1933.

•
VII. évfolyam.

1. szám.

116YARUIBRIA
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Luther ferences támadói.
Mióta az evangéliumi Magvetó szántóföldjévé sajátította ·ki ezt
.a világot s elhintette benne üdvöthozó tanításának magjait, azóta
mindenkor és mindenütt megjE-lent a konkolyhintó ellenség is. Ilyen
"ellenséges ember" volt a XVI. században Luther.· Teli marokkal
. szórta szerte-azéjjel átkos konkolyát' az isteni Magvetó ,szántóföldjén
:8 a kárhozatos mag nemcsak sok világi ember, hanem. igen .sok
egyházi férfi lelkében is termékeny talajra talált. Amint az. Apocaly.psis
angyala sem egyedül bukott, hanem magával rántotta · angyéltársainak jelentékeny részét, éppúgy vitte eretnekségbe Luther is szerzetes· és paptársainak nagy részéf.. Azonban túloz Knöpfler, mikor
azt állitja, hogy a ezerzetesek közül az ágostonrendiek után a ferencrendiek aposztatáitak a leanagyobb · számban.1) Az igaz, hogy akadtak hitehagyott Eberlinek, akik 'saját rendjüket támadva azt hangoztatták, hogy .annak idején, mikor ··még szerzetesek voltak, az ördög
kötellvel (korda) gúzsba kötötték üduöt szomjaz6 lelküket"•), de
még inkább igaz az. hogr_ ép a ferencesek köréb6l kerültek ki Luther
legelszdntabb ellenfelei. Ennek a ténynek igazolására vállalketzik ez
a dolgozat l
A ferencesek Luther-ellenes munkássága két irányban haladt :
I. a teológiai tévedéseket az· apologétdk támadták ; .
.
ll. a Iulerénizmus terjedését pedig buzgó lelkipdsztorok gátolták.

. Luther fellépése dogmatörténeti esemény s mint ilyen ·természeténél fogva a tudományos teológiát érdekli elsósorban. Luther
maga is iskolázott· teolói!Js s magiszter az ágostonrend wittenbergi
hittudományi itkoláján. Tévedései is· a -legsúlyosabb teológiai problémák helytelen megoldásában gyökereznek s tudományos téren
nem is szállhatott szembe vele más, mint teológus: ÉrtheteS tehát.
hogy a ferencesek is fókép teológusaikat állították sorompóba. Szent
Ferenc fiai meg is tettek mindent·az új eretnekség lekOzdésére. Az
1521-i carpi egyetemes káptalan' keményen meap&rancsoUa a kiseb~
testvér.ekrtek, hogy szóval és írásban, a lt!lkipásztorkod6s és a · tudot
1) Knöpfler-Kovács 1 Kath~ &11h:. tö~t. T~meavár, 1905. ll, k. 77.
!) Hartmann Orisar : ·Luther, ·LeipZilf- 1.911. ),· 433.
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mányos tevékenység minden területén védjék a katolikus igazságot. 1)
Lichety rendfőnök pedig németországi látogatásai alkalmával tartományi káptalanok útján gondoskodott a Luther·("llenes mozgalom
megszilárdításáról s· szigorúan elrendelte, hogy az eretnek íratokat
mindenült égessék el és a tévtanítókat némítsák el. 2) A ferencesek
munkásságát a legáttekinthetőbben úgy ismertethetjük, hogy sorravesszük Luther alapléVf~déseit s azok köré csoportosítjuk a ferences
támadó tábort.
Luther tévedései közül a ferencesek a következő tételeket
támadták:
l. Az embernek nincs szabadakarala, Isten akarala viszont
oly szabad, hogy túlteheti magát a logika és a metafizika
korlátain is és lehetetlent is akarhat.
2. A pápai tekintély nem Istentól van ; a pápa és az egyetemes zsinatok lévedhetnek.
3. A házasság nem szentség és felbontható.
4. Luther isteni küldetését cáfolják a ferencesek s
5. élénk irodalmi harcol folytalnak Luther német bibliafordítása
ellt>n.
•
l. A kegyelem és szabadakarat viszonyának Luther-féle értelmezése ellen először a jüteborgi, wittenbergi és weimari testvérek
léptek föl. 3 ) 1519-ben tartományi káptalant tartottak. melyen 14 pontba
foglalták Luther főbb tévedéseit s a brandenburgi érseknek adták
át, Az egyik jüteborgi lektor pedig hozzácsatolta még azokat a pontokat, me)yeket egyenest Luther ajkáról hallott Wittenbergben. 4)
Na~y segítőjük volt Eck doktor, ki ferences barátait nyomtatásban
kiadott tételekkel támogatta.") 1522-ben csakhamar megindul az
irodalmi harc is. Már 1522-ben megjelenik a nagyhírű skotistának,
Schatzgeyer Gáspárnak .. Scrutinium divinae Scriplurae pro conciliatione dissidentium dogmatum" címü müve, melv 1543-ban megjelent két más müvével együtt a délnémetországi fejedelmeknek és
egyházi elöljáróknak hosszú időn át mutatott irányt a katolikus
keRyelemtan magyarázatában. Még nagyobb volt a hatása B. Angelus
a Clavasio .. Summa de casibus conscientia e" c. müvének, az u. n.
Summa Angelicanak, mely 1476-1520 ig 31 kiadást ért meg s
melyet Luther a pápai bullával, az egy házjogi könyvekkel. a ~kolasz
likusok irataival és a többi Luther-ellenes müvel együtt a wittenbergi rrág)yára vett tt, miközben a diákság ezt a gúnydalt énekelte:
Ho: funus Scoti et seolisterum et papistarum l Ebben az időben
látott napvilágot Vega András .. De justificatione" c. müve, mely a
tridenti zsinat előkészítésénél az előkészítő bizottság alapvető segédkö 1yve volt s a zsinaton k.tüntetésben is részesült. B. Thomas
lllyricus az isteni kegyelem legremekebb múvét a Szeplótelen FoganWedding: Annales Minorum, tom. XVl. p. 121.
Wadding: Ibid. p. 104.
:1) Rohrbacher: Hist. univers. de l' Eglise Catolique, Geneve 1882. t. IX. 538.
1) /hid . • .
.
.-,) Grisar-Hoitsy: Lufher Márfon élele. Bp. 1929. 72.
1)
~)

Luther ferences támadói

3

tatás titkát védte nagy eréllyel. Vég ül meg kell jegyezni, hogy a
löveni egyetem 1920-i vitéján is, löként a ferences skotista teológusok vitték 8 föszerepet. A kegyelem és 8 szabadakarat viszonyának
katolikus fölfogását képviselték a ferencesek közül még Orantes,
Castro, Medina, Herborn, Findling, Murner és mások. 1)
Luther komoly feleletet nem tudott adni támadóinak. .A töle
telheló durvaságokkal azonban annál jobban ellátta a ferenceseket
és tudós pártfogójukat Eck mestert. Eck-et "disznó doktornak", a
ferenceseket pedig .. viperafajzat"·nak címezte. Eredményt azonban
nem ért el, söt támadói annál határozoltabban léptek fel ellen~ s
védték rendíthetetlenül a kegyelem és természet viszonyának katolikus fölfogását. 2)
2. A ferences apologétáknak másik föladata a papság és az
Egyház tekintélyének megvédése volt. A lipcsei kudarc óta3) egyremásra adta ki Luther a maga egyházellenes iratait, mehekben a
legaljas 'j bb rágalmakkal igyek~zik a papság és az Egyház tekin·
tél y ét aláásni. 4) Komoly érvek hiányában nem tehetett egyebet. mint
gorombaságot; amiben aztán annyira vitte, hogy még protestáns
kiadói sem merték műveit eredeti I"Zövegükben nyilvánosság elé
bocsátani. Szélásainak finomabb példányaiból való a következó :
.. Ha a tolvajokat akasztófával, a rabló"kat pallossal. az eretnekeket
tűzzel büntetjük, miért nem támadunk minden fegyverrel a pápákra,
a kardinálisokra és a római Szodoma minden kelevényére (papokra
és szerzetesekre), melyek vég nélkül szétzüllesztik az lsten Egyházát.
Miért nem mossuk meg kezünket az ó vérükben? 1" 5)
Természetesen az apologéták a papság és az Egyház tekintélyének érdekében is felemelték szavukat. A ferencesek közül leghiresebb a kiváló lipc~ei egyetemi tanár, P. Alfeld .Ágoston. Alfeld
többször szembeszállt Lutherrel, a magát legyözhetetlennek
képzelt doctor omnium doctorum-mal s megdönthetetlen érvekkel
igazolta a pápaság Istentól nyert tekintélyét s az Egyház isteni eredetét Luther nem tudott válaszolni s maró gúnnyal csak ennyit
jegyzett meg: .. Ez otromba nyomtató· barom (Müllertier); ez még
a maga iá-iá-ját sem tudja ordítani". Űt azonban nem ijeszti meg
ez a szamár, "aki a maga majombögésével akarja a tanulatlan laikus
közönséget megmérgezni... ..Ez a szamár nem ért a lanthúrok pengetéséhez ; inkább a bogáncs között turkáljon "1 6) Alfeldet segítelle
még a kitűnö író és elszászi hítszónok, Murner Tamás és SchatzCfr. Longpré: La philos. de B. Duns Seat, Paris 1924. p. 174-193.
Grisar-Hoitsy : l. m. 72.
·
3) Ellenfele, Eck doktor, a ferences Duns Scotus fegyvereivel támadta Luthert,
amint Luther barátai körében meg is jegyezte : "Azt hiszitek. hogy igazatok volt.
mikor a küzdelem elején ezt mandlátok : Eck nem tud mást fölhozni, mint az ö
Scotusát'' 1
4) Ezekból vette hirhedt múvének, a .. Vom Abendfressen des allerheiligsten
Herrn des Papstes" alapgondolatait.
") Grisar-Hoitsy : l. m. 81.
1) Grisar: l. m. 1. k. 337; ll. 614. 131.
1)

2)
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geyer, bajor provinciális. Murner a papság isteni alapítás~t védtE", 1)
Schatz11eyer pedig a szerzetesség jogosultságát igazolta ... Eietünkkel
nem azt állítjuk, - írja -- hogy más a laikusok és más a szerzetesek tökéletessége, hanem csak azt hirdetjük, hogy a világiak
közül is bárki fölülmulia tökéletességben a szerzeteseket" .:!)
3. Luthernek a házasság intézményéről alkotott elvei és VIII.
Henrik angol király házassági kérdésében való eljárása ismeretes.
Ferences támadói közül kiválik Herborn Miklós, antwerpeni kommisszárius, ki közvetve támadta Luther felfogását, amennyiben Vlll.
Henrik ellen írt munkájában bátran védi a házasság szentségCvoltát
és bemutatja az újításnak már abban az időben fe ltünt következményeit: a családi fegyelem meglazulását, az ifjúság elfajulását, a
házas•ágtörések növekedő számát s meggyőzö érvekkel igazolja a
házasság szentségének szent és magasztos voltát, hivatását és felbonthatatlanságát.3) Hernborn mellett kitünik még Pietro Paolo Caporella, ki 1531-ben adta ki müvét ily címen : Quaeslio de matrimonio
Serenissima Reginae Angliae nunquam incudine subtilissimi Doctoris
Joannis Scoti ante hac versata. -1)
4. Luther isteni küldetését elsősorban a ferences Findling János
támadta. Még 1521-ben kiadta Intelem c. iratát, melyben utólérhetetlen gyengédséggel és udvarias~ággal szól Luther szívéhez s eltévelyedése fölött érzett sajnálkozásában "mein teuersten Marlin"-nak
nevezi. A szelídség azonban nincs az igazság rovására. Határozottan
szemére veti isteni küldetésének hazug voltát. "Mert, ha Isten küldött
prófétának közénk, hogy tanuságot tégy az igazság mellett, - írja
- add, kérlek, ezt tudtunkra, hogy higilyünk neked és eljárásodat
méltó megbecsülésben részesítsük . . . Az apostol intése szerint
azonban" ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a
lelküket, vajjon Istentől valók-e, mert sok hamis próféta ment szél
a világba.• Mert, amennyi bünt te elkövettél - s itt elsorolja Luther
ös~zes búneit - SzE'nt Ambrus szerint, az Isten szolgái nem követhetnek el . . . Nemde Krisztus megparancsolta : szeressélek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért. Valóban, ha a rágalmazás,
s~ddalmazás, becsmérlés, ócsárlás és káromkodás, imádság akkor
kitünöen és sokat imádkozol. Soha senki annyit és úgy nem átkozódott, mint te" l Végre inti Luthert, hogy vegye fontolóra a maga
botlásait és tetteinek következményeit s döntse el, Istentől van-e
küldetése, vagy csak álmisztikájában gyökerezik s képzelgés az
egész. Findling így fejezi be intelmeit : "Ha te. mein teuersten Martin, Krisztus szelid és alázatos tanítványa lennél, szívesen fogadnád
jóakaró intelmeimet és visszatérnél az elhagyott akolba ... Luther olvasta
P. Findling intelmeit, de akkor már annyira távol állott az Egyháztól,
W adding : Ibid. p. 95.
Grisar: l. m, ll. k. 480.
a) W adding: l. m. p. 304- Erasmus Hembarnnak tulajdonítja ezt a mondtisl:
Erasmus ist der Vater Luthers, er hat das Ei ge)egt, und Luther hat es ausgebrutet,
Grisar : l. m. l. k. 537.
~) P. D. Scaramuzzi ofm.: ll pensiero di Giovanni Duns Scoto. Roma 1927. ll-t
1)

~)
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hogy nem használhatott még az ilyen szeretetteljes kérés sem. Lelkületét eléggé mutatja ez a kijelentése: "Büszke vagyok az ellenem
intézett támadásokra és megvettem ellenségeimet. Egyenest bolondoknak tekintem öket ... " 1)
Findlingen kívül Heller és Murner támadta a wittenbergi álprófétát. P. Murner, híres szatirikus, "Von dem groszen Jutherischen
Narren" c. müvében (1522) pellengérezi ki .. a wittenbergi próféta
isteni küldetését és reformálori hivatását".~)
5. Végül meg kell emlékeznünk Luther német bibliafordítása
ellen intézett támadásokróL Luther u. i. nem tétlenül ült a wartburgi
és coburgi várban. Ott megkezdte, emitt folytatta a Szentírás fordítását. Fordítása ellen a ferencesek közül fókép P. Murner fejtett ki
nagyarányú támadást. Pontosan megjelöli azokat a szentírási helyeket, melyek fordításában önkényesen és saját eretnek felfogásának
megfelelóen járt el. Különösen a római levelet támadt~. melyben
Luther a 3, 28-ba bec~empészte az "egyedül" szócskát. Ujra szemé·
reveli csalásait és megismétli a Von dem groszen Jutherischen
Narren-ben már megemlített hazugságait S mi volt Luther válasza?
"Nekem nem lesz bírám semmiféle pápaszamár, sem pedig öszvér
(Murner)". Ezeknek a szamaraknak a so l a szóra vonatkozó sápitozására nem kell mást válaszolni, mint ezt: Luther így akarja és
így mondja ; ó doktor az Egyház minden doktora felett.=1) S mikor
Murner újabb válaszára felelni nem tudott, "a ferences barát csuhájában bujkáló tetvek" -ról karikalurát bocsátott a nyilvánosság elé .. az
olvasók mula•tatá!ára".') Késöbb Murner rengeteg üldöztetést szenvedett s kénylelt>n volt Svájcba menekülni, ahol a katolikus kantonoknak lett a vezére a hitújítás elleni küzdelemben.
Az említett apologéták korántsem adnak teljes képet arról az
elszánt küzdelemröl, melyet a ferencesek Luther eszméi ellen kifejtettek. A védekezés minden országban erős volt. A megközelítő
teljesség kedvéért meg kell még említenünk néhány ferencest. Igy
Németországból Deventer-t, Heimesius-t és Polygrammus· t; Angolországból /oannes Florestus-t; Franciaországból B. Thomas lllyri·
cus· t ; Olaszországból Giovanni Delphinio-t ; Oroszms7 ágbólloannes
SaUcetus-t; Lengyei-Litvániából Uriel de Grabovo, lengyel provinciálist. Bernardus Calissianus-t. A lengyelek az egyik tartományi
káptalanon elrendelték hogy mindenült lelkesen hirdessék a testvérek
a l<atolikus hitet, ünnepélyesebben végezzék a szent zsolozsmát,
g' mapítsák a magánmisék számát, oktassák ki a híveket, hogy
hét szent~ég van. s buzgón védelmezzék a római pápa tekintélyét.")
Munkájuk sikerét eléggé sejleli W adding szavai: valde hoc profuit
populis, et Ecclesiarum praelalis magnopere complacuit. n)
Grisar: l. m. ll. k. 139.
Vogt-Koch : Gesch. der deutschen Literatur, Leipzig 1926. l. 311.
:1) Hoilsy: l. m. 219.
4) Grisar: l. m. ll. k. 697 .
.-.) W adding : Ibid. p. 186.
';) Ibid.
1)

~)
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Ncilunk Magyarországon .. nemzeti nagy létünk nagy temelöje,
Mohács" és az urána következő török hódoltság lehetetlenné tette
a r~rencesek irodalmi müködését. Mindezek ellenére a magyarak
is becsüleltel kivették részüket a küzdelemböl. Karácsonyi szt-rint
.. az össze~ magyar katolikus Pl;lPSág közül a ferencrendiek léptek
föl a hitújítókkal szemb~n s igyekeztek a katolikusokat felvilá'losítani, nem csupán szóval. hanem írásban, nyomtatá~ban is". 1) A
carpi káphlan említett határozata az egész rendre kötelező volt.
Már pedig tudjuk. hogy ez~n az egyetemes káptalanon a magyarok
közül Segósdi Lukács, volt mariánus provinciális és Segósdi Anthim.
provinciális, is részt vett. Hazajövet a legkiválóbb szónokokat rend ~It ék a protestantizmus terjedésének meggátlására és irqdalmi tevékenységre szorítolták a t~ológiában képzett testvéreket. Igy Sopronb~n egy Gergely nevü ferences. királyi biztos, 1524-ben a templom
elött égette el Luther könyveit ; sokat vitatkozott a protestánsokkal
a párisi Sorbonne magyar tagja. Szegedi Gergely. Kitűnik még a
.. Pannonia bevétele" szerzöje, Csáti Demeter, szécsényi házfőnök,
kit .. nagy pápista ember"-nek neveztek protestáns-ellenes tevékc nysége miatt; sokat fáradozott még Nádasdi Bálint és Nyujthody András
Erdélyben. Szentírás-fordításán kívül a .. Fundamentum aeternae
felicitatis" címü latin münek magyarra fordításával kívánt le:ki erős
séget nyújtani az új hit tételeivel szemben a lelkeknek.~) Díc~éretes
ellenállást tanusítottak a gyöngyösi és a jászberényi testvérek is Különösen SzerémújlakiFerenc nevét őrzi a történelem, aki Jászberén·döl
Kecskemétig sorra pr~dikálta az összes helyeket és támadta a lute·
ránusokat.= 1)
ll. Lelkipásztorkodás.
Nem volna dolgozatunk teljes. ha folyton az irodalmi harcok
mezején aratott győzelem dicsöségével foglalkoznánk. Tekintsünk
a lelkipásztorkodás körében kifejtett munkára is. Ez azonban sokkal
nagyobb, semhogy ily rövid dolgozat keretében ki lehetne meríteni.
Azért a sok küzdelem közül. melyet a ferencesek e téren az új
hittel szemben vívtak, csak néhányat említünk.
l. Luther 1524 ben Erfurtban prédikált. Beszédében a leghevesebb módon nekirontott az .. elhízott és lusta papoknak és szerzeteseknek". ..Lucifer e magjait szét kell morzsolnurtk" .-t) Szét is "morzsulta", mikor a következő évben végigzúdult Németországon a
parasztlázadás és mindent lángba borított. Erfurt is megnyitotta
kapuit a fenyegető csőcseléknek. Hogy a p.uasztságot elhelyezhessék,
egyszerűen lefoglalták a férfi és női kolostorokat s a templomokat
a szeezeleseket pedig kegyetlenül az utcára tették.
k.

_

~79.

1)

Karácsonyi: Szent Ferenc rendjének tört. Magyarors%ágon. Bp. 1924. IL

~) Vargha Damján O. Cis t. : S%ent Ferenc és Fiai a magyar K6dex-irodalombun. Szenl Ferenc nyomdokain. Bp. 1926. 115-116.
?
;,) P. König Kelemen : Hats%ázéves Ferences élet S%écsényben. Vác, 1931.
LO. 124, 125.
4) Hoilsy: l. m. 168.
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Az erfurti katolikusok csak akkor ocsudtflk fel tétlenségükbőL
mikor a tudós és bátor ferencrendi, dr. Kling Konrád állt az élükre.
Prédikációira, - melyeket a nagykó, házban volt kénytelen mondani akkora tömeg verődött össze, hogy az emberek még a ház mellet
lévö temelőben is tolongtak. Az új prédikátorok szinte reménytelennek látták a helyzetet s azt panaszolták Luthernek, hogy ,.e mezítlábas quardián miatt éhségbe, nyomorba és inségbe" jutottak. 1)
Luther hitegetie öket: .. legyenek csak türelemmel még kis ideig v.
esetleg egy évig"; majd lépéseket fog tenni "az átkozott sarútlan
szerzetes ellen" a választófejedelemnéL Kling atya azonban mit
sem törödölt ezzel, hanem továbbra is kitartóan dolgozott az erfurti
katolicizmus diadaléért
2. Az 1525·i parasztlázadás Nürnberg kapuit is megnyit atta az
uj tannak. Egyszerüen megtiltották a szerzeleseknek a lelkipásztorkodást. Erre 4 kolostor egyszerre lutherizált. A dominikánusok
1543-ig tartották a zárdát. A legdícséretesebb ellenállást azonban
a szeráfi Atya fiai tanusították. A ferencesek inkább elszenvedték
az üldözéseket s a legnagyobb nélkülözésben tengették életüket.
de jogaikat nem adták fel. Kolostoruk csak az utolsó rendtagnak
1562-ben bekövetkezett halála után került a protestánsok kezére.
Hasonló helyzetbe kerültek a klarisszák is. Halálbüntetés
terhe alatt megtiltották. hogy öket bármiféle lelkivigasztalásban
részesítsék. A 80 növér 5 évig nem járulhatott a szentségekhez,
mert állandó őrizet alatt voltak, mind ök, mind a ferencesek.
Hitüket azonban nem törték meg a prédikátorok, kiket - bár
zúgolódva - hallgatniok kellett. Híven kitartottak mindaddig, míg
az utolsó nővér is örök álomra nem hunyta szemét2 .)
3. Mikor az új hit prédikátorai Mainzban is letelepedtek, a
szarongatolt katolikusok alkalmas vezért kerestek, hogy zá~z!aja
alatt az Egyház jogainak érdekében elszántan harcolhassanak. A
vezért meg is találták a franciskánus P. Wild János személyében.=:)
Ennek a nagytudományú és kiváló szervezöképességgel megáldolt
férfiúnak köszönheti Mainz városa azt, hogy ott a katolicizmus
életben maradt. P. Wild 1528 óta müködött a mainzi kolosiori
templomban. Igazi sikereit azonban csak akkor aratta, mikor kiváló
szóno~i tehetsége mialt a mainzi érsek 1539-ben a dóm állandó
hitszónokává nevezte ki. Az ii maradt 1554-ben bekövetkezett
haláláig.
P. Wild egyike azoknak a nagy szellemeknek. akik ~'~ kor
általános lelki szükségletét békés úton akarták kielégíteni. Föelve
volt: a népet maradi tudatlanságából katoliku~ meggyőződésre ke 11
vezetni. Nyomtatásban is megjelent beszédei ennek az eszmének
szolgálatában álltak. Köteteiból teljesen hiányzik a polemizáló irónia.
Mi sem bizonyitja jobban ezt a tényt. mint az, hoRY Luthernek
1)

Grisar: l. m. lll. k. 801.

:!) Grisar : l. m. l. k. 604.
3)

Grisar: l. m. ll. k. 681.
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soha még a nevét sem ej:ette ki a szószéken. Annál megkapöbb
vonásokkal rajzolta le nagyszámú haJlgatóinak azt az erkölcsi
züllöttséget, mely szennye.s árját az Ur szólóje felé ontja. Fáradozása nem volt meddö. Eletet vert a tespedő mainzi katolikusokba.
Még azok is buzgó hívei lettek Egyházunknak, akiket csak kiváncsiságuk vitt a dómba. "Az Egvház fájdalmának az az oka mondja egyik beszédében - hogy gyermekeit oly szánalmasan
félrevezelték s már a saját anyjukra sem akarnak ráismerni".
P. Wild nagy szerepet játszott az 1541-i rE-gensburgi, nemkülönben az 1541-i wormsi országgyűlésen is.

* * *

L9ttuk röviden a ferencesek küzdelmét a luteranizmus ellen.
Ez a pár sor is el~ggé megmutatta, hogy Hefele és Knöpfler vádja
alaptalan S mi indította a franciskánusokat erre a nagy küzdelemre,
ha nem Szeráfi Atyjuk példája, aki "vir catholicus et totus apostolicus;
Ecclesiae teneri Romanae docuit"? Fiai sem lehettek különbek!
Hisz maga Luther is a ferenceseket gyűlölte. lE-gjobban, ezért
mondhatta: .. Ha minden ferences barát hatalmamban volna, egy
házba zárnám öket és rájuk gyujtanám azt a há2at. A magot
már kicsépeltük, de itt van még a pelyva. Tűzbe velük l" 1) Helyesen
írja Paulus: "Nem hiába szólította föl Luther követőit, hogy fegyvereikkel legelső sorban a ferencesekettámadják meg; Szent Ferenc fiai
a küzdelem hevében mindenütt az első sorokban harcoltak 1" 2)
Fr. Agnellus.

Miért szerellek .. ?
Miért száll a méh a virágra "!
Miért zeng hajnalt a pacsirta "!
Miért szerellek én te drága,
Picinyke gyönyvirág?
A méhikét csak ösztöne hajtja,
A kis madárnak s:zíve sugallja ...
Hogy én miért "! Azt senki se" tudja
Csak te kis gyöngyvirág ...
Mert te piciny vagy harmatos, szerény,
Azért szerellek elbűvölve én,
Azért lelkemben érted a vágy,
Bájos kis gyöngyvirág ...

Fr. Konstantin
1)

~~

Grisar: l. m. lll. 728.
Confer: Longpré: l. m. 192.
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Érdemes-e az örök boldogság szempontjából
teológiával foglalkozni?
Ilyen kérdések nem ritkán hangzottak el a schola ban s akár
hányszor a leghevesebb vitákat idézték elö. A laikusban könnyen
támadhat a nehézség: Mire jó ezeknek a kérdéseknek a feszegetése?
Nem szörszálhasogatás e ez ; nem hasonló e azokhoz a kérdésekhez,
melyekkel a hanyatló sko'asztikát szokták gúnyolni: hány angyal
fér át egy tű fokán? Erre én is azt felelem, amit hasonló körülmények közölt Schütz professzor felelt: Ninc~enek hen) e kérdések,
bár rengeteg a henye felelet. Mert - mint mondja - a legbanálisabb és legkörmönfontabb kérdésböl is lehet meglátások forrását
fakasztani; csak Mózes vesszejével ktll járni a kérdések sivatagjai
és kopár sziklái közepett. Nem banális Newtonnak ez a kérdése :
miért esik le az alma a fájáról? s a kiszámíthatatlan jelenlöségú
gravitációtörvény meglátására vezetett. Vagy nem egy kis gyermek
csacska kérdése indította meg a modern optika föllendülését ?
A mi kérdésünk nem tartozik ugyan e világra szóló kérdések
közé, de a felelet reá a teológiai iskolák teljes felkészültségét
igénybe veszi s benne egész teológiai rendszerek fegyelme feszül.
Erre a kérdésre annyi a felelet, ahány tudományelmélet. van : itt
ugyanis arról van szó, hogy a halandó emberi értelem által fölépített
teológiai rendszer megmardd-e az örökéletre is ; ott is ugyanazon
elvekböl vezetjük-e le ttáteleinket mint ebben az életben; s ami
vele összefügg: érdemes-e e földön teológiát múvelni vagy sem "!
Az idevágó jellegzetes feleleteket a skolasztika két legnagyobb
elméje képviseli : Szent Tamás és Duns Scotus.
l. Szent Tamás Szent Ágoston teológiájának egy sarkalatos
tételét zseniális következetességgel alkalmazza a tudományelmélet
idevágó kérdéseire. Szent Ágoston ugyanis a plátói ideatan analógiájára kiépiti htenben a rationes aelernae, az örök eszmék világát
s mindent ide vezet vissza. Szent Tamás hittudománya is az isteni
értelembe torkolik ; az isteni értelem s az üdvözültek elméje elölt
nyilvánvaló elvekre építi a halandó emberi elme teológiáját. A
tudományoknak két csoportja van - mondja: az egyik a természetes ész elölt nyilvánvaló tételekre épül: ilyen a geometria s az
arilhmetica ; a másik egy más felsöbb tudomány nyilvánvaló téleleire épít, mint a rajz a geometriára, a zene az arilhmelicára. Ez
utóbbi értelemben tudomány a teológia is, mert az lsten s a mennyei
boldogok teológiájára támaszkodik: Et hoc modo sacra doctrina
est scientia quia procerlit ex principis notis lumine superioris
scientiae, quae scilicet est scientia Dei et beatorum. Unde ~icut
musicus credit principia tradita sibi ab arithmetico, sic doc1rina
sacra credit principia revelala sibi a Deo (1. S. l. q. l. a. 2).
Szent Tamás már itt mt-galapozza a term~szetes és a természetfeletti rendnek azt a szerves egybekapcsolódását. amil r álli

10

Fr. Ince:

annyira csodálunk : nála a hittudomány felsöbb természetfeletti
logikának érvényesülése a természetes rendben: a ha'andó emberi
elme teológiáj :t szervesen belekapc~olódik az ugyanazon alapel"eken
épült mennyei teológiába. Ha találóan akarnók jellemezni ezt az
elgondolást, azt mondhatnók, hogy Szent Tamás teológiája két
fekvésben játsza a maga fölséges szinfóniáját: egy felsőben: Isten
és a szentek elméjében s egy alsóban: az emberi értelemben.
A teológiai tudomá~yos tevékenységnek ilyen megalapozása
után érthető, hogy Szent Tamás teológiai racionalizmusra formál
jogot s többre becsüli az isteni elmével ily szoros kapcsolatban
álló értelmet, az értelem diktáturnai szerint eljáró akaratnál s teológiáját is inkább tartja speku 1a!ív tudománynak, mint praktikusnak,
mert - úgymond - inkább tárgyal az isteni dolgokról. mint az
emberi tettekről: a tetlek csak eszközül szalgálnak Isten tökéletes
szemléletének, az örök boldogságnak elérésére (Ibid. a. 4.)
Ha most Szent Tamást ily tudományelméleti felkészültséggel
állítjuk a mi kérdésünk elé, ne lepőrljünk meg, ha itt sem hagyja
cserben az értelmet s azt tarlja, hogy HZ emberi elme alkotta teológia nem változik meg lényegesen a túlvilágon, csak esetlegesen:
eddig csak a hit fátyola alatt rejtőző alapelvei most egyszerűen
nyilvánvalókká váUnak, az elme azonban megtartja, sőt értékesíti
a földi életben szerzett tudását s új szempontokkal gazdsgílja.
Vagyis Szent Tamás felelete: csak egy teológia van s a mi teológiánk csak kezdete és alapja a mennyben teljessé váló s nagy
távlatokkal kibövülö teológia perennis-nek.
Il. Duns Scotus tudományeszménye teljesen más légkörből
táp~álkozik. Scotus jórészt Oxfordban nevelkedik, ahol a Grosseteste
Róbert által megindított s főkép a tragikus sorsú Bacon Rogér által
me5erősödött természettudományos szellem hatása alá kerül. A
természettudóst nem elégíti ki a teológiai tudományo:sáeJnak szenttamási elgondolása s ill is nyilvánvaló téte'eket követel. Egyetemes
érvé 1yre emeli a tudományosságnak oxrordi meghatározását : Cognitio certa et evidens ! Hozzá járul Scotusnak Arisztotelesz iránt
érzett mélységes tisztelete, melynélfogva szigorúan megmaradt a
tudománynak annál az eszméjénél, melyett a szintén természeltudo·
mányos érzékű Arisztotelesz adott. Arisztotelesz szerint ugyanis a
tökéletes tudomány négy sajátsáqgal rendelkezik : a) C9alódástól s
kételytöl ment biztos ismeret : b) tárgya s-zükségszerü; c) tételeit
az elme előtt nyilvánvaló elvekből vezeti le s d) szillogisztikus
elmen;enetekke! fejtegeti a tárgyal.
Am ezek a magas igények a teológiában nem mind teljesülnek,
mert elvei, a hittételek; s mint ilyenek ne :n n} il vánvalók elménk
e ölt ; tárgyai sem mind szükségszerűek, hanem akad esetleges,
azaz l ~ten szabad akaratától függö is, mint a teremtés, megváltás
stb. E~böl következik Scotusnak az a híres megállapítása, hogy
a mi teológiánk nem tartozik szó szoros értelmében vett tudományok
közé: szemben Istennek és a mennyei boldogoknak tökéletes és
szigrnú értelembe vett teológiájával. Igaz, hogy Istenben is hiányzik
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a szillogizáló okoskodás, ez azonban nem tartozik a teológiának

mint ilyennek a lényegéhez.
Scotusnál tehát a hittudománynak három foka van : a) Isten,
b) az angyalok és boldogok s c) az emberek teológiája. Ez a három
nem egy tudomány, hisz alapelveik különböznek, hanem mind a
három lényegesen más. Isten és a boldogok teológiája azonban
nem különbözik alapelveit tekintve, csak fölépítése más. S ha
hozzávesszük azt is, l.ogy Scotus teológiája gyakorlati tudomány s
célja az lsten szerelelére való nevelés, halállal megszúnik, akkor
egész természeles következményként fogadjuk Scotustól kérdésünkrt!
a feleletet : a földi életben szerzett teológiai tudásunk a halál után
elenyészik, a mennyben pedig új teológiai rendszert alkotunk.
III. Ha most nem akarok úgy tenni, mint Jókai Mór tett, aki
több regényének két befejezést is adott : egy szomorút és egy vígat,
akkor tudományos becsületességgel döntenem kell a két vélemény
között.
Szent Tamás véleményét s egész tudományelméletét a legteljesebb elismerés és hódolat illetti. Nem lehet töle elvitetni a géniusz
remekléséf s az "istenes tudományhoz" méltó beállítást. A DoctoJ·
Subtilis azonban oly elmeéllel lép föl ellene s oly nehézségeket
lámaszt vele szemben, melyeket lehetetlen tudatlanra vennünk.
Érveléseinek vezérmotívuma : a hit és a világos ismerei összeférhetetlen l A mi hiUételekre táma~zkodó teológiánk is összeférhetetlen a nyilvánvaló elvekkel dolgozó teológiával. A kérdés ugyan
problematikus s ma is vitatják ebben az alakban: egy dologról
lehet-e kétféle ismeretem: hitem és tudásom? a tornisták és skotisták tagadják a molinistákkal szemben. A tagadó feleletek közf is
vannak árnyalati különbségek, de bármint vita~sák a kérdést, úgy
gondolom, hogy a legalaposabb megoldást mégis csak a közismert
szAllói~e fogja megadni : Quid sit fides? Quod non vides. A skotista tudományeszmény látás: cognitio evidens s épp ezért a hit
kél'lzségével összeférhetetlen. A magam részéról ezt a véleményt
tartom valószínübbnek. Annál is inkabb, mert a Szentírás is aliltámasztja a skotista fölfogást. Szent Pál ezt írja a korintusiakhoz
(1. l, 8 sk): "A szeretet soha nem szúnik meg, a prófétálások véget érnek, a nyelvek - megszúnnek, a tudomány elenyészik.
Mert rész szerint való az, amit megismerünk és rész szerint való
az, amit prófétálunk ; midön pedig majd eljö, ami tökéletes, véget
fog érni az, ami rész szerint való . . . Most tükör által homályban
Jálunk; akkor pedig majd szín röl-színre. Most rész szerint ismerek;
akkor pedig úgy fogok ismerni, amint én ls ismert vagyok" (azaz
közvetlenül látni fogok).
IV. Ezek után rátérhetünk kérdésünkre: érdemes-e teológiát
tanulni az örök boldogság szempontjából? A tomista javaló felelete
Szent Tamás elveiból következik. A skotista feleletet két részben
adom:
l. Igaz, hogy teológiánk nem marad meg az örök életre, mert
ha megszünnek az alapul szolgáló hittételek, megszúnik a rájuk
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annyira csodálunk: nála a hittudomány felsöbb természetfdetti
logikának érvényesülése a természetes rendben: a ha'andó emberi
elme teológiáji szervesen belekapcsolódik az ugyanazon alapel"eken
épült mennyei teológiába. Ha találóan akarnók jellemezni ezt az
elgondolást, azt mondhatnók, hogy Szent Tamás teológiája két
fekvésben játsza a maga fölséges szinfóniáját: egy felsőben: Isten
és a szentek elméjében s egy alsóban: az emberi értelemben.
A teológiai tudornáf!yos tevékenységnek ilyen megalapozása
után érthető, hogy Szent Tamás teológiai racionalizmusra formál
jogot s többre becsüli az isteni elmével ily szoros kapcsolatban
álló értelmet, az értelem diktáturnai szerint eljáró akaratnál s teológiiiját is inkább tartja speku 1 a~ív tudománynak, mint praktikusnak,
mert - ú~ymond - inkább tárgyal az isteni dolgokról. mint az
emberi tettekról: a tettek csak eszközül szalgálnak Isten tökéletes
szernléletének, az örök boldogságnak elérésére (Ibid. a. 4.)
Ha most Szent Tamást ily tudományelméleti felkészültséggel
állítjuk a mi kérdésünk elé, ne lepódjünk meg, ha itt sem hagyja
cserben az értelmet s azt tarlja, hogy HZ emberi elme alkotta teológia nem változik meg lényegesen a túlvilágon, csak esetlegesen:
eddig csak a hit fátyola alatt rejtőző alapelvei most egyszerűen
nyilvánvalókká váHnak, az elme azonban megtartja, sót értékesíti
a földi életben szerzett tudását s új szempontokkal gazdsgítja.
Vagyis Szent Tamás felelete: csak egy teológia van s a mi teológiánk csak kezdete és alapja a mennyben teljessé váló s nagy
távlatokkal kibövülö teológia perennis-nek.
Il. Duns Scotus tudományeszménye teljesen más légkörból
táp!álkozik. Scotus jórészt Oxfordban nevelkedik, ahol a Grosseteste
Róbert által megindított s főkép a tragikus sorsú Bacon Rogér által
megerősödött természettudományos szellem halása alá kerül. A
természeltudóst nem elégíti ki a teológiai tudományo:ságnak szenttamási elgondolása s itt is nyilvánvaló t~te'eket követel. Egyetemes
érvé 1yre emeli a tudományosságnak oxfordi meghatározását : Cognitio certa et evidens ! Hozzá járul Scotusnak Arisztotelesz iránt
érzett mélységes tisztelete, melynélfogva szigorúan megmaradt a
tudománynak annál az eszméjénél, melyett a szintén természeltudományos érzékű Arisztotelesz adott. Arisztotelesz szerint ugyanis a
tökéletes tudomány négy sajátsáqgal rendelkezik : a) c~Jalódástól s
kételytól ment biztos ismeret : b) tárgya S'Zükségszerü ; c) tételeit
az elme előtt nyiluánualó eluekböl vezeti le s d) szillogisztikus
elmei'T!enetekke! fejtegeti a tárgyal.
Am ezek a magas igények a teológiában nem mind teljesülnek,
mert elvei, a hittételek; s mint ilyenek ne :n n~ il vánvalók elménk
e őtt ; tárgyai sem mind szükségszerüek, hanem akad esetleges,
azaz hten szabad akaratától függö is, mint a teremtés, megváltás
stb. E~böl következik Scotusnak az a híres megállapítása, hogy
a mi teológiánk nem tartozik szó szoros értelmében vett tudományok
közé: szemben Istennek és a mennyei boldogoknak tökéletes és
szigrnú értelembe vett teológiájával. Igaz, hogy Istenben is hiányzik
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a szillogizáló okoskodás, ez azonban nem tartozik a teológiának
mint ilyennek a lényegéhez.
Scotusnál tehát a hittudománynak három foka van: a) Isten,
b) az angyalok és boldogok s c) az emberek teológiája. Ez a három
nem egy tudomány, hisz alapelveik különböznek, hanem mind a
három lényegesen más. lsten és a boldogok teológiája azonban
nem különbözik alapelveit tekintve, csak fölépítése más. S ha
hozzávesszük azt is, l.ogy Scotus teológiája gyakorlati tudomány s
célja az Isten 6Zeretetére való nevelés, halállal megszűnik, akkor
egész természeles következményként fogadjuk Scotustól kérdésünkre
a feleletet : a földi életben szerzett teológiai tudásunk a halál után
elenyészik, a mennyben pedig új teológiai rendszert alkotunk.
III. Ha most nem akarok úgy tenni, mint Jókai Mór tett, aki
több regényének két befejezést is adott : egy szomorút és egy vígat,
akkor tudományos becsületességgel döntenem kell a két vélemény
között.
Szent Tamás véleményét s e(lész tudományelméletét a legteljesebb elismerés és hódolat illetti. Nem lehet tőle elvittini a géniusz
remekléséf s az .. istenes tudományhoz" méltó beállítást. A Doctor
Subtilis azonban oly elmeéllel lép föl ellene s oly nehézségeket
lámaszt vele szemben, melyeket lehetetlen tudatlanra vennünk.
Érveléseinek vezérmotívuma : a hit és a világos ismerei összeférhetetlen ! A mi hittételekre táma~zkodó teológiánk is összeférhetetlen a nyilvánvaló elvekkel dolgozó teológiával. A kérdés ugyan
problematikus s ma is vitatják ebben az alakban: egy dologról
lehet-e ké1féle ismeretem: hitem és tudásom? a tornisták és skotisták tagadják a molinistákkal szemben. A tagadó feleletek közf is
vannak árnyalati különbségek, de bármint vita~sák a kérdést, úgy
gondolom. hogy a legalaposabb megoldást mégis csak a közismert
szfillói~e fogja megadni : Quid sit fides? Quod non vid es. A skotista tudományeszmény látás: cognitio evidens s épp ezért a hit
ké~zségével összeférhetetlen. A magam részéről ezt a véleményt
tartom valószínübbnek. Annál is inkabb, mert a Szentírás is Blátámasztja a skotistB fölfogást. Szent Pál ezt írja a korintusiakhoz
(1. l. 8 sk): .. A szeretet soha nem szűnik meg, a prófétálások véget érnek, a nyelvek - megszünnek, a tudomány elenyészik.
Mert rész szerint való az, amit megismerünk és rész szerint való
az, Bmit prófétálunk ; midön pedig majd eljö, ami tökéletes, véget
fog érni az, ami rész szerinl való . . . Most tükör által homályban
Jálunk; akkor pedig majd színröl-színre. Most rész szerint ismerek;
akkor pedig úgy fogok ismerni, amint én ts ismert vagyok" (azaz
közvetlenül látni fogok).
IV. Ezek után rátérhetünk kérdésünkre: érdemes-e teológiát
tan ulni az örök boldogság szempontjából? A tomista javaló felelete
Szent Tamás elveiből következik. A skotista feleletet két részben
adom:
l. Igaz, hogy teológiánk nem marad meg az örök életre, mert
ha megszünnek az alapul szolgáló hittételek, megszűnik a rájuk
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támaszkodó rendszer is. Megmarad azonban az a kérdés, hogy
azok az igazságok, melyeket a természetes ész előtt nyilvánvaló
elvekból vezettünk le, megmaradnak-e? hiszsn csak a hittételek
válnak nyilvánvalókká l Két&égtelen, ami a földön nyilvánvaló volt,
az marad a mennyben is s követkrzőleg a belőlük levezetett
rendszer is megmarad. S mivel a hittudomány nem más. mint az
elme előtt nyilvános elvekből levezetett, ú. n. bölcseleti rendszernek
a teológiai prob'émákra való alkalmazása, ebben az értelemben a
másvilágon is lehet szó teológiai iskolákróL A lelki típusok s az
értelmi és akarati felkészültség sajátos irányai ott is iskolékba
tömörítik az elméket. U. i. semmi nehézséget nem látok abban.
hogy az üdvözültek is eltérjenek bizonyos kérdésekben. Továbbá
egész biztos, hogy a mennyben sem fogunk mindent tudni s vanna~
az isteni bölcseségnek oly titkai, melyek ott is homályban maradnak
s így a mennyei teológia problémáit alkotják. A teológusok szerint
mt'~ az angyalok tudása sem terjed ki az ember szabad jövő
c~elekedeteire, az ember rejtett, titkos gondolataira, elhatározásaira
sem, mennyivel fokozott mértékben az Isten titkaira. S végül, ha a
túlviiéRi életet oly mozgalmasnak tekintjük, mint azt Duns Scotus
s maga a Szentírás is elénk állítja, mely szerint még az angyalok
is tanakodnak, fontolgatnak, véleményt alkotnak, terveiket megváltoztatják: akkor minden valószínűség megvan arra, ho~y lt:sznek
véleményeltérések, különböző elméletek és magyarázatok, melyek
ter .nészetszerűleg ren dslereket követelnek s a közös állásfoglalá so n
levő üdvözülteket iskolában tömörítik. S ha ez lehet, akkor szabad
a teológiai vitatkozásoknak is valamilyen egészen finom és fennkölt
formáját is belevinni a mennyei teológiai életbe.
Ebből a szempontból tehát érdemes skolasztikus teológusnak
lenni!
2. A szorosan vett teológiai tevékenység abban fárad, hogy
problémákat keres és oldoz. S kétségtelen, hogy az örök boldogságnak e~yik kelléke. hogy a földi élet minden problémája megoldá~t
nverjen. De csak a földi életé s az sem mindegyik. A mi problémáink u. i. háromfélék: eRyrészük merőben lehetőségek körül forog.
amilyen pl. eljött-e volna Krisztus, ha nincs bűn a földön? - más
részük valamely tény megvalósulásának módja körül bonyolódik,
mint pl. mikép megy végbe az átlényegülés? : harmadik csoporljuk
az egyéni pszichikai fölkészültségben gyökerezik, így pl. melyik
lelki képességet tarlom többre: az értelmet vagy az akaratot?
A két el~ő fajta minden bizonnyal kielégülést nyer, bár újHk
l ~pnek a helyükbe; a harmadik azonban megmarad. Ha egyszer
az emberi elme teremtett elme, akkor megvan az a gyöngéje is,
ho~y nem képes egyetlen értelmi tevékenységgel átfogni tudástartalmait s ha csak két egyetemes fogalomra lenne is szüksé~e.
tudománva ezeket a kérdés~ktt tekintve akkor is egyoldalú lenne.
mert az ily apóriás kérdésekben csak az egyiket nyomatékozhatná;
a dolgokon vagy az egyedi, vagy az egyetemes mozzanatot hang-
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súlyozná; az isteni valóságban vagy az egyszerű vagy a sokszerü
elemekre helyezné a súlyt stb.
Amiből a felelet ismételten az, hogy érdemes a teológiát az
örök boldogság szempontjából müvelni. Egyrészt, hogy minél több
problémánk nyerjen megoldást s ezzel együtt örök boldogságunk
is növekedjék; másrészt pedig azért, mert a teremtett elme Scotus
szerint ott is okoskodással szerzi -·meg a maga tudományát s így
annál nagyobb eredményt fog elérni a mennyei teológiában, minél
jobban, nevelte és élPsítetle elméjét a földi teológiában. Tehát
Szent Agoston, Szent Tamás, Duns Scotus, Szent Bonaventura földi
teológiai műveltségük arányában ott is a legnagyobb teológusok
lesznek.

* * *

Lehetne még e kér,dést tovább is fejtegetni s újabb szempontokkal gazdagítani. Ugy gondolom azonban, hogy ez a pár
vonás is meggyőzött arról, hogy nem henye kérdé~t fejtegettern.
Más oldalról pedig remélem. hogy amint ezen szempontok átelmélése bennem növelte a teológia iránti nagyrabecsülést és szeretetet.
úgv másokban is sikerült ezt elérnem. S akkor az én henye problémám igazán teljes megoldást nyert s elnyertem a magam legnagyobb jutalmát: azt a megnyugtató tudatot. hogy itt i~ a scientia
pradica szellemében jártam el! Azonban ne tévesszük szem elöl.
hogy a nagy teológiai tudás csak akkor ér valamit, ha mázsás
sulhá válik s bennünk az Isten lángoló szereleiét sajtolja ki. Mert
nem a nagy tudomány üdvözít, hanem az Isten iránti szeretet
szerzi meg azt a boldogságot. mely a mennyei teológusok társaságába hehez.
Fr. Ince.

Haza szállok sokszor ...
Szemern elé tűnik.
Haza szállok sokszor ...
Az, ki csak volt régen :
- Haza visz a lelkem Egy mosolygós asszony :
Ki a temetőbe,
Az édesanyám
Egy süppedt halomhoz,
Sápadtan,
- fehéren ...
Csendben, - önfeledten.
A pázsitos sírnál
Belenézek hosszan,
Imádkozva állok:
Kérdőn a szemébe:
Képzeletben, - csendben.
.. Anyám ! szerelsz-e még ?
Reáhordok minden.
Szeretsz-e, mint régen? . ..
Minden kis virágot.
Mint tizennégy éve . .. "
-Haza szállok sokszor,
Messze, messze tájra,
Egy kis temetőbe ...
Ráborulok titkon
Egy dült keresztfára,
Korhadt keresztfára.
Fr. Béda
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A cserkésztörvények mint a lelki vezetés
eszközei.
A cserkészet korunk egyik legismertebb és legjelesebb pedegógJaJ mozgalma, mely katolikusok és prolestánsok körében egyaránt
nagy kedveltségnek örvend. Mint pedagógiai eszköz eléggé ismeretes, legyen szabad azonb:m valamelyes vázlatos képet adnom róla,
mi :1t az egyéni lelkivezetés eszközéróL
A lelkivezetés szempontjából a cserkészet föladata a maga természetes pedaqógiai eredményeinek a természetfeletti élet szempontjai
~zerint való felhasználása, amint maga a. lélekvezetés sem eg·yéb, mint
nev~lés a természetfeletti életre.
A c3erkészet ifjúsági mozgalom, mely a fegyelemszeretet, önellenőrzés, leleményesség és önzetlenség céltudatos fejlesztésével
törekszik az ifjúságot jellemszilárdságra s testi-lelki kiválóságre
nevelni (Witz). Tíz törvényével kialakitja a természetfeletti jó embert ... a lelkiséget ... a különb embert ... (Sík). Hogy a cserkészet általában természetes eszközökkel igyekszik célja elérésére, az
ne aggasszon senkit, internacionális és interkonfesszionális szervezet
nem is tehet másként; ne feledjük azonban azt sem, hogy aki valamely e~zk9zzel múködik, a célja minöségének bélyegét is rajtahag}'ja
azon. Így, aki a cserkészetet természetfeletti célok szolgálatába
állítja, egész természetes. hogy a cserkészet természetes eszközeit
is - magától értetödöleg természetfeletti motívumokkal alátámasztva
- felhasználja. "Gratia supponit naturam eamque perficit".
A cserkésztörvények lelkivezetési rendszere három principiumon
épül föl : l. a pozitív értékek, 2. pedagógiai optimizmus, 3. a kegyelem.
l. Pozitív értékek. Ha nézzük a csf rkésztörvényeket, egyikben
sem találunk tagadó parancsot. Egy törvényben s~m találunk
olyan kitételt, amely valamit tiltana vagy korlátozna, hanem mindegyik valamely pozitív erény kifejezését adja. Mondhatná valaki
talán, hogy a cserkésztörvények az erkölcsi élet nagy negatívumait
nem veszik figyelembe? Korántsem. De bárki be'áthatja, hogy a
tagadó parancsok tényleg tagadnak valami kellemes dolgot, korlátot
emelnek a szabadságnak, miért is eleve bizalmatlanságot keltenek
maguk iránt. Ezzel szemben a pozitív parancs valami erkölcsi mag:isságban álló cél elérésére serkenti az embert s elöre lelke~ífi. A
negatívumokról a cserkészet sem feledkezik meg, csak el akarja
kerülni a bizalmatlanságot, mikor nyiltan nem említi öket, hanem
annál nyo!llalékosabban hangsúlyozza az ellentétes pozitív értékeket, melyeknek felszínretörése szükségképen a negatívumok háttérbe
szoritását vonja maga után.
2. A második alapelv, mely a cserkésztörvényeket áthatja, a
pedagógiai optimizmus. Ez abban áll, hoe~y míg egyrészt nem állít
korlátokat, addig másrészt nem fenyeget büntetéssel, hanem a lelkii~merethez utal az adott pozití\· értékek megvalósításáért vagy annak
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elmulasztásáért való felelősségben. Ez a bizalom, mely a Iéit-k szabadságát a legteliesebb mértékben biztosítja, egyben a természetes
pedagógia egyik legkiválóbb eszköze. Az a tudat, hogy senki sem
kényszerít büntetéssel a jó megtev~ére, hanem a saját lelkiismeretem előtt vagyok felelős az eszmék megvalósíláEáért vagy azok
esetleges elmulasztásáért, ez mindenesetre nagyobb ösztönzőerőt köl·
c-önöz. mint a külső büntetéstől való szo]gai félelem. Ez önmagunk
nagyobb megbecsülését, a lelkiismeret állandó ébrentartását és az
lsten jelenlétének tudatát eredményezi. A büntetőhatalom szeme
elől el lehet rejtőzködni, de a mindentudó Isten szeme, - a lelkiismeret elől nem. A lelkii~meret jutalmazárn vagy vádlóm, amely
mindig jelen van.
3. A harmadik alapelv a kegyelem. Ezt a cserkészet alapjában
nem ismeri, de annál jobban ismeri a katolikus cserkész, mert a
kinyilatkoztatásból élő lélek enélkül nem fejlődhet. A természetes
nevelőeszközök értékesek lehetnek ugyc:n, de csak a természetes
lelkivilágban ; a természetfeletti lelkivilág segítőeszköze a kegyelem.
A szentirás különböző helyein elég világosan ráakadunk arra a
t~nyre, hogy mindenben a kegyelemre van szükségünk. "Hacsak az
Ur nem építi a házat, hiába dolgoznak az építők". A kegyelem
princípium operativum, mely késztet a jóra, segít a küzdelemben,
megszenteli a jóra való törekvést s kialakitja a lélekben a krisztusi
képmást - a tökéletes embert. A cserkészet nemcsak te~ti, hanem
lelki kiváláságra is akar nevelni s e lélekvezetési szerepében a
maga természetes eszközeivel a kegyelem munkájaba kapcsolódik.
S a cserkésztörvény noha kegyelemről sohasem beszél, közvetve
mégis megköveteli a keg~ elemmel való együtlmüködést. "A cserkész
egyeneslelkű és föltétlenül igazat mond" (1.). Az abszolut egyenes·
lelküség, mely fél minden ferdítéstől, képmutalástól, alattomosségtól,
nemcsak a jellem első alapja, hanem a tökéletesség kiala~ításának
is első feltétele. Aki egyeneslelkü s céljául kitüzte a tökéoletes ember
kiformálását, az felhasznál minden céljához vezető eszközt, e~yütt
müködik a kegyelemmel, ha még oly nehéz is, mert nemhogy félreállnia, de még másfelé tekintenie sem szabad ; aki az eke szarvárct
telte kezét, az nem tekinthet hátra anélkül, hogy ne maradna le.
Az eg~·eneslelküség erő, mely csak előre ösztönöz, s hozzájárul az
igazmondás mind szóban, mind c.;elekedetben ; mely távoltart fT1 inden képmutatást és farizeuskodási szándékot kifelé is, de befelé a
lélek számára is; hogy a lelkii~meret tükre tisztán mutasson s a
lélek olyannak lássa magát benne, amilyen.
E hármas princípiumon építik fel a cserkésztörvények az ifjú
lélek kapcsolatait a kívüle álló léttel. E kapcsolatok pedig az evangéliumban lefektetett főparancs szeríni igazodnak.
A szentirás szerint a főparancs kettős: "SzerE-sd a te U ~adat
lstenedet ... ; felebarátodat pedig, mint tennenmagadat"! Ezek után
ideállíthatjuk a mésod1k cserkésztörvényt, mely teljes egészében í'lv
szól: "A cserkész híven teljesíti kötelességét Istenével, hazájávol és
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emberlársdival szemben.. (Il). Mondhatja-e \alaki. hogy ez nem
az evangéliumi főparancs ismétlése? A szeretet. mint kapcsolat lster: nel. embertársakkal és önmt gávai szemben. Azonban lássuk e
kapcsolalokat egyenkint is.
•
I. Kapcsolat lstennel ! A cserkész híven teljesíti köteles~ é ge it
Istennel szemben. Pozitíve mint kötelességet, felállítja e törvény az
Isten irár.ti hálát, szeretttet. alárendeltséget, mellyel ttz ember tarto·
zik Terem!ője, vég'elenül szerető Atyja és a mindenség hatalmas
Ura iránt. Közvetve tilt mindent, ami e kötelességet bármikép is
sérti, s egyben kötelez tökéletes éleire s az adott eszközök felhasználására a vallás és az Egyház követelményei szerint, mert ez az
Isten akarata. "Mutassátok meg, - mondja az alapító Lord BadenPowel a Rómába zarándokló angol ~atolikus cserkészeknek - hogy
egy Uratok van : Isten és Egyházatok ... kérlek titeket. hogy erre
gondoljatok ~s mint fegyelmezett fiak engedelmeskedjetek Egyházatoknah"(KHth. Nev. XVII. (1925) 199). Az Isten iránti köteles~égek hű
séges telje~ítése magában foglalja mindazt, amit Isten parancsol és
aminek kötelező ereje a kinyilatkoztató Isten tekintélyében gyökerezik. Ez pedig az aktív vallásos életet jelenti. Az ilyen ember cselekedl:'tei a hitből fakadnak, lelkiéletét re ndbentartja, a kegyelemeszközöket használja, mert Isten így al arja s enélkül I-ten iránti
kötde:-s"geit híven nem teljesítheti. Ez elég indító erő l S ha hűtlen
séget vesz észre, kötelességének tartja annak mielőbci helyrehozását
és megy a gyóntatószékbe bocsánatot szerezni, mert az lsten iránti
hűség így kívánja. S az eredmény?! Az, hogy míg a másik talán
mea culpa-zni kénytelen, addig ő tiszta szívvel zenghet Te Deum-ot,
mert hű volt Istenéhez.
Az Isten iránti hűség után következik az embertársak iránti
kötelességek hív teljesítése, mely kapcsolatot a főparancsolat így
szövegez meg: "Szeresd felebarátodat, mint tennenmégadat". A helyes önszeretd a felebaráti szereleinek a normája.
ll, A helyes önszeretet szabályául a cserkészet az embPri természet három nagy erkölcsi nega•ívumának megfelelően három törYényt ad. még pedig az élet kevélysége ellen , a cserkész vidám és
meggondolt": a szemek kívánságával 8Zemben: "a cserkész takarékos'': és a test kívánságával szemben .. a cserkész testben, lélekben tiszta''.
l. A lelkiélet mesterei ~zerint az emberi !ermés7et legnagyobb
átka a kevélység. A kevély ember lelki harmórdáját elves7ített szereneséllén haltmdó, aki mindenben csak a sajflt örömét szerelné
me~~zerezni, de közben annál inkább s7env;:-d, mert lt-lki megmozdulás:1iból hiány:1ik az a ritmus, mely az egészséges szellemű, vidám
e··n bc>rek minden c elekedetéből kicseng. A vidámságnak R rendelte:ése az, hogy a?. érzelmek változásai közt a lelket állandóan harmóniában tartsa. Ne legyenek képesek a nehézségek mindjárt letörni,
de örömsugaras napjain is legyen készen korlátokat szabni érzeln,eine1~. Az ö~öm apostola, Szent Pál, mikor az örömre buzdít, ö üljetek az Urb.:m mindig, i~mét mondom, örüljetek - hamarosan
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mepadja ez állandó ÖlÖmének okát is, amikor kissé késöbb azt írja :
megtanultam, hogy beérjem azzal, ami van. Tudok szükölködni és
tudok bővelkedni egyképen. Ez a szentpáli scio et humiliari et abundare adja meg az életnek azt a ritmusát, mely, ha pillanatig talán
öröm híján van is, nem fog mindjárt másfelé nézni az olcsóbb örömök után s nem veti magát a pénz és a test örömeinek karjaiba.
S ha ezek a pillanatok az éldben talán nagyon is sokszor megismétlödnek a harmónikus ember nem csügged el, hogy minden
hiába, s nem fogja téli varjak módjára károgni pesszimis'a világnézetét hanem vidáman tér napirendre az események felett, a jobb
jövő reményében. Scio_et humiliari! S ha a szerencse csillaga jobban
felragyog neki, mint másnak, nem veszti el a fejét, hogy a néhány
percn}'i örömre talán egy életen keresztül tarló búnbánaital kelljen
visszagondolnia, hanem szerénységgel vigad, mint az apostol kivánja,
meggondoltan cselekszik, tud bövel~edni. Scio et abundare! S ha
a term~szet erői talán kevesek hozzá, akkor ott van ~zámára a kegyelem ... Mindent megtehetek az által, ki engem megerősít". A kegyelmes lelkek sohasem lógatják a fejüket. .. Az ifjúságat fejlógatóvá
nevelni annyi volna, mint öket Istentől elidegenileni" (Swoboda :
Grossstadtseelgesorge 402). A katolikus cserkésznek azért kell tudnia mindakettőt. mert a cserkész vidám - tud szükölködni - és
meggondolt, - tud bővelkedni is l
2. Ha valakiben hiányzik ez az állandó lelki vidámság, azt
fenyegeti az emberi természet második nagy tátongó sebe : a szemek
kívánsága, a pénz éhsége. Emberek lótnak-futnak az utcán, hogy
néhány garast kaparhassanak össze. Megélhetésükre? Igen, ~okan
arra. De nagyon sokan vannak, akik az összekapargált pénzt önmaguktól is sajnálják Ezeknek egyedüli vágyd a nagy halom arany,
mely szívük lelkük legszentebb zúgában kap heh et. Ezek a fösvények. Van aztán a pénzimádóknak más válfaja is, akiknek az eg .!sz
életm('ködésük abban a nagy müvészetben merül ki, hogy mihépen
tudnának a lehető legkönnyebben hatalmas vagyont szerezni s aztán ennek mielőbb a nyakára hágni. Ezek a pazarlók.
E két véglet közt van középen a takarékosság. A cserkész
takarékos . .. A valósággal számoló komoly embernek- írja Foersterfolyton újra meg újra bele kell mélyednie az élet igazi javaiba, hogy
tisztán maradha~son a Mammon mocskos ölelé~eitöl. A pénz mintegy sűrített szimboluma az anyagi hatalomnak és anyagi élvezeteknek, - éppen ezért egybetereli az embernek az anyagra irányuló
összes szenvedélyeil ... Az anyagi dolgok legyürésében tanusított
előrelátás. rend és pontosság az életfölötti szellemi uralmunk el· ö
lépcsői. És aki a szuverénitás elemi feladatai alól ki akar bújni,
annak egész életművén rettenetes erővel vágtatnak keresztül az öszszes anyagi tényezök ; sőt a rendetlen anyagi gazdálkodás egyenesen kétségessé teszi teremtő energiáját, állerjed szellemi tevékeny·
ségeire, megzavarja azok figyelmét, harmóniáját és következetesséRét, és lassan, de biztosan aláássa a jellem alapjait". (Élet és jellem:
106, 110.) S ahol a jellem alá van ásva. kereshetjük-e még olt a
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tökéletes embert? Nem hiába sóhajt fel a szentíró is: Sem gazdagságot, sem szegénységet ne adj nekem Uram, hanem csak megélhetésemre add meg a szükségesekef'. S az evangéliumi példabeszéd
kemény ítélettel sújtja a meghívott, de inkább a gazdagság után
járó vendéget, ellenben boldogokr.ak nevezi a lelki szegényeket. A
lelki szegénység első lépcsője a takarékosság, mely a vagyont nem
veti el ugyan mindenestől, de nem is ragaszkodik hozzá tulságosan.
A lelki tökéletességre törekvő cserkész, aki ura akar lenni tetteinek
és egész lelki világának, nem tarthatja meg lelki harmóniáját az
evangélium lelki szegénysége nelkül. Mint harmonikus lelkű ember,
a vagyont csak annyiban használja, amennyiben arra élete nyugodt
ritmusának megérzésében szüksége van. Ami ezen felül van, arra
nem ta• t igényt. Nem szórja ugyan szél, mert ez mindig az erkö!csi
süllyedés útja, h"anem nyujtja azoknak, akiknek arra szükségük van.
3. Ha pedig nincs meg a lélek vidámsága és nem tud takarékoskodni, úgy komolyan fenyeget az ember harmad•k nagy negatívuma: a test kívánsága. Ez az előző kettőnek hiányából következik s az embert teljesen az állatiasság színvonalára süllyeszti. Ezt
a miazmát sok minden terjeszti. Az utca plakátjaival, élceivel, a színházak, mozik, különböző mulatóhelyek, az irodalom és a müvészet
fényes cégére alatt meghúzódó erot•ka, mind ezt az alanlas világot
lopják a lélekbe. E behatások közepeU lángbetükkel áll a VI. parancs, de sokak részére úgy tetszik, mintha nem lenne elegendö
intőjeL Ez magábanvéve nem is csoda. Hisz örömet, ha csak
pillanatnyit és még oly silányat is, de örömet - tilt. A cserkésztörvény ezzel szemben megfordítja a dolgot és tilalom helyett az
ellenkező erényt álií ja : a cserkész testben, lélekben tiszta. Ha nehéz a VI. p3rancs megtartása, akkor a tisztaság törvényének megtartása még inkább az. Azért e törvényben a testnek és a léleknek
össze kell fognia a tisztaság elérésére. A cserkész testben tiszta. A
küls6 tisztátalanság kétségkívül megfertőzteti a belső embert ; viszont
a külső tisztaság visszahat a belsőnkre is; fokozza vágyunkat minden iránt, ami tiszta és könyörlelenné tesz mindazzal szemben. ami
a lelket beszennyezi. Ezért nagy segitségünkre van az érzékiség
elleni harcunkban, ha következele3 é3 erélyes m~gszokással tisztán
tdrtjuk testünket (Foerster). A cserkészet gyakorlati formája oly higién:ai, erkölcsi, vallásos irányt szolgál, hogy természetes segítő eszköznek mutatkozik. A játék, a szórakozás, a fürdés, mint a természetes higiénia eszköze, progrdmmszerüleg van éiP.tébe beállítva.
Ezen erők mellett a lélekról sem feledkezik meg. Összeszedett, fegyelmezett, keményenkezelt élet föltétlenül előnyösen hat a bűnös
szokásokkal szemben, mert hiszen egyrés7t testi szempontból - levezeti a túlzott idegfeszültséget, másrészt erősíti az akarati erőket.
A cserkészélet nehézségei, fáradságai a gyermeklélektól önmegtagadást igényelnek. Az önmegtagadásnak természete, hogy az alsóbbrendű erőket megöki, a felsöbbrendüeket pedig felszabadítja. Önmegtagadás, az alsóbb ösztönök lefékezése nélkül nem lehetséges, a
felsöbbrendű szellemi erők érvényesítése sem. Mivel pedig a cser-

A cserkésztörvények, minl a lelki vezelés eszközei

19

készet a tábori élet velejárójaként számol az önmegtagadással, azért
természetes következetességgel ébresztgeti a felsöbb életeröket, életképességeket. (V. ö.: Marczell: Kat. nev. szelleme 118.)
Azonban a cserkészet természetes eszközei a tisztaság eszméjének megvalósítására csak a kegyelemmel kapcsolódva vezethetnek célhoz. A kegyelem nyujtja a tiszta férfiúság tökéletes eszmény·
képét. Fölényes kemény öntudattal kezdi a munkát. Legye•ek hősök,
ura 1kodjatok ösztöneitek fölött. Ha akartok, tudtok; akarjatok l A
küzdelem nagy, de a jelszó a szentágostoni .. Potuerunl hi et hae".
Aki a tisztaság erényét bírj R, az Krisztust kópiázza l S a példa vonz.
Krisztus követé3e, Krisztus bírása örömre hangol. A tiszta férfiúság
ilyetén való beállítása már maga is indító erő. Különösen akkor, ha
biztos, kogy a gyeng~ akaratot gyámolítják, a természetfeletti kegyelmi
erők is. ezért az életcélért, az ifjúság áldozatokra is képes, örömmel
működik az ösztönös erők megfékezésén é~ a tisztaság erényének
kifejlesztésén.
Bennünk a jó lsten lakik
Erőnk, Urunk, Vezérünk;
Kemény, acélos tisztaság
Tüzében ég a vérünk. (Sik S.)
III. E helyes önszeretet mintájára kell az!án kialakulnia a felebaráti szeretetnek. Ez az a szeretet, mely Szent Pál szeririt .. türelmes,
nyájas, nem féltékeny, nem cselekszik rosszat. nem fuvalkodik föl.
nem nagyravágyó, nem keresi a ma~áét, nem gondol rosszat, nem
örvend a gonosz~~á~nak, de együtt örvend az igazsággal; mindent eltűr,
mindent elvisel." Ez idevágó törvények, noha az önzés teljt-s háttérbeszorítását célozzák, mégis ciak ismételten inkább a tökélet~>s
emberbarát pozitív képét nyujtják A világban mindenütt uralkodhat
a szívtelen önzétl, tombolhat az önimádat, és tekintélyrombolái, a
cserkésznek t-zt csak annyiban szabetd észrevennie, amennyiben
flzok neki elrettentő példát nvujtanak. Neki más törvényei vannak!
A cserkész, ahol tud segít (III ) Nem csak nagy dologban, hanem
minden rászorulónak és mindenben. akár hárul rá valetrni előny,
akár nem. Minden cserkészt testuérének tekint (IV), szegényt, gazdagot egyaránt. Közös célok, közös eszmék hevítik öket. ne:n s~a
bad ismerniök Ollztálykülönbséget. Másokkal szemben előzékeny.
magáual szemben szigorú (V). Meglátja másokban ugyan a hibát.
de elnéző velük szemben, midön azt látja. hogy maga is éppúgy
hibákban leledzik; ug,·anakkor saját hibái ellen kemény o,trnrrot
indít Feljebbualóinak jólélekkel és készségesen engedelmeskedik. (VI L
Jólélekkel. önzetlenül, haszonlesés nélkül. E~yedül csak azért, me t
célja érdekében ez kötelessége. S ez az engedelmesség nem elég
hébe-korba, hanem a léleknek bizonyos készséget kell szereznie.
hogy bármikor készen legyen engedelmeskedni, amikor c~ak szükség van rá. Azonban mindez csak szép szó maradna. ha külön
isteni segítség nem járulna hozzá. Mert a felebarát szeret .. tét a le!·
fölségesebb altruizmus fokáig, a .. szentséges én" visszaszorítását
pedig a szabadságról való teljes lemodásig vinni; az ellen lázad a
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mindig előre törö emberi természet. De az is lény, hogy e kapcsolatot illetőleg senkisem mondhat magáról többet, mint azt, hogy
.. mindenkinek mindene lettem". Ez a legtökéletesebb odaadás, mellyel
ember embertársával szemben \ iseltethetik, de ami természetes
erőkkel nem érhető el. A C3erkészet természetes nevelő eszközei itt
sem állnak meg a maguk határánál, hanem belekapcsolódnak a
kegyelem működésébe s azzal karöltve igyekeznek kialakítani a tökéJetes embert - a Krisztusarcot.
IV. A teremtett lényeknek önmagukon és embertársaikon kívül
va" még egy neme, amellyel kapcsolatunk van: a természet. Az
t:mbert a Teremtő belehelyezte a természetbe, hogy az mintegy lépcsöül szo 1galjon neki lstenhez való emelkedésében. A természetnek
rendeltetése egyrészt, hogy megmuta~sa a nagy Alkotó nyomait,
másrészt pedig, hogy a teremtés koronájának felüdülést és inspirációkat adjon. A cserkész szereti a természetet, ió az állatokhoz és
kíméli a növényeket (VII.) Két okból jelentőségteljes ez a törvény
a lelki tökéletesség kialakításában. Az első ok az, hogy a természet
a lelket az eldurvulástól megóvja és finomítja. A finom lélek pedig
önkéntelenül is visszariad a közönséges durva dolgoktól. A természet szerelele nagy hatá~sal van az érzelem világra is. A tiszta természet tiszra örömöket táma~zt. A második ok, mely a természet
szerelelél sürgeti. a természet nagy inspiráló képessége. A nagy szelle:nek, úgys~olván. mindannyian a természet térdre késztető hatalmasságából vették ihletségü. Szent Benedek a hegyekre, Szent
Bernát a völgyekbe építi kolostorait, A~sisi Szenl Ferencet himnúszra
készteli a természet szépsége, Beethoven lelkét megragadja a viharban lombob elemek harca, Prohászka lelkét vegtelenséRbe meríti a
télt naplemente, máskor meg Pilis hegyére megy, mert ott imába
merülve ihletet n}'er. A természet nagy nyitott könyv, melvből az
lsten arca tekint a belőle olvasóra. A természet szereleiének pedig
az a feladdta, hogy e nyitolt könyvben az Isten képének meglátására veztsen. Dc ne állapodjék meg a megpillantásnál, hanem nyissa
meg a lelket a természeten keresztül áradó isteni gondolatoknak.
Malteriinek szerint valahány~zor szó hagyja el az ajkat, mindfl n nyiszor egy· egy kapu záródik a lélekben. Ennek fordítottjaként
joggal állíthatjuk azt is, hogy a természet áhitatos csendjében a lélek
l~flpui kitárulnak s belép azokon keresztül oda az Isten. A termé!';Zr->t mf>ly c.;endjében, egyedüli hallgatásban töltött percek érlelik a
lelket. Itt születnek hatalmas glecserek, itt gyülernJenek a folyókat,
tengereket tápláló bő vizek, de itt, a c;endben akad rá az ember
a saját lelkére s gyüjti lelki erőit is!
Ott szemben, szívben tiszta láng,
S az lsten arca néz le ránk.
LehPlletén ott megterem
Erő, szabads1g, győzelem (Sík).

***
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E cserké-sztörvények mindegyike arra irányul, hogy megteremtse
a harmónikus lelket. S ezt otr, ahol a természetes erőkkel magában
talán nem tudná megt~nni, képes lesz rá, ha a kegyelem munkájába belekapcsolódik. E kis dolgozat célja korántsem volt az, hogy
a cserkészetnek, mint pasztorális eszköznek szükségességét hangsúlyozza, hanem csak az, hogy a már kéznél levő eszközre némi!~ép rámutasson. A cserkészettel szintén lehet harmónikus lelkeket,
illetőleg a lelkekben lehet a krisztusi képmást kialakítani l
Fr. Kázmér.

A

gyöngy.

Hol suilogó mély halk morajba bágyad,
Titkos homályok hűs rejtelminél ;
S a holt derüknek imbolygó imákat
A szűzi, néma, titkos hang zenél ;
S szilaj haboknak nem zúg bősz csatája,
- Sejtelmek élnek . . . mélységekbe zárva :
Ott élt a kis gyöngy . ..
Szívében álmok hallga lángja éled
Nyugalmas órák hárfahúrjain ...
De megrabolja álmait az élet
Kufár szíveknek durva ujjain ...
S őrült agyaknak pénzsóvárgó vágya
Lett napsugáros, tiszta csillogása
Kacér szemekben ...
Majd elfeledték . .. némán, porlepetten,
Egy elhagyott zúg dohos rejtekén
Vágyak születtek a sívár kebelben,
És felparázslott u kihalt remény ...
És sóhaját a szellő. vitte messze
A bús. morajló síró tengerekbe ...
Zokogva búgott minden habja rája,
S a mély ölének hallgatag homálya
Felsírt a csendes. néma éjtszakába ...
Fr. Béla.
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Harsányi költészetének eszméi.
Új vizeken, nyugatos csónakon, szimbolumos vitorlával indult
a halhatatlanság felé; biztos kézzel, merészséggel ve-zette vitorlását
az ifjúság viharin át, a vér lázongásának scyllája és a dicsvágy
karibdísze közölt ki a férfikor csendes tengerére, hogy azon át a
.. Hágia Sophia" paradicsomi kikötöjébe jusson és onnan küldhesse
a mennybe a .. De Profundist". Lanlja nem sokhúrú, de a Napkirály
szépségétöl elvarázsolt lelkű költő ezer és ezer fínom árnyalatot,
érzést, hangot csalt ki belőle. Az élet minden rezdülésére csodálatolJ
dalok, lelke magasztosságát, telítettségét kifejező versek csendülnek
meg lantján. Harsányi Lajost a "Hany" szerelett nádasai között,
meghúzódó Nagyigmánd szülte a magyarságQak. A kics·ny faluból
nagy í v ben emelkedik pályája e-gészen az Ur Szent oltárá ig, ahol
a "Napkirály" szolgája lett. Ma is ott munkálja a Itikek üdvét
Krisztus szöllöjéb~n. Az élet ezer gondja nem törte le pályáját,
nagy fénnyel világít csillaga a borús magyar égen és gondosan állt
őrt szenvedö népe felett. Lantja ma is peng és az érzelmek megszámlálh,.,tatlan sora kergetik egymást strófákba: az I~ten, a haza
magasztalá ,á a. Ű a magyarróna új, dal os költője és a katolicizmus örök szépségeinek buzgó hirdetője.
Nem hírért, dicsöségért ír, szereti a költészetet. Legjobban
igazolja állításunkat e két sora:
Cím nélkül az új vizeken vagyok én
A szent dalolás örökös szerelöje.
Igazi költő ö, mert azt mondja Petőfi: .. A valódi poéta csalogány,
R füzfapoétct pedig veréb. Az első énekel, merl érez, a második
c-.iripel, rnerl ehetnék".
Jelen ér'ekezésünk céljának megfelelöen vizsgáljuk meg, milyen
tárgyak foglalkoztatják Harsányit, az éleinek milyen mozzanalai
hozzák rezgésbe lelkének érzékeny, ezüstösen zengő húrjait.
A katolikus irodalomra, illetőleg költészetre vonatkozóan azt
mondja Várdai Béla, hogy "nem állhat meg tisztán katollkus vagy
legalább is ezzel rokonságban álló tár~yaknál, mert ez a költészel
birodalmának összeszorítása volna, vétkezés a költés:tet rerdeltetése
ellen". Harsányi tudta, vagy legalább i"' ért· zte ezt, azért el-elhagyja
az oltárt, a templomot, és megénekli elröppent ifjúságát, a mándennapi életet. az emberi érzelmeket, a haza, a szülöföld s a szülök
iránti szeretet. Mégis a földiektől való bizonyos elfordulást vehetünk
nála é~zre : ő maga is kimondja : "Csak nem fogok szerelmct énekelni l" Férfias lelkét Isten ragadta meg és legink6bb erről inekel.
Költészetének l "gnagyobb részét lsten, a vallás misztériumai,
a pap, a lélek foglalják le. Ez az ő igazi lerrénuma. Amint lelke
fokozatosan fejlődik igazi papi lélek~é. úgy fordul el költészete is
a világtól. Papi lelke nem talál élvezetet a világban. Látja azt, de
a pap szemével benne él, de mint Krisztus követője.
A szárnyátbontogató, nagyreményü ifjú költő elölt olt áll a
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pályaválasztás nehéz gondja. Egy ideig küzd önmagával. azután
határozottan felel:
... Nem, nem. Hiába.
Tudom már jól, hogy mi az élet.
Tudja, hogy a pálya. melyet meg kell futnia nagyon sok áldozatot
kíván, de e!lzébe jutnak a szent igék, hogy aki gyülöli lelkét, megmenti azt, Vigaszu! szolgálnak a szent szavak. Megszólal a költő
jobb1k énje és buzditja önmagát:
A félúton te sohase állj meg.
Járd meg, ha kezded, a magaslatokat
Odafent az utolsó dombnál
Valaki szentelt pálmát osztogat.
A világszínének csábító dalai elöl elmenekül, bezárkózik, hogy
zavartalanul élhessen az isteni titkok szemlélésében és készülhessen
jövendő nagy hivatására:
Palotalelkem ablakait
Bezárom, mert a földre néznek
Nagy függönyeit leeresztem,
Búcsút mondok a kincseimnek
Felmegyek a rácsos toronyba.
Qtt lakom eztán már egészen
Es éjjelenként tűzfáklya mellett
Az ég ezer csodáit nézem.
Itt a toronyban, távol a világ zajától, látja a nyitott eget, röpke
álomban csupán. Most már nem hallgat a föld sokat ígérő, de kevesel adó csábítására :
... Én bús éjen fényes álmom óta
A túlvilágnak lettem álmodója.
Ezentúl a föld, mindPn lakójával idegen számára: magasabb égi
rokonságra lépett az Úrral:
Nekem sötét a köntösöm.
Fejemen tövis korona,
De a láthatatlan, titkos, égi
Napkirálynak vagyok rokona.
Engem elbűvölt a világ,
Arca halálig megigézett
De szemeim, e napraforgók
Mindig ll Napkirályra néznek.
Ha lelkét a világ nyomasztó, ködös levegője, vagy szürke pora
belepi, felsóhajt :
Ú, én Uram, a mennyböl szállj le hozzám
S ne csak a tájat, lelkem tedd fehérré.
Amikor feljut az oltár felsö lépcsöjére, amikor hallja az Úr szavát:
"már nem mondalak titeket szolgáknak, hanem barátaimnak". lelke
teljesen átcsap az égiekhez. megy az .. aranyország" kapujához és
az odavaló bejuthatás boldog reményében énekli:
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Az aranykapun túl örök a hajnal
Az aranykapun túl titok az élet
Az aranykapun túl a boldog lelkek
Üvegcite•ákon zenélnek.
A boldog lelkek üve~cilera hangjával ös3zevegyül lantjának fen~éges zent>je és illatos tömjénfüstként száll a Napkirály trónu~ához.
A költő e bo!dog percek édes mámorában nem tud másról énekelni,
mint az ö .. Barátjáról", mert az Övé lelt és hozzá senkinek joga nincs :
f;ngem az Úr ragadott el magához
O tet!e szent palástját vállaimra ;
és az édes percek hódító mámorában megszületik a szent misztériumok hatalmas éneke a .. Hágia Sophia". A Hágia Sophiában
nagy vonásokban bár, dP mégis érzékelhető, módon állítja elénk
a hét szentséget, amint azok sorsdöntően folynak be életünkbe.
Mindegyik szeniségnél felvesz egy-egy embersorsot é~ ezt próbálja
megoldani kísérőivel. Kíséretében van a "Doktor", aki a tudást és
az észt jelkFpezi. A nagyvilági életet, a színt. a pompát, a .. Délibáb"
jelenti. A .. Diakonusban" az id~alizmust és az önzetlenséget állítja
elénk. Elindulnak vándorútra. Utközben egyik probléma a másikat
éri, de kísérői nem tudnak megoldá&t adni. Ekkor jön a pap Krisztustói kapott hatalmával és a szeniségek kiszolgáltatásával mindig
szerencsésen oldja meg a problémát.
A papköltő e munkájával a hét szentség himnusát zengi,
vagy inkább Kriszlust magasztalja. aki túláradó szereleiének kifejezéseképpen h8talmas seRitő, erősítő és mentö eszközöket adott a
gyenge emberiségnek. Himnust zeng azért a hét kegyelmi csatornáért,
arnelv által Isten fiaivá. Krisztus "barátaivá" leszünk. Táplálékot
kap a lelkünk, olajat a testünk, hogy erősek legyünk a harcban.
Még az utolsó útra is elkísér bennünket ez az isteni ajándék. Megerősít, hogv az utolsó küzdeiE>mben megálljuk helyünket, hogy el
ne csüggedjünk és az "aranykapun" áthatolhassunk.
Mindjobban tudatára ébred papi voltának és Istentől kapott
nagy hptalrT'ának. Hatalmasabb ö a fejedelmeknél, a királyoknál
ő az U r választottja :
Engem a~ Úr ragadott el magához.
Ö tette szent palástját vállaimra,
Azóta látok minden égi titkot
S enyém az arany, tömjén, s drága mirha.
Nem értitek mivé lettem e percben
Mily szédületes magasokban állok l
Hogy mily kicsinyek hozzám a hegyek mind
S az űrben szárnyaló csillagvilágok
Az Ö hatalmas, szent aranykeze most.
l\1iként örök tűz, pihen állva rajtam
En választotram a legszebb világot ;
A legbölcsebb igéket mondja ajka:n.
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Meg is becsüli ezt a fenséges isteni ajándékot. Készebb a hblálra,
mintsem lep1ondjon róla:
Es inkább ~eghalok, semhogy valaki
A dicsőségem egyszer megrabolja.
Papi lelkéből ered másik, nevéhez méltó műve a "De profundis".
Nem fél már az ifjúságában annyira rettegett haláltól. Ifjú korában
úgy ír róla, mint valami szörnyű rémről. melynek már akkor érezni
vélte hideg, csontos kezét:
Már néha jelzi messze jöttét
A szörnyű rém a fekete vonat
Elgázol majd . . . Iszonyú füstje
Arnnyal borítja máris arcomat.
Bátran szemébe néz a .. fekete vonatnak". Leírja a lélek utolsó
küzdelmét a sátánnal, "hogy ebből a szörnyű imakönyvből" olvasói
bánatot, de örömet is meríthessenek. A remek mű megrázó drámai
képben mutatja be, amint a földről távozó lelket a sátán hét nagy
bűnről vádolja és biztosra veszi annak bukását:
lm most ledőltél. esve szörnyű tőrbe ;
Hiába rejted el festett orcád
Belényom om e rettentő tükörbe;
Nézd meg magad és láttán semmisülve
Jer, fuss az égről, mint a hullócsillag,
Mely eltűnik a feneketlen mélybe.
A lélek elismeri, amit a sátán róla mondott, de őrangyalhoz kiáit
segélyért, és a dekalogus pontjain át bizonyítja jócselebedeteit. "Az
idealizmus híve, melynek védelmében az elvekért vívott heves tusákat, hol nem győzte le egy ellenfe-le sem" mégis "e vérgömbön"
sokszor elbukott titqkban és nyilvánosan, úgy, hogy a "mélységből
száll a szava" az Urhoz, kinek íme kezébe került. Irgalomért esd,
hisz "rét volt a teste, rl1jta durva sarjak", bűnös ember "kinek
minden íze egy kis gyomor volf' "aranyak sárgaképű rabja" és
bizony a vérnek is. A "verejtéke aranyát azonban másnak adta",
a vérrel pedig "szörnyű harcot vívolt és sohasem bukott el készakarva".
Körülbelül ezen átalakuláson ment át Harsányi lelke költés1ele
után ítélve, míg eljutott mai komoly öntudatos papi lelkének te lj es
kifejlödéséhez. Nézzük must öt mit tesz hazája érdekében.
A költők majdnem kivétel nélkül nagy hazafiak. Az édes haza
iránt érzett szerelelüket slrófákba rögzítik, hogy mások olvashassák
és a ~aját, talán lankadó hazas:zeretetüket újra élesszék. Har~ányi
papköltő. Neki tehát kélszeres a kötelessége hazájával szemben:
először a reábízottakat köteles oktatni a hazaszeretelre, másod-zor:
mint költőnek hivatásszerűen kell ugyanezt lennie. Ű megfelel hivatásának. Már első köteteiben megcsendül a hazaszeretet szava. de
még inkább az aggódó féltés szerelett hazájával szemben. Fájó
szívvel látja, hogy a "satnya nemzedék" megveti annak szépségeit,
mert úgy gondolja, hogy :
Kihalt lelkeknek tetszik csak posvány
S nyugatnak szennye,
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de. ha mindenki megveli is féltve örzött hazáját, ha mindenki a
közöny posványába süllyed is, ó biztosítja hűségéról:
Én még szeretlek,
Vízszagú náda~. magyar róna
A lelkem rólad száz dalt összeróna.
Úgy látja, el kell pusztulni a nemzetnek, ha nem ébred öntudatra.
ha mindig csak Páris f'rkölcseiért lelk~sedik, mert :
Nálunk csak cifra rongy kapós
Romlik életünk íze sója.
Egyre fakul a nagy idök
Harcos máriás lobogója.
Kih3l a magyarságból minden nagy eszme és újak nem születnek.
A régi jó erkölcsök alábbhagytak, c;sak egy marad meg: az átkos
pártoskodás és örökös széthúzás. Eppen azért :
... Majd ha holnap pukkan az ágyú. nem lesz
H ü harcosod, csak aki a bért tekinti: a zsoldos.
Mikor ezen sorokat írta. már érezte a háború f'lószelét és ezért próbáltct felrázni a pehhüdt nemze'et. Amikor pedig a háborúnak nem
csak a szele, de világpusztító orkánja is megérkezett. szellemi és
f'rkölc~i megújhodást sürgetett, mert különben biztosan elveszünk. ..
A háború alatt is pengeli lantját. de a béke érdekében és ha itt·ott
megc ;illan szerencse csillagunk, ö is örül az örvendezö nemzettel.
de strófáiból kicseng a béke utáni vágy:
Ú, boldog ország, örök ifjú nemzet!
Testvérviszályokkal örökre hagyj fell
Szánts. vess. s új századokban
Légy Európa virága.
Ann~'ira nem volt a háború barátja, hogy átkot mond mindenkire,
aki élteti azt:
Megátkozom lantban minden elödöm
Ki koszorút nyujtott a vérbengázoló
Kényúri gőgnek.
A nagy világégés után örangyalként vigyáz nemzetére. A felforgatók
ellen .. éles karddal .. áll ki, hogy az erkölcsi mételyt terjesztöktől
megóvja honfitársait. lantját kürttf'l cseréli fel és teleharsogja a
cinnkaországot, hogy vigyá~zanak és óvakodjanak a mindent megfertöző erotikus irókróL Sőt tovább fTiegy. Felszólítja a katoliku~
írókat és köl öket. hogy ök is álljanak sorompóba és védjék a magyarságnak még megmaradt jó erkölcseit :
Hahó l Hahó l legyünk ma ébren l
Megcsúfolni szent palotáok ékét
Sötét csapatok tartanak erre ;
Han!ljuk muzsikás, szitkos és öblös!
Dalos örség fegyvE-rre l
Hogy munkája annál biztosabb legyen, a magyarok Istenétől kér
segítséget :
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Uram ! Uram ! szent sátorod meglépni
Jaj c !lak nem hagyod?
Merl magyar vizen énekes ajakkal
Nem élt még ennyi vad lovag ...
Bomlott, romlott. beteg legények.
Kiknek dala szép, de káromló !
A "Boldog költő" cimű kötetének második ciklusában: "Vagyok az
égen tündöklö szivárvány" legitimista politikáját vehetjük észre.
Ezek a legitimista versek a költöi hatásig semmiképpen sem érkezhettek el. ..Itt sem talladja meg úgy magát - mondja Váradi Béla
- Harsányi költöi tehetsége, de nyilvánvaló hogy itt a költöi készség a politikai cél szolgálatában van; az efféle versek kategóriáját
pedig máskép, mint Goethe, mi sem tudnók elnevezni. A politizáló
versek hatása áldatlan. Aki azonos pártállás mellett olvassa. nyilván örömre gerjed, de ez a vígság, ha komolyan elemzi nem a
müélvezöé lesz, hanem a kellemesen apostrofált pártemberé. Aki
viszont ellenkezö nézetból tekinti, az meg szintén azt a költészetet
nem engedi hatni magára, mely az efféle versekben surrogátumként
esetleg mégis megvan, hanem mindenek elölt felvonultatja a versek
terorja ellen a maga ellenargumentumait Mindkét esetben a költészet húzta a rövidebbet amint hogy n} ilván már a költ ö lelkében
is". Próbáljuk azonban költönk ezen művészeti ballépés et menteni,
mert ö ez~el is ha:.t:ája jobblétéért fáradozdt. Igy tanították otthon,
ezt tanulta Fertö minden nádszálától, ezt súgla fülébe a nádasi napkelte, ezt a nádasi alkony. Ezért tesz ö ily öszinfe fiúi vallomást
hazájának:
. . . Míg tiszta lesz a szellemed, a véred,
Az elfajulást amíg meg nem éred,
Mindig szeretlek.
A hazájál nagyon szerette, de a hazfin, a szülöföldön belül van
egy hely, amely mindennél kedvesebb. E kedves hely pedig nem
lehet más, mint az ezer emlékkel bövelkedö szülófalu. Harsányi
kifogyhatatlan szülöföldjének, a "Hanynak.. dicséretében. Minde 'l
köve, minden bokra egy-egy emléket öriz számára. A náda~. a
szent "Hany" állandóan foglalkoztatja költöi lelkét és sohasem szünetel annak dicséretében. Egész költészetében egyszer hagyja d a
nádast, hogy másról énekeljen :
A Pánsípot levettem néma számról
És messze dobtam a Fertö vízében:
De mint mikor két szeretö szív búcsúzik, szomorúság szállja mrg
az elválni készülöket. így a nádas is, mert szerelmesének búc.;úja fáj:
A pásztortüzek rögtön hunyni kezdtek
És néma lett a szent Hanyság vidéke.
Az élet korán elszólította a Fertö mellöl, belekerült a nagyvilás.:i
zajba. Egy pillanatra feledni látszott a nádast. De föltérn idt költöt
lelkiismere~nek a szava és hallani vélte szerelmesének pa.,r.szát :
Es vádolva mondták : íme elfelejted
A fertómenti szűz hazádat.
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Elgondolkodik a költő :
Vár szeretöm a Hanyság néma csendje.
Felújulnak lelkében a kedves emlékek: a falusi "kék" ház, a "nagy
udvar",~a "levendula illat", képz .. letben hallja a nádas susogásét.
Felébred lelkében a vágy ,.Hany .. után:
Azóta sehol ninc:;en maradásom.
E1gem hazahívnak a nádak.
Mikor újra olthon van a susogó nádás zsombékos partján, megszállja az ihlet, de tolla gyenge, nem képes gyenge emberi szavakkal kiFejezni, amit lelkében érez, mikor a titkolódzó, sultogó nádast
hallgatja:
Olykor este, ha zúgni kezd a nádas,
Lantomba kap a szél s riadva hallok
Belöle himnust vagy tüzes danákat ;
De az ábrándok, a fantázia h!italmas szárnyalását szavakkal nem
tudja kísérl)i, ezért lemondóan ír :
Es összetörnek ábrándos reményim.
Mert érzem, soha nem lesznek megírva
Az én igazi - legszebb költeményeim l
Leya négy levelében megénekli a négy évszakot a Fertőn. A lavaszt
így kezdi:
A Hanyba tegnap fu'otl be a tavasz,
Muzsika szóval fogadta a nádas
S most minden ujjong itt a Fertő mentén.
Rajongva nézi, mint építenek a hódak. A Fertő felett "sirályok szállnak, mint szép üzenetek". Lesi a természetet, tanulni akar tőle
költészelet :
Hétágú Pánsípot ves~ek kezembe
Ha jő az est s lesem titkát a nádnak.
Az örömitta~ lélek azonban szomorúan tapasztalja, hogy nem rajong
mindenki úgy a természetért, mint ö, kipusztítják a nádast. Elvész
hazájának sok vadregényes tája :
Kipusztul a nádas, felmérik a rétet,
A táj költészele mind, mind semmivé lesz,
Már nem is sokára.
Ft'I-felsír, nehezen tud megbarátkozni a gondolattal, hogy költészetének ihlet~je, ahova annyi kedves emlék fűzi, így elpusztul:
Ugy !liratom,
Mintha megverték volna le~kem,
Mert éa a pusztuló, nagy nádast
Halálosan szeretem.
Egy dolog enyhíti szomorúságát :
Hogy én ezt a hideg kort meg nem érem.
Amikor halálra gondol a költő, tudja, hogy az emberek nem fogják
megsiratni. senkisem érzi magát vesztesnek egyedül a nádas. az ö
.. szerelmese" fog zokogni elmúlásán :
De éjjelenként felsír maid a táj, hogy :
Meghalt a nádak nagy szerelmese.
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Éppen ezért nem akar a keményszívű emberek közölt pihenni,
hanem a "nádak lábainál", hogy halála után is hallgathassa kedvesének búsongó dalát :
E nádvidéken szerelnék meghalni
Lótusvirágos puha lápon.. ,
Porom felett emlék gyanánt egy
Elnémult fehér kócsag álljon.
Élénken él lelkében az emlék a nádas közelében álló szülói házról
és benne a jó szülókról. Több költeményében emlékezik meg róluk,
hiszen nagyon szerette őket és a szülók iránti tisztelet, az eltávozoltak iránt a kegyelet diktálja ezt. Sokszor emlékezik a szigorú, de
jó édes apáról. A nady festett kép előtt gyakran idézi fel önmagában édes anyjának emlékét, kit ugyan sohasem látott, amint írja is:
Halálod életem perce volt .·.. Nagy Isten
Bús kék szeme nem látott sohase engem.
Elhagyva a szülói házat. ggakran száll haza gondolatban. Boldogságot, megnyugvást merít a múlt kedves emlékeiból, de mikor a
qondolatok során előkerül a kékszemú nő képe, ellágyul a szíve,
reszket lantján a húr és sírni kezd :
Lelkemben még ilyenkor visszalobban
Napfénye udvara egy régi háznak
S mint mikor álmos, szóke gyermek voltam
Siratni kezdem halkan az anyámat.
Feltünóen sokat foglalkozik gyorsan elmúló gyermek- és ifjúkorávaLÚgy
látja, szinte gondolatok szárnyán röpült el gondatlan gyermekkora
és rem6nyekkel teljes aranyifjúsága. A mult emlékei közölt "szóke
gyermeket" lát éR fái. hogy az már elmúlt:
Pirosarcú gyermekkorom
Siratlak minden holdvilágnál.
Ifjúságáról gcndolkodva kedélye borongová lesz és együtt szomorkodik az elmúlást lemondóan váró nádassal :
Lelkem nagy őszi sárga· nádas
Ssintén halottat rejt a mélye ;
Föl-fölhangzik éjtszakánként
Fekete gyász zenéje;
Oda van az én, oda van az én
Lelkemnek ifjúsága.
Mindent meglenne, hogy lehelóvé tegye a lehetetlent ;
Lelkedbe lopnék minden álmot
Mikor piros a hegyorom,
Ha még egyszer visszajöheinél
Én álmatag ifjúkorom.
De ha már vissza nem hozhatja az "eszményi• ifjúságot, legalább
elidőz lelke a mult kedves emlékein, az aranyifjúságon, ezen a
..fu lócsillagon" :
Akiról zeng az ének
Nem álom az csupán
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Nem is rajongó jó szülö
Vagy szöke, karcsú lány.
Akiröl zeng az ének
Az egy eszmény maga,
Letört reményes ifjúságnak
Ndgy, futóc~illaga.
Ez nagy vonásokban Harsányi Lajos köl!észetének eszmevilága.
Ábrándozó ifjú. a nádas imádója, a világ~al küzködö ifjú pap, majd
a hazaszeretettöl lángoló költö. Lassan kifejlödik az öntudatos, komoly papi lélek és ezen fokozatos fejlödés közben áthalad életének
delelöjén. Már nem zavarják a külsö dolgok, Istennek él, lelke virágozza az isteni erényeket:
Ú, én Uram a lelkem mosl virágzik
Kimondhatatlan sok virág van ottan
Enqedd, hogy éltem öszén én is dúsan
Álljak elölted érdemmel rakottan.
S ha kész leszek, az aranykaput
Megdöngetern hétszer merésszen.
Kijönnek értem és diadallal
Bevonulok egy tüzszekéren.
Fr. Konstantin .

•
PÓSTA.
Vajdahunyad. Ha nem mentegetik a Ferences Nemzedék késését. akkor is
tudtuk volna. hogy nem a Testvérek lelkesedése lohadt. hanem egyébb akadályok
támadtak. Az ifjúság ideálizmusa sokszor szemben találkozik a részvétlen reálizmussal! Küiönben gratulálunk becses számukhoz l Pax!
Szombathely. Az Ifjúság gazdag és értékes számához, a komoly tanulmányokhoz, kedves elbeszélésekhez és mély eszmefuttatásokhoz gratulálunk! Elmondhatják, hogy minden betűhöz és rajzvonáshoz a tulajdon veritékük tapad ; de épp
ez emeli az ifjúságat a nyomlatott testvérlapok fölé.
JászberP.ny. Munkáikat szereleltel várjuk. Tudjuk, hogy kevés idejük van,
cie cs11k adódik néha alkalom : küldjék csak be bátran ! Béda testvér másik versét
(A t11\·Hszt idézem) alkalomadtán fogjuk közölni. lsten veletek l
.
Róma. G. G. Gyászodban oszlozunk Veled s imádkozunk, hogy a Szentlélek
Lristen annál bövebben kárpótolion azokban a kegyelmes percekben, melyekben
<>bben a félévben lesz részed az örökfogadalomtól a papszentelésig. Sokat gondolunk Rád és imádkozunk Érted : ut in messem tuam mittas operarios inconfusibiles,
Te rogamus audi nos!
Pécs. Kolléglum. Kedves kis Testvéreink! Kis lapotokat, a Szeráfi Ifjúságot
mindig örömmel vesszük kezünkbe, mert a jövendó ferences ifjúság törhetetlen
élnial\arását látjuk benne. Hisszük, hogy a M. U. is lelkes munkásokra fog Bennetek
találni Csttk bátran elöre! Sic itur ad astra l
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F I G YE L (j
Ezerkilencszáz éves arc.
A ma erjedő világkaoszában nincs
semmi, ami jobban megérdemelné
figyelmünket, mint Krisztus jegyesének, az Egyházhak az arca, (élete).
.. Romano Guardini szerint minden
élet, ugyan nem ellentmondóan,
hanem ellentétesen van felépítve.
Ezt legjobban egy ellentélpár példájával mutathatjukmeg azok közül,
melyeket Guardini szerint a konkrét életben találunk: a szabályszeraség és az öseredetiség ellentéte."
(F. l. J. Buytendijk Groningen): "A
természeti jelenségek szimbolikus
lfVtalma". Athenaeum, 1931, 494. l.)
Az Egyház, Krisztus jegyese arcán
ott találni ezt a két ellentétet ! Szabályszerúség, merl : "egy a test és
egy a lélek, amikép hivatástpk egy
reménységre szól. Egy az Ur, egy
a hit, egy a keresztség. Egy az
Isten és mindeneknek Atyja, aki
mindenek fölött, mindenben s mindnyájunkban vagyon" (Ef. 4, 4-6}.
Az Egyházban tehát az egység adja
a szabályszerüs~g jegyét. Egy hit,
egy dogma, egy Ur. Ez a megbonlhatatlan szabályszerüség a titka az
Egyhá~ ezerkilencszáz éves életének! Ugy, hogy kevésbbé elfogult
ellenfelei csodálattal néznek 1900
éves arcába. S elismeréssel is.
Csakhogy sokuk részéról olyan ez
az elismerés, mintha klasszikus
görög szobrokról lenne szó, melyek
évezredeken keresztül állják az időt,
de mereven, márványhidegen. Halljuk csak a kiváló történetbölcselót
és szellemtörténészt, Croce Bene·
dettol : .. A szabadság, vagy más
néven humanitás (nevén a gyereket !
szabadkómüvesség l) az egyetlen
eszmény, mely rendelkezik azzal a
szilárdsággal, mely egy ideig a
katolicizmusnak is föeróssége volt
és azzal a hajlékonysággal, mellyel

a katolicizmus sohasem dicsekedhetett; ez az egyetlen eszmény, mely
mindig bizalommal tekinthet a jövő
elé és nem igyekszik azt eleve
valamilyen különleges és esetleges
Formához rögzíteni." Az örökké hazug sátán éles profilja vág elő Crocenak következő soraiból is : .. A
katolikus Egyház nem tudta követni
ellenfeleit azokba a magas szférákba, amelyekben ezek mozogtak
s ezért mindinkább politikai hatalomra hagyatkozott" (Storia di Eorope nel secolo XIX, 1932, 368 ;
hamarosan indexre került A. A. S.
1932, aug.).
Aki ismeri az egyháztörténelmet
és a katolikus Egyháznak arculatát,
amelynek vonásai 1900 éve ugyanazok: 1900 évnek megcsodált szabályszerüsége ; az észreveszi, a
Krisztus jegyese ellentétesen felépített, életének másik jegyét is, az
óseredetiséget, vagyis az örökké ifjút,
újat, sajátost, és egyszerit és eredetit. S ennél a hajlékonyságánál,
ifjúságánál fogva - mely érvényesítette mindig a krisztusi szellemet,
a szabályszerüség nagyszerú megőrző és irányító, végtelenbe ívelő
párhuzamosai közölt -· az Egyház
és világtörténelem levont s talán
közeljövöben diadalmasan levonandó következtetése alapján az egyetlen biztató csillag az emberiség
sötét útvesztőiben, amely útvesztók
már nemcsak vallási, erkölcsi, de
társadalmi s gazdasági romlásba
vitték a modern embert. Nem is
tudjuk, mi szebb az Egyház fölséges
arculatán, életében : a szabályszerüség-e, vagy az őseredetiség (az
eredetiség, az alkotás-e)? "Egy az
lsten és mindeneknek Atyja, aki
mindenek fölött mindenben és
mindnyájunkban vagyon". Szen

Fr. Elek:

Pál e szavai szeri11t ugyan Isten
mindenek szerzóje és fönntartója,
inspirálora (Szentlélek !), tehát a
szabályszerűségé is és az óserede~iségé is. De talán szabadjon, mégis
legalább a földön még küzdó Egyház arcán jobban meglátni az -eredetiséget és az alkotást. Miért?
Egyszerűen azért, mert az örök
szabályszerűség teljesen lsten műve,
(dogmák), míg az alkotás, vagyis
Guardini terminusa szerint, az őse.redetiség, a Szenilélek és a Krisztus
mísztikus teste tagjainak a közös
mÍíve, amennyiben az Egyház életének e második jegye a· szabadakarattal megajándékozot ember
közreműködése nélkül nem · alkofódik.
Az Egyház arcának igazi fényessége niindig is tag;ainak szentsége
volt. Az Egyház célja is ez. S minél
szentebb tagjaiban, lsten előtt annál
kedvesebb s annál gazdagabb az
ú. n. thesaurum Ecclesiae.
·. A szépséges szabályszerűség ennélfogva Isten előtt valóban csak
hideg márványszebor lenne, ha nem
Jüktelne a szépforma alatt az alkotás és tevékenység szíve.
· Az Egyház azonban, még sohasem került a klasszikus szobrok
sorsára : · élettelen, hideg márvány
s~psé8:ek sorsárai Ez egyenlő lenne
a halállal! Merev szabályszerüséggel, élet, és alkotás nélkül.
· A Római Katolikus Egyház mindig szent volt. Minden korban voltak
kivál$) szent tagjai, akik a Szenilélek Uristen megszenteló erejéhez a
maguk szabadakaratát hozzákap-
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esolva a legteljesebb tartalmat, életet adtak a · szabályszerúséghez.
Bizonnyára Croce Benedetto és a
többi tagadó Croce-ék sohasem
forgatták a Szentek Életrajzait l ·Ha
megtették . volna, akkor ó és társai
legalább egy percre gondolkodóba
eshettek volna és kicsit reszketett
volna a toll kezükben, mikor az
Egxház megmerevedéséról írtak.
Es nem néztek bele a ma küzdó
Egyházának arcába sem ! ! ! Ilyen
arcot hírhedt· Holywood-juk nem
produkál. Ó, Istenem, csak nézne
bele a hitetlen,· szegény, tanácsnélküli világ ebbe a csodálatos arcba,
ebbe a véres arcba s könnyes szemübe l ! l De mégis szent tűztól ;
örömtől, igen, az igazi örömtól
hajnalpiros arcba l - amint égre,
imára emelt kezekkel íme, már 1900
éve egyedül igazi tanács és életadó
anyja a jövó-menó, születó-hal6.
sze~ény, hontalan emberiségnek r
O tölti meg tartalommal az üres
formát ! Isteni szereleltel szegény
Istenkereső szívünket l O töri meg
házanépének a szeniségek égi
Kenyerét l Sót, sót, a földi kenyeret
is - minden arra mutat- csak O
nyujtja önzetlenül. igazságosan.
mint édesanya (Rerum Novarum.
Qupdragesimo Anno).
O, Croce Benedetto. te szellemtörténész vagy és így nem isrqered
fel a szellemek já1 ását l ? l Es ti
páholyok. ateisták, szovjet. Hitler.
csak egy pillanatra néznP.tek erre
az 1900 éves arcra r Vakító fénye
Saulból Pállá avatna titeket ll
Fr. Elek.

ÉLETONKBOL
F.Yházirodalml Iskolánk XI rendes
9lla1isét (1932) nov. 30-án tartottuk.
(Szavalóveraeny). Elaadásra kerOlt Sik
Sándor Mózes c. költeménye. A négy
pályázó közüla kitazött dijat (Prohászka
~ Elmélkedések) Fr. Kázmér nyerte
el. - Ezzel be is zárluk ez évi Gléseink sorát.
Tlsztú.Jit6 OléaOnk, dec. 21-én. Fr.
Elek, jegyzó beazámolt Iskolánk 1912
évi mGködésér61. E szerint az Iskola
tartott 12 gyGlést : ebbeSI l disqyQiés
(nov. 7-én B. Duns Scotus liazteletére)
és l szavalóverseny volt. A szeptemberben megalakult szakosztályok összesen 24 ll)'(ilést rendeztek. A rendes- és
szakosztálygy(iléseken a szereplések
száma együHvéve 91. Ebból értekezés
37, elbeszélés 13, költemény ll, forditás 5, beszéd 10, szabadelaadás 2,
szavalat ll, zenemü 2. (A leasikerültebb munkák javarésze ft Magyar Umbriában is megjelent).
A jelenlés után faL Elnök Atyánk
aszinte elismeréssel emlékezett meg
Jskolánk volt munkásairól, kik már
kinn dolgoznak az élet küzdól..rén s
akik annakidején az Iskola s a Magyur
Umbria nivójának emelésében oly dicséretreméltó tevékenységet lejtettek ki.
.Ma.id tilkos szavazással megejtettük
az új tisztikar választását. Eredmény :
titkár Fr. Ince, h. titkár Fr. Ephrem,
jegyzéS Fr. Béla, h. jegyzéS Fr. Kázmér,
könl_VIáros Fr. Vitái, segédkönyvtáros
Fr. Dameszcén Az egyes szakosztályok vezetói : szentlrástudományi szakoszt.: Fr. Ephrem: elméleti tudományok szakoszt. : Fr. Rogér: gyakorlati
tudományok szakaszt.: Fr. Kázmér:
történelmi szakoszt. : Fr. A_Flellusz :
asé_pirodalmi szakoszt.: Fr. Tarzicius.
Febr. 8. Iskolánk 1933 évi l. rendes
gyülése. Számai : l. Szentbeszéd. mondotta P. Bertalan : elabdásában az
imádság szükségél és szükséges tulajdonságait (hit, alázat, álhatatosság) fejtegeHe. 2. Luther neuezetesebb ferences
ellenfelei, tanulmány, irte és fetovasta
Fr. Agnellus. A szerz6 célja volt, hogy
kimutassa a HeFele-KnöpOer-Kovácsléle Egyháztörténelem azon állitásának
tarthatatlanságát, miszerint az ágostonosok után a Ferencesek közül csatlakoztak legtöbben Lutherhez a hitújitás

folyamán s megmutassa, hogy nagyon
is sokan voltak a ferericesek között, kik
mint apologéták v. lelkipásztorok határozottan szembehelyezkedtek a reformátorokkal. (A dolgozat jelen számunkban megjelent), 3. Sajó Sándor : Magyar
ének 1919-ben, szavalta Fr.· Kázmér.
4, Sunt Bonaventura jsmerefelmélete.
irla Fr. Ro~rér. Birálat. (Igy jelöljük azokat a munkákal, melyeket szerz6ik a
megleleló szakasztélyban már felolvastak·
s az Iskola elé csak bírálatra kerülnek ;
a szakosztályokban u. i. azoros értel~m
ben vett birálatra nem kerülnek. Tartalmukat a szakosztályok beszámolójában ismertetjük). 5. 8. Duns Scotu.~
és a ferences hagyományok, tanulmány.
írta Fr. Damaszcén. Bírálat. 6. Szent
Bonaventura metafizikája, tanulmány.
írta Fr. Rogér. Bírálat.
Febr. 22. ll. rendes gyalésünk. Számai : L A szenfmise fölsége Prohászkánál, tanulmány írta Fr. Anzelm, Felolvasta Fr. Kázmér. A szerz6 a nagy
püspök kifejezéseivel vázolta. hogyan
érzett és gondolkodott a szenimiséról
Prohászka, és mily lélekkel mutatlp azt
be. 2. Szentbeszéd, mondotta Fr. Agoston. Témája: mit jelent számunkra
J~zus jelenléte az Oltáriszenlségbe"ri.
(Elet-. eró-. s örömforrás, elrejtett kincs).
3. A cserkészet, mint a lelki uezelés
eszköze, tanulmány, írta Fr. Kázmér.
Bírálat. E munkát szerzóje a gyakoriali
szakosztályban felolvasott dolgozala
alapján írta a itt inkább a lelki vezetés
szempontjából vizsgálja a cserkészetel.
4. A miaztikus oloasmdnyok megoá·
logatása, értekezés, írta Fr. Ephrem.
Birálat. Végül 5. bírálatra kerültek Fr.
Béda : Haza szállok olykor ... , A
tavaszt idézem. és Fr. Béla: A wöngf:l
c. költeménye.
A szakosztályok beu6molóJa. A
szenlírástudományi szakosztály dec.
10-én tartott gyülésén Fr. Ephrem Szentírási kódexirodalom c. felolvasásában
ismertelle az újszövetségi szent könyvek kéziratos emlékeit, a kódexeket.
. az egyes kódexcsaládokat, a vevezetesebb kódexpéldányokat : majd a legújabb Gasquet-féle Vulgata-revizió mun·
kálatait méltatta. - Jan. 2-án Fr. Ince
olvasta fel Temesoárf Pelbárt zaoltdrmagyardzata c. tanulmányát, melyben

az elsó . európaihírü magyar teológusnak a ~soltárokhoz irt kommentárjál
ismerleli. meg, 8 lernutalja az imádkozó
Pelbárlol. A kommentár introdukció&
résZé után rátér ll szám- és zenemisz·
tjkai elemelue 8 végül néhány . gyöngyöt mutat be szemelvényes fordlláilban.
. ,Az elméleti tudományok szakosztályában dec. l-én Fr. Rogér olvasta fel
~nt BonaDentura ismeretelmélete c.
~olgozatát ; az ismeröelany és az i&merettárgy fogalmának liszlázása után
az alsó, majd a fels6 értelem tevékenységeiról tárgyalt. - Dec. ~án USYancsak Fr. Roaér Szent Bonauentura
metafizikdia címen ismertette a Szerali
Doktor ontológiajának alapvető. •6teleit :
a lét elveit. a dolgok. létezési módjail
''"·· s a legszebb bonaventurai tételt.
az analógia enlis-t, mely szerint a teremtmények magukon 1\ordják a Teremtő alkotó kezének nyomát.- Febr.
11-én Fr. Ince Duns Scotus tanítása a
boldogit6 lstenlátásról c. dolgozatában
el6adja o) Scotusnak az lstenlátcie lelaetOsé&ére vonatkozó észérveit, m~ b)
tanitasát az lstenlátás alkotó elemeirel : a dica6ség világosságáról és az
eJze& 161ekról s c) az Istenlátá! tökéJe,eJSéleir6l és sajátosságairól. Erdekes
SCotusnak az a tanítása, hogy a természe• hozomanyai az örök boldogság
t~kéleteaaégél befolyásolják s az egyéni
~enialitás foka szerint is az egyik többet lát meg Istenben, minl a másik
(c&. : Magyar Umbria VI. 1932 144.). A gyakorlati tudományok szakosztályának nov. 19-én és dec. 2-án tartoll
gyQlésein fr Kázmér olvasta fe) A
aterkészet ielentó:slge a keresztény
neuelésben c. dolgozatának els6 illet6lea második részét. A szerz6 a cserilisz
tizparancsolat nyomán a cserkészet
pedagógiai értékeit tárja föl. A cserkész
egyéni szempontjából négy viszonyt
~llapit meg : a cserkészviszony lstenhez, önmagához, felebarátaihoz és a
természethez. E viszonyok vizsgálalába
beleszövi a cserkész tízparancsolat
megfelelő pontjait s rámutat azok nagy
léleknevelő és gyakorlati jelentőségére.
A történelmi szakosztály marc. 9-én
tartott gyülésén Fr. Ince olvasta föl
Temesvári Pelbárt kútföi c. dolgozatát,
melyben rövid .kortörténeti beállilás
után sorravette azt a kb. 300 részben
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Kapisztrán-nyomda, Véc.
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skolasztikus, részben ó"eresztény, részben pediiJ pogány iról 68 inO'vel, melyet
Pelbárt mQveiben idéz a vé&Ol felsorolja Pelbárt egyéni lapaszial1llait.
A szépirodalmi (és szlpmüumetl)
szakosztály. nov. 20-án· Szent Cecilia.
az egyházi z~ne égi pári(OIJójának Iluteletére kis zenés ·. ünnedélyl rend~
a köv, rnüsorral: l. Piel: PJ-pelildfum.
harmóniumon iátsza ·Fr. Benjamin i. 2.
Dueftes, hegedün játszék Fr. Ince a
Fr. Tarzicius ; 3. Szent Cecilia és az 81F·
h6z zene, beszéd, mondja Fr. Béla i 4.

Beethouen : Op. 40. Romanze, heseelGh

játsza Fr. Ince, harmóniumon kltéri
fr Engelbert: 5. Mo"at: ·Menuefto Paa·torale, elóadják; violin l. Fr. Ince, ·v.
U.· Fr. Tarzicius, cselio fr. Kázmir.
harmóniumon kiséri fr. Engelbert·: Dec. 7-én Fr. Agnellusz olvasta lt;l
Emléltezzünk régielmSl c. kollekei~
íatleirásának negyedik utolsó· réaét.
melyben, mint a többi részben kollekciós élményeit ecsetelte. - Dec. 18-án
fr. Elek A Pouerelio nyomdbata c.
ell>euélésében írta le Scifi Kl4ra é&
Ainea kololtorbatérésél. kiknek családja· mindent elkövet, hogy ezt megalladályozza. Febr. 23-án Fr. Tarzia"ua
olvasta föl az oaztdly eW miasZidndrfQia c. elbeszélését. A miaaziók jav6i'a
gy(ijtó kis Imre a legnagyobb
sei lép 8Z iskolába. de 8Z utolsó pillanatbad Gál Bercinek ad 10 penr"L
mlvel ez nem tudott gyüiteni, mett
beteg édesanyját ápolta. Imre nem
nyeri el a kitQzött jutalmat, de ép lemondásával lett az osztály elsó miázsziónáriusa.
Vlzag61nk. Félévi vizsgáink a f'ótisztelendó Tartományiönök Atya elnöklete alatt a következó sorrendben
folytak le: Jan. 13-14-én erkölcstan:
20-21-én dogmatika, egyházt&iénelem
és patrológis i 27-28-án azentfr4slucto:
mány, alapvető hittan és szertartásten.
Ordln6ctók. Március 12-én szentette
diakonuasa Nagyméltóságy Kriston
Endre püspök úr, Elek, Agoston és
Anzelm testvéreket, Agnelluszt testvért pepig szubdiékonussá. A Szentlélek Urislen kegyelme és ajándéka
boldogitsa őket s készltse ela a pepi
élet örömeire és küzdelmeire l
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Fr. Béla
jegyző.
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Müvezetó: Farkass Károly.

