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A Kormányzó Úrnak, március 15.-re.

Üdvözöl az ország magyarok Vezére,
Te vagy e Nemzetnek legszebb büszkesége! 
István országának Te vagy legfőbb Ura, 
írted száll Istenhez népünk imája ma!

Mint gyermek az Atyához, üdvözölni jövünk,«. 
Sok-sok boldog évet Éljél még közöttünk! 
Feléd száll a hála minden magyar szívből, 
Erdély és Felvidék — magaszlal és dicsér!

Húsz éve, hogy Te vagy népünknek Vezére, 
Nagyobb lett a hazánk, s boldogabb a népe! 
Mindenhol a harc dúl és mi békén élünk,
Mert Te vagy az Atyánk, — Te vagy a Vezérünk!

Húsz évvel ezelőtt egy őszi napon jöttél,
Mert vérzett a szived szegény magyar népért. 
Mindenhol romhalmazt látott fájó szived,
Azóta vaskezed felemelt bennünket!

Jöttöd fényt és derűt hozott a népünkre,
Új Advent köszöntött csüggedő szivekbe!
Az Úr Isten adjon erőt, egészséget,
Kedves családjával sok évet érjen meg!

S magasztos hitvese a nemes Nagyasszony, 
Sok-sok könnyet törül szenvedő arcokon! 
Mindenhová elszáll a jóságos lelke —
Sok nyomoron enyhít adakozó keze!

Áldja meg az Isten minden jóval őket, 
Adassék meg nékik hosszú boldog élet! 
Úgy szálljon az áldás a Kormányzópárra, 
Hogy azt minden jó magyar szív kívánja!

(G. Gy.)

Huszonegy esztendő...
Március 15-én van huszonegy esztendeje 

annak, hogy egy új korszakot jelentő tavaszi na
pon nagybányai vitéz Horthy Miklós Magyaror
szág kormányzója elfoglalta kormányzói székét. 
Fontos dátum ez a nap a nemzet életében s nem 
csoda ha kivételes fénnyel ünnepli meg ezt a napol 
egész Magyarország népe.

Szívünk ünneplő melegével állunk mi is az 
üdvözlők táborába s az isteni Gondviselés iránti 
hálával eltelten szivünk egész szeretetével és mele
gével s alázatos és boldog dicsekedésével is kö
szöntjük őt, Magyarország kormányzóját.

Az ünnepi érzések fényében és melegében 
azonban, melyek szivünket ez ünnepi napon el- 
töltik, nem szabad elfeledkeznünk az évfordulónak 
s a mögötte álló huszonegy esztendőnek tanul
ságairól, mert azt a gondviselésszerü szerepet csak 
így látjuk meg, melyet Horthy Miklós betöltött 
Magyarország életében

Huszonegy esztendővel ezelőtt ezer sebből 
vérző, egy darabokra tört, politikai és gazdasági 
élete feltételeitől megfosztott, nemzeti életében a vég
romlás felé sodródó országot talált itt a nemzeti 
hadsereg új honfoglalóként belovagló fővezére. 
A világháború és azt követő forradalmak szörnyű 
pusztításokat végeztek a lelkekben, aljas indulatok
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lángnyelvei csapkodtak fel s veszendőbe indult 
mindaz az érték, amit a nemzet egy ezredéven át 
felhalmozott...

A hadvezérre, ki a győzelemhez szokott, 
romok vártak s romok felett kellett felépíteni egy 
új világot. A nemzeti élet fundamentumának leg
mélyebb alapjáig le kellett szállania, elölről kellett 
kezdeni a fundamentumrakás nehéz alapvető 
munkáját s ami még nagyobb és nehezebb fel
adat volt, meg kellett nyernie ehhez a munkához 
a nemzet széthúzó, egymással ellenségként szem
benálló társadalmi rétegeinek és osztályainak segít
ségét. Államfői bölcseségét misem mutatja jobban, 
minthogy ezt a feladatot Horthy Miklós elvégezte. 
A törvények uralmát visszaállította, az élet és a 
vagyonbiztonságot megszilárdította, a gazdasági 
élet vérkeringését megindította, a lelkek között fenn
álló szakadékokat kiegyenlítette s a megértés 
politikájának, hirdetésével és követésével sikerült 
egy hatalmas táborba összefogni a nemzet lét
érdekeit szivükön hordó, jövőjéért alkotó munká
ban dolgozni kész honfitársakat.

Ha van csoda a nemzet életében, ennek a 
huszonegy esztendőnek a munkája az volt. Ellen
ségektől körös-körül körülvéve, a védtelen csonka 
ország talpra állott gazdaságilag, megerősödött 
pénzügyileg s a rend, fegyelem, munka vette át 
uralmát a forradalmak változásain átment ország
ban a fővárosban. Kétségtelen, hogy van ebben a 
konszolidációban nagy része a nemzet életösztöné
nek, elpusztihalatlan őserejének, de hogy ez az 
őserő, tartalék-kincseit felszínre hozhatta s a nem
zeti munka érdekében csatasorba állíthatta, ez el
sősorban Horthy Miklós éleslátásánk körültekin
tésének, tapintatának s nem utolsósorban fegyel
mező erejének és acélos energiájának köszönhető. 
Mert tudjuk, hogy a magyar ember széthúz, pártok
ra szakad, ha nem fogja össze egy fegyelmező kéz 
és nem kényszeríti arra, hogy összes anyagi és 
szellemi erőit egyetlen nagy cél érdekében önerején 
kifejtse.

Horthy Miklósnak a másik nagy érdeme — s eb
ben mutatkozik legbölcsebbnek — hogy az elrabolt 
országrészből igen nagy, jelentősen gazdag részt 
visszaszerzett, mely által 3 milió magyar tért vissza 
az édes anyaországhoz. Horthy Miklós ország- 
gyarapító munkatársait is megtudja választani min
dég s meg is tudja azokat tartani. Ez jellemére 
mutat, mely sziklaszilárd.

Jó ezekben a válságos s nehéz időkben tud
ni azt, hogy Magyarország kormányrudjánál egy 
egész férfi és egész magyar ember áll.

Gondviselésszerű volt a küldetése s áldjuk 
a Mindenhatót, kérve az Egek Urát, áldja meg 
kormányzónkat minden áldásával, adjon napokat 
napjaihoz, éveket éveihez, engedje, hogy testi és 
szellemi ereje teljében érhesse meg vágyainak 
valóra váltását, a régi, a nagy, a boldog Magyar- 
ország feltámadását és még ezután is sokáig na
gyon sokáig éljen! "

D . 1532.

Paszkál.*
írta Steffen Albert.

Paszkál, a legnagyobb franciák egyike. A 
legbensőségesebb Krisztuskövető s a legnagyobb 
tudós. Egyaránt lángész a hit, a vallás terén és 
a számtantudomány terén is.

Még alig volt 12 éves, amikor minden ve
zetés nélkül, atyja parancsának ellenére, egyedül 
saját gondolkodásának erejével rájött Euklides 
minden számtani törvényére. (Amit elég nehéz 
felnőtteknek másoktól megtanulni. Szerk.)"

Gilberta nevű testvére leírja Paszkál ret
tenetes ijedtségét s atyjuk büszkeségét, amikor 
egy napon a gyermek Paszkált meglepték írásai 
mellett. Ettől a perctől kezdve az atya megen
gedi, hogy fia tehetsége fejlődjék s maga tanítja 
őt. Így Paszkál már 16 éves korában olyan kiváló 
számtani tudományos értekezést ír, hogy a világ 
egyik leghíresebb számtan és természettan tudó
sához, a görög Archimedeszhez hasonlítják. — 
Ahogy Archimedesz a fürdőben ülve fedezte fel 
híres törvényét, („Minden vízben levő test annyit 
veszít, súlyából, amennyi az általa kiszorított 
víz súlya.“) — úgy Paszkál a légsúlymérö se
gítségével a levegő súlyának törvényét fedezte fel. 
(A levegő u. i. nem súlytalan, mint gondolnánk. 
Szerk.)

Ámde Paszkál egyidejűleg tudományos fel
fedezésével egy lelki élményen is keresztül megy. 
U. i. az édesatyját baleset éri a jégen, igen meg
sérti lábát s jámbor nemes emberek veszik ót 
kezelésbe. Ezek hívják fel Paszkál figyelmét val
lásos szerzők könyveire, különösen Janzen-nek „a 
belső ember megújulásáról “ szóló könyvére. 
Paszkál ezeknek hatása alatt elhatározza, hogy 
egész életéi Istennek fogja szentelni. S ettől kezdve 
állandó vallási gyakorlatokat végez.

Afikor Paszkál 28 éves lesz, akkor hal meg 
az édesatyja, 1651-ben. Édesatyjának halálával 
kapcsolatban írja meg híressé vált, nyomtatásban 
sokszoi megjelent levelét, mely bensőséges, áhi- 
tatos gondolatoktól van áthatva. Címe: „Gondo
latok a haiál felöl."

Ezután megint egy különös élményen megy 
keresztül. Hídon megy át négylovas kocsin. Á 
lovak megriadnak és kettő közülük beleugrik a 
szakadékba Maga Paszkál megmenekül, de en- 
nek az eseménynek emléke állandóan kíséri és 
sokszor kínozza. Lelki szeme előtt akármikor fel- 
tümk a tátongó szakadék. Ilyenkor mindég nagy 
ijedtség vesz rajta erőt s baloldalára,—melyen 
annak idején a szakadékba ugrottak a lovak — 
székét tesz, hogy kicsit megnyugtassa magát.

-i , í̂l.nek eseménynek utóhatása is erősen élt 
tovább Paszkálban. így Paszkál lényében két vonás 
alakul ki: félelem, ha csak testére bízza magát 
s boldogság, ha a vallásnak adja át magát. Ezt 
a ketfőséget Paszkál így fejezi ki: „A halálban

) A szerző engedelinével közöljük egy külföldi 
hetilapban megjelent cikkjének szem elvényét. '
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a lélek boldogsága teljessé válik s a test boldog
sága elkezdődik." Azonban Paszka! azt is mond'ja 
még: „A dolgoknak különböző tulajdonságaik 
s a léleknek  kü lö n b ö ző  h a jla m a i vannak .“

Miért? Mert az emberi lélek egyrészt a test 
ösztönei és szenvedélyei felé hajlik, másrészt azok 
felé a törvényszerűségek felé, melyeket gondol
kodása erejével képes megérteni. Vagyis az em
beri lélek részt vesz a test életében is és fele
melkedik a szellem birodalmaihoz is.

Az ember alkatának ez a kétirányúsága kü
lönböző veszélyeket rejt magában: Ha u. i. az 
egyensúly a kétféíeség között nincs meg, beteg
ség vagy kétségbeesés lesz az ember sorsa.

Am Paszkál áthidalja a lélek és test ellen
tétét Jézus Krisztus segítségével, mert ö a kö
vetkező tételt követi:

„Ha Istent megismerjük, anélkül, hogy egyi
dejűleg saját nyomorúságunkat is felismernénk: 
gőgösekké válunk. Ha saját nyomorúságunkat 
ismerjük meg, Isten ismerete nélkül: kétségbeesünk. 
Jézus Krisztus a közvetítő, ő általa találjuk meg 
Istent nyomorúságunkban."

Ennek a tételnek követésével Paszkál minden 
veszélyt elkerül s lángelméje képes a csillagok 
törvényeit megismerni és életébe belevinni.

Az esztendő körfutása.
Az esztendők sorához titokzatos nyugalommal 

egyre újabb körfordulat csatlakozik. Követjük lel
kűnkkel azt az életet, ami bennünk váltakozik. Egyre 
újuló örömünkre a nap a tavaszba visz minket (e hó 
21-én van a tavasz kezdete), egyre megújuló meg
elégedésünkre a nyárba egyre megújuló komoly
sággal az őszbe, egyre megújuló józansággal a télbe. 
A vezető napot követjük, mint ahogy a föld nemcsak 
a körfutásával követi, hanem az életével is, amivel 
titokban várja az elvetett magot, a lombjukat vesz
tett fáktól a rügyezésig és fakadásig. a zöldeléstől a 
a tarka virágzásig és a gyümölcshordásig, a nieg- 
éréstöl az elhervadásig és az elhervadástól ismét a 
téli várakozásig az újjászületésre és akkor újra a 
magvaktól a rügyfakadásig.

A föld élete az év folyamán egy nagyszabású 
be- és kilélegzésböl áll, mintha egy akkora ember 
lenne, ki olyan nagy, mint maga a világegyetem.

Mélységes tél van, mikor az éjszakák hosszúak 
és a nappalok rövidek, a föld egészen beszivja a lé
legzetét. Nem alúvót takar a messzi fehér hólepel. A 
gyökérország titokzatos éber életét és munkáját ta
karja védőleg be. A föld egészen magánál van, mint 
egy olyan ember, ki minden figyelmét összeszedte, 
hogy egy gyökeres kérdést megoldjon Az ég alszik, 
a föld ébren van. A hideg tél derekán, a föld saját 
részére helyettesíti a napot. Ekkor könnyebben 
van az ember is egyedül. Az esztendő egyéb részé
ben nem jönnek ily könnyű áradattal részére a gon
dolatok, mint tél idején. Gondolatai ugyan könnyen 
áradnak, ugyan szellemesek, mégis van bennük va
lami a tél hidegségéből. Miből nyeri a lelkünk a fü
zét, melegét?

Amint tavasszal eljön a húsvét, mikor a nap
palok és éjszakák a mérleget maguk közt tartják a 
felkelő világosságban, akkor a föld elkezd álmodni. 
Álmodozva keresi egymást az ég és a föld. Ami az
előtt egészen az anyaföld mélyében volt, ami a 
gyökerekben élt, az most a rügyekből és a hajtások
ból zöldelö levelekké fakad, oly szabaddá válik, 
mint amilyenek annak az embernek a gondolatai, 
aki az emlékezés és a vágyakozás szárnyán, szaba
don repdes szerte a világban. A tavaszi telehold álom
ban járva széthinti varázslatos ezüstjét a húsvéti 
mezőkre. A tavasz kezdetekor mindenkiben valami 
sajátságos erő mozdul meg. Az emberek gondol
kodva főleg a tél szakában szorgalniaskodtak szel
lemükkel. Most megmozdul az érző lelkünk. Érzések 
tömkelegé támad föl benne, ami inkább megpróbál
tatás részünkre, mint ajándék. Miképen találja meg 
a lélek az egyensúlyát ebben a tömkelegben?

Tovább emelkedik a föld élete az ég felé. A 
virágokban túl tesz önmagán és egy egész meseor
szágot varázsol elénk, illatból és tarka színekből. Az 
égen törekszik elömleni az, ami azelőtt a föld mélyé
ben tartotta fenn magát, úgy mint az, aki nappal éb
ren van, alvás közben szétárad szertea világban. Miként 
alváskor az ember teste, az égi magasságoktól új erőt 
nyer és üdévé lesz mint a bimbó, úgy az anyaföld, 
mikor a forró nyári napok következnek, melyek ha
talmukkal uralják az éjszakát, új erőt nyer. Á túlele- 
venség a szabadban most buján növekedő termé
szetben, a teremtő, most egészen felébredt ég ereje. 
A föld termékeny álmát alussza. Mikor a boldog 
földön elérkezik teljes pompában a virágzás, még 
egyszer felülkerekednek a föld mélységeinek erői, 
mintha egészen megakarnák tölteni az ég csarnokát. 
Azután ha elmúlik a pünkösd és közeleg Szent János 
napja, akkor egyszerre egy éjszaka alatt mind lepe
reg a földre a sok virág. Csend lesz. Aáár csak a 
napnak van szava, melegít és ragyog. Megszűntek 
a tarka álmodás hangjai, mintha minden mély álom 
lenne. Mély-álommal telt megfordított éjszaka látha
tatlanul érlel mindent. Kedvünk lenne vele együtt 
elömleni, szerte a világban. Mit" sem segít most a 
szabadba tekintenünk, ott a túl erős nap melegével 
és világosságával találkozunk, melynek nem tudunk 
ellenállni, sőt mielöl elmenekülnénk, hogy el ne ká
bítson és el ne altasson A saját akaraterőnknek kell 
az égi erők akaratának hatásával helytállni. Úgy é- 
rezzük, hogy benne égünk ama nagy lángban, mégis 
szeretnénk tisztán és szabadon látni a természet 
szándékát, hogy szabadon egyesüljünk a világ aka
ratával. Miből sugárzik a szellemi világosság ebben 
az izzásban?

A nappalok lassan rövidebbek lesznek. Las
sacskán visszatér hűvös tudatosságunk. Akkor jön 
az őszi napéjegyenlőség. A növények országának 
zöldjében itt olyan színes játék vegyül, ami tarkasá
gában a leggazdagabb. Nemsokára erdő és bozót 
aranyszínben pompázik. A föld, amely a leghosz- 
szabb nappalokon teljesen kiadta lélekzetét, lassan 
ismét beszivja azt. Visszatér hozzá, ami a világegye
temen elömlött. Olybá tűnik, mintha a szellemek ama 
ragyogó színekben hoznák ajándékaikat, melyeket
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most szerte hintenek minden lombra. Felszólítva érez
zük magunkat arra, hogy komoly feladatunkat em
beri létünkkel szemben megvalósíthassuk ésérezzük 
létünk értelmét, hogy elnyerjük a halálból az életet, 
a sötétségből a fényt, a halálból a feltámadást. Hon
nan vesszük a bátorságunkat a hervadás képében je
lentkező ellenséggel szemben?

Újra azt a kört kezdjük, mely a nap két változá
sán és a két napéjegyenlőségen (március 21. és 
szeptember 23.) visz át. Az ember a földdel együtt 
végigfutja azt a kört, mely a lelke minden területét 
végig járhatja. Az év újra elkezdi fáradhatatlan ne
velő munkáját.

Régebbi századokban az emberek a négy év
szak böjtjével akartak megfelelni ama feladatuknak, 
melyek elé az esztendő folyama lelkűket állította. 
Voraigneix Jákob a LEGENDA AUREÁJÁBAN 
a régi egyházi tanítók szavainak nyomán az esztendő 
nevelő szándékáról beszél:

„Tavasszal több lesz a vérünk, böjtöljünk, 
hogy vérünk a gonosz élvezettől és a haszontalan 
örömöktől s a szangvinizmustól óva legyen."

Nyáron az epe fejlődik bennünk, ez bosszúsá
got és gyiilölséget kelt, ezért böjtölünk tehát, hogy 
minden bosszúságunk és hamisságunk megszűnjön 
bennünk: mivel a kolerikus, haragos és makacs."

Ősszel a kedvtelenek gyarapodnak, ez vágya- 
kát kelt az akaratunk ellen, ezért böjtölünk mind;.a 
fölösleges vágyak és szomorúság leküzdése miatt, 
mert aki szomorú és kívánkozó, az melankolikus 
természetű."

Télen hanyagabbak leszünk, azért kell a böjt, 
hogy Isten jó kedvet és vidámságot adjon, mert a 
flegmatikus természetű kedvetlen és hanyag ember.

A tavasz a gyermekkorra hasonlít, a nyár az 
ifjú korra, az ősz az érettségre, a tél az aggságra.

Tehát böjtöljünk tavasszal, hogy gyermekek le
gyünk az ártatlanságban, nyáron, hogy az állhata
tosságban fejlődő férfiak lehessünk, ősszel, hogy a 
szerénységben és jól neveltségben érettek legyünk, 
télen, hogy bölcsek lehessünk és tisztességes életben 
öregedjünk meg." •

Az emberek a földdel együtt évről-évre követik 
a nap nagy körforgását, a különböző évszakok vál
tozásával átesünk az emberi vérmérséklet összes ál
dásán és megpróbáltatásán. A körfutásban egyre 
változó feladat előtt állunk. Nem egyedül kell ezt a 
feladatot megoldanunk, hanem a földdel együtt, 
amely ezeken a feladatokon velünk megy át. Felada
taink.világosak lesznek előttünk: ha az év ünnepeit a, 
föld életével együtt ünnepeljük.

Földi létünknek nagy varázsos titka az, hogy 
az esztendő körfutásában élünk és hogy az esztendő 
körfutásában egyre újra fennköltebben vihetjük az 
ünnepek világos körét. Amennyiben az esztendő váb 
tozásait áhítattal átéljük szent erőtől vezetve, évről- 
évre újra átkelünk a gyermekkoron, a legénykoron, 
a férfikoron és az öregkoron, vagyis az emberi lélek 
mindenféle élmény lehetőségén. Az esztendő körében 
élő ünnepek megtartásával mi, kik egyébként mindig 
csak egyoldalúan valósítottuk meg az emberi élet 
legkisebb részét is, egész emberekké leszünk.

Tóbiás története.
Tóbiás Krisztus születése előtt a Neftáli nem

zetségből származott és Neftáli városában élt, fel
ső Galileában (zsidóország egyik tartományában) 
— mindaddig, mig azután Salmanasar asszíri király 
uralkodása alatt egész törzsével együtt fogságba 
esett. A keserű rabság azonban csak a szabad 
mozgásban gátolta Tóbiást; lelkében továbbra is 
megmaradt szabad embernek, mert fogolytársai
nak szerető testvére volt. Segítette, vigasztalta, taní
totta őket. Az élőkkel megosztotta mindenét, a halot
takat eltemette, meggyászolta, mindenkinek min
dene lett.

így élt Ninivében feleségével és fiával. Tisz
telte Isten törvényeit és szerette az embereket. 
Ezért Isten csodálatos szeretetének áldásaival árasz
totta el, az emberek pedig tisztelettel hajoltak 
meg előtte. Salmanasar király füléhez is eljutott a 
híre és cselekedetei annyira meghatották a zsar
nok uralkodó szívét, hogy azontúl szabadon jár
hatott, kelhetett, amerre csak akart. így még in
kább segíthetett minden rab testvérén.

Egyszer, mikor Rágesz városába ment, meg
hallotta, hogy egy Gabelus nevű rab nagy ínség
ben sínylődik. Felkereste,” soká beszélt vele és ne
ki adta azt a tíz pénzt is, melyet nem rég kapott 
jutalmul a királytól. Gabelus sírva köszönte meg 
jóságát és a pénzről írást adott, mert semmikép
pen sem akarta ajándékba elfogadni, hanem csak 
kőlcsönképpen.

Múlt az idő és Salmanasar halála után Senac- 
herib király került a trónra. Senacherib ádázul 
gyűlölte Zsidóország fiait. Tóbiás annál jobban 
gondozta őket.

Történt, hogy Senacherib egy súlyos vere
sége után nagy garral tért haza és haragjában 
halállal sújtotta a rab zsidók nagy részét. Tóbiás 
éjjel kilopódzott házából és eltemette a szerencsét
len áldozatokat. De meghallotta ezt a király. Halál
ra ítélte Tóbiást, vagyonát pedig elkobozta. Isten 
szolgájának feleségével és fiával menekülnie kellett. 
Most, amikor bajba jutott: minden ajtó és minden 
szív megnyílt előtte. Azok, akikkel ő valamikor 
jót tett, most meg jót tettek ő vele. Házukba rej
tegették és ellátták étellel, itallal a nyomorúságba 
jutottat. De Isten nem akarta Tóbiás nyomorát. 
Negyvenöt nap múlva a királyt megölték saját fiai. 
Tóbiás visszatérhetett házába és földjeire.

De Isten meg is próbálja, akiket szeret. Olyan 
biztos volt Tóbiás felől, hogy elvette szeme'vilá
gát, tudva, hogy ez a nagy megpróbáltatás az alá
zatosság és az Isten akaratában való megnyugvás 
dús gyümölcseit fogja megérlelni Tóbiás lelkében.

Rokonai és barátai félig sajnálkoztak, félig 
gúnyolódtak felette.

— Látod — mondták neki — mivé lett 
reménységed? Mi hasznod most abból, hogy annyi 
alamizsnát osztogattál és hogy még éjjel is el
hagytad ágyadat és eltemetted a halottakat?

— Hallgassatok — felette Tóbiás. — Nem 
tudjátok-e, hogy szentek ivadékai vagyunk és hogy
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annak az életnek reménységében élünk, melyet 
Isten azoknak ad, akik mindvégig hívek maradtak 
hozzá.

Megtörtént, hogy felesége, Anna is szemére 
vetette az Ur végzését. Egyszer szolgálatainak 
fejében egy kecskét hozott haza. Tóbiás az állat 
mekegését hallván nagyon megijedt.

— Járj utána — kérlelte Annát — és tudd 
meg, nem lopott jószág-e a kecske és ha igen, 
add vissza gazdájának, mert Isten tiltja, hogy más 
tulajdonából együnk.

Ekkor Anna haraggal kiáltott reá.
— Még mindig nem látod, milyen hiába

való Istenben való bizalmad? Tehetetlenség, 
nyomorúság lett osztályrészed! És tovább gyalázta 
őt szívének keserűségében.

Tóbiás világtalan szeméből patakzottak a 
könnyek. Fájdalmas sóhajtásokkal fordult Istenhez.

— Uram — mondta — igazságos vagy Uram. 
Nagy a Te irgalmad. Nézz reám. Ne büntess bűne
imért és felejtsd el mindazt, amivel én és őseim 
megsértettük szent akaratodat. Nem engedel
meskedtünk Neked és Te megérdemelt nyomort, 
rabságot, halált bocsájtottál reánk. A büntetést 
megérdemeltük. De most Uram, bocsásd el béké
ben az én lelkemet, mert jobb nekem meghalnom,' 
mint élnem.

Ugyanez időben történt, hogy a Médek 
városában. Ekbatánban Sárát, Raguéi leányát csú
nyán szidalmazta apjának egy szolgálója. Mert Sá
rát egymásután hétszer adták férjhez és férjei vala
mi csodálatos szerencsétlen sors folytán sorra meg
haltak, amikor esküvő után egyedül maradtak vele. 
Mikor tehát Sára valamely hanyagság miatt meg
dorgálta a szolgálót, az nem átallotta szemére 
vetni szerencsétlenségét.

„Sohase lássuk fiaidat és leányaidat — kiál
totta — te férjeid gyilkosa! Te el akarsz tenni láb 
alól engem is, mint ahogy hét férjeddel cscleked- 
tcd?“

Sárát szivén találták a szavak. Némán ment 
fel szobájába és ott maradt étien, szomjan három 
napig. Könnyek között könyörgött Istenhez, távolí- 
taná el tőle ezt a csapást. Harmadik napon így 
fejezte be imáját, áldván az Istent:

„Áldassék a Te neved, atyáink Istene, aki 
haragodban is irgalmas vagy szolgáidhoz. Hozzád 
fordulok és könyörögve kérlek, szabadíts meg vagy 
végy magadhoz engem. Te tudod, hogy sohase 
voltak tisztátalan vágyaim és hogy megőriztem 
lelkem tisztaságát. Törvényeid- szerint kötöttem 
házasságot, hogy engedelmeskedjem neked. De vagy 
nem voltam méltó férjeimhez, vagy ők nem vol
tak méltók hozzám; lehet, hogy más férjet szántál 
nekem. Ember nem ismeri a te szándékaidat Uram, 
de aki szenved, azt megszabadítod és akit büntetsz, 
annak megbocsátasz. Szabadíts meg hát engemet is! 
S áldassék a neved nemzedékről nemzedékre....

A két kínlódó ember könyörgése — a Tóbiásé 
és‘Sáráé — egyszerre jutott el az Úr színe elé. És 
az Úr elküldte angyalát Rafaelt, hogy gyógyítaná 
meg Tóbiás szemét és Sára fájdalmát.

Tóbiás érezte, hogy Isten meghallgatta könyör
gését, de nem sejtette, miy nagy kegyelemben 
akarja részesíteni. Békésen várta a megváltó halált.

Egy reggel magához hívta fiát, a fiatalabbik 
Tóbiást. Intette őt a jóra, hogy tisztelje és szeresse 
anyját, félje Istent és tartsa meg parancsait. Ossza 
meg javait a szegényekkel, tiszta életet éljen és 
gyűjtse a szent cselekedetek kincseit, hogy Isten 
és az emberek mellette legyenek az ínség napjai
ban. Végül pedig így szólt hozzá:

— Tudd meg fiam, hogy évek előtt tíz pénzt 
adtam a ragesi Gabelusnak, ö pedig írást adott 
nekem róla. Készülj és menj el hozzá. — Kérd 
el tőle a pénzt és add vissza neki,az írást. Ne 
félj fiam, igaz szegényesen élünk, de gazdagok 
leszünk, ha féljük Istent, ha kerüljük a bűnt és 
jót cselekszünk.

Tóbiás pedig így felelt:
— Megteszem, amit parancsoltál apám, de 

hogyan szerezzem meg azt a pénzt? Az az ember 
iiein ismer engem; milyen jelet mutassak fe! neki? 
És ki kisérjen el abba a messze-messze idegen 
országba?

— Az írás nálam van fiam, ha megmutatod 
neki, megfizeti tartozását. De most menj és keress 
vezetőt magadnak. Egy hűséges embert, aki jó 
pénzért elmegy veled.

Tóbiás kiment a házból. A kapu előtt egy 
szép fiatal ember állt. Dereka fel volt övezve, mint 
olyannak, aki útra készül. Tóbiás nem tudta, hogy 
angyallal áll szemben. Megszólította.'

— Hová való vagy testvérem?
— Izráel fiai közül való vagyok.
— Ismered a Médek országát?
— Ismerem a Médek országát. Sokat időz

tem városaikban és Gabelusnál laktam Ragesban 
az ekbatani hegyek között.

— Akkor — mondta Tóbiás — várj rám 
kérlek, amig atyámnak megmondom ezeket.

És az öreg Tóbiás ámulva hívta magához 
az idegent.

— Öröm lakozzék házadban — köszöntötte 
őt az angyal.

— Hogy lakozhatna házamban öröm? — 
felelt az öreg Tóbiás. — Sötétben élek és nem 
látom a ragyogó napot,

— Bátorság! Ha Isten akarja, könnyen meg
gyógyulhatsz!

És Tóbiás megkérdezte az idegent: .
— Elkísérhetnéd a fiamat Ragesbe Gabelus- 

hoz? Ha visszatérsz vele. megkapod jntalmadat.
— Elmegyek vele és vissza is hozom.
— Mondd meg kérlek, kinek a fia vagy és 

mely törzsből származol?
Az angyal ránézett Tóbiásra.
— Szolgád családját nézed-e, vagy szolgádat, 

aki elkísérje fiadat?
De hogy megnyugtassalak, Asariás vagyok, 

a nagy Ananiás fia.
— Nemes család sarjadéka vagy. De ne 

haragudj kérlek, amiért ismerni akartam szárma
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zásodat. Menjetek szerencsével! Isten legyen ve
letek és az ő angyala!

A fiatal Tóbiás tehát elbúcsúzott anyjától, 
apjától és az angyal kíséretében útnak indult.

Amikor eltávoztak, Anna lelkében ismét lá- 
zongani kezdett a keserűség.

— Eltávolítottad öregségünk támaszát — 
zokogta — és elküldted tőlünk. Bár sohasem lát
tam volna azt a pénzt, amiért el kellett mennie! 
Elég volt nekünk a mi szegénységünk és gazda
gok voltunk, ha láthattuk a fiút.

— Ne sírj — intette őt Tóbiás. — Egész
ségben tér vissza a mi fiunk, mert azt hiszem, 
hogy Isten angyala kiséri.

És Anna nem sírt többé.
Tóbiást ezalatt vezette az angyal s hűséges 

kutyája kísérte mindkettőjüket. Hosszú vándorlás 
után elfáradva Tóbiás, a kutyája és az angyal 
megpihentek a Tigris folyó partján. Tóbiás volt 
a legfáradtabb és szerette volna lehűteni forró 
tagjait a folyó hűs vizében. Alig ért azonban le 
a viz széléhez, egy hatalmas hal támadt reá, hogy 
felfalja őt.

— Uram... segíts, mert elragad! — kiáltotta 
az angyal felé.

— Fogd meg uszonyainál és húzd magad
hoz. —

Tóbiás szót fogadott. A hal ott vergődött 
a parton lábánál. Ekkor megszólalt az ángyai:

— Bontsd fel a halat és vedd magadhoz 
szivét, máját és epéjét, mert szükséged lesz rájuk.

•Tóbiás megtisztította és felbontotta az ál
latot. Szivét, máját és epéjét magához vette és 
húsát bcsózta, hogy magával vihesse. Útközben 
azután megkérdezte az angyalt:

— Mondd meg, kérlek testvérem, mire jók 
a hal belső részei, melyeket parancsodra magam
hoz vettem?

— Ha parázsra helyezed a szív egy darab
ját, — felelte az angyal — „füstje" elűzi a go
nosz szellemeket, és nem árthatnak többé. Az 
epe pedig leoldja a hályogot a vak ember sze
méről, úgyhogy az ismét lát vele,

Amikor újból elfáradtak, Tóbiás megkérdezte 
vezetőjét, hogy hol térhetnének be pihenőre.

— Él itt egy ember — felelte az angyal — 
Ragucinek hívják és a te törzsödből való. Egy 
lánya van, Sára. Több gyermeke nincs. Rád vár 
minden kincse, gazdagsága... El kell venned 
feleségül.

Tóbiás megijedt.
— Úgy hallom — felelte —, hogy már hét 

férje volt és hogy mind meghaltak, mert egy go
nosz szellem megölte őket. Félek, hátha én is 
meghalok! Szüleimnek rajtam kívül senkijük 
sincsen.

De Rafaei arkangyal ismerte Isten terveit.
— Halgass meg — mondta Tóbiásnak — 

cs én megmondom neked, kik felett van hatalma 
a, gonosz szellemeknek. Azok felett, akik úgy há
zasodnak, hogy Istent száműzik szivükből és csak 
szenvedélyük szavára hallgatnak. De te, ha fele

ségül vetted őt, menj vele a szobájába és éljetek 
három napig önmegtartóztatásban, imádva az 
Istent. Első éjjelen gyújtsd meg a hal máját és 
a gonosz szellem menekülni fog. A második éj
jelen maguk közé fogadnak téged a szent ősatyák. 
A harmadik éjjelen pedig részesülsz áldásukban, 
így nem fog baj érni benneteket s Isten áldása 
veletek lesz.

Amikor Raguéi házához értek, Raguéi el- 
ámult Tóbiás láttán.

— Nézd — szólt feleségéhez — mennyire 
hasonlít ez az ifjú rokonomhoz! Azzal az uta
sokhoz fordult.

— Honnan jöttök ifjak?
— Neftáli törzséből származunk és a nini- 

vei foglyok közül valók vagyunk.
— Ismeritek Tóbiást, testvéremet?
— Ismerjük.
Raguéi ekkor magasztalni kezdte Tóbiást 

mindaddig, amíg az angyal félbe nem szakította 
mondván:

— Tóbiás, akiről beszélsz, ennek az ifjúnak 
az édesatyja.

Nagy volt Raguéi öröme. Könnyek között 
ölelte magához vendégét.

— Áldott légy fiam, — mondta — mert szent 
ember gyermeke vagy, a legjobb emberé a földön.

És felesége Anna és leánya Sára együtt sír
tak vele örömükben.

Azután Raguéi levágatott egy tulkot és nagy 
lakomát készíttetett. Asztalnál megszólalt. Tóbiás;

— Nem eszem és nem iszom nálad többet, 
ha meg nem teszed, amit kérek tőled és nem 
adod nekem Sárát, a leányodat.

Raguéi megrémült, mert eszébe jutott lánya 
hét férjének szörnyű sorsa. És míg1 azon töprengett 
magában, hogy vájjon mit is feleljen, az angyal 
vállára tette a kezét.

— Ne félj — mondta neki — add leányodat 
ennek az ifjúnak, mert Isten igy akarja. Őrá kel
lett a lánynak várnia. Őmiatta nem lehetett más
felesége.

Akkor Raguéi boldogan fordult Tóbiáshoz 
és lányának jobb kezét kezébe tette. Megáldotta 
őket és vígan folytatták a lakomát.

Mikor azután írásba foglalták a házasságot, 
Raguéi megparancsolta, hogy készítsék el a nász
szobát. Mielőtt bementek volna, Sára megállt az 
ajtóban és sírva fakadt. De apja megölelte, meg
csókolta és így szólt hozzá:

— Bátorság leányom! Adjon az Úr boldog 
örömöt neked sok bánatod után.

Mikor Tóbiás Sárával egyedül maradt, meg- 
gyujtotta a hal máját és így szólt Sárához:

„Jöjj Sára és kérjük Istent, ma, holnap és 
holnapután. Egyesüljünk az Úrral ezen a három 
éjszakán és meglásd életben maradunk. Mert szen
tek ivadékai vagyunk és nem kelhetünk úgy egy
be, mint az istentelenek."

És akkor felálltak mindaketten és forrón kér
ték Istent,-hogy áldja meg egybekelésüket, mond
ván:
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— Urunk, atyáink Istene, te adtad Évát tár
sul Ádám mellé. Te tudod, hogy szent szeretettel 
veszem megámhoz Sárát feleségül. —

És Sára még hozzátette:
— Add Uram, hogy együtt öregedjünk meg 

testünk, lelkünk épségében. —
Mikor aztán reggel megszólalt a kakas, Ra

guéi megparancsolta, hogy szolgái sírt ássanak, 
mert hátha Tóbiással is ugyanaz történt, mint 
Sára többi férjeivel. Anna pedig remegve küldte 
egyik szolgálóját Sára 'Szobájába, hogy megnézze, 
mi történt odabent. •

Határtalan öröm töltötte be Raguéi házát 
virradatra, mert Anna szolgálója jó hirt hozott, 
Sára és Tóbiás békés álomban szunnyadtak. Az 
élet pírja látszott arcukon.

Raguéi menten betemette a sírt, melyet félel
mében ásatott és megparancsolta, hogy fényes nagy 
lakomát készítsenek. Két nagy tehenet öletett le "és 
meghívta egész atyafiságát és összes szomszédait. 
Tóbiást pedig kérve kérte, maradjon még házá
ban legalább két hétig. Fele vagyonát is neki adta 
és megígérte, hogy halála után minden az övé lesz.

Akkor Tóbiás magához szólította az angyalt 
és megkérte:

— Azariás testvérem, ha rabszolgádul ad
nám magamat, akkor sem hálálhatnám meg neked 
mindazt, amit értem tettél. Mégis, most új szí
vességre kérlek. Végy magadhoz pénzt és szol
gákat és menj el a ragesi Gabelushoz a médek 
városába. Add át neki írását, vedd magadhoz tőle 
apám pénzét és hívd meg őt is a nászünnepségre. 
Jól tudod, hogy apám napjai megszámlálvák és 
hogy nagyon aggódna, ha késlekednék hazatérni. 
Azt is látod, Raguéi mennyire tartóztat és, hogy 
nem utasíthattam vissza kívánságát. —

Rafael angyal négy szolgával és két tevével 
el is indult a médek városába. Mindent Tóbiás 
szavai szerint cselekedett és végül magával hozta 
Gabelust Raguéi házába, aki átadta pénztartozását 
s nagy szeretettel üdvözölte a fiatalabbik Tóbiást. 
Raguéi is persze szívesen látta Gabelust s meg
hívta őt a nászünnepségekre.

Ezalatt az agg Tóbiás nagyon nyugtalanko
dott.

— Hol késik fiam? — kérdezte magában.
— Mi tarthatta vissza az idegen országban? csak 
nem halt meg Gabelus talán?

De különösen Anna siránkozott keservesen:
— Jaj, jaj, édes gyermekem — sóhajtozott.

— Miért is engedtünk el olyan messzire magunk
tól? Te voltál szemünk fénye, vénségünk gyámola, 
életünk reménysége! Nem lett volna szabad elkül- 
denünk téged! —

Hiába mondta neki Tóbiás:
Ne aggódj . . . fiunk jól van és a férfiú, 

aki kiséri öt, hű és megbízható. —
Anna vigasztalhatatlan volt. Nap-nap után 

kiment házából és az utat kémlelte, nem látja e 
meg messziről hazatérő fiát!

Az ifjú Tóbiás pedig nem hallgatott Raguéi 
marasztaló szavára. Hiába kérlelte őt apósa a két

hét leteltével, hogy maradjon.
— Tudom, hogy szüleim számlálják távol

létem napjait — felelte — és hogy nyugtalankod
nak szívükben értem. —

Raguéi tehát átadta neki Sárát, kincseinek, 
szolgáinak, barmainak felét, megáldotta őt és el
búcsúzott tőle, mondván:

— Isten angyala vezéreljen útadón. Bár lát
hatnám halálom előtt gyermekeidet! —

Azután Sárától is elbúcsúzott. ■* Intette öt a 
jóra, lelkére kötötte, hogy tisztelje férjének szülőit, 
szeresse urát, nevelje becsületben gyermekeit, gon
dosan vezesse házát és éljen mindenképpen fedd
hetetlen életet.

Útközben egyszer az angyal így szólt Tó
biáshoz.

— Tóbiás testvérem, tudod, milyen beteg 
állapotban hagytad el atyádat. Jó volna sietnünk 
hozzá! — Ha te is jónak látod, menjünk mi ket- 
ten előre, feleséged pedig kövessen bennünket szol- 
gáidddal. És vedd magadhoz a hal epéjét is, mert 
szükséged lesz rá. Amint belépsz atyád házába, 
imádd az Istent, adj hálát neki és mikor megöle
led atyádat, borítsd szemére a hal epéjét. Abban 
a pillanatban látni fog. —

Ezalatt Anna rendes szokása szerint ismét 
kiment a kapu elé, hogy lesse nem jön-e várva- 
várt fia? Amint könnyes szemével mérte a poros 
utat, egyszerre csak meglátta az 'ifjú Tóbiást mesz- 
sziröl, amint jött a ház felé. Gyorsan besietett 
férjéhez, hogy megvigye a jó hírt. Addigra már 
Tóbiás kis kutyája is odaért a házhoz és boldog 
farkcsóválással köszöntötte öreg gazdáját, mintha 
csak mondani akarta volna, hogy megérkezett a fia.

Az öreg vak ember zokogva ölelte keblére 
gyermekét. Anna is, Tóbiás is sírtak a boldogságtól.

Alighogy hálát adtak Istennek, Tóbiás rá
borította atyja szemére a hal epéjét és alig telt 
bele néhány pillanat, egy fehér hályog vált le a 
világtalan szempárról és Tóbiás újból látta a napot.

Az aggastyán térdreborult és fennhangon 
köszönte meg Isten jóságát:

— Áldalak Uram! — énekelte —, mert 
megvertél és megkegyelmeztél és ime látom sze
memmel fiamat, Tóbiást! —

Egy hét múlva megérkezett Sára is. Tóbiás 
elmesélte házasságának történetét és hogy mi 
mindent tett érte az a férfiú, aki elkísérte őt út
jára. Nagy volt az öröm Tóbiás házában. Jöttek 
a rokonok, a szomszédok. Mind meg akarták látni 
az ifjú Tóbiás feleségét, Sárát, hallani akarták a 
csodás történetet és szerencsét akartak kívánni 
nekik. Egy álló hétig ünnepeltek és lakomáztak.

Akkor azután Tóbiás magához hívta fiát és 
így szólt hozzá:

— Mit adjunk annak a szent embernek, aki 
olyan híven kísért el útadón? —

— Atyám, — felelte Tóbiás — mit is ad
hatnánk neki? Mi lenne méltó jutalom számára? 
Eljött velem és épségben hozott, vissza házadba. 
Ö maga ment el Gabelushoz pénzedért. Feleséget 
szerzett nekem, akit megszabadított az ördögöktől.
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Megmentett a haltól, amikor fel akart falni engem. 
Visszaadta neked szemed világát. Mint adhatnánk 
neki olyat, ami felérne azzal, amit velünk tett? 
Kérlek atyám, kérdezd meg öt, nem méltóztatna-e 
elfogadni a felét mindannak, amit magunkkal 
hoztunk? —

így is cselekedtek. De az angyal megállt előt
tük és így szólt hozzájuk:

— Áldjátok velem az Urat! Mert jó meg
őrizni a király titkát, de méltó és igazságos kinyil
vánítani és fennen hirdetni Isten dicsőségét. Ezért 
■megmondom nektek az igazat. Amikor könnyek 
közt imádkoztál Tóbiás és eltemetted a halottakat, 
amikor nappal elrejtetted őket házadban és éjjel a 
földbe tetted testeiket, én ott álltam Isten előtt és 
trónja elé vittem imádságodat. És mert kedves 
volt imád istennek, meg kellett, hogy próbáltas- 
sál. Most azonban elküldött az Úr hozzád, hogy 
meggyógyítsalak. Én vagyok, Rafael, egy a hét 
főangyal. közül, akik ott állunk az Úr trónusa 
körül. —

A többiek pedig remegve borultak le arccal 
a földnek, de az angyal így folytatta:

— Béke veletek! Ne féljetek! Mert amikor 
veletek voltam, Isten akaratát teljesítettem. Áldjá
tok tehát Őt és dicsőítsétek. Úgy láttátok, mintha 
veletek ettem és ittam volna, de én láthatatlan 
ételből és italból táplálkoztam, melyet szemetek 
fel nem ér. Ideje immár, hogy visszatérjek ahhoz, 
aki ideküldött. Ti azonban áldjátok Istent és hirdes
sétek csodáit. —

. így szólt és eltűnt szemük elől. Ök pedig 
három órán át úgy maradtak leborulva Isten szí
ne előtt.

Az öreg Tóbiásnak még hosszú életet adott 
az Úr. Látta gyermekének gyermekeit és azok uno
káit. Mikor pedig 102 éves korában meghalt, nagy 
tisztességgel temették el őt Ninive városában. 
Élete vége boldog örömben telt el, mert mindjob
ban növekedett Isten szeretetében.

Amikor érezte, hogy utolsó órája elkövetke
zett, magához hívta fiát, Tóbiást, annak gyerme
keit és unokáit és így szólt hozzájuk:

— Ninive vége közeleg, mert be kell hogy 
teljesedjék Isten szava. Ti azonban szolgáljátok 
Istent igazságban és igyekezzetek azt tenni, ami az 
Úrnak kedves. Halgassatok rám gyermekeim; amint 
eltemettétek anyátokat is oda, ahová engem temetni 
fogtok, kerekedjetek fel házatok népével és men
jetek el innen, mert látom, hogy bűnei romlásba 
döntik ezt a várost. —

Tóbiás és Anna halála után a fiatalabb 
Tóbiás valóban elhagyta Ninivét és felkereste apó
sának házát. Sára boldog öregségben találta szüleit. 
Ott is maradtak velük, gondoskodtak róluk és 
amikor eljött haláluk, szeretetben zárták le szemei
ket. ők  maguk is magas kort értek el békében 
és istenfélelemben. Utódaik is mindvégig meg
maradtak a jóban, úgyhogy megnépesedvén, Isten 
szeretetében és az emberek tiszteletében élték le 
napjaikat.

Szebb jövő hajnalán.
Kelő Nap!. . .  Te világ Mécse! 
Ha már fölénk jársz az égre. 
Olyan fényt bocsáss le nekünk, 
Hogy világosabbak legyünk!

Lássuk meg a tiszta képet,
És mutasd meg, hogy az Élet 
— Egymást, becsülve, szeretve — 
Százszor szebb és jobb lehetne!

Vesszen a gúny, a gáncsvetés 
S ne legyen olyan ébredés,
Amely — gyölölettel teli — 
Sorsunkat fájóvá teszi . .  .

Legyünk testvérek, lelkesek; 
Tetőtől talpig emberek!...
S áraszd a Jót oly melegen, 
Hogy fázó lélek ne legyen!. . .

„Sorstársaink! Hajlékunk rabfedél, kenye
rünk rabkenyér — de van!

Tudjuk, hogy sokezér, ártatlan magyar alól 
mindent elsodort az árvíz. Érezzük, hogy mindany- 
nyiunk kötelessége segíteni most.

Mi, az élet elsodortjai is meghallottuk a jaj
kiáltásukat és hozzájuk sietünk, s ki-ki beleteszi 
a mostan induló kis mentőcsónakba a szíve sze
rinti segítséget. Saját életünk bizonyság arra, hogy 
nincs jó és nincs rossz cselekedet következmé
nyek nélkül, ezért keressük rabtestünkben lévő 
lelkünk könnyebbségét Isten és magyar voltunk 
parancsára."

Ez a pár sor szaladt végig a váci fegyinté
zet munkatermein. És az elítéltek igazolták, hogy 
szivük szerinti szavak visszhangja volt ez a*pár szó.

Egyetlen nap alátt több mint kétszáz pengő 
gyűlt össze!

Sorstársaink! Ha érzitek, hogy nehéz a lel
hetek, ha érzitek magyar voltotokat, ha hiszitek, 
hogy jót tenni soha elnemvesző cselekedet, akkor 
küldjétek szivetek üzenetét munkátok fillérjeiből ti 
is hozzájuk, a fedél és kenyér nélkül maradt 
magyar anyáknak és gyermekeknek!
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