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1935. IX. évfolyam. l .szám. 

MD6YAH UMBRIA 
A FERENCES KAPISZTRÁN-RENDTARTOMÁNY IFJÚSÁGÁNAK 
ÉVNF.:GYEDES FOLYÓIRATA.- SZERKESZTIK: A GYÖNGYÖSI TEOLÓGUSOK. 

Szűz Mária menybemenetelének 

tana Damaszcén szent János beszédeiben. 

Minden kor megszüli a maga nagy emberét. Isten mérhetetlen 
bölcseségével úgy tervezte ki az emberek születését, hogy mindenki 
a legjobb időben jön a földre. abban a korban, melynek reája szük
sé~e van. Damaszcén s.d. János i~ ilyen. korának gyermeke, akkor 
érkezett a világra, amikor lsten Etzvházának legnagyobb szüksége 
volt rá. Születésévét homály fedi. G1zdag arab családból szárma
zott. amint neve is mutatja. Damaszkuszban. Neve arahul: Mansur, 
arnami a magyarban diciőségest, vagy győzelmest jelent. Atyja hi
vatalát örököite. a kalifa föadóhivatalnoka volt. Világi szereplése 
Izauri Leó görög császár uralkodására esik. Állandóan támadta a 
képromboló császári, míg az, megunva az örökös zaklatást, elfo
gatta Damas-zcén Jánost P.s levágatta jobb kPzét. A Szüzanya azon
ban nem hagyta el dic .. őségének bátor védelmezőiét. csodálatosan 
meggyógyította. 726-ban szt. Sabas kolostorába lépett és itt folytatta 
nagy irodalmi tevé~enységét Constanlinus Copronimus ellen. 749 
dec. 4-én halt meg. 1) Az Egvház kezdettől szentjének tisztelte, XIII. 
Leó a szent egyházdoktorok sorába emelte.:!) 

Damaszcén szt. Jánosban egyaránt tisztelték a keletiek a szen
tet, a tudóst, a nagy szónokot. a költöt. Nem tudják őt kinek avagy 
minek nevezni. Szentnek. hittudósnak, zsoltározó Dávidnak nevezik. 
f>szt és szívrt simogató pászfo·síphoz hasonlítják, mely eget és föl
det egyenlöképen felvidít. 3) A niceai zsinat Krisztus keleti harsoná
sának nevezi ; felmenti a konstantinápolyi zsinat vádjai alól és több
ször kijelenti. hogy örök t->mlékezetet érdemel. 4) El kell ismernünk 
őt mint költöt. Sz1vének túláradó érzelmeit sokszor öntötte formába 
és Kelet nem késett ajkára venni a szépen csene-ö, tartalmas him-

1) Rauschen-Altaner : Patrológie. der Schriften der Kirchenviiler und ihr 
Lehr~ehalt. 

· 2) Rrt-viariúm Romtmum. 27-marc. 
:1) Mi~ne: P. G. t. YCIV. c. 507. 
4) 



2 Fr. Konstantin: 

nuszokat Ünnepelt szónok volt Dam:tszcén szt. János. Kiváló szó
noki tehetségéről díszjelzője, a,.Crysorhoas" (arany folyó) tanusko
dik legjobban. Mint teológus egyike Kelet csillagainak. Eltekintve 
nagyméretü filozófiai tudásától.. mellyel teológiáját tá ITiasztotta ala. 
teljesen kiépített hittana van. Ertekezik az egy Istenről, az istem 
attributumokróL a Szentháromságról. az isteni Személyek munkálko
dásáról. Különösen foglalkozik az angyalokat és embert teremtő Is
tennel. majd külön-külön a ket teremimennyeL A predestinació 
problémája sem kerüli el figyelmet. Bőven tárgyal a másod1k isteni 
SzemélyrőL a megtestesülés mozzanatairól, az lstenemberrőL Tekin
télyes hc.-lyet foglal el teológiájában Mána, az ó mindenek felett 
tisztelt és szeretet. védőasszonya. A szentek tisztelete sem hiányoz
hatott gondolatkörébőL hiszen épen ő volt az a kiválasztott, akinek 
védem kellett őket a szentképek tiszteletében. A kegyelem. a szent
ségek. mint a kegyelmek eszközlői, szintén szerepeinek nála es az 
utolsó dolgokkal te-;z pontot nagy teológiai rendszerének végére. 
Az Egyház mindezek ellenére nem költöt, nem is a ~Zlónokgt, de 
még a teológust sem, hane n a rendszerzót értékeli benne. O volt 
Kelet szt. llid'lra. Nagy tudása mellé még nagyobb szorgalommal
hordta össze Ke!et minden egyházirodalmi kincsét. hogy ebből épít 
se fel értékes rendszerét. 

Dam::~szcén szt. Jánu3 munkája Keleten nagy feltünést keltett. 
kora minduntalan idézte. a szláv népek egymásután ültették át 
nagy terjP.delmű munkáit s3ját nyelvükre. Nyugatra kissé későn ér
kezett. 1150-b~n 8LJrgundiai Pisanus. III. Jenő páp:1 parancsára. 
kommentárt irt Damaszcén szt. János munkáihoz. Ez az első irat. 
melyben a szent tanításával találkolunk.'') 

Felvethetné valaki a kérdést. miért épen assumptio tanával 
foglalkozom, hiszen vRn a Szűlanyának ennél szebb ékessége is. 
V alóban Mária Istenanya, szeplőtelenül fogantatott Szüz és az Egy
ház anatémáival védi is Mária e megmérhetetlen kiválóságait de 
az assumptio dogmáját még mindig késik kimondani. A jövő nem
zedék kötelessége tehát hogy imájávaL a Szúzanya fokozo:t tiszte
letével és tiszteletének terjeszteséveL melyböl nem hiányozhat t1 

menn) bevitel 2000 éves hitének folytonos nősítése sem. szent 
erőszakkal rábírja az Egyház felett őrködő Lelket. az assumptio ta· 
nának dr)gmává emelésére. 

~ilielött tárgyarn fc>jt(3geté~ébe kezdenék, röviden vázolom Mári::t. 
mennybevitelének tanát Damaszcén :-zt. Jánosig. 

Szüz Mária mennybevitelének tana Damaszcén Jánosig trodí
ciókra támaszkodó hit volt, amely hit azonban nél~ ülözött minden 
alapos. tudományos alátámasztást. Az első öt században kevés szó 
esik Már.a mennybeviteléről. Mégis határozottan visszautasítjuk azt 
az ellenvetést, mintha ebben a korban keletkezett volna a tan. 
mert hogyan magyarázzuk meg a tényt, hogy az V. században mind 
többször bukkan fel Keleten és Nyugaton egyaránt. Ha az V. 
században találta ki valaki. lehetetlen. ho~y azonnal elterjedt de 

.-,) V acant: Didionnaire de Theologie VIII 1-11. c 750. 
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még lehetetlenebb, hogy az emberek minden fenntartás nélkül el
fogadták. Mária mennybevitelének tana tehát egyedül a hosszú szá
zadok szájhagyományában maradt fenn, melyet az V. századtól 
kezdtek írásba foglalni.'j) Másik argumentumunk is van. Nézzük a 
történelmet és az Egyház rad1kális eljárásmódját Ha az V. század
ban keletkezett a tan, privát reveláció útján jutott el a hívekhez, 
(így megmagyarázhatnók a gyors eltérést) erröl azonban hallgat a 
történelem. Hallgatásával mellettünk bizonyít. Ha üres koholmány. 
akkor az Egyház. mint annyi más téves nézetet. csirájában elfojtotta. 
volna. 

Nyugaton a középkori teológusoknál (V-VI. század) találunk 
egy-két szentlrásidézetet. melyekE>t égbeköltöző lstenanyára szerel
nének alkalmazni. {gy idéztk a 131. zsoltár 8. versét: Kelj föl Uram. 
jöjj nyugalmad helyére, Te és a te dicsőséged szekrénye.;) Ugyan
ilyen értelemben említik a 44. zsoltár 10. versét: Jobbodon a király
né Oftrnak aranyában.") Nagyon valószinü azonban, hogy nem 
azért írják Máriáról a fent említett szöveget. mintha reá tudták vol
na alkalmazni, de szereltek volna állításuk igaz~ágának szentírási 
színezetet adni. A hatodik században már többször bukkan fel az 
assumtio tana. ~öt ünnepe. Sok teológus és liturgikus egyöntetű vé
leménye szerint már nagy szt Gen~dy előtt (t604) létezett Mária 
mennybemenetelének ünnepe. Állításukat a Sacramentarium Grego
rianumban levő Assumptio B. M. Virginis miseszöveggel bizonyít
ják.tt) Ugyanebból a száz1:1dból tanuskodik Toursi szt. Gergely is 
(t584) Ugy képzeli Máriát az égi örömökben. mint egy földön járó 
királynőt hatalma egész 1eljében. Hl) A hetedik századból származo 
Missal Gotcum és Missale Gallicanium vetusban szintén találunk 
miseszöveget Mária mennybemenetelére. 1 t) 

Keleten a assumptio legrégibb írott emléke szt. Modeszt jeru
zsálemi pátriárka beszéde (t634). (Encomium m dormitiónem Deipa
rae), melyben kifejti, hogy az as~umptio ünnepe nem új Jeruzsá
lemben. A VIII. század elején telátkozunk Krétai szt. JánosfaL ln 
dormitionem Deiparae címen nagy homiltá tart az égbe felmagasz
talt lstenanya tiszteletére. Nyomon követi öt szt. Germán, konstan
tinápolyi pátriárka (t733) ln ~anclttm Dei Genitricis dormitionem cí
mű beszédével. Öket követi időben Damas1cén szt. János. Tudás
ban és alapos bő tanulmányokban azonban messze fölülmúlja 
minden siker. Szemlélhetjük tanításában Máriát. minden Prényével. 

,;) 00 00 00 l 1-11. c. 2135. 
7) Sik S. : Zsoltáros könyv. 
') .. 00 00 00 

!') Veneranda nobis Domine. hujus diei festivitas opem conferat salutarem, 
in qua sancta Dei Genitrix morlem subit temportdem. nec tamen mortis nexibus 
deprimi potuit. quae filium tuum de se genuit incamatum (Vacant: Dl. Th. ld-11. 
c. 2134.) 

10) Vacanl: Dt. Th. l 1-11. c. 2133. 
ll) Fusis precibus Dominum imploremus. ut ejus indulgenlia illui defuncli 

liberentur a tartaro. quo beatae Virginis translatum corpus est de sepulcro ... Quae 
nec de corruptione suscepit conlagium. nec resolutionem pertulit in sepulcro poliu
lione libera. germine gloriosa, assuroptione secura. (\'acant: Dt. Th. 11-11. c. 2133.) 
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Kezdve születésé!ől. a templomba való bemutntá~án és ott tartóz
kodásén át a conceptiót, Krisztus születését, halálát. egészen Mária 
haláláig. A sok mozzanat közül az utolsót ragadjuk ki és ezzel 
foglalkozunk röviden. 

Három beszédét smerjük Damaszcén szt. Jánosnak, melyeket 
Mária mennybemenetelének ünnepén mondott. Gyengeségérek tu
datában lép a szószék re. de úgy érzi, nem hallgathat, mikor Máriát 
kell dicsérni. Az emberek arról beszélnek legtöbbet, amit legjobban 
s?eretnek. 1 ~) pedig tiszteli és minden teremtmény felett szereti Má
riát. ha többet nem, legalább ezt a csekélységet nyújtja neki. A 
nagy emberek nem az ajándék értékét. inkább az adakozó szíves
égét, ragao;zkodó szereleiét tekintik. Ezek közé a halaimRsok közé 
tartozik Mária is aki mindig szeretettal fogadja fiai hozzá intézett 
szavait és gazdagon megfizet miden lépé~ért. amit az ő szent ügyé
ért te~znek. 1 : 1 ) 

E beszédeiben Mária mennybevitelét bizonyítja nagy tudással. 
hitének meggyőző erejével. Beszéde kö1pontjában MárrR istenanya
sága áll. melynek szükségképeni kístirője : lilZÜzessége és folyomá
nya Mária kegyelemközvetítő szerPpe. Utolsó helyen a hagyománnyal 
bizonvítja Mária testszerinti égbevitelének igazvolát 

Mária istenanyasága. Mária istenanyasága úgy tündököl többi 
erényei között. mint a nap az egész teremtelt minden•égben. Isten
~nyasáRa erényeinek köz pontja, ebből eredezik minden kiváltsága. 
Adám bűnétől mente~en, szűzen születelt. hogy a Megváltó anyjFt 
lehessen. Szűzen szült. mert így illett ez Kriszlushoz. A kegyelmek 
osztogatójává lett, mert a Megváltót s7ülte a világra. Damaszcén 
~zt János sem lát mást Máirábfln, mint Istenenvát és csak az isten
anyaságon át a többi erénvt. Mária mindent fölülmul, minden fölött 
uralbodil<, mqt Istenanya. 14) Mária a má~odik .. éden". Az elsőben 
boldog volt Adám, de nemsokáig élvezhette. A második .. édf"n" 
több boldogságot, sőt megmérhetetlen boldogságat adott az embe
reknek, mert lsten anyja lett. (és így elősegítette a megváltás nagy 
tervét) 1 ~') Isten jutalmazó keze nem pihent meg Mária kiválasztá
sával, szüzességének ajándékozásávaL még akkor sem pihent meg, 
mikor Krh:ztus testszerinti anyjává tette. Az Atya jutalmazó szerepét 
átvette a Fiú és amint Damaszcén szt. János írja. Krisztus megtar
totta azt a p:uancsot. melyet Mózes kapott Sinai hegyén: .. Tiszteld 
atyádat és anyádat ... " 1'') Krisztus úgy tisztelte szeplőtelen am:jál. 
hogy magához vette. 1 ~) Rendes körülmények közölt a fiú szokott 
szülőjétől örökölni, elmélkedik a szent, itt azonban .. a folyó hul
lámai visszafelé vették az utRt". Az anya örökölt fiától. 1 ~) Nincs 
azonban semmi rendkívüli abban, hogy az anya örökölt, mert ha 

1 ~) Hom. lll. in Dorm. B. ~. Virg; ~igne. P. Gr. t. !J.t, cap. l. 
l:;) ll. .. 
l~) .. .. .. 
J,',) .. l. .. ~-
1 ~') Exodus LÜ. 12. 
1 ~) Hom. l. in Dorm. B. M. \'irg.; Mignc, P. Hr. t. !li, Ctip. ·1. 
1') ll. .. .. I..J. 
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a fiút dicsőség éri, szükségképen háramlik ebből az anyára is. Ha 
a fiú lsten, az anya Istenanya, ha a fiút imádás illeti meg, Máriá
nak szükségképen a legnagyobb tiszteletet kell adni. 1!') 

Krisztus nem vonakodott Máriát anyjául valasztani, hogy így 
létrejöhessen a megváltás na~y műve, illő tehát Krisztushoz, hogy 
anyját égt birodalmába vig~'e. 20) Krisztus szavai szerint: "ubi ~um 
ego, illuc et minister meus erit" 21 ) miért ne lakhatna Mária a men~
nyei __ hajlékban, ö sokkhi töhb mint a szolga. Ha értékes Isten előtt 
HZ O szentjeinek halála, mennvivel értékesebb Mária égbeköltözése, 
hiszen ő a szentek királynője. 22) Bátran megi::.métli állítá~át Damasz
cén szt János; Mária :-zent és romolhatatlan teste nem látott pusz
tulást. mint örökös, királynő, lstennek valódi (testszerinti) anyja fel
ment az égbe.:!3) Beszéde közben szent hévtől elragadtatva, látni 
véli, amint az angyalok kivonulnak az érkező Istenanya elé és üd
vözlik közéjuk költözött királynőjüket.24) 

Eddig általánosságban bebizonyította szt. János, hogy Máriát. 
mint Istenanyát megillette a mennyei hajlék, most részletekbe bo
csájtkozik s Mária szt. testének romolhatatlanságát védi. Az ok 
még mindég a régi, mert Istenanya volt. Nem bizonyít logikusan 
fe'épített érvekkel. mindössze rövid kijelentéseket tesz, az igazságra 
vonatkozóan, de kevés szavából annyi hit sugárzik ki, hogy állílá
sai iránt alig támadhat bennünk kétség. Második beszédeben leírja, 
hogy törlént t1 temetés, hogyan hP.lyezték el Mária testét, majd, mint 
aki minden szavának teljes tudatában van. kijelenti, hogy innen 
pedig harmadnapon felment a mennybe.2'') Mindenképen különbsé
get akar tenni a közönséges emberek és Mária halála között. azért 
részletesen megmagyarázza, hogyan kell azt érteni. Elsö beszédé
ben megengedi, hogy Mária lelke elvált testétől. de rövid időre csu
pán. mert hten úgy ~karla, hogy Krisztus lakóhelye, tabernákuluroa 
ne lásson romlást. Epen azért, miként először a bűntől, úgy most 
nz eny ... .;szettől óvta meg. Illett, hogy Mária teste együtt élvezze lel
kével az Istenanyának Járó jutalmat.:!fi) Mária halála nem is halál 
a szó mindennapi értelmében, sokkal inkább nevezhetnők miszlé
riumnak. valami átébredésneK a tulvilágba. Mána az egyedüli, aki 
a termés~etfeletti kegyelembe emelt. eredeti bűn előtti állapotnak 
megfelelően h~lt meg. Mtlyen ez az étszenderülés, nem tudjuk, 
egy bizonyos, Adám bűne miatt nem jut osztályrészönkkül. Areopági 
szt. Dénestől kölc~önzi a kérdést. melynek kapcsán fejte~eti, hoj;!yan 
megy Mária az égbe. de nem találja m~g az alki:ilmas szót. röviden 
dönt tehát, Mária megjelent az égben.2 ') Még egy kérdése van hoz-

''') .. - .. .. .. .. .. .. .. .. 
~") Hom. ll. in Dorm. B. M. Virg. ; Migne. P. Gr. l. !:14. cttp. 3. 
~l) Jmmn. 12. 26. 
"~) Hom. ll. in Dorm. B. M. Virg. ; Migne. P. Gr. l. 94. eap. 3. 
~ 1 ) Hom. l. 2 Dorm. B. M. Virg.; Migne. P. Gr. l. 94. cap. 12. 
~ 1 ) Hom. l. in Dorm. B. M. Virg. ; Migne. P. Gr. l. 94. cap. 11. 
:···) Hom. ll. in Dorm. B. M. \'irg.: Migne. P. Gr. l. 94. cap. 14. 
"') IIom. l. in Dorm. B. M. Virg.; Migne. P. Gr. l. !:l-1. cap. 10. 
··~) Hum. l. in IJorm. B. M. Virg. : Migne, P. Gr. l. 94. cap. 10. 
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zank szt. Jánosnak és ezt ellenünk szegzi. Felteszi ugyanis a kér
dést: miért ne lehetne Mária mentes a természet törvényei alól a 
halálban, mikor tudjuk, hogy Krisztus születésérél mentes volt? A 
feleletet az eredeti bűnben ta;álja meg, mivtl Mária nf m a vétkes 
Adám hölálaval halt meg, nem kell visszatérnie a földbe.:!") U tobára 
hasonlatot állit a földre költözött Kris~tus és az égbe költözött Má
ria között és Ú~<Y látja, hogy amint az egész második isteni Személy 
a földre költötölt Betlehemben, most ugyanúgy költözött Mária egé
szen, fenntartás nélkül az égbe.::!•) 

Mária szü:::essége. Mária btemmyaságának e~yik leJlszebb, 
szükségkepeni velejárója, ~zuzessége. Damaszén szt. János bizonyító 
eszközei közül tehát ez sem hiányozhat. Az a te~t mely fogantatá
sának első pillanatától ment volt öz eredeti bűntől é:-; a Megváltó
nak volt lakóhelye, St'rnmiképen sem mehet pusztulásba, állítja fel 
teteiét Ddmaszcén szt. János. Itt sem az okoskodó ész jelenik meg, 
hanem a századok romlatlan hite. Az ószövetség legszebb szent
iráshelyeit idézi szerzönk írott beszédeiben, ezekkel akarja bizonyí
tani, hogy másként nem is lehetett. minthogy Knsztus égbe vitte 
anyja szűzi testét. Izaiást követi magasztalv beszédeiben és áldja 
!stent örök vegzéseiben, mert miként ott (lzaiás, 2i:>. l.) ledöntötte 
Isten a bűnös Babilont. úgy döntötte meg itt most a pusztulás ere
Jét és szűz hajlékát magához vette. Mária az a szűz. akiről elmondja 
lzaiás nagy jövendölését. (lzaiéts, 7. 14.) és reményt csepegtet az 
üdvöt várók szívébe. 

Mári 1 az a hegy, melyet Dániel próféta látott. amely he12vről 
szikl~ szakadt le és ö~szetörte a cseréplábú érc ~zobrat.:w) Az Éne
kek Enekének legszebb szavait adja Damaszcén szt. János Krisztus 
szájába, mely szavakkal üdvö~ li Anyját. 

Mária szüzességének felbecsülhetetlen értéke, mely a testsze
rinti égbeköltözési is kiérdemelte, akkor tűnik ki teljes valóságában. 
ha fontoléra ve~szük a természet törvényeit. A többi nő i~ részt 
vesz lsten terveinek megvalósításában. de ezek a résztvevők szü
zességüket áldozzák f ... l lsten terveiért Mária szemben az egész női 
nemmel. szűz maradt.:ll) Egyedül (.,ten erejével magyarázható meg 
e tény, mert az eredeti bűn és a természet törvényeinek felfüggesz
tését követelte.::!) Hosszas fejtegetésének egy rövid, határozott mon
dattal tesz pontot a végt=>re : .. Fiát szűzen szülte, (Mária) hogyan 
emészthetné el a hFdál , .. ::1) 

Mária kegyelemközvetítő szerepe. Mária istenanyaságának 
szükségképeni folyománya kegyelemközvetítő szerepe. Részt vett 
Mária a kegyelmek megszerzésében testével. lelkével ; a természe
tes ész követeiménye, hogy a szerzett kincs felhasználásában is 
legyen része. A kegyelmek gyüjtése az "angyali üdvözlettől" a kál-

~~) Hom. l. in Dorm. B. M. Vir!O(. ; Mignc, P. Gr. l. 9-1. c1:1p. 10. 
~1') Hom. ll. in. Dorm. B. M. Vir~.; Mignc, P. Gr. t. 9-1. cap. 1-1. 
:'") Dán. l. 34. 
::t) Hom. in Dorm. ll. B M. Virg. : Migne. P. Gr. t. 94. c~:~p. 2. 
~~) Hom. in Dorm. l. B. M. Virg.; Migne. P. Gr t. 94. cap. 8. 
:J~) Hom. in Dorm. ll. B. M. Vjrg. ; ~igne. P. Gr. l. 94. cttp. ]. 
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vária vére~ dr3ma utolsó jelenetéig tart : .,beteljesedett" l Élénk szí· 
nekkel festi szentünk a názáreti Szűz zavarát Gábriel angyal üdvöz
lése kor. Nem érti az isteni követ szavait és csak akkor hangzik el 
a világtörténelmet új útra terelő .. Ecce ancilla Domini", mikor mesz
tudja a kim l y i sarj, hogv a megváltáshoz kell közremunkálkodnia. 34) 

Szent lelkesedésben tör ki DRmaslcénus, nern vagyunk többé a bún 
:nezítelen..,ég~ben, Mária felf!yújtotta szent kezét az égbe, ho"y le· 
'·ezesse az Udvözítőt és az Udvözítő .. Jákob létráján" a földre jölt. 
Ez azonban .. csak e~yik rész~ a nagy djándéknak, .. Jákob létráján", 
·nelyen az Udvözítő közé :"lk jött, mi az égbe mehetünk, ez az aján
déK .. második, reánk oly fontos része.3'') Eszközül adta Mária magát 
~z Udvözitő kezébe, hogy rajta a Mindenható, mint egy megeleve
llült égi úton. közénk jöhessen.:11;) Hősi vállalkozásával oly nagy 
kincset adott az emberiségnek, hogy véges ésszel fel sem foghatjuk. 
A kincs legfőbb értéke pedig, hogy senki el nem veheti.:n) 

Mária alázatos Szűz: .. Ancilla Domini". Alázatosságbóllemon
dott arról a nagy kegyrőL melyet korának minden "zsidó asszonya 
oly epedve várt és remélt ; Ö méltatlannak tartottfl magát, hogy Is
:en anyja legyen. Inkább szűz akart maradni. De az alázatos, rej
lekbe maradóra szívessen tekinlett az Úr. Így történt. hogy Máriá
ból a Szüzból, A tiszta földből alkotta saját emberi testét. Megte
remtette Mária az ·alázBt Gyümölcsét és egyszülött Fia által a mi 
üdvunk lehetőségét.a") Ez a legtöbb, amit Mária számunkra kieszkö
zölt és ma is, h1:1 kérjük. mindnyájunknak kieszközöl. Földi ván
dorlA•mnkban is sokszor rászorulunk az "ancilla" 01talmazó kezére 
és Ö mindenkor védő karjába ölel. mert Ö a mi üdvünk biztosítéka. 39) 

Senki sem kételkedhPtik, hogy Mária a kegyelmek bővizű forása.t 0) 

A forrás pedig senklt sem űz el, aki belőle akarja felüdíteni fáradt 
tagjait. Látta szentünk a sok bűnt mellyel telítve van a föld, azért 
imádkozott második beszéde oly bízó hittel a kegyelmek kútfejéhez, 
hogy szerető okosságával irányítsa a mi ügveinkf"t.! 1) 

Utolsó. de nem alaptalan érve Damascén szt. Jánosnak a hagyo
"llány, mely Mária égbevitelének hitét szájról-szájra adta a hivőknek. 
Egy bizonyos .. Historia Eutychiana" alapján mondia el az első hat 
..,zázad keresztényeinPk hitét, amely szerint Pulcheria csá~zárnő több 
le.nolomot építtetett Konstantinápolyban. Az új templomok egyikét 
hZ Istenanya ti.,zteletére szentelte. Szerette volna megszerezni Mária 
:olttestét. hogy az új templomban méltó helven pihenhessen. Juve
nalis jt>ruzsálemi pátriárka tudo'Tlást szerzert a c~ászárnő óhajáról 
(valószínű a kalcedoni zsinaton időzött. -!51) F dvilágosította a császár
, őt a tények állásáról és ennek következtében óhajának teljesülhe-

11) Hom. in Dorm. l. R. M. Virg. ; Migne. P. Gr. l. 94. cap. 7. 
<:,) Hom. in Dorm. l. B. M. Virg.; Migne, P. Gr. t. 94. cap. 8. 
"·) Hom. in Dorm lll. B. ~- Virg. ; Mignc. P. Gr. l. 94 cap. 2. 
~') Hom. in Dorm. l. B. M. Virg.; Migne, P. Gr. l. 94. cap. 14. 
:~) Hom. in Dorm. ll B. M. Virg.; Migne. P. Gr. t 94. cap. 2. 
;,:•) Hom. in Dorm. lll. B. M. Virg. ; Migne, P. Gr. l. 94 cao. 5. 
•") Hom. in Dorm. ll. B. !\1. Virg. ; \1igne, P. Gr. l. 94. cap. 6. 
ll) Hom. in Dorm. l. B. \1. \'irg.; \1igne P. Gr. l. 94. cap. 14. 
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tetlenségéröl. A császárnő kérésére Juvenalis a hagyományokra 
támaszkodva elmondta, hogvan temették el Máriát a tizenegy apostol 
és sok hívő jelenlétében. Harmadnapra megérkezett Tamás apostol 
is. Szerette volna utoljára látni Máriát, fel is nyitották a sírt, dt csak 
a lepleket találták benne. Pulcheria elkérte Juvenalistól a megszen
telt lepleket, melyeket ekkor már a Mária sírja felett épült templom
ban őriztek és Konstantinápolyba hozatta. Megjegyezzük itt, hogy 
az Egyház Juvennlis elbeszélését mint jámbor hagyományt elfogadja, 
de történeti alapul gyengének minősíti. A Il. beszéd 18. fejezetét 
Rauschen későbbi betoldásnak tartja. - (Patrologie, Edition ll., 
422. oldJ':.!) A .. Historia Eutychiana" mellett a Keleten élő szájhagyo
mányt sem hagyja el szentün k. A Keletiek eleven képzeletével írk 
1~ Mária halálát és mennybevitelét. Az apostolok összegyültek a 
haldokló Szüzanya ágyához, hogy utoljára szalgáljanak neki, gon
dolták, részükre ebből is kegyelem származik. 1:1) Mária az igazak 
halálával akart meghalni, éppenezért Fia kezébe ajánlotta lelkét és 
testét. Testét is Krisztusnak ajánlotta. nem a földnek. 11) Ezután meg
áldotta a körülállókat (ut credere licet)'~') és az égbe szállt. Mária 
temetése hasonlított a frigyszekrény bevonulásához Sionba. Ott Sala
mon és a papság, itt Krisztus, az angyalok és hívek kísérték Máriát.'';) 
Koporsóját az angyalok vitték, mint egykor a papok a ~zövetség 
<~zekrényét a Jordánon át. 4 ;) Az égben az angyali karok énekPltek 
Krisztus a pátriarkák. próféták és !ilZentek kís~retében jött szt. Anyja 
elé és bevezette az új .. édenbe".'") 

Szüzen, a földi romlástól menterJ, teljes istenanyai méltóságban 
látja Damaszt:én Szt. János bevonulni Máriát a mennVt·i hPjlekbe. 
hogy ezentúl ott legyen a mi szószólónk, keg}elemosztó Úrnőnk. 
Nem lehetett másként. igy kellett történf'ie. Mária volt P Megválté. 
legtökéletesebb követője a földön. természetes. hogy. a legtökélete
.;;ebben. szent leslével és lelkével követte az égbe. Igy mutatkozik 
be Damaszcén Szt. János teológiája az a!ilsumptióról. Ktír. hogy é'. 

keleti fantázia. a heves. korlátokat nehezen tűrő term,;szf't kevés 
helyet enged a logikának. a rendszeres felépítésnek Na~y érdeml" 
mégis szentünknek, hogy megkezdte az assumptio teológiájának 
irodalmát és tudománvman kimondotta a századok hitét. meh- s7e
rint egészen el kelleft-távozni Máriának a föld t ől. mert szeplőtelen 
te~te nem nyugodhatott btíniis földbet1. 

Fr. Konstantin. 

1") Hom. ll. in Durm. H. \1. \ irg. \1igne. P. Gr. t. Y-l. ntp. 1~. 
<:;\ Hom ll. in D"rm. B. M. \'irg. Mignc, P. Gr. t. 9-l. l'ap. li. 
41) Hom. ll. ln Dorm. B. M. \ irg. Mi~nc. P. Gr. t. 9-l. ntp. 10. 
,_.,) Hom. ll. i.1 Dorm. R. M. \'irg. Migne. P. G. t. 9-t u1p. 10. 
1') Hom. ll. in Dorm. B. M. \'irg. Mi!..mc. P. Gr. t. 9-l. c11p. 12. 
~~) Hom. ll. in Dorm. H. :\1. Virg. Migne. P. (;,._ l. !11. nw 12. 
•') Hom. ll. in Dom. R. l\1. \'irg. Mignc. P. (;r. t. 91. l'i1P. 12. 
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136 zsoltár. 

Babilon vizei mentén vesztegeltünk. 
S könnyezve szállott Sionba vágyunk. 
A füzekre raktuk ott hangszereinket, 
Mert azt kívánták, hogy énekeljünk 
Nekik, kik minket raboskodásra fogtak; 
Elő a Sion-dalokkal, - mondták. 
De vad-idegenben óh, hogyan is zengnők 
Dallamát az áldott Ur-daloknak ? 
Száradjon el a jobbom, ha elfeledlek 
O Jeruzsálem, torkomhoz forrjon 
És tapadjon nyelvem, hogyha megtagadlak, 
S nem tartalak legfőbb örömemnek. 
Ne feledd Uram, Édom szülötteit, 
Gondolj a Jeruzsálemi napra, 
Amikor is ezt kiáltozták szüntelen : 
Bontsátok le, le a föld szineig! 
Boldog, aki tetteid visszafizeti 
EJabilan lánya. óh te átkozott. 
Es boldog, aki bosszuból megragadja 
Ki.~dedeid s a s:::irthez verdesi. 

Fr. Béda. 
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B. Duns Scotus János voluntárizmusa. 

Szent Ferenc lelkének legjellemzőbb vonása a szeretet. melyet 
eredeti egyémsége erőteljes. gazdag, tartalmas tevékenységben muta
tott be. Szeretetének eme módjával a tevékenységet hozta be az 
Egyház életébe- amint P. Gemelli írja: a remete aszkézisben önma
gukat felemésztq embereket emlékeztette a tevékeny élet vallási érté
keire, hogy az Ur Jézus evangéliumi követese által fáradhatatlanul 
dolgozzanak szívvel és lélekkel. hogy akaratukkal Istent szolgá)ják. 

A szentferenci tevékenységnek tudományos alapot adott B. Duns 
Scotus János az akaralról vallott felfogásával. melyel az alábbi fej
tegetésekben szándékozunk ismertetni. A kérdést három részben 
tárgyaljuk: 

l) röviden érintjük a szabadakaratról szóló tanítását. majd ráté· 
rünk voluntárizmusának tengelyére. 

2) az akarat elsőbbségének vizsgálatára; végül 
3) a helyesen értelmezett akarat-elsőbbségről szálunk. 

* * * 
Ouns Scotus a skolasztika fénykorának utolsó nagy képvise-

lője. Orökségül kapta a régi ferences iskola - különösen az empi
rikus irányú oxfordi ág - hagyományait; ismerte Szent Tamás rend
szerét; birtokában volt a görög és arab bölcselők eredményeinek ; -
de azért hatalmas szellemének anyajegyét rányomta minden alkotá
sára. köztük jelen értekezésünk tárgyára, az akaratról vallott felfo
gására is. 

Scotus szerint .. az akarat öntudatos vágyódás". Megnyilván u· 
Jásaiban megkülönbözteti a jó felé való törekvést (tendentia) a jónak 
tényleges akanisától (actus.) A törekvés szükségképpeni. állandó és 
szakadatlan; az akarást ellenben szabadnak mondja. 

A szabadságot tartja az akarati cselekvés legfontosabb tulaj
donságának. annyira. hogy az akarat lényegévé emeli. Az akarat 
ura cselekedekinek és ha ne.m volna az. - mondja Scotus - ak
kor nem is volna akarat. AlJitását ész-érvekkel és a tekintéllvel. 
különösen Szent Ágostonéval és Szent Anzelméval bizonyítja. · 

A fentebbi állításából következik. hogy semmisem gyakorolhat 
szükségképpeni befolyást az akaratra. mivel az mindíg megőrzi fel
téllen önelhatározásál. Még a legfőbb Jót. Istent sem kell szükség
képpen követnie, mert Vele szemben is uralkodik az elhatározá~ 
fölött negativ és pozitív módon. Negatív formában. mert az akarat 
felfüggesztheti a cselekedetet azzal. hogy a figyelmet elfordítja. Pozi
tív módon. mivel ebben az akarásban az akarat az egyedüli és tel
jes létesítő oka a cselekvésnek. 

Ez azonban nem jelent abszolut szabadságot. mely mint Vt'g· 
telen tökéletesség formáliter cs~k az lstenben van meg. hanem a 
bennünk teremtményi korlátozást szenvedő szabadságot érti alatta. 
Az akarat ezen tehetséget három féle módon gyakorolhatja: képes 
cselekedni vagy nem cselekedni, ezt vagy azt cselekedni (liberla.;. 
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contradictionis); válogathat jó és rossz közölt (libertas contrarietatis); 
nemkülönben két jó közölt (libertas specificationis). 

Az akarat szabadságát illetőleg Duns Scotus felfogása szem
benáll Szent TamásévaL aki szerint ugyanis "bizonyos tárgyak az 
akaratot szükségképpe:1 cselekvésre indítják, mások viszont nem". 
Erre Scotus ad feleli: "Az akarat semmi1sem akar szükségképpen !" 
Eme alapvelő vélemény különbségből fakad ama eltérésük, hogy 
míg Szent Tamásnál az értelmi bemutatás már meghatározza az 
akarati cselekvést, addig Scotus szerint ez nem létesítő oka a csele
kedetnek, hanem csak conditio sine ·qua non-ja, legfeljebb cél- vagy 
vonzóoka, merl a belső megindítás mindíg az akarattól származik. 
Akarok, mert akarok: a tevékenységnek, tehát az akarati állásfog
lalásnak indítékát az akaratom teljesen önmagából meríti. "Semmi 
más, az akarattól különbözö tárgy, nem teljes-oka az ~karati cselek
vésnek, hanem csak az akarat" - mondja Scotus. Igy az akarat 
minden esetben cselekvőleges és megtartja képességél tenni vagy 
nem tenni ezt vagy azt tenni. De azért nem szeszélyes vagy okta
lan, ham·m természeténél fogva a jó megva'ósulására irányuló tehet
ség az; birtokolja a jóra irányuló hajlamosságot, miként az érlelem 
is rendelkezik az általános elvek és szempontok megszerzéséhez 
szükséges készséggel. 

* * * 
Scotusnak az akarat szabadságáról vallott eme felfogásában 

már bennfoglaltatik ama sokt~t vitatott kérdés eldöntése is, hogy 
melyik a léleknek nemesebb tehetsége : az értelem e vagy az akarat? 

Tanítása itt ismét ellenkezik Szent TamásévaL aki szerint az 
akarat nemcsak az örök törvényryez igazodik, hanem van közelebbi 
szabályzója is s ez az értelem. Ugy találja, hogy a léleknek neme
sebb és tökéletesebb tehetsége az értelem, amely megvilágosítja és 
irányítja az akaratot. Scotus hevesen tagadja ezt a véleményt és az 
értelmet az akaratnak nem királynője" é, hanem szo·gájává teszi. 
Szent Bernát szavaival élve "pedissequa voluntatis". S teljes hatá
rozottsággal, minden kétsé~et kizáró módon taníja, hogy a lélek 
birodalmában az akaratot illeti meg az elsö:-ég. ..Az értelem és az 
akarat a léleknek legnemesebb tehetségei, kQiönösen pedig az aka
rat".- olvassuk a Reportata Parisiensiaban. Allításának igazolására 
a következő bizonyítékokat hozza fel: 

A lélek élZ ö nemességének és előkelőségének bélyegét inkább 
k9pja az akarattóL mint az értelemtől. Ennek pedig az az oka, hogy 
az értelem szükségszerüen cselekszik, az akard! ellenben szabadon. 
"Az értelem a maga módján, azaz o:zükségszerüséggel szerzi isme
reteit; az akarat is a természete szerint törekszik tárgya felé, azaz 
szabadon". Majd máshol: .. Az értelmi müködést annak tárgya szük
ségképen megindHja, míg az akart~ t szabadon cselekszik". Az érte
lem kötött, mert az egyszer megértelt iga2ság olyan hatást gyakorol 
rá, hogy nem ingadozhat, hogy beleegyezzék-e vagy ne ? Ugyanis 
ha az igazság világos előtte, á szabadság hiánya miatt, beleegyezé
sét nem tagadhatja meg. Amint lsten csak csodával akadályozhatná 
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meg, hogy a tűzre tett fa lángra ne lobbanjon, éppúgy az akarat is 
csak csodával tudná meglenni, hogy az értelem ne legyen bizonyos 
az előtte világos igazságban. 

Az akarat parancsolhat az értelemnek. De ezzel nem lesz tel
jes oka a megismerésnek, hanem csak részleges oka. Ilyenformán 
ha csak részleges oka is az értelmi működésnek, mégis felsöbbrendű 
oka, mivel az értelem szolgálja az akaratot. 

A jó akarat helyes irányba tereli a lélek többi tehetségeit is, 
míg a rossz akarat megrontja azokat. Azaz a neme~re törekvő aka
rat a tehetségek által jó cselekedetet hoz létre, a tehetségek rossz 
cselekedetei romlott akaratra mutatnak vissza. Tehát az érzéklö és 
a vegetativ tehetségek, amennyiben az akarattól függnek, a cselek
vésre indító motívumot az akarattól kapják. 

Az a nemesebb tehetség - érvel tovább. Scotus - amelynek 
romlottsága nagyobb rossz a lélekre nézve. Amde az akarat rom
lottságB sokkal rosszabb az értelem romlottságánáL Rosszat akarni, 
bűn; a rosszat megismerni, nem. Hasonlóképpen nagyobb rossz 
Istent nem szeretni vagy gyűlölni, mint róla mitsem tudni. 

Az akarat elsöbbségét bizonyítja azon tapasztalati tén_,.· is. hogy 
minden tehetség szívesebben működik akkor, ha olyan tárggyal fog
lalkozik, ami az akaratnak tetszik. 

Scotus az órök boldogság tanával is alátámasztja az akarat
elsőbbségről vallolt felfogását. .. Az örök boldogság lényegében a 
boldogító 'álást és éh·ezést foglalja magában, főkképpen azonban a 
boldogító élvezésben áll". Tehát itt is az élvezést, illetve az akarást 
helyezi előtérbe, mivel a mi boldogságunk is ugyanazon forrásból 
ered, ahonnan az Istené fakad, ezek pedig a látás és az élvezé~. 
Mégis az élvezés a több, mert a szeretet jobban egyesít Istennel. 
mint a megismerés. 

Döntő érve Scotusnak ama állítása, hogy az ember erkölcsisége 
is az akarattól függ, mivel mind az erény, mind a vétek belöle 
származik. Az erényt Arisztotelesz nvomán - önmagában dicséretre
méltó cselekedetnek nevezi. Viszont a dícséret csak az öntudFatos 
cselekvői illeti meg. Te hát azt koszorúzza az erényvirá ga, aki azt 
szabadon, minden kényszer nélkül véghezvitte. Ez pedig csak 87. 

akarat sajátja. Ha~onlóképpen az akarat által jön létre a bűn is. 
Amint Scotus mondja: .. Elsősorban és tényleg nem a gondolatban. 
a beszédben, vagy a cselekedetben van a bűn. hanem egyedül csak 
az akarati elhatározásban... Csak akkor követ el valaki tényleges 
bűnt, ha az akarat parancsolja a rosszat. Továbbá csak az a csele
kedet lehet bűn, ámi a cselekvő hatalmában van; ámde semmisincs 
a cselekvő hatalmában, ami nem volna az akarat hatalmában. Állí
tásunk mellett bizonyít az Egyház gyakorlata is, aki a szentléavatá
soknál nem azt vizsgálja, hogy az illető például milyen fokol ért el 
az imában, hanem az erények hősi gyakorlatára tekint. 

Scotus az akarat elsőbbségéről vallott felfo~ását tekintély-érvek
kel is megerősíti. Elsősorban említi Szent Pálnak I. Kor. 13, 13-t. 
melyben ez áll: .. Megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; 
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de ezek közölt legnagyobb a sz.eretet". A szeretet pedig az akarat
ban székel. Hivatkozik Szent Agostonra. aki a De Trinitate című 
munkája V. könyvének 19. fejezetében azt írja: ..Isten ajándékai 
közölt nincs r1agyobb ajándék a szereleinéL sem hozzá fogható". 
Szent Ágoston azt is megerősíti, hogy semmi sincs annyira az akarat 
hatalmában, mint maga az akarat. 

Azonban nem lehet Duns Scotus voluntarizmusát úgy felfogni, 
mintha az akarás volna az elsődleges lelki élmény, "minden lelki 
megnyilvánulás úgyszólván őssejtje és foglalata". Scotus határozot
tan állítia, hogy az értelem az eiső, ha a származásbeli különbsé
geket tekintjük. Szent Ágoston idézi: "Az embernek azért van értel
mes lelke, hogy eszével gondolkozzék és eszerint cselekedjék. Értel
mével mindig valami okos dolgot igyekszik megismerni, hogy ezen 
ismeret szerint rendezze be életét és ehhez igazítsa erkölcseit ... V ég
eredményben Scotus Arisztotelesz szavaival dönti el a kérdést : habár 
az akarat származás tekintetében mögötte áll az értelemnek, előkelö
ségével mégis fölülmulja azt. 

* * * 
Ezekután a helyesen értelmezett akarat-elsőbbséget szándéko-

zunk fejtegetni, mely abban áll, hogy 
egyedül csak az akarat parancsol önmagának. A parancsolás 

egyedül az akarat sajátja, mivel sem érzéki tehetség nem képes 
parancsolni sem az értelemnek, sem az akaratnak ; az értelem sem 
parancsolhat sem önmagának, t-em az akaratnak. Az akarat azon
ban önmagának is, meg az értelemnek is parancsol. Az akarat sok
kal hamarabb uralkodik önmagán, mint az alsóbbrendű képességek 
felett. 

Az akarat elsőbbsége abban áll, hogy az akarat parancsol az 
értelemnek, de nem megfordítva. Ez a parancsolás azt jelenti, hogy 
ftZ akarat bármikor elfordíthatja az értelmet egyik tárgyról a másikra. 
S így gátolni tudja az értelmet. Erről a közvetett befolyásról gyakran 
tesz említést s az Opus Oxoniense-ben ex professo foglalkozik vele, 
ahol azt kutatja, hogyan lehet fl megismerés az akarat hatalmában 
s így felel~ "Felelem és azt állítom, hogy a megismerési actus az 
akarat hatalmában van, olyképpen, hogy az értelem érdeklődését 
egyik tárgyról a másik felé irányítja ... 

A lél:!k összeq alsóbbrendű tehetsége többé-kevésbbé az akarat 
hatalmában van. Ugyanis minden cseleked~tnek az akarat kölcsö
nöz bizonyos cselekvé~re indító jelleget. Igy a lélek alsóbbrendű 
tehetségei - potenlia sensitiva, vegetativa, generativa - függnek az 
akarattól, mivel ezek cselekedetetei függnek az akarat által nyujtott 
jellegtől. .. Az érzéklési, a létfentartási és a fajfentartási tehetségeink 
;:mnviban vannak birtokunkban. amennyiben ezeknek cselekedetei 
függ.nek a motivumtól. melyet az akarat kölcsönöz nekik'' - mondja 
Scotus. 

Az akarat használja az összes tehets~geket és tetszése szerint 
bármikor szembeszállhat ezekkel Szent Agoston is hasonlóképpen 
nyilatkozik; megerősíti ezt még Szent Arzelm is. aki azt mondja. 
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hogy az akarat sokszor más tehetségt:>k vágyainak ellentmond és 
saját magához szabja azok cselekedeteit. 

Az akaratnak legvonzóbb feladata az erkölcsi élet kialakítása. 
A nemes, erényes. jellemes emberi élet megszerzésének oroszlánrésze 
rajta mulik. A viszontagságos földi életből egy szebb világba nyílik 
a lelek törekvé:-~e. A fö!dön él. de nem a földért. a természetben 
természetfölötti életre törebzik. A legfölségesebb e~zményt- Istent
akarja éldével valóra váltHni. De mindannyian érezzük a szentpáli 
ellentétet. a lélek ellen harcoló test ágaskodását. Ezt kell letörnünk. 
ezt kell megfékeznünk, h 'gy lelkünknek a természetfölötti életre minél 
nagyobb fo'lekony:ságot biztosítsunk. Ez a lelek szent szabadságharc 1. 

mely a jóakarat erőfeszítései árán nem vé!lződik világosi fegyver
letétellel. Szép~n szimbolizálja ezt ama harc. melyet Mózes holtteste 
fölött vívott Szent Mihálv a sátánnal. Amint ezt Schütz értelmezi: 
.. Minden ember ... fölött megjdenik a sátán és az J:.,ten küldötte. 
és megkezdik érte a harcot - azzal a különbséggel, hogy nem holt
test fölött. hanem élő. személy és akarat fölött foly a küzdelt-m. és 
-:>zért kimenetele lényegesen függővé van téve azoknak személyes 
állásfoglalásától, kik fölött foh ik". (Sch ü! z: Házasság. 205. oldal. 

* * * 
Ime ezt tanítja Scotus az akaratról. melynek oly nagy jelentő-

sége van életünkb- n. Úf-szül~ink bukása óta "küzködé~ az ember 
élete a földön"; vagy amint a7 Ujszövetségben olvas.; uk: .,A mennyek
·Jrszága erőszakot szenved". A költő Is azzal bátorít: .. Előtted a 
küzdés, előtted a pálya, az erőtlen csüggt d, az erős megállJEL És 
tudod az erő micsoda? - Akarat. mely előbb, vagy utóbb, de 
borostyán t arat''. Harcoljuk az élet jó harcát. hogy megérdemeljük 
a Szentírás magasztaló dícséretét : . Boldog a férfiú. aki a kísértést 
kiállja, mert hűn"'k találtatván. elnyeri RZ élet koronáját melyet lsten 
:iZ öt szerelöknek megigért''. (Jak. l, 12.) 

Forrásmunkák: 
P. Scaramuzzi: Duns Scoto. 
P. Minges: Duns Scoti doctrina Philosophica et 

Theologie:'!. T. l. 
Vacant-Mangenot! Didiannair de Theologie. IV. 
:\1. de Wulf: Hisloire de la Philosophie Médiévale. 
P. de Martigné: La scalaslique et les traditions 

franciscains. 
Schütz: A klasszikus ferences teológia. 
A Magyar Umbria 1932. VI. 4 száma. 
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A szociális haladás legfőbb törvényei. 

Prohászka szerint a szocializmus századában élünk. Érzi is a 
XX. század minden gyermeke, hogy a társadalmi kérdés ma már 
... lodázhatatlan s erről beszél mindenhol. Pilitikusok, államférfiak, 
papok, írók, könyw·k. újságok, gyűlések a legkülönbözőbb beállí
tásban tárgyalnak erről a témáról, hogy a szociális problémák vészt
jóslóan tornyosuló felhőit eloszlassák s a társadalmi élelet normális 
viszonyok medrébe, a fejlődés útjára irányítsak. Kérdések kérdése 
:nármost az, mi a szociális haladás és melvek azok az útak, elvek 
és ir/m}ok, melyek ezt megvalésíthatják. A szociális haladást az 
ember legegyetemesebb törekvése. boldogság-keresése igényli. Saj
nos, a társadalmi élet sokszor meggátolja az embert ebben a törek
vésében s létrejön a katasztrófa. mely a szociális kérdésben ad 
hangot magának. Ha ebben a társadalomban most az örök ethikai 
elvek irány1űje s a felebaráti szeretet parancsszava szelint egye
sülnek az ellentétes erők az egyén és közösség földi boldogságénak 
megvalósítására, az egyén és társadalom közölti viszony harmoni
zálására, akkor a szociális haladás napja ragvagott fel a biztató 
jövő rózsaujju hajnalhasadásában. Ennek a fejlődésnek legfőbb 
törvényei képezik tárgyalásom angyagát 

Az emberi élet nem statikus, hanem dinamikus; folytonos moz
gásban van s így a szociális haladás első tényezőjeként a történel
:ni folytatólagosságot kell említenünk. Egyik kort sem lehet demar
Kációs vonaiHk~ al elválasztva, önmagában szemlélni; valamely kor 
mindig az előbb letűnt időnek törvényes folyománya, mellye) a leg
szervesebb összefüg12ésben áll s mint ilyen örökségképen kapja 
létezésének alapjait. Nagyon igaza van annak a példaszónak hogy: 
Non datur saltus in natura - a természetben nincs ugrás. Vannak 
ug, an zökkenők, vált01 atosságok, néha rendellenességek is, de 
sohasem ugrásszerűen. Minden kor rohanó hegyipatakhoz hasonlít, 
mely a magasvidék páfrányos sziklarepedéseiből fakad s a termé· 
szet szeszéiyes játékával rohan a rónaságok felé. Így H kor szociá
lis haladása is a folytatólagosság motívumában sarkallik, vagyis 
~bban a tényben, hogy mit kdpott az illető kor egyedekbeP, hagyo
mányokban, törvényekben, társadalmi és munkaszervezetekben a 
:negelőző kortól. 

Az átöröklés ma már mindPn kélségen felülálló lan s ez a 
bizonyság abból származik, hogy külső. testi sajátságainkban feltű
nően hasonlítunk előde;nkhez. Az átöröklés nagy jelentőségél fel
ismerte Piáló s ezért az eugenika, vagyis a fajnak átöröklés útján 
való nemesitése egvik sarkRiatos tétele társadalombölcseletének. 
.. A legderekabb utodok szüle~ése szempontjából kívánatosnak tartja, 
f-togy az államban a le~derekabb férfiak és legderekabb nők hozzák 
létre az utódokat. továbbá. hogy a házassáRnál az ellentétes jelle
mek keveredjenek, mert különben a jellemkülönbségek generáció-
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kon át veszedelmes szélsőségekig fokozódhat"!) Az ilyen pozitív 
eugenika, mely az értékes emberanyag szaporodását segíti elő meg
engedett, sőt a legnagyobb erővel felkarolandó. De a negatív euge
nika, mely főképp sterilizatioban áll, minden körülmények között 
tilos. mert az az egyén testi épségének megsértése, mely csak foko
zatban különbözik a gyilkosságtól. Egészséges organizmusú tár~a
dalom megteremtése már magában szociális tény, de tulajdonképen 
még csak indulási alap az egyetemes társadalmi élet fejlődéséhez. 

A hagyományok átvétele és ápolása szintén aszociális haladás 
szolgálatában áll. A tradíció minden nemzetnél. népnél, társadalom
nál. vagy családnál a jelen idő törvényes eredetét. a múlt példaadó 
emlékét s a jövő reményteljP.s ígéretét igazolja. A hagyomány 
letűnt idők homályából a jelen idő öntudatos erejével a jövő titok
zatos világába nyúlik, hogy a múlt, jelen és jövő összekapcsolásá
vaL a tökéletes történelmi folytatólagosság jegyében eszközölje a 
szociálís élet haladását. A hagyomány minden kor számára az a 
drága kincs. melytől öntudatát nyeri, misem természetesebb tehát. 
minthogy a hagyomány az élet haladásában is megnyilatkozik. 

Méginkább súlyosabb tényezök a szociális élet fejlődésénél a 
törvények. A törvények rendszerint hosszúéletűek s egyik korból a 
másikba átnyúlnak ; hogy tehát valamelyik kor milyen törvényeket 
kap előző korától társadalmi életének lebonyolítására korlátokuL 
útjelzők és útmutatók gyanánt. az a szociális fejlődés szempontjá
ból rendkvül fontos tényező. Gondoljunk csak vissza az ószövetség 
tízparancsolat előtti szakára ; a nép bálványoknak és aranyborjú
nak áldozott, mert hiányoztak az élet helyes irányát határozottan 
kijelölő törvények. 

Végül kor örökli megelőző korának társadalmi és munkaszer
vezeti formáit. Ezekben a formákban változás és újítás annyiban 
van. amennyiben a kor haladó szelleme megkívánjeL Viszont a kor 
szelleme annyiban újul meg, emennyiben a kor társadalmi és munka
szervezeti konzervatív formái veszítenek ellenállóképességükbőL A 
társadalmi életforma és szociális fejlődés így egymásnak korrelatí
vumaL Beszédes példái ennek a ténynek a forradalmak bár az új 
életigények kielégítésének nem egyedül a forradalmak hivatottak 
eleget tenni; mégis a forradalmak ábrázolják legszembetűnően azt 
a csataképet, melyben a szociális haladás szelleme harcol az ódon 
életformák passiv resistentiajávaL A történelmi folytdtólagosság tehát 
egyedekben, hagyományokban, törvényekben és társadalmi ~zen·e
zetekben, mint a szociális élet haladásának alapja, a szciális élet 
legelső tényezője. 

A történelmi folytatólagosság megteremlett alapjain a társadalmi 
egység épít tovább. Hogy ez az erő mennyire fejleszti a szociális 
életet és mennyire az ember természelében gyökerezik. azt szépen 
mutatja az emberiség általános fejlödése. Az ember cselekvéseit 
elsödlegesen a létfenntartás ösztöne irányítja. Az ősi. primitív termé-

1) Dr. Somogyi J. Eugenika Ps elikéL 8udt1pcsl. 193-t :1. l. 
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szeti állapotban ez az ösztön "a mindenki harca mindenki elen" -i 
küzdelemben igyekezett kielégülést nyerni. Mivel az egyenkinti lét
harc nagyon fáradtságos volt, azért az emberek társultak, hogy az 
együttes létfenntartás előnyeit élvezhessék. Az pedig óriási lépés a 
haladás útján, mikor csoportok harcolnak csoportok ellen, mert ahol 
legalább két ember öntudatos munkamegosztásban él. ott már nagy 
szociális fejlődésről, a kultúrtörténet kezdetéről beszélhetünk. A mo
dern kultúra nem más, mint kollektív termelés. Ruha, könyv, élel
miszer, közigazgatás, egészségügy, rengeteg embert foglalkoztat. Az 
a darab kenyér hány kézen, gépen, műhelyen, üzleten megy ke
resztül, hány és hány embert fáraszt, míg az asztalra kerül s mind
ez az egyénért történik. Az egyénnek viszont a munkáért nem pénz
zel, hanem munkával kell fizetnie, amely munkával mindenki fele
lős a társadalom előtt. De az embernek a közülethen is megmarad 
a maga egyéni célja, érdeke, tehetsége, :nelynek érvényesülését a 
társad9lom keretei korlátozzák s így a társadalom ellentétes erök 
színtere lesz. Azon b f3n van az emberben két más képesség is, me· 
)yek a szélhúzó erőket legyőzve a társadalomnak biztos alapot ad
nak s ez a két erő a fajfenntartás és társulási ösztönök. A fajfenn
tartás ösztöne alakítja ki a családot s benne oly kapcsolatot hoz 
létre, melyben az emberiség szaporodása és fennmaradása biztositva 
van. A társulási ösztönök a roKonfajú és nyelvü néprétegeket kap
csolják össze. Ezzel együtt új erő lép fel a társadalomban. A ha
sonlóak vonzalma és az ellentétek taszítása. Es az erő teremti meg 
s népeket. nemzeteket, melyek azután államokra tagozzák az em
berisé~et. 

Az állam már a társulási formák legelsöbb egysége s mint 
ilyen ideális alakjában a leghatározo!tabban tudja biztosítani a szo
ciális halladást és fejlődést. "Az állam korlátokat állít az egyes jo
gainak biztosítására, illetve a sikeres összmüködést megbontó, aka
dályozó, vagy veszélyeztető körűlmények távoltartására, azoktól vé· 
di, óvja a közönséget s szükség eselén a társadalomra veszélyes 
elemeken megtorló elégtételt vesz." 2) De az állam nem csak hon
védelmi közeg, hanem tényleges produktív erő is ; erkölcsi és anya
gi képességeivel u'at nyit a társadalom fejlődő lehetőségeinek. azokat 
erősíti és támogatja, hatóságaival és intézményeivel pedig a nagy 
szociális igazságért száll síkra a társas élet minden megnyilvánulá
sában. A szociális igazság érvényesülése adja meg azután a szo
ciális haladás normális tempóját. 

Az állam keretein belül az egységes társadalmi néprétegek is 
a szociális alakulást szolgá)ják, "mert a társadalmi osztáh-ok és 
rendek összefüggése abban áll, hogy azok ne önmagukért, hanem 
e_gymásért legyenek és egymást kiegészítsék ... 3) Marx nem áll ezen 
az alapon ezért s a társadalmi hegemóniát a nép számára kövelelve 
osztály-egoizmust hirdet. Szerinte a köpitalisták tökeösszpontosítása 
osztályöntudatot vált ki az alsó néprétegekből s ez indítja meg e 

~) Dr. Kriszlics S. Politika. Budapest. 1931 ; 206 l. 
::) U. O. l!:E l. 
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két eilentétes tényező között az osztályharcot Marx elméletében a 
küzdelem a munkásság győzelmével ér végett. A társadalmi osztályok 
ilven iránvú kölcsönhatása antiszociális lenne, nem szabad tehát 
~egenged-ni a két szélsőséges osztály kö'lötl ekkorR földcsuszamlás 
kialakulását. A szociális haladás feltétele az a keresztényi viszony, 
hogy a társadalmi osztályok a maguk és egymás hasznára le-gyenek, 
vagyis kölcsönös harmóniában éhenek. A munkásság lássa el anya
,siakkal az intelligenciát, viszont az intelligencia kultúrájával szolgál
ja a munká:o;ság érdekeit. A kultúra virágai megtermékenyílik a nép 
életét s a haladás magvait szórják a társadalomban. 

Az ember természeténél. fog.;a uralkodik minden tőle alacso
nyabb rangú teremtményen. Igy az állam is mindazoknak az álla
moknak ura, melyeket akár fizikai, akár materil'llis képességekben 
felülmúl. Ez a természetes törekvés akkor mozdítja elő a szociális 
fejlődést. ha a hóditó állam áll magasabb szinvonalon s kulturáját 
a meghódított népnek átadhatja; ellenkező esetben még a meglévő 
kuiturértékek és szociális intézmények i~· elvesznek. Gondoljunk a 
tatárjárásra. a törökpusztításra. vagy a trianoni utódállamokra. 

A társadalmi egység munkája önmagában még kevés a szoci
ális haladáshoz. mert nincs biztos tal~ja, lelki meghlapozottságc::. 
Ezt a hiánvt pótólja a?. Egyház. amikor az emberi szimpátia meg
növekedését hirdeti a társadalmi kérdé i megoldásáért. .. A szociálls 
-sorsot a lá.1celmélet uralja. A lánc ereje a leggyöngébb szemtől 
függ. mert az szakad el lE>ghamarább. Ebben az értelemben a tár
sadalom ereje leggyöngébbek védelmén nyugszik. Nem H leggyön
gébbek a legfontosabbak, de ők a társadalom teherpróba kiállói." i) 
Szegények, nyomorultak mindig vannak a társadalomban; az ókornak 
rabszolgái. a középkornak jobbá~yai az ujkornak koldusai vannak. 
Ezek a koldusok részint munkanélküliek, részint munkssok. A mun
kanélküliek az emberi szimpátiát és igazságot nem ismerő ltberális 
~apitalizmus uralomrajutása folytán kaptak koldusbotol s a munká
sok szintén tőkekoncentrátió emberteleni elhatalmasodása miatt vesz
tették el lábuk alól az erkölcsi megélheés talaját. Ha ezen a téren a 
munkaadók részéről apátia helyett szimpátia volna, vagy csak szemer
nyi a szolidárizmusból és igazságérzetbőL már megfogyna a .,panem 
et circ~ilses" népe sa szociális haladás utján lennének. Méq sanya
rúbb a nyomorultak és szegény gyermekek sorsa, t~kik a szomorú 
:na utve~ztőibe tévelyegnek. Ma. amikor a kultúra R soha nem sej
tett magaslatokra emelkedett. amikor a technika diadalmas vívmá
nyai meghódítják az egész földet. levegőt és tengert. amikor AZ em
berPk rakétaautóval és sárkányrepülőgéppel kisérleteznek, amikor 
szinte úgy látszik, hogy az emberiség elérte haladásának tetőfokát. 
ha e fékevesztett rohanásban kihajolunk a látszatok sziklaperemén 
és belefürkészünk az emberi élet erkölc..,i mélyégeibe, rá kell döb
bennünk szociális életünk pagánvságáb1n sínylődö szomorú való
ságra. Ma, amikor a kultúra. melv eredeti hivatásában a szociális 
haladást van hivatva szolgálni, szint~ a sztratoszférába jár. rengeteg 

') Rajniss F. · Szucicilis előadtisok. Rud11pesl 1828: :i. l. 
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ember nyomorog és nélkülözi élZ élet fönntartás minimumát, ren
~eteg ember él és éhezik állathoz illő környezet teste-lelke romboló 
tertőjében, rengeteg ember vergődik a társadalmi számkivetés szi
getén és nem hallatszik el irgalmas kiáltásuk azokhoz, akiknek rajtuk 
segíteni legelemibb kötelességük. Az utcákon kóborkutyák módjára 
barangolnak a koldús gyerekek s az iskolákban vézna, sápadtarcú 
nemzedék képviseli a jövő generációt. .. 

Ezek a tények keményen vádolják az emberiség lelkiismeretét, 
hogy az Egyház példája és figyelmeztetése a pusztába kiáltónak a 
szava volt számára. Pedig a katolicizmus minden időben ott állt a 
szegény és nyomorult ember mellett cselekedeteivel és tanításával 
egyaránt ; csendes tevékenységével megnemesítette a népeket, őrkö
dött szabadságuk és n~ ugalmuk felett s megvédte a hatalmasságok 
tulkapásai ellen; kórházakat szegényházakat épített. ahol szeezete
sek és apácák ápolják és vigasztalják a szenvedőket. Íme a ter
mészetfölötti szimpátia a ~zociális haladás kereteiben. Nagy igaz
ságot mondott tehát XIII. Leo pápa, amikor azt a kijelentést telte: 
.,Ha mindenki az Egyáz szándé~a sze:-rint élne és cselekednék, a 
föld szine paradicsommá változnék." Az Egvház eme hatalmas or
ganizáló adminisztratív erejének az a titka, hogy egyedül a katoli
cizmusnak van helyes fogalma a szegénységről. Az evangélium tár
sadalombölcseletében a szegénység már nem negatív fogalom többé, 
mint azt a hitetlen világszemlélet tartja, hanem még a gazdagságnál 
is nemess~bb állapot, melyben az ember célja könnyebben mFgvaló
sítható. A Slegénység ilyen eszméj • fogant meg Assziszi Szent F~renc
ben s ez adott neki erőt. hogy feltartóztassa nem csak a Lateránnak, 
hanem a XIII. század egész társadalmának düledező épületét. Minden 
idők szociális problémáját a szegénység ilyen fölfogása fogja megol
dani, mert szegénység mindig lessz a világon, csak tartalmat kell 
,..,eki adni, hogy betölthesse isteni rendeltetését. Fölösleges minden 
buzgóság, me ly a szociálizmus vörö~ lobogója alatt küzd az egyen
lőségért ; mélyenlátó ~zocialógus a szegénység enyhítésén fáradozik 
s annak a harmóniának a megteremtésén. mely fl szegén}'eket és 
a g-azdagokat békésen kiegyenlíti. Ez a százat XIII. Leó pápának 
is Rerum Novarum kezdetü körlevelében: .. Gondosan őrködjenek a 
lJazdagok, hogy a szegények csekély keresményében erőszakkal. 
ravaszsággal vagy kamatcsalással kflrt ne tegyenek, már azért is, 
mert a szegények nem elég~é erősek a 'édekezésre az igazságta
lanságok é' az ő vagyonkájul< minél csekélyebb, annál szentebb. 
Az ilyen törvények megtartása önmagábt!n képes volna viszályko
dás okait megszüntelni. De az Egyház az Ur Jézus tanítása és ulmu
tatása nyomán még tovább megy és még tökéletesebb parancsokkal 
oda'örekszik. hogy a két osztályt kölcsönösen barátságban és sze
retetben egyesítse." ~.) Végeredményben keresztény szellemből fakad 
szimpáliából. melv a felebaráti szeretet mérhetetlen tengeréből merít. 
.;;zületik meg aszociális haladás ... 

·) XIII. Leó ptipél körlevele él munkcisok hel) zelérő l. F. Prohászka O. Bp.; 28. lap. 
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Hogy valóban a felsorolt elvek a szociális fejlődés törvényei. 
azt bizonyítja gyakoriali alkalmazkodásuk. Vizsgáljuk meg a szociális 
intézményeket és észrevesszük, hogy azok viszik előbbre a társa
dalmi életet. melyek korunknak törvényes gyermekei s benne az állam 
munkáját az Egyház szelleme irányítja. A szociális élet legfrissebb 
hajtása, az Egri Norma éppen ezért remélhet szép jövőt, mert az em
litett törvényeK a pillérei : a ferences szellem ideális tiszta gondolat
világában egyesíti a társadalom egység s az Egyház erőit a nagyobb 
szociális igazság és mélyebb felebaráti szeretet megvalósítására. A 
mai nehéz idők számára egyedül az ilyen kereszténv szellt>m hozhat 
megváltást. szociális haladást. Tanítson meg erre minket a törlénelem, 
az élet tanítómestere. Amikor az önmagába meghasonlott, vajudó ró
mai birodalom tartó abronesai az elpattanási~ megfeszültek, amikor 
a keleti erkölciök degeneráltságának tomboló dühe eltikkasztotta az 
e~yéni és társadalmi életet. amikor e bálványimádás dzsunge:>lében 
tapogatódzó ember istenkeresése végkép zátonvra jutott s a barbár 
népek gomolygo áradata zúdult Európára, a kereszténység volt a 
céljátvesztett k"reső népek tanítója és megmentője. A XIII. század zűr
zavaros társadalmát; az önző pénzgazdálkodás cerberusát, a mun
ka robotoló gályarabját, a büszke dogét s lázadó parasztot az apos
tolt életet megvalósító franciskánizmus menti meg a kegyetlenség és a 
gőg pusztításának erdőtüzében. Ennek a két kornak betegségei sínyli 
a mi társ~dalmunk, tikkadt ajakkal várva már az igazság és szere
tet mentőjétől a szamaritánu'i borát. olaját. .. Aki igazán szociáli
san érez és gondolkodik. az ebben a szomorú időben Assiszi felé 
tekint, az aposto'i buzgó és tökéletes Krisztusi szeretet otthona felé. 
s hogy efilY második társadalommentő titán szülessen. felsóhajt: .. Kel
jetek fel Umbria zárdái s leheljétek a lemondás illatát a kábult vi
lágba.!" 1;) 

') Prohászka: Elmélkt>dések az Evangéliumról. Bp .. 1930; 722. lap. 

Jás:::berény. Fr. Menyhért. 

Mit kíván Krisztus papjaitól ? 

Az Üdvözítő példabeszédet mondott a hű szolgáról apostolai
nak. Legyetek ti is felövezve ·- intette őket - és legyen égő gyer
tya kezetekben, hogy mindíg keszen legyetek, bármikor jövök. Ház
népem fölé rendellek ugyanis titeket, hogy búzát adjatok nekik 
alkalmas időben. Boldogok lesznek azok, kiket ilyen mu11kában 
liiiálok ; de jaj annak, ki azt mondja szívében : késik jönni uram 
és verni kezdi szolgáimat és eszik, iszik és részégeskedik. (Luk. 12 
35 46.) Krisztus ezen szavai belemarkolnak a késő századok apos~ 
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tolainak lelkébe is s feltör belőlük a kérdés: Uram, mit kívánsz 
tőlünk, milyenek legyünk? 

A következökben röviden vázolni szerelném egyrészt azokat 
a tulajdonságokat, amelyek nélkülözhetetlenek egy papi lélekben. 
másrészt mindjárt magyarázatát is szerelném adni, miért oly nél
külözhetetlenek. 

l. Első és legfontosabb követelmény, melyet Krisztus elvár 
papjaitól: hogy "legyenek felövezve" vagyis az állandó lelki tisz
taság. Az a méltóság és hatalom ugyanis, mellyel Krisztus kitün
teti papjait, nem tűr meg semmi szennyet. A lelkek újjászületésének 
munkáját végzik ök. fiakat szülnek, nem a föld, hanem az ég szá
mára. Ezen égi fiakat égi mannával. Krisztus szent Testével táp
lálják. Szavukra Jézus elhagyja mennyei, dicsóséges trónusát s itt 
a földön egészen átadja nekik magát. Kezükben pihen s kitárja 
elóttük az ég kincstárait, hogy általuk jöjjön minden kegyelem a 
földre, ami a lelkek megdíc~öülésére s üdvösségére szolgál. Teljes 
hatalmat ad nekik az ég fölött ; mert az Atya nem itél senkit, ha
nem az itéletet a Fiúnak adta át, a Fiú pedig papjaira ruházza 
ezen szavakkal : .. Aktknek megbocsátjátok bűneiket megbocsáttat
nak nekik,: é~ akiknek megtartjátok, meg vannak tartva." (Ján. 20. 23.) 

Nemde a legnagyobb tisztaságnak kell élnie abban a lélekben, 
amely ily méltóság és hatalom hordozója. Mert vajjon tapadhat-e 
a legkisebb szenny is azokhoz a kezekhez, melyekben a Legszen
tebb pihen, aki előtt az angyalok is elrejtik arcukat ; s fölülmul
hatja-e valami is tisztaságban azt a nyelvet, amely szavával meg
nyitja az eget. 

Égi méltóság és hatalom hordozója a pap, mely felülmulja 
nem csak a földieket, hanem egy sorba állítja öt a mennyei hatal
masságokkal. Es így, jóllehet a földön tölti be hivatását, mégis oly 
tisztának kell lennie, mintha máris az éRben volna. 

A méltóság és hatalom kötelezettséget is von maga után. 
Krisztus a papi méltósággal legdrágább kincseit. szentséges V éré n 
megváltott lelkeket bízza a papjaira. Feladatuk, hogy őrizzék, nevel
jék a lelki tisztaságban s így az égbe segítsék öket. Ez a feladat 
is angyali tisztaságot kíván a papoktól ; mert hogyan nevelik a 
lelkeket tisztaságra, ha önmaguk sem ismerik azt? Krisztus papjai 
ezen kötelezettségüknél fogva a lelkek pásztorai. A nyáj figyeli 
pásztorát. A lelkek is figyelik papjukat, figyelik annak minden lépé
sét. Nem mindnyájan azért, hogy nyomába lépjenek, mert amint 
Krisztusnak voltak ellenségei, nekik is vannak. 

Az irigységnek mindent megemésztő lángja lobogja körül a 
papokat, mondja Aranyszájú szent János, mely minden szalmába 
belekap, hogy annak lángja korommal vonja be lelkük napnál 
tündöklöbb részeit is. Ezért aztán bűneik nem maradnak titokban, 
hanem a legkisebb is a gonosz nyelvek prédájává lesz. A papok 
hibái pedig általános romlást eredményeznek a lelkekben. Lanyha
ságo! azokban, akik kényelmesek ~z erények gyakorlásában és 
gógöt az erényességgel töródókben. Es ha a pap megtéved, nincs 
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az a hatalom, - még előbbi erényes élete sem - mely megvéd
hetné a vadaskodók nyelvétől. mert az emberek úgy ítélnek a pap 
felett, mintha nem is emb~r. hanem földönjáró angyal volna. Elfe
lejtik,· hogy ő is a bűnös Adám romlásra hajló ivadéka, kinek meg
gyengült erejével semmiképpen sem állítható arányba az a méltó
ság és hatalum. amely a lelkek égbesegítésének kötelezettségét 
vonja maga után. Állandó isteni segítségre van tehát szüksége. 
Épenezért nem lehet nagyobb gondja, mint lelkének tisztasága. hogy 
benne a. Szentléleknek allandó és .méltó lakhelyet biztosítson. s 
méltán elmondhassa szent Pállal: .. Elek én, de már nem én, hanem 
Krisztus él énbennem." (Gal. 2, 20.) 

2. Krisztus nem csak tisztaságo! kér papjaitól. hanem meg
kivánja azt is, hogy legyen égő gyertya, a szeretet nek lobogó fák
lyája kezükben. Szereletet kívánt Pétertől is, midőn rábízta nyája 
legeltetését. Megkérdezte : .. Péter szt-retsz-e engem ?" Nem azért 
telte ezt, mintha nem ismerte volna Péter ~zeretetét, hanem meg 
akarta mutatni, hogy csak azokra bízza nyugodtan a lelkek gondo
zását, akikben ég az iránta való szeretet tüze; mégpedig a minden 
mást felülmúló áldozatos szereteté, mert Ű mondta : "Aki jobban 
!-;zereti atyját, vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám." (Mt. 
10. 37) 

Ennek a sze-retetnek nemcsak nagynak, hanem osztatlannak 
i~ kell lennie. Egyedül csak Jézusra irányulhat ; s minden mást 
csak annyiban szerethet. amennyiben Krisztusban szereti őket. Min
den munkájának. bármily különbözők legyenek is azok, csak egy 
c~)ja lehet: Isten dicsősége és a lelke.k üdve. E szent cél érdeké
ben minden emberi szempontot félre kell tennie, s teljes független· 
!'éggel és szabadsággal a cél felé törekednie. Mert Krisztus olyan 
szeretetet kíván papjaitól, amely megfosztja magát mindentől, egye
dül Űt keresi s teljesen átadja magát neki ; mert tudja azt, hogy 
csak az fogja megőrizni lelkének ártatlanságát a kísértések viharai
ban, akiben él ez az önmagát kiüresítő szeretet. 

A bűnös világ sötétségében jár a pap, hol ezer szörny nyújtja 
feléje szennyes kBrját, hogy It-Ikének draga kincsét, homálytalan 
ragyogását elrabolja, vagy legalább is elrútítsa. Csak néhányat emlí
tek, amelyek a legtöbb veszélyt rejtik magukban. Mint imbolygó 
fények járnak ezek a tiszta lélek előtt, hogy megtévecive utánuk 
menjen s így vesztébe rohanjon. Így a nők ezer veszélyt rejthetnek 
magukban : arcuk szépség~. mozdulataik lá~ysága, egyszóval mind
az, amire a nők oly nagy gondot fordítanak, alkalmas arra, hogy 
a pap lelki nyugalmát megzavaria s annak szépségét tönkretegye. 
De nemcsak a szépség, bái. kedvesség rejthet magáb.9n veszélyt a 
papra nézve. Lehet, hogy sokan az ördög előbb felsorolt nvHai 
elkerülik és ép az ellenkező kísértések hálójába kerülnek. A meg
vetettség, a fajdalmas arc is lehet eszköze a sötétség fejedelmének. 
EL;ek szánalomra indítják a papot s ha szigorú önfegyelmezéssel 
el nem zárja előlük lelkét, a legnagyobb romlásba dönthetik. 

Sok lelki kárt okozhat az emberek részéről jövő tisztelet és a 
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földi méltóságok. Mindkettö alkalmas arra, hegy hiúságat ébeesszen 
az emberben. S hogy a hiúság mily sok és különbözó bűnnek le
het szülöanyja, hallgassuk meg Aranyszájú szent Jánost. mit mond 
a hiúság szirljéröl. .. A harag, szűkkeblüség, irígység, viszály, rágal
mazás, vádaskodások, hazugság, képmutatás. ármány, gyűlölet az 
ellenük vétők iránt, káröröm az lsten szaigáinak tévedései fölött, 
bosszankodás s1kerein, dícsőségvágy, csábítások az élvezetekre. a 
szolgai meghunyászkodás. a nemtelen hízelgések, szegények lené
zése, a gazdagoknak való kedveskedés, meg nem érdemelt és csak 
büszkeségre alkalmat adó megtisz•elések. az adójukra és elfogadó· 
jukra is egyaránt veszedelmes kedveskedések, meghunyászkodó és 
csak a leghitványBbb rabszolgához illő félelem, az őszinte szó el
hallgatása, külsöség, az alázatosságnak sokféle fitoktatása, annak 
belső érzése nélkül ; a feddés és büntetás elmulasztása, vagy inkább 
a szegényekkel szemben túlszigorú alkalmazása, míg a hatalmasok
kal szemben ajkat megnyitni sem merészlö gyávaság", sőt még 
szörnyűbb vadállatok tanyáznak azon a szirten. Pedig mily könnyen 
ezen szörnyetegek karmaiba eshet a pap, ha szigorú önfegyelme
zéssel .. ki nem irtja magából a tiszteletet és méltóság utáni vágyat. 

Onlegyőzést, önmaga tökéletes keresztrefeszítését kívánja meg 
a paptól lelki tisztaságának gondos megőrzése. ezért mondja Krisz
tus is: .. Aki utánam akar jönni, tagadia meg magát, vegye fel ke
resztjét és kövessen engem." (Mt. 16, 24>. Erre azonban csak a 
Krisztust igazán szeretö lélek képes. 

3. Ha a papnak egyedüli célja saját lelkének üdvössége volna, 
a lelki tisztaság és krisztusi szeretet elégséges volna, hogy azt el
érje. Azonban nemcsak saját egyéni boldogsága van gondjaira bíz
va, hanem ezren és százezren haladnak mellette, akiket rábízott 
az Úr. ..hogy búzát adjon nekik mérték szerint a maga idejében". 
Ez a feladat pedig nagy okosságat és lelki gazdagságot kíván. Ezért 
intette Krisztus is az apostolokat: .. Legyetek okosak. mint a kígyók.·· 
(Mt. 10, 16). 

Nem nélkülözheti a pap a tudományokban való jártasságot, s 
a lelki kincsekben való gazdagságot, mert hivatva van arra. hog~· 
mások tudatlanságán segítsen. Nagy gondja legyen ezért arra, hogy 
gazdagon lakjék benne Krisztus igéje s magát a tudományokban 
kiképezze. Legyen tájékozott az élet minden kérdésében s ismerje 
jól a lelkeket, hogy mindenkinek .. a maga idejében" ~s a neki meg
felelő .. m~rték szerint" adhdsson lelki tartalmábóL Különböző korú. 
eltérő ldkialkatú egyének tartoznak nyájába, kiknek az élet más és 
más körülményeiben kell kialakítaniok magukban Krisztus képét. 

Alapos tudást és hozzáértést kíván a lelkek gyógyítása is. A 
lélek betegségének már felismerése sem könnyű feladat. mert senki 
sem tudja, mi lakozik embertársának lelkében. hanem csak ő saját 
maga. Ha pedig már ismeretes a lélek betegsége, akkor még inkább 
szüksége van a lelki tudományokban való jártasságra, hogy meg
találja az alkalmas orvosságot, mert ha már a test gyógyításánál 
is annak vesztét okozhatja egy hozzá nem értö orvos, mennyivel 
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nagyobb pusztítást végezhet egy kontár pap, aki a lélek örök kár
hozatának lehet okozója. 

A beteg~~g első és leghatásosabb gyógyítási módja annak 
megelőzése. Epenezért a papnak nemcsak az a kötelessége, hogy 
a betegeket és eleselteket me~gyógyítsa és felemelje, hanem minde
nekelőtt megvédje híveit az ellenség támadásai ellen. Ez a hivatás 
azonban igen nagy tudást s különösen a szónoklatokban nagy 
jártasságat követel. Mcrt ha a pap nem eléggé felkészült s tanítá
sának igazságát nem tudja megvédeni az ellenséges és káros esz
mékkel szemben, hívei könnyen az ellentáborhoz pártolhatnak, mert 
az ő vereségében nem az ó erőtlenségét, hanem al: általa hirdetett 
igazságok gyengeségét látja. .. 

4. ,.Legyetek okosak" - mondja az Udvözítő, de mindjárt 
hozzáteszi: "Legyetek szelídek, mint a galambok." Tehát a tudás 
önmagában nem elég, hanem szeretettel. szelídséggel kell párosul
nia, mert : "Jaj annak, aki verni kezdi a szolgákat és szolgálókat l 
és eszik-iszik és részegeskedik," (Luk. 12, 45.) Ezért mondja szent 
Pál is : "Szóljak bár az emberek, vagy az angyalok nyelvén, ha 
szeretetem nincsen olyanná lettem. mint a zengő érc, vagy a pengő 
cimbalom ... ha szerelelem nincs, ~emmi sem vagyok. (1. Kor. 13, 
1-2) Ezért a pap lelkében élme kell állandóan az igazi felebttráti 
szeretetnek. mely: .. Türelmes ... nem keresi a magáét, nem gerjed 
haragra ... mindent eltűr ... mindent elvisel" (1. Kor. 4-8.). Szere
tele legyen mindenkivel szemben egyenlő ; különösen látogatásai 
alkalmával ne csak a gazdagok hajlékait keresse, hanem térjen be 
ugyan olyan szereleltel a szegények kunyhóiba is. Mindenki egyen
löképen várja őt s ha többször látják bemenni a gazdagok portáján, 
könnyen kegyhajhászó hírébe kerül s a szegények elzárják előle 
szívük ajtaját. 

Mégis különös gonddal és szereleltel karolja fel s takarja be 
szíve melegével azokat, akiknek az élet csak rongyokat juttatott. 
Lehet, hogy szereleiéért hálátlanságot, megnemértést. vádaskodást 
k:tp cserébe. Legyen ezen nyomorúságokkal szemben is elnéző s 
szeretetlel vigasztalja, támogassa őket elhagyatottságukban. Mert ha 
nincs 8Zívében megértés, könnyen szidalmakra ragadtatja magát s 
gőgös lesz velük szemben; és ezáltal nem csak elmérgesíti amúgy 
is sajgó sebeiket, hanem igen könnyen lelkük vesztének okozója 
lehet . 

.. Nem jöttem híni a~ igazakat, hanem a bűnösöket." (Luk. 5, 
32). mondotta Krisztus. Epenezért a pap is ön-feláldozó szereleltel 
járjon az elveszett bárányok, az eltévelyedett bűnösök után s meg
különböztetett szeretettel foglalkozzék velük. Ne taszítsa el magától 
őket, hanem megbocsátó krisztusi szeretettel gyógyítgassa sebeiket, 
ne hogy a bűn bozótjában végleg elvesszenek. 

Legyen tehát a pap "mindenkinek mindene." tudjon .. örven
dezni az örvendezőkkel, sírni a siránkozókkal," hogy elmondhassa 
szent Pállal: "Ki szenved, hogy én ne szenvednék ?" (ll. Kor. ll. 
29.), mert csak így ismételheti el majd az utolsó napon az örök 
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Főpap remek imáját: .. Atyám, akiket nekem adtál. megőriztem és 
senki sem veszett el közülük mint a kárhozat fia" (Ján. 17, 12.) 

Állandó lelki tisztaság, mindenre kész, Isten-szeretet, lelki gaz
dagság, tökéletes fe lebaráli szeretet az, amit Krisztus papjaitól meg
kíván. Természetesen ez nem minden, hanem c~ak a legkevesebb. 
Nem is lehetett célom mindazt leírni, ami egy papi lélek tökéletes 
ségéhez szükséges. Egyedül csak azokra aktula -n kiterjeszkedni e 
rövid értekezés keretében, amelyek elengedhetetlen kellékek ahhoz. 
hogy valaki Kris~dusnak hű papja s a lelkeknek ne bérese, hanem 
~ondos pásztora legyen. 

fr. Amand. 
* * * 

Aranyszájú szent János : .. A papi méltóságról" c. könyve fel-
használásával. 

TÁRCA 

Az igazi győzelem. 

1544-et írtak. - Szembenállt egymással az ősz és a tél. A 
küzdelem gyorsan végződöt'. A folytonos sírásban kimerült ősz csa
tát vesztett a még fnss erővel dolgozó téllel szemben és ez mind· 
járt le is borította holttestét fehér palástjával. Ez a tél a magyar 
télben - amely Mohácsnál kezdődött és tartósnak igérkE-zett -sok
kal keményebbnek látszott, mint máskor. A magyar érezte. hogy 
bűnhődik, hogy bűneiért sujtja az Isten. A török pusztított. A rab
szíjra fűzött foglyok száma mindig nagyobb és nagyobb lett. Sivárrá. 
némává vedlett a magyar otthon, a szülőház. Egy-két csóva nyitott 
tűzhellyé varázsolt egész falvakat, városokat. Irgalom nem volt. 
Kunyhó? Kastély? Koloslor? Templom? . . . Minde~y. . . A tűz
kakas fáradhBtatlanul röpködött egyikről a másikra. Es a török kard 
igen éles volt. Megnyitotta a jobbágy munkától beesett mellét, át
ütötte a magyar lovag gőgösen merev nyakát és megtalálta az egy
szerű szerzetes i.;;tentszerető, istenthordozó szívét is. Gyaur volt 
mind, pusztulni kellett mindnek Pusztult a nyáj. pusztultak a pász
torok. S itt első helven a szerzetesek. Ezek között is leginkább a 
Ferencesek. Ök a nép barátai voltak, a nép hozzájuk menekült s így 
a török is könnyebben rájuk talált. Menhellyé, kórházzá alakultak 
a kolostorok, hogy kis idő mulva romhalmazzá váljanak. A szécsé
nyi kolostor csodálatosképpen még épen állt. A." 1544·i esztendő 
korán beköszöntő tele belekapaszkodott Szécsény lélekharangjába is. 

* 
Későre járt az idő. A nap felhősátorának kibontott rojtjába 

iparkodott megkapaszkodni. Belevörösödött az erőlkö.désbe. Hiába. 
Mindig lejebb és lejebb csúszott az ég peremén. Erezte halálát. 
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Szépen akart meghalni. Vakító fényt dobált a hószőnyeggel borított 
földre. De ezt sem birta sokáig. Még egyszer, utoljára, mintegy só
hajtásszerüen végigfutolt kialvó fénye megtett pályáján. s az'án be
cs-ukódott tüzes szeme. Az árnyék diadalmasan tört előre. A szé
csényi templom aranyozott keresztje még csillogott, de a koloslor 
kapualjában. ahol Csáthi Dömötör atya állt, már tért hóditolt a ho
mály. 

D.:Smötör atya állt és nézett. Nézte az udvaron tolon~ó ron~yos. 
éhes magyarságot. A török már fölélte, kirabolta az Alföldet s most 
itt föntebb kere~ett a henyélö. munkanélküli élet rablással szerzett 
javait. Amióta feltűnt Szécsény közelében az első török csapat. 
a -nióta a s~él belesírta az itt lakó maqvarok fülébe a nem messze 
-szenvedő testvéreik panasszavat elszáiÍt a kolostor meghitt csendje. 
Nagy tömeg. ron~yos, éhségtől, félele'Tltől hajszolt tömeg verődött 
öo;;sze nap·nap után a tágas kolostorudvaron. MenedP.ket. élelmet. 
vígasztalást keresett. A jó páterek mindent megtettek vígasztalá
sukra. a fráterek pedi~ a lestieket nyujtották. Igaz. kevesen voltak . 
.\z 1::>42-i káptalan számolt Szécsény ele~tével. Gondoskodott az ott
lévő szerzete~ekről. Szetosztolt-i más, még biztonságban lévő zár
dákba. Szécsényben csak 8Pssenyei Gergely custost. Dobrakutyai 
BernRrdin quardiánt és Csáthi Dömötör atyát hagyta; ezek segítsé
gére három laikus testvért és Dömötör atya kérésére SomJai Károly 
teológust. 

Dömötör atya s7.eretle Károly testvért. Az ő elöliárósága alatt 
volt novícius ez a fekete hajú, tüzes szemű, szélesvállú ifjú. Szerette 
jóságáért. munkaszeretetéért. Most is ott .szorgoskodott 11 fráterek 
o'da!Rn. Egypár vígasztaló szó kíséretében osztotta a szűkös, de jó
szávai nyujtott alamizsnát. 

Máskor Dömötör atya szobája ablakából nézte végig az élelem
osztást. Most. midőn a házfőnök a eu ~tossal távol volt, ő jött le. 
hogy jelenlétével fékentartsa az éhségtől hajszolt, lármázvtt tolongó 
tömeget. S íme-. mihelyt mPgjelent az ajtóban, elült a zaj, a lárma. 
Mindenki tisztelettel szemlélte a hatalmas termetű öreg barálot. aki
nek, bár hajába már belemarkolt az idő, járása mégis rugtmyos. 
szemöldöke hollófekete volt s szeme fiatalos tűzben égett. Hej ! 
Hogy tudott tüzeln• az a két szem. Most inkább r~szvét. sajnálko
zás tükrözött benne. Némán figyelte !l csoportot. Epp"'n egy remegő 
kezü öreg ember tányérja telt meg. Ovnlosan, körültekinlő vigyázat
tal bontakozott ki a tolon~ó tömegből. Távol a többitől leült és ka
na1azni kezdett. Apránkint. kortyonkint. S am,kor elfogyott az étel. 
letette a kanalat, kétkézre fogta a csorbaszélű tányért f>s kinyalta. 
Aztán felállt, visszakocogott a tömeghez és reménykedve várt. hátha 
jut még egy kis alja. · 

- Mi lesz ezekkel. ht~ Szécsény elesik, -- kérdezle magától 
Dömötör atya. A török félnapi járóföldre pusztít. Holnap már itt le
het. A nap folyamán már többször eszébe öttlött ez a gondolat. 
Még sohasem tűnt fel elötte olyan bizon')'lalan a holnap, mint a 
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mai nap nyugalmas óráiban. Csodálkozott ezen a nyugtalanságon. 
ElőérTet? V agy már ő is aggályos öreg lett ? 

Erőszakkal akarta kitépni magát aggasztó gondolatai körébőL 
Megfordult ... Szembe találta magát Timárral, a bujdosóval, aki 
már három hete élvezte a kolostor vendégszeretetét. Károly testvér 
szedte fel valahol. Dömötör atya nem tudott megbarátkozni vele. 
Volt valami lényében, amit nem birt magának megmagyarázni. Kül
seje is igen fellünő volt az igaz. Hajlott háta sehogysem illett erő
teljes alakjához. Kiálló pofacsontú arca fölP. beütött homlok bolto
zódott. Mérészívelésü orra alatt csempe bajÚsz csüngött, félig eita
karva a húsos ajkakat. Savószín szemében mindiq valami parázs 
izzott. Furcsa látványt nyujtott hosszú lábszáraira tapadó jobbágy
nadrágjával és hatalmasprémü .. felsőjével". A legvisszataszítóbb 
volt mégis sunyi mosolya. mely állandóan ajkán csüngött. 

A két férfi egy pár pillanatig szótlanul állt. KözéJük könyökölt 
a csend. Timár olvasott Dömötör atya arcáról. Az elborult homlok, 
a különösen fénylő szem mindent elmondott neki. Halkan köszönt. 
megfordul, hogy tovább menjen. Dömötör atya megszólalt. Reked
ten, vontatottan. mintha nehezére esnék. 

- Hát jobban vagyunk Timár? 
A másik megállt. Arcára kiült a tettetett meglepetés. Vissza

fordult és kéztördelő alázattal válaszolt: 
- Hálátlanság volna tőlem, ha oly gondos ápolás után is be

tegnek mondanám magam. Pedig ki tudja ... Hátha jobb lett volna 
meghalni. A mai nyomorult idők magyarjának már csak a sírban 
lesz nyugovása. 

Szavait lemondó kézmozdulattal fejezte be és nagyot sóhajtott 
Dömötör atya összeráncoita homlokát, szemét Timár szemébe mé
lyesztelte s tekintetévei mintegy fogva tartotta. Olvasott lelkében. 
Szerette volna nyiltan kimondan1, hogy miképp gondolkodik róla, 
de legyőzve felháborodását, nyugodtan felelt: 

- Azt a nyugalmat i" ki kell érdemelni Timár és pedig az 
f>)et által. S az élet csak akkor lesz váltsága ennek a nyugalomnak, 
ha szenvedéste)jes. A szenvedés tövises rózsáiát pedig a türelem 
harmatja teszi üdévé, kedvessé. Tehát ne zúgolódjunk és ne emle
~essük a halált. Eljön az a maga idejében. 

- T á vol áll tőlem a zúgolódás atyám. Nyomorúságom tudata 
beszélt belőlem. Hisz mi voltam három hétig, kolonc mások nyakán, 
ruhátlan koldus. És ez a jó Károly testvér mily szereleltel ápolt s 
felruházott. Tessék nézni ezt a kabátot ... 

- Köszönje meg neki. - vágott szavába Dömötör atya s fa
képnél hagvta a hálálkodót. Haragudott magára. de nem tehetett 
másképp. Érezte, hagy már nem sokáig birja magában tartani az 
őszinte szót. Keményen ellépdelt. visszatekintés nélkül. Pedig kár. 
Ha visszatekint. látta volna az igazi Timárt Alakja, amely azelőtt 
e~y felajzott íjhoz hasonlított, most egyenes volt, mint a dárdanyél. 
Hatalmas melle felett ropo~ott a nem rászabott lajbi. Kezét ökölbe 
szorította. Szemét kerekre feszítelte a gyúlölet lángja. Vonagló ajka 
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felett veszedelmesen táncolt kajla bajúsza. Sárga fogai közül ká
romkodás tört elő. Az utolsó sz:iVakat: - .. Kutya gyaur" - szinte 
h:mgosan kiáltotta. s kirohant a kerirenyíló ajtón. 

Dömötör atya a keresztfolyosónál Károly testvérrel találkozott. 
aki fénvf"sresúrolt kardjával iparkodott Véilahová. \1egszólította: 

_: Hová sietsz? - Károly elpirult, olyan mozdulatot tett. mintha 
rejtegetni akarna valamit. De legyőzte zavarát. nyugodtan felelt : 

Téged kereslek atyám. Engedd. hogy kardomat~Timárnak ad
jam. Szegény teljesen fegyvertelen. -

Dömötör at•/a nem nézett rá. Mereven nézte a folyosó kőmin
táit. Majd különÖs nyomatékkal felelt: - úgy látom fiam, te nagyon 
szeret~z csupas~.: kézzel csalán közölt babrtlni. - . 

Károly testvér a·cán zavart nvugtalanság tükrözött. Erezte Dö
mötör atya viselkedéséből. hogy most nem egykönnyen szabadul. 
Talán csak nem sejt valamit? Lehetetlen. Izgalom vett rajta erőt. 
Pedig most nyugodtnak kell lennie. Természetes hangon igyekezett 
válaszolni : 

- Rejtély előttem megje~yzésed atyám. Mire gondolsz? Re
mélem. nem a Timárral szemb~n tanusított jóakaratot kárhoztatod? 

- Nem f1am. arra beleegyezésemet adtam. A könyörületesség 
ferences erény és magyar erf-ny. Az óvatosság azonban itt s• .. m árt. 
Különösen a m::1i kúszált időben. k,;tszer is szemeközé kell nézni 
annak. akiben teljesen megbílunk. Te fenntartásnélkül bízol Timár
ban. Ne szakíts félbe. várj míg befejezem. Ti.-nár előtted sokat be
szélt hazáról. hősies;;égről. mártíromságról. Felszította benned a vá
gyat az elhagyott \litézi élet után ... 

-Atyám ... 
- Türelem fiam. ne érts félre. Mé~ ezzel nem mondtam azt, 

hogy hűtlen lettél hivatásodhoz. Nézd To;norit. vagy a sellyi test
véreket. Karddal a kezükben halfak el. Es így csuhában is hősök. 
Magyar hősök és ferenceseK. 

Dömötör atya elhallgdtott. Alkalmat adott Károlvnak. hogy az 
előbb megkezdett mondanivalóját befejezze. V árt. Nézte a mHgába 
roskadt alakot. Megsajnálta. Már azon volt. hogy abbahagyja a reája 
nélve kínos beszélflPtést és atyai szóval megvígasztalja. De nem. 
Ez az óra az övé. Ki tudja, mi lesz holnap. 

Károlyhoz lépatt. kezét fejére tette. Károly megborzongott. Már 
·ná~kor is pihent lején ez a kéz. de még sohasem volt ilyen hideg. 
ilyen súlyos. - Jöd. sé:ájunk, - szólt Dömötör atya s r11eg sem 
várva Károly válaszát. magával vonta. A levegőt már átitatta a sö
tétség, egymás arcát nem láthatták. Lépteik zaja hujtorogva kígyó
zott a folyosón. Egy darabig némán mentek egymás mellett. 

- Fiam. - kezdte Dömötör atya, - ismerem elhatározásod. 
Kötelességednek tartod. hogy ,·isszatérj tieidhez. hogy harcolj velük. 
De mond. mit használ ott egy szál kard. ahol már ezer és ezer 
kettétört? Dicsőséget. mulandó kicsinyes dicső..:éget szerezhetsz ma
gadnak. Hírneved talán 3Zájról-szájra röpköd. De egysze; 11ztán le
e~ik és végiggázol rajta a közöny. Elfelejtenek. De vajjon te el fo-
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god-e ily könnyen felejteni a dicsőséget ? A homlokodra fonódó bo
rostyán szoritása nem fojtja·e meg z~enge hivatásod? - Hangja 
halkabban csengett és lágyabb lett. Edes fiam, mutass ajtót a hiú
ság ördögének. Non nobis Domine. non nobis ... 

Megállt. Károly még egy lépéssei tovább ment és megfordulva 
maradt. Dömötör atya gyengéden magához fordította. 

- Vagy Jalán tévedtem ? Mond, hogy i~en és én örülni fogok. 
Nem felelsz? Igy is jó. Menj imádkozz tieidért. magadért. Jézus 
velünk. 

Nesztelen lépésekkel távozott, Károly nem is látta merre. Szé
dült. Szinte félt ettől az embertől. aki oly tisztán olvasott lelkében. 
Pedig mennyire vigyázott, hogy el ne árulja magát. Bizonytalanul 
lépett egyet-kettőt és íme megint előtte állt Dömötör atya. Mintha 
észre sem vette volna Károly elhúzódását. szelíden szólt: 

- Timárt ne keresd. Elment. Megával vitte a vár és a kolos
tor pontos rajzát. Három hét alatt ráért elkészíteni. Lehet, hogy ha
marosan viss2.atér. - S csak úgy magában hozzágondolta: holnap. 

Károly testvérnek elszorult a lélegzete. Amit hallott, az sok 
volt egyszerre. Mennyi rejtély és mennyi vád. Fáradtan el ballagott. 
Az emeleten nagy robajjal vágódott ki egy ablak, a szél harcos 
kedvvel tört be rajta. a csend sikoltozva menekült előle. 

(Folyt. köv.) 

Figyelő. 

~itkán volt a törlénelem nagy szinpadán ak~.ora küzdelem, mint ma. 
A 3átán az Egyházat támadja, a nemzetek egymás ellen agyarkod
nak, az ember pedig lelkiismeretszava ellen küzd. Igaz, ez máskor 
is így volt. De ma még ezeken felül egy, az egész emberiséget át
fogó harc folyik. Egy haldokló és egy születó kor küzd a létért. 
Az elóbbinek nagy a h::stalma: övé a föld. de csalódott, mert érzi, 
hogy kevés neki a föld : az ulóbbi még csak feslő bimbó, de cél
kitüzései a V égtelen felé törnek. 

A kü~delem kimenetele kétségtelen. A humanizmusból fakadó 
és részint a liberális kapitalizmusban, részint a bolsevizrr.usban 
kiteljesedó kornak meg kell szünnie, mert nem adta meg az ember
nek azt, amit igért. Egyeseket ugyan anyagiakkal boldogított, de 
lelkileg lerongyolta őket. Ezzel szemben milliókat állatként kezelt. 

Egy új, egy jobb kornak kell jönnie. Mindig ilyen után vágyott 
az ember, de mind1g volt valami lidércfény, mely félrevezette, fog
lalkoztatta, kis csalóKa fény meleget adott neki. A vége azonban 
mindig csalódás, keserves kiábrándulás lett. 

Most is így történt és mi itt állunk egy sírgödrénél és egy kor 
bölcsőjénél. A haldokló még nem akar a sírba hullni (még sok kárt 
tehet) s a csecsemő még nem tud talpraállni. 

De bizunk az ujszülöttben. Bizunk, mert olyan tulajdonságokat 
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látunk benne, melyekböl egy emberibb, egy boldogabb kor bonlakoz
hat ki. 

A születó kor józan és reális. Figyelembe veszi a lét. az élet. 
a történelem nagy tényeit. Megcsodáija ezeket, de nem szédül bele, 
tulnéz rajtuk es felfedezi a végtelen lgazsá!Zot, Jóságot, Szépséget. 
Szenisége t. 

Azt mondják, kik ismerik a lelkek világát : sok bún van nap
jainkban, de soha még ennyi áldozatos, Krisztusba kapcsolódó lé
lek nem élt egyszerre a földön, mint éppen napjainkban. Ez biztató 
jel, mert az emberiséll sorsát nem a hadvezérek, nem az államférfiak. 
hanem a szentek intézik. 

V árj uk a jobb jövót? Ne várjuk téllenül. Legyünk ellensége 
a .. haldoklónak" és barátja az .. ujszülöttnek", különösen szociális 
téren, merl itt legheve~ebb a harc. Szembe kell szállni avval a 
piszkos igazságtalansággal, mely egyeseknek tulságos böven mér a 
földi javakból és ezzel szemben millióktól megvonja a legszük
ségesE-bbeket. 

E küzdelemben a ,.haldokló" az erósebb. Itt csak okossággal 
gyözhetünk ... Le11yetek okosak mint a kígyók"' (Mt. lU: lö.) 

Haditervünk már van : a Rerum Novarum és a Quadragesimo 
Anno. Mindenek elölt ezt tanulmányozzuk. azután ragadjuk meg 
a munka fegyverét. Jelszavunk az igazság. Az ,.ujszülöttnek" gyózni 
kell! 

Életünkből. 

A sze nt Kar ácsany ünnepét a szaká
sos módon ültük meg. Az ünnep meleg 
hangulatát nagyban emeltefötisztelendó 
P. Provinciális, aki lekötelezó kedves
séggel gondolt ismételten ránk, melyet 
az örömtól csillogó szemek eléggé bebi
zonyítottak. Retribuere dignere ... 

Míg itthon ünnepeltünk. az alatt 
"öreg testvéreink" a lelkipásztorkodá~ 
nehéz munkájában nyújtottak segítsé
get: P. Agnellusz éjiéli szentmisét és 
szentbeszédet rnondott Gyöngyöshalrna
jon, P. Engelbert Szécsényben enyhí
tette az atyák nehéz munkáját; P. 
Mátyás a buzgó jásznép karácsonyi 
szentmiséjét tette fényesebbé. Ezenki
vül hatvani zárdának és a felsóvárosi 
Szt. Bertalan templomnak nyújtottunk 
papi segédletet. 

Karácsony napján szerelett Magiszter 
Atyánk látogatott haza rég nem látott 
szülöföldjére. Szabadkára. 

Az örömben és kedves ernlékekben 
egyaránt gazdag karácsonyi szünetet 

Fr. Othmár. 

jan. 4-én lelkigyakorlattal fejeztük be. 
ttmelyen P. Magiszter tt keresztrereszí
tett Udvözitó követésében kidombo
rodó ferences lelkiség sorozatos fejte
getésében a belsó lelki tehetségek 
keresztre feszítésének tárgyaláshoz ju
tott el. A jelen esetben az értelem 
me1dékezéséról elmélkedtünk. melyben 
Szent Ferenc Atyánk nyomán az alá
zatos hitben láttuk meg. Amint a külsö 
életben engedelmesség az igazi eré
nyesség próbaköve, úgy tt belsö élet 
kialakításában a hitnek van döntö 
szerepe ... Ugyemezen napon ú.iítotltt 
meg fogadalmát Flórián testvérünk. 
akiért szereleliel imádkoztunk. hogy 
a Rend .. nagykorúi" közöli üdvözülhes
sünk. 

Jan 17-én Béda testvérünk a mátrai 
.Horthy .Miklós" szanatóriumba ment 
üdülni. Erezzük vidámságának hiányát 
és imádkozunk érte. hogy minnél 
elóbb visszatérhessen körünkbe. 

Jan 28-án a berlini munkateréröl 
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hazalátogatott S?eretett Kelemen Atyát 
üdvözölhettük. Elvezettel hallgattuk a 
németországi élményeit. Átfogó és tar
talmas tájékoztatást nyújtolt a német 
viszonyokról, nemkülönben az idegen
beszakadt magyar testvéreink hithűsé
géról és áldozatosságáróL Hálás szív
vel gondolunk mindíg erre a rövid, de 
annál emlékezetesebb látogatásra. A 
jó lstan kegyelme támogassa szerelett 
Kelemen Atyát nehéz munkájában. 

Febr. l-én a lelkigyakorlat alkalmá
val összeszedettséggel és komolysággal 
az önnevelés módozatait vizsgálgattuk. 

Febr. ll-én P. Agnellusz és Sebestyén 
lestvéreink távoztak el körünkből. hogy 
súlyos operációval állítsák helyre meg
romlott egészségüket. Hála az isteni 
Gondviselésnek - kemény kötésű test
véreink s?.erencsésen megküzdöttek a 
veszélyes kórraL Imádkoztunk értük, 
hogy mielóbb átérezhessék a Zsoltáros 
által megénekelt örömöt : .. Ecce, quam 
bonum et quam iucundum, habitare 
fratres unum !" 

Febr. 20-án szerelett Magiszter Atyánk 
nevenapján, hálás szívvel köszöntük 
meg azt a sok-sok fáradságot és szíves 
törődést. melynek jótéteményeiben nap
nap után részesülünk. A tiszteletére 
rendezett kis ünnepélyen velünk egyült 
örültek a megjelent kedves vendégeink. 
kiknek soraiban üdvözölhettük a fő
tisztelendő Lectori karon kívül fótisz
telen:fó P. Raymund deCinitor atyát, 
P. Lőrinc szolnúki, P. Kolos jászberé
nyi, P. Teodóz hatvani házfőnök atrá
kat és P. Szaléz jászberénri magiszter 
atyát. Imáinkkal támogatjuk szerelett 
Magiszter Atyánkat. hogy lelkünk 
nemesítésének nehéz munkáiában a 
sok fáradsággal és isteni kegyelemmel 
elért eredmény szent boldogságo! élvez
hesse. 

Hatvanad vasárnapon mutatta be első 
szentmiséjét templomunkban főtiszte
lendő Kató Ottó egri-egyházmegye-i 
áldozópap. Nagyságos és főtisztelendő 
Petró József dr. pápai kamarás. lelki
igazgató, teológiai tanár vezette az oltár
hoz. Szónoka Tóth B~lázs rózsszent
mártoni plébános volt. Szívünkből kí
vcínjuk. hogy ránk adott áldása megsok
szorozódva szállion rá vissza. hogy 
fiatalos. lendületes. lelkes munkájával 
mindenfelé langoló. krisztusi szereleire 
gyujtsa az embereket, ho!lY tudjanak 
.. élni új életet. új örömet beszélni új 
nyelvet, énekelni új éneket~ .. 

A marctus l-én tartott lelkigyakor
latban P. Magiszter az emlékezet es 
akarat keresztrefeszítésével kapcsolat
ban a remény és szeretet ferences 
árnyalatát tárta elénk. Szent Ferenc 
Atyánk tudatvilá(ának csúcspontja a 
keresztrefeszített Udvözító. aki az egész 
mennyországot, az örökkévalóságot 
jelenti számára. Mindig efelé töreke
det és e törekvésben sohasem nézett 
hátra. hanem mindíg csak előre a jö
vendő boldogság felé tekintett. Fiait 
is ezzel buzdília : .. Pillanatnyi az érzé
ki öröm, örökké tartó a vele járó bünte
tés. Csekély a földi élet szenvedése. 
határtalanazörök boldogság dicsősége". 

Márc. 5-én vidám farsangi estével 
szórakoztattuk a házat. Az előadásra 
került különféle mulattató számokban 
csúcspontra szökött a jókedv, hogy 
másnap alázatos hallgatásra intsen az 
Egyház: .. Memento homo, quia pulvis 
es" ... 

Márc. 13-án érkezett hozzánk Klárusz 
testvér JászberénybóL hogy a mátrai 
.. Horthv Miklós" szanatóriumban be
tegségére gyógyulást találjon. Csak egy 
napig volt közöttünk. de még me!egeb
bé és bensőségesebbé tette azon vi
szonyunka!, mely a berényi testvérek
hez fűz bennünket. 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünne· 
· pén, mondta újmiséjét főtisztelendő 

Grébecz Lajos csanádegyházmegyei 
áldozópap. Kézvezetője Ft. P. Sinkovics 
Frigyes, a. szegedi ferences kolostor 
tagja, az Ujmisés nagybátyja volt. Szó
noka Guba Pál kegyesrendi tanár volt. 
Szúz Anyánk ünnepén bemutatott leg
szentebb áldozatot bizonyára oly kegye
sen fogadták a mennyben. amint fo
gadták Ábelnek jóillatú áldozatát. 

Vizsgák es szenteléseh. Jan. 11-12 
18-19-25-26. napjtlin tartottuk félé· 
vi vizsgáinkat, mikor is a felsősök 
Szentirás-, Egyházjog- és Ágazatos hit
tanbóL az alsósok pedig Alapvető hit
tRn- Erkolcstan-. Egyháztörténelem- és 
Patrológiából vizsgáztak. A vizsgákon 
részben Ft. P. Provinciális. részben Ft. 
P. Antal Exm.Stud. Prefektus elnökölt. 
Márc. 17-én az egri szeminárium ká
polnájában nagyméltóságú és iőtisz
telendő Kriston Endre püspök úr Ben
jamin és Konstantin testvéreinket szer
papokká szentelte. lmádkozzunk értük. 
hogy minnél előbb elérjék szent törek
véseik célját : t~z oltár legszentebb 
magaslatát. 
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Egyházirodalmi iskolánk 1935. febr. 
13-án tartotta első rendes ülését l. 
Szentbeszéd, mondotta : fr. Benjamin, 
aki a kegyelemről beszélt és kinutatta. 
hogy a bűnbeesel ember a természet
fölötti életben csak a kegyelem által 
tud előrehaladni. A kegyelem királyi 
palást. melyben lsten gyermekei járnak 
es virágoskertté varazsoljaa lelket. Gyü
mölcsei a szeretet. öröm, jósag, türelem 
stb. 2. Meddig kacag még a sátán és 
A kerlészünknek megjöli a kedve cí
mű költemények bíráiala szcrzójük: fr. 
Beda. 3. A XIII. század utolsó nagy 
doktora. írta : fr. Mtucellin. Alapos 
feszültséggel és nagy tárgyi ismerettel 
dolgozza fel Scotus éietrajzát a legú
jabb kutalások eredményei alapján. 

Febr. 20-án d. e. 10 órakor ünne
pélyes ülést tarlottunk főtisztelendő 
Elnök Magiszter Atyánk nevenapja al
kalmából. a következő tárgysorozattal : 
l. Jubilate ... négyszólamú férfi kar
ra írt darabot előadta az énekkar, a 
szerzőnek. P. Engelbertnek vezényle
tével. 2. Köszöntő, mondotta : fr. Oth
már. 3. Handel : Ária. Harmóniumon 
előadta: fr. Benjamin 4. Angelo lovag; 
elbeszélés, írta és felolvasta : fr. llde
fonz. 5. Canzonetta. Harmóniumon elő
ctdiák: P. Engelbert és fr. Kalliszt 6. 
Pakocs K.: Az apostol _panaszkodása. 
Szavalta : fr. Lázár. 7. Eljen . . . című 
enekkel tolmácsolták a jelenlévők fótisz
lelendő Elnök Atvánk iránti szerete
tüket és ragaszkodásukf.t. 

Febr. 27-én tartott második rendes 
ülést P. Vitái szentbeszéde nvitotta 
meg. Az! fejlegelle, hogy a kereszlény 
tökél«!lcsségel Kriszlus követése ál
tal valósítjuk meg. Akkor köveljük Öt 
ha tanítását elfogadtuk és példájál utá
nozzuk A tökéletesség a lelki szegény
séggel kezdődik. kivirágzása a lelki 
liszlaság és az Isten iránti bizalom 2. 
Az igttzi győzelem. elbeszélés. fr. Me-

lód tollából. 3. Hittanéra a harmadik 
osztályban. Tartotta : fr. Ottokár. 4. Mi
vel a lisztújításkor a könyvtáros válasz
tásánál nem volt meg a szabályok ál
tal megkívánt többség, azért \íj válasz
tást tartottunk. Ismét fr. Sebestyén lett 
a könyvtáros. 

Folyó évi március 13-án tartottuk 
harmadik rendes ülésünket l. Szúz 
Mária mennybP.vitelének tana Pamasz
cén Szenl János tanításában. Irte : fr. 
Konstantin. 2. Tóth K.: Mese a halál
ról és Magasi A. : Méh vagyok én is 
című költeményeket szavalt: fr. Ottokár. 
3· A szociális haladás legfőbb törvé
nyei cím ű tanulmány bírálata. Szerzője : 
fr. Menyhérl. JászberénybőL 4. 139. 
zsoltár. Múfordítást fr. Béda készítette. 
a költemény szerzője : fr. Adorján. 

Márc 27-én tartolla negyedik rendes 
ülését fr. Szaniszló szentbeszéde nyi
lotta meg. Szentbeszéde keretében 
Kriszlus szaváról: .. Beteljesedett ! "-ről 
elmélkedett es lsten szerelelél tárta 
elénk. mely a keresztfa alatt vígasszal 
és örömmel tölti el lelkünket. 2. A nagy 
renaissance feslők Madonnái, művé
szeltörléneti fejtegetés. Írta : fr. Methód. 
A bizand és középkori fesfőművészel 
ügyes összefoglalása után lebilincselő 
dóadásban az életerős renaissance 
örökszép emlékeit ismertet!f~. 3. Mit 
~iván Kriszlus papjailót ?, értekezés. 
lrta : fr. Amand. 4. B. Duns Scotus 
János voluntarizmusa. Írta : fr. Oszkár. 
5. Az lsten-fogalom fejlódése a görög 
bölcselet be, értekezés. lrta: fr. Marcellin. 
Azt a nyugtalan Isten-kutalást vetíti 
elénk. amely a görög bölcseletben 
észlelhető. mígcsak AriszlotelesszP.l a 

•érmészetes ésszel megismerhető lsten
fogalom be nem vonul a bökseletbe. 

Az elmult negyedévben az elméleti 
szakosztály három, a gyakorlati két és 
az irodalmi egy ülést tartott. 

Krónikás. 
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Jan. 3-22-iJ_ tartottak az ela6 f'lévi vizq4k élpecq a következ6 eorrendbe" : 
jan. 3-4 Ethica Historia Philosopbiae. 9-10.tg l,.oaica-Crltica. 15-18-tg Theodi
cea. 21-22-11 PSYChoiOiia. BioiG~Pa. A vizll4k0n. réazint Fötiaztele~ Provincl6lis 
Aty6nk, réuint ft. P. Antal Exm. Stud. Praefectus eln6köll 

Jan. 28. lsten nevében meakezdtak a múodik szemeatal 
Jan. 29-ét Qnneppé var4zaolta szerelett M81iazter. Aty6nk nevenapja. Fiúi 

ragaezkodúunk kifejezéaéOI elénekeltak Halmos Uál6 mlaé.lét és kértak a jó Is
tent, hOlY tarile meg Magiszter Atyánkat viráibaboruló f6rfierejében még eok6ig 
ESYh6zunk éa Rend<lnk dica6aégére. · 

Febr. 22-én gróf Széchényi György látapUa meg klerik6tunkat a remi 611am
ról tariott mélyenaz6ntó el6ad6a6val tOntetett ki bennünket. 

Febr. 24-én mutatta be Fötiaztelendö Benke latván ela6 azentmiee61doZat6t, 
melyhez a .fényes. papi aegédletet" mi azolg.Ütattuk. DélutAn Dr.- Rieaz Ferenc az 
OTilöUaztviaelöje volt klerik6tunk· vendége. aki azintén azoclologiai látókörünket 
azélesitette a munkú kerdéa éa munk6a segélyezés ismertetésével. -

MArc. 4. Megtartottuk hanllllatos farsangi estOnkel 
MArc. 6-13·11 végeztok el P. Angelus vezetésével ez évi lelkigyakorlatunkat. 

Mindny6jan azo~almasan jegyzeleltonk éa a silenUum ·csendjében igyekeztok el
mélyiteni lelkankben a jó magot. mely~t böaégeaen azórt lelki vezérünk. 

MArc. 13. Ma távozott el körlinkbal Kláruaz testvérünk kezdödö tOdö baja 
miatt a mátrai Horthy Miklós szanatóriumba, hogy eg~ét rendszeres orvosi 
kezeléasel viaaza611itsa. Aelia lsten, hogy ez minél_ hamarabb bekövetkezzen. 

MArc. 14. Délut6ni séta keretében kir6ridultunk Fela6azentgyöi'IYre. ahol F6t. 
Kovács Mih61y kanonok ur és Thuróczy biró ur magyaroa vendéglátú6ban igen 
kellemea órákat töltöttonk. 

_ MArc. 22. Ismét meafogyatkoztunk. Jó azenior testvérünk fr. Tóbiás hagyta el 
klerikátunkat. hOlY aulyoa tOdö baját a budai Ujszentjánoa kórházban helyre611itaa. 

MArc. 28. Provinciánk védszentjének Kapisztrán Szent János ünnepén aasziaz
táltunk és P r Hartman O. F. M. miaéjét énekeltok gregorián betéttel. 

Kr6nikás. -
Üzenetek: 

Szombathely : Oszinte azivvel kérjOk a jó lsten 61d6a6t a jubil61ó "Ifjuság"· 
ra. Amint példát adtak az elinduláskor, most is e jubileum serkent bennOnket a ki
tartálra. Kfvániuk. hogy az .. lliuaá8" ezul6n is példaképOnk leayen. Pax et bonum r 

VaJclahaayad: Lelkesedéasel olvassuk a Ferences NerDzedék Rondolatokban 
dÍIS számát. A magyor ferences v6rtanuk szelleme illatozik a aorokból. Sok Odvözlet. 

Sleaa : Ex elvilate iterelo incendlate IP'Stulationea vobis mittimua ad novum 
periodlcum veatrum .. Frate Foco". Non ex pyromania lementabilia provenit pudium 
nostrum. sed ex ee pyromania spirituali - ai ita dicl potest - que ad "Fomacem 
ardenUa caritatis" didicit ianem diligere. Inde aympathia nostra._ pro ... Frate Foco'". 
Multae filieltetea pulcherrimae stellae iatae cui vovemue, ut ambulent gentea in lumine 
ejua et regea in apiendore orlus ejua. 

Júzberény: Hálásan köszönjük a küldeményt. Örülunk, hogy jó Testvéreink 
fölfedezték azt a munkalervet, ahol ma leatöbb a tennivaló. Sok pax. 

Róma: tivezeHel olvastuk IeveleitekeL A közeledö ordirulclóhoz eok k~el
m•t kérünk a jó letentöl. RemélJOk. ·hogy ny6ron találkozunk itthon ez öreg Mátra 
tövében. Addig is pax mindkettötöknek. 

Buclapeat : Gratulálunk a szent diakonáthoz. Nyárra ezereteHel várjuk mind
hármukat. Salvele. 

- K6zirat tyanánt. -
Kiadásért felel a gyöngyösi Ferences Teol61ia, 

Kapisztrán Nyomda Vác. · Felelöa Qzemvezetö Farkasa Károly. 
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