ez a fekete
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kendő, velencei különlegesség. Ezt hordja a csitri kis lányka, s
az öreg anyóka egyaránt.
Azt mondja a rege, hogy a büszke velencei nők, midőn már
nem telt nekik szolgára, ők maguk mentek bevásárolni; s hogy
ne lássák avatatlan szemek a piaci kosarat karjukon, felvetettek
vállukra egy nagy fekete kendőt, mely eltakart mindent; a szegénységet ís. Később megszokták, divattá lett.
Imbolyogva járnak, — mint gályák a tengeren; — szemök
•csillog, akár a szent János bogár. Nagyon szeretik a zenét, a
tengert, s Velencét. Szerelmök ís ezekhez hasonló: andalító, mint
a zene; mély és szeszélyes, mint a tenger; s büszke, regényes,
:mínt Velence.
#

Ezóta már megkezdődtek a szerenádok; jó lesz ki gondolázní
a Canale dela Gíudeccaba! Gyülekeznek már az énekes bárkák.
Mindenik egy kis színpad; lámpíonokkal, girlandokkal felékesített
miniatűr opera. Énekes nőkkel, énekesekkel s zenészekkel, kik
gitárt pengetnek s cíterát vernek. Körülöttük száz meg száz gondola küzd a jobb helyekért. S az egész tömeg ringatózik, hullámzik. Néha egy-egy énekes elindul tányérozní; mesés ügyességgel
balanszírozza át magát egyik gondoláról a másikra, s hálásan
köszöni meg a legcsekélyebb adományt ís.
Távolabb egy hatalmas, villanyfényben uszó gőz-jacht terpeszkedik, halvány zöld bordáival s hófehér födélzetével. Azt
mondják, egy amerikai milliomos leányé; szerelmes lett egy velencei
gondolásba; a gondolást elvette tőle a tenger s azóta mindig csak
sír és sáppad, járja a mérhetetlen vízeket; legtöbb idejét itt tölti
Velencében. Lehet, hegy mese az egész, — tudja Isten!
A ringatózó bárkák között, a -szerenádok zenéje és éneke
közepette; amíg a hold halványan világítja meg az „Adria királynőjét", lelkem vissza varázsolja, Velence egykori, bűvös, kegyetlen világhódító hatalmát. . .
Csolnakunk lágyan ringott a szelíd hullámokon, melyek
gyöngéden adták át egymásnak, játszí himbálással; mintha elakartak volna ringatni édes álmodozásba. . .
Majd messziről felcsendült az ének; egy telivér olasz dal,
ábrándos busongással; amelybe bele vegyül a tenger mormogása,
a szellő suttogása, a szerelmes gondolíerék sóhajtása. . .

6Í
Sal' mare lucica
L'astro d'argento
Placida e'l'onda
Prospero il vento
Veníte al lagíle
Berchetta mía
Oh Santa Lucía 1
Oh Santa Lucia 1

Belopta magát szívembe, — folyondárként ölelte át lelkemre....
S gondoltam haza, — az otthon lévő enyéímre. . .

Szentkirályi Ákos.

Árpád csúcson
Előttem messzenyúlva
Terjednek nagy hegyek;
Még hó borítja vállukat,
S felettük esti nap ragyog.
— Kopár hegyek, Tí
Atlasz vállai;
Egekbe vágyó
Megtestesített gondolat,
Míg nézlek így, míg elmerengek,
Érzem, hogy mily kicsiny vagyok.
Szeretnék térdre hullva
Könnyekbe törni,
S imára nyitni ajkímat:
Imádni e csodás világot,
Természet, a te nagy csodádat ;
Imádni azt a nagy Erőt,
Ki mindezt alkotá. . .

Bárdi István.

Szerenád
Tölgy István éppen a hatodik hetüs házas volt. Ami általános felfogás szerint elég arra, hogy az ember a sablonos, nyolc
órai pontos hazatakarodások megkerülésével, férji mivoltának teljes tudatában, a későbbi esti órákra tegye hazajövetelét. Ami pedig
egyébként a Tölgy István házasságát illeti, a legnagyobb rosszakarat sem süthette rá, hogy érdekből nősült. Először is a felesége ennivalóan szép asszony volt, másodszor is nem állott semmi
vonatkozásban a telekkönyvvel s harmadszor és végül, a saját
szájával mondta Tölgy István házasságuk első napjaiban a feleségének, aki az ölében hintázott és babrált az ura fürteíben:
— T e kicsi m a m a ! Nagyon szeretlek! Annyira szeretlek,
hogy egy szál ingben is elvettelek volna!
Az asszonyka nagyot nevetett, az ura szájára ütött és mondta:
— Hallgass te malac, ne mondj ilyeneket. Es az ura keblére bujt.
Tölgy István megcselekedte a mindenkori férjek első botlását. Egy este hasztalanul várta nyolc óra tájban a kapu csengő
megszokott hangját az asszony. Felterített, hogy az uracskája kész
asztalhoz üljön. A mánus fél kilencet, kilencet mutatott, de Tölgy
István úr csak nem akaródzott hazajönni.
Tölgy Istvánné, született Vécsí Piri, ahogy leány korában
nevezték, azon vette magát észre úgy fél tíz óra tájban, hogy nagyot toppant a lábával, aminek bizonyosan hangja ís lesz, ha
véletlenül nem épen a szőnyegre toppant. S amikor egész akaratlanúl, külömben gömbölyű, bájos arcát meglátta a tükörben, ő
maga ís elcsodálkozott egy pillanatra, hogy ilyen haragosan duzzogó ábrázatot ís tud csinálni. Tagadhatatlanúl izgatott volt. Hallatlan
dolog ís ez. Hat héten keresztül az még meg nem történt. Minden
nap pontban nyolc órakor asztalnál ültek, s egy két ízes falat
rendesen az ő segítségével vándorolt a kis uram szájába. És íme,
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ma, mikor könyörtelen pontossággal üti a tízet az óra, TölgyIstván úr szívtelenkedik és kezdi elhanyagolni a feleségét.
Lassanként, töprengése közben rájött, hogy neki most tulajdonképen erősen kellene haragudni. És haragudni is fog, még pedig
úgy, hogy Tölgy István úr egyenesen megdöbben és térdre roskad.
Mielőtt azonban ezt megcsinálta volna, kellett egy kis hangulat,
aminek csöndességében jól kisírhassa magát. Tehát mérlegelni
kezdte az ő szomorú helyzetét. Elgondolta, hogy ő valójában nem
ís egy boldog asszony, de egy magánosságra kárhoztatott mártír,
akit az ura semmibe sem vesz, s akit talán nem ís szeret úgy,
ahogy ígérte. Nem szereti úgy, mert ha úgy szeretné, akkor bizonyosan itthon lenne minden este nyolc órakor pontban. Nagyon
elszontyolodott. S amikor látta ismét a tükörben, hogy a szomorú
szenvedés tónusa inkább illik az arcához, mint az előbbi haragos
alapszín, egyszerre omlani kezdettek a könnyei, s egy hat hetüs
fiatal asszony keserűségével zokogott, mint aki szentül hiszi, hogy
ő a kerek föld legszerencsétlenebb asszonya, akit a férje szívtelenűl
elhanyagol, mert nem jön haza pontban nyolc órakor vacsorára.
Alig csöndesedett le az első kitörés, s még fel nem száradtak
egészen az asszonyka könnyei, mikor élesen megcsendült a kapu
csengője. Tölgy Istvánné felrezzent és nyomban alapszínt változtatott. Azt az előbbit vette fel tudniillik, amitől a Tölgy István
úr holtbízonyos megdöbbenése volt várható.
Egy pillanatig mégis ingadozott, hogy ne ugorjék-e az ura
nyakába. De mikor hallotta, hogy az ura, Tölgy István, éjjel H
és Í2 óra között hangos füttyszóval vonul haza ahelyett, hogy
aggódva sietne oly soká megvárakoztatott feleségéhez — hát ez
épen elég volt arra, hogy finom ajakát összeszorítva és az asztalra könyökölve, mogorva kedvetlenséggel fogadja a belépő urát.
Mert soha fütty ennél igazabban nem tanúskodott a férjek nemtörődömsége mellett.
— Szervusz kicsi m a m a ! Megkéstem! Hanem te, micsoda
finom kompánia volt a z ! ! Csupa . . .
— Nem vagyok kíváncsí a kompániájára, még csak magára
sem, maga éjjeli bagoly! — vágott közbe emelkedett hangon
Tölgyné, s a szeme megint ragyogni kezdett, jelentvén, hogy egy
pár kövér csepp újólag kikívánkozik onnan.
Tölgy István úr elámult, akár a szent kép ott, az ágy
felett.
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— De kicsi mama, asszony, hat mi a bajod? Nem értelek.
Eddig szépen előmbe jöttél, lesegítetted a kabátomat, aztán megcsókoltál, aztán . . .
Tölgy Istvánnéban tombolt a beszélhetnék. Közbe ís vágott
az u r á n a k :
— Aztán, aztán ne kérdezzem meg ráadásul még azt ís,
hogy hol tetszett tölteni kedves idejét az este! ? Még azt mondja,
hogy per asszony, mint a hogy a pincért hívja, mikor fizetni
a k a r ! S még, hogy nem ért! Persze, hogy nem ért. Pedig érhetne!
Majd lesegítem egy olyan jó madárnak a kabátját, aki éjfélkor
botorkázík haza, s megcsókolok egy embert, aki négy, őt órán
át füstölt, mint egy kémény! N o hiszen, azt ne várja maga tisztelt
Tölgy ú r !
Tölgy István nevetve felelte:
.
— Hiszen olyan józan vagyok, mint egy antíalkoholísta.
N ó píríkém, jere csókolj meg. S közeledett az asszonyhoz.
Tölgy Istvánné tiltakozva állott fel és dacosan mondta:
— H a megcsókol, megütöm a száját!
Csak természetes, hogy a következő pillanatban Tölgy István
úr szája a felesége ajkán pihent.
Tény, hogy túlzott az asszony az ura dohányzását illetőleg.
De csak azért ís idegesen kirántotta magát az ura karjaiból s mert
látta hogy nincs ereje mindent a terve szerint kivinni, tehetetlenül rogyott le a díván sarkába és kezdett sírni, erősen, de olyan
erősen, hogy Tölgy István úr először hozzáment és simogatta,
vigasztalta, azután beszélni kezdett neki a háztársak egyetértéséről, s végül a rendesnél öblösebb, határozott hangon jelentette kí:
— H a tovább bünnyögsz, újólag elmegyek és ne legyen
tölgyháti Tölgy István a nevem, ha még a holnapi nap ís itthon
talál! Ezt én mondtam, az urad! Most pedig a vacsorámat.
S lelke mélyéig megesett a szíve a kedves, szepegő asszonyon,
aki szótlan daccal rakta az ura elé a vacsorát!
Pedig nem ís volt éhes Tölgy István. De a tekintélyt megkell
tartani, s ha az első csatát elveszti, akkor aztán vége neki, az
asszony kerekedik felül.
— Nem ís ennél egy falatot ? kérdezte a feleségét, míg ő
csak turkált az ételben.
— En a rendes időben már vacsoráztam, felelt kurtán az
asszony.
5
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— Tehát nem eszel.
— N e fárassza hiába a hangszálait.
— Ejnye, pedig szerettem volna, ha legalább ide ülsz . . .
évődött Tölgy.
— Megférek én itt is . . . különben is kérem, hagyjon nekem békét!
Tölgy István, csupa szokásból megtörülte a száját, felállt, s
a felesége elé állva, kimért, vontatott hanghordozással kérdezte:
— Hogy is méltóztatott mondani asszonyom ?
Tölgyné újból felpattant:
— H a komédiázni akar, keressen más médiumot magának,
tudja! ? utálatos !
Tölgy István nem haragudott, mert szerette feleségét nagyon.
Csak azt gondolta magában, hogy nó megállj, ezt a betegségedet
kikúrálom belőled. Egy szót sem szolt rá. Lassan vetkeződni kezdett, lefeküdt és csak ennyit mondott a még mindig szepegő aszszonynak, aki durcásan tett-vett, meglehetős zajjal:
— Kérem, ébresszen föl reggel hétkor! Azzal aludt. Hogy
valami nyúgodtan nem pihent azon éjjel Tölgy Istvánné sem, azt
onnan tudta az ura, mert az éjszaka lágy csöndjében tisztán hallotta, hogy a felesége a habos csipkés párnába temetkezve sír.
Hogy szerette volna felszárítani a csókjaival annak az édes aszszonynak a könnyeit, aztán megmondani, hogy mindez bohókás
móka csupán, de Tölgy István első sorban férfi volt, aki ismerte
az asszonyi gépezet csínját-bínját. Tehát hagyta sírni a feleségét,
míg ő magában úgy érezte, hogy ezerszerte jobban szereti most
a feleségét.
Tölgy István másnap reggel, mintha csak elvesztette volna
a hangját, olyan szótlan volt még a reggeli alatt is. Titkon a feleségére pillantott, s látta annak kisírt szemét. De nem akarta
észre venni. Az asszony arcán még mindig volt valami a tegnapi
keménységből, de olyan volt az, mint mikor rohamosan olvadni
kezd a jég, a meleg napsugár alatt. Tölgy István úr azonban
udvariasan, de meglehetős hidegen köszönt és menni akart.
Tölgy Istvánnéban ekkor már minden egyebet halomra döntött a — szerelmes, a szerető asszony. Bájos határozatlansággal,
félénken kérdezte:
— Meg se csókol?
Aki egy ilyen kérdésre nem ad tevőleges feleletet, az a világ
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legnagyobb aszkétája. Tölgy István úr tehát felcsapott a világ
legnagyobb aszkétájának.
Mert ámbár bájosabbnak még sohasem látta a feleségét, az
utolsó kártyát is kiakarta játszani és némi cinizmussal így felelt:
— Nem édesem . . . . tudja, az éjjel úgy füstöltem, mint,
mint egy kémény . . . De ezzel aztán fordult is ki az ajtón, nehogy meglássa a kicsi asszonya sírásra álló száját, mert akkor
teremtuccse félrerugta volna az aszkétaságot.
Tölgy Istvánné egész nap egyedül volt otthon. Mondani sem
kell, hogy fölötte el van keseredve. Egyik percben elhatározta,
t o g y levelet ír a mamájának, s felpanaszol mindent benne, de
csakhamar lemondott róla, mert a papája annakidején, mikor
elhozta őt hazulról az ura, meglehetős radikális tónusban azt
mondta neki:
— Aztán semmiféle levelezést nem akarok látni, tudni az
anyáddal!
Mindegy, de azért is megmondja előszóval. Sőt élőszóban
még sírni is lehet, holott levélben csak egy két könycsepp helye
látszik, ami eláztatja a tintával írt betűt, amelyikre csöppen.
Délután egy kártyát küldött haza az ura, valami küldönctől, amelyben egyszerűen asszonyomnak szólítja és tudtára adja,
hogy este későn jő haza — valami társas összejövetel — tehát
ne várja semmilyen Vacsorával, hanem szép csöndesen feküdjék le.
Különben csókolja a kezét stb. stb.
Tölgy Istvánné most istenigazában megszeppent. Tehát az
ő ura határozottan haragszik. És uram istenem, még megéri, hogy
válópört indít ellene és akkor . . . ? nos akkor ő természetszerűen
haza megy a mamához és meghal szégyenletében. S ebben a
gondolatban annyira elfásult, hogy még sírní ís elfelejtette.
Nem is vacsorázott. Szomorú nemtörődömséggel bolyongott
a szobákban, s nagyon különösnek találta a helyzetet. Leginkább
szeretett volna haza szaladni az ő illatos, fehér leányszobájába,
mert nagy áldozat ám egy nagy, erős, haragos ember feleségének
lenni, akire rá sem merünk nézni, akire még magunkban sem
merünk haragudni, akivel nem tudunk dacolni, mert érezzük a
tehetetlenségünket. Egyszóval Tölgy István úr igen jól számított,
mert Tölgy Istvánné egészen megtört. Vágyott az ura után, szerette
volna megcsókolni a kezét, csakhogy ne lássa olyan szívet fagyasztóan udvariasnak, mit bánta volna ő a dohány szagot, csakhogy
6+
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az ara erős keblén lehetne. Szinte vánszorogva ment az ágyához»
Most már nem is U óra után, hanem bizonyosan csak úgy hajnal
felé jön haza az ura, aki úgy szívére vette az ő végre ís jogos
kifakadását. Egy nagyot, hosszút sóhajtott, kis ideig mintha borzongott ís volna egyedül, aztán elaludt.
Tölgy István úr pedig azalatt azt cselekedte, hogy úgy éjfél
után fél kettő körül, amikor a társaság szétoszló félben volt,
magához vette azt a négy zenészt, akik nekik húzták, és egyenesen
a házuk felé tartott. A cigányok összenéztek, hogy miféle ember
ez, hogy éjjeli muzsikát adat akkor, amikor még csak nem ís
spicces, mert tudniillik Tölgy István urat a legridegebb józanság
vette körül, s csak arra gondolt, hogy meg kell vigasztalni az
asszonyát, mert nagyon elgyötrődött a szegény eddig a nagy
egyedűlvalóságban.
Es nemsokára felhangzott, lágyan, behízelgően a muzsika
hangja a Tölgy István úr lakása előtt. Tölgy István úr pedig
mosolyogva állott szorosan a fal mellett, de látta, hogy gyöngén
meglíbben a függöny, s szinte látni vélte a felesége csodálkozó
szemét ís a függöny nyílásán át.
Tölgy Istvánné felrezzent, magára erőszakolt félálmából. Megremegett a szíve, mert ezer színes emlék rohanta meg egyszerre,
valami édes bódúltság fogta át, amiben az ember elfelejt mindent
a világon, egyedül az áll előtte, aki a lelkéhez nőtt — és édes,
boldog szerelemmel gondolt az ő urára, aki mégis szereti lám, mert:
rá gondol . . .
A zene lassan elcsendesedett. S a mikor Tölgy István úr
lassan, óvatosan belépett a szobába, már akkorra lámpát gyújtott
az asszony, s éppen a frissen hullott könnyektől törülte a szemeit.
Tölgy István úr mosolygott. Az asszony feléje szaladt, a nyakába
ugrott, S' mohó szenvedélylyel kereste az ura ajakát. Tölgy István
úr pedig hosszan, mélységes szeretettel nézett a felesége arcába,
aki még mindig átkulcsolva tartotta az ura nyakát.
Aztán, mint aki győzelmének teljes tudatában van, kérdezte
a feleségétől:
— A mint veszem észre, szent a béke. Pedig most már éjfél,
után két óra, s ma csakugyan vetekedtem egy gyárkéménnyel.
Az asszonyka édes duzzogással felelte:
— Hiszen én nem ís haragudtam. Maga húzta fel az orrát..
Rossz, csúnya ember, egész nap sírtam miatta!
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Tölgy István úr magához ölelte a feleségét és nagyon gyöngéden
megcsókolta a száját, meg a két szemét.
— Tessék a díja a pítyergésnek. N e mondja, hogy nem
vagyok nagylelkű. Hogy meg azt se mondja, hogy smucíg a
magyar, meg ís toldom.
Es megtoldotta.
— De aztán ugy-e lelkem — kérlelte az asszony az urát
— nem fog ezután ennyi ideig magamra hagyni ? no, ugy-e nem ?
ígérje meg!
— Jó, jó, megígérhetem, — felelte nevetve Tölgy úr — de
tudod szívíkém, a társaság a helyzetem, a . . .
Tölgy Istvánné hírtelen befogta kicsi kezeível az ura száját
s mondta:
i
— H o h ó ! az elsőnél máradunk! Megígérte, punktum! S le
nem vette kezét az ura szájáról addig, amíg az még egyszer nem
biccentett a fejével, hogy igenis, legyen meg az öröme az asszonynak,
hát az elsőnél maradunk!

P. Jánossy Béla.
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A % elmúlt évrőL
1909. juníus 5-én tartott évzáró közgyűlés a P. Jánossy Béla
dr. elnöksége alatt kiküldölt szünidei választmány, melynek tagja
Bídló Ödön titkár, Gámentzy Jenő pénztáros, Vargyas János háznagy, Imre Lajos, E. Csiky Jenő, Nagy László voltak, egyetlen
feladatául az Egyesület anyagi ügyeinek- rendezését tűzte ki, hogy
a folyton kísértő lakás kérdés megoldható legyen. A választmány
e feladatának megfelelt, amennyiben megszerezte kegyelmes Fővédnök urunk írásbeli ígéretét 1600 korona lakásbér segély folyósítására
nézve.
További munkájában az előrehaladott idő akadályozta meg,
mert az alapszabályok szerint október hó 9-én megtartott alakuló
közgyűlésen megbízatása lejárt.
A szünidei választmány búcsuzójában P. .Jánossy Béla dr.
fejtegette azon eszméket, amelyeket a Szent Imre Egyesületnek
követni, s reá mutatott azon útra, amelyen haladnia kell. E beszédet,
mint az egyesületi év egyik legfontosabb mozzanatát, teljes egészében itt közlöm:
Tulajdonképpen nem volna más kötelességem ebben a pillanatban, minthogy egyesületünk mult évi tisztikarának lemondását
előterjesszem, s annak tudomásvételét a m. t. Közgyűléstől kérjem.
Mielőtt azonban ezt tenném, néhány perc türelmet kérek, mert
úgy gondolom, hogy ez a legalkalmasabb idő és hely arra, amit
elakarok mondani. Amit pedig elmondani akarok, ahoz a mi t.
tagok figyelmét kérem, mert azt akarom, hogy amit mondok, az
nyomot hagyjon mindenkinek lelkében, aki velem együtt szereti
ezt az egyesületet.
Nem természetem a nagyképüsködés, de úgy vélem, hogy
ezt a néhány gondolatot, mely most bennem él és lüktet, kifejezésre juttatni jogomban áll. Nemcsak azért, mert állásom, melyet
mult évben szerényen, de becsülettel betölteni igyekeztem, erre
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felhatalmaz, hanem és inkább, mert sok évi tapasztalatom, melyben figyelemmel kísértem egyesületünk életét, meggyőztek arról,
hogy amit mondani akarok, az —- igazság.
A kolozsvári Szt. Imre Egyesület egyesületi életének érezhető pangását abban a részvétlenségben látom első sorban, mely
a mi részünkről megnyilvánul. Sokszor kerestem ennek az érthetlen
részvétlenségnek okát. Az egyesület céljai oly nemesek, rendeltetése
oly szép, hogy aki ebbe akad bele, azt nem is kívánom, hogy
tagja legyen. Ez tehát nem lehet ok. Eddigi élete, működése
megmutatták, hogy ha csak egy kissé ís összeszedi magát, milyen
eredményeket képes elérni. Ezekre az eredményekre büszke lehet
az egyesület, s nem kell szégyenkeznie ezek miatt egy tagjának
sem. Ez sem lehet hát ok a részvétlenségre. Tagsági kötelezettségei,
nevetségesen csekélyek, melyek ellenében sokat kap, ez sem lehet
ok. Hogy nem reklamírozza magát eléggé sokak mintájára ? Istenem : eszméket nem síppal, dobbal, hanem szívvel és lélekkel
kell szolgálni! Avagy ok lehetne-e ez a részvétlenségre? Miben
keressem hát ezt! ? Meggyőződéses ember vagyok, a szívem a
nyelvemen, ha megköveztek ís kimondom: bennetek találom meg
az okot katholíkus magyar ifjak!
Egy idő óta különös levegő árad szét a társadalomban. Beteges
idealisták azt mondják, hogy a modern kor levegője ez, és rajonganak,
pessimisták, akik józanabbul látnak, azt mondják, hogy hamis a név
és kóros ennek a levegőnek a lakója — és igazuk v a n ! A korok, a
társadalom és benne az emberek változnak, ez törvény, elismerem, a
korral haladni kíván minden müveit ember, — de csak addig, amíg a
morális felfogásával ellenkezésbe nem jön. Modern embernek óhajtom tartani magamat én ís, s tí mindnyájan bizonyára, d e : ha az
a modernség, hogy megtagadom saját magamat, elvetek tekintélyt,
hagyományt, kikacagom a vallás- és haza fogalmát, meggondolás
nélkül vetem magam az emberi szellem féktelen szabadságát hirdető'
tanok karjaiba, ha mondom, ez a modernség, akkor én nem akarok
modern ember lenni, megmaradok én a magam komoly, Istenről,
és hazáról alkotott nemes fogalmaimmal — maradi embernek. Az
emberek felületességének egyik jeles bizonysága, hogy nem dístíngválnak. Vagyis a Szt. Imre Egyesület nem vallási, hanem
társadalmi egyesület, úgy azonban, hogy es a kettő szép harmóniában megfér egymás mellett. A Szt. Imre Egyesület matinékat
tart, bálokat rendez, de szereti a hazát és nem feledi, hogy a

tekintély a vallás és van egy mindenek felett való erő s az Isten,
aki előtt a véges emberi ész ficánkolása nevetséges és bosszantó.
Az egyesület céljai, rendeltetése nem zárják ki a modern korszellem befogadását, de nem azt a szellemet, melyet bomlott agyú
szobatudósok találtak és tálalnak fel, hanem azt a szellemet, amelynek forrása a haladni akaró, nemes rendeltetésre hivatott emberiség
lelkében fakad, amelynek eddig is több áldását tapasztaltuk a
múltban, mint amennyit ettől az újtól várunk. Esztelenség volna
tehát tőlem azt hirdetni, hogy zárja el magát a katholikus
ifjú a modern kor áramlatától. N e zárja el magát, de ne is engedje
magába ezeket az eszméket változatlanul, hanem szűrje meg azokat
a maga jobb érzése szűrőjén, ha megcsalatní nem akarja magát!
A hazát mindig kell szeretni, az Istent mindig kell imádni, s
mondjanak bármit az agyonértelmezett haladás nagy pípáju, de
kevés dohányu urai, — de kath. magyar ifjúban nincs szebb,
mintha szereti a hazát és elismeri a vallás tekintélyét. Amidőn
azonban ezeket az észrevételeket megteszem, nem vádolni akarok,
hanem figyelmeztetni. Szeretet vezet engem és nem elkeseredés, s
kívánom ís, hogy szavaimat e szerint értékeljétek. Az egyesület
ma megalakul, újonnan választandó tisztikarával uj vérkeringés
támad az egyesületi életben, melynek örvendetes fellendülését
tapasztalom. Tudom, van bennetek annyi komolyság, hogy öntudatosan fogjátok kiválasztani azokat, akik vezetőitek lesznek. S ez
fontos, a Szt. Imre Egyesület-ben különösen fontos, hogy a vezetők
kiválasztása szerencsés legyen, mert mi nemcsak kizárólag magunknak választunk, hanem azoknak ís, akik különös érdeklődéssel,
s még közelebb; érezhető támogatással vannak az egyesület működése iránt. Félre ne értse senki, nem befolyásolása ez a szabadság
teljes érvényesítésének, hanem kizárólag félő és gondos ápolása
azon szempontoknak, melyek • az egyesület mindenkori érdekeit
teszik. Hogy mit dolgoztunk mi, volt tisztikar, az most nem tartozik ide. Dolgoztunk, amennyit tudtunk, dolgozhattunk volna
többet ís, mert az egyesület érdekében sohasem lehet eleget dolgozni. De igyekezzék ez az uj tisztikar túlszárnyalni a munkában,
az eredményekben. Első sorban nekünk szerez vele örömöt. S én
hiszem ís, hogy sikerülni fog neki. Ama forró óhajtással, hogy a
Kolozsvári Szent Imre Egyesület egére egy eredményekben folyton
gazdagodó jövő pírját fesse a remény, midőn búcsúzomban hálát
mondok az egyesületnek tisztikarom és irántam tanúsított lelkes
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bizalmáért, mély tisztelettel terjesztem be annak lemondását és
kérem tudomásul vételét.
A beszédre főtisztelendő Pál István tb. elnökünk válaszolt; e
beszédet az évkönyvben szintén egészében közöljük.
A beszédek hatása alatt óriási lelkesedéssel alakult meg az
uj tisztikar. T a g j a i : Szentkirályi Akos elnök, Trmál Rezső és
Szegzárdi József alelnökök, Balásy Endre főtitkár, Gámentzy
Jenő főjegyző, Szabó István titkár, Silber Ignác és Dernyey Tihamér aljegyzők, Bidlo Ödön pénztáros, Csergő Tamás ellenőr,
Vargyas János I. háznagy, Sváby Nándor II. háznagy, Héjjá
János és Barts Gyula könyvtárosok, Gyula Sándor, Imre Gábor,
Imre Lajos, P. Jánossy Béla dr., Jelen Miklós, Nagy László, Répászky Tivadar, ífj. Szecsey István, Rónai János, Nappendruck
Kálmán, br. Rudnyánszky Gyula, Temesváry. István rendes választmányi tagok, N a g y Rezső és Gáspár Tivadar pót választmányi
tagok voltak. A közgyűlés a számvizsgáló bizottságot a következők
személyében küldte k i : E. Csíki Jenő, Lőcsey László és Benedek Lajos.
A novemberi státus gyűlés tagjai lelkesedéssel karolták fel
az egyesület ügyét, hogy ezek is emeljék a tisztviselők munkakedvét és kitartását. De sajnos, a lelkesedés csak ifjúkori felhevülés
volt, melyből nem telt többre, mint az elődöktől járt uton haladni.
Pedig az egyesület pénztárának eddig még soha sem volt
akkora bevétele (3775 K . 12 f.) mint ez évben.
Egy november 18.-án megtartott szent Imre ünnepély, egy
alig sikerült Imre Estély január 15.-én s a szakosztályok egyikének egy felolvasó estélye teszi ki az egész év munkásságát.
Alig kéthónapí működés után a tisztikar egy része megvált
állásától s a február 23.-án tartott közgyűlés a következőkben
egészítette ki a választmányt illetve tisztikart:
Balásy Endre alelnök, Csergő Tamás főtitkár, Héjjá János
titkár, Rónai János pénztáros, Sváby Nándor I. háznagy; Rutner Károly II. háznagy, Kristály Elemér II. könyvtáros, Felföldy
Sándor választmányi tag, Benedek Lajos és Nóvák Jusztin póttagok.
A lakásügy megoldása, dacára a róm. kath. státus igazgatótanácsának kegyes jóindulatával kiutalt 3000 kör-íg terjedhető évi
segélynek, csak a tizenkettedik órában jutott dűlőre, amikor az
egyik választmányi tag szinte megkerülve a tisztikar kerékkötő
működését, méltóságos tiszteletbeli elnökünk bíztatására, nem kímélve semmi fáradságot, a lakáskérdést megoldja, kífogadva az
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egyesület jelenlegi helyiségeit; a . szerződést a kívánságára összehívott közgyűléssel elfogadtatja, így megoldva az egyesület egyik
legrégebb idő óta fennálló gordíusi csomóját.
E nappal, Í9J0 április í. új korszak nyílt a Szent Imre Egyesület életében. Az egyesület beköltözve új helyiségeibe, megkezdhette
útját azon cél munkálására, melyet alapszabályaiban maga elé
tűzött. Dacára a megváltozott viszonyoknak, az egyesület már
semmi jelentőset nem tudott felmutatni; oka ennek egyrészt a beállott szorgalmi idő, másrészt a záró közgyűlés május 27.-íkére való
összehívása volt. A közgyűlés elfogadva a tisztikar jelentését a
felmentvényt megadta s gróf Logothettí Oreszt dr. korelnöklete
alatt a szünidei tisztikart a következőképpen alakította m e g :
P. Jánossy Béla dr. elnök; Bídlo Ödön titkár; Horváth
László pénztáros; Lőcsey László háznagy, Nagy Lajos, Nagy
László, dr. Jovíán Jenő választmányi tagok.
A megválasztott tisztikar minden idejét arra fordította, hogy
az egyesületi helyiséget minél kényelmesebbé és kedvesebbé tegye
tagjai számára, hogy így pótolja a szülőíház hiányát a vidékről
felutazók részére s az idevalóknak pedig feleslegessé tegye a bűzhödt levegőjű kávéházakban való szórakozás keresését. Hogy ezen
törekvéseit mennyiben sikerült a szünidei választmánynak megvalósítani, az taz Í9Í0. évi alakuló közgyűlés s a jövő fogja megmutatni.
Kolozsvár, Í910 Kisasszony havának 20 napján.

Bídlo Ödön.
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