
ben egyaránt izzott, egyaránt lángolt. Az udvari 
páholyból dr. Czettler Jenő egyetemi tanár, kép-
viselőházi alelnökkel elbűvölten néztük ezt az 
elragadó jelenetet és amikor a pódiumról lelépő 
Főherceg Ür elé siettem, hogy az udvari pá-
holyba fölkísérjem, nem állottam meg annak 
megjegyzését, hogy íme, ő Fensége megváltoz-
tatta az egész ünnepély rendjét, mert hiszen-
ezen az estén ö lett az ünnepelt! Erre a merész ki-
jelentésemre kérdő arccál nézve rám, folytattam 
hogy : igen, mert oly igaz magyar szívvel, oly 
magyar lelkesedéssel szólott a magyar szívekhez, 
hogy a magyar szívek az ő általa felgyújtott 
lelkesedésen keresztül maguknak követelik ő t ! 
Akkor még mindig a nagy horderejű kijelentések 
lázában égve felelte, hogy: «Igen, ezt valakinek 
egyszer már meg kellett mondania 1» Az udvari 
páholyba érkezve, újból felzúgott az ő t ünneplő 
taps, mi pedig dr. Czettler Jenővel nem győztük 
eléggé kifejezni a lelkünkben égő hálát és szerete-
tet a Fenséges Ür gyújtó szavaiért, lelkének 
nemes kiáradásáért. 

Végre is elcsendesült a nagyterem és meg-
kezdődhetett a tulaj donképeni előadás, melyet 
magyar és lengyel számokból állítottak össze, 
mert hiszen ez a megszületésében és további év-
századokon való életében igazi magyar szerzetes-
rend a száműzetés másfél évszázada alatt 
mondhatni — teljesen lengyellé vált. Jó sze-
rencse, hogy a testvér lengyel nemzetben állan-
dóan élt a magyar nemzet iránti benső szeretet 
és amikor 150 évi rabság után ők felszabadultak, 
viszont ők igyekeztek minket szomorú trianoni 
rabságunkban azáltal is segíteni, hogy a mi ma-
gyar pálosrendünk visszatelepítésében közre-
működtek és abban résztvettek. 

Kozmatelki Csatth Béla, 
ny. postafőigazgató. 

Lantommal... 
Irta: József Ferenc dr. királyi herceg 

Lantommal dicsérem a reggelt 
Amely mögött Te fényed őrködik -
Minden húr, dalokkal megtelt 
Nagy feszültség és Feléd erőlködik. 

Hangokból feltornyosult zengő létra, 
Reggel szárnyain riadt fel Hozzád -
Fellegbástyáidat bontva 
Harsogva fény- és dal-hozsannát — 

Reggel — felnyíló első tekintet -
v ölelkezőben fény és árnyék: 

Borul egymásba örök szeretet, 
Isten és ember, boldog színes játék. 

Dalommal dicsérem az órát — 
Találkozóban ég és föld szavában 
Percek virágait szórják, 
Felborzolódott életek tavában — 

Megmozdult a szél — egy erős gondolat 
Végigsiklóban ébredt víz fölött: 
Az emberi vágy új szárnyat bontogat, 
Hitébe Isten tüze költözött. 

Az ember ölni tanul... 
Abból az időből két emberről tudunk valamit. 

Tudjuk róluk azt, amiért a világra jöttek, azt, 
amiért fennmaradt az emlékezetük, ők voltak 
a második mérföldkő az ember útján. Mert 
miután Ádám és Éva jognak tették meg minden 
dolgok önmagáért való kívánságát és megismer-
ték a halált, ezek lettek az első gyilkos és az első 
áldozat. 

Káin földmíves volt, Ábel pedig pásztor és 
mindketten áldozatot mutattak be Istennek. 

Ábel imája ez lehetett: 
«Jahve, igazság és jóság Istene, fogadd el ezt 

az égő áldozatot Ádám vétkéért, Éva vétkéért 
és az én vétkeimért, aki vergődve vergődöm és 
nem tudok jobb lenni náluk. Tulkokat őrzök és 
bárányokat és tarkán hullámzik köröttem, 
amerre nézek, gondom gyümölcse. De száműzött 
gyermeke a paradicsomnak, örök vágyódással 
nézek feléd, mert itt a földön nincs nekem hazám. 
Veled kívánok élni, Jahve; kezem munkájának 
gyümölcse nem lakat jól, nem oltja szomjamat, 
—- emlékszik szívem, hogy valamikor te táplál-
tál engem magad és veled lakoztám a paradi-
csomban, mielőtt még e világra hozott volna 
anyám. Mit használ nekem juhaim szaporodása, 
mit használ nekem, hogy a gyapjú értékét isme-
rem, ha te messze vagy és mit használ nekem, 
hogy születtem, ha meg kell halnom egyszer? 
Egy használ nekem csupán : a reménység. Mert 
magasra száll az áldozatom füstje és te elfogadod. 
Minden gazdagságomban csak ezt a kis bárányt 
becsülöm valamire, mert neked adhatom. Te 
vagy az én Istenem, Jahve, mindörökre.» 

Káin imája pedig ez : 
«Jahve, nézz reám. Duzzadó erőmben állok itt, 

a száműzetés földjén. Töröm a földet, vetem a 
magot. Aranyló élet kél, amerre nézek. De annak 
amit látok, határa van. Jahve, vedd el előlem a 
határokat. Sötétlő forróság feszít, ahol vagyok, 
ott szűk nekem a hely és másfelé van mindig, 
ahol lenni szeretnék. Egy világot teremtek ma-
gamnak homlokom mögött és szemem jóllakott 
azzal, ami előtte van. Jahve, mért büntetsz 
engem atyám vétkéért? A végtelenből a végesbe 
száműztél engem, — add, hogy újra végtelenre 

CL fefiér barát d 


