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18. szám.

Havonta kétszer megjelenő szemle,
a világ folyásáról és az ember alkotásairól

X. évfolyam. 1939. szeptember 15.

Rózsa-titok.
(Folytatás)

Dante a továbbiakban részletesen le
írja az Égi-rózsa alaprajzát s azt, hogy 
benne a különböző lelkek miképen helyez
kednek el, — azután költői szárnyalásá
nak csúcspontjára jutva megénekli Szűz 
Máriát, az Égi-rózsa királynőjét.

Láttuk, hogy az Égi-rózsa leírása csupa 
költészet és zene, csupa fény és ragyogás. 
És mégis: minél mélyebben átéli Dante 
a legmagasabb mennyországnak eme ma
gasztos Fény-rózsáját, annál erősebben tá
madnak fel benne megoldatlan tudományos 
kérdései, — nehéz bölcseleti és hittudo
mányi szakkérdések — s ezekre való vá
laszt íme itt, az Égi-rózsától kérdezi és 
kapja meg! Tehát Dante Égi-rózsája nem 
csak Fényt, Illatot, Zenét, Erényt és Szép
séget áraszt, hanem hatalmas, erőteljes táp
lálékot is ad a gondolkodásnak, a tudományos 
érdeklődésnek is. Igazi rózsa! Nemcsak a 
szívre, a gondolkodásra, a cselekvési képes
ségre is megtermékenyítő, hatással van.

Az utóbbit: az akaraterőt, a rózsa szép
sége a történelem folyamán az élet legkü
lönbözőbb irányaiba tudta terelni. A kö
zépkori különböző Rózsa-románcok, — szí
nes iniciálékkal és illusztrációkkal tarkított 
kódexben, — költői képekben beszélik el, 
— különösen Nyugat Európában — ‘hogy 
a középkori lovagoknak mennyi harcon, 
szenvedésen és megpróbáltatáson kellett 
keresztül menniök, amíg a rózsát meg nem 
kérhették s el nem nyerhették. A közmon
dás, hogy „türelem, rózsát terem!" talán 
arra a kitartó és türelmes cselekvésre, 
hűséges próbamegállásra mutat, melyet a 
középkori Rózsa-románcok hősei elviseltek 
amíg a rózsát el nem nyerték.

A középkori dalnokok, lovagok és egy
házi férfiak életirányzatot kifejező címere
iben és jelmondataiban számtalanszor meg
találjuk a rózsát. Sőt a százéves háború 
(1339—1440) Anglia és Franciaország kö
zött is a fehér és piros rózsa jegyében 
folyt le! Az ó és középkorban pedig az érc 
pénzekre szokás volt rózsát verni. Tehát
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a rózsának még a gazdasági életben is 
jutott egy kis helye.

De ott találjuk a rózsát azon a terü
leten is, amely 'a gazdasági életnek épen 
ellen pólusa: a bensőséges vallásosság vi
lágában. Itt is, mint amott, tényező, itt is 
megmozgatja az alkotó képességet, felélén
kíti a fantáziát és új szépségek formájában 
jelenik meg. így az egyházi műépítészetben: 
ahol a színes üveg ablakok stilizált rózsa 
formát vesznek fel, — rosettává válnak, — 
kicsiny kápolnák és hatalmas dómok falait 
áttörik, hogy fényt és eget vezessenek be 
az oltárokhoz.

A rosetta, — mint a megnagyított vagy 
megkicsinyített rózsa fortna — nerii csu
pán csak a templom ablakokon érvényesül, 
hanem a díszítő művészet minden ágában 
és még az ötvös művészetben is. így a 
magyar népművészetben s iparművészetnek 
egyik ős motivunja. Gyakran látható ma
gyar hímzéseken s rovás munkákon a ró
zsa közepén pávaszem. Ez a pávaszem, a 
nap jele s azt mutatja, hogy a rózsa két
szeresen a naphoz tartozik: nap ő a virá
gok között, s egyben az égi csillagzatok 
közül a nap az ő külön patronája. A na
gyon értékes gyémántokat és briliánsokat 
is faragják rosetta formára s ilyenkor a 
föld legdrágább és legkeményebb köve hoz
zá idomul a gyöngéd és lágy rózsaszirmok 
rajzához, amelynek alapja a pentagramm: 
azaz ötágú csillag. A rózsának u. i. öt 
zöld csészelevele van s ebből az öt zöld 
csészelevélkéből nőnek ki mindég ötös 
elrendezéssel a színes rózsa szirmok, a ke
hely belsejét, a porzószálakat szorosan elta
karva. Ezeket csak akkor fedik fel, amikor 
elnyilnak. Aránylag kevés virág van, amely 
ennyire és ilyen soká elfedi a kelyhe mé
lyét. Bizonyára az is egyik oka annak,*

hogy a rózsát titoktartó virágnak hitték 
s a hallgatagság erényét fűzték hozzá.

A rózsa csésze- és sziromleveleinek 
az ötágú csillag szerint való elhelyeződése, 
méginkább megerősítette a rózsahivőkben 
a rózsa rejtélyességét, mert az ötágú csil
lag, nagy titokzatossággal volt körülvéve 
és sok találgatásra adott okot. Az ötös el
rendezés nemcsak a rózsa virágjában, ha
nem leveleiben is látszik, ezek mindég 
úgy vannak elrendezve, hogy egy száron 
öt nő és pedig 3 együtt és 2 megint együtt. 
A rózsának az 5-ös számra való felépülése, 
megkönnyítette, a rózsának mértani felraj
zolását, így a rosetta forma megteremtését, 
mely a legkülönbözőbb változatokban és 
legtarkább színezetekben lép fel. Az ötös 
szám a rózsa színezésében is bizonyos 
szerepet játszik. A rózsák fő színe: bíbor, 
vörös, sárga, rószaszín és fehér. A színek 
skáláján a fehér alapszínen kívül szirmai 
csak meleg színekben játszanak, — a hi
deg színek a lila, az indigó, a kék és a 
zöld — semmiféle természetes rózsa szir
mán nem ismeretesek; úgylátszik a rózsa 
jellegének nem felelnek meg. A rózsaszín
nek pedig minden valószínűség szerint 
ősanyja a rózsa, mert a rózsáról nyerte 
nevét. Lehet, hogy a rózsaszín, mint új 
szín az embernek az ősidőkben a rózsa 
szirmokon tűnt fel először, azért az új 
színt a rózsáról nevezte el. A Hajnal isten- 
asszonyának a régi görögöknél Eos volt a 
neve. Hájnalhasadáskor az égen a rózsa
színe számtalan változatban jelenik, meg ezért 
Eost rózsaujjú hajnalnak nevezték. „Azt a 
színt, amit majd minden nép rózsaszínnek ne
vez, lehetett volna hájnál színnek is elnevezni, 
ha első átélése a hajnallal lett volna kapcso
latos, nem pedig a rózsával. Aszígelneve- 
zés mutatja, hogy a rózsaszín élményét a 
rózsa ajándékozta az emberiségnek.* Szutorisz Frigyes: Növényvilág és az ember.
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Quint skála.

Bíbor rózsa sötétje 
Halálra emlékeztet,
F e h é r , fo r m a  t ö k é ly e ,

Isten elé térdeltet.
** *

A piros édes melege,
Új élethez ad erőt,
A sárgának illata,
Feltár égi fénymezőt.

** *
Rózsaszínnek szűz szirmán, 
Pirkadatnak fénye ég,
Az öt rózsa közösen:
A szeretet, mint szépség!

H l .

A rózsakultúra talán még ma is Per
zsiában a legfejlettebb. Ez az ország, — 
új nevén Irán — éghajlatánál fogva pa
radicsoma a rózsának. Itt a rózsa csodála
tosan tenyészik, úgy számra, mint minő
ségre nézve is. Ritter „Erdkunde" című 
művében azt mondja erről az országról; 
„A rózsa oly nagy tökéletességet ér el, mint 
sehol másutt a világon. Sehol sem mű
velik és becsülik úgy, mint itt. Kertek és 
udvarok rózsával tele, — minden terem 
fődísze a rózsa, — minden fürdő rózsával 
van behintve, sőt a legszegényebb ember 
Kalian-ja (dohányzás közben használt víz
tartó) is százlevelű rózsával van díszítve."

Szutorisz pedig fentebb idézett könyvé
ben részletesen írja le, hogy Irán külön
böző tájain a rózsa milyen fokára jutott 
a fejlődésnek. Azt mondja Iszpahan kör
nyékén például 5—9 méter magas rózsa- 
törzseket lehet találni, — Kurdisztánban 
pedig a legszebb rózsák vadon nőnek, vala
mennyien óriási alakot öltenek stb. stb.

S vájjon Irán lakói meg tudták-e min
den időkben becsülni azt a rózsaáldást,

amivel őket a Teremtő elhalmozta? Sze- 
rették-e, tisztelték-e, dicsőítették-e a rózsát? 
Igyekeztek-e méltók lenni a rózsához? 
Törekedtek-e arra, hogy a rózsa magasz
tos titkait megismerjék?

Valamennyi kérdésünkre sokszoros igen 
válaszol. A perzsa nép nem csak földjein, 
kertjeiben, házatáján művelte a rózsát, ha
nem dalaiban, verseiben s legendáiban is. 
Ha az élőrózsa talán egyetlen más ország
ban sincs úgy elterjedve mint itt, egyúttal 
kevés más nép dicsekedhetik azzal, hogy 
annyi rózsameséje, rózsakölteménye, rózsa
legendája lenne, mint a perzsáknak. S a 
perzsa rózsalegendák nem fölületes lelkek 
mesterséges tákolmányai, hanem mélyen 
szántó megismerésekről tanúskodnak. A 
perzsa dalokból megtudjuk, hogy Allah, 
— az Egy Isten -  maga avatta a rózsát 
a virágok királynőjévé. Azelőtt a gyönge 
lótusz volt uralkodójuk, vele azonban nem 
voltak a virágok megelégedve, mert estén
ként mindég elálmosodott, lezárta szirmait 
s ilyenkor nem tudott birodalma dolgairól. 
A virágok azt találták, hogy a lótusz — 
mivel éjjelre elveszti öntudatát — nem ké
pes azokat a kötelességeket teljesíteni, 
amelyek rá mint királynőre hárulnának: 
nem elég erős ő az uralkodásra. Ezért 
más királynőt kértek. Erre teremtette Allah 
a fehér rózsát, — a gült — amelyet az 
egész természet megcsodált. Legjobban a 
fülemüle — a bülbül — lelkesedett érte 
s hódoló vágyakozással röpködte körül őt, 
nem ügyelvén a tüskékre melyeket Allah 
a rózsa védelmére rendelt. Ezektől halá
losan megsebesült, de boldogan halt meg 
az imádott rózsa közelében. Elfolyó vére 
vörösre festette a rózsát, azóta piros a 
színe.

A rózsa keletkezésének emez ősmon
dája számtalan változatban tér vissza a
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perzsa népi és műköltészetben. Azonban a 
sokféle változat közepette egynémely vo
nás mindég állandó marad: így a rózsa 
és csalogány — gül és bülbül — szoros 
összetartozása mindég újra és újra vissza
tér. A rózsát és fülemülét a perzsa költé
szet örökre összekapcsolta, épúgy mint 
ahogy a természet összekapcsolta őket 
Perzsiában, mert ott egyidőben van a rózsa 
virágzásának s a fülemüle fészekrakásának 
ideje.

• Geothét, a perzsáknak e sajátos dús 
rózsaköltészete, nagy lelkesedésre ragadta 
s azt mondotta, hogy a fülemüle és rózsa 
mondája pótolja a perzsáknál a hiányzó 
hitregéket.

A perzsa fülemüle és rózsa dalokat a 
törökök is átvették és tovább fejlesztették 
nagy gazdagságban. Világhírű a XVI. szá
zadbeli Faszli nevű török költő „Gül és 
Bülbül" című költeménye, amelynek ma
gyarázatát — s evvel együtt az összes 
„Gül és bülbül" legendák értelmezését, — 
maga a költő adja, amint következik:

„A rózsa: a szellem, — a rózsabo
kor: a test, a fülemüle: a szív, mely a 
szellem után vágyódik, mert csak a szel
lemtől lesz a szív tökéle test

E pár szóból álló magyarázat filo
zófiai szavakkal fejezi ki azt az érzületet, 
ami a rózsáért vágyódó és a rózsáért vér
tanú halált haló dalos madár megéneklőiben 
élhetett . . .  s él még talán ma is, mint 
magasabbrendüségek keresése.

A magyar költészetben is feltűnik a 
„Gül és bülbül" dalok hatása. Arany János 
énekli, a Szondy két apródjában:
„Mért nem jön a Szondi két dalnoka, mér? 
Bülbül szavú rózsák két mennyei bokra? 
Hadd fűzne dalokból gyöngysorba fűzért, 
Odaillőt egy szűzi nyakra."

Ezenkívül Kelet rózsaköltészete még 
egy örök gyöngyszemmel ajándékozta meg 
a magyar lelkiséget a török hódoltság 
idejében.

Ez az értékes keleti gyöngy nem 
pótolhatja ugyan azt a mérhetetlen szen
vedést és pusztítást, amit a törökök hoztak 
reánk, — de bűbájos erejével talán megköny- 
nyíti valamelyest sebeink gyógyulását a 
törököktől ajándékba kapott eme szépséges 
gyöngyszem: a Gül baba legendája.

Gül baba sírja ott van a Császár
fürdő felett, a Rózsadombon. A pesti la
kosok általábanvéve ismerik helyét ame
lyet a törökök szentnek tartanak s ahová 
messziföldről is. áhítattal elzarándokolnak, 
azonban a legendát magát a magyar kö
zönség kevéssé ismeri, pedig operettnek 
is feldolgozták és előadták valamikor.

Mi Szutorisz nyomán idézzük:
„Gül baba története abba az időbe 

vezet vissza bennünket, mikor Budavár 
karcsú tornyain még a félhold ragyogott. 
Ekkor történt, hogy a mecsetté átalakított 
Mátyás-templom mellett egy olajbarna szép 
török vitéz állt őrt. Gondolatokba elmerülve 
föl és alá járt-kelt, bánatos szemeit pedig 
vágyódva emelé a szomszéd nagy házra, 
amelynek a Dunára néző ablakait farostély 
borította. E házban a budai basa lakása 
volt, az elzárt ablakok családjának lak
osztályát és háremét védték a külvilág ellen. 
Egyszercsak félretolódott az egyik ablak 
rostélya és fehér turbános gyönyörű nő 
jelent meg benne: Asszira, a budai basa 
leánya. Óvatosan körültekintve, piros rózsát 
dobott a fiatal harcos lábához.

Alig múlt el azóta néhány hónap s 
Asszira, — ki a szultán menyasszonya 
volt —, hirtelen meghalt; a török fürdők 
mellett lévő hegyben sziklasírt vájtak neki 
s abban temették el.



B I Z A L O M ■141

Nemsokára azután ugyané hegy kopár 
tetején, közel Asszira sírjához kunyhó épült,
benne egy dervis (török szerzetes) húzó
dott meg, ki az egész hegyet rózsával 
ültette be. A dervisben az őrtálló ifjút 
ismerjük fel, ki azután sokáig mint remete 
lakott ott. A nép GÜL-BABÁ-nak, a ró
zsák atyjának nevezte. A rózsák ápolása 
mellett egyebet nem tett, csak mindég imád
kozott: teljesen szent életet élt. Már éle
tében is mélységes tisztelet vette őt körül, 
amint pedig meghalt sírja búcsújáró hellyé 
lett, mely fölé kápolnát építettek. A hegy 
oldalába épített török kápolna alatt alussza 
örök álmát az egykori büszke testőr és 
sóvárgó szerelmes, — a későbbi rózsa
kertész és szent: Gül baba. — A hegy 
pedig az ő rózsakertjeiről a Rózsadomb 
nevet kapta és viseli ma is."

Gül baba történetében is egybefonódik 
a rózsa, a szerelem és a halál. Az imá
dott leány még halála után is hatással 
van imádójára s egyetlen ajándéka, — a 
rózsa révén — úgy hat rá, hogy a nagy
reményű ifjú ott hagyja zajos, kemény 
katonai pályáját s egész életét a hallgatag 
rózsáknak áldozza. Növényi és lelki ró
zsáknak egyaránt. Úgy a kertészetnek, 
mint a szentélet, az erényes élet szellemi 
rózsáinak!

A perzsa „Gül és bülbül" dalok nem 
csupán édes és szépséges költemények, 
hanem egyúttal megnyilatkozások arról, 
hogy a perzsa népszellem mit sejtett meg 
a rózsa titkából és rejtelméből aminek 
jövőbeli megismerése ősi, emberi vágy. 
A „Gül és bülbül" bűbájos mondái tehát 
válaszok arra, hogy a perzsa ember, ami
kor áhítatos, megszentelt kérdéseit a ró
zsa lénye felé irányította: mit érzett meg 
a rózsa — mélyen elrejtett, — igaz lénye 
felől.

Örök ember szava:
Ó rózsa, te isteni küldött,
Tegyen bölcs szentté szüzszépséged, 
Hogy értsem egykor küldetésed,
Mit rejtelmes kelyhed elfedett!

Perzsa ember szava:
Rózsa titkok megsejtése 
Szenvedőknek adatott.
Rózsa szépség megértése:
Szerelem s halál kérdése ........
De bülbül már elhallgatott,

* Örökre elhallgatott!
E sorok azt akarják mondani, hogy a 

rózsa megismerése azonos a szerelem és 
halál megismerésével, mert a rózsa egyben 
az örök szeretet, az örök szerelem s halál 
virága is . . .de erről bővebbet nem 
tudhatunk meg, mert bülbül, aki talán egye
dül mondhatna valamit erről: meghalt — 
örökre elhallgatott.

A perzsa nép rózsaálma, a perzsa nép
szellem rózsatitok megsejtése, azonos avval, 
amit a többi nép áhitatos rózsasejtelem ke
resése felmutat. Mert nemcsak a perzsák, 
de minden más rózsát termesztő nép is rá
jött idővel arra, hogy a rózsa titka valami
képen összefüggésben van a szeretettel is a 
halállal is. Ezért a rózsa legtöbb népnél a 
szeretet virága és a halotti kultusz virága 
is volt egyszerre. A görögöknél a rózsa 
Afrodithének és Cupidónak, — a szeretet 
istenasszonyának és gyermekének, — volt 
szentelve. Cupido nyilának hegye állítólag 
rózsatüske, — szárnya pedig rózsalevél.

A görögök, akárcsak a perzsák, a rózsa 
keletkezéséhez szerelem, halál és elvérzés 
mondáit fűzik — így pl. az Adonis mondát 
— ha egész más alakban is mint a Gül és 
bülbül költői. A zsidó monda szerint is el
hulló vértől nyerte a rózsa a maga piros 
színét és pedig az első vértől, amelyet a 
földön kiontottak. A régi germánok a hol
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takkal borított csatateret rózsakertnek (Ro- 
sengarten) nevezték s a sebet ugyanavval 
a névvel jelölték meg, mint a rózsát. (Rose) 
Ez is mutatja, hogy milyen nagy összefüg
gést láttak a vér, a halál és ja rózsa között. 
De ugyanakkor náluk is a rózsa a szere
tet istennőjének virága volt s mindég a 
szeretetet jelképezte.

Nem akarjuk a példákat halmozni to
vább, hiszen számuk végtelen . . . s egész 
életeket lehetne összegyűjtésükkel eltölteni. 
Tény azonban, hogy a rendelkezésre álló 
óriás anyag tanúsága szerint minden idők 
minden rózsaápoló népe megtudta, hogy a 
rózsa színe a vérrel — a rózsa titka, a sze
retettel és halállal van összefüggésben.

A rózsa rejtélye évezredek óta úgy él 
az emberiség tudatában mint a vér, a halál 
és az örök szeretet titkainak hordozója. A 
modern költő is így látja őt.

„Sötét éj, álmatlan óra 
Fájdalmában nyílt a rózsa,
A rózsában ég a szív,
Szerte omlik, szerte nyit.

Négyrészü kamrára oszlik,
Kapoccsá, Keresztté foszlik,
A kereszten fénysugár:
Ó ez Krisztus arca már!.

Lélek meggondoltad-e?
Piros rózsa, komor éj!
Krisztus!1 Szív! Kapocs! Kereszt! 
Tudod mi a szeretet?

írta: Albert Steffen*

Ha tovább mélyedünk el a rózsa szép
séges rejtelmeibe, világosan érezzük, hogy 
a rózsa, a — virágok királynője — ünnepi- 
es, díszes virág, egészen a fenségességig az.

Amint mi érezzük ezt, úgy mindenidők
ben, minden rózsatermesztő nép fiai is érez-

* Fordította: Lipcsei Margit.

ték. S a rómaiak, a maguk fegyelmezett kato
nás életük csúcspontjait: a diadalmakat, a 
győzelmeket ünnepelték meg rózsával. Ok 
magasztos győzelmi ünnepeik alkalmával 
öltöttek rózsakoszorút, mert a rózsa a leg
magasabb győzelem virága. Nagyobb büsz
keség, magasztosabb öröm a régi puritán 
rómait alig érhette annál, hogy rózsakoszo
rú fedte fejét, mert ez volt a jelképe jelen
tékeny, érdemes, nagy diadalának.

S egyéb népeknél is a magasztos dia
dal, a végső győzelem virág jelképe min
dég a rózsa volt.

Ha a rózsának ezt az újonnan elénk 
állított vonását: A győzedeimességet össze
vetjük többi jellegzetességeivel: A kereszt
hez, a halálhoz és a vérhez való tartozásá
val, — akkor teljes pontosságai megfogal
mazódik tudatunkban, a rózsa rejtelmének 
kérdése: „Hogyan egyeztethető össze a ki
ömlő vér, a halál, az örök szeretet és a 
végső győzelem ?“

Hiszen ha kiömlik a vér és halál áll 
be, megszűnik minden, — a szív nem do
bog többé, tehát szeretetet sem érezhet, — 
győzelem pedig hogyan lehetséges, amikor 
a pusztulás már bekövetkezett? Tehát a 
rózsa: vagy az örök szeretet virága, — de 
akkor nem jehet a kiömlő véré és a halálé 
is egyúttal, mert ennek bekövetkezésével 
minden érzés véget ér. Ha pedig a halál 
virága: akkor nem lehet a győzelemé is, 
mert a halál épen ellentéte a győzelem
nek: ő maga a bukás, a vesztés. Itt tehát 
valami elletmondásnak kell lennie!

Vagy mégsem? Talán mégis elkép
zelhető Valaki, — ha a fizikai világban nem 
is található meg, — akiben a kiömlő vérhez, 
a halálhoz, a szeretethez és győzelemhez 
való tartozás egyformán erős?

Ha alaposan szemügyre vesszük a világ 
rózsa mondáját és rózsakultuszát, kényte
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lenek vagyunk megállapítani, hogy vala
mennyinek az alapja és gerince, hogy a 
rejtelmes, csodálatos rózsa, földi képvise
lője és küldötte Valakinek, Akinek lénye 
egyaránt magába fogadta a vörös vér, a 
fekete halál, az örök szeretet és végső győ
zelem erőit.

Minden rózsadal, minden rózsakép, 
minden rózsarege egészen egyformán ben
ne gyökeredzik egyazon grandiózus meg
győződésben. Abban, hogy a rózsának hall
gatag, titokzatos, — magát elnemáruló, — 
csodákkal teli léte maga: folytonosan meg
újuló, — folytonosan felfénylő utalás arra 
a — földi aggyal elképzelhetetlen — lét
formára, amely kiömlő vérével, a halál éjé
ben megvívja örök szeretettel, a soha sem 
ismert legnagyobb győzelmet s így önma
gában egyesíti azokat az erőket, amelyek 
egyébként egészen ellentétesek egymással 
s egymás ellen törnek . . .

V.
A rózsa rejtélye a rózsakereszt legen

dájában oldódik meg.
A rózsakereszt legendája, talán a XIV. 

században keletkezett a középeurópai or
szágokban, de ma is még minden nép köz
kincse. Rövid tartalma, hogy abban a pilla
natban, amikor Husvét hajnalán Krisztus 
halottaiból feltámadott, a keresztfa amelyen 
Ö kereszt halált halt: ki virágzott*. Hét vér
vörös hervadhatatlan rózsa nőtt ki száraz, 
— de Krisztus vérével öntözött, — fájából 
s ifiindörökké ott virul rajta.

E legenda szerint a rózsakereszt a Fel
támadás örök jelképe s míg a feszület, (a 
kereszt Krisztus testével) azt hirdeti, hogy 
Krisztus meghalt értünk, addig a rózsake
reszt azt, hogy meghalt és feltámadt üd
vünkért.

Krisztus keresztjének száraz, holt ge
rendáiban fakadó vörös rózsák kinyilatkoz

tatják azokat a titkokat, amelyeket milli
árdnyi és milliárdnyi testvérünk időtlen idő
kig őrzött magában.

Krisztus keresztjének száraz, holt ge
rendáiban fakadó vörös rózsák elmondják, 
hogy a föld göröngyében nőtt minden szál 
rózsa, együtt véve és külön-külön minden 
időkben azért boldogította, gyönyörködtette 
és ihlette az emberi szíveket, hogy az em
beri szívek érzőkké, nemesekké, forrókká 
váljanak és lassanként megteljenek avval 
az áhítattal, ami szükséges a föld legna
gyobb csodájának befogadásához . . .

Ami szükséges annak a megértéséhez, 
hogy valóság és nem költészet, igazság és 
nem elképzelés a golgothai rejtelem meg
történte. Mert tény és való, hogy Akinek 
nem volt földi teste, Akinek nem volt em
ber vére: földi testet öltött s emberi vér 
lüktetéséhez kapcsolódott. Tény, hogy Aki
nek semmi köze sem volt a halálhoz, fel
kereste szabad akaratából a halált, egye
sült vele s minden fázisát átszenvedte s 
vérét ontotta benne, de ugyanekkor nem 
vesztette el magából az örök szeretetet és 
kivívta épen a halál teljében a sohasem 
ismert legnagyobb győzelmet: a Feltáma
dást és Örök Életet. Mindezt a legönzet
lenebb szeretetből, másokért nem önma
gáért.

A keresztfán meghalt és harmadnapon 
feltámadott Krisztus egyesíti magában mind
azt, aminek az egy lényben való egyesü
lése, emberi agy részére elképzelhetetlen 
volt: az áldozatban kiömlő vért, a halál 
teljét, a tökéletes szeretetet s az örök 
győzelmet.

Ennek a négynek: az áldozatban ki
ömlő vérének, a halálnak, a szeretetnek s 
a győzelemnek volt virága a hallgatag és 
rejtelemmel teli rózsa, földi megjelenésétől 
kezdve a Feltámadás pillanatáig. Attól
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kezdve pedig ékes szószólója az emberi
ség legnagyobb, központi történésének, a 
földfejlődés legfontosabb momentumának, 
az emberi lét legnagyobb szépségének és 
értékének: Krisztus Feltámadásának.

A hallgatagság virágából szószóló lett. 
A rejtelmeket hordozóból,, megnyilvánító. 
S evvel be is váltotta hivatását s külde
tésében arra a helyre került, ahová Te
remtője már megteremtése pillanatában 
szánta.

VI.
A rózsa rejtelme a rózsa keresztben 

megoldódott és megnyilatkozott de hála az 
isteni Kegyelemnek rózsák még teremnek 
a földön — rózsaköltemények, rózsaszép
ségek és rózsacsodák pedig születnek a 
lelkekben. Úgy a növényi rózsák, mint a 
meserózsák sokfélesége és változatossága 
igen nagy és így a rózsa örök lénye 
számtalan alakban, számtalan hatással nyi- 
latkozhatik meg.

Az örök rózsa-rejtelem egyik leg
szebb megnyilatkozását épen a magyar 
költészet mutatja fel: Petőfi „János vitézé
ben." Ez, a népnek és az ifjúságnak írt 
elbeszélő költemény, semmiféle vallásos 
tárgyat nem tartalmaz, — kizárólag népies 
és mesés elemekre épül, — s mégis meg 
van benne eredeti, sajátos formában a ró
zsakereszt legendájának hangulata és szel
leme, mert hiszen tartalmának csúcspontja: 
a feltámadás, a rózsajegyében.

János vitéz végtelen szeretete akkor 
is él még, amikor Iluska régen a sírban 
porlad. Ez a végtelen szeretet adja meg 
az erőt János vitéznek arra, hogy — akár
csak Dante, — még életében átlépje a 
túlvilág kapuját s ott, az örök élet vízéből, 
visszakapja a feltámadt Iluskát. Mialatt

pedig János vitéz midezt átéli, ott viseli 
szívén a rózsát, amit Iluska sírjáról tépett le.

-------------------------A sírhalom felett,
Egyszerű kis rózsabokor nevelkedett. 
Leszakította a virágszálat róla,
Elindult s mentében, magához így szóla:

„Ki porából nőttél, árva kis virágszál 
Légy hűséges társam vándorlásaimnál: 
Vándorlók, vándorlók a világ végéig,
Míg kívánt halálom napja megérkezik."

Amikor átlépi tündérország kapuját, 
— a magyar hitrege a Túlvilágot Tündér- 
országnak nezezte mindég, — a rózsát 
még akkor is hűségesen őrzi.

Hogy belépett János vitéz ez országba, 
Mindent, amit látott, csodálkozva látta.
A rózsaszín fénytől kápráztak szemei,
Alig, hogy merészelt körültekinteni.

Meg nem futamodtak, tőle a tündérek, 
Gyermekszelidséggel hozzá közelgőnek, 
Illették őt nyájas, enyelgő beszéddel,
És a szigetbe őt, mélyen vezették el.

Amint János vitéz mindent megszemléle,
S végtére álmából mintegy föleszméle: 
Kétségbeesés szállt szívének tájára,
Mert eszébe jutott kedves Iluskája.

„Itt hát, hol országa van a szerelemnek, 
Az életen‘által, én egyedül menjek? 
Amerre tekintek azt mutassa minden,
Hogy boldogság csak az én szívemben

nincsen?* 
(Folyt, köv.)
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