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MA6YAH UMBRIA 
A FERENCES KAPISZTRÁN-RENDTARTOMÁNY IFJÚSÁGÁNAK 
ÉVNEGYEDES FOLYÓIRATA.- SZERKESZTIK: A GYÖNGYÖSI TEOLÓGUSOK 

A katolikus Egyház és a nevelés. 

A _gyermeké a jövő ... ! hangzik ma szállóigeként a nemzetek 
ajkán. Es az orosz szovjet a kis csemetékből magához hasonló isten
telent:ket akar nevelni, kik boldogságukat majd itt a földön a közös 
javak birtokában fogják föllelni ; a német hitleristáknál a faj, a nem
zet a minden s az ú. n. gyermekbarát-mozgalmak függetleníteni 
akarják a gyermeket a családtól és a vallástól. Különböznek az 
emberek a vallásról alkotott felfogásukban, különböznek nevelési 
rendszereikben. A nevelés irányát a világnézet szabja meg. A nevelés
kérdés egyúttal világnézeti kérdés. A nevelő saját világnézetét 
közli növendékeiveL A kat. Egyháznak is megvan a maga világ
nézete : a nevelés alanyáróL céljáról. jogrendjéről és eszközeirőL 
Gyakorolta a nevelést két évezreden keresztül követve bizonyos 
elveket, melyek tükrözik a katolikumot: a természetes és természet
fölötti rendet. Ez elvek közül a főbbeket szándékozam megvilágítani. 

A pedagógia szerint a nevelés tervszerű munka. Minden aka
rati tevékenység előföltétele az ismerés. Meg kell ismernünk tehát 
a nevelésre szoruló gyermeket. ha nevelni akarjuk őt s viszont, 
hogy ez a nevelés az Egyház szellemében történjék, tudnunk kell, 
mit tart az Egyház a nevelés alanyáróL 

A kat. hit tanítása szerint ősszüleink a bűnbeesés előtt egy 
természetes és természetfölötti rendben léteztek. Megvoltak termé
szetes képess~geik : az értelem és az akarat s ezeknek szolgálatában 
állott a test. Ertelmük nem volt tévedésnek kitéve, szabadakaratuk 
készséggel szolgált neki. mentek voltak a test betegségeitől és ha
lálától. Az egész emberben szép harmónia uralkodott. Céljuk egy 
természetüket meghaladó, de vele nem ellenkező, vagyis természet
fölötti intuitív isten-ismerés és isten-szerelés volt. E cél elérésére 
értelmük és akaratuk természetes működésén kívül természetfölötti 
eszközök állottak rendelkezésükre. 

Hanem jött a bűn, az eredeti bűn. melynek sajnálatos követ
kezményeit éreztük és érezzük mindeddig. Megszűnt a harmónia : 
a test a lélek ellen küzd. a lélek pedig a test ellen támad, a testen 
erőt vesznek a betegségek és a halál. Megmaradt a természetfölötti 
cél. de hiánvoztak az elérésére szükséges természetfölötti eszközök. 
hiányzott a kegyelem. Jézus azután kiérdemelte számunkra az elvesz-



98 Fr. Keresztéiy. 

tett kegyelmet. melynek segítségével most már képesek vagyunk 
elérni célunkat. A bűn következménye azonban a megváltás után 
is fönnmaradt olyan módon, hogy értelmünk most is tévedésnek van 
alávetve. nem tökéletes a harmónia a test és lélek között, betegsé
gek kínoznak s végül a halál tölti ki rajtunk kegyetlen bosszúját. 

Már most a nevelés feladata: biztosítani - amennyire e földön 
lehetséges - a lélek uralmát a test fölött. fejleszteni a lélek hármas 
tehetségét, hogy az e;nber képes legyen megtartani a természeti 
törvényt. melybe tartozik a tízparancsolat is. így kedvező talajt léte
síteni a természetfölötti kegyelem számára. amely aztán elvezeti az 
embert természetfölötti végső céljához: Istenhez. A kat. nevelő 
eszményképe az Isten-ember, Jézus Krisztus. Öt kell növendékeiben 
kialakítania oly módon. hogy úgy gondolkodjék. mint Krisztus. úgy 
érezzen, mint Krisztus, úgy tegyen mindenben, mint Krisztus. Ha ezt 
elérte. akkor kifejlesztette benne az Egyház felfogása szerinti tökéle
tes eiJl t>ert, aki betöltötte hivatását egyéni és társadalmi téren. 

Ime tehát előttünk áll a kat. nevelés magasztos célja. Elérésére 
azonban jól meg kell válogatni a munkásokat. mert - sajnos - il
letéktelenek beavatkozása a cél elérésének meghiúsításával fenyeget. 
Nézzük tehát, kik az illetékes munkások a nevelés terén, kikhez 
tartozik a nevelés magasztos feladatának betölté~e. 

E földön általában háromféle társaság található: család, állam 
és Egyház. Mindegyiknek joga van a nevelésre. de nem egyenlő 
mértékben. Ez attól függ, mily viszonyban állnak a fejletlen növen
dékkel. E viszony megállapításában k_ttségkívül lsten akarata a 
mérvadó. Az a helyes viszony, melyet O ilyennek tart. Már pedig 
e szerint az Egyház áll legközelebb a gyermekhez. Az igaz, hogy a 
földi életrehívás lsten és éi szülök közreműködésének az eredménye. 
de ezentúl az Egyháznak van legtöbb joga a gyermekhez. tekintve a 
gyermek célját és az erre szükséges eszközöket. Igy a család és az 
állam csak mint az Egyház megbízottjai, segítő munkatársai szere
pelhetnek R nevelés terén. Az Egyház isteni Alapítójától kapta leg
főbb tanítói hivatalát: "Minden hatalom Nekem adatott égben és a 
földön ; elmenvén tehát tanítsatok minden népet, megkeresztelvén 
öket az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében: tanítván öket 
megtartani mind. amiket parancsoltam nektek. És Én veletek vagyok 
mindennap a világ végezetéig". (Mt. 28. 18). Míg tehát a családnak 
csak saját körén belül. az államnak csak saját területén belül van 
joga nevelni, addig az Egyház tanítói hivatala egyetemes: .. Tanítsatok 
minden népet". Az Egyház joggal terjed minden nép közölts joggal 
neveli öket. A gyermek útja nz örök élet. azaz Isten természetfölötti 
ismerése és bírása. E célt Isten tűzte ki eléje és akaratát Egyházán 
keresztül közli. Az Egyház a hit és erkölcs terén a csalatkozhatat
lanság adományában részesült. Ily nagyszerű ajándékot más intézmény 
vagy társaság nem kapott semmiben sem. Mások tévedhetnek mert 
az emberi elme tévedésnek van kitéve. de az Egyház nem. Ezen
felül nemcsak kitűzi az Egyház a gyermek cél.iát. hanem megjelöli 
az arra okvetlenül szükséges eszközöket is. E tanitásában Isten v~di 
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az Egyházat: "És Én veletek vagyok mindennap a világ végezetéig". 
Nem engedi, hogy valaha is tévedjen e téren. Továbbá erőt is ad a 
gyermeknek. hogy a kijelölt úton haladhasson, róla le ne térjen. 
Célja elérésére az erőt, a kegyelmet Jézus érdemelte ki, de Ű meg 
kegyelmeinek kiosztását kizárólagosan Egyházára, kincstárosára bízta. 
Ha a gyermek ez eszközöket nem .használja, célját nem éri el, az 
Egyházhoz kell tehát folyamodnia. Igy az Egyház a legfőbb és leg
biztosabb tanító, nevelő. Azonkívül az Egyház mint tökéletes társaság 
joggal rendelkezik á céljához szükséges eszközök megválasztásában. 
Joga van tehát megállapítani, mi segíti, mi hátráltatja a keresztény 
nevelést, annál is inkább, mert az egyén is, az állam is, munkás
ságuk folyamán érintkezésben állnak az erkölcsi renddel. Az erköl
csi rend védője pedig az Egyház. Az államnak és a családnak nincs 
joga megakadályozni az Egyházat e nemű te\ ékenységében, hanem 
inkább segíteniök kell, mint ahogy a természetes rend szolgál a 
természetfölöttinek. Sokan féltik ma a tanítást és nevelést t~z Egy
háztól. Pedig ha meggondolnák, mennyit tett majdnem kétezer éven 
keresztül éppen e téren, fölhagynának ilyen előítéletekkeL Mennyi 
iskola, mennyi tudós, mennyi a remekmű az akaratfejletts~g terén, 
azaz mennyi szent került ki az Egyház nevelő iskolájából! Altalában 
mondhatni, hogy a régi kultúra kincseinek egyedül az Egyház volt 
fönntartája és gyarapítója oly ipőkben. mikor a barbár vándornépek 
mindent tönkretehettek volna. Ime tehát, maga a gyakorlat mutatja. 
mily oktalanság az Egyházat a kultúra kerékkötőjé·Jek tartani. 

Az állam és a család is részesedik a nevelés munkájában. Itt 
a család jogi elsőbbségét kell hangoztatnunk A gyermeket Isten és 
a szülök közreműködése hozta létre. Ha a szülők nem akarják. 
nincs gyermek ... Az embernek először léteznie kell, mielőtt polgár 
lesz és létezését nem az államtól. hanem aszülőktől nyeri" - mond
ja XI.Pius pápa .. Divini illius Magistri" körlevelében. Isten úgy akarta. 
hogy a gyermek fejlődése céljából hosszas külső segítségre szoruljon. 
V an-e gyámoltalanabb, mint a csecsemő ? Sok türelmet, fáradságot 
igényel testi-erkölcsi nevelése. Ezt minden szülő tudja. Már most 
kérdés, van-e másokban akkora szeretet a gyermek iránt. mely az 
ő fölnevelésével járó sok kellemetlenséget könnyen elviselhetővé 
tenné ? Nehezen hihető. Maga a természet jelöli ki tehát a szülőt a 
a nevelésre, mert csak benne van meg a természetes szeretet gyer
meke iránt, viszont ez is ösztönszerűen szülőihez fordul segítségért. 
Az államnak tehát nincs direkt joga a nevelésrP, ez a szülőt illeti 
meg. Az igaz. hogy a gyermekből állampolgár lesz, s így az állam 
jogot nyer nevelésére, de ez akkor sem egyenes jog, mert a gyermek 
csak a családon keresztül lesz polgárrá. A direkt nevelési jog az 
állam részéről az ember szabadságának erős korlátozását jelentené. 
mert pl. házasságkötés. táplálkozás. ruházat tekintetében egészen az 
állam rendelkeznék. Viszont a családot sem illeti meg korlátlan ne
velési jol(. mert azokban a dolgokban. melyek a természetfölötti rendbe 
tartoznak. egyedül az Egyházra kell hallgatni. Hit és erkölcs dolgá
ban készséggel kell a szülőknek az Egyház nevelésére bízniok a 
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gyermeket. A vallásos nevelést a szülő segítheti, de egymaga nem 
intézheti el. Ehhez magasabb dogmatikai képzettség szükséges, mely· 
lyel a jó iskolai hitoktató, vagyis a pap rendelkezik. 

Sok más dologban, melyek a nevelést s,zolgálják, a család az 
államra szorul, mert nem tökéletes társaság. Igy az értelmi kiképzést 
a szülők nem tudják maguk elvégezni. Viszont az államnak szük
sége van oly polgárokra. kik helyes kiképeztetésük révén képesek 
a közjót, vagyis az állam célját előmozdítani. Az állam saját célja : 
a közjó létesítése. növelése és védelme miatt avatkozik a nevelésbe. 
Joga és kötelessége a családot arra bírni, ha kell. még fenyítékkel 
is, hogy a nevelés alapjait a közjó figyelembevételével rakja le. 
Védelmeznie kell azonban az Egyház jogát is. EI kell mozdítania 
a nevelés minden terén oly eszközöket, melyek az Egyház hit- és 
erkölcstanával ellenkeznek s ezáltal indirekte az Egyház nevelését 
pártolja. Azonkívül segítenie, fejlesztenie kell az Egyház kezdemé
nyezéseit e téren, mert erre minden másnál képesebb. 

A nevelés jogrendjének áttekintése után szólnom kell valamit 
a nevelés eszközeiről is. Azok az eszközök, melyek a természetes 
fejlődést szolgálják, az Egyház pedagógiájában is nagyjából ugyan
azok, mint a rajta kivülálló rendszerekben. Eltérés legfeljebb ott lehet, 
hogy a kat. Egyház védi itt a hit és erkölcsi rendet s hamarább 
eszreveszi e téren a fenyegető veszélyt. mint mások. Példa lehet rá : 
az ú. n. laikus morál mozgalma. mely vallás nélkül. csupán termé
szetes indítóokokra támaszkodva akart."\ jó erkölcsűre nevelni az ifjú
ságot. Azután fölemeli szavát a koedukáció. vagyis a fiúk és lányok 
együttes nevelése ellen, azután a gyermekek közösségben történő 
nemi fölvilágosítása ellen, majd a vallást kizáró gyermekbarát-moz
galmak ellen. Ami pedig a tudományokat illeti, az Egyház sohasem 
jöhet ellentétbe az igazi természettudományok egyik fajával sem. 
Az Egyház tanítéisa isteni tekintélyen alapszik. tehát föltétlen igaz. 
\1ár pedig az igazság mindenütt egy. Az Egyház dogmái biztos ala
pot nyujtanak a merőben észbeli tudományoknak, melyre nyugodtan 
építhetnek. A nevelés azonban nem elégedhetik meg azzal. hogy 
a tudományqk révén az értelmet élesíti. hanem az akaratot is kell 
fejlesztenie. Onértéknek. de egyúttal fejlesztő hatásúnak is kell lennie 
mindannak, mit a nevelő kincseiből a növendékeknek ad. Ezeket a 
kincseket szolgáltathatja : tudományábóL technikai és társadalmi 
kultúrájából. Ha az ember tehetségeinek bizonyos fokú kiművelését 
biztosítja, akkor némiképpen harmónikussá válik, betartja a termé
szeti törvényt s ezáltal a kettős szeretet parancsát : Szeresd fele
barátodat. mint tenmagadat. Gyakorolni fogja a természetes. vagy 
erkölcsi erényeket, melyek az okosság, mértékletesség, igazságosság 
és lelkierősség erényeibe foglalhatók össze. 

A természetfölötti eszközök közül itt a szentgyónás és szent
áldozás, valamint az ima és a szentek tisztelete folytán nyert ke
gyelmekről emlékezem meg, mint olyanokról. melyek nagy fontossággal 
bírnak a nevelés terén. 
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A bűnbánat szentsége előkészületeivel együtt kitűnő pedagógiai 
eszköz, amit a másvallásúak is elismernek 

A lelkiismeretvizsgálás révén az ember megismeri önmagát. A lé
lek általa a mindenttudó Istennel szándékozik kibékülni, ki úgy is 
tudja, mit nem akar megismerni az ö rossz tulajdonságai közül ; 
a kegyelem segíti a lélek ez önismerési munkáját. A rossz lelkiis
meretvizsgálat egy érvénytelen gyónást, így újabb bűnt vonna maga 
után, azért a lélek kibékülése lstennel meghiúsulna. 

Nem kevésbbé fontos a bánat és erősfogadás is. Emberi ter
mészetünk megköveteli, hogy amit egyszer már elhatároztunk, azt 
meg is tegyük, különben méltán érezl;etjük magunkat kicsinek. 
S mégis megtörténik ez. A lélek elesik. Amde ez alázatossággal jár. 
lsten pedig az alázatos lelket segíti kegyelmével. Ha tehát a lélek 
kitart javulási szánd~kában. akkor elóbb-utóbb a kegyelem segítsé
gével diadalt arat. Ime tehát, égi segítséget kap a lélek, hogy ez 
előmozdítsa fejlödését. 

Igazi nevelés történik a bűnvallomás útján is. A szenvedő 
embernek me~nyugvást szerez, ha baját egy megértő, részvéttel biró 
emberrel közölheti. A gyóntatóatya egyénisége, hivatása, feladata 
olvan. hogy a gyónó a legnagyobb őszinteséggel tárhatja föl előtte 
baját. Nevezetesen : a gyóntató a saját életéből, de a gyóntatás ré
vén a sok lélekfurdalástól is tudja, mily gyönge az Pmber ; dogma
tikailag, erkölcstanilag képzett egyéniség; az ú. n. gyónási pecsét 
által a gyónásban hallottakról szigorú hallgatásra van kötelezve ; 
a gyóntatás alkalmával a lelkeket vezetni is tartozik. Maga a lélek 
pedig arra kap irányítást, mikor ennek befogadására a leg_iobban fel 
van készülve. hisz arra !ett elhatározást, hogy megjavul. Epp akkor 
segíti öt a kegyelem is. Igy tehát a kereszténység első századaiban 
még a szentek is alig gyóntak, ma már a hívek közül is sokan ke
resik föl a gyóntatószéket helyes lelkivezetés végett. 

A szentáldozás pedig oly hathatós eszköz a lélekfejlesztésben, 
melyhez hasonlót a földön nem találunk. Jézus e szentség révén 
a lélekkel szeretetben akar egyesülni s ha egyszer szereti. akkor 
mindig nagyobb erkölcsi tökéletességre sarkalja és segíti. mert ez 
a lélek javára válik. Jézus a legjobban szereti a lelket. jobban 
mint az tudná magát szeretni s hozzá mindenható. Mit nem érne 
tehát el a nevelés munkájában? 

E ket szentségen kívül fontos még az ima. A kérő ima szépen 
kifejezi a léleknek Istenhez való viszo_nyát. Az ember. a gyarló lény, 
tökéletességre. teljességre törekszik. Erzi önmaga üres voitát. érzi. 
hogy legkevésbbé elég önmagg,nak. Másik oldalról Isten az abszolút 
tökéletesség, ki teljesen elég Onmagának. Az ö teljessége, ha már 
egyszer fejlődésre hivatott embert alko!ott. csak arra irányulhat. hogy 
az embert minél hasonlóbbá tegye Önmagához. Mintegy halvány 
tükörképét szeretné látni annak a fölséges életnek. mely a dicső 
Szentháromság kebelén belül végbemegy. Mily nagy készséggel ad 
tehát javakat sajátjából s ha a kérő imát nem hallgatja meg úgy. 



102 Fr. Keresztély. 
---------------------------------------

amint szeretnénk. ebben is csak a szeretet vezeti, egy nagyobb jóban 
akar részesíteni, melyet a mi gyarló értelmünk egyelőre nem lát. 

Az Egyház pedagógiája javára dolgozik a szentek tisztelete is. 
Csak az Egyház tud fölmutatni szenteket, ltik egyrészt hősök voltak 
a lélekfejlesztés nagy művében s így példaképei minden jóra törekvő 
embernek. másrészt örömmel. testvéri szeretettel nézik öket. kik tö
rődnek testvéreikkel a boldog révben. Mindenki csak annyiban nagy. 
amennyire Isten szemében nagy. Már pedig a szentek hősiességéről 
maga Isten tesz tanuságot a közbenjárásukra engedélyezett csodákkal. 
E példaképek vonzóerejét az isieni kegyelem táplálja, amelyet ma
guk a példakéQek esdenek ki követőik számára. Mily vigasztaló az 
ő követésük ! Ők is húsból-vérből való emberek. mint mi, tapasz
talták a rosszrahajló természet lázadozásait s mégis győztek. Újabban 
a szentek életrajzát úgy írják meg. hogy lepereg az olvasó előtt a 
folyamat. amint szentekké lettek. Tárgyalják rossz tulajdonságaikat 
is bőven, de megmutatják - s ez a fő - az eszközöket is, melyek 
segítségével oly nagyra vitték. A rendkívüli dolgok mellékesek, hisz 
ezek inkáhb ingyenes ajándékai Istennek. Ez életrajzok nagy szol
gálatokat tesznek az lsten képe kialakításáért küzdő ifjúságnak. 

Ez eszközök helyes alkalmazása az arra hivatott nevelők kezében 
valóban elősegítik a bimbóban levő emberi képességek virágbaboru
lását. Krisztus jegyese, az Egyház. viszi a vezetőszerepet s kétezer 
éves gyakorlata elég biztosíték rá. hogy elvei megvalósítása magával 
hozza az egyéni és a társadalmi boldogabb jövőt. 

Felhasznált forrásmunkák: 
XI. Pius · Divini illius -Magislri - körlevél : 
XI.Pius : Casti connubii - körlevél ; 
A. Tanquercy: Synopsis theol. dogmalieae ll. ; 
V. Cathrein SJ.: Philosophia moralis: 
Marczell M. : A kat. nevelés szelleme. 

Fr. Keresztély O. F. M. 

Az Egyház társadalmi feladatai korunkban. 

A látható világ mozgalmas életáramában egyedül az embernek 
van meg az a különleges ereje. hogy kiemelkedhet a történelem 
rohanó szekerébel és megállapíthatja annak jelenlegi helyzetét, meg
tett útjának irányát. és következtethet jövőjének lehetőségeire. Ez a 
képesség, mivel szellemi. különösen abban az emberben jut kifeje
zésre. akinek sikerül az anyag és ösztön felett az uralmat biztosí
tania. Korunkban a tudományok előrehaladása, és széles körökben 
való elterjedése. valamint a multnak és jelennek mérhetetlen szenve
dései, kitermeltek egy jellegzetes embertípust. A materializmus reakció
jaként megszületett a homo spirituális, aki nem akarja vakon járni 
az élet országútját hanem látni kívánja a jelent. a multat. és eligazo-
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dást keres a jövőre nézve. Hol vagyunk? Milyen állapotban van az 
emberiség ma? Miképen jutoltunk ide? Mit tegyünk, hogy az egyed 
is. meg a társadalom is, elérhesse célját ? Ezek a lélek mélyéről 
feltörő kérdések különösen foglalkoztatják a jövendő korszak első
szülötteit. 

Ki fog ezekre a kérdésekre határozott, kielégitő feleletet adni ? 
Az anyagelvűség utolsó díszpéldányai próbálkoznak ugyan, de közön
séges m~séikkel. szemtelen hazugságaikkal csak azokat ámíthatják 
akik még most is az atheizmus f>s materializmus macsarában vergődnek. 
A szellemi avantgardisták megbízhatóbb útbaigazítót, határozottabb fele
letet keresnek. Az Egyház felé tekintenek, mert a tapasztalat tanusága 
szerint, az mindig jó vezetőnek bizonyult. A jövő századok történel
mének iránya függ attól, hogy az Egyház megfelel-e sorsdöntő hiva
tásának. Kettő szükséges ehhez : legyen elég ereje és találja meg 
az emberiség megjavításának alkalmas módját. 

Kétségtelen, hogy Krisztus, aki az Egyháznak láthatatlan feje, 
rendelke2ik mindazokkal az erőkkel, melyek minden korszak min
den emberét. külön-külön és összességükben, célhoz segíthetik. Hogy 
mégsem éri el az egyed és a társadalom a célját, annak egyedüli 
oka a vallástalanság. Ha az állam alattvalói nincsenek kapcsolatban 
Krisztussal, nem vezethetik energiáit a társadalmi életbe. A sorrend 
ez. A papság a közvetítő Krisztus és az emberek között. Ha nincse
nek szent papok, akik bőségesen árasztják az isteni energiákat, meg
fogyatkozik a krisztusi életet élő emberek száma is. A misztikus 
Krisztus pedig csak akkor tudja végtelen erejét az emberiség javára 
kifejteni, ha a tagok szoros egységben vannak a Fővel. 

Ma már az egész világon megindult s megkeresztelteket egy
ségesítő és erősítő tevékenység. Sajnos. a szabadelvű gondolkodás 
ezek között is megmérhetetlen károkat okozott. Luther megtette az 
első lépést, mikor azt tanította, hogy mindenki a maga papja. Tehát 
saját egyéni ízlése szerint gyakorolhatja vallási életét. Ma már oda 
jutottunk, hogy sokan mar nemcsak a maguk papjai, hanem egye
nesen a maguk vallásalapítói. Maguk gyártják a maguk számára a 
hit- és erkölcstant. A bűn ezeknél már nem az lsten törvényeinek 
tudatos, szándékos áthágása, hanem természetes szükségleteik jogos 
kielégítése. Ha meg tudnók számolni Krisztus titokzatos testének 
élő tagjait, egést: természetesnek találnók azt a sok bajt és nyomo
rúságot, mely végigsajdul az egész világon. A kereszténység nagy 
része megfeledkezett a természeHolölti véredényrendszerről : a szent
ségekrőL melyek közvetítik a természetfölötti életet. A kegyelem nél
kül élő keresztény pedig pogányabb a pogánynáL 

Ha a megkeresztelteknek egységesitése és erősítése sikerül. 
akkor már egyben sikerül az emberiség történelmének irányát is 
jobbra fordítani. Az emberiség megjavítása ugyanis egyenes arány
ban van a szociális élet megjavulásávaL Ennek pedig szükségképeni 
következménye a békés társadalmi rend, mely alapja a földi boldo
gulásnak és termőtalaja a szellemi és vallási értékeknek. Az igazi 
vallásos ember szociális ember is. Es csak a vallásos ember tud 
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szadálisan gondolkodni és cselekedni. A jó keresztényben harmo
nikus egységben találkoznak az énnek és a közösségnek érdekei. 
mert nem lépi át az igazságosság határát. Ahol pedig igazságosság 
van, ott mindenki megkapja a magáét: Isten is, állam is. felebarát 
is, meg az én is. Ha csak a megkereszteltek között biztositva lenne 
az igazságosság, megindulhatna egy erős szociális életáram, mely 
magával ragadná és irányíthatná az antiszociális emberek cselek
véseit is. 

Az Egyház tagjainak tehát legelső szociális feladata, mely nél
kül a többit nem is teljesíthetik. hogy legalább most, 1900 éves késés
sel, tanulják meg, mit jelent kereszténynek lenni, és ha megtanul
ták legyenek azzá : Krisztus titokzatos testének élő tagjaivá. Csak 
mint ilyen, láthat a keresztény ember korunkat jobb mederbe terelő mun
kájához. Ez a feladat sürgős, mert a világ szörnyű katasztrófa előtt áll. 
Az emberiség szédítő örvényben küszködik. Ember ember ellen, 
nemzet nemzet ellen küszködik életre-halálra. Akárki lesz a győztes. 
láttuk a világháborúban, még a győztes is vesztes. 

Helyes világnézetet kell adni az emberiségnek, mert a huma
nizmus letéritette a józan ésszel és hittel megépített alapokról. Ki
kapcsolta világnézetéből az Istent, és helyébe az evilágot állította. 
Az Istenben való hitet kell ma az emberben felébreszteni. Ez a leg
sürgősebb szociális feladat. Nem aludt ugyan ki az Isten-eszme a 
mai ember lelkéből. hiszen ez lehetetlen : az Isten léte a legtündök
lőbb valóság, de a túlzott evilágisság homályba burkolta. Ezt kell a 
mai emberből kiemelni, kivilágítani és. célpontba állítan i. Minden 
bajunk az istentelenségből származik. Ugy járt az emberiség, mint 
Laokon, a királyi vérből származó görög főpap, akire, hűtlensége 
miatt, Apailo mérges kígyókat szabadított. Megrázó jelenetet mutat 
az a szaborcsoport mely Laokannak és gyermekeinek a kígyókkal 
való küzdelmét ábrázolja. ..A hatalmas férfitest minden izén és iz
mán a rettenetes fájdalom, az észtvesztő kín és rettenetes vívódás, 
szörnyű halálküzdelem. A kígyó körülcsavarja az izmos férfi testét 
és gyermekeit. ölelésével fojtogatja őket és bárhogy is erőiköd nek. 
még halvány reménye sincs a szabadulásnak". (Nánássy : Az él~t 
útvesztői. 40. 1.) Ez a szaborcsoport hűségesen ábrázolja az emberi
séget. Az ember is királyi vérből származott. lsten a saját képére 
és hasonlatosságára teremtette. A teremtett világ papjává avatta. 
kinek hivatása. hogy áldozatot mut:Jsson be, vagyis elismerje Alko
tóját Urának, Istenének, és magát szalgálatára szentelje. ~s mit tett 
az ember? Annak ellenére, hogy a Teremtő egyszülött Fiát küldte 
el tanuságot tenni az egy igaz Istenről. a francia forradalomban ünne
pélyesen kihirdeti, hogy nincs Isten. Ez a tan lett a bolsevista álla
moknak alaptörvénye, az újpogányság örvénye felé rohanó népek
nek pedig szabadságlevele. Ha nincs Isten. nincs Isten·célúság, és 
megszületik az öncélú férfi. az öncélú nő, az öncélú család és ön
célú állam. Az öncélúság eltörli az erkölcsi törvényt és gúzsbaköli 
a gyengébb szabadságát. Az emberi önzés kígyói felszabadulnak és 
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fojtogatják az emberiséget. Bárhogy is erőiködnek az államférfiak, 
még halvány remény sincs a szabadulásra. S így Szent Pálnak a 
rómaiakhoz intézett szavai a mai hitetlen nemzedéknek is szólnak : 
.. Mivel Istent nem akarják elismerni, magukra hagyta őket az· Isten 
megátalkodottságukban, úgyhogy azt cselekedték, amit nem szabad, 
csupa igazságtalanságot, gonoszságot, írígységet, gyilkosságot, vere
kedést. hamisságot és csalást". Itt csak egy segít, ha az Egyháznak 
sikerül az Istenben való eleven hit alapjára visszavinni az emberi
séget. 

De nemcsak a vallási és világnézeti téren vannak az Egyház
nak feladatai, hanem gazdasági téren is. A teljes emberi élethez 
nemcsak Isten, kegyelem, hanem a mindennapi kenyér biztosítása 
is szükséges. Az Egyháznak nincs ugyan gazdasági programmja, de 
van erkölcstana, mely a tízparancsolat természetadta alapjain nyug
szik. V an Evangéliuma, melyből a szeretet parancsa sugárzik. Az 
Egyház egyrészről hangoztatja és megköveteli az igazságosságot, 
másrészről kegyelmeivel szerelettől tüzes lelkeket nevel, kik felkere
sik a szegényeket és nyomorultakat és körüljárnak, hogy Krisztus 
példájára jót tegyenek. 

Gazdasági téren két szélsőséges felfogással kell szembeszáUni : 
a túlzott individualizmussal és a koUektívizmussal. Az előbbi sza
badkezet enged az egyén érvényesülési törekvéseinek, a közösség 
kárára is ; az utóbbi a közösséget helyezi előtérbe, melynek érvé
nyesülnie keU az egyéni szabadság rovására is. A túlzott indivi
dualizmusból táplálkozó gazdasági liberalizmusnak és az ebből 
Kivirágzott kapitalizmusnak köszönhetjük, hogy ma 30 millió munka
nélkü!i üres gyomorral. ökölbeszorított kézzel, káromkodó ajakkal 
küszködik a legszükségesebbekért A koUektívizmus főfészkében, 
Oroszországban, éhinség pusztítja a kizsákmányolt népet. A tömeg 
szabadságától megfosztva, mint a barom, húzza a zsarnokság igáját. 
Már XIII. Leó pápa elítélte a "Rerum novarum" kezdetű encikliká
ban a két tévedést. Jelenleg pedig Szentséges Atyánk, XI. Pius, a 
.. Quadragesimo anno" -ban megjelöli a helyes utat a gazdasági élet
ben. Ha az Egyház meg akarja menteni az emberiséget a gazdasági 
összeomlástót akkor az enciklikákban lefektetett elveknek érvényt 
kell szereznie és biztosítania. Az Egyház minden tagjának munkába 
kell állnia, hogy a gazdasági reformok üdvös eredményre jussanak. 
Legelsősorban biztosítani kell a szociális igazságosságot, vagyis olyan 
gazdasági helyzetet kell teremtenie, melyben "a társadalom minden 
tagja minél teljesebb mértékben biztosíthassa magának a lelkes em
berhez illő, az egyén foglalkozási köréhez mért gazdasági és művelt
ségbeli helyzetet". (Mihelics Vid : A szociális kérdés és a szocializ
mus. 10. 1.) És ez nem lehetetlen még a trianoni Magyarországban 
sem. A szükséges javak megvannak, csak az elosztásnál keU igaz
ságos mértékkel mérni. A magántulajdon szentsége sérthetetlen ugyan, 
de a javak használatánál már figyelembe kell venni a közjót is. Az 
államhatalomnak joga van olyan korlátok közé szorítani a magán-
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gazdálkodást, hogy az ne árthasson a közjónak Már pedig a közjó 
megkívánja, hogy az állam ügyes szociálpolitikai és gazdasági intéz
kedésekkel olyan helyzetet teremtsen, melyben minden dolgozni 
akaró, de elsősorban azok, kiknek egyedüli kenyérkereseti forrásuk 
a munka, munkához jussanak. 

A munkáskérdés ma már oly nagy méreteket öltött, hogy csak 
az államhatalom képes azt megoldani. Ha az állam magáévá teszi 
a katolikus erkölcstan tanításait, már az első lépést megteszi a gaz
dasági bajok orvosiása felé. A katolikus erkölcstan alapjaiból folyó 
törvényekkel azután megrendszabályozhatja a magánvállalatokat, a 
tőzsdét, a pénzintézeteket, és letörheti a kartelleket 

Ahhoz, hogy az állam ezeket a kapitalizmus elevenébe vágó 
lépéseket megtegye és mégse sértse a személyes szabadságot, egy 
olyan törvényhozó és végrehajtó hatalomra van szükség, mely a 
keresztény erkölcstan alapján áll. Az Egyház tagjainak tehát, kik 
egyszersmind választópolgárok is, súlyos kötelességük, hogy az állam 
sorsának irányítását olyan kezekbe juttassák, akik vállalják az en
ciklikákban lefektetett elveknek gyakorlati megvalósítását a társadalmi 
életben. 

Ezzel a tevékenységgel nem akarja az Egyház a földi dolgok 
irányítását is kezébe venni, hanem csak az erkölcsi törvény meg
tartását akarja hathatósan szorgalmazni ; azért közvetve a földi dolgok 
irányításába is beleszól, mivel e"'eket sem lehet az erkölcsi törvény 
egyetemes kötelező ereje alól kivonni. Azonkívül, mivel a földi jótét 
előfeltétele a természetfölötti cél felé való nyugodt haladásnak, jogosan 
követeli hívei számára az ezen cél eléréséhez szükséges anyagi 
javakat. 

Ezek az Egyház legfontosabb feladatai korunkban. Ezek az 
alapok, melyekből a részlettevékenységek kiindulhatnak. Nyilvánvaló, 
hogy az Egyház csak úgy tudja ezen nehéz feladatait megvalósítani. 
ha tagjai Krisztus elveivel és erejével dolgoznak. Ha minden csa· 
ládban, minden városban minden országban Krisztusban élő emberek 
küzdenek azon útmutatások szerint, melyeket az Egyház látható feje 
elénk tár. hamarosan megoldódik a társadalmi kérdés és így ez a 
nemzedék egy boldogabb korszaknak nyithatja meg kapuit. Jézus 
Krisztus az Egyházban él. Ha minden megkeresztelt Krisztusba kap
csolódik és vezetője lesz az Ö világosságának és életerejének. akkor 
hamarosan helyes útra terelődik a zsákutcába tévedt emberiség. 

Fr. Othmár O. F. M. 
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A nemzedék kérdés. 

Az ifjúság mozgalma. 

Minden mozgalom egy PICI mustármagból indul ki és viharok. 
nélkülözések és munka árán kerül a lelkek örvényébe. Mozgalmat 
nem lehet erőszakolni, mert minden mozgalomnak korszerűnek kell 
lennie, mely öntudatlanul találja meg a maga kinyilatkozási formá
ját és azt kitölti sajátos tartalmával. Minden kornak meg van a maga 
szükségszerű mozgalma, melyen meglátszanak azok a vonások, melyek 
őt minden más .. volt" -tól megkülönböztetik. Helyesen mondja Bol
.dizsár Iván : .. Amelyik kor nem tudja felmutatni azt az öt minden 
megjárttól könyörtelenül elhatároló stílusjegyeket. az nem is kor. 
csak a bölcső és a koporsó köz ti űr". 1) 

Korunknak folyton hullámzó, belülről kifelé gomolygó élete hozta 
létre az ifjúsági mozgalmakat. melyek olyan bélyegeket viselnek ma
gukon, amelyek csak a korból és a környező társadalmi adottságok
ból magyarázhatók meg. Mikor az idősebb nemzedék elveszti irá
nyító és szervező szerepét, az elhagyatott társadalmat oak az ifjú
ság megmozdulása terelheti új mederbe, amely maga alakítja a szük
séges kereteket, szűri le az elveket s igyekszik megteremteni jövő
jét. Ennek a megmozdulásnak a tevékenysége nem szorítkozik zárt 
körökben kifejtett munkára. hanem országos, sőt világméretben, a 
kívülállók megnyerésén s megnevelésén át igyekszik elérni azt az 
erkölcsi fokot és társadalmi állapotot melyen ideálját realizálva 
láthatja. 

Az ifjúsági mozgalom oka. 

Szekfű Gyula szerint .. az ifjúsági problémái a neobarokk kifej
lődése vetette fel s tette súlyos társadalmi kérdéssé azáltal. hogy a 
középosztály szellemi fejlödése bár időnkint és helyenkint sokféle 
kompromisszumra képes volt, minden új megmozdulást gyanusnak 
talált és érdekeire nézve veszélyesnek s mivel az ifjúság stílusjegye 
az öregekétől elütő, fiatalos, új mozdulat. éppen azért a fiatalságot 
re ke '~Ztette ki magából ez a .. konzervatív" közszellem ". :!) 

Mikor Coudenhove - Kalergi 1923-ban utópisztikus könyvét. 
Páneurópáját. Európa fiatalságának ajánlotta: .. Der Jugend Europas 
gewidmet ... ":'). akkor még nem szerepelt az a generáció. melyet 
1928-ban reményvesztettnek nevezett egy német író s amely ifjúság
nak ajkáról megdöbbenve hallották a keserű vádat : Der Krieg, das 
sind unsere Vater, seine Kinder sind wir ... Ennek az ifjúságnak 
vérpárás légkörbe plántálódott a gyermekkora. emlékébe sebesültek. 
aggódó anyák és fekete ruhás, síró asszonyok vésődtek. ..Ez az új 
fiatal tömeg" - mondja Aradi Zsolt - .. öntötte most el Európát. 

l) Boldizsár l. : Szociográfia és a fiatalság. Korunk Sz. IV. évf. 452 old. 
~) Szegfú Gy. : Három Nemzedék. Budapest. 19:34. 445 old. 
:1) Aradi Zs.: Az európEti fomtdalom. 212 old. 
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Nem ·élménye mindaz, amin az európai szemétdomb felépült. Nem 
élménye sem a háború, sem a többi gazságok. Nem élménye a ka
pitalizmus, mely neki nem hozott már hasznot. Még mindig tisztán 
bevehetetlenül álló nemzedék, mely élni akar és nem akar leszá
molni az élettel, mielőtt élt volna". 4) Ez az ifjúsági arculat a húsz
éveseké. mely határozott ellentétet mutat a harmincévesek arculatá
val.") akik nálunk a parasztromantikában gyönyörködnek s a spi
ritualisztikus motívutnok iránti érzéketlenséggel akarják megvalósí
tani Szabó Dezső .,Uj magyar ideológiáját", melyben a turáni nép
testvérek a turáni vérösszetételü szláv népekkel egyesülve alkotják 
a .. turáni - szláv paraszt- államot", Ezt a fiatalságot Ady és Szabó 
Dezső vezeti kézenfogva és azok hatása alatt lett tettnélküli refor
merré, .. akik" - amint Szekfű Gyula mondja - .. csak álmodják a 
szebb jövöt'' 1;) és mozgalmuk csak egy korosztálynak típus-betegsége. 

A húszévesek. 
Ezzel szemben a húszévesek a tettek arénájában állnak és 

nem a teóriák mezején álmodoznak. Csoportjukat három részre le
het osztani. Egyik oldalon áll a számban kevés nemzetközi marxiz
musba huppant ifjúság. Középen egy kis rész áll. mely a hyper
loyalista vizeken csónakázik és akik még nem állnak bíztos talajon 
világnézetileg. A másik oldalon, akik a katolicizmusból merítik ere
jüket életküzdelmükhöz és szociális terveikhez. Ez az ifjúság már 
nem vágyik az arisztokratákhoz dörgölődni. hanem nyomortanyákat 
keres fel, ifjú munkásokkal barátkozik és a krisztusi stigmákkal a 
lelkén azon a nagy eszmén dolgozik. melyet az Egyház szociális 
elvei emelnek eléje. 

Forradalmár. 
Azonban ez az ifjúság akár a bolseviki komszomolban harcol. 

akár Hitler horogkeresztjére esküszik, vagy a katolikus harci szer
vezetben foglal helyet, mind megegyezik és találkozik abban, hogy 
a szó teljes értelmében vett forradalmár és a hypokrita világkaosz
ba áll az igazság harcosának s azért elveti a régi értéket és csak 
ezt fogadja el, amit ő szentnek, tisztának és jónak talál a saját vi
lágnézeti meggyőződése szerint. Aradi szerint a húszéves fiatalság 
abban az értelemben forradalmár, hogy saját életét, bár az lstentől 
kapott legfőbb jónak tartja ugyan, de közeledik ahhoz az őrültség
hez. mely a szenteknek a sajátja.') .. Ez a világ nem az én világom. 
forradalmár vagyok a szó sze nt értelmében". - mondja a cserkész
vezető Sík Sándor. Ez a jelmondat naRyon jellemzi az új generációt. 
mert ehhez a gondolkodásmódhoz az idi>sebbek nem tudnak hozzá
idomulni s a harmincévesek nem tudják megvalósítani. 

Idealista. 
A forradalmárlélek mindig az ideálok felé tör. Valamit meg 
4) Aradi Zs. id. m. 119 old. 
5) A harmincévesek alatt a Trianon előtti ifjúságo! értjük, akik a Trittnon óltt 

letelt idő alatt immár 40-45 évesek lesznek. 
~) Szekfű : A turáni-szláv parasztállam, Magyar Szemle V. kötel. 
•) Aradi id. m. 228. old. 
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akar valósítani, el akar érni, s melynek hiányát erz1, a legjobbnak 
és leghelyesebbnek merül fel előtte. A forradalmárnak hite van. 
melyböl akarata táplálkozik, lelkesedése van, mely ideálja megva
lósítása felé lendíti. Az ilyen lélek számító és idealista. ellenveté
seit ideáljai érdekében veti fel. .. Az igazi forradalmár hite" - mondja 
Szirák Ferenc- .. nagyobb pozitívum, mint a körülötte lévő valóság"."') 
Téved. nagyon téved az, aki azt gondolja, hogy az orosz mezök 
tragikus fiatalsága meghalt vagy elvesztette érzékét az idealizmus 
számára. Nem, a végtelen orosz puszták ifjúsága börtönének rácsa 
mögül epedve várja az idealizmus napjának hajnalát. Kétségtelen 
- mondja Krammer - hogy még a Jegideálisabb eszmékért meg
mozduló ifjúságot is társadalmi helyzetének nyomása segíti elhatá
rozó lépésekhez. mert az ember társas lény és nemcsak az egyéni 
világ bontakozik ki előtte, hanem a felfedezett ént össze akarja hozni 
a társadalom életével. !l) A húszévesek ifjúsága tehát idealista. 

Szociális. 
Az ifjúság egy másik nagy általános jellemzője a rendkívüli 

érdeklődés a szociális kérdések iránt. Az irodalomtól is szociális táp
lálékot vár és komoly életprogrammot. Azt vallja, hogy a regény, a 
vers, a novella é~ általában az írás neki hús és vér, étel és kenyér. 
Ha az irodalom nem nyujtja neki ezt, úgy az Ifjúság elfordul tőle. 
Szociálisnak lenni egy ifjú számára annyit jelent, mint a munkások 
érdekeit védelmezni, még áldozatok árán is : szociálisnak lenni szá
mára még tiszteletet is jelent az emberi jog iránt és jelenti a sze
retetett az elnyomottak, a védtelenek, a gyengék és a szükségben 
szenvedök iránt, akik több szeretetre szorulnak. mint mások ; jelenti 
annak a megértését és megvalósítását. hogy az anyagi érdekek zó
náján át kell lépni, mikor a szociális békéről van szó. melyben nem 
a protekció védi az ember érdekeit. Nincsen ott szociális béke, ahol 
az egyén nem érzi. hogy valamennyien tisztelik, szeretik és megbe
csülik. A szociális fiatalság jelenti a testvériségnek azt a minden
napi gyakorlatát. mely módot nyujt mindenkinek, hogy tehetsége 
szerint fejlődhessen, a közösség szolgálatába állhasson, hogy ott 
egyéni értékét megvalósíthassa. Aszociális fiatalság az a tény, mely 
egyetértést kö\'etel az emberek között nemcsupán szavakban, hanem 
munkatársi megismerésben és egymás megismerésében is. 10) Ne vegye 
senki túlzásnak. ha a fiatalság szociális törekvéseit Széchenyi Istvánnak 
azzal a vértanuságig menö használniakarásával hasonlítom össze, me
lyet ö így írt naplójába: .. Lenyesik szárnyamat, lábaimon járok; levágják 
lábamat, kezeimen fogok járni és ha ezeket is kiszakítják hason fogokjár
ni csak használhassak" .11 ) Sajnos még mindig sokan vannak, akik nem 
értik az ifjúságnak ezt a törekvését és róla kicsinylőleg nyilatkoz-

') Szirák Ferenc. Katolikus Szemle 1935 szeplember. 
1') Dr. Krammer Jenő: A szlovenszkói magyar serdülők lelkivilág-a. Budapest. 

1935. 23. old. 
l") Robert Garric: Ui Kor. l. évf. 13. szám. 
ll) Szegiü Gy.· A mai Széchenyi. Budapest. 1935 
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nak. Az igaz. a .. szociális" szó nagyon hasonlít a szociálizmushoz. 
mely csak egy társadalmi osztály érdekeit védi és egyik osztályt 
rászabadítja a másikra. Az ifjúság szociális törekvése ezzel szemben 
teremtő tetterő, egy szerves mozgalom, melyet a világjavítás szük
ségessége ébresztett fel benne. Ezt a nemes törekvést látta Jancsó 
Elemér, amikor így szólt: .. Művelt. tettrekész, öntudatos és erős szo
ciális érzékkel rendelkező ifjúság van kialakulóban, amely talán jobb 
lesz, mint az őt megelőző nemzedék". 1:.!) Ezek után mondta Aradi 
Zsolt : .. Az új Európát vagy a fiatalok alkotják meg, vagy egyálta
lában nem alkotja meg senki" .13) 

Harc az ifjúságért 

Ez a három vonás általános mind a katolikus. mind a bolse
viki ifjúságra, vagy a németországi Hitlerjugendre és az olasz balilla 
mozgalomra. Ez bizonyítja azt, hogy a .. húszévesek problémája .. 
nem divatos jelszó, hanem korunk nagyon komoly életkérdése. Ez 
a fiatalság látja a bajokat és nem hajlandó belenyugodni. Nem bí
zik az eddig megingathatatlannak hitt tekintélyekben és azért önma
gában keresi a megoldást. A világnézeti és politikai irányok észre
vették a húszévesek megoldatlan problémáit. A leningrádi komszo
molok atheista iskolája, a berlini Hitlerjugend, a szociáldemokrata 
gyermekbarát csoportok, az olasz balilla mozgalom, a protestáns 
amerikai YMCA és a katolikus Pax Romana mind tudatában van
nak. hogy korunk történelmi fordulóján csak úgy képesek átvergődni, 
ha a jövő igéretéveL az ifjúsággal száguldanak a jövő országútja 
felé. Nagyon jogos a kommunista Edwin Hoernle megállapítása : 
Napjainkban elkeseredett küzdelem folyik az ifjúságért". 14) 

Katolikus ifjúság. 

Joggal kérdezhetjük hát meg, milyen a katolikus fiatalság? Van
e öntudata és komoly katolicizmusa? Egyetemes-e nála az az eucha
harisztikus élet és lelkesedés, ami a neudeutschlandokat. a belga 
jocistákat és a francia katolikus cserkészeket jellemzi ? 

Büszkén állapíthatjuk meg, hogy a katolikus fiatalember az új 
világ legérdekesebb lovagja, akinél a fájdalomból szeretet, a meg
vetésből tetterő lett. A katolikus fiatalságnak hármas princípuma : 
voir, juger, agir. meglátni a hibát, megítélni és azonnal tenni, ammt 
azt a belga JOC jeimondatha foglalta. Ez a fiatalság valóban kato
likus mert nem ismer határt és szélválasztó erőt, a nemzetiségből 
és az osztályból a szó legnemesebb értelmében kilépett. A katoli
kus fiatalság .. kidolgozott izmokban feszülő élet. gátdöntő akarat és 
ernyedetlen kitartás. A kísértések kereszttüzében acéllá edződő jel
lem és a kérdésekre biztosan felelő válasz. Tudja, hogy mit akar. 
érzi, hogy mi a célja és dolgozik. hogy legyen valami, Felette áll a 
nemzeteknek és a vajúdó kísérleteknek nem bekezdPse egy köny\·-

12) Dr. Jancsó E.· Az erdéh-i megyarság eletsorsa nevclt>s ügyének tükrében 
Budapest, !93 1. 51. oldal. 

t:l) Amdi id. m. 22~- oldal. 
1-1) Tornyos Gy. S. J. : Magyar Kultúra XXII. evf 17. sztim 
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nek és nem invocatioja az élet époszának. Mindig és mindenütt 
jelenlevő újság, rettenthetetlen tömörségű erő és el öntő árvíz. Fel
kél, mint a porából élemedett főnix és örökké uralkodni akar. Kora 
történelmének Napóleonja, Szent Ference a vallásnak és Michel 
Angelója a művészetnek. Önmagát abszolút ~rtéknek érzi és hivatást 
érez magában a szebb jövő kialakítására" 15) - mondja Dávid Ti
bor. A katolikus fiatalságnak is jellemzője az, hogy forradalmár, hogy 
szociális és idealista, de mindezek nála a legneme~ebb értelemben 
vannak meg s azonkívül ő intelligens, feltünően aktív. 

Forradalmár. 
A katolikus fiatalság forradalmától ne borzadjon meg senki, 

mert "merőben ellenkező a szabadkőművesség, a szociáldemokrácia, 
a kommunizmus és anarchizmus vallási polgári és társadalmi ren
det felforgatni törekvő radikálizmusuval szemben ... Nem akar lenni 
szakadár, sőt modernista sem". 11;) De akar Krisztus Jézusé lenni, 
mert generalio quaerenlium Deum. Kegyelettel viseltetik a magas
ságbeli iránt. Velejár azaz állandó, egyetemes és termékeny sejtés, 
hogy igen-igen sok az, ami felettünk van, abban a láthatatlan világ
ban. mely a természeten és társadalmon túl nyílik. Ebből a kegye
letből származó megilletődése. mely a theocentrikus életbe ível át, 
keresi a harcot korának önimádó, haszonéhes, liberális felfogásával 
szemben és küzd azzal a fiatalsággal, melynek heroizmusa nem 
lstenből való. Számára a katolicizmus követelmény és igény, még
pedig erkölcsi követelmény és erkölcsi igény. nem pedig elerőtlene
dés és közönyösség, sem közönséges világi barokk. Neki a katoli
cizmus nem diplomáciai - politikai taktika, amely mindig megal
kuvásra és végül meghátrálásra vezet a nagy cél tekintetében. Ka
tolicizmusa nem politikai gerinctelenség és tehetetlen megalkuvás, 
hanem programm, mellyel a krisztusi ország eljöveteléért lép 
sorom p ó ba. 1 ') 

Idealista. 

Ez a harc eredményezi idealizmusát. "Hisz 6Z életet, a törté
nelmet irányító isteni Gondviselésben. hisz lsten segítő jóságában, 
hisz Jézus Krisztusban, aki legyőzte a világot és minden embert 
közelebb visz a több, a krisztusibb élethez". lf>) Willmann (t 1920), 
a nagy német nevelő írja az idealizmusról : .. Az igazi idealizmus 
megtanít értelmezni nemcsak az életet. hanem a halált is. felérteni 
nemcsak az időt, hanem az örökkévalóságot is. Az az igazság. 
melyet az idealizmus keres, az örökkévalóság leánya" . 1 ~') A katoli
kus fiatalság idealizmusa az igazi eszmény iránti hősies odaadás 
a szenttamási értelemben vett delectatio in Deo.~0) 

1 ~·) Korunk Szava, V. eví. 20. szám. . 
t•:) P. Kiss Szaléz O.F.M. : Ifjúságunk világszemlélete, Szolnoki Katolikus Elet. 

19:34. IV 15. 
l~) Elgaard: Az Egyház és az in!ellek!ualizmus. 
1') P. Kis~ Szaléz id. m. 
1 ~') \Villmann; Az idealizmus története ford. Schütz J. Fiume. 1914. 
~") Summtt Theologia l ll. 112. 5. 
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Szoaiália. 

Ennek az ifjúságnak mély vágyakozás tölti be lelkét a tiszta
ság, a szépség után, a jobb emberek és társadalmi rend után. Eb
ben a jegyben sarjad ki a katolikus húszévesek szociális tevékeny
sége. Ezért jár a nyomortanyákra, barátkozik a munkásokkal XIII. 
Leó Rerum Novarum és XI. Pius Quadragesimo Annója szellemé
ben igyekszik egy új társadalom kiépítésében. Olvassa az Evangé
liumot, elmélkedik a hegyi beszéd pontjairóL szemléli az őskeresz
tények életét és eucharisztikusan tör utat a maga és mások számára 
a szebb jövő felé. Felhalmozza lelkében a katolikum kincseit, a 
a pápai enciklikákat, erényekkel vértezi magát és megjelenve a cse
lekvés szinterén, kiveszi részét a munkából. 

lnteliigens. 

Ez az új embertípus az intelligencia igazi típusa, a kultúrát, a 
közvéleményt közéletet közvetlenül, önzetlenül és elhivatottságból 
alakító ember, az a kijegecesedett pont, hol elcsitul és kiegyenlítő
dik biztos harmóniában a mai élet problémája. Ez a fiatalság mást 
tart a kultúrának, nem azt. amit az öregek. Nem a szerint méri a 
müveltséget, hogy olvasta-e valaki Mansoni könyveit ; neki új kell 
a zenében, a festészetben és a szobrászatban a modern építészet
nek a híve. 

Aktív. 

Korunknak katolikus fiatalsága mindenkor és korunk más szel
lemű fiatalságánál tevékenyebb. Tevékenységél a krisztusi szerelet
ből meríti és Szent Pállal mondhatja: "Caritas Christi urget nos" .:!1) 

Öriási munkakedvvel küzd és dolgozik,_ fárad és éjszakázik, tevé
kenysége nagystílű és nemzetek feletti. Ehezik és fázik, szemeit ka
rikákkal veszi körül egy alig pár évtizedes élet, arcán fáradt mo
soly vonaglik, mely azt mondja : Mi tudjuk mit akarunk, nekünk 
célunk van . . . S ha valaki megkérdezi, hogy mindez miért van ? 
Azt feleli : Az Istenért és az új világért ! - Ez a fiaJalság mikor 
szabadideje van a templomba siet. szivet cserél az Urral és újra 
kezdi eiülről a munkát lelkesen. Krisztussal összeölelkezve. 

A magyar katolikus ifjúság. 
Ha mindezeket a tulajdonságokat összevesszük és a szent

istváni és prohászkai tartalommal kibővítjük megkapjuk a katolikus 
magyar ifjúság lelki képét. 

Magyar Ifjúság ! ... Két szó, a világ legszebb két fogalma, egy 
ezredéves mult virágbaborulása Ifjúság ... Ebben a hét igénytelen 
betűben benne ég egy hatalmas, akadt\lyt és gátokat nem ismerő 
erő, szenvedéllyel és lelkesedéssel... Es ez a jelző "magyar" ezt 
a csodálatos fogalmat átfonja egy ezredév heroizmusávaL önfelál- . 
dozásával, és hozzáfüzi dicsőségét és azt a megbízatást, hogy a 
katolikus népek védője legyen. 

Küzdelmei. 
Egy belülről megerősödött katolicizmus ez. mely az igazság és 

a lelkiismeret szavára hallgat és merőben különbözik a régi Magyar-
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ország katolicitásátóL Ezt az ifjúságat Prohászka püspök tanította meg 
élni, mikor az Evangéliumot adta a kezébe. "Fiatal emberek l" -
mondotta az Egyetemi templom szószékén - "nincs más kódex 
csak az Evangélium". Ez az ifjúság Prohászka püspök szellemében 
végzi munkáiát, mely két csúcspont körül kulminál. Az egyik az 
egyén kialakítása, a másik a társadalmi közösségbe való beleolva
dás és veleműködés. Prohászka adta meg számára a szociális 
munkaprogrammot : Sorsközösséget a néppel! Ne az elvont eszmé
ket szeressük, hanem a ködmönökben és szűrökben vergődő népet. 
Ez a fiatalság szellemileg és lelkileg megújhódott Magyarországon 
fáradozik, me.r:t hisz Istenben s hiszi, hogy az igazság győz a ha
misság felett. Elete nehéz, érvényesülése küzdelmes, mert a vezető 
helyeken a régi generáció időzik, me ly "a liberalizmus és a fony
nyasztó intel!ektualizmu~ maláriás levegőjében nőtt fel". Az öregek 
nem értik mit jelent ennek a fiatalságnak órlődni a reménytelenség 
és kétségek között, amit ök gördítenek útjukba. Már több, mint tíz 
éve áll a küzdelem az öregek és a fiatalok között. A csatát a fia
talok kezdték, kiknek idegzetét megtépázta a várakozás észbontó 
nehézsége és azok a tünetek, melyek arculütötték az emberies 
gondolkozási. Az ~llentét feszült s mindenki várja azt. aki ezt el
símítja, akinek az Ur nevében kell jönnie. 

A ferences fiatalság. 

A magyar ferences fiatalságnak a lelkiismeretbeli feladata az, 
hogy ezen a pattanásig megfeszült ellentéten enyhítsen és tökélete
sen megismerve a húszévesek problémáit. irányító tényező és rea
lizálóként segitse a magyar katolikus fiatalságot olyan életforma ki· 
építésében, mely a szó legnemesebb értelemben vett európai, ke
resztény és magyar. Azért, hogy ezt megvalósíthassa, hiánytalanul 
találja meg a biztos érvényesülési módokat egyházi és világi vo
natkozásokban. Evangéliumi egyszerűséggel, szentferenci derűvel 
és fáradhatatlan ügybuzgósággal álljon munkába, amikor a Gond
viselés az eszme megvalósítására az élet küzdóterére állítja. Esz
ménykép legyen, mely ragyog. mint a hegyóriások havas csúcsa ; 
élete világosság legyen, mely az élet trubadúrjainak, Szent Ferenc
nek és Prohászka püspöknek szellemében irányít, világít és int a 
magasból. hogy még a "pusillus grex"-nél alig több ideális ifjúság 
egy jobb jövő alapja legyen. 

Remény az ifjúságban. 

Ifjúságunk giovinezzáját még elfojtani törekszenek, de már épül 
a híd. mely egy boldogabb, eszményibb élethez vezet. Ezt bizonyít
ják korunk legnagyobb történetírójának Szekfű Gyulának azok a 
szavai, melyekkel befejezi a "Három Nemzedék"-et: 

.. A nagy munkasúlyt megkönnyíti annak a tudata, hogy mun
kánkat az ifjúság tovább folytatja és szélfogja vinni az egész nem
zettestben ; hogy a közöny nem örök nép és hagyomány magas és 
mély kultúra szintézise nem álom. hanem megvalósuló szükség-

:!t) ll. Kor. 5. 14. 
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szeruseg : hogy a formalizmus uralmára eljön, már itt van az új 
spiritualizmus nemzedéke, mely eltávolodva a forradalom és moz
dulatlanság egyképpen veszedelmes pólusaitól, nemcsak szóban és 
retorikában, de lélekben és alkotásban is visszatér Széchenyi István 
örök magyar programmjához : reform és konzerválás, újítás és ha
gyomány szintéziséhez. a magyarabb magyarsághoz. 

Talán nem illuzió ez, nem vétkes illuzió hinni a jövőben és az 
ifjúságban ... :.::!) 

Jászberény. Fr. Julián O.F.M. 

Őszi találkozás . 
• 

Ködtöl opálos, búfeküdte őszön 
.iött felém egy ember. régi ismerősöm : 
akit nem akartam. 

Sápadtan. fázósan lábalt a ködben 
s tudtam. hogy nem érhet ilyen összetörten 
messzebbre. csak hozzám ... 

Gyakran felhőzte gyermekkori kedvem. 
Játékom elvette s bimbós élet-kertem 
zordul összedúlta. 

Szemében most gyilkos lá:::: tüze lobbant. 
Hozzám ért. megölelt s éreztem, hogy roppant 
ölelése méreg. 

Belém ölelte kín-magát: a lényét, 
olyannak tünt, mintha már nem is én élnék : 
bús beteges lettem. 

Dacos mellernben fájás fqgant titkon 
s a vállam megroskad#. Egett kínos titkom : 
láz-láng gyúlt szememben. 

Gr;ás:::os varJúmJ hú.-:otl fenn a:::: égen. 
temetésre vitték régi egés:::ségem; 
sírva-sírtam érte . .. 

Idegenül álltam; hulltak a lombok .. . 
Súvem tompán kongott. Jaj, nem voltam boldog, 
JaJ, de árva voltam! 

És e borongós, ködfeküdte öszön 
felkeresett csendbP.n legjobb Ismerősöm: 
lsten s megvigasztalt. 

Fr. Béda O. F. M. 
~2 ) Szekfű G'·· • Herom' Nemzedék. -1~9. old. 
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Szűz Mária követésének titka. 

Az ember természeténél fogva törtet mindíg feljebb és feljebb 
a magasba. Keresi a szebbet. jobbat, fenségesebbet Keresi magát 
a Végtelent, kiben megnyugvást találhat. Különféle módszereket al
kalmaz, hogy minél könnyebben és minél hamarább rátaláljon. Sok
szor különféle tévedések útvesztöjébe kerül és csak ott veszi észre, 
vagy észre sem veszi, hogy tulajdonképpen letért a helyes útról. 
Máskor meg minden nehézség és fáradtság nélkül célba jut. 

Ilyen biztosan célbavezetö út ismertetését célozza jelen dolgo
zatom is. Minden hívó katolikus járhat ezen az úton, aki intenzívebb 
lelkiéletet akar magában kialakítani és így teljes biztonsággal révbe
jutni. Ez az út nem más, mint "Mária által Jézushoz és Jézus által 
az Atyához". 

Számtalanszor látja az ember, mikor a kicsiny gyermeket ve
szély fenyegeti, vagy ha valami olyant szereine cselekedni, ami ere
jét felülmúlja, hogy segítséget keres. S ezt legtöbbször édesanyjában 
keresi. Az édesanya magához öleli, megcsókolja s oltalmába veszi; 
vagy megmagyarázza gyermekének, hogy ahhoz a dologhoz ö még 
nagyon kicsiny, vagy ha jónak látja, segítségére siet. Avagy talán 
nem is kell visszamenni a gyermekkorig, hanem nézzük a felnötte
ket Ott is tapasztaljuk az édesanya irányító, óvó és közbenjáró 
szerepét gyermeke életében. Ha kell, életét is feláldozza érette. 

Már pedig, ha földi édesanyánk oly odaadással és szeretettel 
viseli gondunkat. mennyivel inkább hord kezeiben égi Anyánk, a 
szeretetreméltó Anya. Hisz ö a betegek gyógyítója, bűnösök oltalma, 
szomorúak . .vigasztalója, és a keresztények segítsége l Tehát mellet
tünk van. Orömünkben, bánatunkban velünk együtt érez. 

Szükségünk van erre az Anyára, amint ezt klasszikusan fejezi 
ki Tanquerey: "Bizonyára magának az lstennek van legföbb szerepe 
a keresztény életben és utána Jézus Krisztusnak ... De ha lsten a 
mi Atyánk és Jézus a mi testvérünk, a természetfeletti életben szük
ségünk van anyára is, aki kész felénkhajolni gyengédséggel és köz
vetítőnk lenni az ő Fiánál : "mediatrix ad mediatorern" ... Minthogy 
Jézus Mária által adatott nekünk. azért őáltala juthatunk Jézushoz. 
miként Jézus által jutunk az Atyához". (A vall. alapv. dogm. 103. 
old.). Bár Szűzanyánknak ez a közvetítő szerepe csak másodrendű. 
mégis annyira fontos, hogy - azt mondhatni - általa, vele, benne 
tudjuk legbiztosabban elérni legiöbb célunkat, az lsten színelátását. 
Sőt már itt a földi életben is érezzük mintegy a mennyország elő
izét, mert "benne meg van a szentség és az ártatlanság olyan tel
jessége, melynél nagyobbat Isten után elképzelni sem lehet, ... fel 
van ékesítve a Szentlélek minden adományával, s aki majdnem 
végtelen kincse s mintegy kimerithetetlen örvénye az égi kegyel
meknek - mondja IX. Pius páp~ ",neffabilis" kezdetű bullájában. 
- Ezért van vele és benne az Ur, lelkének legbensejében". (u. o. 
105. old.) 
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Mária célja, azáltal. h<_>gy életünket irányítja, nem más, mint 
Krisztust lelkünkbe vésni. Öröme akkor éri el tetőpontját, ha azt 
látja, hogy bennünk Krisztus él. {~y mintegy elfelejti azt a tengernyi 
fájdalmat. melyet okozott az emberiség azáltal, hogy szent Fiát bű
neivel keresztrefeszítette. 

Ha a bűn örvénye akar elnyelni, elragadni, "ne felejtsd el anyád 
sóhajtásait gondolj Mária sírására és a hihetetlen fájdalmakra, me
lyek lelkét a Kálvárián szaggatták . . . Mégegyszer megakarod-e 
mutatni Máriának Fiát keresztrefeszítve, fejét tövissel koronázva T 
- mondja Bossuet. S ha mégis, gyarlóságunkból kifolyólag elestünk. 
tekintsünk most már az irgalmas Anyára, hogy kérje értünk az irgal
mas Megváltó bocsánatát. 

Aki Máriától igazi hathatós közbenjárást és pártfogást kíván, 
fel kell neki ajánlania magát. Nem elégséges egyedül arra hivat
kozni, ho'gy fiaivá, gyermekeivé tett bennünket Jézus a keresztfán. 
Sőt azzal sem elégedhetünk meg, hogy évenkint. hónaponkint avagy 
hetenkint megújítjuk ezen önf~Jajánlást. Többet kell adnunk ! For
máljuk ki magunkban Máriát. Oltsük magunkra erényeinek hófehér 
ruháját. 

A Máriának való teljes önátadás aktusa - Tanquerey szerint 
- két elemet tartalmaz: egyik maga a cselekedet, mellyel bizonyos 
időpontokban újból és újból megismételjük önfelajánlásunkat; a másik 
pedig egy úgynevezett állandó állapotban áll, melyből kifolyólag 
mintegy Máriától való függésben élünk és mozgunk. V agy is - mi
ként B. Grignion Lajos is magyaráz?.a - teljesen át kell adni ma
gunkat Szűzanyánknak ,.rabszolgák" gyanánt és általa pedig Jézus
nak. Természetes, itt nem kényszer-rabszolgaságról beszélünk. Itt az 
ember teljesen szabadon, önként., tiszta szeretetből adja át magát. 
S mintegy jelezni akarja. hogy Urnőjétől munkája fejében semmi 
bért nem vár, hanem szabad rendelkezésére bocsájtja testét. lelkét. 
minden javát, örömét. bánatát. szeretetét, erényeit. érdemeit. egész 
lényét és életét. 

Ez nem száraz, gépies külső gyakorlat, hanem a bensőben kell 
végbemennie. Vérünkké, mindennapi kenyerünkké kell válnia, mely 
életet és lelket visz külső tevékenységünkbe. 

Példaképünk is van: Mária. kinek segitségével és követésével 
gyakorolhatjuk a benső életet. Követéséhez nincs szükség tudo
mányra. Csak hit és jószándék szükséges. Az egyszerű. tanulatlan 
ember csakúgy elsajátíthatja. mint a tudós. Mária ne:n elérhetetlen. 
utánozhatatlan valaki. hanPm olyan egyszerű teremtmény, mint mi. 
akit nem nehéz utánozni. Ö is itt élt. dolgozott ezen a földön, miként 
más ~gyszerű ember. 

Ime. előttünk áll egy Krisztushoz vezető, könnyű, rövid. töké
letes és biztos út. amelyen eltévecini lehetetlenség. S ezen útnak 
benső követését m>gy szóval fejezhetjük ki: .. V é~ezzük cselekedete
inket Mária által. Máriával. Máriában és Máriáért. hogy annál töké
letesebben tehessük azokat Jézus által. Jézussal. Jézusban és Jézu
sért". (V ra ie Dévotion.) 
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"Mária által, Máriával, Máriában és Máriáért", ezáltal kapcso
lódunk abba az életbe, mely lstenból indult ki és ugyanoda tér visz
sza. Más szóval: lsten Jézus által közli magát velünk, Jézust pedig 
Mária által kaptuk. Tehát a mi utunk, mely Végcélunkba - lsten
be - vezet, sem lehet más, mint az az út, melyen az Ű végtelen 
jóságából és szeretetéböl kifolyólag hozzánk leereszkedett: Mária 
által Krisztushoz és Krisztus által az Atyához. 

Most pedig nézzük, ezen négy feltétel hogyan valósítható meg 
a gyakorlatb~n: 

l. Mária által. Ennek meghatározását maga 8. Grignion Lajos 
adja meg: .. Mária által cselekedni annyi, mint mindenben neki en
gedelmeskedni és az ö szelleme által vezettetni, ki az lsten Szent
lelke". (Vraie Dévotion.) Aki Mária szellemén keresztül cselekszik, 
mély és tiszta lélek s mi több, az lsten szerelett gyermeke, mert 
Máriában maga Isten működik Szentlelke által. S ennek következ
tében midön Mária lelkét, szellemét öltöttük magunkra, tulajdonkép
pen magát az Istent öltöttük fel. 

Elhatározásainkban, cselekedeteinkben mondjunk le saját aka
ratunkról s mintegy helyezzük magunkat az ö kezeibe. Ű indítson, 
vezessen. "Legyünk Mária szűzi kezeiben azzá, ami az eszköz a 
munkás kezében, mint lant a játékos kezében". (Vraie Dévotion.) 
Tetteinkben gyakran gondoljunk Máriára, hogy azokatminél jobban 
átitassa az ö szépséges lelke. 

2. Máriával cselekszünk akkor, ha öt, mint példaképet szeme
ink előtt tartjuk. Megkérdezzük magunktól, hogyan cselekedett Má
ria, hogyan cselekednék helyünkben? Keressük, kutassuk. vajjon 
gondolat,aink, akaratunk és cselekedeteink megegyeznének-e Máriá
éval? "Ut az élet, melyen Mária a mi kísérönk, vezetönk és köve
tendő példaképünk". (Le secret Mariai, 195. old.) 

Kövessük úgy, miként a kicsiny gyermek édesanyját ... Sze
meivel kíséri minden tettél. Állandóan mellette tartózkodik; tanulé
konyan és rendületlen bizalommal fogadja intését és oktatását. 

Igyekezzünk utánozni erényeit, különösen mélységes hitét, mely
lyel hitt egész a Kálváriáig; alázatosságát, mellyel alárendelte magát 
Isten akaratának; s végül ragyogó, Iiliomos tisztaságát, melyhez ha
sonlót találni nem lehet, mert ö a teljes Szentháromság hófehér 
Lilioma. Ha Máriával járunk, a halál sötét ösvénye világossá fog 
\ álni számunkra. 

3. Mindent Máriában kell vég~znünk. Fontoljuk meg, hogy 
Mária szent hely, Paradicsom, melyet maga az új Ádám, Jézus 
Krisztus szentelt meg azáltal, hogy lakást vett szűz méhében. lsten 
temploma, oltára, trónusa és legédesebb gyönyörűsége Szűz Mária. 
Ide kell nekünk bűnös, méltatlan embereknek belépni, mert csak 
úgy cselekedhetünk őbenne, ha teljesen alávetjük magunkat az ő 
vezetésének és irányításának S oltalma alatt biztositva vagyunk el
lenségeinkkel szemben. Azért mondja Mária, hogy azok, kik benne 
élnek, cselekszenek, sohasem vétkeznek. (Ecel. 24, 30.) Tehát meg 
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kell semmisülnünk Máriában, hogy teljesen ő cselekedjék bennünk. 
s így mintegy második Máriává leszünk. 

4. Végül Máriát mintegy tevékenységünk céljaként k~ll tekinte
nünk. Tehát a jelszó: mindent Máriáért! Természetesen ez nem azt 
akarja jelenteni, ho~y Máriát, mint végcélt tekintsük, - mert végcél 
nem lehet más az Ur Jézuson kívül, - hanem csak mint közbeeső 
célt, me ly által könnyebben tudunk eljutni V égcélunkhoz. Mert he
lyesen mondja Sze nt Bernát: "Krisztus u táp minden érette van". 

Ha már neki adtuk magunkat, mint Urnőnknek. méltó mindent 
az ő kedvéért cselekedni. miként egy "rabszolgához" illik. Ha kell, 
védjük meg kiváltságait minden ellenséges támadással szemben. S 
ezen a téren ne ismerjünk irgalmat. Mozdítsuk elő tiszteletét s fá
radságot ne sajnáljunk, mert a jutalom. - hogy általa Jézussal 
örökre egyesülhetünk. - nem marad el. . 

Ez volna röviden Mária benső követésének útja. Allandó gya
korlattal könnyen magunkra öltpetjük Mária szépséges egyéniségél 
és szellemét S ha ezt magunkra öltöttük, gondolataink. elhatározá
saink és cselekedeteink ös_szhangban lesznek az övével és az ő 
lelke fogja azokat áthatni. Igy, kéz a kézben. az ő pártfogásával 
biztosabban fogjuk elérni végső célunkat, mert útja legrövibebb, leg
tökéletesebb, de egyszersmind a legbiztosabb. Sőt, miként B. Grig
nion állítja, az lstennek nem is tetszik. ha Mária nélkül közeledünk 
Hozzá. Tehát öltsük magunkra Máriát, hogy ezáltal Istennek is örö
möt szerezhessünk. de számunkra is biztosíthassuk az örök örömöt. 
az Ö szent színe látását. 

Fr. Hónor O. F. M. 

Felhasznált könyvek: 

Fr. Pilet S. M. M.: Le secre! Mariai de la Sainteté. 
(selon le B. L. - M. Grignion de Montforl) Paris. 1929. 

A Lhoumeau: La Vie Spirituelle. 
(A L'Ecele du B. L. - M. Grignion de Montfort.) Tours. 1926. 

B. L. - M. Grignion de Montfort: Traité de la Vraie Dévotion a la Sainte 
\'ierge. (Kiadatlan magyar fordítás.) 

Ad. Tanquere,li-Dr. Be=erédi: A vallásosság ~:~lapvetó dogmái. (Paris. Tour· 
n~:~i. Rome. 193 . .1.) 
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TÁRCA . 
.l • k" A "m1 papun , 

Senki sem tudta honnan jött. Egyszer csak ott volt. Nyári nap
sugár csókolta akkor a földet s amerre ö járt az is tüzesebb volt. 
Mindenütt megjelent, ahol várták, de bekopogott oda is, ahol nem 
várták. Szeretetnek nevezte magát. Ez a név igen ráillett. Karcsú 
alakján feltűnő kellem, megnyerő szimpátia ömlött el. Szabályos 
arcát szöke haj kerítette, mely a napsugárban dicsfényként hatott. 
Csodálatos volt a szeme. Acélkék, mint a nyári égbolt, s nagy, mint 
egy arany tallér. A tiszta lélek kitörni vágyó öröme muzsikált benne. 
A szoba, hqva belépett, világosabb, s az ember, kire ránézett, vidá
mabb lett. Eletet lehelt ez a tekintet az elfásult arcokra, s mosolyt 
szült a szomorúságba merevült ajkakra. Ha valahol ridegen fogad
ták, ez a kiömlő bársonypuha tekintet kérdőjeibe hajlott: miért 
bántasz ? S erre a néma kérdésre az emberek egyformán feleltek : 
bűnbánóan lehajtották fejüket. A leggőgösebb nyak is meghajolt, ha 
ő beszélt, s a haragtól formátlanná kovácsolt arcon is el&ímult a 
vadság, ha ő ránézett. Nem bírt neki senki ellentállni. Szerette min
denki, s alig telt el egy kis idő, már várta mindenki. S !llindig sű
rűbben és sűrűbben kopogtak parányi háza ablakán. Es ö ment. 
Mindenütt megjelent, ahol baj volt, ahol küszöbön ült a bánat. Dol
gozott, vagy vigasztalt, ahogy a szükség hozta. Ha jég törte a vetést. 
jövőre gazdagabbat jósolt. S hittek neki, hisz oly szépen, oly meg
gyözöen beszélt lsten gondviseléséről. végtelen szeretetéröl. Ha beteg 
volt a gazda, ö fogott kaszát. Acélos karjának sujtása alatt enge
delmesen simultak egymás mellé a rendek, és a gazda úgy találta 
sose telt meg cs űre oly mértékben, mint ezen a nyáron. A beteg se 
igen sokáig maradt beteg, ha ö ült ágya mellet. A legjobb orvos
sággal gyógyított : jókedvre hangoló, önbizalmat adó mosolygó vi
gasztalással. 

Egyszer csodás dolgot is tett. Az alvégre hívták. Beteg gyer
mekhez. Mikor megérkezett, a kegyetlen halál szorítása már mere
vitetle a kis testet. Kezébe vette. A gyermekbe fokról-fokra vissza
tért az élet. Arca kipirosodott valami titkos melegtöl. felnyitotta sze
mét s bele mosolygott abba a csodálatos kék szembe. A nép ettől 
kezdve méginkább szerette, még jobban tisztelte. 

Ű legtöbbet a gyermekekkel foglalkozott. Szerette öket. Ha út
jába kerültek, hármat is mellére nyalábolt s végig csókolta roa
szatos arcukat. "Csak ti legyetek jók, akkor jó lesz a falu, szent 
lesz a világ - mondogatta. Vasárnaponként maga köré gyüjtötte 
öket s mesélt nekik rózsaszínruhájú, szivárványszárnyú, aranyhajú 
angyalkákróL harmatot szürcsölö tündérekrőL gomba alatt alvó erdei 
manókróL Megtanította öket csigát faragni, csákót formálni. Estefelé. 
midön az édesanyák s a nagyobb leányok eljöttek, hogy haza ve-
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zessék a húzódozó apróságokat, hozzájuk is szólt. Kérle öket, hogy 
szeressék a gyermekeket. .,A gyermek az asszony számára mérleg, 
me ly boldogságát. vagy kárhozatát jelzi" - mondogatta. Megdicsérte 
azt a nőt, kinek legtisztább. legrendesebb volt gyermeke. Ez termé
szetesen nemes küzdelmet váltott ki az anyák között. Mindegyik 
lelkiismeretesen gondozta gyermekét, tisztogatta, csinosítgatta, hogy 
az övé tessen a .,kékszemü''-nek. Ez a dolog a családi békének 
állandósulását idézte elő. Aranykapocs lett a gyermek a nő és a 
férfi között. Az anya szerette gyermekét, s lelkiismeretesen gondozta. 
A f,>rfi szerette feleségét éppen ezért a lelkiismeretességéért, s a nő 
boldogan viszonozta férje eddig sohasem tapasztalt gyengédségek
ben megnyilvánuló szeretetét. Csend. béke honolt a faluban. A ga
rázda, rosszmájú embernek nem volt itt maradása. 

Ö helyettesítette a papot is. Mert bizony volt idő, hogy a temp
lomban hónapokig nem búgott az öreghangú orgona. Szegény 300 
lakosú fília volt ez a falu. Nem csoda, ha néha-néha megfeledkez
tek róla . .,Ö" minden vasárnap délután templomba gyüjötte a híve
ket, csengő hangon intonálta a litániát s a nép ájtatosan mondta 
utána. El is nevezték a .. mi papunk"-nak. 

Egy őszrehajló nap reggelén azután megszakadt minden. Kis 
barátai hiába kopogtak ablakán. nem jött ki. Percek alatt végig 
surrant a falun a hír: eltünt a .. mi papunk". Csődület támadt háza 
előtt. A férfiak szomorúan csóválták fejüket. az asszonyok kötényü
ket szemükhöz emelgették, s egy-egy kis gyerek hangosan elsírta 
magát. Egy nagyobb csoportból férfi hang ütődött elő. A bakter ma
gyarázott ott, szokásához híven, kézzel-lábbal s nagy szusszantá
sokkal : .. Mindenki oda figyelt. A beállott csendet a bakter borízű 
hangja bontogatta": 

- .. tlféltált vót itt érette egy úri fogat. Én éppeg erre razziáz
tam. Hárman gyüttek. Hí ták. hogy menjen velük. Előbb nem át rá. 
Akkó erítta magát valami vászoncseléd, hogy hát ú meg hó ha nem 
gyün. Aztán nem tom mi vót még, de mikó a kishinnál ehúzott 
mellette. a batár, már négyen ü tek benne ... 

Nagy svunggal igazította balvállára tarisznyáját, ködmöne ujjá
val megtörölte bajuszát. s rászólt egy mellette sikongó gyermekre : 

- .. No ne ríjj mán. hisz visszagyün". De az ő hangjában is 
volt valami olyasmi. hogy hát: Én se hiszem. 

* 
Sok kocsi zörgött át azóta a falun. Ha idegen ült benne. 

nézni valót is talált. Mert a faluban megindult az élet. A felsővéget 
kerítő erdő eltünt. Nagy telket hagyott maga után. Felén ház épült, 
másik felét eke túrta. Porhanyós volt ott a föld, hisz idők óta avar 
javította. Dőlt a búza. Gazdagabb lett a fa.u. Ritkultak a szalma
tetös házak. Az új már mind cserép alá bújt. A .. kékszemü" házát 
is körülölelték a cseréptetösök. Azt nem bántotta senki. Senkié volt 
és mégis mindenki magáénak vallotta. Sok haragos békült ki küszö
bén. Előtte fúrták az első artézi kutat is. Másik a bíró háza előtt 
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könnyezett üdítő vizet. Ez sokat jelentett. Kevesebb lett a beteg. 
Mert a régi kis-kávás kutak sok szédületet okoztak. Posványos volt 
vizük, különösen nyáron. No de ez is elmúlt. A patak két partját 
pedig új kőhíd ölelte össze a falú közepén. A toronyba meg új 
harang került. Szépszavú, 4 mázsás. Csak még a plébánia hiányzik. 
De úgylátszik abból is lesz valami. A templom mellett ugyanis 
serény munka folyik. Zuhog a csákány, törik a kö. · Maga a bíró 
dirigálja a legényeket Mert hát nem munkások dolgoznak itt, ha
nem a legjobbmódú legények. Annak is oka van, hogy miért a leg
módosabbak. Azért, mert cséplés van a faluban s a szegényebb 
gazda nem nélkülözheti fiát. Ezért jöttek a módosabbak. Csupa jó
szívű igyekezetbőL A tekintélyes alakú bíró szívesen beszél velük : 

"Csak szépen fiúk. hát ha a "mi papunk" költözik belé. Már 
negyven esztendeje várom. Amikor elment pöndölyös gyerek voltam. 
Van is tőle egy faragott csigám. Nem sokára az unokám püföli. 
Oszt ö még most se jő vissza". 

Az utolsó szavakat már csak úgy magának mondta. Bosszan
kodás is volt bennük, de még több szomorúság. Sóhajtott A felin
dulás nem hagyta egyhelyben állni. Elindult, szokásának és tekin
télyének megfelelöen hátratett kezekkel. 

A legények csak ezt várták. Most már szálhattak ök is. Mert 
falun az a regula, hogy bíró előtt még nyelni is halkabban nyeljen 
az ember, mint máskor, s beszédre csak akkor kerülhet sor, ha ö 
kérdez. 

Bíró uram lassan haladt s így hallotta a legények nekiiparko
dását: 

- "Csodás ember lehetett az a "mi papunk", - kezte Dönesi 
Pista az egyetlen bajúszos legény. 

- "Szeme kék volt, mint a nefelejcs, oszt nagy, mint egy gye· 
rekököl. Nézése meg olyan volt, hogy kijózanodott tőle a kapatos 
ember", - vitte tovább a nehezen bontakozó beszéd fonalát a 
rókaképű Danka Gabi. 

- .. A keze melegsége meg kipörkölte a nyavalyába görcsös
ködő emberekből a halált is. Azt mondják, éppeg a bíró uramból 
égette ki egyszer". - Ezt Amerikai Péter mondta. Így hítták, mert 
atyja Amerikát is megjárta. 

Bíró uram mindezt hallotta. És mintha csak a legény beszédére 
felelne, félhangosan küldte ki fogai közölt a szavakat: 

- .,Oszt még most se jő, hogy legalább meghálálhatnám". 
Meggyorsította lépteit s megse állt hazáig. Nem találkozott sen

kivel. Mindenki a cséplésnél szorgalmatoskodott. Csak egy pár pen
delyes gyerek szitálta a port az árok partján. 

Talán éppen abban a pillanatban, mikor bíró uram magára 
zárta a rácsos kaput. tért rá a kertek alatti gyalogútról a kövesútra 
egy vándor forma ember. Szürke, tiszta ruhája urat jelzett. Alakja 
hajlott volt erősen. Gyönyörű hófehér szakáll símult mellére. Kezé
ben bot volt. Markolatán rózsafűzér csüngött. Talán ez volt az egye-
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düli tárgy, mely vándort sejtet. No meg a por a cipőjén. Nagy útról 
tett tanuságot. Megjelenése igen megnyerő volt, s hogy a gyerme
kek mégis húzódoztak tőle, annak oka az a hatalmas fekete pápa
szem, mely az idegen szemét fedte. 

A jövevény lassan haladt. Benézett minden udvarba. Meg-meg
állt mintha tájékozódna. Megnézte az új házakat, s megcsodálta az 
új hidat is. Már közel járt a templomhoz, mikor megszólaltak a 
cséplőgépek. Veszett fütyülésükkel delet jeleztek. Kis idő mulva a 
nagy zajban belecsapott a~ új harang szava is. Az idegen megállt. 
csodálkozva hallgatózott. Ugylátszik. ez a hang is idegen volt neki. 
Lekerült fejéről a kalap. Imába merült. Szemét is behúnyhatta, mert 
nem látta, hogy a kapu felé, · melynél állott, rakott szénás szekér 
közeledik. A gyer~k meg hiába kiabált a kocsi tetejéről. Szavát el
nyomta a lárma. Igy történt aztán, hogy a széna leseperte a ván
dor szemüvegét. Az ott ólálkodó gyermekek egyike tisztelettel leha
jolt az ismeretlen tárgyért, hogy gazdájának visszaszolgáltassa. De 
amikor felemelkedett és ránézett az ismeretlenre, bambára nyúlt az 
arca. Sehogyse értette, hogyan ke.rült oly gyorsan a vándor homlo
ka alá az a ragyogó kék szem. Arnulaiában az átadásnál a szem
üveget erősebben fogta, mint kellett volna, s megtörtént a baj : a 
szemüveg ketté vált. S így az öreg szemüveg nélkül folytatta útját. 
Most már lesütött szemmel. Csak mikor a falu másik végére ért. 
tekintett fel. Keresett valamit. De minél tovább haladt, annál szo
morúbb lett arca. .. Lebontották ?" - suttogta. De nem. Ott áll a 
cserép tetősök közölt az a kis ház, melyet keresett. Belépett. A 
gyerekek, kik távolról követték, kint maradtak s be-bekukucskáltak 
az ablakon, Viselkedésük elárulta a hazatérő embereknek, hogy ott 
van valami. Ök is csoportosultak. kérdezősködtek, a bíró is elő 
került, meg az idegen is kijött és lett nagy öröm. A bíró megismerte 
a "kékszemü"-t, s az öregebbek is szeretettel üdvözölték réglátott 
jótevőjüket. Egyszerre ötvenen invitálták ebédre. 

Ettől kezdve a gyermekeknek újra volt barátja. De vasárna
ponkint az idősebbek is szívesen köréje telepedtek. hogy öt hall
gassák. S ő beszélt nekik. Legtöbbször arról. hogy milyen jók tud
nak lenni az emberek, ha akarnak. A nagyvilág rosszaságát, bünét. 
baját elhallgatta előttük. Addig boldogok, míg nem tudnak róla, -
gondolta. 

De nem sokáig tartott a falu öröme. Beteg lett a .. kékszemü". 
Nem volt láza, nem köhögött, nem fájt semmije s mégis beteg volt. 
Egyik reggel már alig lélegzett. Papot hoztak Á-ból. Ez alig bírt át
keveredni a ház körül nyüzsgő tömegen. Mindenkit kiküldött a szo
bából. s meggyóntatta a "kékszemü"-t. Gyorsan végzett. A pap a 
gyónás végeztével se ment ki. A .. kékszemü", mosolyogva ránézett. 

.. Tudom, Főtisztelendő Úr, mit akar még, - suttogta erőtlenül. 
Nevemet. hogy iejiámra irathassa . . . Hát ne haragudjon, de ezt 
nem mondom meg ... Szeretnék így, ismeretlenül meghalni ... De 
az élettörténetemet vázol om. ha úgy akarja". 
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- A pap bólintott. mire a beteg halkan, vontatottan, meg-meg
állva erőt gyüjtve elkezdte : 

- "Grófi családból származarn ... Jezsuitáknál nevelkedtem .. . 
Nagyon szereltem vallásomat, Jézusomat . . . Pap akartam lenni .. . 
Családom nem egyezett bele. Már korán eljegyeztek unokatestvé
remmel ... Huszonegyéves koromban találkoztam először menyasz
szonyommal . . . Addig külföldön nevelkedett . . . Esküvőnk előtt két 
héttel hozták haza, hogy megismerjük egymást . . . Szép volt ... 
Kedves volt, és nagyon szerelett engem . . . De én jobban szereltem 
Jézusomat ... Esküvőnk előtti napon szöktem meg otthonról ... 
V alahová messze akartam távozni . . . Ide jöttem ebbe a kis faluba, 
s itt töltöttem életem legboldogabb nyarát . . . Anyám keresett, és 
egy őszi nap éjjelén rámtalált . . . Vele jött menyasszonyom ~s or
vosa . . . Anyám Isten szerelmére kért, hogy térjek haza . . . ..Eppen 
lsten szerelméért maradok", - mondtam én -, mert pap akarok 
lenni" ... Az orvos ekkor rám támadt, hogy gyilkos leszek, nem pap. 
Megölöm menyasszonyomat . . . Beteg és csak én s,egíthetek rajta -
mondta még . . . Ránéztem menyasszonyomra . . . Ugy nézett ki, mint 
egy héjjától marcangolt galamb ... Sápadt, színtelen volt, s úgy zo
kogott mellettem, hogy nem bírtam hallgatni . . . Isten rendelését 
láttam a dologban s hazatértem ... Boldog voltam? ... Nem tudom ... 
De azt érzem, hogy szerettem feleségemet, örültem gyermekeim-

k" ne ... 
Elhallgatott. Látszott rajta, hogy kimerült. Halotti sápadtság kú

szott arcára. Nehezen lélekzett. Mégis a pap lebeszélő szavai elle
nére máris, folytatta : 

"Négy gyermekem született ... Meghaltak egymás után ... Tiz 
évvel ezelőtt feleségem is itt hagyott . . . Magam maradtam . . . Azóta 
a nagyvilágot jártam . . . mert szenvedtem és enyhülést kerestem . ; . 
Nem találtam . . . s akkor ide jöttem s most boldog vagyok ... " 

Elhallgatott. Látszott tekintetén, hogv átfúrta a kis viskó falát. 
s valahol az égen kalandoz, vagy talán ennél is feljebb, beljebb is
merős arcokat keresve. Ajka megrándult. 

- "Jézusom gondolj velem". 
Ezek voltak utolsó szavai. Szemefénye hirtelen me~tört, mint 

a Balaton jege rianáskor. Arcára ránehezedett a halál nyomása, 
leszorította a szemhéját s a felső ajkát. De ez a nyomás csak egy 
pillanatig tartott, feloldódott s megint mosolygott az arc, nevetett a 
szem. A pap nem fo.zta le szemét élettelenül is szép volt az. 

* 
Egyszer, mint vendég B-ben jártam. Feltünt nekem a falu tisz

tasága, rendezettsége. Szép volt minden ebben a faluban, de leg
szebb volt a temető. Rendes, virágos, tiszta. A főbejárattal szemben 
egy sír domborult. Egy férfi szobor állt felette. A márványtáblán ez 
állt: "A mi papunknak", s a férii mégsem papi ruhát, hanem pol
gári ruhát viselt. Ez szokatlannak tünt fel előttem s arra ösztönzött. 
hogy a temetőőrt megkérdezzem. Ö pár szóval elmondta nekem ezt 
a történetet. A paptól is kérdezősködtem. Ö még többet tudott. Meg-
jegyeztem magamnak, s most leírtam. Fr. Metód O. F. M. 
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Jászberényi krónika. 

Október 3. Már egész délután ünnepélyes volt a hangulat. A klerikát alsó 
folyosóját virágdíszbe öltöztették a dolgos kezek. Éjjel szentségimádást tartottunk. 
majd az éj misztikus csendjében a villanyfényben ragyogó folyosóra vittük dalos 
szívünket és kértük Szent Atyánk áldását életünkre. Reggel az ünnepélyes szent
misét, majd délután a Transitus! teltük kedvessé. Kilenc napon ál jártunk estén
kint R virágdíszes oltár elé. ahol P. Magiszter a következőket oltotta szívünkbe. 
Legyünk rajta, hogy az eledio divina franciscana éljen bennünk. Két világ, a föld 
és ég hídja legyünk. A ferences szerzetes eszménye pedig, hogy a hidat nem ön
magáért építi. Szent Ferenc Atyánk nyomán legyünk Theocentrikus, Christo
centrikus és Máriacentrikus lelkekké, ez biztos út az ég felé. De Szent Ferenc 
Atyánk nyomán homocentrikusakká is kell lennünk. mert ez az út az emberek 
felé. Át kell élnünk Atyánk nagy mondásál, melyet életével igazolt : semper, ubique 
per omnia aportet orare! Alakítsuk mi is magunkban a szegénység, tisztaság és 
engedelmesség által a Regnum Dei-l. Elvünk legyen: Tanto sa, quanto fa! Orök 
ideálunk a Vir catholicus et totus apostolicus legyen. Legyünk büszkék Szeráfi 
Atyánkra, hogy Ö is büszke lehessen reánk. 

Október 8. Gondoltunk már sokat. nagyon szépet, de hinni mégsem meré
szeltiink ilyen örömet. hogy mi társaloghatunk majd olyan magyar testvérünkkeL 
aki Amerikában, a szabadság honában született. A négyórai vonat érkezését, mely 
Fr. Molnár Richárd testvérünket hozta, talán még soha sem vártuk ennyi érdeklő
déssel. Most láttuk csak, hogy a magyar vígság milyen törpe és az amerikai jókedv 
milyen óriás. Minden tekintetben rajta leszünk. hogy szerelett testvérünk jókedélyét 
fokozzuk 

Október 15. Krumpliszedés. Megmutatták a filozófus testvérek. hogy nekik 
a munka bizony nem szégyen. Derús arccal mutogatták a napfénvre került krumpli
kat .. ez eddig a legnagyobb". 

November 1. D. u. kimentünk a temetőbe, hogy lerójuk a kegyelet adóját az 
elhúnytak iránt. A "De profundis" esdeklő fohászai többször szálltak el ajkunkról 
az élet és halál Urához. hogy jó testvéreinh mielőbb országába jussanak. 

Nov . .1-10 Szociális. családvédelmi előadások voltak a Kultúrházban, me 
lyeken P. Magiszter vezetésével mi is megjelentünk. 

November 8. Boldog Dun Scotus Jánosnak, az önképzőkör Patrónusának 
liszteletére rendezett díszgyulés. Szerény volt. de mégis meglepően tartalmas és 
eszmékben gazdag. P. Magiszter ki is fejezte örömét és a tagokat a további lelkes 
munkára ösztönözte. Maid Főtisztelendő Páter Provinciális levelét olvasta fel. 
melyben imákat kér tőlünk. Ezer örömmel teltünk eleget "ívánságának és egy
havi jócselekedeteinket szentmise hallgatással és szentáldozással elo{yütt felajánlottuk 
szerelett Föatyánk szándékára. 

November 25. Szent Katalin és Boldog Dun Scotus tiszteletére díszünnepélv 
a Kultúrházban. A jászberényi Ferencrendi Hittudományi Főiskola hallgatóinak 
első megnyilatkozása a nagy nyilvánosság előtt. Az ünnepélyen Dr. Kele István 
pápai prelátus c>lén az egész papság. a városháza és a város tisztikara is részt
\·e!l. Ott volt a gimnázium tanári-karán kívül. a hetedik c>s nyolcadik osztály és 11 

tanítóképző vt~lláskiilönbség nélkül. A Jászhirlap oldalas cikkben számol be ttz 
ünnepély lefolyásáról és tartalmáról. Nyomaték végell ti cikk befejező sorai!, me
lyeket P. ~agiszter beszédéről és HZ egész ünnepély hatásáról írt, ill közöljük : 
.. Oly remekül beszélt. hogy a ferences lelkületet. meiyel lelkünkbe akart oltani. csak
ugyan édesmindnvájan magunkkal vittük". 

OPeember 5 Hozzánk is bekopoglatoll Miklós püspök. Nem éppen vézna 
ember. Fr. Szerén képviselte. Méltóságteljes magatartása. megfelelő megjegyzései 
és a jótettek feltúnő tiszleletet szerezlek neki. Valahol egy ördögfit is szerzett Fr. 
Guidó ~zemélyében. aki nagy készséggel fenyítette az érdekeltekeL 

December 8. Szerelell Magiszter Atyánk Gyöng\Ösoroszib~:~ menl. hogy a mé
h-ebb, kriszlusibb szerelelet hintse el a falu híveinek lelkébe. 

Decernher 13. Széchenyi Györgv gróf a Korunk Szt:tvtl főszerkeszlője páratlan 



Életün~ből. 125 

és lenyűgöző előadást tartott, melynek rövid tartalma a következő. A történelmi 
fejlődés az akció és reakció érvényesülését mutatja, mind a lelki és az egyéni. 
mind gazdasági, és a politikai életben. Az életet megoldani csak e!lyéni, benső 
megújulással és politikával lehet. A jövő nagy lehetőségeket rejt magában sza
munkra. Az ellenfél lámadása gyengül. Csak az olyan gazdasági világrend a he
lyes, mely az oltártól indul el és az oltárhoz tér vissza. Nekünk kell a Dunamedencét 
vezetnünk, de akkor legyen tiszta katolikus célkitűzésünk is, ne pedig Istenállam 
imádat, materializmus és pártharci egoizmus. Muckermann Frigyesi bátor kiállása 
kell az Egyházért, még katolikus ellen is ha kell, a Quadragesimo Anno szellemé
ben. S akkor a nemzeti megújhodás nem materialista fai és osztályelmélet, hanem 
a keresztény humanizmus, a béke és a szeretet alapján indul meg. Majd kedvesen 
közénk jött és megoldotta politikai problémáinkat P. Magiszter a provincia, rend· 
ház és az ifjúság nevében leghálásabb elismerést fejezte ki és a legteljesebb együtt 
dolgozás! és megértést ígérte. 

Jászberény, 1935 dec. 20. 

Életünkből. 

Október 3. Este érkezett haza P. Mtt
giszter egy heti távolléte után Zágráb
ból. ahol Previncitink képviseletében 
lekiori konferencián volt. Magával hoz
ta régtól igért vendégünket, P. Emmá
nuelt, hogy utolsó stúdium-eszlendejé
ben köztünk a magyar nyelvel töKéle
tesebben elsajátítsa. Isten hozta ifjú 
presbiter-testvérünket, érezze olthoná
nak a Mátra lövé!, mi hisszük, hogy 
meleg ferences szellemet és közmon
dásos magyar vendégszeretetet talál 
klenkátunkban. - De örömünk azzal 
lett teljes, hogy ugyanekkor jött meg 
P. Damaszcén is. a római Szent Antal 
egyetem hallgatója, aki primíciai sza
badsága alkalmávftl látogatta meg az 
Alma Matcr emlékezeles falait. 

Október 4. Nem kis előkészülettel 
ünnepeltük Szeráfi Atyánk halálának 
tc'vfordulóját. A konvent misén asszisz
táltunk és énekeltünk, este pedig a 
lrttnsilus részint többhangú, részint 
gregorián tonusú eiéneklésével hangol
tuk lelkünket égbeköltöző Atyánk tö
kéletesebb követésére. 

Október 20. P. Magiszter vezelésével 
a Szent Bertalan templomban mea
hallgattuk a tihanyi hősök orgonája 
javára rendezell hangversenyt. 

Október 26. Ft. P. Provinciális hiva
lttlos ügyben érkezell kolostorunkba s 
ezúttal klerikátunkat is meglátogatta. 

Október 27. Krisztus Királynak, a 
modern kor időszerű ünnepének meg
ülésébe bekapcsolódtunk oly módon, 

Fr. Alajos O. F. M. 
krónikBs. 

hogy a ll órás m1sen a Magyar Can
tuéléból ez alkalomra kiválasztott kél. 
illetve háromhangú énekeket énekeltünk. 
- D. u. az alsóvárosi egyházközség 
Kultúrházunkban rendezell Krisztus
Király ünnepélyén voltunk, melyen P. 
Kiss Szaléz. a jászberényi bölcselettan 
hallgatók magisztere tartott klasszikus 
beszédet az ünnep szociális jelentősé
géről. Felejthetetlenül kedves volt még 
a kis elemisták szavalókórusa. 

November 2. Havi rekollekciónk 
napja. Talán alkalmasabb napol a 
magunkbaszállásrtt nem is választhat
tunk volna, hisz elevenen éltek lel
künkben halottak napjának komoly 
gondolatai. P. Magiszter két elmélke
désben a Kriszlus barátságában élő 
papot állította lelki szemeink elé. Be
mutatta, hogy barátság csak ott van. 
ahol az egyik a másikkal közli magát. 
Kriszlus a legmesszebbmenő határo
kig közölte magát velünk, s mosl raj
tunk áll. hogy mi is adjuk ál magun
kal neki. nehogy egyoldalú legyen a 
barátság. 

November 8. Duns Scotusunk tiszle
letére rendelt napon gregorián misét 
énekeltünk, hogy lerójuk nagy filozófus· 
teológusunk iránt tartozó kötelességün
ket. Máskor is, de most kiilönös buz
gósággal imádkoztunk : Sancta Tril"i
tas, ut beatum Joannem Scotum lm
maculalae Conceptionis bealissimae 
Virginis Mariae Adsertorem gloriCicere 
digneris. Te rogamus, audi nos! 
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November t:3. Szent Didáknak, lai
kus testvéreink védszentjének ünnepén 
a Magyar Cantuale-ból többhangú mi
sét énekeltünk. Ma délután voltunk ez 
évben utoljára az Annácskánál. mert 
bizony ,.őszbecsvarodott már a termé
szet feje, dérré vált a harmat, hull a 
fák levele ... " 

November 17. 18, 19-én lriduum volt 
templomunkban Árpádházi Szent Er
zsébet szenttéesvalásának hétszázéves 
évfordulója emlékére. Mind a három 
alkalommal Harmath Ailúr Rzép Szent 
Erzsébet énekével szerepeltünk. Szent 
Erzsébet miséjén pedig asszisztáltunk 
és többhangú magyar énekeket adtunk 
elő. 

November 26. Ft Generális atyánk 
névnapján kértük a jó Istent. hogy 
áldja meg és segitse legfőbb rendi elöl
járónkat nehéz hivatala tö~életes be
töltésében Egyházunk és Szerzctünk 
nagyobb ciicsőségére. 

December 6-án tarlottuk havi lelki
gyakorlatunkat. Folytatólagosan elmél
kedésünk tárgyává tettük a papi élet 
legbensőbb mozzanalál. a Krisztussal 
,·aló tökéletes egyesülést. mely t:t szent
miseáldozatban valósul meg. 

December 8. A Boldogságos Szenl 
Szüz lej;(szebb ünnepén szeplőtelen 
fogantatás napján tették le ünnepélyes 
fogadalmukat P. Magiszter kezébe : 
Flórián. Lucius, Felicián. Amand, Lipót 
és Lázár testvéreink. Adjon a jó lsten 
nekik az Immaculata közbenjárásént 

Egyházirodalmi Iskolánk. 

bóséges erőt és kegyelmet nagy igére
teik hüséiJes megtartásához! 

Ugyanekkor tartottuk meg delután 5 
órai kezdettel a Kultúrház fehértermé
ben Szent Bonaventúra Egyházirodalmi 
Iskolánk évzáró diszgyülését előkelő 
férfiközönség jelenlétében. A kapolt 
lap<i, de különösen Ft. Provinciális 
atyánk hozzánk intézett latin nyelvü 
beszéde további megfeszített munkára 
ösztökél bennünket. Meggyőződtünk 
arról. hogy szívesen hallgat bennünket 
a világ, ha megfelelő formában adjuk 
elő a verejtékes munkával szerzell és 
meggyőzödéssé kristályosodott igazsá
gokat. 

Kicsil késön. de hozzánk is eliölt a 
Mikulás és megrakta asztalunkat bő
séges ajándékaivaL Ft. P. Guardián 
jóságának köszönhetjük, hogy ily sze
reletreméltóan betelő?le a mai ndp 
örömét. 

December 12. Advent számunkra 
nemcsak Kriszlus-várás hanem ordi
náció-várás is. Ez utóbbi beteljesedett. 
amikor e hó 12, 13. 14 és 15-P.n Krislon 
Endre egri segédpüspök úr Úexcellen
ciája Lúcius és Lázár lestvéreinknek a 
kisebb rendeket, 22-én pedig Othmár. 
Lúcius, Felicián. Lipót és Lázár test
véreknek a szubdiákonátusl feladltt. 
f:Ijenek! 

fr. Menuhért O.F.M. 
krónikás. 

Egyházirodalmi Iskolánk utolsó negyedévi gyűléseit a nyan 
szünet elmultával okt. 9-én kezdte meg. Az okt. 9-i nyolcadik rendes 
~yülés tárgysorozata: l. Fr. Luciusz mondott szentbeszédet, amelyben 
llZ embereket az anyagi világból kiemelve Istenhez vezette s hatásos 
lendülettel mutatta ki: ,.Senki két úrnak nem szolgálhat". 2. Fr. 
Keresztély olvasta fel értekezését .. Krisztus tanítása a gyermekről 
és a ferences szellem" c. alatt. Testvérünk Szent Ferenc Atyánk és 
követóinek lelkén át sorra veszi a gyermeki lelkület legjellemzöbb 
tulajdonságait. 3. Fr. Amand: .. A játék szerepe a nevelésben" c. 
értekezésében nagy gyakorlati hozzáértéssel tárgyalja a játékot úgy 
a !{yermek valamint a nevelő ~zempontjából tekintve. 4. Irodalmi 
szakosztólyvezc>tö vál:=tsztá~. Fr. Menyhért ll. é. t. lett a vezető. 
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A kilencedik rendes gyűlést okt. 19-én tartottuk meg. l. Fr. 
Flórián bűnbánatra buzdító beszéde volt. 2. ..Emberek" és .. A sze
memen kettős lakatot tartok" versek bírálata. A költemények szer
zője: Fr. Béda. 3. Fr. Othmár tárja szemeink elé Duns Scotus taní
tását a szereletet és kegyelem mibenlétéröl s a szeretetben elérhető 
tökéletességről a "Szeretet és kegyelem" c. értekezésében. 4. Fr. 
Agapit egy rövid kis fordításban megismertetett bennünket a pap hiva
tása és az örvendetetes olvasó titkai közötti párhuzammaL 

Tizedik gyűlésünk okt. 30-án folyt le a következő tárgyakkal. 
l. Fr. Method konferencia beszédet mondott. 2. P. Konstantin tudo
mányos dogmatikai dolgozattal lépett az Iskola elé : ,.Szűz Mária 
~egyelemközvetítő szerepe Damaszcén Szent János tanításában". 
Egi Anyánk kegyelemközvetítő tanát mutatja be a szerző nagy 
hozzáértéssel alanyi és tárgyi oldalról. 3. Fr. Máriusz beszélt Krisztus 
Királyról mélyen átérzett s bátor hangon. 

Nov. 16-án tartott tizenegyedik ülésünket Fr. Felicián nyitotta 
meg az örökkétartó javak utáni vágyról mondott beszédével. 2. "Egi 
Anyánk nyomdokain" c. dolgozatában Fr. Honor vezet bennünket 
Jézushoz Mária által az önkéntes rabszolgasággaL Jézus által pedig 
az Atyához. 3. F:r. Félix adta elő Mécs: .. Rohanás a tavaszba'' c. 
költeményét. 4. Ulésünket Fr. Lázár szentbeszédével zártuk. 

Iskolánk a tizenkettedik gyűlt:st nov. 27-én tartotta meg l. Fr. 
Szaniszló szabadelőadásban ádventi gondolatokat tárt elénk. 2. "Egy 
szomorú leánynak" "Úszi találkozás" költemények bírálata. Szerzfjük 
Fr. Béda. 3. Fr. Method: "A gyermek" novellájában elvált szülöket 
békít ki egy csöppség mosolyával. 4. Fr. Gyula tüzes, lelkes szózatot 
intéz az Actio Catholica tagjaihoz. 5. Mécs : .. A mindenség balla
qájá"-t szavalta Fr. Sebestyén. 6. Fr. Othmár énekelte Gounod: 
Ave Máriáját P. Benjamin harmónium kísérete mellett. 

Egyházirodalmi Iskolánk ez évi díszgyűlését dec. 8-án tartotta 
meg a Kat. Kultúrház nagytermében szép számú férfi közönség 
érdeklődése mellett. 

Ft. Elnök-Atyánk meleg szavakkal üdvözölte a megjelenteket 
majd pedig megnyitotta a díszgyűlést melynek számai a következök 
voltak: 

l. Quodflier: Justus ut palma florebit Kétszólamú ének: Elő-
adta a teológia énekkara. 

2. Misztikus Krisztus. Beszéd. Mondotta P. Konstantin V. é. t. 
3. Mécs L : Gem~zis. Szavalta : Fr. Szaniszló Ill. é. t. 
4. A kat. Egyház és a nevelés. Tanulmány. Írta és felolvasta 

Fr. Keresztély IV. é. t. 
5. Sik S : A Krisztus Királyhoz. Költemény. (szavaló kórus) 

Előadták a teológusok. 
6. Az Egyház szociális feladatai korunkban. Szabadelöadás. 

Tartotta: Fr. Othmár IV. é. t. 
7. P. Szabó Polikárp O. F. M.: Ferences himnuszok. Négy

szólamú énekek. Előadta a teológia énekkara. 
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8. Zárszó. Mondotta Ft. P. Hermann Hermen~gild 0. F. M. 
tartom.ányfőnök. 

Evvégi beszámoló. 
A Szent Bonaventúra Egyházirodalmi Iskola ezidei működését 

1935 febr. 13-án kezdte meg 29 taggal. Az év folyamán 18 taggal 
gyarapodott és eltávozott ll tag. Az Iskola jelenlegi létszáma 36. 

Az Iskola keretéből az élet küzdő terére lépett : P. Agnellus. 
P. Engelbert, P. Vitái. P. Mátyás. A római Szent Antal egyetemen 
végzi tanulmányait: P. Damaszcén és Fr. Asztrik, az amerikai 
vashingtoni egyetemen tanul P. Tarzicius, a budapesti Pázmány 
egyetemen pedig P. Béla. 

Ez évben az Iskola 15. gyülést tartott. Ezek közül l dísz, 2 
ünnepélyes és 12 rendes gyűlés volt. A szakosztályok összesen 21 
ülést tartottak. Ezek közül 7-t az elméleti, 6-t a gyakorlati és 8-t az 
irodalmi szakosztály. 

A szereplések száma 68. Ebből szentbeszéd 12. alkalmi beszéd 
3, szabadelőadás 2, értekezés 14, tanulmány 3. elbeszélés 6, fordítás 
~. költemény 8. szavalat 7, katekézis l, ének 7. zene 2, szavaló
kóws l. 

A könyvtáros jelentése : Könyvtárunk az év folyamán 176 drb. 
új könyvvel gyarapodott. Az Egyházirodalmi Iskola tagjainak a követ
kező folyóiratok jártak. Belföldiek: Egyházi Lapok, Magyar Kultúra. 
Katolikus Szemle, Korunk Szava, Katolikus Nevelés, Pannon
halmi Szemle, Utunk, Teológia, Eucharisztikus Értesítő, Vigília. Magyar 
Kórus. A Szív, Szent Antal, Ferences Közlöny, Isten Dalosai, Kato
likus Élet, Szegedi Havi Boldogasszony, Plébániánk. Gyöngyösi Kat. 
Tudósító, Zászlónk. Külföldiek : Magyar Lelkivezető, Quartalschrift. 
F ranciskanische Studien. Antoniusbote. S. F randsci Glöcklein. Der 
Kristliche Standenstaat, Der kleine Missionar des hl. Antonius. La 
Vie Catolique. Apostolicum, Antonianum. Acta Ordinis, Sanctificalio 
nostra, Frate Francesco Vita il Pansiero, Le Missioni Francescane. 
A klerikátok és szemináriumok munkásságáról a következő lapok 
tudósítanak: Ifjúsá~. Ferences Nemzedék, Frate Foco, a schwatzi. 
a brazíliai dorsteni és más külföldi testvérlapok. valamint a kalocsai. 
váci és szombathelyi szemináriumok munkakönyvei. 

Tisztújító gyűlésünket dec. 17-én tartottuk meg. Titkár: Othmár 
IV. é. t. segédtitkár: Fr. Lipot IV. é. t. Jegyző: Fr. Adorján IV. é. t. 
~egédjegyző: Fr. Keresztély IV. é. t. Levelező: Fr. Amand III. é. t. 
Könyvtáros: Fr. Sebestyén IV. é. t. segéd könyvtáros: Fr. Honor 
Ill. é. t. Elméleti szakosztályvezető: Fr. KereszteTy IV. é. t. Gyakor
lati szakosztály vezető: Fr. Menyhért II. é. t. Irodalmi szakosztály 
vezető: Fr. Methód lll. é. t. 

Fr. Adorján. O. F. M. 
jegyző. 

Kéziral gyanánt. -
Kiadásért felel a gyöngyösi Ferences Teológia. 
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A. M. D. G. 

TARTALOM. 
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