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MA6YAH UMBRIA 
A FERENCES KAPISZTRÁN-RENDTARTOMÁNY IFJÚSÁGÁNAK 
ÉVNEGYEDES FOLYÓIRATA.,:-- SZERKESZ'f,IK: A GYÖNGYÖSI TEOLÓGUSOK. 

EHzmék út.Ján. 

A tavaszi napsugár éltető melege· életet varázsol a földre. Mi.n
den növény a földből nő, de virága .l nap.;ugárban szovi legszebben 
színpompás szirmait, bár egész bája, alakja s illata a gyökérből való. 

Az emberi lét színes virágait az élet' nagy .es~méi színezik, noha 
erejük éltető gyökere .. én" -világunk titok;l;atQsan gazdag re]telmeiből 
ered. A létért küzködő embernek ~en1mite sincs oly nagy szüksége, 
mint az eszményi világgal való kapcsolatra úgyannyira, hogy bátran 
mondhatjuk : ma .. a nagy ideálok, mint életszükségletek léptek 
l . k "1) e en . . 

Az eszme mindenkit foglalkoztat, de leginkább a mai fiatalsá
got. mert rajonganak az életért és szomjazzák azt. Hisz az ifjúság 
öntudatát az életbelépéskor nagy célok, magasztos eszmék, tettre
vezérlő elvek lelkesítik. Kellenek nekik irányító eszmék, vezető gon
dolatok, tiszta elvek, melyek tele vannak fénnyel és ragyogással, 
mint a nap az égen, hogy eligazítsák törekvésüket .. Az élet útvesz
tői" -n át a végtelen valóság, az Isten felé. 

Azért dolgozatunk keretéből kizárjuk mindazokat a motívumo
kat, amelyek bármiképen is száraz bölcseleti fejtegetést követelné
nek. Csupán csak annak kimutatására törekszünk, hogy az eszmék 
mennyire befolyásolják az életet. A történelmi idöket nem az el
vont eszmék, hanem azok gyakorlati megvalósítása hozza létre. A 
természetes világ fölé emelkedik a természetfeletti élet valósága. Az 
eszmék is v. a természeti, v. a természetfölötti létrendbe kapcsolják 
az embert. Dolgozatunk azért két pontban tárgyalja az ember életét 
eszméi útján : 

l. a természetes világrendben. 
2. a természetfölötti élet szempontjábóL 

l. 
Mi tehát azoknak a nagy eszméknek gyakorlati meghatározása. 

amelyek vonzó és hajtó erő gyanánt lépnek életünkben ? Az idealiz
mus magas, fönséges, szent gondolatai az élet és az örökké~Jaló
ság értékeiért folyó küzdelemben legyőzhetetlen nagyhatalmat jelen
tenek azoknak, kik erre törekszenek. Vagy lehet "gondolat, mely ki 
van tüzesedve az érzelem től, melyben az idealizmus páthosza lüktet. .. 

1) Prohászka O. : Soliloquia. ll. ö. M. 24. 26. 
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És az eszme lehet gondolat. melynek ,.fönséges arányai elölt a világ 
összetöpörödik."~) 

Eszmék hatása alatt állunk. Jóllehet ez az eszményi világ ön
tudatunkban nyílik, de ereje nem a vérünkból veszi életrevalóságát, 
hanem ,.az embernek emberfölötti superindividuális elemé "-ból. " 8) 

De nemcsak egyedek, hanem korok és korszakok alakulnak s 
változnak azon az eszmék szerint, amelyek a korviszonyok fáján 
nőttek. A vezetö gondolatoknak hatása azután ráüti bélyegét min
denre : irodalomra, müvészetre, ízlésre, politikára, közvéleményre és 
mozgásba hozza a világot, mint az Oceán hullámait. {gy a keresz
ténység tért hódított magának és a fölbomlott római birodalom rom
jain kialakította a középkori keresztény társadalmi rendet. A keresztes 
hadakat századokig lelkesítette a Szentföld igézete, Jézus keresztjé
nek varázsa. Forrongó történelmi idők forró naprnelege hívta életre 
azt a kort, melyben : 

Assisibe egy éjjelen 
Csodát dobott a V égtelen ... 

(Mécs László : Menjünk Assisibe.) 

és Ferenc testvér kordájával gúzs ba kötötte a már villogó töröket 
és kardokat. Alakja végig vonúl azóta minden századon s szelleme 
tudományt, müvészetet és evangéliumi életet inspirált. A katholikus 
restauráció korában a .. több élet" -et szomjazó lelkek tüzet fogtak 
azoktól az eszméktől. amelyek az Egyház életének új erőt kölcsö
nöztek. 

De van a történelemben arra is sok példa, hogy az emberiség 
harsonazengés és diadalkiáltás közölt hozott egy-egy hazug, aljas 
eszmét a világ színpadára s álnokúl bel ee te magát a .. meggyőző
dés" -ekbe és nem volt hatalom azok kiirtására. Ezek forrongás ba 
hoztak népeket s nemzeteket és terrorral .. c .. ináltak" a boldogító 
"új korszak"-nak olyan társadalmi rendet, amelyben e•zme és szen
vedély egy nivóra került. Gondoljunk csak a hitújításra v. a francia 
forradalom "liberté", ..fraternité", "egalité" eszm éire, amelyek gyá
szos végzettel sújtottak hitet, hazát, Egyházat. nemzeti érzést egyaránt. 

Vagy mit szóljunk a modern álpróféták eszmeáramlat~ihoz, 
amelyek kacsaszárnycsattogással akarják az embert a nitschei "Uber
mensch" magaslatára emelni? Ezekre vonatkozik a Divina Comme
dia vádja: 

Mindenkinek soját eszméi v1mnak : 
azokra büszke és azokat prédikálják ! 
s hallgatni kell az Evangeliumnak ; 

<Dante-Babi ls: Paradizo. XXIX.) 

Minden eszme térhódítása csak nagy küzdelem. nagy erőmeg
feszítés árán tudja lábát megvetni ; de mindenáron érvényesülni akar. 
Mi hiszünk az eszményi világ létezésében s életünket aszerint akarjuk 
alakítani. .. Az emberiség életének fenékhulláma az eszme, az elv, 
a gondolat. Eszmék szerint alakul a világ, történelem, kultúra, köz-

2) Prohászka : Élet igéi. Ö. M. 13. 158. 
3) 3. Prohászka: Élet igéi. Ö. M. 18. 217. 
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vélemény. Az élet tarka és játszó, sötét és kegyetlen, de a világ e 
hangulatainak hordozói az eszmék ; ezeké a hatalom. Ezek építenek 
és rontanak, emelnek és döntenek ; ezek irányítanak a csillagokba, 
v. le a lápokba ; ezek tesznek tönkre intézményeket, v. rehabilitál
ják azokat. "1) 

Az eszmének valóságát senki sem tagadhatja. annál kevésbbé 
érvény~sülni akarását. Eszméink nemcsak lenni, hanem élni akar
nak ! Elni, élni ez a céljuk. Ez adja az élet gyakorlati tartalmát Mi 
ennek megvalósításáért élünk, erre szenteljük minden fáradozásun
kat és e körül forog minden gondolatunk. ..Az ember egyáltalán 
nem azért él, hogy boldog legyen, hanem azért. hogy megvalósítsa 
eszményeit" 2) keserves küzdelmek árán. Mindez azt mutatja, hogy 
öntudatunknak van egy állandó háttere, melyből eszméink előlépnek, 
mint az éj sötétjéből a pirkadó hajnal hasadása és eszünkbe juttat
ják a költő biztató szavait : 

Az eszmékerósbek 
A ross.l anyagnáL Ezt ledöntheti 
Erószak. az örökre élni fog. 
S fE'ilódni látom szent eszméimet. 
fisztulva mindig, méltóságosan, 
Míg lassan bár, betöltik a világot. 

(Madách : Az ember tragédiája. X.) 
Minden kisérletünknek tehát oda kell irányulnia, hogy életünk 

egész folyamán az eszményi irányt szolgáljuk. Csak így válik az 
eszme számunkra az a .,bonum donum "-má, mely kitölt. gazdagít 
és boldogít. Az eszmékért áldozatot kell hozni, nemcsak hébe-hóba, 
hanem egy emberélet minden erejével és kitartásával megvalósítá
sukon dolgozni. Tudták is ezt minden korban az eszmék és eszmé
nyek hordozói és meggyőződéssé érlelődött bennük az. hogy : "aki 
a tudomány. az igazság, az eszmény szalgálatára szánta magát, ha 
mindjárt egy gyakorlati életszak területén is. annak el kell készülve 
lenni !lrra. hogy gyalog teszi meg életútját. "3) 

Es vállalták is ezt azért. hogy az utókornak tartalmi élettöbbletet 
adjanak. azzal a tudattal : .,az eszmék erősebbek, mint az emberek 
s ha az eszmét becsületesen kezeljük, ne féljünk ; elnyomorítani nem 
engedi az magát. "-l) Ez az igazság gazdag tapasztalaton alapszik. 
Fóliánsokat lehetne összeírni az emberiség nagyjairól. akik életesz
méjök megvalósítá~a érdekében vívott küzdelemben hősök lettek. 
Rájuk emlékezve mondotta Petőfi: .,Gyakran nem érti emberét a kor; 
nagyot teremt nagy lelke erejéből és ez a - bukása." 

Az ifjú Nagy Sándorról mondják, hogy egy egységes birodalom 
megalapításának eszméje megduplázta nyers erejét és lelkesedésé
ben meghódította rövid pár év alatt a félvilágot ; a balsikerei miatt 
csüggedő Tamerlán mongol fejedelem a nagy fáradtsággal magocs-

1) Prohászka: Élet ígéi. Ö. M. 13. 158. 
!) Hetényi lsten és a lélek. 91. 
a) Schütz A. : Eszmék és eszmények. 38. 
4) Prohászka : Az igazság napszámában. Ö. M. 103. 
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kát cipelő hangyáról vett példát - és megalapította azt a világbiro
dalmat, melynek határai Pekingtől Kairói g s V arsóig terjedtek : 
Napoleon kemény ifjúi évei után fáradhatatlan munkájával. acélos 
akaraterejével, szívós kitartásával, céltudatos előretörésével kiemelte 
sarkaiból Európát. Minden katonája tarsolyában hordta a vezéri botot, 
csak méltóvá kellett rá válniok, mint pl. Ney, egy saarlousi kádár 
fia, Moszkva fejedelme lett : Murat, a korcsmáros fia, nápolyi király.1) 

Vagy mit szóljunk azokról a tudósokról, múvészekröl. felfede
zökröl. irókról s költökröl. akiiméi az igazság megsejtése .. bukásuk" 
oka volt - kortársaik szemében ? De eszméikről le nem mondtak 
és ez tette nevüket hallhatatlanná. Galvánil eleinte kinevették s a 
.. békák táncmesteré "-nek nevezték : F ranklint, mikor · elölerjesztette 
egy tudományos társaságban a villámhárító gondolatát, mint ábrán
dozót, megmosolyogták. Egy híres tudományos folyóírat kényszer
zubbonyt indítványozolt Grayre, mert fölvetette a vasutak eszméjét. 
Davy nevetelt a gondolaton, hogy valamikor Londont gázzal fogják" 
kivilágítani. A francia Akadémia tagjai gúnnyal fogadták Aragó ter
vét a villamos távíróról.2) Vagy mit szóljunk a középkor legnagyobb 
természettudós, a ferences Bacon Roger, nyolc tudomány doktorá
nak tragiku~ esetéhez, ki századokkal előzte meg korát ? Ez okozta 
.. bukását" is. Nemcsak a löport találta fel s írta le körülményesen 
Sahwarz Berthold előtt egy emberöltövel, hanem beszélt már auto
mobilokról, repülögépekröl, búvárokról. vetítő tükrökröl. nagyítókról, 
távcsövekröl. láthatatlan sugarakról. Kolumbus az ö csillagászati 
följegyzéseiből meríti ismeretét a Föld gömbölyü alakjáról s indúl 
el nagy felfedező útjára. Mikor kémiai kisérletezései közben pedig 
durrogásokat hallottak és fénysávokat láttak s a robhanások után 
kén és füstszagot éreztek, kortársai, kik vele lépést tartani nem tud
tak, meg voltak győződve, hogy Roger testvér az ördöggel cimborál. 
Elitélték. ..Istert, az örök Ige, a haladás Istene" - mondotta, de 
eszméit föl nem adta várva annak a kornak hajnalhasadását, mely 
neki igazságot fog szolgáltatni. 3) {gy járt Harvey is. aki képzeletében 
először hajózta körül a testet a vér hullámain s először merte taní
tani a vérkeringést. Kortársai .,istentelen" tana miatt majdnem meg
kövezték és a bolondok házába zárták. Nemkülönben Chladni, aki 
bebizonyította, hogy a meteorok idegen csillagoknak bolygónkra 
hullott részei. Kortársai nevettek az .. ábrándos tudós"-on.4) Hasonló 
sors érte Schein ert, mikor a napfoltokat fölfödözte. .. Me nj fiam, -
mondották - vedd biztosra, hogy v. szemed, v. üvegeid rosszak." 
Kinevették. kigúnyolták. De ő ezzel mit se törődve tovább kísérle
tezett az igazság érdekében!') 

Hogy az eszme ihletett müvészei mennyire lelkesedtek múzsá-
----

1) Godefried : A lélek hazája. 105. 
:!) Kornis Gy. : A psychologia és logika elemei. 172. 
3) P. Kónig K. : Alverna felé. ll. k. 75 ; 
4) Zászlónk. XXVIII. 4, 100; XXIX. 7. 202; 
'') Flammarion-Hoilsy : Népszerü csillagászallan. l. k. 269 ; 
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jukért, mi sem bizonyítja jobban, mint a párizsi szépmúvészeti múzeum
nak az a hires szobra. melynek alkotója nincstelensége miatt egy 
kis szabában húzódott meg. Mikor agyag mintája már majdnem 
készen volt, kemény fagy állt be. Svett Marden tudta, hogyha az 
agyagban levő parányi vízerecskék megfagynak, az alak nemes vo
násai eltorzulnak. Ágynemújével betakarta az agyagmintát - s őt 
másnap halva találták hideg fekhelyén. Az eszmékért küzdő harc
ban örök példát adott nekünk a nagy ferences pápa, V. Sixtus, aki 
pásztorkorában pajtásának ábécés könyvét kérle kölcsön, hogy olvasni 
tanúlhasson. Tanuló éveit nyomorogva kopJalta át és éjjel gyertya 
hiján a zárda keresztfolyosó-lámpájának halvány fényénél. v. a tem
plomban az örök lámpa szeodén rezgő világánál tanúit, míg ifjúsága 
nyomorúságain át nem küzdötte magát.1) 

Mily hosszú ideig küzdöttek a felfedezők, költők s irók kitúzött 
eszményük megvalósításáért. mutatják a következő esetek: Herschel 
200 measzelátó lencsét köszörült sajátkezüleg, míg végre egyetlen
egyet talált. amely új csillagvilág felfedezésére alkalmas volt. Stepheo
son tehénpásztor volt. Unaimát azzal úzte el, hogy agyag és facsövek
böl formált gépének mintát. Fél emberöltőn át dolgozott és kísérletezett 
így, míg el tudta készíteni az első használható gőzgépet Edison, a 
kis rikkancs és a gyorsvonatok gyümölcsárusa minden holmiját -
néhány ócska kémiai szerszám s pár sárgult, szúrágta könyv egy 
vasúti teherkocsiban rejtegette. Fejcsóválva nézte sokszor a vonat
vezető a különös ifjú kísérleteit. míglen egy hatalmas arculütéssei 
tovább állt a "hóbortos kutató"-nak útjából. Vergilius 20 évig dol
gozott Aeneisén és halála előtt mégis megakarta semmisíteni mes
termúvét, mert nem tartotta tökéletesnek arra, hogy az utókor szá
mára hagyja. Racine 12 évig tanúlmányozta a klasszikus görög tra
gédiát, mielőtt Eszter-t és Atháliá-t megírta volna. Fénelon Tlemaque
ját 18-szor "tisztázta" le. Walter Scott családját két és félmillió már
kányi adósságban találta. 55 éves korában tollat ragadott, hogy azt 
törlessze -és sikerült; Milton "Elveszett Paradicsom"-át mint ezüst
hajú aggastyán teljes vakon írta meg.:!) Goethe 60 évig foglalkozott 
"Faust"-tal3). 

Az ember csodálattal kérdezi : honnan vették ök, kik számunkra 
élő példaképek. az akaraterejüket az elé~ük tornyosuló akadályok 
leküzdésére ? Csak azt felelhetjük : voltak nagy eszméik, nagy gon· 
dolataik, melyek állandóan foglalkoztatták és éltették öket. Tudták 
ök azt, ha az ember eszményiségét elveszíti, le kell mondania az 
életról is, tönkremegy, koldus és roncsélet lesz osztályrésze a föl
dön. S miuel nem mondtak le eszméikról és azok megualósítási le
hetóségeiról, neuüket hallhatalianná tették az utókor számára. 

II. 
De tekintsünk az érem másik oldalára is. Eddig azt láttuk, hogy 

1) Godefried: U. o. ; 
2) u. o.; 
3) Nagy L.; Az élő gondolat. 164. 
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az eszmék egyénekre és korokra milyen nagy hatással voltak a 
természetes rendben. Most vizsgáljuk meg a magasztos és szent 
eszmék s eszmények gyakorlati értékelésének hatását és befolyását 
természetfölötti életünk szempontjábóL 

Ha figyelemmel kisérjük bontakozó lelki életünk fejlödését, könY.
nyen észrevehetjük hogy "az embernek van ideális története" 1). El 
bennünk egy tisztább, magasabb élet vágya : az ideális, isteni em
l?er után ... Anima - mondja Szt. Ágoston - naturaliter christiana est." 
Es mivel "a teremtett világ sovárog az Isten után "2), az emberi szív 
és lélek természetszerüen az erkölcsi jó, az erkölcsi eszmék megva
lósítása után vágyódik. Mindenkiben, még a legnyomorultabb em
ber lelkében is van valami jó csira. még abban a lélekben is vissza
tükrözödik az égnek legalább egy kis csücske. Der Mensch - mondja 
Börne - so gemein auch sein Treiben sei, lebt in ldeen, bis in den 
Sumpf spiegelt sich der himmel ab. Az embt-r, bármily aljas is mü
ködése, eszményekért él, egészen a mocsárig tükrözödik vissza az 
. "3) eg . 

Mindenkinek szivében fölcsirázik 
egy jó fogalma, melyben nyugtot lelhet ; 
és azt elérni minden szív csatázik. 

(Dante-- Babits: Purgat XVII.) 

Nem téphetjük ki énünböl ezt a kis jót, ezt a nemes csirát. ezt a 
kis mustármagocskát, mely mindenkiben ki akar kelni és "fává" nőni. 
Egyszóval az E-rkölcsi eszmék magaslataira vágyódik minden lélek. 
Amint Remete Sze nt Antal mondotta : "Codex me us rerum natura est." 
úgy minket is mindenfelöl környékez a nagy természet és szépségé
nek varázserejével fölszólít s buzdít, hogy törekedjünk az igazi, ab
szolut eszményi világnak. Isten gondolatainak magunkban érvényt 
szerezni. Mert "ha az ész kívánia az eszményt, az erkölcsi élet is 
megköveteli a maga eszményét" 4). Rólunk is szépet gondolt az Isten. 
mint "az ég madarai" -ról, mint "a mezök liliomai" -ról és azt mon
dotta: "Keressétek elöször az Isten országát"'>), mely .. bennetek va
gyon"6). 

S mi az lsten országa, ha nem azoknak az örök eszméknek 
megvalósítása, melyek számunkra "akkor minden, ha belekapcsolód
nak a végtelenség örök folyamába" 7): az Istenbe l Ennek az esz
ményi gondolatnak ad kifejezést egyik német költö, mikor dalát így 
zengi: 

Wir sind Gedanken Gottes 
Und wenn er einmal denkt, 
Oem hat er ewiges Leben 
Und Seligkeil geschenkt. 

l) Hetényi: U. o.; 
2) Róm. 8, 19; 
3) Madarász l.: i::Ie.t problémák. ll. k. 25; 
4) Prohászka: Az Ur házáért. Ö. M. 20, 271 · 
5) Mt. 6. 33; 
11) Lk. 17. ll; 
7) Gárdonyi : Ida regénye ; 
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Életünk legnagyobb s egyetlen feladata tehát nem lehet más. 
mint felemelkedni az ideális valósághoz és áldozatok árán is meg
valósítani örökérvényű eszméinket Az eszményi jobb, szebb, több 
s szentebb élet fokozottabb kiépítése nyomán új eró fakad bennünk, 
mely az .tán "önmaga fölé emeli az embert"1). Erre célozva mondja 
Pascal: .. Toute notre dignité consiste done dans la pensée." Ne le
gyünk földi eszközöknek rabszolgái, hanem urai és önzetlen mun
kánk föl fog emelni az eszményi szép élvezetére. Különben olyanok 
leszünk, mint Ibsen Nórájának gyermekei s vdük kiáltjuk : .. Anyánk l 
mutasd meg nekünk a napot l" 

De kérdezhetné valaki, hogy miben áll az az eszményi, szel
lemi, erkölcsi világ, mely hivatva van létünket a mechanizmus fölé 
emelni és amelynek fPladata: "himlische Rosen ins irdische Leben 
zu flechten "2). Melyik az az eszményi világ, melyért egyedül érde
mes küzdeni? Melyek azok a nagy eszmék, amelyekbe bele va
gyunk kapcsolva, amelyektól szívünk pezsdülő vért lüktet, amelyek 
egyéniségünknek világot legyőzö erőt és hatalmat kölcsönöznek ? 
Mit akar a költő kifejezni azzal a nagy életigazsággal, mely mind
annyiunknak szól : 

Ha férfi vagy. légy férfi. 
!,.egyen elved, hited, 
Es ezt kimondd. ha mindiárl 
V éreddel fizeted ! 

(Petöfi: Ha férfi vagy.) 

Erre azt felelem Prohászkával. hogy ez a szellemi, eszményi 
világ : .. azok az örök igazságok, melyek tólünk függetlenek s velünk 
szemben állnak s ragyognak, mint a napok;- azután azok a szük
ségességek, hogy így v. úgy kell tenni s máskép tenni nem szabad ; 
-azután a nagy kötelességek, melyeket fölismerünk, s melyek mint 
fölöttünk álló hatalmak éreztetik meg magukat velünk ; - azután 
azok az ideális célok, melyek nem a hasznosságból valók, hanem 
a szellemi világ autonómiáját képviselik ; -- azután azok az 
értékek, melyek nem individuálisak. hanem szuperindividuálisak. Ime 
ezeket a fölöttünk álló nagy valóságokat mi érvényesítjük cseleke
deteink által a világban, s ezekból lesz a világban értelem, érték. 
világossá'l és jóság, mérték és szépség, - ezekból lesz az elemek 
küzködésében az ember világa" 3) 

Az emberiséget az anyagiasság ólomsúlya a földre húzza. A 
lélek lsten utáni vágyakozásában sohasem küzdhette volna föl ma
gát errre az eszményi világ táborhegyi magaslataira. ha Krisztus, az 
Istenfia, nem hozta volna az égből világosságát, "mely megvilágosít 
minden világra jövő embert""). A megromlott f'mberi természetet az 
lsten kegyelme világosítja meg és vezeti az életben. Az ember a 
kegyelem segítségével fel tud emelkedni a látható világ és minden 

1) Prohászka: Korunk lelke. O. M. 10, 173; 
2) Keppler: Mehr Freude. 
:!) Prohászka: Ö. M. 10. 17l. 
4) Jn. l, 9. 
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teremtményei fölé, túl a magas egeken oly méltóságra, melyre az 
angyalok is csodálkozva tekintenek1). A kegyelem szenteli meg éle
tünket és ad cselekedeteinknek magasabbrendü értéket a természet
fölötti életben. A földi élet csak akkor melegszik az örök eszmék 
gondolatától, ha a kegyelem az ember természetének új állapotot 
biztosít. És akik a kegyelemmel s a kegyelemból éltek, szentek let
tek és szentek lesznek. 

Jézus. a legmagasabb, az utólérhetetlen, szuperindividualis esz
ményiség megtestesítóje személyesen a földre jött, hogy ismét nyitva 
álljon számunkra az örökélet kapuja, melyet a bűn előttünk bezárt. 
Az élet é.s hallhatatlanság eszméje föltámadásában valóságként lép 
elénk : "En vagyok a föltámadás és az élet ; aki énbennem hisz, 
örökké él"2). A főnixmadár már rég jelképezte a halhatatlan élet 
eszméjét, de márlírhitté sohasem erősödött. A pogánykor héroszai, 
mithoszai, kultúrái korhadt ágként töredeztek, noha az élet rohanó 
vágya lüktetett bennük. Mi volt a baj ? Voltak eszméik, de eszméik 
vértelenek, tartalomnétkül, üresek voltak. Mi értelme van a halha
tatlanság eszméjének, ha azt a sír sötétsége nyeli el és semmisíti 
meg? 

A mai ember t~pelődve tekint a kereszténység 1900 éves esz
méjére, a föltámadt Udvözítőre és habozásában torkára forr a kér
dés: .. Domine, ad quem i bim us," de nem vallja Péterrel : .. Uram, az 
örök élet ígéi n4lad vannak" 3). Ez a "vita", ez a "vita aeterna" esz
méje az Írásnak állandóan visszhangzó jelszava. a legnagyobb. az 
egyedüli kincs l A századok folyamán sokan megharagudtak ~z imá
dandó Krisztusra és azzal vádolták öt, hogy eltörölte a föld színé
ról a görög művészet eszményi világát : a szép Olympust. Igaz, 
Jézus "elsöpörte az Olympust, de fölépítette helyébe az erkölcs és 
az erény eszményiségét, a költészet égi csiráival termékenyítette meg. 
az emberiséget ; megre!1gette azt a korhadt világot, hogy az Olympus 
összedőlt bele""). A Verbum Dei közöttünk élt és él mennyországot 
hordozva szívében és adott nekünk "az erény és erkölcsi ideálok 
erejével megtisztult kulturát". az Evangélium szellem ét. Elóttünk a 
kéklö tenger végtelensége l Ne panaszkodjunk tehát, hogy nem lá
tunk mélységet. 

Ebbe a kimeríthetetlen mélysé~ű tengerbe nézett legelsó sorban 
a Boldogságos Szentszűz, aki .. malaszttal teljes" volf'). Máriát a ke
gyelem emelte az istenanyai méltóságra és csakis a kegyelem révén 
lépett közeleQb Istenhez ; s ugyancsak a kegyelem folytán lett ó 
Anyánk. Az Ur vele volt Ö el nem veszítheti. Ez volt eszméje és 
ez fakasztotta ajkára szívének hálás Magnificat-ját. 

Az Evangélium eszméi és gondolatai a szentek izzó szereteté~ 
ben élet és valósággá éledtek. Tudták azt. hogy "nagy a tenger. de 

1) V. ö. Scheeben : Az isteni mnlnszt fönsége. 36. 
~) Jn. ll, 25. 
a) Jn. 6, 69. 
4) Prohászka: Ö. M. 20, 271. 
:,) Lk. l, 28. 
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a tengernél nagyobb az ég ; nagy az ég, de az égnél nagyobb a 
lélek. Mélyebb. mint a ten~er, magasabb, mint az ég : benne meg
hallod az lsten szavát" (Hugo Victor); és ök észrevették, hogy Isten 
szólt hozzájuk: ,.Ti többet értek azoknáP) l Valóban, egy istenszerető 
lélek több, mint távoli csillagmiriádok ezer ismeretlen világa ; több, 
mint a Mont Bianc hófödte csúcsa. A szeniekben a gondolat meg
győződéssé, a meggyőződés lelkesüléssé, a lelkesülés elhatározássá, 
az elhatározás pedig tetté és életté fokozódott. Ez karaklerük titka. 
Bennük az átlngos karakter jóra serkentő pianissimója a fortissimó 
hangján szólalt meg" 2). Fejüket azért ékesíti az ~szményi égi dicső
ség gloriolája, mert nem riadtak vissza az eszményi földi küzdés tövis
koszorújátóL Az Egyhá7. szenieinek nagy seregét ,.melyet senki 
sem . . . képes megszámlálni minden nemzetből és néptörzsből és 
népből és nyelvből":!) mindenkor lelkesítette annak a ,.novus homo" 
eszméjének megvalósítása, ,.aki az Isten képére teremtt>tt igaznak 
és szentnek"~). Ez a .. novus homo" végigvonul az egyház történei
mén és különböző kiadásokban jelenik meg előttünk, de mind azzal 
a tudattal : ,. Nobiles creat ur ae sum us" (Sz- Bernát). 

Az Egyháznak van 300 éves dicső katakombai multja a márty
rok hatalmas seregével, akik vérükkel pecsételték meg az evangé
lium eszmék örök igazságát. Minden állapot : egyháziak, világiak. 
kor, nem. faj s társadalmi osztály képviselve van. Vannak új Péter
jei és Pá)j~i. Vannak Kelemenjei és lrénjei, akiknek gondjára bízta 
az isteni Udvözítő bárányai legeltetését. Vannak Luciusai, akik a 
földhöz bilincselten, törött cserépdarabokon fekve mellüket használ
ták öltárkőnek. hogy a börtönbe becsempészett kenyeret s bort át
változta -;sák Krisztus testévé és vérév é. V annak Lörincei, akiknek 
szemében a hit fénytüze úgy villogott, hogy a császárok és prelek
tusok - hogy átható tekintetükkel a kihallgatásakor ne találkozza
nak - vékony selyemkárpittal védekeztek. Vannak Sebestyénjei és 
Tivadarjai, akik hitükért é! katonák haláltmegvető bátorságával lép
tek a kínpadra. Vannak Agnesei, akik előtt a hóhérok kezében meg
remegtek a villogó paliosok a szűzi érintetlenség varázsátóL Vannak 
Placidái és Leonidásai. akik búcsúcsókjukban gyermeKeiket a vér
tanúság győzelmi pálmájával jegyezték el. Vannak Perpétuái és Felici
tásai. akik életük legdrágább kincseért. hitükért lemondtak gyerme
keikről és szeretteikrőL 

De az Egyház dicső katakombai élete itt nem szűnik meg. Ha 
végig lapozzuk történetének évkönyveit. könnyen beláthatjuk. ho&Y 
1.900 éves életfája minden időben kitermelte nagy embereit, hitü
kért s eszméjükért halálrakész hőseit: a szenteket. 

Vagy miért lett Athanáz és Krizosztom azoknak, akik öket 
ütötték, szikrázó gyémánt ; mágnesvasa azoknak, akik tőlü~ tá~o
lodni akartak, ha nem eszméik révén, melyekért kész voltak mkabb 

1) Mt. 6, 26. 
~) Nagy L. : Az élő gondolat. 134. 
:1) Jel. 7. 9. 
1) Ef. 4. 24. 
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meghalni, s~mmint azokat föladni ? Magasztos eszméjök volt az, 
ami a száműzötteket "a pusztaság közepén is boldogitotta ; mig azok, 
akik öket száműzték, palotájukban halálra únták magukat1). 

Majd lassan-lassan elótérhe lép a világ színpadán a népván
dorlás nemzeteket söpró hulláma. De ime a háttérból kibontakoznak 
Benedekek, Ágostonok, Bonifácok alakjai, Ök is sze.Jtek, kik a jó 
Istent igazán szerelték és egyetlen eszméjük lelkesitette öket : meg
téríteni Ázsia barbár jövevényeit s kemény vállukra rakni az evan
gélium édes igáját. 

És mit szó)junk a valláso~ középkor lelkületéhez, melyre egyet
len eszme ütötte rá bélyegét: élni az evangéliumot. S ime az evan
géliumi élettöblet meghódította a tudományt, művészetet, irodalmat. 
Egyszóval : a kor lelkületét alakította az evangéliumi élet eszméje. 
Heinet csodálatba ejtette ennek a kornak valláso~ élete s a kölni 
dómnál elmerengve mondotta : "ennek a kornak voltak dómjai. mert 
voltak dogmái. Nekünk nincsenek dómjaink, mert nem hiszünk a 
dogmákban " 2). Itt lehetetlen legelsö sorban Assisi szegényére ne 
gondolnunk, aki az evangéliumi életnek Jézus és a Szentszűz után 
a legtökéletesebb kiadása. Szivében az Evangélium gazdag változatú 
virágos kertjének minden bája s szépsége pompázott örökös tavasz 
veröfényes derűjében. Mert 

Van egy kis kert mindenkinek szivében, 
hol csak virág van, rózsa, majoriinna 

és c111upa jóság, édes szeretet. 
Jézusnak volt legnagyobb a kertje, 
utitua tán Assisi szent Ferencnek. 

(Mécs L.) 

A Doctor angelicus-t annyira foglalkoztatták eszméi, hogy gondola
taiba merülten ült a vendéglátó királyi asztalnál. Egyszercsak- az 
elökelö vendégek nagy csodálkozására - súlyos öklével akkorát üt 
az asztalra, hogy az evöeszközök és tányérok a levegöbe ugráltak. 
Mikor ijedten ráeszmél hollétére, azzal kéri az dsztaltársaság szíves 
elnézését, hogy - ugymond - éppen most talált egy nyomós ér
vet az eretnekek cáfolására. - Bonaventura, a nagy Szeráfi doktor. 
alázatosságában a mosogató dézsa mellett szr>rgoskodott, mikor neki 
a bíboro~i kalapol hozták. - Vajjon mi adott a Doctor marianus
nak törhetetlen akarateröt, hogy utolsó erömegfeszítéséig tudott har
colni legszentebb eszményképének diadaláért, ha nem az Immacu
lata Concepcio szelleme 2 

Az eucharisztikus kultusz eszménye pedig ismét katakombai 
hösöket nevelt. IX. Szt. Lajos bátran szemébe vágta az egyiptomi 
szultánnak - miután ez visszautasította a szabadulásáért fölajánlott 
túszokat s kincseket, de helyettük egy konszekrált kis Ostyát kért: 
"Ezt nem tehetjük, ha mindnyájan el is veszünk l" - Szt. Vencet 
nemkülönben a magyar Bosnyák Zsófia, Sztrecsnó úrnöje, éjszakai 

1) Jörgensen-Szunyogh : Dánia Nagyasszonya. 39. 
2) Hetényi : Élet és evangélium. 66. 
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adorációjukban ugy áttüzesedtek a szeretettöl, hogy a téli hó és jég 
elolvadt lábaik alatt. Fázó szolgáiknak parancsolták, hogy lábaik 
nyomába lépjenek és így melegedtek át ; örök adorációha olvadt 
avellinoi Szt. András, mikor az oltárhoz ment és "Introibo ad altare 
Dei, qui laetificat animam meam" szókkal összeesett s új lélekkel 
az örökéletbe lépett. Pazzi Szt. Magdolna naponta 33-szor ment ado
rál ni. Szt. Alajost csak az engedelmesség ereje kényszerítbette arra, 
hogy az oltárnál soká ne maradjon. Folignoi b. Angela élete utolsó 
szakában 12 éven át nem élt földi étellel. Minden tápláléka az Ol
táriszentség volt. Szt. Paskál még a ravatulán is fölült, ho~y az ur
felmutatás pillanatában fejet hajtson az ostyai Jézus előtt. Es voltak 
az Eucharisztiának olyan adorálói is, mint Szt. Erzsébet, Szt. Franciska, 
Szt. Chantal, akiknek azzal a gondolattal kellett távozniok az Úr há
zából, hogy : a férjes nőnek és gyermekes családanxának Istent sok
szor az oltáron kell hagynia, hogy megtalálhassa Ot a házi gondok 
között. 1) 

Mikor az újkor hajnalán a protestantizmus felforgatta a vén 
Európát, s az Egyház anyai kebléről millió és millió hívét leszakí
totta, minlegy kárpótlásul a szenvedett sérelmekért a távol Kelet és 
az akkoriban még "távolabb új nyugat" országaiban millió és millió 
sárga és rézbőrű esküdött hűséget Krisztus zászlajára. A Montecor
vinói Jánosok és Szolánói Ferencek nyomában nagy Xavéri Feren
cek támadnak, akik a megátalkodott bűnösök előtt ártatlan testüket 
megostorozzák, csak azért, hogy kiömlő vérükkel puhítsák meg a 
pogányok keménységét. Ah, mert a sze~ény pogányoknak is halha
tatlan le-lkük van ; értük is folyt a drága krisztusi vér a golgotai kereszt
fán. Ez volt eszméjük. Ez lelkesítette öket és lelkesíti követőiket ma is, 
s lelkesíteni fogja utódaikat mindaddig, míg csak az egy akol és egy 
Pásztor, Krisztus és az ő Egyháza el nem terjed széles e földkerek
ségen. 

Modern korunknak is vannak és lesznek is nagy szentjei, akik
nek tipusait szintén az örök eszmék s a kegyelem alakitottak és 
ki fogják alakítani. Nem csodáljuk-e Vianney Szt. János lelkipásztori 
buzgóságát, aki mindennap 16 órát töltött a gyóntatószt>kben s igény
telen egyszerűségével világrészek bámúlóit vonzotta falucskájába? 
Szt. Don Bosco : Da mihi animas, cetera tolle jelszavával oh hány 
lelket mentett meg ? Lisieux Szt. Teréznek és az ö nyomában annyi 
kedves léleknek egyedüli eszméje : Plaisire au Jesu l És mit szól
junk modern korunk Ferencének, Prohászka apostoli lelkületéhez, 
mellyel beledörögte a szociális bajokban vergődő világba nagy esz
méjének megvalósitását és bajainkra az egyedüli orvosságot : "a ha
lált legyőzö szeretet legyőzi a természetet" 2). 

Ezek az eszmék isteniek, evangéliumi szikrák, mert isteni élet 
lüktet bennük! 

l) V. ö. Schütz: Szentek élete; és Liguori szt. Alfonz: Szentséglátogatésok 
könyve. . · 

:!) Prohászka: Elet kenyere. Ö. M. 24. 281. 
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De nem hagyhatjuk itt figyelmen kivül azt a fontos tényezőt 
sem, mely miatt az eszme megvalósításában oly sokan hajótörést 
szenvednek. Hányan indúlnak eszmények után és látják azt a nagy 
távolságot, mely életük és az eszményi világ valósága között elhú
zódik, de oda eljutni képtelenek. Kétségkívül nekik is vannak esz
méik : hangoztatják is azokat lépten-nyomon. Bajuk csupán az, hogy 
míg képzelödve valahol a metafizikai távlatokon futnak, eszméiktől 
- elfelejtenek élni ! Levegőben lógnak és eszméket képzelnek, de 
nem veszik észre, hogy lábuk alatt föld is van. (gy beáll az a saj
nálatos tény, hogy az egyiket a másikkal agyonülik : pedig az életet 
nem lehet elválasztani az eszméktől és viszont. S amint Heine 
mondja: "Mit Meinungen baut man keine gothischen Dome, úgy 
hiába kapkodnak üres eszmék után, amelyek számukra úgyis csak 
utópiák. Holt az eszme, ha nincs aki hordozza. Hordozni pedig 
csak úgy lehet az eszmét, ha annak objektiv tartalma valóságra, 
tehát arra az életre támaszkodik, melyet itt e földön élünk. Csak 
fogjuk föl az életet a maga valójában és ne exageráljunk idealiz
must a reális életre való tekintet nélkül. Idealizmus kell és szüksé
ges az életben, de ne legyen az üres frázis. Reálizmus sem jó egy
magában, mert akkor rajtunk igazolná magát a közmondás : a leg
több ember: "agitur, sed non agit". Hanem egyesítsük a két végle
tet az aranyközépút figyelembevételével és akkor bátran magunkra 
alkalmazhatjuk a klasszikus költő szavait : 

Auream quisquis mediocritatem 
Diligi!. tutuz caret obsoleti 
Sordibus teoti, caret invidenda 
Sobrius aula. 

(Horatius.) 

Aki ezt ignorálja v. követni nem akarja, az eleve már rossz szol
gálatot tett 11agyrahívatott életének és maga vágja el ifjúi fejlődésé
nek erőteljes gyökereit. De ha ezt megvalósítjuk, akkor leszünk ideális 
reálisták és reális ideálisták, mint amilyen Krisztus és az ö szentjei. 

Ma válságos történeti időket élünk, de e "történeti időkben tör
téneti erők szövetségére van szüksége annak, aki a kritikus jelen
ből egészséges jövőbe akar feselni 1). A történeti erők szövetsége 
alatt ért~ük azokat az egészséges eszméket, abszolut igazságokat, 
örö~érvényü elveket, amelyek nélkül "nemcsak győzni, de existálni 
sem lehet" 2). Eszmék nélkül bizon-ytalan a jövönk. Eszmék nélkül 
nem szabad a nagy életcéJok útjára lépnünk, ha reményeinknek 
pirkadó hajnalt akarunk festeni. S ha van eszménk, mely egy küz
delmes földi életen át egy boldogabb örökkévalóság bírásáért lel
kesíteni s emelni tudott, akkor az nagy és szent eszme volt. Legye
nek tehát eszméink, amelyektől rezgésbe jön ész, szív, kedély és 
akkor, ha majd: 

1) Schütz : U. o. 35; 
:?) Prohászka: Ui elmélkedések. Ö. M. 19, 107. 
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Együtt mondunk búcsút az iskolának, 
Téged vezessen rózsás ifjúságod 
Örömhozó napsugár és dalokhoz ; 
Engem vezess te, kétes szellemór, 
Az új világba, mely feHódni fog, 
Ha egy nagy ember eszméit megérti. 
S szabad szót ád a rejló gondolatnak, 
Ledült romoknak átkozait porán. 

13 

(M ad áeh : Az ember tragédiája. X.) 

Hangjegy vagyok. 

Hangjegy vagyok az Isten kottáján, 
Mely roppant hosszú : véges-végtelen, 
S amelyról Ő szokott muzsikálni 
Ezernyi csengó-bongó hangszeren. 

Fr. Agnellus. 

Ma : giláron játszik. Holnap: lanton. 
S vagy úgy, hogy hangszert percenkint cserél. 
Zenéje hangja szúz, zsongó csengő, 
Majd [ágyon súgó lehulló levél. 

Az örök-kottán csak egy hang vagyok ... 
Sokszor csúszom az "é"-ből a "há"-ba, 
De szelíden vissza tesz az Isten 
S újra szép az örök kottatábla. 

Van úgy, hogy "bé" vagy .. kereszt" előz meg ... 
S van úgy, hogy előttem semmi sincsen, 
S aszerint játszik, mert szerel engem 
Oh, az Isten, az lsten. 

És lemuzsikál engem, a hangot : 
Gordonkán, hárfán, lanton, giláron . .. 
Mindig tudja, mert Ő megért engem, 
Hogy mikor, melyik hangszeren játszom. 

S lelkemben a vágyak mind kigyulnak, 
Melyek elsápadtak egy-két szóra, 
A tarka remények újra élnek . .. 
S tagadom azt. hogy bajom lett volna, 
Hogy valaha bajom lett volna. 

Fr. Béda. 
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A katolikos Hjút 
renyearetli weszélyek. 

..Ecce peccatores intenderunt ar
cum paraverunt sagillas suas in pha
retra, ut sagillant in obscuro rectos 
corde". Ps. 10. 

A vallási élet kiépítése szempontjából igen fontos az ifjúság helyes 
nevelése. Ha sikerül az ifjút az út fenyegetó veszélyek rengetegjén sértet
lenül átvezetni, úgy az meglettebb korban sziklaszilárdan megállja majd a 
helyét az életben. Nem hiába mondja a közmondás és a szentírás is: 
"Addig hajlítsd a fát, míg fiatal ; " "Adolescens iuxta viam suam, etiam 
cum tenuerit, non recedet ab ea". (P!'ov. XXIII. 6.) Ritkaság az olyan egyén, 
ki züllött ifjúság után józanabb belátáshoz jut és ha talán be is látja multja 
ürességél és balgaságát, eddigi fáradozásának hiábavalóságát, élete virág
zásában elfecsérelt életerejének hiányában, a megszokottság hatalmánál 
fogva, a környezet gúnyától való félelem és még számtalan más körülmény 
megakadályozzák, hogy eddigi életével felhagyva, új élethez kezdjen. De 
sokszor már képtelen is lenne erre. Épen ezért majdnem emberileg hiába
való fáradozás meglett korú embert, ki eddig vallással, jó erkölcsökkel 
vajmi keveset töródött, céltudatos vallásos életre szoktatni. A helyes életre 
való nevelést már a gyermekkorban kell megkezdeni és nem szabad abban
hagyni mindaddig, míg önnálló, minden irányban cselekvésképes, határozott 
jellemú férfiúvá nem alakult. Azt lehet mondani, hogy csakis ifjú korában 
hajlandó tanulni, alakulni az ember, míg késóbb már bizonyos fáradtság 
és a~ ebból fakadó közöny uralja azt. Ezzel szemben a gyermek egész 
szellemi élete már természeténél fogva tanuldsra, megfigyelésre van beren
dezve. A serdüló ifjút oly kiolthatatlan tudásvágy és tenniakarás hajtja, 
melynek minden körülmény közölt iparkodik eleget tenni. Ilyenkor eszkö
zökben nem igen válogat, fontos csak az, hogy lehessen és cselekedjen. 

De ezen tényeket nem csak mi ismerjük, hanem ismeri azokat a 
Sátán és csatlósai is. Így ellenségeink, az ifjúság lelkének az ó hasonla
tosságára való átgyúrásra semilyen eszköszt sem hagynak felhasználatlanuL 
Pénzt, fáradságot és idót nem kímélve, minden követ megmozdítanak, nagy
szabású tanulmányokat folytatnak, nevelóket képeznek ki, a leghatásosabb 
módszereket kutatják, melyekkel az ifjú lélekbe legbiztosabban bele csöp
penthetik bódító, édeskés, de annál mérgesebb elveiket. 

Ezektól az ifjúságot megóvni fontos kötelességünk. Feladatunk köny
nyebb, ha nyiltan ellenségként lép fel az alvilági fajzat, de annál nehezebb 
a helyzet ott, ahol csak közvelve, zengzetes jelszavakkal csábító formában 
szövik hálójukat a szegény, mit sem sejtó ifjú lélek köré. 

Így általában két nagy csoportba oszthatjuk ezeket a káros áramlato
kat. Vannak akik nyiltan, kifejezett módon sokszor teljesen leplezetlen 
fegyverekkel harcolnak, mig mások a közélet minden elképzelheló helyén, 
eredeti szándékukat soha fel nem tárva, rejtekból szórják nyilaikat kicsire 
és nagyra egyaránt. 

Hazánkban nyilt veszedelem csak egy oldalról fenyegeti az ifjúságot : 
a szociáldemokrácia és a vele vérrokon, kommunizmus. Az "elvtársak"' 
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hamarosan ismerték fel, hogy fanatikus frontharcosokat - és ilyenekre van 
most szükségük - csakis az ifjúságból nevelhetnek, mert az öregek jel
szavaik és elveik fonákságát sokkal hamarabb ismerik fel. Teljes erővel 
révetették tehát magukat az ifjú nevelésre. De tudták, ha igazán alapos 
munkát akarnak végezni, úgy már nagyon korán kell elkezdeni az ifjú 
nemzedék nevelését. Így elkezdik már szinte a csecsemöknéL A gyerme
kekkel foglalkozó csoportjuk, az u. n. "Gyermekbarátok" "áldásos" mun
kájukat már az épen csúszni-mászni tudó gyermekeknél kezdik. Főváro
sunkban is több napközi otthont tartanak fenn, ahol a gyermekek "prole
tár dajkák" felügyelete alatt vannak, míg szüleik dolgoznak. Ezen otthonok 
ugyan sok szempontból - már csak egészségileg i~ - kifogásolhatók, de 
a szegény proletár szüló nem sokat törődik ezzel. Fontos, hogy gyermeke 
el legyen látva, ha mindjárt nem is a legideálisabban. 

Tervszerűen foglalkoznak már a nagyobb, 4-12-14-évesekkel. Ezek 
képezik a tulajdonképeni gyermekbarát csoportokat. Itten már határozott 
formában történik a gyermekek szociálista - kommunista nevelése. Ök 
maguk sem tagadják, hogy legelső dolguk a gyermekek lelkéból a vallásos 
érzelmeket kiölni, hogy annál jobban kifejleszthessék bennük a "proletár 
öntudatot" és az "osztály öntudatot". A vallásos érzület kioltására körmön
font agyafurtsággal, a legravaszabb módszcrekkel dolgoznak. Leghatásosabb 
fegyverlik természelesen a gúny. Nemcsak a gyerek, de még a felnölt is, 
nem szívesen veszi, ha nevetség tárgyává lett és ilyenkor mindent elkövet, 
hogy tekintélyét ismét helyreállítsa, bármily áron történjék is az. Ezt na
gyon ügyesen tudják felhasználni. Vallásgúnyoló versek, színdarabok mali
nékon való előadása, de főképen az idősebb. szellemüktól már jobbf!.n 
áthatott gyermekek gúnyolása elég hatásos fegyvernek bizonyult. A B. U. 
M. kisérleti nyomdája által kiadott a gyermekbarát mozgalmat részletesen 
ismerletö füzet bámulatos adatokat közöl nevelési módszerükröl. Így pl. 
többek közölt leír egyik német folyóiratuk alapján, hogyan kell a gyerme
keket a szenlmise hallgatástól leszoktalni. Ilyenkor a szenlmise ideje alatt, 
kirándulást kell rendezni. A kirándulás előtt meg kell kérdezni, kik akar
nak szenimisére menni. A jelentkező felügyelövel menjenek el a temp
lomba. Atöbbiek ezalatt kimennek a kirándulóhelyre. Ekkor kell aztán a 
legérdekesebb játékokat játszaini Többször kifejezni az a feletti sajnálatot, 
hogy "a többiek mosl nem lehetnek itt." Mire ezek aztán megérkeznek, 
ki kell öket kérdezni, hogy mi !s volt a templompen ? mit is prédikált a 
pap, mi az a mise, stb. A gyermekek erre persze nem tudnak kielégitő 
válaszokat adni. Tudatlanságukat jó nevetség tárgyává tenni. Utána széle
sen és hosszan el kell mesélni, ezalatt milyen jól mulattak, játszottak 
ft többiek. Esetleg meg is lehet tízóraiziaini a kirándulókat és mire a 
szeolmisén voltdk megérkeznek, nekik sajnálattal kijelenteni, hogy bi
zony már elfogyolt minden. Legközelebbi alkalommal már csak a fele 
fog szenimisére jelentkezni, késöbb egyre kevesebben, míg végre mind 
teljesen le nem szokik a vasárnapi szenlmisehallgalásról. 

Hogy szociális elveiket már jókor a gyermekek szivébe plántálhassá.k, 
ugyancsak felhasználnak minden alkalmat. Igy pl. a "Tilos út", vagy .. Ma
gánterület" és hasonló feliratú táblák, melyekkel a szabadban léplen-nyo
mon találkozhatunk nagyszerű alkalmat nyújtanak a magánvagyon, .. kapi
talista zsarnokuralom" stb. szemiéitető megmagyarázására. Így lassan-lassan 
megmérgezve a gyermeklelket, kiölve abból minden tisztességes, nemesebb 
érzelmet, könnyen befogadja a forradalmi eszméket. Az e kérdéssel fog
lalkozó irodalomban hajmeresztő adatokat találhatunk. 

Céljukat nagyban elősegíti az a körülmény, hogy mint "Gyermekba-



16 Fr. Lucius. 

rátok" azaz valamilyen jóléti intézmény, melynek egyetlen célja a szegény, 
nyomorgó proletárgyermekek megsegítése lépnek fel és akad elég laikus, 
ki ezen maszlagnak bedől. {gy pl. Budapeslen éveken át az ingyenfúrdési 
actio az ő kezükben volt és nem is mulasztották el nagy jótékonyságukat 
lapjaikban eléggé hangoztatni. Hogy valójában ez nem is az ő, hanem a 
főváros acliója, mely közpénzekből tartatoll fenn és amelyet ők szociálde
mokrata képviselőik és városatyáik révén maguknak sajálítottak ki, arról a 
legkevesebben tudtak. Fürdési actio, napközi otthonok, nyaraltalások, élel
miszeres csomagok, kakaó, ruhafélék stb. kiosztása mind csak lépvessző 
mellyel a szegény, többé-kevésbbé nyomorgó munkásszülőket csalogatják 
és egyúttal por is, melyel a jóhiszemű közönség szemébe szórnak. 

Hogy ezek az élelmiszeres csomagok, stb. lényleg nem egyéb mint 
porhintés, azt legjobban néhány számadat bizonyíthatja. {gy pl. 1922-24-
ben kioszlottak többek közölt : 563 pár cipőt, 2294 swaetert, 449 kgr. kakót, 
307 kgr. lisztet, 7434 drb. aspirin!. 1927-ben pedig amikor lagjai létszáma 
már jóval nagyobb, de egyúttal a gazdasági helyzet sokkal rosszabb volt, 
már csak 68 pár cipőt, 30 kgr. kakaót, 65 sweatert osztottak ki. Megjegy
zendő még az is, hogy az 1922-24-ben kiosztott dolgok jórészben az 
.. Americain Red Cross Action" -tól származtak. Láthatjuk tehát, hogy ilyen 
dolgokat kiosztanak ugyan, de tagjaiknak csak elenyészően kis hányadát 
segítik meg ezekkel. (1928-ban 393 gyermek kapott élelmiszeres csomagot, 
amikor lagjaik száma már meghaladta a több ezret, pontos számadat 
hiányzik). 

Müködésük ezekkel korántsem merült ki. Féltő gonddal őrködnek, 
hogy az elvetett mag ki is keljen és gyümölcseit meghozza. A Gyermek
barát mozgalom legfeljebb 14 éves kori& foglalkoztathatja a gyermekeket, 
mert csakis ezen korig elégítheti ki az ifjú igényeit. Azon túl már átveszik 
ennek szerepél a különböző munkássportegyesületek. Nevezetesen a .. Mun
kás Testedző Egyesület", .. Vas és Fém Munkások Sport Clubja" és külö
nösen a .. Természetbarátok Turista Egyesülete". Itt aztán szabadon kitom
boihatja magát az ifjú proletár. Aki már valaha is találkozott a szabadban 
ilyen .. Természetbarát" csapatokkal, az utánna már alig kételkedhet a 
szociálisták alapos nevelési munkájáról. Nehéz lenne itt mindazon borza
lomról, megemlékezni, melyet ezek a kirándulóhelyeken és azok környé
kein véghezvisznek. Gyümölcsösök kifosztása, vetések letiprása, csőszök és 
erdőőrök megverése enyhébb, de mindennapos, helyesebben mondva min
denhetes dolgok. erkölcsileg botrányos magaviseletükből is beszélve. 

Mindezeket összefogva láthatjuk, hogy nagyon alapos munkát végez
nek. Jól tudják, milyen eszközökkel lehet a gyermekeket, az ifjút megfogni. 
Szabadság, játék, sport, kirándulás, turák. mindmegannyi jól beváll eszköz. 
Ma még sajnos elég nagy azok száma, főleg az egyszerűbb emberek kö
zött, akik a szép nevek mögött még mindig csak jóléti intézményt, sport
egyletet vélnek és gyanútlanul engedik ál gyermekeiket karmaik közé. 
Mások viszont csak külsőségek után ítélve, megállapítják, hogy jó, ha 
mindjárt vörös is. 

Másfajtájú kimondottan és nyílt ellenséges ifjúsági mozgalom nálunk 
jelenleg nem igen van. De annál nagyobb a rejtett bűnalkalom az ifjú 
lelkek elvesztésére. Manapság alig lehet olyan szórakozási alkalmat találni, 
amely egyúttal az erkölcsi romlottság melegágya ne lenne. Nem is kell 
szórakozás alatt valamilyen felesleges szükségtelen dolgot érteni . és nem 
értendők alatta a léha szórakozási alkalmak sem minl pl. a kávéházak, korcs
mák, baarok és hasonlók, amelyeket minden valamirevaló tisztességes 
fiatalember magától is elkerül, hanem a sport legkülönbözőbb ágai, és 
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cserkészcsapatok stb. Ezek mind olyan intézmények, amelyektől az ifjúsá
got eltiltani, vagy csak óvni is nem lehet és nem is lenne tanácsos, mert 
az ezekre nagyon is rászorul. Mondhatja erre valaki : "Ami időnkben bi
zony nem voltak ilyenek és mégis megéltünk"! De nincsen igaza, mert a 
mai ifjúságnak, úgy a szellemileg minl testileg foglalkozónak, nagyon is 
kell a sport. A diákok a középiskolában oly nagy, szinte hihetetlenül óriási 
lananyaggal állanak szemben, melyet csakis nagy erőfeszítéssel tudnak fel
dolgozni, és így okvetlenül szükséges náluk a test helyes neveltetéséról is 
gondoskodni, különben elsalnyul, ami különösen sok esetben be is szakott 
állani. Az ipari ifjúság testi munkát végez ugyan, de ez rendesen annyira 
sablonos és csakis egyes testrészeket fejleszt, úgy, hogy itt talán még na
gyobb a veszély az elsatnyulásra, mint a diákoknáL Továbbá mindkét 
résznél tekintetbe kell venni még azt is, hogy nagyobb városaink levegője 
ma már olyan rossz, és így már ez is súlyosan köveieli a szabadban való 
mozgást, és tartózkodást, ifjútól és öregtól egyaránt. A sportra tehát a mai 
ifjúságnak feltétlenül szüksége van és nehézség itten csupán a dolog gya
korlati keresztülvitelénél merül fel. Egyedül ugyanis senkisem hajlandó 
sportolni, vagy kirándulni, hiszen az ember társas lény és ez e téren is 
megnyilvánuL Általában sportegyesületekben szoktak sportolni. És itten 
már helyén is vagyunk, mert épen ezek a sportegyesületek azok - és 
legyenek azok még oly szolídak is - amelyek e?ernyi veszélyt jelentenek 
az azokba gyanútlanul belépő ifjú számára. 

Ha sorba vesszük a gyakoribb sportokat, mindegyiknél találunk épen 
elég alkalmat, hogy még olyan fiú lelki egyensúlyát is felborítsa, ki azelőtt 
elég jó lelkiéletel élt. Ha például csak a futballsportot vesszük, ezt a leg
elterjedtebb és és legnépszerűbb sportok egyikét, úgy azt látjuk, hogy az 
nagyon is sok alkalmat ad a fiúk lesti, -és ami már vele jár- lelki eldur
vuláshoz. Vannak ugyan, kik azl állitják, lehet szépen és tisztességesen 
futtbalozni, de sajnos a gyakorlat eddig csak az ellenkezőjét bizonyította, 
merl ha magát a fullball játékot elemezzük, csakhamar rájövünk, hogy 
az majdnem szükségszerűen magával hozza a durvaságo!. Így aztán a 
gyakorlatban nincs is eset arra, hogy az, aki huzamosabb ideig hódol ezen 
sportágnak, a szelídséget. lelki finomságat alaposan nem nélkülözné. A 
még ennél is durvább sportok, minl a rugbey, stb. nálunk még nem divalosak. 

Azonban a fullballon kívül vannak még más sportok is és utána m~ 
talán legelterjedtebb a ~uristika. Ez ugyancsak nem kis mértékben befolyá
solja a sportolók lelki egészségét, noha testi szempontból talán még leg
egészségesebbnek mondható, mert nem annyira egyoldalú izommunkát 
igényel, mint a többi. Magában véve is a turistika lélekemelő foglalkozás, 
hisz a természelben magától is már könnyebben szárnyal a lélek Alkotója 
felé. Sajnos itl is a mellékkörülmények azok, melyek jobb érzésű katolikus
nak kevésbbé ajánlatossá teszik ezen sportol. Eltekintve attól, hogy legin
kább vasár és ünnepnapokon szoktak turákat lenni és így nem egy esetben 
tt kötelező istenliszlelet is elmarad, vagy legalább is háttérbe szorul, a leg
nagyobb bajt a társaság. mely itt is nélkülözhelellen és szinle elkerülhetet
len, okozza. A W ee kend mozgalom ugyan lassan már szokásba hozta a 
vasárnapi hajnali szenimiséket de szegény turista, ki még valamennyire 
jobbérzésű, magához való társaságat alig talál. Habár van néhány jobb 
turista egyesület. de ezek színvonala annyira előkelő, hogy a nagy tömeg 
elől ezek klubbhelyiségei zárva maradnak. A többiról meg kár beszélni. 
Színvonaluk, ha lehet egyáltalában ezeknél színvonalról beszélni, annyira 
alacsony, oly közönséges, hogy legjobban m~g az já!• ~i mes~z~ elk:r~li 
őket. T ov á bbá ma már általános szokássá v alt a n ok es a ferf1ak kozos 
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kirándulása és ezen már senki sem ütközik meg. Az ilyen közös kirándu
lások lelki kára, pláne ha ezek éjszaka történnek, mindenki előtt elég vi
lágos és nem szorul bővebb magyarázatra. Mindezen visszaságok fokozott 
mértékben állanak a rokon evezőssportra is. mely olyan helyen, ahol meg
felelök a körülmények, ma már nagyon felkarolt mozgalom és kedvező 
időben ezres tömegeket mozgósít egy-egy vasár vagy ilnepnapon. 

Ezektól a veszedelmektól még az sem menekülhet, ki jó társaságban, 
vagy esetleg egyedül vág neki a szabad természetnek, mert kirándulóhelye
inken és vizeinken a másérzelmü kirándulók tömegéitól szabadulni alig 
lehet. 

Az atletikai sportok sem járnak jelentékeny lelki károk nélkül, a sok 
testit nem is emlitve. Ezen sportok kiválló eszközök az annyira elharapód
zott testkultusz önimádás kifejlesztésére. Néhány siker, megnyert verseny, 
az ifjú .. tehetség" nevének a sajtóban való közlése, a mai ifjút fölén_yesen 
elforditja mindattól, ami "gyermekkorára" emlékezteti, és ami nem En, és 
csak sikereinek elmaradása után lesz esetleg újra hajlandó valamit lelké
vel is foglalkozni. 

Továbbá a nem középiskolás ifjúságnál a lelki fejlődést nem kis mér
tékben a levente oktatás is befolyásolja. Testnevelési törvényünknél fogva 
ugyanis minden 12 - 21 év közölti ifjú, ki iskolában rendszeres testneve
lésben nem részesül, testnevelési kötelezettségének valamely leventeegyesü
letben tartozik eleget tenni. Ez alól senki sem vonhatja ki magát és igy 
akarva nem akarva sokszor nagyon is kétes társaság közé keverednek a 
fiúk. Az ilyen leventeegyesületekben ugyanis minden válogatás nélkül, a 
legkülönbözőbb elemek kerülnek össze. A leventeoktatók nagyobbrésze 
csakis az előirt gyakorlatok elvégeztetésére szoritkozik és leventéinek egyébb 
ügyeibe, beszédeibe erkölcseibe nem igen avatkozik. Hogy ilyen körülmé
nyek közölt egész laktanyai hangulat fejlődik ki, az csak nagyon is termé
szetes, de ezzel nem sokat törődnek, hiszen katonákat akarnak nevelni. 
De akár milyen szomorú is ezen leventeegyesületek szellemi állapota, a 
csak valamennyire is jó fiúkra nem fejti ki annyira. romboló hatását. Ez 
azzal magyarázható, hogv a környezet, amelybe az ilyen hirtelen kerül, 
durvaságaival rögtön annyira visszataszító, hogy önkénytelenül is elzárkó
zik és elkülöníti magát, uj társaival semmiféle közösséget nem vállal és 
igyekszik körükböl minél hamarabb szabadulni. Továbbá, ha talán nem is 
annyira, de mindenesetre durva és sokban hasonló maga a munkahely és 
környezete is és igy már előre is volt alkalma, ezen neki uj szellemi irány 
mellett, vagy ellen állást foglalni, következésképen pedig elromlása is ter
heli. Fordultak ugyan már olyan esetek is eló, hogy leventeegyesület éppen 
vasárnap délelőtt rendezte foglalkozásait. úgy hogy tagjai nem vehettek 
részt szentmisén. Ez ugyan csak elszigetelt jelenség, és habár vasárnap is 
tartják gyakorlataikat, a kötelező istentiszteletre rendesen tekintettel vannak, 
sőt sok helyen közösen is vesznek azokon részt. 

Végül pedig a cserkészet - ez az annyira dicsért ifjúsági mozgalom 
- és ez talán furcsán hangzik, - ugyancsak sok törl készit a neki magtil 
gyanutlanul átadó katolikus ifjúnak. Ez a vád nem akarja a cserkészelel 
általánosságban, mint mozgalmat és nevelési rendszert érinteni, mert mint 
ilyen érdemei tagadhatatlanul elismerésre méltók és eddig még utól nem 
értek. De mint minden emberi intézménynél, úgy a cserkészetnél is talál
hatók természetesen hibák, sót bizonyos esetekben egészen különlegeseket, 
melyek a mi szempontunkból nézve eléggé veszélyesek is. A cserkészel 
nevelési eszméje és módszere magában véve nagyszerü ugyan, de a meg
valósulásában nagyon sokszor eltér az eredeti elgondolástóL 
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A cserkészet gyakorlati megvalósUása ugyanis a cserkészcsapatoknál 
történik és ezen csapatok szelleme nagyon különbözó. Az ilyen csapat 
szelleme és munkája rendesen teljesen a vezetó egyénisége szerint alakul. 
de sajnos a jó vezetó a cserkészetben is nagyon ritka. A rosszul vezetett 
csapatoknál pedig a fiúk lelkileg inkább züllenek, mint sem hogy erósöd
nek. Mit várhatunk ugyan például egy olyan . cserkésztól. kinek vezetói 
korcsmai mulatságokat és hasonlókat rendeznek l Már pedig az ilyen ese
tek egyáltalában nem tartoznak a ritkaságak közé a mostani cserkészcsa
patoknáL Továbbá számosazon cserkészcsapat száma, melyekben vallásról 
éveken át szó nem igen esik. Fokozódik ez a baj azon csapatoknál, me
lyeknél a vezetó nem katolikus, de katolikus fiúkat vezet. Igy a kimondottan 
protestáns cserkészcsapatok jó részénél katolikus tagok is vannak, sót akad 
nem egy olyan protestáns csapat is, ahol a cserkészek többsége katolikus. 
Református lelkész vezette cserkészcsapatnál gyakran elófordult, hogy kato
likus cserkészeket is köteleztek bibliamagyarázataik végighallgatására. Az 
pedig szinte mindennapos eset, hegy a vezeló maga gyártotta imáit imád
koztatja protestáns - katolikus cserkészekkel egyaránt. Mindezen .,érdekes
ségek," kisebb - nagyobb méretekben ugyan - megtalálhatók a zsidó 
cserkészcsapatoknál is. Hogy most már az ilyen csapatban lévó katolikus 
fiú lelkileg nem fog valami luiságosan elórehaladni, az csak nagyon is ter
mészetes. 

Az itten felemlitett esetek korántsem meritik ki az ifjú lélekre Ieske
lódó ellenség hatalmas tömegét. Ezek csakis a legelterjedtebb, legnépszerübb 
esetek, melyek már szinte polgárjogot nyertek a mai társadalomban, úgy, 
hogy ma már alig mer valaki szót emelni ellenük, hiszen ezekben senki 
rendellenességet, káros irányt, veszedelmet nem lát, sót velük úgy dicsek
szik, akár a mai kor technikai vívmányaival. Letörték a sötét elóitéletek 
sorompóit és a két nem közös szórakozásában természetes dolgot látnak. 

És nehéz is lenne a mai fiatalságot ezektól eltiltani, vagy csak óvni 
is. A tiltott, vagy a csak nem tanácsolt dolgok is, mindig jobban vonzák 
az embert, mint a megengedettek, és azok gyakorlásában bizonyos külön 
élvezetet érez a tilalom áthágója. Igy pl. boldogult hercegprimásunk kikö
zösitett ugyan minden katolikus leányt, ki az u.n ... Leány cserkész szövet
ség" tagja, de ma már alig tud erról valaki és ugyancsak nem csekély a 
katolikus .. Leánycserkészek száma sem ... Justus autern quid fecit?" 

Minden ellenség leghatásosabban saját fegyvereivel gyózhetó le. Igy 
tehát itt is ugyanazon eszközökhöz kell nyulni, amelyekkel ellenfeleink csá
bitják hálójukba áldozataikat. Mivel pedig, mint már föntebb láttuk, a 
sport, turisztika, cserkészet, leventeegyesület mind olyan szükséges valami, 
amelyet egészséges ifjú nem igen nélkülözhet, igyekezni kell tehát olyan 
sportköröket, leventeegyesületeket, stb. szervezni, melyek szelleme katolikus 
szempontból is megállja helyét. Persze ezt könnyebb elmondani vagv leírni, 
mint a valóságban megvalósitani, hiszen némelykor szinte leküzdhetetlen 
akadályok merülnek fel ilyen egyesületek alapitásánáL De még ilyenkor 
sem kell ölbelell kezekkel a lelkek sokaságának romlását szemlélni és a 
nehézségekkel mentegetózni, vagy az ellenség vakmeróségére hivatkozni. 
Ha magunk nem tudunk ilyen saját egyesületeket életre hivni, úgy van 
elég már létezó katolikus egyesület, melyekre felhívhatjuk a fiúk figyelmél, 
ezekbe ifjúságunk felvételét szorgalmazni, velük állandó összeköttetést fen
Iartani minden ifjúsági lelkivezetó elsórendü kötelessége. Sajnos e téren 
nagyo~ kevés szakott történni. Lelkivezetó emberek sokszor nagyon is önzók. 
féltik .. lelkigyermekeiket" más kezébe adni, sokszor még akkor is, ha a 
másik vezetó alapos munkájáról meg is gyózódtek, mégis féltékeny gond-
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dal őrködnek a vezetP.sükre bizottak felett. Mikor aztán a gyermek lassan
lassan megnő, igényei is megnőnek. Már társaságba kivánkozik, otthona 
nem elégiti ki. Ilyenkor a lelkivezetőnek nagyon résen kell állania, hogy 
még idejében a megfelelő környe..zetbe irányitsa a kinőtt gyermeket. Itt 
az ideje, hogy megfelelő egyesületbe ajánlja. De nem elég csak egyet, mert 
könnyen megesik, hogy ez nem felel meg egészen az illető egyéniségének, 
és helyette másikat kell tudni ajánlani. Mert ha nem választunk az ifjúnak 
megfelelő társaságot. úgy biztosak lehetünk, hogy előbb utóbb maga fog 
választani és nem mindig a legszerencsésebben, nem lehet beérni az u.n . 
.. Jámbor" egyesületekkel, mint kongregátio, imatársulat, stb. Az ifjúnak nem 
ez kell elsősorban. hanem olyan hely, ahol hasonló koruakkal és képzett
ségüekkel lehet együtt, kikkel szórakozhat és dolgozhat. Ha pedig már 
egyszer saját tapasztalatlanság-a és az arra hivatottak nem törödömsége foly
tán, neki meg nem felelő társaságba került, a környezet ujszerüsége, az 
eddig nem tapasztalt örömök élvezése, egészen elidegenítik szülötöl, lelki
vezetötöl és mindazoktól, akik valahogyan is "gyermekkorára" emlékeztet
ni is merik. Ez a korszak nem tart ugyan soká, de épen elég ideig, hogy 
ezen uj környezetében teljesen assimilálodjék. A mozgás a lejtőn már meg
indult, de lefelé és azt megállitani már nem egykönnyen lehet. Még sulyosabbá 
válik a helyzet, ha az ifjú uj életszakasz az elején kerül neki meg nem fe
lelő társaságba. Ilyen uj életszakasz a diákoknál az érettségi körüli idő, 
ipári munkával foglalkozóknál pedig az iskola elhagyása, illetve a felsza
badulás, de sokszor még az uj munkahelyre kerülés ideje is. Ilyen esetek
ben az ifjú önkénytelenül is ráeszmél, hogy életében fontos változás történt. 
Ö most már öregebb, tapasztaltabb, komolyabb, egyszóval több, mint ami 
eddig volt. És ez az öntudatra ébredés elfordítja őt mindazoktól, kik ezen 
fejlődést nem akarják elismerni. Ezért ilyen életkorszak változás alkalmá
val épen a lelkivezető legyen az, aki ezen változást elsősorban felismeri 
nála. Ezzel nagy mérlékben megnyerhető bizalma és a jövőben is könnyen 
lesz irányítható, mig ellenkező esetben ridegen elzárkózik, elfordul eddigi 
vezelőjélől. Mást keres, aki talán inkább bizeleg neki, aki jobban legyezi 
majd hiuságál. 

Roppant sulyos feladat ez, ami itten a lelki vezelőre hárul, merl itt 
dől el a fa, és ugyancsak itt dől el, hogy hol marad - sokszor örökké ! 

Fr. Lucius. 
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Társadalmi .kérdés. 

Korunk legnagyobb problémája a társadalmi kérdés. Szeren
esés megoldása új életnek és kultúrának kiindulópontját meg nem 
oldása pedig a pusztuiás kezdetét és eddigi kultúránk sírját jelenti. 

Ilyen nagyhorderejú kérdéshez, ha okosan hozzá akarunk szólni, 
legelső és nélkülözhetetlen kellék számunkra a tiszta látás, és pedig 
az egész társadalmi kérdésnek egységes szemlélete. Azért e dolgo
zatban szándékunk a társadalmi kérdésről egységes, könnyen átte
kinthető s éppen ezért a részletkérdésekbe nem merülö képet rajzolni. 

Először is állapítsuk meg, hogy tulajdonképpen mi is az a társa
dalmi kérdés? Társadaimi kérdésen értjük a társadalmat sorvasztó 
bajokra, ezek okaira és orvosló eszközeire vonatkozó kérdést. 

A mai társadalom tényleg beteg. Ugyanis ha .. a társadalom
nak az a rendje. amelynek külső vagy belső viszonyaiban jelentke2ő 
okok nem teszik lehelóvé a társadalomnak akár minden rétege, 
akár valamennyi tagja számára az emberi és kulturális létet, vagy 
annak kifejtésében akadályokat, nehézségeket támasztanak és ha 
ez az ellentét, vagy a lehetőségek egyenlőtlenségének érzése széles 
körben öntudathoz jut, megjelenik a szociális kérdés" .1) 

Már azt is elismeri mindenki, hogy a társadalom testi-lelki bP.
leg ... Beteg minden, az egc:'sz beteg; nem csak a közgazdaság, nem 
csak az er~ölcsi élet, beteg maga a társadalom. És éppen így igaz az 
is, hogy korunk legégetőbb feladata a társadalmi kérdés megoldása. 
Nem csak arról van szó, hogy egészséges gazdasági és állami álla
potokat teremtsünk, nem csak a család és nevelés megújításáról. 
nem csak a vallás és erkölcs terjesztéséről van szó - természetesen 
mindez roppant szükséges, - de, hogy mindezt egybefoglaljuk, a 
társadalmat kell megújítanunk". :!) 

A mai társadalom kétszeresen is beteg. Először a liberális-kapi
talista világnézet hatására lett beteggé. E beteg társadalmat akarta a 
szociáldemokrácia orvosolni, de az orvosszer rossz volt .és így csak 
ártott neki. Ma már a szociáldemokrácia is haldoklik. Eletképtelen
ségél a háború utáni időszak igazolta. Javítani akart, de rontott, 
nálunk is Spanyol-, Orosz-. és más országokban is. 

Társadalmunk testi bajai a következők: 
a) Ma sokan munkanélküliségben vergődnek, pedig dolgozni 

tudnak és akarnak. 
b) Akik dolgoznak, azok sem képesek annyit keresni, hogy 

maguknak és családjuknak az életfenntartáshoz és nemesebb 
kultúrélethez szükséges javakat megszerezhessék. Pedig .. a munkás 
és családja életfenntartásához elégséges munkabér illeti meg a mun
kást. Bizonyára a család egyéb tagjainak is kötelességük erejükhöz 
mérten a közös háztartás szükségleteihez hozzájárulni, amint földmü
ves, kisebb iparos és kereskedő családokban látjuk. De a nőket é~ 
gyermekeket. koruk és erejük mértékén túl nem szabad megterhelm. 
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A családanyák leginkább otthon foglalkozzanak és a házi dolgokat 
végezzék. Szégyenletes és mindenáron kiirtandó visszaélés az, hogy 
családanyák, a családapák elégtelen munkabére miatt, a házi teendők 
és különösen a gyermeknevelés elhanyagolásával. bérmunkába menni 
kényszerülnek. Tehát mindenképpen azon kell lenni, hogy a család
apák munkabére az egész háztartás költségeit fedezhesse. Ha ez a 
mai viszonyok mellct még minden esetben nem lehetséges, akkor a 
társadalmi igazságosság követeli az állapotokr~ak olyan újra
szabályozását, hogy minden felnőtt munkás, az említett mértékben 
kaphasson bért". 9) 

c) Az is nagy baj, hogy nincs meg a helyes arány a munka
bér és a termékek ára között. Ugyanis, a termékeknek az árát nem 
az érték, hanem a kereslet és kínálat határozza meg. 

d) Ma az állam is, szinte türhetetlen terheket rak alattvalóinak 
vállára. ..Az állam - ugyanis - elvesztvén szociális szervezetét, 
mindazokat a terheket magára vette, amelyeket azelőtt társadalmi 
alakulatok viseltek ... 4) Természetes, hogy ehhez a mindent behálózó 
adminisztrációhoz sok pénzre van szüksége, amely az alattvalók ke
serves filléreiból jön össze. 

Fövonásokban ezek az')k a bajok, amelyek a társadalom testi 
életét sorvasztják. Ezeknek a következménye, hogy ma, a XX. szá
zadban, amikor a technikai kultúra révén, az anyagi szükségleteket 
könnyebben és nagyobb mennyiségben lehet előteremteni, milliók 
éheznek, fáznak és emberhez nem méltó odukban tengetik életüket. 
Ilyen körülmények közölt aztán nem csoda, hogy az embernek szük
séges ismeretek hijján elvadulnak az erkölcsök és uralkodik a bűn . 
.. A lelkeket ma majdnem kizárólag az anyagi bajok, veszteségek. 
zavarok foglalkoztatják. Ha pedig - amint illik - mindezeket ke
resztény szempontból nézzük, vajjon ugyan mit érnek mind együttesen 
a lelkek kára mellett? Mert bizony a jelen kor társadalmi és gaz
dasági viszonyairól túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy az emberiség 
nagy részének rendkívüli módon megnehezítik az egyedül szüksé
gesnek, az örök üdvösségnek a keresésétH !>) 

Említettük, hogy a társadalomnak nemcsak a teste. hanem a 
lelke is beteg. Beteg a tudományos, müvészeti, erkölcsi és vallási 
élet is És ez a nagyobb baj. A mai tudomány állása egy egyetemi 
tanár szerint ilyen képet fest. : Akármerre tekintünk, mindenfelé a leg
nagyobb zürzavar tárul szemünk elé : a legnagyobb dolgokra nézve alig 
vannak világos fogalmaink. Nyugtalanító problémák vesznek körül. 
melyekre sehol sincs felelet. Nincs filozófia, csak filozofiák, nincs 
tudomány, csak szaktudományok, amelyek mit sem törödnek egy
mással. A világ oly nagy és benne az ember élete oly bonyolult, 
hogy nem látjuk többé az egésznek egységét és értelmét, pedig ez 
a legnagyobb kérdés, mely az embert nyugtalaníthatja " 6). A tudo
mány válsága abban van, hogy nem adnak hitelt a filozófia peren
nisznek, mely pedig csak egyedül ad egységes, igaz és helyes világ
nézetet. Nem csoda, hogy zavaros minden., ha a józan ész megta
gadásával hátat forditanak az örök Igazságnak. 



Társadalmi kérdés. 23 

A müvészetek terén is nagy zavarok vannak. ..A mának müvé
szetét belső és külsö válságok keverték ily zavarossá és ezek a 
válságok elsősorban nem külsö gazdasági és szociális válságok, 
hanem belső, kultúrválságok. A racionalizmus és materializmus 
megölte az igazságot. és a hitet, a liberalizmus tönkretette a becsü
letet és a jellemet. a modern élvhajhászás beteggé és ürmössé tette 
a kedélyvilágot Mindezekben hibás a müvészet is"7). Maholnap 
már oda jutunk, hogy nyiltan kimondják : a müvészet tárgya nem 
a szép, hanem a rút, célja nem az érdeknélküli szellemi gyönyör
ködtetés, hanem az érzelmek felkorbácsolása. Pedig : "a müvészet 
értelme és legvégsöbb létal~pja éppen az, hogy a lényegében erköl
csös emberi természetnek tökéletességét szolgálja ·•. s) 

Az erkölcsi élet pedig valóban állati nívón áll, amint a nagy 
Prohászka mondotta : .. Most az állat jogainak korszakát éljük. Az 
állat emancipálta~ott az emberben ; az állati ember lépett fel a világ 
szinpadán, az az ember, aki korlát és tekintet nélkul, igazság és 
szeretet nélkül. a modern szabadság zsarnokságával s a létért való 
küzdelem könyörtelen jogcímével szerezheti magának azt, ami jó 
neki : élelmet, hatalmat. élvezetet ; mert mást nem ismer és nem 
kíván. A szivárványt nem bámulja, de a vályut nézi ; a csillagokba 
nem tör, melyek az égen ragyognak; csillagai legföljebb a koronák 
s a ragyogó kéjes szemek. Eltaposhat minden gyengébbet, kiszipolyoz
hat minden vért és velőt, vájkálhat a teli tálakban, duskálhat 
szeme-szája javaiban. kiemelhet fészkükból ezreket és miután ke
délyesen beleült szerzeményükbe, naplopókká s a társadalom prole
tárjaivá degradálhatja a kis embereket ; mert az erősebb győz s a 
győzelem megkoszorúzza az állatot az emberben".9) 

Az erkölcsi életben ma nem érvényesül a cuique suum elv, 
amely pedig alapja annak. Az ember nem teljesíti kötelességét Isten, 
embertársak és önmaga iránt. Az állam is helytelen utakon jár. Bele
avatkozik olyan dolgokba, amihez semmi köze, viszont kötelessé
geit nem teljesíti, hanem az önös érdekeknek megláncolt rabszol
gája lett. Ennek az erkölcsi züllésnek akkora szerepe van a társa
dalmi kérdésben, hogy vannak sokan, akik azt hangoztatják: "min
den baj és viszás helyzet megszünnék, ha általánosságban ismét el
fogadnák és követnék az emberek a keresztény erkölcstan áltat 
hirdetett társadalmi kötelességeket" .10) 

S ha nézzük a vallásos életet, azt is szomorú állapotban ta
láljuk. Itt ugvan a legújabb időben mintha a megújhodás jelei mu
tatkoznának. S ez bíztató jel számunkra, mert az igazi vallásos élet 
majd rávezeti az embereket és nemzeteket arra a nagy tényre, hogy 
azokat az elveket, melyek az emberiséget a helyes úton vezethetik 
összességükben egyedül csak az Egyház nyujtja. A vallási élet ba
jai közül három szomorú tényt kell megállapítanunk. a) Az emberi
ség nagy része még a kereszténységen kívül sínylődik. b) A ke
resztényeknek egy része az Egyháztól elszakadva, eretnekségben 
vergődik. S végül c) ami a legszomorúbb, a katolikusoknak is egy 
jó része krisztusi élet híjján tehetetlenségben tesped. 



24 Fr. Othmár. 

Eddig láttuk a bajokat. melyek gyötrik a társadalmat. Ezeket a 
bajokat. mint kóros eredményeket tekinthetjük. Keressük most ezek
nek a rendellenes tüneteknek okait, vagyis a társadalmi bajok ok
forrásait. Nagyon sok okot szoktak itt felsorolni. Mi könnyebb áttekintés 
végett. négy főforrásra vezetjük ezeket vissza: Létrehozó, formai, 
anyagi és célokra. 

A társadalmi bajoknak létrehozó oka : az ember, és pedig az 
eredeti bűn következtében megromlott ember. Ugyanis .. az áteredő 
bűn az ember tehetségeinek csodálatos öszhangját úgy megzavarta. 
hogy a rosszra való hajlandóságok elragadják és elcsábítják, a világ 
mulandó javainak az égi és örökös javaknál való többrebecsülésére. 
Innen van az el Pem csitítható vágyakozás a gazdagság után. ide
iglenes iavakban az a mohóság, amely az embereket minden időben 
az isteni törvénynek és a felebarát jogának megsértésére vezette, a 
mai gazdas6gi berendezkedés mellett pedig az emberi gyengeségnek 
különösen sok alkarnat nyujt az elbukásra".11 ) Ez az ok azonban 
mindig megvolt a történelem folyamán, tehát csak tágabb értelem
ben vehetjük a mai társadalmi bajok okának. A tulajdonképeni ok 
a formai. amely meghatározza az emberi gondolkodás és cselekvés
mód ot. Ez pedig nem más, mint a liberalista világnézet. mely fel
oldotta az embert az erkölcsi világrend törvényeinek köte.lező ereje 
q_lól. .. A szabadelvűség megszabadítja az emberiséget Istentől és az 
O parancsaitól és az ember és az egész emberi társadalom önkor
mányzati jogát hirdeti. Se az egyes ember működésére. se a tár
sadalmi életre nem tartják szükségesnek. hogy azokat egy maga
sabb, az isteni világrenden nyugvó törvény szabályazza: minden 
az ember saját egyéni akaratától függjön; ez legyen egyedül irány
és mértékadó a magán és társadalmi életben. Ezt az autonómiát, 
önkormányzatot nevezi a szabadelvűség szabadságnak, ebben az ér
telemben hirdeti a korlátlan szabadságot. Ez tehát a szabadelvű rend
szer alapvető elve" .1:!) 

Ugyanez az elve a szociáldemokráciának is és így ezt a 
szabadelvüség sarjadékának és továbbfejlődésének kell mondanunk. 
Azok az elvek. amelyeken a szocializmus felépül, a liberalizmus 
szüleményei. Ilyenek a népjogok. népszabadság, minden ember 
szabadsága, egyenlőség, Istentől, törvényektől. Egyháztól való függet
lenség, vallásszabadság stb. A liberalizmus és szocializmus tehát 
ugyanazokból az elvekből indulnak ki, de gyakorlati következteté
seikben különböznek. mivel a szabadelvűség a magánbirtokot és az 
egyesnek a vagyonszerzésben való teljes korláttalanságát védi: a 
szodalizmus pedig a kollektív vagyon létesítését sürgeti. 

A társadalmi bajok anyagi oka gazdasági téren : a tlllálmányok, 
hitelrendszer és a háború. Mindhárom különösképpen alkalmas arra. 
hogy egyesek luiságosan meggazdagodjanak, mások rovására. Gépek 
segítségével nagyban rövid idő alatt lehet előállítani és szállítani a 
szükséges dolgokat és így természetesen a nagyipar és nagykeres
kedelem letöri a kisipart és kiskereskedelmet Azonkívül a nagy
üzemek nagy összegekkel dolgoznak. Nagy kölcsönöket vesznek fel 
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és így aránylag kevesebb kamatot fizetnek, mint azok, kik kis köl
csönn.el dolgoznak ; mert minél nagyobb a kölcsönzött összeg, an
nál k1sebb a kamatláb. Még a háború is a nagy kapitalista üzemek 
malmára hajtja a vizet, mivel háborús szükségleteket csak nagyüze
mek tudnak kielégíteni. A társadalom lelki betegségének anyagi 
okai a rossz sajtó, színház, mozi, melyek segitségével terjednek a 
hamis elvek tudományos, művészeti, erkölcsi és vallási téren. Ide 
sorolhatjuk még, ha nem is positív, de negatív anyagi okokat is. 
Ilyenek az általános nyomor, mely elkeseredésbe kergette az embe
reket s így ezeknek a lelke termékeny talajuJ szolgált a hamis el
veknek ; különösen mikor ezek anyagi előnyökkel kecsegtettek. 
Azonkívül a szükséges emberi műveltségnek széles körben való 
hiánya, mely miatt könnyen behódoltak a hamis tanoknak. 

Végül vizsgáljuk a társadalmi bajok célokát Itt különbséget 
kell tennünk direkt és indirekt ok között. A szociális bajok indirekt 
céloka : az emberi önzés. Ugyanis miáltal az ember maga számára 
összeharácsolja a javakat (ez a direkt ok) indirekte gazdasági téren 
társadalmi bajokat okoz, mivel ezáltal másokat megfoszt a szüksé
ges javaktóL 

Szellemi téren a célok nem más, mint a farizeusi igazuini aka
rás ész, ízlés és lelkiismeret elölt. 

Láttuk idáig a társadalmi bajok okait. Most már az a kérdés, 
hogy különösképpen melyik az az ok. amely a mai társadalmi kér
dést előidézte. Nagyobb nehézség nélkül megállapíthatjuk ezt. ha 
az egyes okok történetét nézzük. A létesítő- és célok, mindig léteztek. 
Ezek tehát nem lehetnek speciális okai a mai társadalmi kérdésnek. 
Az anyagi okok pedig olyan természetűek, hogy azok társadalmi 
jólétet is idézhetnek elő, ha a kczjó érdekébe állítjuk azokat. Hátra 
marad tehát a formai ok, vagyis a liberalista világnézet. Ezt tehát 
a mai társadalmi kérdés speciális okának kell mondani. Tehát a tár
sadalmi kérdés megoldása nem más, mint a liberalizmusnak megsem
misítése, állami, társulati és egyéni életben. 

Mielőtt erről bővebben tárgyalnánk, vessünk egy rövid pillan
tást a liberalista világnézet kialakulásának történetére. 

Krisztusig nem beszéJh,..tünk igazságosságon felépülő társadal
mi és gazdasági életről. "A kereszténység elterjedése és diadala, az 
Evangélium és az egyház-atyák tanítása alapján. utat tört a társa
dalmi és gazdasági életben az igazságosságnak, azaz: rendezte az 
egyén viszonyát az állami és társadalmi életközösségben. Biztosí
totta az elöljárók és törvények iránti engedelmességet ; az egyes 
egyéneknek a közérdekkel ellentétben álló magánérdekét valamint 
a különböző társadalmi rétegeknek különleges érdekeit a természet
jog szempontjából alárendelte a társadalom egyetemes érdekei
nek".1:1) 

.. Az egész középkor az Isten jogait hangoztatva, rendezte a 
világ ügyeit és mondhatni, hogy mindent összevéve, jól rendezte és 
sokáig fenntartotta. A reformáció óta pedig pirkadt az ember jogai
nak öntudata, mely véres, bíboros hajnallal hasadt'' .14) Mert : a hit-
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újítás, midón az Egyházat támadja, előkészíti az egyéni belátás 
függetlenítését, azt a függetlenséget, mely nyomában a politikai rend
ben éppen úgy, mint a gazdasági rennben, egyhamar kibontakozik" .1'') 

Nagy igazság az, hogy eszme eszmét szül, s az eszmék vál
toztatnak a világ folyásán, néha bizony forradalom szerüen is. A 
reformáció vallási forradalom. Ennek következménye filozófiai forra
dalom. A filozófiai forradalommal szoros összefüggésben van a 
politikai forradalmak egész sora. A politikai forradalmak pedig a 
társadalmi forradalmakat eredményezték, melynek betegei mitvagyunk. 

Mindezek után, most már rátérhetünk a társadalmi bajok or
vosló eszközeire. Az előzőekben megállapítottuk, hogy a bajoknak 
főoka a liberális szellem. Tehát ha ezt kiirtjuk a társadalomból. 
akkor a bajok is megszünnek. 

Először is nézzük az államot. Legelső feladat, hogy az állam 
szünjék meg liberális állam lenni. Térjen vissza az Istenhez, mert 
minden hatalmat tőle kapott. Fogadja el a keresztény erkölcstant. 
Vesse magát alá az isteni törvényeknek. Törölje el az ezek szelle
mével ellenkező, úgynevezett "törvényeket" és teljesítse kötelessé
gét, ami nem más, mint a közjólét, vagyis védje az egyéneknek és 
társaságoknak magánjogait és teremtse elő azokat a földi élethez 
szükséges eszközöket, melyeknek megszerzés6hez a magántársulatok 
együttmüködése nem elégséges. Mert .. semmi sem tartozik annyira 
az állam lényegéhez, mint az a kötelesség, hogy a közjólétet támo
gassa .. !6) .. A közjólét nem csak a legfőbb törvény, hanem az álla
mi hatalomnak egyúttal alapja és végső célja" .1i) Az állam tehát 
csak eszköz. Soha sem lehet öncélú szervezetté, mint a marxista 
kommunista állam, vagy akár mint a német nacionalista, vagy olasz 
fascista állam. 

Az államnak nem az a célja, hogy minden egyes tagját köz
vetlen boldoggá tegye, hiszen minden egyes ember saját sorsának 
a kovácsa, csupán olyan társadalmi állapotokat kell létrehoznia, 
mely mindegyik tagjának lehetövé teszi, hogy saját egyéni tevékeny
sége által elérhesse és megszerezhesse mindazt, amit földi jóléte 
megkíván, amennyire ez a körülményekhez képest elérhetó". 1 ~) Te
hát ·~amit az egyén elérhet, azt nem szabad a közüleire bízni. amit 
pedig közületek elvégeznek, azt ne vegye ki kezükből az állam. 
Igy az állam nagy tehertól szabadul meg. Következésképpen csök
kenne az adó is. A munkanélküliek csökkentése pedig a szaktes
tületek megszervezésével érhető el. A szaktestületek nemcsak a 
a munkásokat, de vállalkozókat is magukba foglalnák. Annyi szak
testület lenne, ahány foglalkozási ág van. Ezek a szaktestületek 
önkormányzattal rendelkeznének és összeköttetésben más ilyen tes
tületekkel, csak a közjó érdekében müködhetnének. Erre az állam
nak kellene felügyelnie. 

Azonkivül az államnak törvénnyel kellene szabályozni a szüksé
ges dolgok értékének megfelelő árat. 

Ha az állam helyes alapokon állana, akkor már könnyebb 
lenne az intézményeknek és egyéneknek megreformálása is a tár-
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sadalmi életközösségben. Az államnak törvényerőre kellene emelnie 
ezt az elvet, hogy úgy az egyének, mint a különbözó társulatok 
nemcsak önmagukért vannak, hanem a közért is. Tehát tevékeny
ségükben mindig teldntettel kell lenniök arra is. 

Az államnak legsürgősebb kötelessége a saját maga megrefor
málása után, a már létező intézmények megreformálása és azok
nak az új intézményeknek megszervezése, melyek szükségesek az 
általános közjólét megteremtéséhez. 

Az Egyház pedig tudatában van annak, hogy: .. Egyetlen hatá
sos orvosszer a lelkek szánalmas romlása ellen, amely minden 
törekvést a társadalmi megújításra meghiúsít. az őszinte és teljes 
visszatérés az Evangélium tanításához, annak a Krisztusnak paran
csaihoz, Akinél az örökélet ígéi vannak (Ján VI. 10.), olyan igék, 
amelyek, bár az ég és a föld elmulnak, soha el nem mulnak. (Mát. 
XXIV. 35)" .111) 

Ezért az egy háziaknak mindent meg kell tenni, hogy egész
séges erkölcsi és szellemi légkört teremtsenek. De az egyháziak 
munkája magábanvéve még nem elegendő, szükség van oly vilá
giakra, kik különös odaadással megosztják a munkát az egyháziak
kal. Ezeknek a lelkes világiaknak, a Katolikus Akcióban kell tömö
rülni, hogy így egyesült erővel, minden téren áldásos eredményeket 
érhessenek el. 

Ez volna röviden a társadalmi kérdés. Távolról érintettük ko
runk bajait, ezeknek okait és orvosló eszközeit. Most már az a 
kérdés, hogy mi a legközelebbi teendő. Erre feleletet ad a Szentatya: 
.. Egyesüljenek az összes jóakaratú emberek, akik az Egyház pász
torainak vezetése alatt Krisztus jó és békés harcát harcolni készek. 
Az Egyház irányítása és útmutatása mellett dolgozzanak valameny
nyien, az emberi társadalom keresztény megújításán, amelyet XIII. 
Leo Rerum Novarum halhatatlan körlevelével megindított. Kiki tegye 
meg a magáét.. a saját tehetsége, ereje és életviszonyai szetint, nem 
a maga, hanem Jézus Krisztus dolgával törődvén. (Fil. Il. 21), Ne 
ragaszkodjék mindenáron a saját véleményéhez, sót a maga esetleg 
jobb nézetét is áldozza fel, ha a közjó magasabb érdeke ezt az ál
dozatot megkívánja, hogy mindenben és mindenek fölött Krisztus 
uralkodjék, Krisztus kormányozzon, Kinek tisztelet, dicsőség és ha
talom örökön-örökké (Titk. jel. V. 13).20) 

Felhasznált forrásmunkák : 
1) Erődi-Harrech Béla: A magyar sefilement mozgalom eszméi. 
~) Weisz A.: Soziale Frage und soz. Ordnung. lll. 9 . .l 
=•) Quadragesimo Anno : 39. l. (Szt. lstv. kiad.) 
4) 43. l. 
") .. " 69. l. • 
1) Nagy J.: A mai filozófia fő-irányai. 24. l. 
7) Katolikus Szc-mle : 1934. Jan. Décsei G. cikke. 
"') .. " . .. 
!') Prohászka 0. : Kultúra és terror. 23. l. 
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: 1°) Biederlack-Kiss : A társadalmi kérdés mibenléte és megoldftsa. l. 7. 
11) Quadragesimo Anno. : 70. l. 
12) Stöckl: nLiberalismusM Staatslexikon lll. 1098.1. 
13) Migray J. : A marxizmus csódje. ll. l. 
14) Prohászka O. : Kultúra és terror. 23. l. 
l:.) Korunk Szava, lll. évf l. Széchényi György gr. cikke. 
1';) Rerum Nov. 46. l. 
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1 ~'>) Cathrein V.: Moralphilosophie lll. 510. l. 
t!l) Quadragesimo Anno : 73. l. 

• 1) 82. l. 

Tavaszról álmodom. 

Odakint hideg van, zuzmarásak a fák, 
Fehér hóval fedve a hegyek süvege, 
De a lelkem mégis nézve messze-messze 
Tavaszról álmodik. 

Odakint hideg van, hideg nagyon hideg, 
Fagyos a természet, fagyosak a lelkek ... 
T án az én lelkem is ? . . . Nem, nem hiszen az 
Tavaszról álmodik. 

Tavaszról álmodom, szép ma1us tavaszról, 
lbolyaillatról, édes kikeletról, 
Mosolygó szemekról, mosolygó szívekröl, 
Megelégedésról. 

Tavaszról álmodom, oly boldog tavaszról, 
Ahol a szemmosoly nem rejt síró szívet, 
A pajzán játszi kedv gyűlölködő lelket, 
Ahol van szeretet. 

tavaszról álmodom, v1ragos tavaszról, 
Edes madárdalról. színes ibolyáról, 
Mosolygó szívekról, vidám boldogságról ... 
--------------
O milyen szép álmok ... 

Fr. Konstantin. 



Tavaszi dal. - Diogenes lettem. 

Tavaszi dal. 
Selyemsimogatásu taoaszon. 
Feszül a rügy, a bimbó, az élet. 
Rügyet-ringató szúz-taoaszon 
Feszül bennem a lélek. 

A lihegoe táncoló lenge szél 
Nekem is az mint a csupasz fáknak : 
~ lelkemben aloó ös-dalok 
Elni, oirulni oágynak. 

Nem akaroa is az ajkamra 
Tolul, toppan a felébredt ének: 
Csuhajos kedooel dalolok, mint 
A hetyke, oíg legények. 

Belebódulok a szüz taoaszba, 
Szíoem muzsikál, cseng, csábít egyre 
A taoaszba, ki a szabadba. 
A kacagó hegyekbe. 

Ráneoetek a bimbókra, fákra 
Megfeledkezoe, nótás-pajkosan, 
Virágot-nyitó szúz-taoaszon 
Kiénekelem magam. 

Jászberény. Fr. Béda. 

Diogenes lettem. 
Kerestem én is embert . . . szépet ... 
S elém csúf ördög képe lépett .. . 
Kerestem . . . megértö jóságot .. . 
S szemern elé tettetés hágott . , . 
Kerestem . . . fényt . . . boldog derűt ... 
S felém suta bagoly repült ... 
Kergettem . . . oágyat . . . tarka álmot ... 
S ez belém árkot oágott . · . 
Kerestem . . . izmot . . . ös erót ... 
(Elkorcsult fában .. .) s az kidólt .. . 
Kerestem . . . bájt . . . és . . . érdemet .. . 
[}e az már párás szellö lett. 
Es nyaldos törpe hegyeket ... 
Kerestem ... eszmét ... Szentet ... Istent ... 
És benne megtaláltam . . . mindent ... 

Fr. Metód. 

29 
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I~IGYEL6. 

,.Jaj a ,-náarnak a botrányok. mlatt ! " 

Kétezer évvel ezelőtt, szelíden hangzottak el az isteni Üdvözítő 
szavai : BoldogoJt a szelídek ... a tiszta szívűek ... akik üldözést 
szenvednek az En nevemért ... boldogok mert nem maradnak juta-
lom nélkül, mert övék a mennyek országa. Kétezer évnek jól kipró
bált érces szavai ezek. Nell' fogott ki rajtuk az alvilág fejedelmének 
ádáz ostroma, cselvetése, aljas mesterkedése, mert erössebb, mert 
igazabb s szentebb ország jegyében tartottak fenn, éltettek ezreket 
és milliókat, mint a démoni kataklizmáktól hemzsegő alvilág birodalma. 

De kétezer évvel ezelőtt emelte fel szavát az ég és föld Ura 
- "Jaj a világnak a botrányok miatt.l" - Jaj l - mert rettenetes 
lesz egyszer a szembetalálkozás l Inkább fél szemmel, fél kézzel. fél 
lábbal lépjenek be az emberek a mennyek országába, mint ép szem
mel, ép kézzel. ép lábbal táncoljanak lefelé a pokolba vezető lej
tőn ... lefelé l 

Egyszerű szavak ezek de mégis óriási jelentőségűek. A világ 
szelleme gondolkodása, gyakran függetleníti magát a természetföl :>Ui 
örök érvényű igazságoktóL Sokszor kicsibe veszi azt, ami nagy! 
Lenézi azt. ami nagyobb hatalmat képvisell Nagy készséggel veti 
magát alá súlyos társadalmi mütéteknek, csakhogy ne kelljen nagyobb, 
csodatevöbb hatalomhoz folyamodni. És mégis, mégis kénytelen fel
figyelni, kénytelen utat engedni az egyszerű de vészesen dörgő isteni 
szózatnak : "Jaj a világnak a botrányok miatt l " 

A világ arcuiata önmagát tükrözi vissza. Már elmult annak az 
ideje, hogy ezreket és milliókat álltasson, ámítson egy téves eszme, 
egy kierőszakolt önkény ! A modern ember felfogásban és tevékeny
ségben már régen tul \'an azon, hogy félrevezetve, önmagát csapja 
be l Ma már mindenki jogot formál magának egy talpalatnyi földre, az 
igazság nevében! Tulajdonának, sajátjának vallja a világ vagyoná
nak fölös részét a szegény nélkülözö munkás ép úgy, mint a nyo
morgó tisztviselö l Egy szóval. ma ott tartunk, hogy ébrednek az öntu
datok eddig pislákoló mécsesei, lángra gyulladnak, követelik jogaikat, 
akarják, hogy mások is észrevegyék, hogy ök is élnek, s táplálékra, 
életerőre van szükségük l 

Ha azonban a szükségeset is nélkülözni kénytelenek, készek 
követelni, kést ragadni ! - készek tüzet gyujtani l - pokolgépet fel
állítani l - a legrettenetesebb kegyetlenkedéseket elkövetni! - szá
zakat és ezreket a levegőbe röpíteni l - de jogaikból egy jottányit 
sem engednek l 

"Jaj a világnak a botrányok miatt l" - hangzanak újból és új
ból a rettenetes krisztusi szavak l - Del hol ?-hol vannak a botrá
nyok ? Ma? - kérdezzük csodálkozva. 

Ott vannak l Igen. Ott vannak! - a kárhozat útját egyengető 
botrányok, ahol ezrek és milliók éheznek, szomjaznak l Nyomorog
nak l - míg a társadalom vámpírjai szenvedélyesen szívják lesová-
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nyodott, legyöngült, erőtlen testük utolsó csepp piros párolgó véréti -
Ott vannak a botrányok, ahol az önkény, a karhatalom, ezreket és 
milliókat a kárhozat orvényébe kényszerít ! Ott vannak ahol Krisztus 
képviselői gyáván megtorpannak a legkisebb támadásra is l Ott van
nak ahol Krisztus követői tetteikkel cáfolják meg szavaikat l ... 

Ezek azok a rettenetes; tények, melyek eszünkbe juttatják a 
vészesen egyszerű ~zav akat: .. Jaj a világnak a botrányok miatt l" 

Mikor lesz már egyszer ébredés, rendes elhelyezkedés? - Mikor 
lesz Evangélium az életben is ? - Meddig várjunk még? ... Med
dig halogatjuk azt ami a legsürgősebb, de mert kérlelhetetlen s kimé
letlentételeket hangoztat, elmeHözzük!? ... Szemel hunyunk rál? ... 

Ébredjen már fel egyszer ez a kétezeréves Krisztúsban újéletre
támadt nemzedék s éljen úgy, ahogy élnie kell ; 

Igazságban ! ... Megértésben ! ... Szeretetben l ... 
Fr. Engelbert. 

Válaszúton. 

Kerekre nyitottam gyerek szemern . . . 
S csodálkozva . . az életbe néztem .. . 
Láttam mindent ... jót. . . rosszat. . . rútat ... szépet, 
Családi lúzhelyt . . . édent . .. élet-éket .. . 
Gyümölcsözö fát ... satnya bokrokat .. . 
Hallottam . . . dalt . . . nyögést . . . rút hangokat ... 
Szagoltam búzt .. , liliom illatott , .. 
Ettem . . . fény-étket . . . s buta maszlagol ... 
Kevertem . . . árnyat . . . szúzi kellemet . , , 

Sírva kérdeztem ... Uram ... ! mi leszek ... ? 

Szikrapernye családi lúzhelyen ... ? 
Vagy magányos fa, az élet hegyen ... ? 
Vagy vídám dalnak végsó akkordja ... ? 
Vagy habzó szájnak átkos moraja ... ? 
V agy kéjgyümölcstól roskadozó fa ... ? 
Vagy silány cserje, .. kiszáradt szalma ... ? 
V agy illatpára rejtett völgyeken ... ? . 
Vagy mécsvirág, az áldozathegyen ... ? 
Oh add . . . azt add, hogy életem, 
Áldozathegyen MÉCSVILÁG legyen ... ! 

Fr. Metód. 
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32 Életünkből. 

Életünkhól. 

Jan. 2-24.ig voltak az első szemeszieri vizsgák. A vizsgák a következő sor
rendben folytak le: jan. 9-10. 11.-IV. Sacra Scriptura Introductio, illetőleg Exegezis. 
l Dogmalica fundamentalis. 16-17. 11.-IV. Moralis. De Sacramenlis. l. Moralis. 
De principiis. 23-24. 11.-IV. Dogmalica specialis. De gratia. Eloquentia. l. Historia 
ecclesiastica. Patrologia. · 

Jan. 25-tól febr. 4-ig terjedő napokon tarlottuk a szokásos "próbakonció"-kat. 
Febr. :i. A második szemeszter .. prima hor á" -i. 
Febr. 14-21-ig P. Angelus vezetésével az évi lelkigyakorlatot végeztük. A 

jóságos lsten gazdag kegyelem-ajándékaival felruházva szent elhatározással törek
szünk ferenses életeszménk megvalósílására. 

Márc. 5. Ébredő tavasz napsugaras mt>h•gél ára~zlolla az isteni kegyelem 
mindannyiunk, de kivált Fr. Mátyás lelkére, midón az Úr oltára előtt örök fogadal
mát telte le szerelell Magiszter Atyánk kezébe. 

Márc. ll. Mai napon kapták föl Egerben Fr. Mátyás és Fr. Konshmlin a 
subdiakonátol. Isten éltesse ordinált testvéreinket l 

Márc. 24. P. Anzelm Szécsénybe utazott, hogy a nagyhéten segítsen az éhező 
tömegnek Kiosztani az Élet Kenyerét és hogy a nagyheti szertartásokon a diákonus 
szerepét töltse be. Fr. Agnellus pedig Jászberényben ugyanezt a munust töltötte be. 
Budán Fr. Vitális maradt nagyhétre . 

Ápr. 2. Ma jött haza 2. hónapi távollét után Vitális testvérünk a kórházbóL 
Testvéri szereleltel köszöntjük egf!szségesen visszatért testvérünket. 

Szt. Bonaventura Egyházirodalmi Iskolánk márc. 7·én tartolluk meg első 
gyűlésünket a következő szRmokkal : 

l. Szentbeszéd. Tartolla Fr. Rogér. Témája: A nagybőjt hangulata a búnbá
nat szelleme. Beszédjében azt fejtegetle, hogy az őszinte búnbánat nem alázza 
meg, hanem ellenkezőleg fölemeli és megtiszteli emberi méltóságunket. Ha a bún 
általában. de leginkább az abban való megátalkodottság magável hozze a bünte
tést, akkor az igez ~s töredelmes bánat megbocsájtására !elál az irgalc.m Atyjánál. 

2 ... A bath. ifjúsá!ö(ot fenyegető veszélyek" címü dolgozat bírálata. Szerzóje 
Fr. Lucius. Umbriáok jelen számában közöljük. 

3. Méc~ L. .. Örök ember" címü költeményét szavelia Fr Lipót. 
4. Fr ... Hangjegy vagyok" és .. Csak ne bántson senki" címükét versét bírálta 

a kör. Az Iskola nagy elismer,;ssel fogadta a tehetségre vallll fiatal szerzó tartalmi
lag s formailag kiváló és kedves verseit. 

Szakosztályok beszámolói. a) Az elméleti szakosztály. keretében tartotta 
felolvasását P. Ágoston, .. Jöjjetek imádjuk ... " cím ü dolgozatát a legméltóságosebb 
Oltáriszentség imádásáróL Nagv kincs, a legnagyobb ajándék számunkra az Euc
harisztikus Jézus. Azért hívó alázattal. mélységes bizalommal kell térdre borulnunk 
az Ostyai Mindenhatóság előtt. 

b) A gyakorlati szako.orztály idei első gyűlését Fr. Othmár nyitotta meg márc. 
10-én ... A társadalmi kérdés" címü dolgozatáva!. Umbriának jelen hasábjsin 
közöljük, 

c) A:: irodalmi s:::akosztály-ban márc 3-án tartott felolvasást Fr. Dorotheus: 
.. \1agyarorszóg Nagyasszonya" címen. A nagyterjedelmű tanulmány felöleli H fl nak 
a mélységes és magasztos tiszleletnek egészlörlénelét, amellyel a nemzet a száza
dok folyamán Pálranája iránt viseltetett. Ennek a doigozatnak vezéreszméJe : a 
magyar nép akkor vélt nagy és hatalmas, mikor Nagyasszonyához ragaszkodott és 
ttkkor nyögött az ország idegen járom alatt, ha tőle hűtlenül elpártolt. 

Kapisztrán Nyomda Vác. 

Fr. Agnellus 
segédjegyzó. 

Felelős üzemvezetö: Farkass Károly. 
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