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Dilecti admodum in Christo Filii, 

Duo propediem lustra expletum iri, 
ex quo commentarium cui titulus 
,,Magyar Umbria", quod vobis ad 
theolagieas et philoRophicas discipli
nas iraetandas egregie inservit, aus
picato prodiit, libentissime novimus. 

Ex animo porro vobis gratula
mur quod non modo, optima hac 
palaestra, ingenia vestra excitatis et 
excolitis, verum etiam quod in sera
phico spiritu ac fervore, Maiorum 
nostrorum, doctrina et sanctitate spec
tan lium, vestigia secuti, quotidie pro
gredi contenditis. 

Meliora quoque et feliciora isti 
commentaria vestro, moxime autern vobis qui almae Hungarieae a 
S. Joanne de Caprstrano Provinciae gaudium estis et corona, com
munemque Ordinis nostri spem perennCin eiusdem doctrina et sancti
tate progressu pulchre alitis, peramanter ominamur. 

Quod ut facilius pleniusque eveniat, seraphicam benedictionem 
Vobis ac vestro commentaria paterna prorsus cordis eHusione im
pertimus. 

Roma (124) 4 die Maji 1936. 

Addictissimus in Domino : 

Fr. LEONARDUS M. BELLO 
Min. Glis Qf.\,f. 



Kedves J estvéreim, kedves fiaim l 

A tíz esztendö, amely elmult a 
"Magyar Umbria" mögött, szép és erös 
mult. Alapépítmény szebb és gazdagabb 
jövö talapzatán, talaján. Elödeitek, lelkes, 
tüzes, Ferences /el)ita-iljak rakták le szíl)ük 
melegében, lelkük gazdagságában. Kiöm
lött a lélek ... és áradt, elel)enített, lüktetett 
életet teremtett maga körül azzal a szel
lemmel, amely nem nyugszik, nem pihen, 
mert hajtja a Charitas Christi, quae ur
get . .. /gy született meg a "Magyar Umb
ria": Krisztus szerelméböl és Szent Ferenc 
Atyánk szeráFi lelkéföl ihletl)e látott nap
világot tíz él)l)el ezelött ... 

Pólyáztam és ringattam, mint az 
Alma Mater, a magyar Kapisztrán Pro
l)incia Hittudományi Föiskolájának drága 
és pólyákra szoruló egyetemes újszülött
jét. És most a tíz: él) után : "megerösödött 

Izsák", az öröm és ígéret gyermeke, akiben áldások és ígéretek teljesednek 
be, ez áll elöltem: a "Magyar Umbria". 

/gen, benne áldások teljesednek, mert belöle és benne nevelödött Fel 
tíz él)en keresztül Prol)inciánk reményteljes iFjúsága, a már tíz él)es "pres
byterek", akik az elmult tíz él) után a krisztusi szántóFöld nagy aratásából 
néznek !)issza arra a kezdö és ugartörö multra, ahol !)a/amikor : ibant et 
liebant mittentes semina sua, nunc autern l)enientes l)eniunt cum exsulta
tione, portantes manipulos suos . . . kél)éiket keresztbe rakl)a suttogják egy
másnak és nektek : sub umbra illius quem desideral)eram sedi et Fructus 
ejus dulcis gutturi meo. Ez a tíz él)es út édes pihenöje a Fennmaradt, gyü
mölcsöt hozó és megterebélyesedett "Magyar Umbria" életadó életFája alatt ... 

A jöi)Ö az ígéretek teljesedése. A szép mult, amely áldássall)olt telf!, 
hiteget, biztat, kecsegtet és reményt nyujt, hogy nem röl)idült meg az Ur 
lleze és a Ferences lángolás, a szerény pásztortűz, az iFjú szívek lángja 
nem szalmaláng, hanem krisztusi megnyilatkozás I)Olt, amelyben mindig 
jobbnn teljesedik a Mester szal)a: "tüzet jöttem bocsátani a Földre és mit 
akarok, ha nem azt, hogy Fellángoljon és égjen?" Legyen Fáklyatűz, pásztor
tűz, sinai tűzoszlop a "Magyar Umbria" a magyar éjszakában; gyujtson, 
l)ilágítson, melegítsen a Ferences iFjúság lelkén keresztül bele abba a magyar 
jöl)öbe, amelynek multja ell)álaszthatatlanul beleszöl)ödött a magyar Feren
ces és Ferences magyar történelembe. 

Kedl)es Tesfl)éreim és Fiaim, ennél a pásztortűznél l)irasszatok tol)ább 
a magyar nép Fiai és leányai Fölött, szent multja és történelme Fölött; 
mondogassátok el tol)ább is egymásnak Ferences és magyar álmaitokat, 
legendáitokat, történelmeteket, - katolikus, Ferences és magyar hitl)ilágotok 
reményteljes és szent s:erelmű énekeit, a Ferences szíl)megosztó szereletet 
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és a lankadatlan, törléneimet építő aktivitást, törtetést a szebb és gazdagabb 
jövő Felé ... A "Magyar Umbria" ,·eményteljas, virágos mezején szedjetek 
virágot és kalászt, - ez a virágszedés boldog tavasza, kalászgyüjtéstek 
boldog lelkiélet és Feltámadás, az új magyar történelemnek boldog Ferences 
aratása lesz. 

Jézus szerelele vezesse és Szent Ferenc Atyánk őrködő szeme kisérje 
további útján, a magyar történelem Ferences útjain ,: rovinciai iFjúságunk 
kincsét, Provinciánk örömét és reménységét: a "Magyar Umbriát" . .. 

P. Hermann Hermenegild O. F. M. 
larlományfönök. 



Tíz • • • 

Ll•lt•kkPI i.ululunk a nmltha. szt•rpfelt lapunk. a tízt•szlendös ~la~~-at· 
l mhrii111k multjitha. Lt>lkt>st•dl•sst>l kt•rpssiik a princípiumot. a kt-zdetet. 
az t•rÍÍ!-o, iidt•. ft'l't'IICt's lt•lkiilt•thííl pattanó hittor l'lhatitrozitst. a sziu·n~-n~·i
túst. a ll'llltt'klt•mliilt'•st. .\tfurakadnnk itliín. t11vlatoa s odaúllunk a liiktl•tií 
t'•ll'lt•rí;, t•l, ~Zl'lll idt>idizmnssal nt>kihan~olódott fl't't•nrt•s ifjak hoz. a ·kez
dt•mt'·n~t'zéíkhüz. az úWiriíkhöz. Csoditiattai nl-zziik t'íkt>t. szen•tjiik öket. 
"Prt lllt•rh•k . nwrt akartak . met·t dol~oztak . Tiíliik tanulunk kitar
lúst, ho~\" lllt't'jiink akarni> {_.~ akarjunk t~ol~ozni . 

.Jóitlt·i~ a Fiókhanít l'~.n·th•n pt'•ldiiii,Yút herézlt'•k köriil. sze1·etö 
gawlossi·~~al. lwlt•lt•nwhl' azt a sok-sok hitjo . .; ötletet. lelkes ~ondolatot. 
amt·l.' csak t'~.'" fiatal haritt ll'lki•lwn fo~anhat nw~. S ínw. e~~·szer kit•sett 
kt•ziinkhiíl. 1\t•n~s. Töhlwt. tiihll<'t akartak. Tlin•hií na~~-otakarúsuknak 
kl'rt>lét -- alllt'lln.YÍI't' csak lt•lu•t - lwh•szt'-lesíte!li a na~~-,·il:í~ha. Ez volt 
a ll'niik. .\Jauukhal'ltl•k a ft•n•nn•s l•lt•thiilcst•lt•t kt•t Mt•tatló l'lt>ml•t: az 

lllll'liil -1. s :'1 uusl11s -1. Ewlún liizellt• íí 1~l'! a harmadik p\•nt. az actio . 
. \ It•\ l•kt'll\ st'• u. a' liihlwtakarús. a sokattt•Yt's. Eliitt iik csohouott a h•ória 
l•dt•s\"ÍzÍÍ ,·,a ~;;kja. Ittak lwléílt•. r t'Zl'l~l' ttt'·k. Sz h -ri..;zh•mith~. l t'•lt>k-tit m:íha 
g·~iijtii~t·ttl•k. fl•lht> ííriztt'•k. tlt> t'•szn•H'tlt'•k. ho~~- t•z nl'm tiikr-lizi az , t'•letet . 

Pmktikusan ft>lkl•sziilui az l•lt•ln• . adti1k ki h•htll a jt>lszót. s e jl'lszóhau. 
ft-ln•. nst>ndt•s óhajokkal kitííztlt'lw. olt l-It múr t·~~- komoi.H~hh lap nwg
indítitsilllak lt•rn•zl'h' i..;. 

Ft•! tit r titk szit mlt•k nkat kt•( h t'.S .\la~i-.zh•rii k m·k. n.szi ll ft'• n. bizalommal. 
mt·~ 111'111 t't•llt•nl•sst>l. S .\la~iszh•t· al.\"jllk 1 P. llt'l'mann llet'llll'ne~ild. 
mos ta n i prm i ne i ú! j..; Fíía '·',·lll k ) nw~t'·rlt>ltt• éíkt•l. Lt•lkes szen•tettel ka ro Ita 
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fel buzgalmukat, segítette, támog.aUa jóakarásukat. Engedélyezte a lap
szerkl•sztést. Isten áldja meg érte .. o 

~ eg~·szerre mozgalmas lett az öreg gyöng)·ösi zárda klerikátusa. Itt 
az újonnan kijavított írógépet próbálgatták, amott a készülö rajzokban 
~~·ön~·örködtek, s néhány komol~·abb író kész munkával örvendeztette 
meg a szerkesztöséget. Természetesen nem ment minden oly simán, amint 
kiterwzték .. \z írógép nem vált be. :\ már nag)·on öreg másológép zselatin
h•kercsei is szerén~·kedtek, halván)·kodtak. Íme; eg~· lépés és tengern~·!i. 
t! ond~ Sziirkült a kilátás. ,, De az akadál~·ok nem állíthatják meg az igaz 
ldkesl•dést eg~·enes útján ) . Kiizdöttek, bajlódtak és elkészült az elsö szám. 
Ft'r-ences szíviik fiatal hajtása. Ú, mil~· szeretettel adták kézröl-kézrc 
szorgos munkájuk elsö eredmén~·ét, ezt a picike, dalolnivág~·ó madárkát. 
nw)~ a hiiszke sasok énekkarában, pianino-bátortalansággal talán, de 
i~az mindigakarással akarja énekelni, szívszakadt-énekelni az igaz Isten 
dicsüséuét. 

~if.,gken'sztelték az ; újsziilöttet > : "Mag~· ar l" mbria , . Két szó. Bátor· 
kift'jezöje minden törehésiinknek, mert g~·ön~·örüen kifejezi azt a két 
szt•llemet. me)~- kis lapunkban összl'Öielkezik t'g~·etleneg)· kifejezö és ter·
méken\" szellemmé. 

Igen~ Ferencesek vag~·unk ... mag~·arok vag~·unk. Ezt a két fol~·ton 
szt•n'ft'ft wilunkat wnja eg~·be összeölelkezö eg~·mi&stakarással picin~· lapunk 
\la~n ar· r mhriil -s szelleme. 

'' 
l~s útnakindult az l. mhria . .\ pax t' l homun édl'S sziilöttt•, a 

pax et honum jeg~·éhen kopogtatott mindeniitt. ahol fiatalosan én() s 
IIH'gérti'• szÍn'k dohognak. S í nw~ ~legn~ iltak a szíwk .. \z an~·agi és szel
lemi túmogatúsok nt•m késh•k. Buzdíti&sok. .Jótanáesok. l )c pénztwl i ajún
dékok st•m . .\ag-~·on-nag,,·oH sok megt.'•rti) st•gíti) m·,·ét kt•llt•m• leínnmk, ha 
mind t•mliteHi akamók. Szh·ii11klwn élnek ük. Biztoll tudjuk. hog~· ott ft•mt. 
ahol aran~· a lwtií és tisztúhh a Jútils · mindaHH~·iok Ill'\·e ürük juta
lomra \Úr. lmúiuk l'Zért szállnak mla ft'!. hidús színt'l. úldúst esdíi11k 
Hújuk lsh•Hiinktöl. St·~ílségiik nt.'•lkiil kitudja. min• jutott mlna · kis 
lapu uk fl'jliídésmeuete. S íuv ... :l Fohtouos t'''H'Illetes Wkélt•tesl'tlt~ssl'l. ' . . r-. 
tíz .:.,. m~mkás l'l'l'thnéH~·éH'I jubileumhoz jutottuuk . 

. luhtlt·m~_t ~ Ennek a szóuak kíilönüs nmí.zsa ,·an. \lt•gkapja. lelkesíti 
az t•mlwrt. ( )römüt kt-ltegt'f. Let ü nt idüdamhot. kisehh. ,.a.,.,· na.,.n>hh r-. r-. 
túmlsú~ha szakadt multat n•jh•get. l>e nem akill'lnil~·t•u multat. .luhilúlni 
c~ak a dul~us t•mlwn•k tud11ak és lllt'l'ltt'k. Csak t'Zt'kJit•k jeiPut a lllulluak 
az t'tllli•kt•zl·~ ~ú~rn.' Ú ll ,·aló ft'llt·hht'llt'"t' iiriimiil. iirlltt')lt'l. .\ n· u.' lit'. lusta 
t•mlwml'k llt'llt JPh'Ht a mult St'llltllil. Csak útkul. lllt'U \"Údal. \t'ki ami 
l'lmult. \Í~~za Sl'lll jii liihhé . \l•kíi11k \isszajütt. .\z ~·mli·hzé . .;. az üriim 
postújiur. Eg~ mmtkúha11 l'ltl'lt életrészt. tíz l'SZtl•HdiH jt•lt'Ht Jlt•kíiHk ez a 
szó. :-:.ok-sok kíizdésriil, kitartó akarilsról lllt'st.'•l. Buzdít. hútoi'Ít, t•r·iit ad a 
to,úhhi harcra. 

l\ is Lapmtk ~ ~lt·gt.'•rtjíik 11éma pri•dikúeiódat. .\ tíz l'szleudiin ken•sz
tül r:ul halmozott. soha lllt'g" nem kist•hlwdt'lt szt'rt'lt'l m•m fog- megkist•h
hedm sohast•m. \l'lll l'llgediink a mostoha tesht.'•r sorsúm jut11i. Lt'lkíinkt•t, 
h•ví•ken~ r.karúsunkat csókoljuk helt.'•d, s l'l'lltt.'•ljük, t'lllll'k l'l'l'jt• tt'rhisz 
mí-g sok-sok tíz t•sztemliiu ... 



A pálma éneke. 7 

Olvasóinkhoz is szól a jubiláló Umbria. Tízesztendős tisztatükrű 
g)'ermekszemét bizalommal emeli mindegyikre külön-külön és köszön és 
kér. Kér továbbra is szeretetet, jóindulatot, megértést. 

S végül, - de lélekben először - emeljük szemünket az égre. A 
Mindenhatóhoz, aki nélkül minden hiába s minden lehetetlen. Ami kis 
lapunk is elindult az ű . erejében, fejlődött az ű segítségével és most 
hálálkodó örömmel jubilál az ű dicsőségére. Nem felejtjük el egy percre 
sem, hogy <(Übenne élünk, mozgunk és vagyunk», hogy űbenne minden 
örömünk és dicsőségünk. űt keressük munkálkodásunkban, hogy majd 
«•gyszer űt élvezhessük nyugalmunkban. A virágbaborulásnál, gyümölcs
érésnél kevés az emberi tevékenység." A napot és világosságot, gyökeret és 
erőt Isten adja onnan felülről. Mi jóakaratú igyekezettel közremüködünk 
s imádságos lélekkel, reményteli szívvel várjuk az eredményt. Igen! Mun
kálkodunk s várjuk a további eredményt. 

Nagy örömmel közöljük az itt következő cikkeket. A <Magyar Um
bria ' lelkes alapító gárdája bizonyítja be általuk azt, hogy nem zárta ki 
szeretetéből e kis lapot, hogy előrehaladó, s most jubiláló életével együtt
érez, eg~·üttörvend. 

Ol~·an jó ezt tudni, oly vigasztaló, bátorító és lelkesítő ez a tény. 

--00--

A. pálma éneke. 
P. Odiló Altmann O. F. Jll. 

Lassan növekszem. 
Időm idelenn lassú türelem. 
"inden növel. Számomra nincs 
korimérés, se fa~~·bilincs. 
:\ön• l az éj, amel~·böl keltem, 
növd a fén~·, mert megöleltent! 
:\övei a féreg, amely rágcsál, 
nön•l ,-ihar. me ly ·raj tam járkál. 
Befogom öket mind, ahol ér·em: 
húzzúk égTe a tt•r·ehél~·em. 
Zúport. hííség-t•t híwn illlom : 
\ií11i: az t'l-l"~l'llt•n muszújom. 
Lent a ,-i lill-l". dt• ft• jem fönt, 
s ha jíí az óra. nwl~· majd kidönt: 
díszítt•m házitt s g~·öküt eresztek 
kertjl•lwn .\nnak, aki felnövesztett 

.\ j uhiláló ill ag,var [" mbrilínaf .. · 
sze re tettel ajánlja a fordító: 

P. S:edií Dénes O. F . .ll. 



Rüar,· Cakadt a Mátt·a aljain ... 

Amikor <'~észt•n az assisiheli Ft•J't>nrC:• lt•ltt•m. músodik I~dt•snll~·úm, 
nz ösi 'Iariána Pro,·inria C:•ppen éledezett a kommiin C:•s Triano11 aiC:•Ihú~úhól. 

_\ nag~·nmltú koro11ázón'troshól l'lnH'Ill'kiilt IPnló~iúHkoH púran lt•zPH!-f
tiiHk. Eg~- szál <'llllwr, rsekt>l.Yst'!-fl'lll. l'~.' l'Sl'~~ t•tliil kt'P' ist> l IL' n fplsíík urzust. 
Eg~- pmbt>ml'k l'liínd11i? (;oHdot okoztam t•liiljúróimHak. IIIÍ).! n''l-fl'<' ú~.' 
döntött<'k, ho~~- Plllll'l-f~-l'k a tesh-t-ri Kapiszirima Prmi11ciúha. 

BPmnultam n ~lútraaljn. Jll•kt•m zalai llHI).!,'al'llak, l').!t'SZt'll újszt'l'ÍÍ 
,-ilúgáha. Fl'l<'dlwll'tlt•n, keth-ps C:•s nwlt·~ i'o!-fadtatúsm talúltaiii a hírt•.; 
1-f.'Űlll-f~-ösi klaslrumhan. ~li11lha millllig t').!.'iitl lt•ttiiuk \olua. Oh dic.;!', 
katolika E~~ húz. t•z a ll• míín•d ~ 

l>L• lll'lll lll<'llll'm G~·ün~.Yiisrt' t·~~·Pdiil. ~zíwmlw11 ott loho).!Oit az 
Ifjúsúg lún~ja. BP-IwköszüntöttL•k l'l-f~<'s szúmai. 'liudt'u alkalommal 

iillm'pet jdPHI<'II szúmomra. Csak - Ú!-f~ miut akit lla!-f~Oil szpn•liiHk. 
soka t heszt'•llt•m róla. ~ziill'lt•st'•rííl. akadúh a i ról. !.!' íízPimt'•riíl s 111 i 11d -. 

'. 
a11miszor útt'•llt•m a nw~iJHlulús t•dt•.; iz!-falmait. 

lliúha. a lú11,g- nll'h'l:ÍI. ha a közl'lt•ht>ll Hl!!\ uuk. akúr akar1'uk. akúr 
l t. • 

nem ... ! 
_\mikor azlú11 a kön•lkt•zíí laHtsz Plsíí 11apsu).!ara ,-.:·1-fil-frsókolta a 

,-ilágot, rüg.' fakatit a 'lútm aljú11: a 'lal-f.'ar l mhria . 
Jól t•mlt•hzl'lll a lwlllll'l'llh•spk lúzas tauakodúsúra. l )am i. l )ami. 

Kapa C:•s Szalt'•z tPstrC:•n•k összt•tlu~ott fl'jt•n• . . . a ,-t'·.;zmada r;tk ra ... 
lll'ht•zsi•:.rek l'lhúrítúsúra... Itt-uti maHííwrPZIIi kPIIt•ll. .\z ~·:.r,·ik lll'ht•z
mt•ll~·pz0Hél pl>ldiml t•z hatott: a mariiumsok11úl ll'IH·I. Hl'kii11k ·,;<'m:> 

Oh holdog. szpul iz~alommal lt•li uapok. Lúzas 1-ft'p<'li•s a lllt'Sit•r 
szohújúhnn. ft'•li).!-llll'ddi~ lop,·a. ~liutha esak lwllaHÚIII. ami ut Fr. i >amjún 
aszkt'•tikus liiHilkújút jó HÚgrúdi tújszúlússal 1-ft•ph<' diktúlja t•s 111<'1'1 .iúl 
111011dja ~zt•HI l )picolus IH·I~t·lt: IIIPI't júl IIIOIHija Sw11t l )ajkolusz . 
amin majd szC:•t pukkalitam Ilt'\"l'th'mlwn. 

lcliik szahultún1l a rii~.'lwn dn•jlt·tt bmh . .;zirom. szí11. illat kifPslt>tl 
(•s tíz röpkt• psztPndíí alatt sok hannas. khúuatos. Plmt'•t i·~ szin•t holdu
:.rító g' iimiilrs(it hozot t. 
.._ ~lag,ar l mhria. Tt• fú,ú izmo.;;Hbtl ft•n•JH't'"" Ha~-, ígt'•rt>l. hibzkt~ 
i"1rii1ll tüli l'l. hog~ rii!!.' fakatlú.;odnak tanuja IPhl'lll'lll '. · .. ' 

Uj. \irulj. lllt'•!! .;oJ..-.;ok t'•dt•"" g_,iinli-,k.;iil hozz: ad llltdlo..; a11110"": 
Pú pa. 

fJ. llor/,·tí llort·t·ll ( )_ F. l/. 
IIHI;,!i.;zlt•r. 

- -x----



Tfz éwwel ezelótt . .• 

Eml{>keimhől nem mosta el az új élmén~·ek sodr·a, nem veszett a mult 
távoli ködéhe. Mintha most is ott állnék a magiszteri szoha közepén s 
a~~ódva fig~·elném P. Magiszter, jelenleg Provinciális At~·ánk szavát. :\"em 
új a gomlolat. nem is ag~·amhan sziiletett. de a kezdemén~·ezés mégis 
rúm húrnit; vállalkozót kerestek. A ferences ifjúság vág~·ainak beteljese
dését ,-árja. :\"em eg~·szer indított már· új lapot. de az an~-a~á köriilmén~·ek 
a h•gsziikehh kl.'rt•tek közé korlátozták. l>e ma talán mások a viszon~·ok. 
a nw~értés is na~~·ohh. Testvérprovinciánk lapja az < Ifjúság . már szinte 
a rilúgot járja . 

. \ helsö indítóokokat P. Magi~ztf't' fedezi fel lelkes szándékunkhan . 
. Jól tudjuk, hogy nem vag~·unk \ilágmozgató erők. J>e n~mcsak nag~-. 
hant•m kis ,-ilá~ok is rannak. És a pap apostoli kötelessége e kis rilágok 
mt·~hódítúsa. l>l' talán nem is elég az e~.rik szószék ez ó•·iúsi feladathoz . 
. \ músik szószék a n~·omdagép. mel~- azonhan (•ddig más iramot szahott. 
múst prt'•dikúlt. És a fl'n'nCl'S lelkiilet hl'lsü intl'nzitása már is megkísérelte 
t' szószék nw~hódítását. :\"ekiink csak n~·omokon kell júrni. A nici fer·ences 
n~·omdúsztestn:•n•k mellé irodalmilag képzett páterek kl'llenek, kik rendel
kt•zzenek a toll hatalmával. A tollat azonhan ki kell írni. mert a mesterek 
írásai is először a papirkosárha kl'l'iiltek s csak azután a gépek éhes szá
júha. Ezt a feladatot akarja l'h·égl'zni az ifjúsá~ új lendülete. mel~- csak 
az(•rt kér n~·ilránosságot. hog~- az .\lma Prm·incia mondjon rélemé11~·t 
ll'gkisehh fiairól. 

Szél rúzta meg a sarokablakot s szeniorommal (P. Jl'nÖ) úg~· érl'ztiik 
t'"Y }lillanatiu· ho•ry a tenez•retések deriilt e•rén Yihadelhők borono·anak. 

l"', r-• r-. r- r- ~ 

ldt•nliznmsért kiizdt•ni. ntindig akadál~·rersl'n~·· ~lt•rt hár P. ::\lagiszter 
azonnal hizalmáral ajándékozott meg és támogatásiu·ól hiztosított, mégis 
(·ppt•n ií mlt az. aki az érem másik oldalát is nll'gmutatta. 

:\fi lesz u lap irán~·a? Hog~·an fognak eli~azodni az álmok ezedélt•
s(·~Mwn. m•m lll'fol~·ásolják-e az irodalmi irán~·ok? És az an~·agi néhézsé
~t·k. nwl~·t•k már ann~-i nenws szándékat felöröltek?!! 

Dt• mi t•z az ifjúságnak? l\lár találtunk ,-alahol eg~· rossz h·ógépet. 
amit fr. Yilmos me~ja,·ítana: a sokszorosítót kölcsön kérnénk és a megértü 
szíwkn• is számítunk .. \ szl'llt•mi mtmkásgárda szintén mi lesziink. kiket 
talún hamur l'lfl'IPjtenek. de jömll'k utánunk ol~·anok. kiket talán az 
i rodaJomtiirt(•n!'l is t•mJl'~t'tll i fO g'. \ ft'l'l'll('l'S SZl'IJt•mt'l' sziiksége \'311 a 
111a~.'ar n(•prll'k is. s mí. t' szt'llt•m mu11kúsai t•zt írjuk lapunkm: ~la~_, ar 
l mhria . E kt'•t szó tartalma. irún~·a. t'•ll'tt• a mag~·ar fe•·enn•s ifjúsá~ 
mimlt•u uemt•s tör·ek,·ésének. 

U•h•klwu odarüppt•m•k a ~~-ö~~~~-ösi kolosto•· óriitsholtozatú fol~·osói 
alú. ho~~- lwpillautsak a t't•renct•s ifjak cl'lláiha. .\z ifjabb nemzedéknek 
csak ~··atulúlui ll'lu•t. i~az uag~Tahccsiiléssl'l. mert a cellákhan komol~
IIHIIIka foh·ik. ~zt•ráfi .\h·imk áldását látom rajtuk. És mi. az els() ~árda 
tagjai. ue•'n khimhatunk' johbat. t·~~- új é\·tiu•d hajualáu. minthog~· ez 
iridús kísrrjt• millllt•n szt•nt szúndt~kukat. és munkájnkat siker koronázza. 

· P .. Ylít'a.Y 1\apis:trcín O. F . . 11. · 



Emlékezés. 

Jól tudom, hog~· minden szuhjektívizmus nívótlanít, de viszont azt 
st•m felejthetem, hog)' a mult még mindig tanít. fgy hát engedek a jubiláló 
Mag~·ar [mbria felszólításának s mint egykori öreg csáklyás, elmondok 
t•gyetmúst. 

.l tanács. 
H ~• tizenhatesztendős szerzetes életem útján visszafelé megyek, fel

tartóztat azaz élmén~·sokadalom, me ly az 1 g 2 7-es esztendő első hónapjaiban 
az ősi gyöng~·ösi kom·ent teológus ifjúságát lázbahozta. ~ap mint nap 
~~· üléseztek ·: a harát-fiókák. Cg~·an mi volt a téma? Hát, hogy menn)·ire 

nwg,·últozott a ,.iJág, s hogy memt~·ire mást vár lelki vezérei től. Ezért a 
tanulás, a tudás, a lélekszeretés sth. kevés, valami újszerű lélekmentés 
kdl: Eszmeza,·arban él a ,-ilág, - akkor hát eszmetisztítás a fő! Az új 
ft·g~-n~r a sajtó! .-\ ft•rl•ncesség sem maradhat el, - várja az élet. Hajta 
hát: - Leg~· en a multé az édes, mosol)·tfakasztó, de egészen sziíkkörií 
Fiókbarát és jöjjön a modern s mégis ősi szellemií, az igazságot üg~·esen 
életre,·áltani képes formakészség, jöjjön az assisi-i Pátriárcha magJaros 
szelleme, jöjjön a ~lag~·ar Lmhria. S jött, - íme tíz éH~ már! 

.-\ .. tanács i ig~· jól tanácskozott. Hog~· sikerült ez nekiink :l Mindeg)·i
kiink külön-kiilön ,-ilág ,-olt s az eszme úg~· összeforrasztott, hog~· színes, 
illntos, zamatos egésszé, élő. e)e,·en eg~·séggé váltunk. .\z eg~·éniség fel
oldódott a sze nt közösséglwn. ~ag~· kincs ez! ~lá r ezért is érdemes lett 
\olua útjára indítani a ~lag~·ar tmhriát. 

~lindl•nki megkapta a maga posztját : a jó ön•g, si)t had,·iselt . 
n·zt"·rtöl, fm "arcellótól s ment a munka. ~lent tüzcsen-frissen. de uem 
t!t•pit·sen; a szellem, a lelkiilet diktálta a tempót. ~ekem a g~·akodati 
rész jutott. 

Pacalo:ás. 
- 'h•gmn az eszme, tessék húsba-gondolatba öltilzlt•lni! - hangwil 

fdt•l.t 1:1 kemén~· parancs. Jöttek az .irók·, forrásmunkákat kérlt.•k s én. 
sz"rongú kön~ ,·tá ros, szomorúan tapasztaltam, hog~· nag~·on sok u hiá
u_,·uuk. 'lcgtauultam ft·•·cncl•sen, hízón kémi, kön.Yörögni s m•m t'l'C<hni·n~-
tdeJ!iil. Sziporkúztak az at!~·ak. lázasan fol~·t a munka, gondolalslíiletés és 
t•r{·s. -·- eikk,zíirt-t lt•tf a ,-{·~c. 

- ... ~id ut a momússal.' sietni. sit-tui:. - harso~túk ..;zúmtalaJJszo•· a 
11~ l)!lldah•st{:l... ulilll · éht•s szdh•móriúsok. ük mitsL' tudtak a mi n• rej tékL•s 
JIHIIlkúukról. \cm llll'nt a litografitlús, a sokszorozits. Hé.,iek \oltak a 
zsf'latin tck<'rcsck, 1 o- 1 :'. ,-jz {•s ,-érhóh·ag wlt a kezii11köu, ~ami cr ,.~,·-e•r' 
oldal az éj cst•ndjéhcu nwgszíilt•tt•tl. tt'l~fil, Karcsi, St•lwsh·én~ \cúm~~. 
díjbukozóknal... szegődhettek ,·olua ,·elem l'g~·iitt oh·an ·.mus~kliuk ·' nütt, 
mire kész lett az l'lsö szúm. l h· j. dc Ha~_,. a csabl<t' örü me a 'trónörökös.> 
szíil<'té~ekor, hát ,-alami ih·en öröm ,·olt a miénk is! :Kész a Ma or,· a•· 
r •. ubria ~ ·- harsogta a lúzas ifjúság, szinte sírtunk az i}römtöl, p~·~líg 
nul~·en szt•gén~t·s wlt. l h• hiúh11. szt•J't•lt•lhcn fo~aut, szeretet sziilte, 
szt•n•tetet é.:, nag~- ürümüt sz ült (;keln w~ Ez az élet tünén~·e. 



Emlékezés. ll 

A pacalozás tanított meg bennünket szinte a pillanatok értékére. 
Kifogyhatatlan türelemre, okos elöregondolásra, állandó munkára sarkait. 
:\ Gondviselés megengedte, hogy jó Lektoraink minden munkánk ellenére, 
vagy annál inkább, drákói szigorral követeljék a «leckét» s mi tanultunk, 
tudni akartunk s nem sikertelenül. A szegény pacal, a zselatin-tekei·csek! 
-· a nemeb adakozók jóvoltából - hamarosan öröknyugalomra tértek, de 
én még mct is szívesen örzöm emléküket. 

Pompás szórakozás. 
Ahoi sok fiatat él együtt, ott napirenden van a vita, uem egyszer 

a parázs veszekedés. A kisbarát is hús és vér, benne is áramlik, vulkáni
kosun ki-kitör az élet, ha nem rombolóan is. A Magyar Umbriás gyöngyösi 
Idérosból ezidőtájt hiányzott ez. Megihletett bennünket Umbria-Huf!.gária 
szellem<~ s mi, ha vitáztunk is, csak arról folyt: ki, mit, hogyan írjon a 
legközelebbi számban? Továbbá, ki gépeljen, ki segítsen a sokszormásnál, 
ki a fűzésnél, ki rajzoljon, ki korrigáljon... s mindig, t~bb-keY'esebb 
szóval, de meglett a munkabeosztás. Semmiféle osztályellentét sem volt 
köztiink, a studens Páter úgy vette ki a munkából a részét, mint az 
imént érkezett filozófus. Öregek-fiatalok vidáman, ferencesen dolgoztak 
t.'~D·iitt. Igazi testvériség volt ez s letagadhatatlan: jórészt az lJmbriána~ 
köszönhettük. 

J ó iskola volt. 
:\ekcm legalább az. Dolgozni addig is szerettem, de lelkesen, letör

hctctlcnül, ezer akadály ellenére is a cél felé törni, célt érni a Magyar 
l"mbria tanított meg.· ú, hányszor születtek bennem cikkek, gondolatok 
a 10-20 perces szünetekben, mil~·en serén~·en írtam, csakhogy semmi 
késedelmet sc szenvedjen a ,< n~·omda >. Munka közben is, dolg_?zva is 
terwzgcttiink. Számtalan ötlet született, hogy hamarosan meghalJOn, 
de mindig maradt valami, ami mégis csak megvalósult s egész jó dolog 
lelt heWle: új dísz, üg~·esehh fűzés, g~·orsabb gépelés, kevesebb festék
fog~·nsztás, tisztább lapok stb. Szellem és fizikmn éberen, hűségesen 
Pg,,·iitt dolgozott. -

~ok-sok idegölő fáradságomat töltötte he lélekkel, szellemmel az a 
tudomán~·os , ,:an~·agias» munka, meiJet a ~lag~·ar Lmbriának köszön

hPtt.•k. Eg~·ik irán)· se csökkent bennem, sót harmónikusabb, eg~·ségesebh 
lt.•tt. lliszt.•m. hog~· nemcsak én vag~·ok hálás mindezekért a jó Isten után 
a \lag,,· ar r mlwiának, hanem azok a tízezrek, talán százezrek is, akik 
lelkiiq-r tisztultak. ruhúzkodtak. t.•ttek. ittak, kitt•ljesedtek munkásságom 
11\0lllÚn. 

· Kh·únom a :\lag~·ar· l·mhria gárdájának, :\lma Provinciánk szeme-
fl•ménPk, értse mt.•g a multnak jt.•lentszínesítö, nemesítő erejét s úgy 
aka.rja jdt.•Hét multtá tudni eg~·kor, hogy még életdúsabb jelen fakadhas
son ahhól az utánukjö\"Ök számára . 

• J úsz he ré n~-. 
P. Kiss S:alé: O. F. M. 

magiszter. 



Pa nia rPi ~ úllapítja 1111'~ a 'ilú~ IPghiilc~t·hh c~t·ndt•'lt•lkií ;..:i"•rii;..:· 
g· t 111 • l ol k t ;zúj a. 

l'nnla n·i: i~azúl hízon.'ítja a 111o~l juhilúlú I..Pd\1'~ ""·!.!·~·~~· l mh-
1 ia j,, Jllt'l'l Jllf,'l.!" l''ak az in~t'•nl kiiliiZ!.!PIIiik a ~ziili'tama na!.!\ l.!"\iitt\lll'll
~~·cr(•n•l Jlóhúj.Úit<~k ~ZÍIIl'~ ~zalla!.!"Ol'~kúi't. ~ Jll;.ll·i,.. lllt'l.!". lla!.!"~<·1hl~. l.!"\i·lli\Ü-

r"' • ' l t. l. • 

ríí~(·~gl'l ~Zt'tlllt'•lhl'ljiik a lt·g~zPhh l'l'lllt,'ll.\t'kn· jogo~ítú ~ .. rdi'diikorhan 
'aló lt'·p(•,..{•t: Pa nia n•i ~ \z !·ll'! l't•jli'•dik. \mi 1·1. \il,!.!~ t'•IPIIH·z larLtzik: 
ÍZl',l.!"-IIIOZO-,"· 1111'1'1 az t•ft•t t'!,!"\ ji" J. l'lll'l.!"Zl'!l'~~~··!!t' lll'lll a It• JI\ l'!!"l' 

\. • l ( 

i Hon· n· a ~l' l p~o. 
\ c~t·ndl'~ ,jlúg lllt'gC~l'IHit·~Phh lt·lkíí .;zt•mll•li'tjl' az akkuri adott-

<•l.!"ai 111Íall rii,ídlútú -. az t'•IPII'I <''ak L•h 11i. 111Í11I a nal.!"\ l )una kt'•k 
\Í~t'•nt•k hiimpiil.'!.!ií hullinnait lútthalla. PPdi~ az t'•IPI llt'llt :~.Ilag.' fol~úk 
c~PIIdl'~ "·' ug:d ntú,al hiint piil_, Ü!.!. hant'! ll a ki loml•lt• rPkt•l ~ mt'·rfi'tlt h•kt•l 
1 !P lit i"llll'l'i'> c~illal.!"uk !!\ or~a~Ú!.!"(I\ al roha 11 ~ 

l ". t 

\ tnakntkoztno~z ~ mikrokozmo~z c~odúi ~zinh· !!\OI''a~Ú!.!Í n·konl
\1'!'~1'11.' t n•ndPznt•k. Elkl·pZl'lllt'ti'!IPn l!.'or~a~Ú.!.!"gal cik•ú.znak ;; c~illa,!.!·th 
,·.!.!. i~tlll'l'l t'·~ i~mt•rl'llt·n 1'11!.!"\0!!ÚÍ .. \cl-l~zúrm ú madaraink a It'\ t'!.!"(', t'•lii 
t>~ldiu·i kirúhút i~ Jlll'!.!"~zt·l.!"'·':nítii ~I'IH'~t'!.!"l.!"l'l ·~zPiik a II'H'l.!"i'•lt•n!.!PI'l. ~t.t'•
dít•'i. iratltlll:.t! diihi'tri'•.~nt•k. ;, kí,!.!.'ÚZÚ \O;t:.tlko!o~.;zu·ok. \t'l'~t'lt.' 'gt'•pk•••·,ik. 
Hoha1111ak a !,!t'•pt·k. futnak az t•ndll'n•k. ldt·.: . .rp:'d,;tllk Ílt'lll'lt' ~l'llt litarad 
~okkal alul L!"\lll'~a-.:au·han Ltlu·lt-ink. ~zikrat:l\ irúink lt•ath~ain. \ali-l' :-za

nlllk \ag~ r·~;,k kl·p~PIPtiink j, a rúdiú. a ft''"·' ~I'IH'~~~··gt'·n<> El tudjuk-t· 
e~ak kt'·pwl11i j.., az atomok. jo11ok. ionok t nagjainak lltozg:'t~-iralliÚ! :> ... :1 

:\lindt>ll rohan: t•zt'•rt m:•ndhatjuk ~ 
:\lin•l a rohanó l'IIIIH'r maga i . .; az l•lt·t ~zl·diilPtl'' iranaúhaa M. I'Zt'•rt 

ma IP!!Íilkúhh i~ az IPbzik lll'ki: ami mozo,l.!" ~ t·:~zrt'\l'ltt'•k t• z t azuk. akik 
az Pmlwn•k tP~ti-IPlki ~ziibt'•giPIPÍnt>k kiPII•gíll·~t'·h«"•l t'·l~~t•k. 

Í!.!.' :;,zij(p(ptl lill'/! llt'g\\1'11 t'Hl'l t'Zl'lt'ítt az ÍliiiiiÚI' \ ÍIÚ!.!C~idÚ\Ú ft•j
liídiitl: a lll (J: i. nll'l\" az t'•ll'lfplfol.!":'t't :;. 'ilúl.!"lll,'ZPIPI irúm ítú ~zi'trm íí hatal-
mat s Priít kt:•p\Í-it•ii ~ ' ' 



Mozisbarát. 13 

Eg,\-két énel ezelőtt a vetítő görgőit kimondhatatlan sebességre 
korhácsotta fel a~ a forradalom, mel~·et a keskenyfilmek (8, g és fél, 
I ll. I 7 és fél nulliméteres) ill. éghetetlen filmek felfedezése idézett elő 
a mozinak úgyis rohanó életében. S ez a nekilendülés évek pergésével 
nl•mhog~· veszítene gyorsaságából, hanem nap-nap után a színes, hangos, 
plasztikus moziról mindig hihetetlenebbet hallunk. Angliában pl. a L. N. 
E. R. vasúttársaság vonalain közlekedő egyes g~·orsvonatokhoz filmszínház
nak ber'l'lldezett különkocsit kapcsol, ahol '•-" kén~·elmes bársonyszékben 
az utazó közönség filmleadást élvezhet. A müsorok rövíd és színes kes
ken.' filmeket tartalmaznak. 11ult év júniusa óta több mint I ,ooo előadást 
tartottak és azt 1 6.ooo utas nézte végig. Amerika az elmult évben töbh 
mint ~~.ooo gépet dobott a piacra, I.ooo.ooo méter filmmel. Ezek értéke 
I. jOO.ooo dollár. tg~· tudjuk csak elhinni azt, hog~· Amerikáhan az otthoni 
c:-;aládi-mozizús az eg~·szerübb szórakozások közé tartozik (már nálunk is 
illegh•h•tös sok lwl.n•n ~ ~). .\émetországhan már megalakult az els ö kes
hn.'film kölcsönzőközpont höséges néma és hangos kölcsönfilmmel ... 

11úr a normúl (rohhanó. g,Yor·san égő 35 nun-es) film is 2 5 év alatt 
lwl.H•l szorított magának az iskolák falai között is. hog~· a nevelésben és 
az ok la túshan. ll>n,wgéhen rejlö szuggesztív ere jének nwgf ele l ö részét ki
H'I.!H' .. \ keskendilrnek pedi<r eo-yszerre me~rhódítottítk a tudománY fákha-• • l:"' l:"', l:"' " • 

'iviii l s a pt>dagógia csl•ru.les herkeihen valósitgos lázadást idéztek l' lő. Az 
Psenlt'll~eht fig~l'ln• hizon~·osra mondhatjuk. hog)· az oktatás és a newlés 
arculatút nz egész ,-ilúgon csakhamar lén~·egesen nwgváltoztatja ~ Csak 
\,·.lul'!orszúgra hivatkozom - e ti•n•n az elsőség dicsösége csonka orszá
~·unkat ilh•ti -,hol 1~)3',-lwn (június) az ország nlinden iskoUtjáhan 
kiih•!pz()vé h•lli~k a filmoktatást 11inden tanuló ney_vedé!'enl,·ént 20 Pfen·
nin~·et kötdes filmoktatils címén fizetni. Ez a l'f.'ndelkezés köriillwliil 
1 o' milliú márka évi brvétclt jelent. .\ kihízött cél f.'lérésére hatalmas 
filmsok:-;zorosítúst. filmg~·ártúst és filmYásúdást indítottak nwg. Eddi~ 
kh. (iu.ooo i~kolúhan történik már filmoktatás: j.ooo wtítőgéppel. 6o 
drh. oktatófilm készült el és ehh()} 2 5 f.'zer· mú~olat van forgalomban "i é~ 
fi•l 1uillió nrúrka i•rtékhen. (Az egész mag~ar filmoktatásnak eddig ?.Oo.ooo 
P úll rerulelkezésén• ~) 11ag~·arorszitghan i., litzasan fol~·ik a munka. mert 
a filmoktatás I ~~3 '1-töl 1 április) a középfokú iskolilkhan itt is kötelezi) 
11'11 .. \ 11. Kir. \ali. és Kiizokt. 11inisztérimn a hp-i Telefong~·ár Hészvén~·
túr~a~ú~·tól 1 THT\ l'g~·l·nWrf.' 3oo drh. (eg~· drh. 610 P) kl'skf.'n~·film
\t'IÍ!iít rerulelt. rnel.wt a jPizPtt i.;koláknak jórl>szl múr ki is osztott. :\lú~ 
(·~ ~~ •k tipu~u !.!"t'Jl is ,·an l'or!,!"alonrhan orszúgnnkhan nemcsak P!.!"H'S isko
lúknúl. hallt'lll, pri,útoknúl i~"· .\ mpgfeiPiíí filnH'kPt ~eri·n~·l·r~ · készítik. 
Eddi~· kh. ~o drh. kük:-;önüzlwtíí oktatól'ilnr készült el. míg a privát kül
c:-;iinzííd·~·ni•l : tréfús. okta tó. n•gén~·es feldolgozás ú sth). go.ooo méter 
h•ht>l raktúron. 11indehhez júrulnak ml>g az l'lll•nörizhetl'tlen pri,;it 
ft>ht•IPIPk ... 

Ezt•k eliín•hocsújt;ba utún kérdezzük: , \{>zhetjük-1.' t•rdf.'kWdés, siíl 
lll'kapc:-;ulúdús n(·lkiil a 'ilúg fiainak . akik tén~·h·g mindig oko~ahhak 
a rna••uk dol.rúhan a ,-ilú!.!"o~~úu- fiainiti . e csod{tlato~ t•riífeszítését?? 

~ ~ l l' • 

\a ;.r.' talún csak a reúli~ túr ;.r.' aknak mn d hi'a tott~úguk és missziój uk n 
t'ilrrr kockúin:> \ \allú~nak nincs szük:-;i•g-e a rrrozgóki•twk, oktató, newlií 
ereji·re:>:> 
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ó. ebben a tekintetben nem szabad aludnunk! Nem szabad rövid
látóknak. szííkkeblííeknek lennünk! Egyébként szinte helyrehozhatatlanul 
elmaradunk a1. újkor igen hasznos technikai lendülete mellöl s kimond
hatatlan károkat szenvedhet a valláserkölcsi nevelés, ha maradiak és ósdiak 
maradunk nevel ö, oktató eszközeinkben! 

.\<' várJ'uk ölbetett kezekkel, ho2'.v a nekiink szükséO'es tárO'vam·aaot ,_. eo eo. • eo 
filmredolgozva mPgkapjuk. mert igen könn~·en szörn~·en csalódhatunk. 
c~ak pg~ et Pmlítt'k. Bp. polgármestere ez évben '• o drb. filmscenárium 
t>lkészítésére pál~·ázatot hirdetett (a székesfö,·árosnak már eddig is 35 drh. 
kt;~z kt-sken~- oktató filmjt' van). a minisztéri~1mnak pedig kb. '•5 drh. 
lihnjt> készült t'l s ezekh()J eg,v darab sincs hittanl,·örbe tartozó! Talú11 
l' ZU tán ké~zítik? Lehet. Eddig hír nem érkezett róla! 

Ezért mi skotista franciskánusok. akiket a cselekvés jellemez s akik 
mindi!-!· jókor megér<'zték és megértt•tték a kor áramlatainak megft•lelö 
:"ziikst;glt>teit. ne ,·úrjunk a kt''szn•. hanem n>ssíik hele magunkat e hatalmas 
hömpö)_,gií filmfol~amha: ott aztiw alko:-;sunk t'•.; szenll•ljük meg a vl>ge
I.íthatatlan film~zalla~okat. 

llo~Ya11? ' 
I. \mt>nn_,irt> tiíliink ll•! ik az t·g~·húzküzst'•gi szerwzt•tt•k .... s a hetií 

sok ht>l~n· t>ljutó t>rejl' últal hangoztassuk. hog~- a piispökikar. a Kat. 
\kció. ntg~ a hitoktatók testült•te készítfesse el nwgfelelü emlwn•k últal 

a hitoktatóknak sziikségt>s oktató. nen•lű. kultúr ... filmeket! l g~·ancsak 
a föntjelzetlt•k talúljauak módot arra is. hogy a külföldi ,-allásostúrg~·ú 
kesb•n.' filnwkPt lwkülcsiiuüzlwssük \·úmmeuteseu. ill. a sajútuukkal ki
c.;prt'•llwssük ~ 

~L Kt'•szítsiink \ag~- készíttessülik magunk is nwgfdelű fehételt•ht. 
Ez u em is ol.' a 11 u ag~ dolog és leheteth•n. ahog~·a11 dsű hallúsra gondol uók! 
1 mit r lll'kl'm is va 11 il ~·en vag~· ~~ '• o m. körül). :\em sorolom fel a Hag-y 
ft>ldolgozandó tt'•múkat. mint pl. a Szt•ntírús teljes filmezését ~ lstt'lll'lll. 
micsoda g·' ön~ iirííst'•K lenne csak az apokalipszis is). Eg~· hitzunk történelm i 
t>seméu~t·it. a ~zentek élett'•t és lt>genditit. sth.. mert t'Zl'k l'lkészítt'•sélwz 
kimondhatatlan technikai felkészíiltség sziikségt•s. hanem csak t'g~·pitrat 
azokhóL mel~eket mag-unk könn~iíszerrel t•lkt'•szítlwtíink s haszonnal kül
csönlizlwtnéuk is~ Jl~·en lenne pl. t•lsűitldozits. szertartitsok. szentst'•g-t•k. 
primícia. szh·gárda. túrsutatok Nett•. könm•nptek . . . .\licsoda ~Yömöríí 
filnwt ldwtne kt'•szíll•ui a mag-~·ar haritt éll'lt'•r()l s Phlwn öss;t:s J:l'lldi 
IP\t'•kt>u~kt•tll'siink is szen•twhw. t'•lm·! TPssék dképwlni a stúdium-z:ínlúink 
t'·h•t(•t filnu•n. {•piilii zúrdúiukat. ll'mplomainkat sth. moz)!úkt'•pt>kt>n ~;l \lit 
kl•..;zítlu•tn(•nek {•s kiildllt'tnt'•nek missziúnúriusaink az ottani t'•lt>triíl :) ~ \'alú
sú~·gal úlomha ill<J h•um• húcsújúró lwl~l'inkt•t mozin littui 1 .\lúriag_,íídriil 
kt'•sziilölwu \'1\11: 1 • • • .\t>m soroJok fl'l Whh filmrekh:íukozó szt'·pst'•gt>t. 
hi~zen m•m nag~- fantitzia kt>ll t•zek f't•lfedezl>~t'·lwz. ink:íhh azt szl'rl'tnt'•m 
mondani. illPtüle!! kt'•rdewi: Jll'lll lenm•-e t'•rdt•mes a Pro\Íneiúuak eg-_, ik 
tagjút mii\·észi mozi ft>ht'•telt•k dki•szítt'·st'•n• kikt'•ppztetni ;J 

3. Búrmih· t'1tou u w rt filnwket urmineiailau katalouizlÍ.IJ'uk s t'"'-
• • l ~ t" r--. 

mústól kölcsüuüzlwti),·t'· teg~·íik. 

'1· .\liudPill'!!H'S zúrd:íuk szt•n•zwn he jó hskl'll\ 1 I fi mm-es) mt'•n•líí 
mozgówtítűt ~ ' · · 



Mozisbarát. 15 

Bátran állíthatjuk, hogy így megszokott életünk a hitoktatáson, 
társulati gyiíléseken kezdve egészen le a nagy városi katolikos-napokig 
nemcsak új színt nyerne, hanem csodákat is müvelne! Micsoda eddig nem 
alkalmazott tömegnevelés s erkölcsi élmény lenne a sok közül pl. az, ha 
a cserkésztáborokban, Szentkúton, vagy Máriagyűdön a búcsújáró napok 
est~jén kint az Isten szabad ege alatt (vagy népmissziókon) levetHenék: 
Jézusnak szenvedését, Szüzanvánk, Szent Ferenc, Szent Antal, Kis Szent 
Teréz csodaszép életét, missziÓnáriusaink felvételeit, g~·ónásititok áldozatát, 
az öskeresztén~·ek életét, hatalmas, szuggesztív erejíí és méretíí katolikos 
megmozdulásokat stb. stb.!? 

:\z embert már az érdekes gondolat is rabul ejti. hát még a meg
valósított g~·ön~·örüség élvezete!? Bizonn~·al többen megmosol~·ogják elgon
dolásainkat: álmodozás, leg~·intenek! Holott ez a mai élet legreálisabb 
\'Onala és sokkal közelebb áll hozzánk megvalósíthatósága, mintsem e 
tekintethen laikusok sejtenék. Minden kezdemén~·ezönek. ha nem is 
didaluszi és ikaruszi sorsa jutott. legaláhh lemosol~·ogták öket. Ez 
természt.•tes. És ezt tudjuk is. l>e azt is. hogy az ernher mégiscsak repiil, 
hof{~· Kolmnhus .\merikája mégiscsak létezik. hog~· Galilei Földje mégis
csak mozog ... 

H a -· szerencsé ti enségiinkre - nem éreznők meg a rohanó élet 
modt.•n• szelét, majd észrevesszük életromboló orkánját amikor már nem 
h•sz kön11~·ü istrángok közé fogni azt az irtózatos erőt. mell~·el az emberek 
ft.>lfogúsát Isten felé fordíthattuk volna! 

Lt:•galábh mi. fiatal ferencesek, ne engedjük, hog~· núndig a \·ilág ·fiai 
h·g~·enek az okosabbak. Ez aligha fog hekö\'etkezni akkor, ha mindenki 
ann~·it 1esz a kesken~·filmek megkeresztelésére és a mozinak a szentség, 
szol~álatúha \·aló állítására. mint csekél~·ségem. akit a városhan csak így 
•wn•wek: a mozisharát. 

Szh·hül khá nom, hog~· a jubiláló :Mag~· ar L mbria sziilöttjei s ne\'eltjei. 
n X\.. század kh·{malmainak megfelelöen, leg~·enek: mo:isbaráto/,· is! 

Pécs. 
P. 1\rupn Kolrunbim O. F. M. 

--00--
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ó. ebben a tekintetben nem szabad aludnunk! Nem szabad rövid
látóknak. sziíkkebhieknek lennünk! Egyébként szinte helyrehozhatatlanul 
dmaradunk a1. újkor igen hasznos technikai lendülete mellöl s kimond
hatatlan károkat szenvedhet a valláserkölcsi nevelés, ha maradiak. és ósdiak 
maradunk 111:'\'elö, oktató t>szközeinkben! 

~<· n'•rjuk ölhett>U kezekkel, hog~· a nekiink sziikséges tárg~·an~·agot 
filmredolgonn nu•gkapjuk, mert igen könn~·en szörn~·en csalódhatunk. 
c~ak eg~·et említek. Bp. polgimnesteJ'(.' t'Z évben lao drb. filmscenárium 
dkészítésére pál~·ázatot hirdt.•tt.'tt (a székt·~f<l\·árosnak már eddig is 35 drh. 
ké~z kPsken~· oktató film j t> \·an). a mini~ztériamnak pedig kb. '•5 drh. 
lilmjt• készíill Pl s ezekhöl ey_v darab sinc . .; hittan/,·örbe tartozó! Talim 
Pzntiw ké~zítik? Ld tet. Eddig hír m•m é•·kt.•zdt róla! 

Ezért mi ~koti~ta franciskánusok. akikt-t a cst>lehés jellemez s akik 
mindi~ jókor meg-én•zték és mPgértt•tték a kor áramlatainak megft•leW 
l"zíik:-t;glt•lt'it. lll' rárjunk a készn•. hallt'lll n•ssiik lwle magunkat e halaimus 
hiimpöl~g(í filmfol,,·amha: ott azlún alkossunk és szt>ntt>ljiik meg a n;gP
Iú l ha ta t Inn film~znllagoka t. 

llog~·an :) 
1 .. \mt•nn~in• Wlíiuk h-lik az t•g.vházküzs{•gi SZl'I'H'Zl'lt•k .... s a hetií 

sok lwi~Tl' t•ljntó t>n•je által hangoztassuk. hog~· a piispükikar. a Kat. 
.\kciú. \·ag~· :1 hitoktatók tt•stiilt•tl' készíttt•sse t•l nwgfeleW t.•mhe•·ek illtal 
a hitoktatókunk sziik~égPs oktató. lll'\"elü. knltúr... filmeket! l-g~·ancsak 
a föntjl'lzt•tlt•k talúljanak módot arra is. hog~· a kiilföldi \·allásostiu·g~·ú 
kt•skPn.' filnwkt•l lwkiilcsünüzlwssiik ,-ámmt•nlt•spn, ill. a sajútunkkal ki
e,..t•r{•llwssiik: 

~L 1\.{•szílsiink n•g~· készíttt•ssíink magunk is mt•1ddelü feh·étt.•IPkPt. 
Ez nl'lll is ol.' an nag~· dolog és lelwtt•tlen. ahog~· an dsö hallásm g01ull>lnók! 
1 IIIÚr m•kt-m is nu• il~·t•n rag~· ~~ 'ao m. kül'iil). ~em sorolom fel a nag~· 
I'PidolgouuJdó t{•múka t. mint pl. a Szt•n tí r ás lt•l jes filmezését ! lstt•Ju.•m. 
micsoda ll.' iin~ (iriís{·g lenne csak az apokalipszis is). Eg~·házuuk tü•·ténelmi 
t•sem{·n~Pit. a Szentt•k életét és legeudáit. sth.. nll'rt l'Zt•k dkészítésélll'z 
kim(IJulhatat!au technikai fl'lkésziiltsóg sziikségt•s. halWill csak t•g~·piu·at 
azokból. llll'l~·<'kt>t magunk künn~·iíszerrd t•lkészítht•tiiuk s haszonuni kül
csöniizlll'lllt'llk is! II~·en lt>nnl' pl. dsüúldozás. szt.•r·tartások. szentségt.>k. 
primícia. szh·gi\l'lla. titrsulatok éiPtt•. kürml'lll'lt.>k . . . ~licsoda ~vöm·örií 
filnwt ll'lwtm· kl-~zíh•ni a mag~·ar haritt élt•tériil s t•hlwn üss;.t:s ,:t•Juli 
h•\t'•kt·n~kt-dt'·~iink j..; szpn•ppJue. {•hw! Tt•ss{•k t•lkt•pzt'lui a stlulium-ziU'llitiul 
•'•lt•tt'•l filmPn. í·piilii zitnlúiukat. h•mplomaiukat sth. IIHIZgúkí·pPkt'll ~;> 'lit 
kt'•..;zítlu•lní•npk í·,. kiildlwtn{•nek misszióuúriusaink az oltani {•ll•triiJ:l: Y aló
súggal úlomha ill ö h• nm• búcsújáró lu· l~ Piukt•t mozin littui 1 ~lúriag' íídriil 
k~·sziiliílwu ran: l . . . .\Pill sorulok ft•l tühh filmn•khúnkozó sz{•i)st•gpf. 
lu~zl'n lll' lll nag~· fa n tázia h ll ezl'k f d fPth•zésNwz. i nkáhh azt slt' n•lném 
lllOIIdaui. ilh•tüll'g kérdPwi: lll'lll ll'lllll'-l' {•rdt•mes a Prm-inci;\nak l'"' ik 
lagját mii\·{·szi mozifl'ht•ldt•k l'lk{•szít{•.;t'•re kikt•pt•ztt•tni :> ro. 

3. Búrmilv Mon nw rt filnwkt-1 mmineiaila•r kntalocrizáljuk s t•g.'-
mústól kölcsöudzlwtii\·{· t~·griik. ' r- r- • 

'•· :\liud .. m·g~·t·s zúnlá~1k su•J't'ZZl'll lw jú hskt•m· 1 r fi 111111-l'S} m{•retií 
lliOZgÓ\l'tÍtÜt! 
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Bátran állíthatjuk, hogy így megszokott életünk a hitoktatáson, 
társulati gyüléseken kezdve egészen le a nagy városi katolikos-napokig 
nemcsak új színt nyerne, hanem csodákat is művelne! Micsoda eddig nem 
alkalmazott tömegnevelés s erkölcsi élmény lenne a sok közül pl. az, ha 
a cserkésztáborokban, Szentkúton, vagy Máriagyűdön a búcsújáró napok 
est~jén kint az Isten szabad ege alatt (vagy népmissziókon) levetítenék: 
Jézusnak szenvedését, Szűzanvánk, Szent Ferenc, Szent Antal, Kis Szent 
Teréz csodaszép életét, missziÓnáriusaink felvételeit, g~·ónásititok áldozatát, 
az öskeresztén~·ek életét, hatalmas, szuggesztív erejíí és méretíí katolikos 
megmozdulásoka t. stb. stb.!? 

Az embert már az érdekes gondolat is rabul ejti. hát még a meg
valósított g~·ön~·örííség élvezete!? Bizonn~·al többen megmosol~·ogják elgon
dolásainkat: álmodozás, leg~·intenek! Holott ez a mai élet legreálisabb 
\'Onala és sokkal közelebb áll hozzánk megvalósíthatósága, mintsem e 
lekiutethen laikusok scjtcuék. l\linden kezdemén~·ezönek. ha nem is 
didaluszi és . ikaruszi sorsa jutott. legalább lemosol~·ogták öket. Ez 
természt•tes. Es ezt tudjuk is. I>e azt is. hog~- az ember mégiscsak repiil, 
ho~y Kolmnbus .\merikája mégiscsak létezik. hog~- Galilei Földje mégis
csak mozog ... 

H a -· szerencsétlenségiinkre - nem éreznők meg a rohanó élet 
modt•m szell•t, majd észrevesszük életromboló orkánját, amikor már nem 
lt>:-.z könn~·ií istrángok közé fogni azt az irtózatos erőt. mell~·el az emberek 
r .. lfogúsitt lsten felé fordíthattuk \'Oina! 

Le~alább mi. fiatal ferencesek, IH.' engedjük. hog~- mindig a ,-ilá~ ·fiai 
ll'~~·enek az okosabbak. Ez aligha fog bekövetkezni akkor, ha mindenki 
ann~·it tesz a kesken~·filmek megkeresztelésén• és a mozinak a szentség, 
szol~álatába \·aló úllítására. mint csekél~·ségem. akit a \'áJ·osban csak íg)· 
newznek : a mozisbarát. 

Szh·b()] kh·{mom, ho~~- a jubiláló :\lag~· ar L mbria sziilöttjei s neveltj ei. 
a :X\.. szítzad kíninalmainak megfelelöen. leg~·enek: mo:isbaráto/,· is! 

Pécs. 
P. 1\rupn Kolumbrin O. F. JI. 

--00--



A Szentháromság dogmája és gyakorlati 
alkalmazása Szent Bonaventúránál . 

. \z l';.!'~·házi tudomán~·ok kora a középkor. :\ skolasztika miín~lüi ol~·an 
J'l'Jul~zert alkottak. mch· századokon kt•J't•sztiil ölében honlozta és vállain 
tartotta a tudás l~atalnias épületét. Alapjait Plútó és .\r-istotelcs rakta le, 
toníhhépítette Tertullián és Szent A~oston, tetözetét a skolasztika két 
wzt'>ralkja. Szcnt Tamás és Szent Bonan-ntúra húzta fel. V. Sixtus az 
E~~ ház két olajágúnak és rag~·o~ó g~·e•·t~·atartójának , m•wzte őket. Plasz

tikusan kép,·iscli a két wzén·g~·éniség az isteni tndomán~·ok teljes foglalatúl; 
az t'•rtelcm nwglátásait és a szí" nw~érzéseit. Tamás az isteni örök ,·alósúgra, 
az ipsum esse subsistrns-re szegezi szemét s egész gondolatnwnete Istent 
t'dsl•gt•s n~·ugalomhan. mint níltozhatatlan léttcljességt•t \'arúzsolja az iunuló 
léll'l.; l'lt'·. Bonan-ntúra iukáhh élvezni. mint látni akarja az Istt•nt. Szívéhr•a 
kntat a lt•gnag~·uhh Jó. a summum honum után .. \z t•mlwt· hölcselt•ti dem
zt'•sc t•h-czeti a Szent Doktort arra a nwgúllapításm. mel~· szerint az Istt•n 
lt'·n~·e~t· a fog~·hatatlan te,·éken~·st'•g, az ünma~itl küzlü .Jóság. En·(j) a jóság
ról t'•m•kd hatalmas kötetcilwn. '"t•m híriti múst. hanem maga alkot. 

Hellllkhül szen•nc~é" l'!!\ éui~é!.r, akiheu a lÍ~águs eln:e. rendszerező tehctst'•g 
t'•s kifcjczt'í t•ríí misztik~i mt'·l~'séggel, szónoki lcmliilettel és nwlt•g szh·wl. 
e~~ esül zm·artalan hanuóuiáhan .l) .. \z ész mt'glátúsait és a szív megérzt'•st•it 
~zt•n•nrsést•n ollasztja eg~·ht• n•ndszerí•hen. ü alkotta meg a theologiat• 
mcntis l't ronlis szintézisét. .\ hag~·omán~·ok huzgó tisztt•lüjc. Ü maga is 
lwntllja t•zt. mikur azt írja magúról, hog~· m•m dlcnségt• az ú_jítúsoknak, tit• 
szt•rl'li ft•lújítani a rí•gi jól lwlúlt tl•tclt'kt•t.:!) Tiszll'lt•ltel ,·ist•ltetik nag~· 
lllt'~lt•n•. lialesi Siuulur, iránt. aki elsőnek ft•tlt•zi fel .a t'et't•nrt•sst'•g hölcse
l .. ti tartalmill t'•s azt ü kapcsolja hdt• az iigostuni áramlatha .a) .. \lkotásai 
azonhan m•m nélkiilözik az eredetisí•gct. Siít éppt•n páratlan t•g~·éniségt>. 
sokoldal ú ll'lll•lségt• ré\' én tl'lwti nw g azt. hog~ ha t· g~· kt'•rdt'•slwn til h h 
t'clt>ll'l ,·an kdt•ndííhen, töhbn~irc talál t•gy szt•mpontot. md~híil lt•kintvc 
mimlcg~ ik1wk igazal tud adni. J la azonhan mégis ,·álasztania kdl tühh néZt•t 
küzött, n•mlt•st•n a ml'llé áll, mel~· juhban kidt'•gíti júmhot' ld két. mg~ is 
szÍ\'l'H'I dönti d a ,·it;ít , .1 ) lg~· cselekszik a Szt•JJthúromsúg dogmújimak 
kih•jtt:·~t'·lw11 is .. Jde11 dolgozatunk cí•lja Hll'g,·itzolni 11a~~- nmiÍ.sokhan Szt•nt 
Bonan•ntúra tanílú~itt az l'l!\' Isten hill·omsiÍ.!!OS t'•IPtí•rííl. Eliiszik rihidt>H 
HJagúrúl a do~múrúl szúlu;Jk. azuli111 iisszdt;~laljuk a szt••·úfi l >ok tor t•l
~·oJHiolúsút az i.;lt•JJi ~zt•mt'·IHk tiihhst'·!.rt'·rííl ~ ,{•o·iil "'akorlali kiiH·IkPzt«'ll·._ 
sekl'! \'Oilllllk Ic a du~·ma · alapjún ~~eni Bona~l'lll~;.a útmulatúsa sz:•rint. 

.\ Szt•nthúromsúg titkúnak tartalma ez: az t·~;~· lslt•JJlll'n hú rom swmt'·l.' 
\Uli •. \ Szl'lll .\taniÍ.z-fl•le hitmll.is t•zt íg~· fejezi ki: .\ katolikus hit ahha11 
itll. hog~ az t·g~· Istent a llúromsúghan és a llúromsiÍ.got az t·~~st'·~ht•n tisz-

l • :'chiilt: .\ 1-la;,;til..tls f•·n·lu·o·,; tlwol,-,:.ria. 1 1. old. 

:! 1 \ou •·11i111 ial•·udo llll\a,; opiuiow·• ad\•·r-an·. ;o·d o'oiiiiiiiiiii'S •·l "l'l'roloala• n·
lt 'l.•·n·. ll. lilo. :' .. nt. Pradoc. 

:1, P. l ;,.llll'lli .\: Fr:uu·i,;l..auillllll". fi·o. old. 
L :'chiill: .\ 1-la,;,;til..u,; fo·n·w·•·• lh•·ol(o_:.ria. 1 1. old. 
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teljük ... :\z AlJa különálló személy, a Fiú is az, a Szeutiélek is. De az 
A t~· a, a Fiú és a Szentlélek istensége, dicsősége és örök felsége egy és 
ug~·anaz. 

Ez az isteni hittétel tehát azt mondja, hogy az Istenben egy a termé
szet, eg)' a léttartalom és három a személy. Ez nem ellentmondás, mert 
nem azt állítja, hogy egy egyenlő hárommal, hanem azt, hogy az egy isteni 
lén~·eget három személy birtokolja. «A közös egy isteni léttartalomnak 
tehát három eszes, öntudatos hordozója és birtokosa a három személy. 
Ez a Szentháromság titka és igazsága».5) Az Egyház .a kinyilatkoztatás 
alapján csak enn:vit mond a dogmáról. A Szentháromság teljesen természet
felt'tti igazsilg. A természetes emberi ész legfeljebb az egy Isten fogalmáig· 
juthat el. Az Isten belső élete a kin)·ilatkoztatás után is titok marad a kutató 
dme számára. · 

Az Istenre a teremtett világból következtetünk. A Szentháromság dog
májánál fordítva áll a dolog: «miután kinyilatkoztatásból tudomásul vettük, 
hog~· Isten Szentháromság, keressük, hogy ez az igazság Istenről szerzett 
eddigi ismereteinkkel menn)·iben vág össze, gondolkodásunk törvényeivel 
menn~·ihen egyeztethető meg ellentmondás nélkül. Mint Aqu. Szent Tamás 
mondja: Ebben az esethen nem a gyökérből következtetünk a virágra, ha
nem a szemünk előtt n~·iló virágról következtetünk vissza a láthatatlan 
·/l~ökerekre: .6) 

.\ Szentháromság vallásunk alapdogmája. Világnézetünk, hitrendsze
•·ünk középpontja. üdvtörténetünk minden jelentösebb ténye e dogmával 
,·an kapcsolatban. A természetfe~etthég bél~·egét ez nJOmja rá a keresztségre . 
. \ dogma tartalma ol)'an, mint a hatalmas tenger, melybe az emberi 
szelll'm legnag)·obb képviselői merültek bele, de mind eg)·üttvéve sem 
tudtak többet kimeríteni belőle, mint a legenda parton játszadozó gyermeke. 
De nem is csoda, hiszen az abszolut Lén~·, az örök Isten belső életét fejezi 
ki e két szó: Isten Szentháromság. «Mikor arról van szó, hogyan kell 
jellemezni a Szentháromság belső életét, nevezetesen azt a titokzatos örölé 
fol~·amatot, mel~· az isteni valóságban három személ)·t állapít meg, a 
n~·ugati teológiában két típus, két jellegzetes irány alakul ki. Az egyik 
mnalon sorakoznak Augustinus, :\nselmus, Lombardus, Thomas; a mási
kon 1\ichardus, a s. Yictore, Gulielmus Antissidiorensis, Halensis, Bonaven
tura. Scotus , . i) Abban mind megeg~·eznek, hogy az isteni Háromság titok
zatos kútforr{tsa az ellentétes vonatkozások, melvek az :\.tvát, a Fiút és a 
~zt·ntll'lket önálló személl~·é teszik és meg,·édik az isteni egységet. A vonat
kozúsok az eredésekhől fol~·nak, mel~·ek szerint a Fiú öröktől fogva szár
mazik az :\t.' útól szellemi m•mzüdés által, a Szt•ntlélek pedig az .\t~·ától és 
a FiútóL mint t·g~·etlen elvhül e•·ed aka1·ati leheWdés által. Szent Tamás 
szt•rint t•z íg~· történik. Istenben két szellemi tehetség van, mely öröktől:.. 
fog,·a miiküdik; az értelem és az aka1·at. Isten értelmével megismeri ön
magá t. Ez a megismerés nem lép ki az isteni léttartalom öléből, hanem 
ht•Hnc marad az isteni valóságban. Az isteni akarat is öröktőlfogva törek
szik a jóra : dc ez a jó sziikségképpcn ismét csak maga az Isten lehet, 

;, i (;i.Ios L.: .. -\ SZl'lllll·lekisll'll. nj. old. 
tj • (;(tius L.: A Szt•ntlélekisten. 1 g-20. oiJ. 
• 1 ~l'hiitz: .\ klasszikus fl'rt'lll'l'S lht·olt',~ia. :Jo. old. 
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mert a kiihilit .. m•m tud az abszolut örök akaratnak arán~·os jósit~ot n~·uj
tani. \"a"'" mit:kt:•pperi: lsten mindt•nt. amit ismt•r t.·~~- aktussal fo~ fd {•s 

amit lwl~·t·~t·l azt ismét eg~· aktussal akar·ja.8) :\z lstt•nlwn tehitt két l'l'l'lll•s 
,-811 a k~t produktí,· dnwk me~fl'lt.•löen. Szt•nt Tamils az isteni ll·n~-l'~rt• 
lwh e zi a föslli.Y:t s a személ~·l'ht ú~~- fogja fl' l. mint l'llnl'k az t·~~- mlósú~
nak húrmasan kiilönhözü hirtoklitsitt. 

Szt•nt Bonan•ntúra a Szt•ntháromsit~ do~mitjúnak lt•oló~iai IIHl~.ntrú
zatúhan IH'lll az t'"'. isll•ni lt>nn•r•rr·t•. hant•m inkúhh az l'lsü szpm{•I\Tl' ft•ktl'!i r. . . 
a fiísúh t. s ()t lt•szi lill'!! a szl'nlhúwmsú~i szt•m{·l~·t·k klltfiij{••u•k. l 1:1~.' n z 
lslt•n l'~.'. nzl lwlws ist~·nfol.{alom hozzu m:urúmlY) .\ lwln•s isll•nfol.{nlam 

~- • l \. ' • l... 

-------~--- -----· --------·- ---------- -
_ ... __ ... - -

A gyöngyösi teológus klerikusok. a Szent Bonaventúra Egyházirodalmi Iskola tagjai. 
Balról jobra. Ülö sor: FFs. Faddi Otmár titkár, M. U. szerkesztöje, Németh Lúciusz. 
Csizmadia Keresztély, s. szerkeszló, P. Szabados Ernmánuel stud. P. Tóth Benja
min stud., P. Karácsonyi Aladár def .. magiszter, elnök. P. Nagy Konstantin stud .. 
P. Timkó Láz3r stud. Péterfai Adorján jegyző. Turistinyi Sebestyén, Fark~:~s Jozafát. 
Középsó sor: FFs. Sebestyén Szaniszló, Vállaji Fere11C, Adási Amand. Tábori Fló
rián. fóth Ottokár, Kiss József. Vérles Honor. Sipos Metód, s. szerkesztö, Nagy 
Máriusz, Réti Menypérl. s. szerkesztö. KrupB Rókus. KrasznBi Leon ti n. Felső sor: 
FFs. Lugosi Fé!íx. Adám Arkang-yal, Tátwi Gyula, Viszlói László. Lukücs Ti\·Bdar. 
Tolnai Agapil. Toni!o{old Arnold. Szl'ntirmai lldefonz, SZt:ilóky Feliciún. /.enttti 

Marcellin, Kovács Kristóf. Szttbó Lipót. Lombos Libor. 

tm:'thhú IIIH~fúhan fol!lalja az lslt•n júsÚ~fÚI j.;, \ ro.;sz a hi"tlcst>lt•t sZt·rilll 
llt'lll \al ami pozith ){•h•zi"•. hanPill a ll•! hiú ll\ a. \ jú 'iszolll Ilii!!\ 1111 j, 
l{•lt•zik. \Jin{·) johh ntlaki. aunúl inkúhh lt•!l·~ik .. \ 'júsÚif {•s a It'·!· lt>hút 
t'/-!.' iittjúr. .\ júsÚ~fllak az a sajútsú~a. ho~.' llt'lll hír lllt'lflllaradni iinlllag-;·,_ 
han. hallt'lll kiizliidni akar. lsh•n lllalfa a jú"Úif. h•hút a lt'lfllöllf.' t~hh fokhan 
--i<-, J. l'o•J'I'<•II•·: Pra•·l. llt•·"l. 1'- "'!1~1. 

!t' Piu n·• ,._.,. <f, . .,, •·•l iut"'',;jl,jl,-. Íllllll•• ,j r····l·· iul..fli!:alllr. 'l'' id -il fl,."'· 11"11 

•·•! iuldli~if,jf, .. l. fjf,. :'o·ul. f'"!.:"- ,t'!. 
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A 
gyöngyösi kolostor. 

iinkiizli•kpm .10 J Ez az önközlés tém·ll'~l'S (•s örük. szpméhi és sziikst'·~szPrÜ, 
kifol-l' halailan és tökéll'll's, meh· 'tétrl'hozza a Fiút í·~ a Szl'ntldkl't. .\ 
~zl'nÚtúromsÚf! músodik és hamiadik szpm(·l~t.· l'~~-ll·n~-l'f!Ü az .\t~·áml. Ez 
esal, ~~~.' IPhPtsi•f!PS. ha az .\t~·a önközlií hüsé~l' örüktíílfo~va és iirökkt'· 
tart. 11 ; .\z lsh•n t.·~(·szl'H szeretn(• ma!!Úl közülni valakin•l. aki lw tudnil 
t'of!adni t.•~(·sz lt'·n.H'!!l'l. EtTl' a tt.•t't.•mtmt'·n~- m•m kt'•pps. Ezél"t :-;ziikst'•!!l':--0. 
hol!.' h·!!.'l'n valaki. aki l'l'l"l' képt.'s s u~_,anolyan fokhan ma~úha ttulja 
zúmi az .\t_,-a önközlü jósá!!át, amil.nn fokhan az dsíí szt.'mél~· adja. 12 l. 

ll a l' Z a lllaf!úhóh·aló kiömlt'•s (•s a ntlaki ú l tal türtt'•nií Hlaf!Úhaf :Jf!adíts 
tlll'!! m•m türtélllll'. Istl'll nem mlna a le!!na!!~·ohh .Jó. lllt.'rt nl'm közlödütl 
,-(·~tl'IPnst'•!!éhl'z illü módon.13) 

:\Iikor a ,.é!ltl'lt.•n .Jóság ümnagút adja. m•m spmmisíil llll'!l• süt mé!! 
tiihh Jpsz: nw!!hút·omszm·ozódik. Ez az abszolút .Jósít!!hoz tartozó élethüsé!! 
llWf!~ a rázza lll l'~ az isteni lén~·e!!lwnntló muz!lalmassít!!ot. az t.•redéseket 
s Pzek folwmámait. az istt.•tli személwkl't. .\ Fiú és a Szentlélek azáltal. 
ho!l.' l'l'l't.im·k. ;ll'm szl'nwdnek hiiu;yt a léttdjt.•ss(·~hen. mert az istt.•Jii 
tiikt'•Jph•ss(·~ azt kh·imja. ho~~- az .\t~a ma!lúhoz teljesen hasonló lén~·t 
hozzon lí•tn• (•s istt.•ni tl'rmészetét azzal hiún~·talanul közöljl'.u) .\ firenzei 
z:-;inat hatúrozala ezt ki is mondja: .\z .\t~·a :o;ajút at~a:-;Ú!lÚt ki,·ht.• mindl'lll 
útad. ami wi hír. l';.l'~·:o;zíilött Fiúnak Y•) Szt.•nt .JiuJo:-;núl i:-; l'Zt úllítja magú
ról a Fiú: :\lindt.•n. ami .\t~·úmí•. pn~·(·m . 1 .Jún. \.Y I. 15.) HasonlóképpP n 
az \tya (•:--; a Fiú mindt.•nt átadnak a ~zl•ntlt'•lt.'knl'k. \z \t.'a az ajándékozó. 

10, l:o1111111 dicilur difl'usi\11111 sui: 'lllllllllltlr i~il:rr J,,.:rlllll """1uo· dirrl·l,i\11111 ,.,: 

•ui. llirlt'r. c. \'l. u. :!. --1. li!.. :-' .. rrl. l'a.:.: .. -,;;_ 

11, SempPl' esi. St'lll(ll'l' fu il. Sl'llll"'l' r• ri l: s. 1-!'·'lll'l'al. s. 1-!'•'ll''l'a\ il. s. 1-!'''lll'raloil. 

Clrrm. Op. l. \'. pa~. :~~1. 

1:! r Er~o w•ct·,;so• p,;l, ul hat•t' diffu-;io s•·t'Hildlllrr l11lrurr l''"s•· ,;il irr ali'(llo irr 'l"" 
dil'l'urrd•·rrs t'llllllrrllllÍt'al :dlt·ri lolaru sul.sl:mlia111 •·l rr:durarrr. \'. l'· :;~-! -lliu. l'. \'1. 11. ·• 

1;3, ... llt't(ll<ll(llalll •··~··l Silllllll lilii looullrll. quia 111111 "llllllllt' S" dil'fr11ul•·r··l. ll. l'al'· 

\'l. ll. '!. 
ll . 

l • • • • • l(llla lol11111 l'tlllllllllllit·alur. llllll l'ar•: id.·:o '"~11111 d:tlur. •(1111.1 hal .. ·llll 

Ilo. ll. :;_ 
1,-,, lklltillg•·r: Euchiridioll. ll. li!JI. 
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a Fiú a mt•gajúndi•kozott és a Szentlélt•k az ajimdék.16) Csodillatos világ 
t•z ~ Itt l't!'~·ütt talúlható a teljes közléken~·ség a szt•mél~·ek önállóságával, a 
lén~·t·~i azonossúg a személ~·ek töhhségével, a púratlan hasonlóság a 
különúlló szt•mél~·ességgl'l, az eg~·üttes öröklét a származássaL 

.\ Szt•ntlu\romság személ~·t•inek e•·edésé•·e fén~·h·et még Isten boldog
~ú~a és szen•tele. Isten ,·égteleniil holdog önmagáhan ~ ,·égteleníil szereti 
iinma~át. mert tudaláhan mn jóságának. Ezt a jóságot értelemmel és 
~Zt'l'l'll'ttd öleli át s ezért nag~·on boldog. .\ boldogság megkétszereződik, 
ha mt·~osztjuk valakivel, ha mást tudunk boldogítani. Az Atya teljes és 
boldogító élt•tkincsl' egészben közlödik a Fiúval és a Szentlélekkel. S így 
az l'~~- Istl'n létboldogsága a személ~·ek többségéhen n~·ilvánul nlt'g. · Isten, 
az islt•ni lén~·eg háromszorosan holdog hírtokosa; mindenét közölte a 
Fit'n·al és ketten: az .\h·a és a Fiú mindeniikt•t odaadták a Szentlélekill'k. 
Ehlwn a kölcsönös él~tadáshan és életelfogadásban áll az örök Szenl
húromsá~ helső élete és boldogsága .1 i) 

~zt•n·tt'l az lslt•n. (_L .J án. I\'. 1 6.) .\ szen•tet jellegzetessége, hog~· 
\alaki fdé tön•kszik. eg~·esítést síh·gl'f.l8) .\z .\t~·a közli a szeretetét a 
lt•n•mtmén~·t•kkt-1. dc csak hizonyos kipontozott fokhan és csak időben. 
l >t• az örök isteni lét magához hasonló létező felé törekszik. hog~· közölje 
wlt• t·~ész szerl'tetét. ~zt•rett•lt!ut•k tiu·g~·a öröktől fognt nt•m lehet mits. 
mint ömnaga. Tehút ha az .\t~·a szt•rt.•l. léteznie kell annak is, akit szeret. 
Ha az islt•ni szl'rl'lt•hwk ,·an kiinduló pontja. kl'll lennie hefogadó határának 
i~. külünlwn lslt•n cél nélkül szt'J'ehll'. Ez pedig lelu•tetlensé~! .\ Fiú 
lt•hú t az . \l~ a szt•n•lt•lkt-1~-hi•m•k kicsordulása. s í~~- tt••·mi•szetes. ho~':'· 
u~_,anol~an fokhan ,-iszonozza ezt a szt•rolt•tet. .\mdt• a Szenlhitromság l'lsí). 
i·~ mú~odik szt•mi·l.'ém•k szt'J'l'll'lkiömli•st' t'g~·más iráut ol~·an erüs. hog~
i"lnnúllú li•m Ill'k. szt•mi·h·•wk ad It.'• ld. S t'Z a Szt•ntli•lt•k. . \ ha1·madik 
~zt•mi•l y lt·l~ú l a ki• l t:lsö szt•mi•l ~- t';!~· mási rá n t ,-isl'ltt•lt•lt szerl'tetéiwk 
zúloga i•s pt•csi•ljl'. Bt'llllt' líiktl'l az .\l.nt i• . .; a Fiú külesünös ,;zt'rt.'ll'lt•. 
azi·rl nt•n•zik :\lutua Caritas-nak. .\ ki•t l'lsí) szt•méh· l'hlw a harmadik 
szpm(•l ~lll' ll' l wi i lwlt• t• g ész szt'J'l'lt•tl•t. . \z ért a Szt:ntli•ll'k Jlt'mcsak az 
.\t_,útúl. hant•m a Filltúl is szimnazik. mint t•gysi•gt•s t•h·hííl. nwrt m•mcsak 
az \t.nt. ham•m a Fiú is ll'ljt•s islt•ni ll•tszt'rl'lt•tll'l n•ndt•lkt•zik.•~') 

.\z t'!!~ Islt•nsi·glwn ntló iirük titokzatos eredi•st szíikségessé lt•szi 
lllt',!! az. lsh•u diesiísi•gt' is. _\ tliesiísi•g ki•tfi•lt• mótlon u~·ih·{uml nwg: 
kiilslí tltcsi•rPihl'n. amil m:'tstól kapuuk l'h·i·gzl'lt ll'ltiiukért. Ez azonbau 
IIPIIl Í!!azi die~í'tst'•!!. IIIPI'I Jútszalon is alapulhat. \z lsii'IIIH'z a tiszl{ur 
IH•Isr'i ,dicsi'tst'•g· illi·l,. 1111'1_, althan 11.' ildrrul mt•g. hog_, 111Úsuak adhatja 
,-·,nnwgúl. Ez nrt•g j., liJrti•11ik az isiPili ntlús:'tghan. mik;H' az .\t.'a önmagill 

}l; . ) 
... l. ua•· o·,;f diffu.;io pl•·ui,;,;irll:t l'"r III<J.luru uatur·:,. •·l \oluutatis: 'l""'' ,.,f 

diflu,;i" p•·r liliHitlill y,.rJ,i. iu 'l"" 1111111ia di,·urrlur ,.f l"'r runduru Dorri irr cp10 t'<•f•·ra 
doua dor,aultu·. lt. t'. Yl. 11. :!. 

l l 1 ( ;irlo,;: .\ ~/<'llll•"·l•·ki,;lo·u. ·Ifi. old. 

IS 1 Carita,; ad alir1111 ft·udit. lluru. 1)1'· t. Y. pa~. ti.-,. - l. lil 1 •• ~··ut. pa~. ,-,:~. 
1 ~'.'. _-.. ~"d ;uuarc· 111111 lalllllill o•,;l Patri,;. ,.,.,j ..tia111 Filii. 1111d•· ,.f l"'r <111111ia 

au,;tl l· ri lll". ,;wut ..t l'ul••r: •·r~. l ,;j a Patr" ;uuauft- a111or pr•u·o·dit. ••ad•·111 raliou•: 
etiam a Filio. I. lih. Sent. pag. 210. 
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adja a Fiúnak s mindkettö teljesen a Szentlélekkel közli önmagát.20). H~ 
az isteni természetet egy személy birtokolná, ez nem volna ol)·an nagj· 
dicsöség, hiszen ez íg~· van a teremtett lén~·eknél is. ~okkal nagyobb d'cscség 
rejlik abban és háramlik az Istenre, ha az örök léttartalomnak három 
egymással teljesen eg~·enlö és azonos birtoko~a van, anélkül, hogy az isteni 
tt>rmészet, a teremtetlen eg~·ség a legkisebb fokhan is megosztódnék.21) 

A Sze:1tháromsá~ valóságának Istent dicsőítő méltóságáról Sebeeben 
íg~- ír: « .\ tercmtmén~·l·k is tesznek tanuságot Isten dicsÖ3égéröl. Az egek 
lwszélik lsten dicsőségét, és kezei alkotmán~·át hirdeti az égbolt. De a 
t('r('mtmén~·t'k tanusága csak g-~·önge vi5szhangja annak a bizon~·ságnak, 
nwl~·et az At~·ának tesz a tulajdon Igéje; ragyogó szépségük csak halován)· 
ám~·ék a Fiúhoz képest, aki, mint lumen de lumine az Atya szépségének 
tiszta tükre és mlóságának hű képmása. És a teremtmén~·ek szerelet-lihegése 
alig hallható sóhaj ahhoz a kimondhatatlan szeretei-ujjongáshoz 
képest. JU(')~·('t az At~·a és a Fiú a Lélekhe csókol hele. Az élet és 
holdog-ság árama i. JU(')~·ek a teremtménwk szívélwn é; ereilwn keringenek. 
(')l'n~·észél csermel~·('k ahhoz a kimerítlwtetlen éll'tözönhöz képest. mely 
a Léll'khöl árad az .\t~·a é~ a Fiú felé ,22) 

Amint liltjuk, Sz('nt Honaventúra in!iáhb a lé~ek jele!Jségeihöl ellesett 
fl'jtegetéss(') iparkodik a szentháromsági eredé~eket megvilágítani. Azt 
tartja, hog~- erről a felséges és rejtél~·es titokról nem kell sokat okoskodni, 
hanem inkább élvezni kell és hclemeríilni az isteni Jóság csodálatosan 
hüség('s tengerébe. P. Gemcili is ezt ír.ia róla: < lnkáhh gondolkodó, mint 
hülcsész: inkább misztikus, mint gondolkodó: inkább a vág~·ak embere, 
,·ag~·is inkáhb költő, mint a módszen•s próza müvelöje ··,23) 

A misztikusok sajátsága éppen abhan áll, hog_,. a legnag~·obh vallási 
titkokat nag-~·on közel tudják hozni az emberhez. s az élet legszih·kébh 
mozzanataiban is a fölséges Isten megn~·ilatkozásilt vélik felfedezni. .\ 
szt.•nt titkokhan rejlő boldog ,·alóságot. aprópénzn• ,·illtani s életüket a 
szt.••·int irám·ítani; ez a lu·h·es é•·telemhen\'Ctt misztika. keresztém· tökéle
lt•sség. Sze1it Hona\·entúrát ·XIII. Leó pítpa a misztikusok fejedelmének 
newztc. Szóról-szóra átélte az apostol sza\"ail: Istenheu éliink. mozgunk ~ 
m~~·unk. Követte hiiségesen Szent 1\enclalapí:óiát. akinek minden az lstenről 
lwszélt. Szent Bonaventúrának. akit Szent Ft.•renc hölcselt.•tei és teológiai 
ll'lkiismeretének mondhatunk. nlinden a Szentháromságról dalolt. l\linden 
miivész('tet a teológiára vezelelt ,·issza. s minclf.'n tudom{m~·nak szerinte a 
~zt.•nthilromsil~ jt.·1-l'~·éht.•JI kt'll mlíködnit.•_21) .\z istt•ni Szt.•mél~·l'k állandóan 
szín'•lwn 1.·~ ll'lkt'•lw11 élft•k. \lindl'niitl a ~zl'nthúrom~ít~ kl.•pét kl'•·psft•. 
\liíwihf.'ll ~ondolatml'Jwtét n•ndszt•rint húmm •·é.;zn• osztotta s hímnas 

20 1 • • • hae latlllt· lawlat ur I..>Pus 1-alt·r in pmtlurtimw Filii. Pl Pal l' r 1'1 Filius 
in produdiont• Spirilus Sancti, in mulua diiPctiorw sui . . . Y. Tom. p. 1 I'!. 

21.1 . . . . dh ina unilas l'SI PXt"Pih·nlissima, Ul't'I'Sst• l' il i_;ri tur. star,· e:un 1wrsouaruru 
pluralilalt•. Y. Tom. p. íl',. 

22) !'rhíi17.: Doll'matika. l. ?.íl~. old. 
23) P. Gemelli: Franriskanitmus. íl't· oltl. 
2-l, oumis scit•nlia . . . tlt·ln•l in SI' n•pr:tf'Sf'Uiarl' \I'Sli![ium Trinitatis. Tom. 

nn. P· 3. 
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A gyöngyösi házikápolna. 

(•rnel hiz~mvította a ~zt•lllhúrom~it\.! tiszlt•lt•lt'•n•.:!'•) Ül milldt•n teremtt•ll. 
\alósitu ,-alainikép a ~zt•lllhitr:)msit~·ra t•mlékt•ztt•tle. ~ze11t Ferenc az lslt•n 
dal11okút litita az t'rll'!dii ki~ madúrkúha11. az illatozó ,-irúghan a Teremt() 
jósú~·ú11ak hinlt•liíjH t'•ln-zll'. ~zt•ut lbuan-11IÚm a hitrom isteni Szt•mél~Tl' 
!.!OIIdol. ha t'~'· fatürzsöu hitw:n c,;i~·sprgü madamt Jút. ha t'~'· rózsatövön 
'11:írom szúl ;.Ózsa ,-iml diíltP .. \ h•rml·~zl'l húromszü~ií alak~atai azo11nal 
a ~Zl'lllhúromsit~ot jnttatjúk t•sz(•lw.:!''). 

.\ ~zt•llthúrom~ú~ lt·~hiis(•gt'."'l'hh kt'•pt• awuha11 itt a földöli az t•mlwri 
lt'IPk a ma~a húrmas lt•ht>lst·.~l·wl. \ szPrit fi t·g~ húztanító igt•n síírün t•.s 
nag~ Plíí•zPrPIPIIPI alkalmazza t•zt a hasonlósit~ol. .\ lt•lkl't az Isten a maga 
kt•pt•n• (•s ha:o;:mlatossúgitra h•n•!HIPIII'. kPII h•hút. hog~· ennek IIJOllHl 

lt•u' t'll a lt•lt•klw11. .\z 1:-;lt•ulwu az Pisi) ~zt•mélv a nemzíí. a sz{u·nutzits 
t'J:t.~lm(·u~ t' a Fi it. a ~ZPiltlt'•lt•k pt•dig a kl-Ilii j iik · közült fen11úlló szt•mél~·ps 
szt'rPil'l. \z Pmlwri lt•lt>k húr111a:o; lt'IH'Ist\~1'. az t•mll•kt>zl't. az ér·tt•lt•m. t'•s 
az akarat i.; il~·l'll form{m miikütlik .. \z Pmll•kl'zt•l. ha i'iumaga lwlsil tartal
múra l•hn•tl. akkor lwl:-;i) kt'•p. ki Jtt•m moutlott go11tlnlat :-;zitmrazik. amit 
c:o;ak az t'•rlt•lt•m fog ft>l. .\ IIIPgf;~gamwll go11tlolat l-s az érlt•lt•m közölt 
hizoJI\os lw):-;i) rokousitu úll ft'llll.:!l ). 

· \ ll•lt•k lt•rm(•sl.t'tPs mt'•ltó•itga is ahha11 ú ll. ho~_,. a ~zt•nthitromsit~ 
kt'•pt'•t lwnlja magúhan.:!s 1 .\ lt'•lt•k mirHit•IJ t':-iZIIIt'll~·i ,-ú~~·{mak. céljának t'•s 
liin•k,(•sí•rlt'k itlP kPII irú11.' ul11ia. \ kt'•pmú:-;11ak mi11tlil.:" az t'l't•deti kt'•pt•l 
kPII utún:~wia. \ lt'•IPk halhalatlau. 1111'1'1 az iiriik ~ZI'IIthíll·omsúg hasonla
ll•ssil!--!itl hordozza rua;;úhan.:!.•) 

:!;·,, l'. Pourral: l.·t •pirilonlito"· ..!u·,"·fi•·ll:t•'. To:u. ll. p. '!liH. 
:!o;: :'ituilit••r pal•·! of,. lriall!!lllo. •Jil"lllolllll du,· it in o'll).!lliliouo•tu Triuilalii. ( :,.t·lmn 

•·•l •·11i111. •Jilnd 'fll"tlllll,; •·•l Filiu,;, laulu,; •·•l l'alo·r. l'( optalllll~ ,.,., Pato·r. tantus Psl 
~l'iritw• :'arH·Iu" d Filiu•. Et ind· tri:Ht!!ttlullt o'llll•iolo·ra. '1""1 tJHililJI'I óiiiJ!IIIHs tolant 
'"l"'rficio·nt ir .. ·luolit. Tn111. Y. p. :~:i·!. 

:!l· llal .. ·t •·nim •T•·:tlura illl•·ll•·•·f>tali• ... lll"lll•·llt a.I nuulunr par·•·ntis. uotitiarn. 
ad tilolllllill proli,;, :tlll:tl"•'lll .. ul 111•11111:11 11'"\11". alt ulr"•Jill' J'l'llo'o•ol•·nlis 1'1 ulnlllliJH•· 
o·o,uuo·o·lo·uti,o. '1'11111. Y. l'· .-,:i. It. o·. lll. ••· ~~- l l ·1 ..; t t"' . .r '· . '·n . p. '·'· 

~~ (' . . - .' Jl'll•·rn~tlas tua n_altn·alt• t a11i11n' o·ll:t•:•:tt Í11 ft"·. ul o•\i•tir11o. •pria tilti 
llaluralrto·r- aol fut olo·:·tJ·•·III IIIIJII"•·--a •··l i111:t:!n lwati .... itll:t•· Triuitati~. Tum. \"lll. p. :lo. 
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Részlet a tanleremból. 
Gyöngyö;. 

-l 

l 
! 

l 
! 
! 

l >t• ez csak bizon~·os természeti hasonlóság a lélek tehetségei és a 
~zt•nthúromság személ~·ei között. Van ennél sokkal szorosabb kötelék is, 
md~· a lelket az isteni személ~·ekkel köti össze és ez a megszentelö kegye
lt•m. .\z a vé~telen szeretet, mely Isten belső életét alkotja, s létrehozza 
a három istt>ni Személ~·t, kiömlik a teremtmén~·ekre is, és saját életének, 
holdo~sú~imak részeseivé akarja tenni az emberi lelket. Ez a kegyelem 
:.Ital történik itt a földön, a másvilágon pedig a lumen gloriae adomán~·a . 
. \ szPnthút·omsúgi eredések csodálatos valósága a küldetésekben fol~·tató
dik a ,·ililghan. Az .\t~· a szüli Fiát s kiildi a mi megváltásunkra: az Atya 
t'•s a FiÍI t·g~·mitsiránti szeretetükben lehelik a Szeutieiket s kiildik a mi 
nw~szt•ntelésiinkl'e .. \z első látható. a második láthatatlan küldetés, mel~·
lwn a ft•ljes ~zenthitromság jön hozzánk lakni, hog~· közölje velünk a 
ft•t·mi•szt•tfdetti életet. .Jézus biztosít erről bennünket. mikor ezt mondja: 

Ha ntlaki szt•ret engem, az én beszédemet megtartja: é; .\t~·iun is szeretni 
fo~ ja i)t és hozzája me~~-iink és lakóhel~·et szerzünk nála . 1 .Ján. d. 2 3.) 
.\ kt·g~l'lmi élt•t ,·alójáhan az e~é.;z Szentháromság közös mü,·e, mint min

dt•n kift•ll• iritn~·uló cselekvése Istennek. mégis kiilönösképpen a Szent
lélt•ktwk szoktuk tulajdonítani. mintha az Ü sajittos mü,·e volna; mivel a 
szt•n•lt•t míín•. a Szentléleknek pedig a sajátsága. hog~· a szeretet útján 
sziu·mazik ürökt()l fogm az .\t~·ittól é.; a Fiútól '.:iO) .\ Szentháromság 
lt>lkiinklw mló lt>szállú.;akJr mag-ám l houa a tenné ;zt.'tfc!ctti é:et eh·ét. a 
nw~szt•ntdií kt>g,wlnwt. Ez a kt~g~·t•lem Istenhez ha~;:lnlókká tesz s szOI'~s 
"!-{.' st'•glw hoz a ~Zt'nlhúramsággai.:H) .\ lllt•gszt>nlt>li) kt>g~·t>lllll'f lt.'rt'llllt'lt 
kt·~."·lt•mtH•k hh-júk a fp;tlógusok. a Szt•ntlélt>k lwnniink lakozúsút pl·dig 
lt•t't'llllt'lh•n kt•gwlt•mnt>k .. \z Pisi) lstt•n irántunk ntló SZl't't'lt•lém•k ft>nsé:.rt•s 
zúloga. az ulóhhi pt•di_'.{ maga a swn•lt>l. az Istt•n. Szl'nt Hona,·cntúra n~él~· 
mt>~látússal t•zl írja a kt•fti) t•g,mtáskilzti ,·iszon~·úról: .\likor nu•gigazulunk. 

:!!l, lrual!" PIIÍIIr ;l!'l,•rr~:••· Triuilat:s 111111 "'' ·~. si h·rmino nnrli• ..Jawli poss·•,;. 
:-' .. \lllfll~l. l'il. a Bon. it.itJ,.IIr. 

:lll' Ta"'l'"'l'l'~ l :111rulu·l: .\•tko"•lil..a ,·., 111istlil..a. lio. old. 
:11. Et opria )!falia,. ,.ff,.,·tus t':H11:111111is ,.,, o:rr!rih:rs p•·r·s mi~: jtJ,.:J 1111a JH"rs :ua 

111111 irrhahilal si rit' a lia. illllllll si11111l l ola Triuilas. 1\ro•\ iloopr. p. l. 1'. :Í. 
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kétszeres szer·etct tölti el lelkünket : a teremtett szt•retet a keg~·elt•mben .. 
és a teremtetlen szeretet a Szeutiélek által. A keg~·elem által mi szereljük 
Istent. a Szenilélek által ,·iszon t az Isten szerel minket" ,3:?) Ez a célja és 
hatása az isteni küldetéseknek. '·A küldetések útján ol~- fölséges rendeltetés 
n~·ílik meg az eszes teremtmény számára, mel~·nél magasabbra nem lellt'trw 
nwnni st•m gondolatban. st•m \'ág)·ban; Isten a maga titkos mél~- élt+ 
közösségének teljes gazdagságát és belsőségét ,·iszi belt• a ter·t•mtéslw. 
lwlefol~·tatja a ma~a szentháwmsá~os életét a teremhuén~·t•klw, dt• csak azért. 
hog~· a lt•remtmén~·t fölveg~·e abszolút örök életközösségébe. Tt•n•mtő é~ 
lt•remtmén~· itt ol~- bensőséges t•g,,·séglw forr. amil.wn az ükl't örökr-t• 
t'ln'tlasztó hatánonal átlépése nélkül csak lt•hetséges .:~ 3 ) 

E fönségesen jóságos ,·alóság előtt az emberi lélek csak csodiilkozni 
t'•s hálálkodni tud. Ha meggondoljuk, hog~- memr~·ire eltonította a híín 
Isten képmását lelkünkben. és a keg~·elem mil~·t•n magasra emelte azt. 
akkor alázatosak lt.>szíink s tisztán tar·tjuk lt•lkiinkl't. szhiinkt-t. Su•nt 
Bona,·t.>ntúra azt ajiwlja. ho~~- t'rT()f sokat t'lmélkt•djék a lélt•k.3-l) .\z 
alázatosság és a tisztasit~ az a két t• ré n~·. mt·l~·t·l a Szt•ntháromsitg lwnniink 
lakozása le~inkáhh nw~kön•td tölíink. Szííz 'litria. mikor megtudta. ho~~
mil~·ell közt•lségbe kt•riil a Szt•nthitromsitg~al. · alitzatitha11 lsten szolgáló 
lt.>án~·itnak ne,·ezte magát. Salamon kirill~- llt'm tartotta méltó lakásnak 
Isten sziunára a g~·ö11~öríí jemzsálemi templomot. mert az Istelll még az ég 
s az egek t>rői St' lll tudjitk lwfogadni. 1 Kir. lll. ~. ~~i.). pt•dig Ist t• n ott 
csak t•r·ején•l tartózkodott. 'li 1wdig az lslt•H (•lé) lt•mplomai ,·ag~·unk. ahol 
a telje-; Szentháromsá~ lakik. 1 l. Kor. :t 1 ()). E1111l'k a lt•mplomnak szeuti•
l~·élwn mindig ott kell illaluznia a liliom ,·inigitnak .. \ tiszta szív és a 
Szt•nthitmmsitg ,·iszon~·át az (í szt•mélwn a liliom liritga ké1nist•li .. \ SZt•nt
hitromsitgot hor·dozó lélt•km•k liliomft•hérst'•;dint'k kl'll lennit• .. \ [iszta ll•ld~ 
úg~· hordozza magáhan a hitrom istl'ni Szt•mt'·l~·t. amint a liliom szitla 
tartja ,·iritgilllak a hl,,·hét. mt·l~·rwk t·g~· hihi•jt• az ish•ni t'g,,·st'•g-t•l. hitwm 
porzója pt•di.~.:· az isteni Szemi>l~t·kt•l jt•lképt•zi.a~.) .\ki ft'lu~r léll'klwn. tiszta 
h•stht•n hordozza a Szl'nthitromsitgut. az nwgdirsiííti h•stélwn-lt•lkéht•n az 
Istt•nt. .\z ilwn lélt•k miu· itt t' fi;ldün részt•st• az islt•ni tt•r·mi•szl'lrll'k. 
1 ll. Pél. 1. · '•· ). a mits,·ilitgan pt•dig Szt•nt Púl sza,·ai szt•r·int ft•dl'tlt•u 
arccal szt•mléh·én az (r diesiísi•gt'•t. ug,,· anazon képmitssá fog ith·itltowi 
dicsőségriíl-:dit.·sc'ísi•grt• az Cr Lt>lkt• iti tn l . 1 ll. l\ or. 3. 1 ~.). Szt•nt 
BonaH'ntlrra szPrint is az örök t'>lt•l ahhau illi. h.•.;.ry az lslt•ntc'íl a Szt•nt
hitrom:-it~· ki•pi•n• :1lkotott t•mlwri li•lt•k húrmas szt'Jit'Jlli lt>hPts(·~.wiru•k 
lslt•nlll'z \alú ittha~:•ulú~a utitu lwiPi"lllllik a n··~lt•lt•u Szt'l'l'lt'l (•s holtlo~sú~; 
iirük ft•JJgl'l't'!lt'. az t'U'\ lsft'll SZt'llfhÚJ'<IIIISÚU'liS t•lt•ft•!H'.:It;) 

'. ' 

321 Gálos: ;\ !"lt·llllO:·lt·kislt·u. 1 ti 1. oltl. 
33, Sdrlil1: Do!!'lll· I. :!;1 11. oltl. 

34, Dl'lll'l Pililll auima dt•\o(a l"'" lllt'lllalo· t'\t•rlilium t'lllllt•lll('lalioui• raolior1u 
n·fleciPrl' primo ad iul•·riura sua. ul \ iolo·;tl, •tnalil•·r sil r .. nu:1la l"'~' ualuraru . .J,.fonuala 
l''r ct~lpam. rl'formala p,.r J!l'alialu. l. \'lll. l'· .,,'< . 

. 3a) llal~•·l ault.·n.• hie flosl'lrlus 1':1('111 111111111. lriau~nluru. 1"'1' tptu•l Triuila.; ip,.a 

tl•·srgnalur. lnum 1'111111 eapul tli,·ina•· sul.-1a11lia•· fi.Lrnral. lro•.; '"''" au~uli I'JIIilll'lll•·· 
d a se distincti Trinitateru si~uificanl l"'~''"uanuu. 1. \'lll. l'· '! 1 :;_ 

36 J • • • ,·ita al'lerna hat'l' sola PS!. ul ,;pír·ilus nlioaali;, •tn i lillini a lu•alis•i1ua 
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Dolgozatunk végére érve, nem lenne méltán)·os és igazságos, ha nem 
emlékeznénk meg Szűz Máriáról. A Szentháromság legszentebb szentélye 
Mária tisztaságos szíve volt. Ennek a szépséges tabernákulumnak pedig 
Szent Bona\'entúra a legmelegebb költője és legeszmén~·ibb tisztelőjeként 
említhető. 

Az emberi lélek természetfölötti csillogása, természetfölötti szépsége 
attól függ, hog~· mil~·en fokban rag~·og rajta a megszentelö keg~·elem isteni 
palástja. 1\lária a malaszttal teljes. Szeplö nem érte hófehér lelkét és 
sohasem viselte magim a bűn lealázó pecsétjét. Az Adám-utá~Ii terem
tésben eg~·edül az ö lelke keriilte el az eredeti bűn foltját ö jutott a 
lt>gszorosabb eg~·esüléshe a legteljesebb Szentháromsággal. Az At~·a kedves 
leán)·ának fogadta. a Fiú öt választotta édesan~·ául, a Szentlélek öt vallotta 
jeg~·esének. 

Az Isten emberré lett. hog~· az ember lstenhez hasonló lehessen. 
:\ Szentlélek a Szüzanva szűzi méhében formálta Krisztus emberi testét; 
nekiink is ott kt>ll megistenülnünk. :\ Szeutiélek alkotó műterme Mária 
csodásszépségíí lelke volt, nekünk is ott kell dolgoznunk a saját lelki 
szépségiink megteremtésén. Isten általa közeledett az emberekhez, nekünk 
is általa kell közelednünk az Istenhez. A Szeutiélek továbbra is ott akar 
mííködni, ahol legszebb remekmű,·ét, .Jézust, mint embert megalkotta ... 

Ha Szííz l\lária által kérünk keg~·elmet, ha általa érintkezünk az 
isteni Szentháromsággal, akkor mi is bátoríthatjuk magunkat Szent 
Bonaventúra ajkaival és Szent Bernát sza,·aival; Siess, lelkem, az At~· a 
már· \'ál'. mint a legked,·esebh lt>án~·át. a Fiú örömmel fogad, mint a 
ll•gszt'retöhh jeg~·esét, a Szeutiélek pedig epekedik utánad. mint a leg-
hizalmasahh ha1·átnüje után.3i) Fr. /ldefon: O. F. :ll. 

FOHHAS:\Il.\KAK: ~- llonan-nlura: Onmia Op·ra. ed. Quaraech. lom. l. \". 
Y lll. B rt•\ ilot1uiuru. Itim•rarium m. in Dcuna. 

."it•!Jéd/.·ön.YI't'/;: 

~. Thomas: ~umma ( Ot·o Trinilall· '· 
Tautlll~"rt·.': Dogm. l>l• OEO l":\ O ET THI\( l. - .\•ikL·!il..a t•s ruisztil..a. -

A ,-allásosság alapn-IÖ dogmái. 
Pt·rrotw s. j.: Pr:wlt·diont•s tlll'ologic:ll'. ,-ol. lY. 
P. GaltiPr S. J.: D ... S~. Triuitalt' in se Pl in uohis. 
P. Pour•·at: La Spiritualití· t·hrí·lii'Jillr•. l. Il. 
~- Fraucois til' Sa IPs: Tr·aité tit• r al ll Oli r "" lli··u. 
H. Plus ~- J.: lli•·u •·u uous. -
llidiouuain· ,J,. ThL·olo~i·· cathulitJIII' l. ll. ~- 1\ou;l\o•nluro·. 
Ih. ~ehülz: l>ol-!"111· L. A klass1ikus ft·n•nt"t•s l••ol•'•gia. 
P. Gt•mPIIi ofm.: Franeiskannizmus. 
Dr. Gálos L.: A SzPnlléll'kislt•n. 
Dr. Til'fenthaler J.: Hit í.·s í•ll'l. 

TrinitatP l'l est i1w1~o Trinitatis. l"'r motlmu nlimtlam t"ir·culi intl'lli~ihilis rl•dl'al p•·r 
IIIPIIIOriam, iut .. lli!(l'llliam. 1'1 ,·olunlalcm. pPr tl.·iformilall•m ~tlorial' iu lwalissimam 
Trinilalt•m. l. Y. J>· JJ5. 

3 i~ Expt·clal tP l_ anima 1 I>I'IIS Palt·r. lalliliiiam filiam dilt·l"lissimam. Dl•us Filius. 
tanu1uam spousam tlulcissimam. I>Pus ~piritus ~aul'lus. Iamquam sibi amicam ~tralissi

mam. S. Bl"rn. cit. a ~- tlona\'. l. Y lll. P· :Íj· 
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A determinizmus sorsa Szent Tamás 
és B. Duns Scotus tanításában . 

. \kinl'k a dm eloh·asása utilll első gondolata az, hog~· erröl a kérdésriíl 
a két nag~· Skolasztikus eg~·formán tiszta, determinizmust elítéli) ken•sztén~~ 
fdfog;\sa miatt teljesen fölösleges tárg~·alni, elárulja, hogy nem ismeri azt 
a hölcseleti hátteret, mel~· a két tanító determinizmusról alkotott ft•lfogá
sút kiilönbözöképen tárja elénk. Sohasem szahad ug~·anis szem elöl té,·esz
Ít'JJÍ. hog~· amil~·en kézenfehö a determinizmus leheh•tlensége nwtafizikai. 
lélt•ktani és történelmi hizon~·ítékaink alapjitn. ol~·an súl~·os feladat annal;, 
hölcst•leti alapokra épített, eg~· rendszer kereteibe tökélt•tt•st•n heillt•sztet• 
cúfolata és fog~·atkozitsnwntes mag~·arázata .. \ kérdés g~·akorlati teriileteket 
l•rintií természetéhi)J kö,·etkezik, hog~· attól a hölcst•leti rendszt•rt()l vitrható 
~Zl'J't•ncsésehh nwgoldits. amel~- az elvek és elméletek vilítgáhól kömt~·t•n 
tud leereszkedni a mlóság talajára. H.ö,·id tanulnH\n~·om Szt•nt Tamils és 
H. l )uns Scotus idl'mnatkozó tanításait kh·ánja feltámi rendsze•·eik \'Íiág
nézt•ti elemzésé,·el. Ezért rámutatok döször Szent Tamás ,-ilítgképének azon 
mozzanataira. mel~·ek a determinizmussal szt•mlwn ,·allott nézetét nwg
határozzák és annak minöségi t•n•jét hiztosítjítk. majd ug~·anezt a mód
~n·rt alkalmana rátérek Duns Scotus tanítás;ának tiu·g~·alásám. 

'lindt•nekdött leszögt•zem. hog~· itt arról a determinizmusról lt•sz szó. 
anwl~ Isten természetes közremiiködéséwl kapcsolathan érheti a szahad 
h•n•mtmén~ t. Ezt az isteni közremiiködést ,·izsgitlm azt tapasztalja az 
t>llllwr. holl~ ennek a prohlémának mindt•n kérdése mintt·ll~- két csomópont 
körül. az isteni mindenhatósitg és az t•mheri szahadsitg kül'iil csoportosul. 
\z az elmélet. anwl~- az akaratszabadsá/l ro,·itsára Isten mindt•nhatósitllitl 
u~·omatékozza. dt-tt·•·minizmussal kacérkodik. aml'l~· pt•dig az t•mlwri csl'lt•k
'ést•kt-t az lstt•nWl \"aló függés léttaní alaptörn~n.n'•höl kikapcsolja. túl
n_téJ't•tezett i ndett•l'lll i nizmusá,·al súl~·ostermészetli me la fiziká ti ansilllha t•si k. 
\ Í'llt'l'l'thuém·lwn a dt•lerminizmus sorsitt az isteni köz•·emiiködésriíl alkotoll 
fdfo~Zits dü,;ti el. 

Bölcsell'tilt•ll jól titjékozolt t•lmé•wk nem kerül na ll'. f ilradsilllha nwg
;-.llapítaui. holl~- ~zt•nt Tamús statikus \ilitllszt-mlélt•lt- - k~·n•sztérl\· mnúsaitúl 
l'lll'kintw ·- .\ristoldt•si•wl azonos. Ez l'lo{l'SZl'll lt•rml•szpft•s. · \lpsft•rl•tlíl. 
\all~ Szent .\lherttiíl iít tanulta a filozól'iúhan tekinti·h·ki•HI plfo:.radni: 
f(icélját, az awrroizmus mt•lldöntését .\ristotdes sl'gílsé.gén•l l•rht:tll' t•l 
lt•gjohhan; ehhez jím1lt méll. holl~ Ht•Juljém•k szl'llemt~ is ,:t•ndkhiil J'Okon
szt•mezett a Sta~o.drita intl'llektualizmusinal. Íll'. má1· értheti) róla a mt.•rrálla
pítás. hog~· hölcst•lete nem más, mint aristott;lt•si eh·ekm•k és igazsitw;knak. 
a kt.·r~sztén~· ,·il:tgJU~~et t.'ll~·séllt's szl'mpontja illtal rendszt•J't.•zt•tl foglalata. 
IgazolJa ezt az 1stem közremüküdés•·öl alkotott ft.>lfogitsa is .. \z itt lwmu
latott. mimlen korláttól nwntt.•s. tl'ljt•s ntlósitlllartalmat kinwríti) istt•n
l's~méhen szi1('ort'lan kü\·eti és én·éu~·t•síti azt az aristolt'lt•si l'ln>t. hog,· 
Jllllldt•JJ ,·alósilll IsteHti)l ,·an. alllt'llll~ ilw11 lélt•zik s íg~ istt•nfollalma leh'lllHi-
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hatatlanul Aristoteles Prim us Motorával tart rokonságot.l) Az istenfogalom 
il~·en beállítása magyarázza a következő fejtegetéseket. 

Isten, mint a Jét abszolút ura, a lét egyedüli kiosztója is.2) Ez a 
korlátlan isteni hatalom két mozzanatban ragadható meg. Az első az, hogy 
lsten a teremtés pillanatról-pillanatra való m~gújításával létezést biztosít 
a terembnén~·eknek s megőrzi azok természetes erejét. Követi ezt a második 
mozzanat, me]~·ben Isten a teremtmény erejét cselekvésre indítja, mert 
minden másodiagos ok csak Isten ereje által müködhet.3) Hasonlattal élve: 
ahogy az ember kés használatával oka a vágásnak, úgy Isten másodiagos 
ok ok alkalmazásával oka minden cselekvésnek. -t) Minden fönnakadás nélkül 
érthető ez az isteni közremüködés az értelemnélküli létezőknél, mert nem 
találkozhat szabadságuk tiltakozásával. Bon~·odalmat az okoz, hogy Istennek 
ilwn természetíi hefoh·ása alól az eszes és szabad teremtmény sem kivétel. 
S~en t Tamás meggondolása itt is az, hog~· létezést csak isten'i erő eredmé
~~~·ezhet; ha tehát az ember valaminek létet ad, csak Isten erejéhen adhatja 
azt/1) ~lás szóval: nlinden létezésnek első és fő-oka Isten, mi pedig másod
la~os, eszköz-okok vag~·unk.6) 

~lil~·l·nnek minősítik ezek a kijelentések lsten tevéken)·ségét? Szent 
Tamás felfogása alapján, hogy Isten a másodiagos ok erejét cselekvésre 
iritn~·ozza, lsten müködését a teremtmény müködésénél megelőzőnek kell 
mondani. i) ~lert leht>tetlen elképzelni. hog)· valami mozgást ad másnak 
auélkiil, hog~· benne ez a mozgás előbb meg nem történt mlna.B) A moz
~atónak a mozgitsa ug~·anis az okozással megelőzi a mozgó mozgását.9) 
Ehhez hasonlóan Isten te,·éken~·sége is oksági alapon előbb van, mint a 
tt•n•mtmén~·é s íg~· azt akaratának elsőfázisú tevéken~·ségéhen (in actu 
primo), ,-a~~· is állitsfo~lalását megelőzőleg érinti és hefol~·ásolja.lO) Il~·mó
don én·én~·esíti az arisiotelcsi elvet: ami mozog, azt más mozgatja. Mint
ho~~- itt Szent Tamás nem tesz különhséget értelmes és értelmetlen létezök 
közölt s erkölcsi irámítás értelmetlen létezöknél lehetetlen, természetes, 
ho~~- fizikai előrc-irán~·ításról ,·an szó. ami azt jelenti, hog~· lsten valóban. 
t't't•dménwscn oka nlinden ft~,·ékem·sé(J'nek.11) . . ~ 

. \z eg~·oldalúan iskoli1zoft elme itt megáll s e kér·déseket veti fel. 
\iucs t•z a tanítás az akaratszabadság rovására? .\emde teljes determinizmus 
t•z. ahol nincs hel w senuni önálló cselekvésnek? Aki Szent Tamás előre
irún~·ítits tanát í~~: fogja fel, még félúton ji1r, mert nem jutott el ahhoz a 
szt•ntlamitsi tétl'llwz. anwl~· szerint Isten a dolgokat előre irán~·ítja és 
tllOZ~[alja. dl' l'Zt azok saj{lbÚ~[a l-s termt'•szete szl'rint végzi. .\ll ez az 
t'lllht•tTt' is: lsll'n müklidik benniiuk az ember természete szerint. tenné-· 

1 ' llon;íth :';írulol' O. P.: :\oprirroi :'ll' lll Tarmís 'ilir~rrÍ•ll'll'. Bp. 19:! '•· 18 11. o. 
:! l c. r-r- lll. l'. tili. 
:1 1 J>,. pot. q. :~. a, i. 
-1. 1'. o. ;,, C. ll· Ill., .. lij. ti1 C. l!· l. c. '111.: :".Th. l. 'l· w.). a. :-1. 

i ~Duurrrro·nrrutlr: :-'. Thorrras o•l olodrina prao·rrritionis ph~·sit·;ro•. Parisiis. 1~8fi. ',:~o. 

~l ( .• o. ',.). o. !ll ( :. l!· Ill. c. l 'l !l· 
tn, \la~trius: l>ispulatioru·s tlll'ologit·al'. \'o·rro·tii~ Jlij5. lom. ll. tlisp. l. q. :t 
ll l l )rrrrrllll'l'lllllllr: r .. m. ',5. o. 
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~zt•tiink pedi~ szahad. úg~·hog~· az emher szabadon, nem kén~·szt•rítvt• 
rsl'lekszik.1:?) 

1\•ljt•st;ll dl'lerminista fdfo~ás ez? Legke,·éshhé sem: az t•mlítt•tt 
tétel tollvonúsa itthúzza t•zt a ferde itéletet. Ezért csak jo~talannak lt•lll•t 
mondani a protestantizmus eljárását. mell~·t•l praedestinatiót ko\'Úcsol t• 
tanítúshól. ~~é~sl'm itllítható. hog~· Szt•nt Tamils maradék nélkül kielégíti 
az értdt•m dt•tt•rntinizmus nwgdöntését siir~l't() köwteléseit. ~ála ug~·aui...; 
az akarat kt•tn•rlwz~\rt madárhoz hasonlít. amt>l~· tud n•piilni. de jell'nlt·~. 
t•hlwn a hel~ zt•then képtelen arra: ,·a~~- t•gészségt•s szt>mhez hasonlít. amei,,
a sc'Hétlwn ml'~tartja littóképt•ssé~ét. dt• mlójúhan spmmit Sl'lll litf.1:1) \incs 
mit csodálkomi tt•hát azon. ha a hölcst•lií t>lnw itt uémi ft•untart1bsal t'•l. 
l )p m• értst•twk féh·l': szó sincs róla. ho~~- az .\ug~·ali l >ok tort a szahadsá~ 
ta~adásának ,·:'ulja érlwti. hanl'm arról mu szó. h:l~,\' az akaratszahadsú~ 
hizon~·o~ mí•rtt'•kli korlátozilsútól uem mentt>síthetö felfu~ása súl~·os áldozatut 
köwtt•l az értdt•mWI s ki,·áltképeu. hog~· me~hag~·ja az rmlwrt ol~·au 
t•sznwkörht•u. amel~· m•m kielé~ítÖt'll tisztázza a híín Istentiíl ,·aló szál'lna
zúsáuak ll'lwtetlensé~ét. 

Eljárása azonhau tt•ljl'st•n i~azolható . .\liut ismt•t't•telmélt•télwu az l'lsií 
isml'n•t tár·~~·a az t·g~·t•tt'llll'S s csak azutún jön elmnás rén;n az t·g~·t·di 
\alósúg. ú~~- itt is uuin•rzalizmusa szt•r·int jár t•l. amikor a \"alósúgtartalmat 
miudeu ll•tmozzanatáml t·~~·iitt felkaroló istt•m•szmétwk en~l'd mindt•nl'k
fl'll'tt t'•néu~·t•siilést. TO\·úhhá ismt•rt•lt•s róla. ho~~- a filozófiáhau .\r-istott•lt•s 
u~·omdokait kön•tlt•: .\ristoh•lt•s pedig tudmlt·,·üt•n dett•rminista mlt. \t•m 
lt•phl't nwg tt•hút. ha a pogún~· hölcst•lií l'h·eit kt•n•sztt'•u.'· d~oudolással 
kt•utliizií tanításáhan a mestt•r· szt>llt•méut•k n~·oma némikt'•p ,·isszamaradt. 
húr lt•ta~mlhatatlan t'•rdt•mí•iil ö t•zt lstt•n miudenhatósúgáuak hiztosítúsám 
fonlíh·a haswosítja. ~zt•nt Tamils t•zt'•r·t a logikún kö,·rtm• el t•riíszakot. 
ha .\ristott•)ps kön•tésí•lwn mús t•rt•dmt'·n~t·kht•z jutna. 

E tauítúsra mi..;t•m jellt•mziíhh. mint az az l'llt•uhatús. nwl~· a nwliuiz
mushau lépt•tl fl'l l'llelll' .. \ moliuizmus múr nemho~,- lll'lll kedn•z a dett•r
ntiuizmusuak. dt• lsten . közn•miíködésétwk a ,-álas'ztás pillauatáhól mló 
"ikapcsolás:'l\·al l'~~t'lll'Sl'll itulett•rmiuizmust tanít. ú~~·ho~~- súl~·us nwta
~:~zikútlansú~ hihújántl lútszik ft·u~·e~l'tni . .\l'm ,·itús. ho~~- mikéut SZt•Bt 
l amús sem. ~~~.'· t•z a taníhis st•m tudja nwgközt•líteui a twht'•zst'·~t'"l't nw~
~zíiutl'ti~ aran~· közt'•pútat. fiútra ,·au tl'IH\t. ho~.'· B. l>uus Scotus l'lméjém•k 
li·u~·e nlú~ítsou r:'t a dl'lt•t·miuizmus sokah·itatott prohlémájára. 

\ki llt'lll saj11:'tlja a f:'trads:'t~ot t'•-. lwhatol a l )odor ~uhtilis t•riís :-.zPI
It•Jiti tllllllkút i~t··ll.' líí spPkulúeiúiha. úllautló t'•s iiriikii,.; h•\t•kt•JI~st'·~hl'll úllú 
Íslt•Jit•szntt•\(') fu~ olt taJúJkowi. \(úr I'Z is Sl'jtPti. ho~~- a dt•tl'l'lllillzillliiSI'ÓI 
alkotott fplfo~:'tsa t'~t'·szt•u mús. miut ~zt•ut Tamús(• .. \ kt'•t n•tulszt•r· kíillill
hüzöségét eliíidt'•zií is h• H fo~alomhan llll'~jl'lölt moz~almassú~ oka az is !t• H i 
akaral saj1\tos kiPnwlést• t'•s momatt'•kozúsa. En·iíl lwszt'•l Scotus szisztt'•mú
júnak mindt•n sot·a. kíilünüst•;t az alúhhiakhan összl'fo~lalt tanít:'tsa. 

Isten magM•rt lt•I'l'llltl'tl mindt•nt.ll) tt•hút {) lll'lllcsak lt'•tPsítií-ok. 

12, C. l!· Ill. t'. 1 1,1-4: S. Th. l. 'l· 1'!:>. a. l. 
13) :\lingPs: CurnpPutl. tlu·ol. tloi!lll· SJII'l' .. \loual'laii. '!1"'!. ll. :;~. o. 
14, 1\t·p. lY. ti. '•!l· q. -;. u. :;1i. 
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hanem cél-ok is eg)·úttal. De ha Isten a legfőbb cél-oka mindennek. 
akkor feltétlen szükséges, hogy Isten részéről gondoskodás történjék a 
legfőbb cél elérése érdekében.lá) A núndenható lsten ezt akaratával valósítja 
meg.16) E felismerést alátámasztja még az is, hogy másodiagos okok csak 
az elsü ok erejében müködhetnek. Ilyenformán a legteljesebb függés áll 
t' enn a két ok-sor között, ha az első ok szükségszerüen müködik, a· másod
Iagos ok tevéken)·sége is ilyen lesz; ha a másodiagos ok esetlegesen 
müködik, az első ok indítása is esetleges volt. Mivel a másodiagos okok 
között az ember nem szükségszerüen, hanem esetlegesen cselekszik,. 
kdl, hog)· az első ok tevékenységének természete is esetleges legyen. 
Ez pedig csak úgy lehetséges, hogy Isten akarata által müködik a 
dolgok célra-vezetésében,li) Scotusnak ez a felfogása éppúgy biztosítja 
lsten mindenekfelettiségét, mint Szent Tamás, mert Istent első oknak tekinti, 
akinek ereje által történik minden. Ali tehát az arsitotetesi elv, hogy 
minden Istentől van, amennyiben létezik, de Istennek ez a gondoskodása 
nem jelent eg~·ehet, mint az isteni akarat megnyilvánulását. Minthogy 
t•z azonos a szeretettel, Isten mindenhatósd.ga nem előre-irányítást, hanem .. 
szt•retetet re,·elál. Bármit hoz létre Isten - mondja Scotus - a legnag)·obb 
~zt•retl'thől teszi azt.lB) 

~zót kér most az emberi akaratról vallott nézetének kifejtése. Scotus 
itt mát halálos csapást mér a determinizmusra. Abból indul ki, hogy az 
akamt lén)·t•génél fogm szabad,l9) vagyis önmozgató, önelhatározó tevé
kt'll) si•ggel rendelkezik. úg)·hog~· az akarat jogosan tulajdon cselekvése 
ur·ú11ak mondható.20) .\")·iltan szembehel)·ezkedik tehát azzal a Szent Tamás 
últal felújeott aristote!esi dnel, l:og)· az aka: a:ot más mozgatja. Első pillanatra 
mi•gis paradoxonként hat Isten mindenhatóságával szemben az akarat 
ünúllósúgának ef ajta kidomborítása, különösen amikor Scotus is így ír: ha 
lsten lll'lll müködik, megszünik müködni a teremtmén)· is. 21) Istennek a 
W-csl'lt•hőrll'k en• je nélkül semmire sem képes a teremtmén)· ,22) Scotus 
azonhan találó megoldással megszabadít az első ben)·omások megtévesztí) 
ha11gulatától s eg)·úttal lefekteti a determinizmus megoldásának pozitív 
la11ítúsát. 

lslt•n résztn•sz minden cst•lehéshen, de nem szünteti meg a teremt
m(•n)· részéről az eg)·iittmüködés lehetőségét. l. g)·anaz a cselekvés teljesen 
lstt•IIWl és teljesen az emherti>l sz{mnazik ol)·módon, hog)· Isten és a 
tt•n•mtt•tl akarat teljes okokat alkotnak a maguk eredmén)·e szempontjábóL 
az t•gi•sz cselekt•det szempontjából azonhan eg)· teljes okot tesznek ki. 
E111wk l'llt•Jit'l"t' a músodlagos ok tm·áhhm is megtartja alárendelt lwl)·zetél, 
rtll'l't lt'•tt•zl>si•ht•n mindt•Hkor lén)·t•gilt•g függ az t•lsíí októl.:?:i) Hog)· an 
lt·lwtsi•gt•~ t• z:> Scotus t•lgomlolása szt•rin t ll'lll'tségt•s a következőképpen. 
lsh•11 lwfoh·ása nemcsak a cselekvést. hanem e11nck okát, az elhatározást 
is érinti, ritégpedig köZ\"etlenül. E lt)·ilvám·alóan tomista meglátástól ott. 

tr., Ih. 1 . .t. :1. 'l· :1. 11. :w. 
l ti , 1 h. l. ti. :Ji. i11 filii'. 
lS. Ho•p. ll. ti. :Ji· 'l· l. n. l. 
:!O, Ih. lll. ti. l';, n. 'J, 
:!:! 1 ()x. 1\ .. ti. l. 'l· l. in finP. 

l i) Ox. l. d. :L Cf· :!. 11. :J o. 
1!1 l Ih. l. ti. •-;. 'l· :~. n. :i. 

:?1, Ch. 1\'. ti. '1!1· 'l· J.). n .• J. 

:!31 Ox. l. t'. 11. -;. 
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tér el, hog~· ezt a közvetlen isteni befol~·ást az akaratnak nem első, (in 
actu primo) hanem másodfázisú tevéken~·ségébe (in actu secundo) hel)·ezi. 
vag~·is az isteni közremüködést nem minden emberi tevékenységet meg
előzően érvénwsíti, mint Szent Tamás, hanem az ember részéről történi) 
~lllásfoglalás idején. 2!) Ezzel eg)·érteh~tü, hogy Istennek nem megelőzi). 
hanem kisérő közremüködést tulajdonít. ég)· fejt ki tehát közvetlen ten;
kt>n)·séget az isteni és emberi akarat ug)·anazon elhatározáshan, miként 
a férfi és a nő a g)·t•rnwknemzéshen és akkor az t•redmén)· azok tt'ijl's 
oksági hefol)·tisainak jogi111 t'g)·fonnán mindkettöé lesz.:!:>) fg)· lehetséges. 
hog)· eg)· létesítö-okhan két létesít() mozzanat juttatja énén)Te tt•,·ékt•n)·
ségí•t te•·mészetént'k mt•gft'leliit'n. :\légis indokolt az a nwgkiilönhöztetés. 
anwl) Istt•nt nemt•st•hh oknak tekinti. Ez azonhan llt'lll jelt>nti. hog)· lstt•u 
közwtlt•nt>hhiil n-sz ri•szt az :lkoúshan: t•z a n(·,- csak miut a másodiagos 
(;k IMrehozóját jelöli Istent. 

~cot(Jsnak ehhiil az t•gí•szen rihidt•u ,-úzolt tanítúsáhól eg)Te t'I"Öiehheu 
l::mtakozik ki az a hang. uwl)- az t'lön•-ÍJ'Úil)·ítás eszméjét ,-isszautasítja. 
Ezwl a szeullamási gondolattal szt•mht•u kift>jt•zt•ttt>hlwll foglal állá:-;1. 
amikor íg)· ír: .\ músotllagos ok :oöl'llllllin• Sl'lll kí•pt•s. hacsak az dsii ok 
Jlt'lll hozza lét n• az () t•n•dméuy(•t í•s ezzl'l h•rmí•szl'tilt·~ 1 dt• llt'lll idiin• 
lll'ZH'; okoz Plc'ihh. mint a má:o;<)(ltagos ok .. \z t•n•dmí•~t.\ht•J\ t•z úg.'· ll)·ih·iuml 
mt•g. hog) az elsc'í ok tükí•ll'lt•st•hlwn. d t• ttt•m u ag) oh h mí•t·tí•kht•ll fog 
okoz11i a másodlago:o; oknáJ.:!7) 

.\t•hézségt'l túmaszl itt nz a köriihllt'll\". hu~\" ~colus t' ntlószíllííhh
l.!'k mo11dott t'lgo~tdol:ba ml'llt•lt t'g)· má:-;ik' nwg~idúst is t•mlít s azt tart
hatóllak m•n•zi. Ehht•u múr ut•m talitiható fl'l. mi11t az l'Whhilwn a tomista 
(•:-; moli11ista l'ln-k szPJ't'llcsé:-; szinkretizmu:-;a, süt határozoltan a molinizmus
hoz közl'lt•dik. amikr a csl'll'kt•dt•l létn•hozúsimúl c:-;ak az akaratnak juttal 
közwilell szerept•l. míg lstt•n lwfol)á:-;út küzwh•ltJ'l' csökk't•11ti.:!~) Itt ~cotu.; 
módszt•rém•k azzal a sajátságil\·al álluuk swmhcu. aml'l)· :-;zt•riut c'i csak 
l'löterjeszti a kiilöuhözt'i ehnélett•ket. a lt•glll'l)t'st•hlmek kin'tla:-;ztúsát azouha11 
músra hízza. .\ jelen esethen mí•gis az az í•nl'lí•st•. hog)· l:oölt•JJ kiizwtett 
közremííködést• mindenhatóságimak és mindt•JJtudásáJJak a tagadását kön-
teli. anwllett hizoJJ)·ít. hogy ez utóhhi mt•goldást ö st•m tartja kil'légítc'i
lll'k.:!H) Tagadhalatlali azouha11. hog)· t•záltal za,·a•·t okoz (•s csak a kiiwtkt•
zetlenség ,-iuljimak ad tápot. l )e l'ltiil Pllt•kintw ft:intPhh kift•jll•tl Plmí•lt•lí•
lwn a kl'n'sztí•uy felfogús m(•rst'•kl'lt intlt•lt•rminizmusút kiizwtítw oh·a•• 
gondolatokat !'jt' l'l. llll'l)t'k t• titokzatos (•s kinH•rítlll'll'tlt•Jl kt'•nlt'•sht·n· az 
l'tlllwri í•rlt•IPmtiíl \Úrltatú Í!!t'll\l'k 1-il'lt•!!Ílt'•_,t··,l'l kl't':oöt'!!ll'llll'l.. Ih!!' t•zt 
h•ljt•st•JJ ~colus St'lll i•ri t•l. m'•nak okút go,Jldolatai n•nth,;t'l'l'Zt'St'lll'k l~i-illt\Ú-
han kl-ll kt•n•sni.30 1 · 

Bl'fl'jt•zí•siil m(•g azzal a kt'•nll•ssel kl'll foglalkowi: Ki lt•g,wnt•Zl'k ulilll 

:!1, \laslrius: f•·rr1- a. :l. 

:!t 1 c,,, 1. d .. .s .• 1. ;,_ ... :d;. 
J:,.l'· L (". ll- l i. ~li l l. ,,_ 

:!H, \lirr;.r•·~: J. lhrrr.o; :-'coli d .. ,·tr·ina philo- . .-1 tlr.-.. 1. ll .. \d (:lal'as \•pra• 1!1;;, .. 
~!t) Hl·p. l. (', IL ,-,_: ( ,,, l. (', u. ~. '•·~ '•· ~J... 
:JO 1 \lirr).!••s: l>urr~ :-'t·olus ttrrd d i•· lhornistis.-lr-rrr.,lini-ti-.-lr h.t~rrlro\o•l'.o·rr. '1-"l'all· 

ti•karrisdr•· ~tudi,-rl- 1 !fl ll. 1 't- o .. 
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az irányadó a determinizmus problémájának megoldásában. Szent Tamás-e, 
vagy Duns Scotus? Lehet mondani, hog)· az egyik véleménye éppúgy tart
ható, mint a másiké, mert a teljes igazságot egyik sem birtokolja s így 
egyik sem tud perdöntő erővel pártállásra kényszeríteni. Aki azonban nem a 
Scotusnál már megszokott felületességgel, hanem alapos tanulmányozással 
belemél)·ed a Doctor Subtilis tanításába, szükségképen eljut ahhoz a felis
meréshez, hog)· a determinizmusnak az igazságot jobban megközelítő 
mag)·arázata nála található fel. 

Scotust ehhez az eredményhez az segíti. hog)· elméletének g)·ökerei 
nem általános elvt:•khen, hanem a valóságban ágaznak el. Szinte lehetetlen 
l' ~)·akorlati szemlélethen fl'l nem ismerni a nag~· természetrajongó Assisi 
Szent Fen•uc szelleméuek érvéu)·t•sülését. De au)·agelméletét, embertanát, 
a hittétclt•kuél az é . .;zhöl finnasztott én·ekkel szemben tauusított óvatosságát 
s ál talába H e ;.rész filozófiáját is ez a szellem hatja át t't;.r)·anu)·ira. hog)· a 
l >octOI' Suhtilis ntlójáhau nem tett mást, miut a Pon-relló szellemét 
útiilh•tlt• a hölcselet ma~as\idékt•ir·e. Ezért momlja P. E. Lougpre. hogy 
tt fen•un•s lélekm•k kt"•t hazája ,·an: az e;.r)·ik .\ssisi. ahol a Szer·áfi :\t~·a 
t•lt. a músik .1\üln. alwl a lh•nd Tanítója ll)·u~szik. 

Fr .. 1/envhért O. F . . ll. 

A szociális kérdés ferences megoldása . 

. \ szt•nu:OI)·isé;.rek. az t'g_,·éuisi•;.rek századáhan élünk. Az eg)·éniség 
nu·ázsa r·üpít fel t';.r)csekt•t a for~amló szt•rcursc csúcspoutjára. hog)· azu
tiln armál sziirkt•hh zuhauással t•ssem•k ,-i.;sza a mindennapi létsíkokra. 
EZt•kt•t ll Z l'll) t•niségt•kt•t töhhé-ke,·éshhé csak a per'Cek és pillanatok szel t• 
ra~ adja a ma;.rasha i•s Í~)- hatásuk sc mar·adandó. l >c ,·armak ol)·an eg)·é
nisi•;.rt·k is. akik \'lllllmii,H'n titokzatosan len)·ügözl) t•r·öwl hatnak a világ 
P;.,r,n•zt•r·ií ll.H'I'Illl'kt•in•. .1\i m• i•n•zle wlna az é;.rretorn)·osuló dómok és az 
útak szt-lt"•n úlló nt'lllll kt')kt•resztl'l~ ám)·ékáhlln. ho;.r)· ,·alami titokzatos 
n•ntt•!d•s. horon;.rú sl'jlés suhan út lelkt"•n. anwl)· nut;.rasha il·iln)·ította lt'lki 
szt•nJl'il. aml'l)· nna ösztönöztt•. hu;.r." n mn;.rllshn. ll napsugaras magaslatokm 
szám) nl jon ma;.rasahhr·a ltimtolt ll'lkéwl. 

.\ssisi Szl'gt•n)·e is il)·en lé!t.•k-dóm. sti;.rmahonlozója az ilyen útszéli 
kt·r·t•szh•ek. Szt•nt Ft•t't•nc nemcsak ua;.r_,. Szent. nag)· mllási eg)·éniség 
\'Olt. lumem modt•r·n. szociális Szt•nt. akint•k a Hcndjc sohascm wtettt• félr·l' 
a szoeiúlis prohlémák mt•;.roldúsimak sokszor· élctetkh·ánó ft'ladatát. Ft•r·ene 
mt•;.rhalt. d t• szl'llt•mt• i• l és ht'lt•szúl a törti•nl'lt•mhc. Kinek ,·an ,-il:\;.rtörtérll'ti 
jt>h•utéíst•;.rt<l .\ Szt•utt•k sol'úhan is csak auuak. , akinek t'g)·éniségt• é~ 
szl'llt•Jilp. századok u t ú n is az t• Ili szt•mél)·iség t.•n•jt•n>l ha t. aki nt•k lill~)-
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ságát és személ~·iségét az idő, a távolság nemcsak nem homályosította el, 
hanem megnö\·eli ,·ilágtörténeti távlatban ',l) 

~la mások az idők, mások a körülménJek és így a szociális igényeknek 
is más az alakjuk, sőt keletkezésüket is más okoknak köszönhetik. En
nek ellenére is meg Vag)·unk győződve, hog)· Szent Ferenc nemes eszméiben 
t•lgondolásaiban rejlik lehetősége annak, hogy az ú. n. szociális kérdést 
meg lehessen oldani, legalább is ami megoldható rajta. 

A mai idők legégetöbb problémája a szociális kérdés megoldása. Mi 
t•z a, sokszor emlegetett szociális kérdés? Azoknak az eszközöknek keresése, 

·. melyeknek segítséghel megszüntethetjük a tisztán munkára utalt nép
osztál~· tagjainak létbizon~·talanságát és a szociális igazságot juttathatjuk 
énén~·re a társadalom rendelkezésére álló an~·agi. szellemi és erkölcsi javak 
l'losztásában ') .:?) XI. Pius I n 3 I. ápr. havában a római Actio Catholica 
n•zetöihez intézett beszédében íg~· n~·ilatkozott: , A szociális kérdés, s 
mindenekelött a munka kérdése, nem tisztán an~·agi és gazdasági kérdés .... 
hanem emberi probléma. amel)· érinti az erkölcsöt, az emberi méltóságot és 
lelkiismeretet:>. 

:\ modern idők modern etikusai a kulturális összeomlási két eszközzel 
iparkodnak feltartóztatni: a szegén~·ség lelki hasznár·ól pr·édikálnak és a 
munkának új, nem kapitalistaízii értelmet tulajdonítanak. Szent Ferenc ezt 
is tette . 

. \ XII-XIII. sz. a szt•gén~·ség eszméjének ,·inígkbral s a benne rejt{)z() 
szociális és kulturális csírúk legteljesebb kifejWdésének ideje. És enm•k 
a maga nemében páratlanul csodálatos kor·nak, új feltételeket és cshctösé
ségeket hordozó mozgalomnak középpontja. szellemi H'zérc a povereilo di 
l> i o. Assisi Sze nt F ercnc. 

Szent Ferenc az e\·angéliumi élt• t lt.•glén~·egcschh kellékét látja a 
szt.•gén~·ségben .a) Cl'lanoi Tamás íg~· ír: .\ sancta paupertas mlt jeg~·t.•st•. 
~zt•relmcsc lett su~pségénck. . . Tiszta öldésckkcl magához szorította és 
t•g~· pillanatra sem kh·imt jeg~·ese nem lenni ol) l~s köwtöi, az dsi> ference
sek, nag~· megelégedettségükkel, ami kirerődölt arcukra . hehizon:·ítottúk. 
hog~· az ember gazdagsúg nélkül is holdog lehet ·.5) Fcr·t•nt· és tiu·sainak 
igén~·telenségc. anwl~· szen•ti, söt megdalolja a ,·ilágot. m•m satn~·ul d 
Buddha pt.•sszimisztikus nirnína-nézésén~. scm Diogt•ncs kt•st•rlí ciniz
•mrsc\\·á. Szegér•~·ségiikhen n~·oma sincs a tt•hetctlen jajgatásnak. az irig~· 
t>légedetlenségrll'k. a keserü t•mherkcriilésm•k . 

. \ ft•n•nct•s szt•gt'·n~·st'•;.r t• g~· ú Ital ft·,·t'·kt·n~ szt•gt'·n~·st'•g is, amt•l.v szaka
dt'•kokal tiilt ki. anH·I~ ht'•kt'•s t'•s nll'g"Pit'•gPdt•lt t•mht•rPkPt úllít a lll'IIIZI'I. 

a túrsadalom t'•s csalúd fol.' ton rúltozú. úllandú forrm•gúsl mutatú kPri'!Pilu·. 
Igén.' lt•lt•nst'•g. tt•,·t'·kt·n~. irig~·st'•gnélkiil i szt•gt'·n~ st'• g a szoeiúl is pi'Ohlt'•múk 
nwgoldú~ának t.·g~·ik <'szközc. 

P. (~Pmelli ~zcnt Ft•n•nct•t a nmnka kt>I'Psztt'·n~· t'•rtl'lcmlw n•lt nwg-

l, Turi B!·la: !"zo•ut Fo•ro·m· úlin..'l•"•rl•'•w·li j•·l•·:tl•"•,;o'·!"'•'. 
:! ' "illl'lics Yiol: .\ swci;íli~ k!·nl!•s f.s a ""ll ;alilllliiS to old ... . 
:$, Bal:uni fi.'.: :-'1•·ul F. uwu.'''.!.!liíj•· a .,,.~;.,,,,,.,·.~· ,·u·uií,··l .. . 
l • :-'. Francisci ,·ila •~! 111iral'ula ... 
'' • 1'. llol!.apf,.J: llarullnH"h d•·r f ;,.,..·hil'hl•• ,J,.,. Frauli•kauo·mrdo·us. :!:~ 1. nld. 
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személ~·esítöjének :>6) mondja. Ferenc szegénysége titokzatos módon egybe
fonódik a omnkávaL «Ferenc és társai dicsőítették az úr Jézus és az Apos
tolok szegénységét, azt valódi kincsnek tekintették, aminek az lett a 
következmén)·e, hogy a szegénység mégvetése széles körökben eltünt és 
sok szegény kibékült sorsávab.7) Szegénységükkel párhuzamosan egy má
sik életcél haladt, a profitnélküli munka eszméje. Ferenc nem akart reme
téket, nem akarta, hogy fiai a régi, sivatagi atyák életmódját kövessék, 
hanem emberek közé küldte öket, a szociális világ tényezői közé, hogy 
n•liik dolgozzanak, mert a munka tehetsége Isten nagy kegyelme. Szent 
Benedek fiai az «ora et labora)) jelszó t, a kolostorban valósítják meg, 
akiknél a munka önuralom, önlegyőzés és a gonosz indulatok legyőzésének 
t.•szköze. Ferencnél a munka már nem eszköz, hanem emberi cél, sőt az 
Eszme megsejtése. Ferenc határozottan akarta, hogy fiai a világban, az 
emberek közölt dolgozzanak, ahol az anyagi szükségletek és a társadalmi 
illendőségek épiiletesebbekké, de eg)·úttal nehezebbé is teszik az életet . 
. \z első ferencesek nem a mások feletti, kigondolt társadalmi és értelmi 
uralommal érték el céljukat, '<hanem, mint a kis gyerekek, teljes függé
siikkd : részhettek a parasztok napi munkájában és betértek házaikba; 
ll~~ hog~· napi kenJerük is tőlük függött. 8) Ha elutasítják öket, zúgolódás 
nt:•lkiil tm·ábh állnak, s köszönettel fogadjir~{, ha darabka száraz ken)·eret 
u~·ujtanak feléjük. Ki és mi cáfolja meg legtökéletesebben a jelen nagy 
hazugságot, hog~· az árú értéke a benne felhalmozott munkában rejlik, 
ha nem Ft.•renc és magasztos elgondolása? Szent Ferenc szándéka szerint 
a munka nem a pénz, a ,-ag~·ouszerzés módja. hanem hivatás, isteni feladat, 
anwl~·nek nem lehet más célja, mint az élet fenntartásához megadni a 
hiztos és szükséges módokat és eszközöket. 

'cm em·hítcné-e a mai idők irtózatos szociális nvomorát, ha a munkát 
hi,·atúsnak fogná fel az emberiség? Szentat~·ánk, XI. ilius a ;: Quadragesimo 
\nno> apostoli körlevetében a bajok legfőbb okának azt találja: ,<hogy 

sokak lelkiismerete ol~·ann~·ira eltompult, hogy a n~·erészkedéshez mindeQ 
eszközt jónak tartanak ... eg~·etlen céljuk, minél ke,·esebb omnkával g)·ors, 
haszonhoz jutni ... > Ennek köszönhetjük, hog~· a gép lelketlen gyárosok 
és munkaadók kezében elrabolta az ipar·i munkás és a kisiparos munkáját, 
akik millió- és millió-számra hol~·onganak az élet országútjain, hog~· a 
•wg~-,·úrosok fén~·itrjában tömegek nézik beesettszemmel, ökölbeszorult 
kézzel a ,-[u·os fén~·iíző életét. A g~·áms ug~·anis a munkásban nem lát 
t>g~·enlü tiu·sat, sem hozzú h'lsonló tes,·ért, hanem csak n~·ers an~·agot, 
anwl~·et, mint mindt.•n t.·~~-t'·h ,,~·er·san~-a~ot a saját hasznára kell felhasz
núlnia .. \mt•ddi~ árú marad a munka, aml'l~·et a munkaadó nwgvúsúrol és 
a munkús ad, nem jamihat mt•g lwl.uetiink. Itt csak ferences megoldás. 
a -oo én•s fen•nces önzetlenség és ferences eszmén~· segíthet. 

1 
.\ profitnélküli munkával eg~·mnalhan nwg kell valósulnia a másik 

t•szmélmtek, a békés, csaliuli küzüsség gondolatának is. Ferenc az emberek, 
;'tllatok • te~,·ér·t.•, mindenkinek mindene lett. X em a <:szabadság, egyenlőség 
t:•s tes,·ériség . forradalmi elv alapján, hanem mert közös .\t~·ánk a jó Isten. 

,; ; P. (.Jo•JIJPtli-P. Takúcs l.: Franciskanilmus. :~:la. old. 
l Il l t' l ., 1 ll ~'~1 11• (_.' o•JJI"IIJ' -P. 'faka' t•• l.: Franciskanizmus 'a 1aü. old. l o zap ,, : :!ol . o' . ~ ~ 
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A klerikátus egyik folyosója. 
Gyöngyös. 

Fr. Gilbert. 

St•nki ajkán ol.'· éghetöröcn, a11n~·i lt•ll
díilettel és szpn•tettd még nem hangzott 
el a tesh"érist'•g milldt•nkit és milldl'lll 
átkaroló é11eke. mi11t Ft•r·ellc ajká11, hog~ 
an11ak fdséges dallama ,·égig hullámoz
zék t>gész életé11. ' Ha mlaki. úg~· Szl'llt 
Ft•n•nc mondhatta l'l Szt'nt Pállal. hogY 
nlindenkinl'k mindenl' leltl'm. Tudott 
élwzni az élwzökkeL simi a sirállko
zókkal. ,·igadni a ,·igadozókkal .~) S 

\ mt•nn~ i szociúlis pr·ohlémát lehetne nwg
oldani. ha az emhl'rl'k ft•n•nces lt•lkiill'l
tel. SzPnt Ft•renc tesh·i·ri szerelt•lt'•wl 
hajoln:ínak )p szt'I'Pncsi•tll'n t•mlwrtár
saikhoz. \Jár az iskola padjaihan fd 
kl'llt•m• rilágosítani a zspngt• fiatalsú!!ol 
az igazi közösst'•g gondolatúról: t'lfelcd
kcwi sajút magunkról t'•s csak a nag~ 
embt•rcsaládra gondolni. ahol mindn~ ú
jan ll'sh·t'·rek n•g.nmk. a llll'lliJ~ei .\t~·a 
oltalma ala 11. 

És kt'•rdt•zzíik, a Su•nt eszmt'•je a 
közösst'•griíl lll'lll en.Yhítent'•-p szociúlis 
tömt•Q"nYomonmkat. llt'lll oldanú-P Hit'!! 
a sz~ci;'dis kt'•nll•sl. ameht•n már am'
n~ ian tiirtt'•k fPjükt•t: ha 'a szegt'•n.'ek ~·s 

Jlllmkások. a ~·azdagok és uralkodók tesh·t'·rl'l\.lll'k tt•kintent'•k l'!!YIIIÚst. mint a 
nag~· Pmherközlisst'•g tagjait? .\z t>gt'•sz 'il ú)! hord ú i recsl')!lll'k: 'Trónok dűlnek 
össze. milliók Imiinak korai sírha. Orszá)!okhan t'•s otthonokhan dúl a pusztulás. 
:\gazság g,YÖzedelnwskedik. az Prt'· n.' rong.' ok han úll. Ehhiíl a S.Udomúhól csak 
akkor lt•sz feltámadús: ha .\ssisi Szent Fen•Hc katonái últalmimlig loho)!tatolt 
zászló alatt megszprwzell kt•resztén~· milliók hiztosítjúk az lírlik Prkiilcsi 
értékek malmút.lO) 

.\ közösség azonhan nl'm állhat fenn szemt'·l~ ist'•)!ek nt'·lkíil. .\em 
h•hetPtlPn. n~afogó indi,·iduumokhól úll a közösst')!, ezek }pgfeljehh, masszáL 
tömt•gt'l alkotnak. hanPill öntudatos t'•s Ölizetlen t')!~·etlt•khiíl. .\z ünzl'!lt•n 
t•g_,énist')! ith•úlja Ft•n•nc t'!!.' naú~ik eszmt'·n~l'. \lt•g)-f_,(íziídt'•ses. katolikus 
\!'Zl'l'l'l!.' t'·nist'•)!)!l' a lt'•Jpk csak iirdt•!-!.' t"1zt'•s últal alakulhat. \z i"ndP!-!.' líú•sst') 
az t'!!.' t'•rrist'·;.!·-úpolús h•gszehh diadalút iirtrrqll'li. Ft·n·rrcnt'·l az i'ndt'!-!.' t,t( . .., 
lll'lll sahlorr, haneni a lelket magasha h•rrdítií c.;ell'k\t'•s. ;unit nem h·hl'l a 
szíirkt• ht'•tküwa pok csp)eht'•sei kiizt'• ikta t ni. Szt•nl Ft>n•nt· tudatúhall 'uli 
annak, hog~ az ünzi•s a kiizlisst'•g múllasztó mt'•q:t• t'•.; hog_, csak az iirrzl'lh·rr 
t•g.' érrist'lll'k ki•pesek a kiiziisst'•)! nH•)!dlintllt'teth•rr pilli•n·it lerakni . 

. \ mai társadalom is l'!!t'sz Pmhen•kl't khún. \"annak lelkl's idt•alistúk. 
kik ht•gt•düvcl. síppaL duhl.,al t.'•s tilinkóval akarrrak st')!Íieni az t>ntht•rt>k 

~~ 1 P. \lulnúr .\.: Fo·n'llCh ,;to·llo·lll. :;,-,;;_ odo l. 
101 IJn,túr ~-: Emlí·k•uruk a l•ar:.t .. k -;o1J o·\1·· jlll,ilo·lllll:"lra. 
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sorsán. Ezzel azonban nem lehet segíteni az általános tömegnyomoron, 
« mert az élet vihara oly erőszakos, hogy benne a zene csak olyan, mint a 
légy zümmögése, - a gond, a félelem, a keserűség oly vaskezek, melyek, 
ha belenyúlnak akármilyen hangszerbe, szertepattannak húrjai; az emberek, 
kiknek csak eg~· a zenéjük, amikor üres gyomruk korog, nem igen figyelnek 
a legszebb olasz ég fülemütéjére » .11). 

Ma elvek helyett rút alkalmazkodás, meghunyászkodás tölti be a 
lt•lkeket és ezt okosságnak hívják, félnek az elszánt lelkektől, a meg
g~·özödéstöl és annak külsö megvallásátóL Önzetlen eg~·éniségek kellenek 
ma. akik a harcot önmagukkal is megtudják vívni. Akik letudják g~·özni az 
t.•lfáradás, csüggedés ll)·omasztó súlyát. akik katolikus meggyőzödésüket 
n~·iltan vallják Ferenc szellemében a parlamentben, katedrákon, a társadalmi 
és gazdasági életben! Csak az il~·en eg,,·éniségek fogják magukhoz emelni 
a népet, amel~- a közösség zömét alkotja. 

Ferenc magasztos eszméit nem a korszellem homoktalajára építette, 
hatll'm az lsten-szerelern legerősebb, megdönthetetlen talapzatára. Ferenc 
bizalmas harútja volt az ég és föld hatalmas t"rának ... Az ö vallása nem g)·á,·a 
n•mt•gés, hanem a szeretet vallása. És ha Ferenc ujjongva köszöntötte a 
napot, szellöt, ,·irágot, csillagokat. madarakat és minden élőlényt, úg)- ez 
nem költészet. nem természetimádás! hanem nag~·, mindent átfogó és Isten
t()) átölelt szen•tet. És Ferenc a modern kor boldogtalan emberének is azt 
kh·ímja. hog~· ez a nag~·, tiszta szen•tct sugározzék nlinden szemből és 
mindt.•n szívböl. Akkor boldogok lesznek az emberek! Assisi Szent Ferenc 
< megépítette a társadalom égigérő épületét ... :\ ,·alami örököt szomjazók
nak sem töhhet. sem ken•sebhet adott, mint magát a jóságos Istent: a 
~zerett.•tt.•t .1:!). 

Hog~· akciója mil~·en eredmén~·es és korszerüsége mellett menn~·ire 
mindt.•n idüki• mlt és az ma is. azt életének ismeröi és a fl'anciskánizmust 
tanulm:ín~·ozók belátják és elismerik. Prohászka h·ja: <: Krisztus nem adott 
szoriális progmnnnot - mil~·et is adhatott mlna. mikor a fejlődés fol~·ton 
mt.•g fol~·ton új elhel~·ezkedéseket kh·án; - Szent Ferenc sem adott szociális 
progrannnot. hatwm megmutatta, szegén~·nek, gazdagnak, hog~· \'aJmak 
óriási értékek, s hog)- ezeket kell szolgálnia pénznek, földnek . . . s ho~
t'llllt.'k az igazságnak n~·omosítására és ennek a lelkiiletnek a felvevésére 
indul ö lá a ,·ilágha. Ha a ,-ilág ezt megérti, lesz akkor jobb világ, akkor 
lt.•sz töhh igazság. lesz kevesehh elnyomás, lesz nag~·obb testvériség és 
holdogahh élt• t .13) 

.lds:berén.v. 
Fr. Gilbert O. F. JI. 

ll\ Proh;íszl..a ( ). : ü. '[. IX. k. 
1:! 1 P. :-'1alúeú Pdhár·l ofm.: .\z A. C. \·étlűslenlje. új Kor Il. t•d. 3. sz. 
la, Proh;'1s1ka O.: O. 'L XII. k. rli:~-rti'.. oJ,J. ... 
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A Jé z !.IS Szíve-tisztelet dogmatikai alapja és tárgya. 

_\ középkor vallásos életének és irán~ ának, - különösen .\ssisi Szent 
Ferenc óta - jellegzetes törekvése, minél jobban előtérhe juttatni a 
nwgtestesült Ige szent ember~égét, szenvcdését, és a szenvedéslwn ir·ántunk 
tanusított szeretetét. tg~- lett közkedveltté a Szent Sehek tisztelete. Krisz
tus Szent Sebei, kiilönösen Szent Oldal-sehe ré,·én eg~·es szemlélődö lelkt-k 
1 ~zent Bernát, Szent Bona,·entúra) mindig közelt•hh merészkedtek az istt•ni 
'lt•gn'tltó szeniséges Szh·éhez, nlt'l~- leb'alkalmasahh a szeretet szimholi
zú!ására. Azonhan a Szent Szív irúnti tisztcll'l Pkkor még m•m volt ann~·ira 
szoras értelemben wtt ájtatosság. inkúhh csak a szenn-dés-tisztelet t•g~·ik 
formája. :\nn~-i,·al is inkáhh, mert csupán egye~ szerzetesrendek. sőt kolos
torok szük határai közé korlátozódoH é.; nem mnzott nag~·oh_h hh·ő.,creget. 
_\ .\.\'IL sz;ízad fol~·anHín azonhan, amikor a janzenizmus ridt•gsége szintc 
nwgdermedéssel fen~·egette a hívtí, szerettí lelkeket, c vallúsi tévedés s o 
n~·omáhan kelt•tkezö szt•n•tetfog~·atkozús l'llt•nsúl~-ozúsúra. az isteni Gond
,·iselés. mint leghathatósabb ellt•nt•szközt. n Jézus ~zín•-újtatosságnt aján
dékozta az Eg~·háwak. _\ SZt•nt ~zh·-tiszlelt•t apostolai és terjesztüi a 
\'izitációs-rend tagjai. kiilönösen _\lacutJlll' Szt•nt ~largit. aki a kiu~·ilatkoz
tatásokat n~·crte és a jezsuiták mltak. _\zóta ez az ájtatosság az Eg~ házhan 
n1indig nag~·ohh tért hódító é ... szintt• eddig nt•m tapasztalt aniu~·han ,·onzza 
a Il'lkt•kt-t a szt•n•tet Jímg::.ló Tíízhl'l~·élll'z ·. 

E hel~-t·n, nll'lliízw az újtaL,ssúg történetém•k részll'lt's ismt•rtl'ft'•st'•t. 
anuak dogmatikai mt•galapozottsúgút. jogo . .; mltút t'•s túrgyúl óhajtom 
rü,idt•n mt•g,ilúgítaui. .\ túrg~- nwgt'•rtést• sziibt'•,:..rt•ssé tl'szi a fogalmak 
tisztázilsitt: miért is foglalk~wmk: 1. a tiszh•ll'l fogalminal: ~L a ~Zt·nt ~zív
tisztl'lt•t formai. :t an_,agi okúntl. t'•s '•· a kultusz sajútos túrg_,út lizsgúljuk. 

I. 
.\ tisztdet az t.'•rtl'lt•m é . .; akarat ama tt•,·t'•kt·n~st'•gt•. nwll~t·l clislllt'J"jiik 

mlakinl'k ki,·úlósúgút. Ez lt•lll't kt'•t ft'• l t•: 'a ll ú sos {•s pol g úri tisztl'lt't. 
l tt csak az l'lőhhi t'•nll'kl'l henuiinkt•t. . \z a ki' ú l óság. alllt·l~ ki' iti t ja ht•mtii uk 
az disnwrést C:•s tisztl'lt•tn• indít. lt•lu•t h•n•mtl'tl. ntg\· tt•n•mh•tlt•JI ,·aló . 
. \z l'lühhi est•tht•JI. amiktJJ" tiszlt•ll'tadítstlllk küzH'tlt•n · iHtlítóokn vnhmtt'h· 
tt•rt•mtt•tt ki,·áló·Ú,!! 'szt•Jit•é,!.!". kt•;!_\l''t'm). t•g_,szerlí val!ás~Js tiszte!l'lrül 1 culll~s 
duliaP 1 lw:-.zi•liink. az utúhhi t'~Piht•n ,j~z:mi. a ti~zlt>ll'll'l imúdúsuak ; cultu:;. 
latriat' 1 llt'\·Pzziil,.. Ez t';.!\t'diil l~lt'lll. Illilll milldt'll (t'l't'llllt•tl.-u liil,t'·ll'lt-s-.t'"l'! 
hitokosúl illt'li. · 0 

~liutú11 a ti~zll'll't hordozója \t',!!t•rt•tlmt'•m lwn csak szt•mt'•h lt>ht>l. ft•llli 
mt·~halúwzúsaiHk kün•lkt•zíikt'•pt'H mótlosul11ak: lia ti,zh•lt•tiillk fonmti ol,.a 
l•s n szl'mél~ l'ln'tlaszthatatlaH. llll'lafizikai t•g~st',!!l't aJkainak. tiszh•lt•tiink 
ll'ljt•s 1 ahsolút): ha pPtli,!! a szt•Jitt•h. \"H''\" túnn. llll'h n• tisztt>ll'tiink 
irún_,ul. csupí111 kiilsíi - t•rkiilesi ~·ouatkt'•zúsha'u· úll az~al. al,.im•k ama 
kin'tlósúg. Hll'l~ íinllta,!!úhan tiszh•lt>lrt•mt.'•ltó. t•h:'tla-.zthatatlan sajútja. akk:11· 
li~zh•lt•tiiHk 'iszon~ l agas 1 n•la t Í\ 1 J p.; z. · 

.\ kiilt>lhzíj fPjh•,!!l'lt'•:oit>k sorÚll u_,ihiunaló lt•.;z, ho;:' .lt'•ws szt•JIIst'•;,rt•s 
~zh t.'• l tl'l jt•s imúdús ill l' t i l•' pP d i,!! ünma,!!úha ll. jóllt•lll'i lit' lll iilltllagút.'•rt. 
hallt'm az öriik lg!• w l mló l' h úla~zthata t lau szl'ml·l.w.; t',!!~ st'•,!! miat t. 
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II. 
Kutassuk már most a tisztelet fonnai okát. 
A Szt•nt Szív-tisztelet formai oka a személyes cg~·esülés sze1it titka. 

mely katolikus hitünk legalapvetöbb hittétele; Egyházunk tanítása szerint 
u~~·anis a második isteni Személ~-. az Ige, Aki az At~·a értelmi nemzése 
következtében Tőle ö1·öktölfogva sziiletik, időben lén~·egi egységbe lépl:'tt 
a tökél<:_tes emberi természettel cg~·, - a Verbum - személ)·ében. Eszerint 
Jézus Kri ... ztus tökéletes Isten és tökéletes ember . 

. \ SzentÍJ·ás elfogulatlan olvasója előtt ez n~·ilvános, kétségbevonha
tatlan tén~·· tg~·anaz a Krisztus, aki cg~-részt, már fogantatásának elsil 
pillanatitban csodálatos módon lépett a történelem színpadára.l) s Akit az 
At~·a szt•retett Fiának newz.~) csodáival kőnetett (kb. !,o. csodát említenek 
meg nén-;zerint az evangéliumok), saját vallomásával pedig közvetlen bizo
~~~ ítékát adta istensé~énf:'k ;3) mást·észröl kétségtelen embe1·i tulajdonsá~ok 
i•s gyengeségek 1 ki,·éve a b ü nt) hol'flozója é:~ birtokosa: éhezik, 1 ) fáradt, 5) 

~zenn•d és mt•ghal. H) 
.\ kérdés ezek után az marad, miként történt ez a csodálatos eg~·esii

li>s :1 .\leg kt>ll itt je~~·ezniink, bármenn~·ire ig~·eksziink is az eg~·esiilés lén~·e
J.!l'l'l.' rávilágítani. annak legbensöbb \'alósága, még a kin~·ilatkoztatás által 
nwgse~ített elme sziunára is. mél~·séges titok marad. .\nn~·it a gondo~kodó 
t•J·telem a kin~·ilatkoztatás ,-ilágánál meg tud állapítani. hog~· il~- lén~·egheli 
t•g~·esiilés Istt•n és ember közölt csakis személ~·hen lehetséges. nem pedig 
t·g~- természetbeli. A kett() közölt ug~·anis a józan bölcselet és tapasztalat 
t•1-!·~·hangú nwgúllapítitsa szerint. legaláhh értékheli l ,-irtualis) kiilönhséget 
kl-ll megállapítanunk. S ha ez íg~- áll. mi sem gátolhatja az isteni .\linden
hatósitgot. hog~- azokat a ,·alóságban i" elválassza. kiilönösen akko1·. ha 
n>gtt•lt•n istt•ni ten·ei ú~~- kh·imják. A két fenti lehetőség köziil csak az 
,-alósulhat meg. amel~·ik nem ellenkl'zik sem az isteni. Sl'lll az emheri 
tulajdonságokkaL Ez pedig a személ~·lwn történi) eg_n•5iilés. amint a követ
hzükh()( kiilí11ik . 

. l Tt•rmészt•tt•k számára. Szent Tamás és a töhH hittudósok szt•rint is 
hitrom eg~·psiilési mód kínálkozik. 

1. .\z Pisi) lt•ht•töség. amel~- két temlészet e~~·esiilését lehetövé teszi az. 
am ikm két. önmagithan is teljes létező eg,wdhöl (pl. kö és fa). anélkül. 
hog~- azok t•redeti tulajdonságukat eh·esztenék eg~·ség jön létre (ház). Ez az 
t·~-~t•síill•si mórl csak jámlékos és nem lén~·eges, mel~·höl az következnék. 
hog~ a nwgtt•slt'siili•s csupiut kíilsi). erkölcsi vonatkozású. .\zonhan ezt 
kizúl'ja az i,;tt-Hi h•l'm{•szt•l l')!~SZt'I'ÍÍsi•,!(l' (•,; töki•lt•h•,;si•w•. amel~- nrm tií.1· 
semmi júl'ull•kost. \·ag~- t•st•llt•,!(t'sst'•trt•t önmatráhan. Ez a nézet a m•sztorianiz
mus téH'dést• mlt. 

~L :\ músodik t·g~·esiilési mód: amel~- két természet közölt fennállhat 
midön két ,-a~~- töhh önma~áhan teljes való ol~·módon kapcsolódik. hog~
mindeg~·ik rlH'szti t•rl'lleti tulajdonsá~át s az íg~· n~·ert ,.e,!(~·íilet eg~· harma
dik. mindt'"' ik n•U'\·ített elemtől kiilönhözö, tulajdonságokkal rendelkt>zÖ 

l"'. l"'. 

1, Luk. 1. ·>fi --:~!1· :? 1 W. ;{, t-;. 3, J:í1i. to. :lo: 

-l Luk. '•· ~!. ;,, Jilll. '• .. li. 
li l \It. :•li --·•1".: \lk. t'1--tfi.: Luk. :!:,-:,:t: J:ín. 1~-19. 
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\·aló t ad. Ez a mód sem kielégitő a jelen esetben, me rt: a) ellenérc van 
az isteni természet változhatatlansága; b) eszerint Krisztus nem lenne senr 
Isten, sem ember, hanem egy harmadik, ami viszont ellenkezik a Szt.•nt
írással, amely Krisztust tökéletes Istennek és embernek állítja; c) il~·en 
n·g~·ülés csak ol~·an elemek között lehetséges, amel~·ek megfelelő arán~·osság
ban állanak eg~·mással és nincs közöttük áthidalhatatlan távolság. Ez az 
arám· azonban nem áll fenn az isteni és emheri természet közölts a monofizita 
n•szél~- fen~·eget, mel~· szerint az isteni természet eln~·elné az emher·it, 
mint tenger az olajcseppet 

3. Végül eg~·esülés történhetik ol~·módon, hog~· két. ,·ag~· töhh, 
önmagáhan nem teljes létező eg~·mást kiegészíti, akár· mint nu~nnJiség,. 
akár mint an~·ag és forma, akár mint potencia és aktus, ,·ag~· nf'm és faj . 
. Jelen esetben ez a mód is lehetetlenné válik azon eg~·szeríí nu•gfontoláshól 
kifol~·ólag, mivel homlokeg~·enest ellenkezik tételünkkel, mel~· szerint mind 
az isteni, mind az emberi természet a lt.•gtökéletesehh egész, hián~·talan 
teljesség, mel~- kiegészítésre nem szorul. i) 

Yégeredmén~·ként tehát megállapítjuk. hog~· mind a három lehetöség, 
md~- két természet eg~·esiilését eredmén~·ezhetné, jelen esetben elégtelen
nek bizon~·ul. Ha tehát mégis van lén~·egbeli eg~·ség Isten és ember között. 
az csakis személ~·hen, mégpedig az isteni Személ~·ben lehetséges. Ezt a 
csalatkozhatatlan Eg~·ház is tanítja, az efezusi zsinat határozata alapján. 

B) :\ személ~·hen történő eg~·esülés miht.•nléte szorosan összefügg ama 
kérdéssel, mihen áll a személ~·iség? E pwhléma körül az eg~·es teológiai 
iskolák nézetei eltémek eg~·mástól. E hel~·en t.•lég leg~·en a két legjdentö
sehb ,·élemén~·t, l>uns Scotus és Szent Tamás iskolájilllak nézetét megt.•mlí
teni. Scotus és hívei szerint a személ~·iség ahhan g~·öker·ezik. hog~· ,·alamel~· 
t.'g~·edi létező nem áll eg~· magasahlwendíí lén~· hatáskör·éhen. jóllehet 
közölhefőségi lehetősége 1 potenlialis communicahilitas) nwgmarad. legaláhh 
az isteni Személ~·iség iránt.8) Szt•nt Tamás ,·iszont a személ~iséget, mint 
létezési módot fogja fel, amenn~·ihen az illetö eg~·ed önálló létezéssei n•n
delkezik.9) ~lindkét esethen tehát megszünik a szenu'.f~·iség, ha az illeti) 
t·g~·edi ter·mészetet eg~· felsöhhrendíí létezö 1az Ige) nlt.'gfosztja ak hullis 
közölhetetlenségétől azáltal, hogy saját létkörébe t.•nu•li, illeh·c saját lét
módjá,·al hel~·ettesíti. Ez történt a személ~·i eg~·esüléshen. E nwgfontolások 
arra az eredmén~Te \·ezetnek, hog~· Isten és ember t.·g~·esiilést' csak szt.•mél~·
lwn történhetett. 

Bizon~ítja t.•zt a Szt•ntínís mindama hel.w. nwl." ug~aJHlllllak a 1\t·isz
t.~tsna.k .. majd ist.t•ui 10 ). majd t•mht.•ri cst•ll'kn'•spkp(ll 1 tulajdonít. ntlamint 
Ot krft.•Jezettl'n rs Istl'nnek momlja.l:!) .\ csl'll'hések birtokosa t:•s alama 
pedig a személ~·. 'l't•hát, ha ug~·anal'l'ól a 1\risztusról istcui és c•mh;•ri 
cselehéseket állít, azok ,·égt•r·t•thném·lwn csak c.,,. szt•méh·tlt'k lt•IH'tnck 
sajátjai. E személ~-, amint n~·ih·ám·aló: csak az Igt·r-~zemél~c tehet. mt.•rt az 

i 1 Y. ii. Sullllll. :1, 'lll· :!. a. 1-:t 
il, 1\risp•·r: Tlll'ol. :o't"hol. Smt. Trad. \'lll. ,}j,;t, l. '}ll. l. 
!l • Su111111. :t qu. :!. art. :! aJ :;. 
ro, \It. 11. :!-;.: \lk. :í. !J·= l.uk. w. 1-;.: Ji111. ~ .. ·,~(. 
11 \It. l :Í., :h.: .\lk. 1. '11 .: l.uk. :!:;, '1li .. : J:'.n. l!} . 

1:!' \It. "!li. ü:\-lili.: J ;Ín. 1 o. :l o.; 1-;.. '!:L 

.. 
·"'· 



A Jézus Szíve-tisztelet dogmatikai alapja és tárgya. 39 

Ige szemt:•lJc vúltozhatatlanságánál fogva a maga önállóságában meg nem 
szünhetik . 

. \ szentat)·ák erre vonatkozó tanítása az első időkben még nem annyira 
\'ilúgos, azonban a III. századtól kezdve, mikor a természet és személy 
közötti különhség már élesen meg volt határozva, nyiltan tanítják a sze
mél~·hen történt Cg"JCSülést. Tcrtullián a legalaposabb kiilönbséget állít 
termé~zt•t és személy között, amikor azt mondja: <<Két állapotot látunk, 
nem összekeverve hanem eavbckötvc eav személvben az Isten és ember 

' Ö.· ö.· J ' 

.Jézust .1:3) Szent Agoston határozottan kimondja: '<~legjelent a mi közve-
títi}nk, ki személyének eg)·ségébe kapcsolta mindkét természetét >.H) 

+ss ·- .l-~--

' . l .. 'ttd -~~•·JL·,[ 
A jászberényi FilozóFus és gimnazista klerikusok. 

Balról jobbra. Ülő sor: FFs. Soltész Pacifik, Gyovai Gyárfás, Vállaji Hugolin· 
Kállay Bonaventúra, P. Kiss Szaléz magiszter, lektor, P. Luptovics Kolos házfőnök. 
vicemagiszter, P. László Ákos dr. lektor. Gyárfás Guidó, Guba Genéz, Zachar 
Szergiusz. Horváth Honorál. Középső sor: FFs. Kékési Klárusz. Bánhegyi Fláviusz, 
Kiss Lajos, Rieck Efrém. Gat\1 Gedeon. Fűzér Júlián, Pompár Primusz, Lombosi 
Grátusz, Tamás Alajos, Gúth Gilbert, Szalay Emil, Horváth Rikárd (U. S. A.), Kovács 
Jusztin. Felső sor FFs. Villányi Quilin, Szita Gergely, Kiss Cecil, Hangya Henrik. vitéz 
Szabó Szerén, Máriaföldi Lukács, Faulh~:~ber Fauszt, Mandl Maximusz, Bálind Remig, 

László Létusz, Marcsch Martiál. Adonyi Bertrand 

III. 
Ezzel a mt•gúllapítú~sal eljutottunk fejtt'getéseink küwtkt'zŐ pontjúhoz. 

J\.risztus t'l!~·-imúdúsa dogmújúhoz, amely már igen szowsan kapcsolódik 
tulajdonképpt•ni túrg~ unkhoz. 

ll a U/[~ a nis Krisztus sze nt embersége az isteni Ige létezési tén~·élwu 
úll ft•nt~, s a Yt•rhum szl'mt·l~t· lwl~eltt•síti az emberi természet személyisé-

l :l l' ra'\. 

JI, Epi•l. 
~,-, 1ld.: :o',·ltiilt: l>n~lll. 

l ' 

1:>-;. :l. V· ,(d. 11. u.1. 
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gét, ebből kön•tkezik, hog~- az cmberségm•k járó tisztdl't köwti a méltó
ságot. .\ méltó~ág pt>dig a személ~- szt>rint igazodik. :\liután a Szcmél~
isteni. tehát a ,-ele metafizikai eg~·ségben álló cmher·ségct is isteni méltó
ságra emeli. S Pnnek ré,·én a tisztelet, mel~- a fpntehhit•k szerint a személ~·t 
célozza. t' szoros metafizikai eg~·ség kö,·etkeztében kitcr·jed mindaiTa. ami 
a személY létkörébe tartozik .. \z isteni Szeméh·t ,-iszont a leg-fühh. isteni 
tisztelt•t '(.cultus latriae) illeti. és pedig önmagáhan i•s önma~úl·•·t. Tt•hút 
ug~·anezzel a tisztdettel kl-ll hódolnunk Krisztus szent t•mlwrs{•gének is. 
~lcgjeg~·ezzük azonba11. hog_Y e tisztelt>t nt•m illeti nwg az t•mht••·-lüisztust 
ünmagáért. elwnatkoztaha az Ige személ~·étöl 1 proptt>r st•. ut homo). ham•m 
csakis Kriszhtsr·a. mint az Igén•l szt•mél~·ilt•g l'g,wsíilt konkn:•t t·g~·{·nr·t· 
irán~·ulhat 1 in se, s~d propter \"erbum). 

Krisztus szent t•mberség-e imádásraméltóság-{mak o-,·ökerei a Szentír·ús-
~ L.' ,'eJ. 

ból és a Szenthag~·omán~·hól táplálkoznak. 
:\ Szentírás több ('setben is kifejt•zetten említést tesz arról. hog:v 

Krisztust imádús~al illették. lg~·: a napkl'leti bölcsek l :i). a mt•gg~·óg~·Hott 
,-ak Hi). feltámadása után tanítn\n~·aili ). S maga Jézus is ug~·anoh·an tisztt•
lt:>tet köwtel magának. amil~·t·n az .\t~·út illeti.l8) Sz•_-nt Piti :-.za\ai szPrint. 
Krisztus ne,·ére miv.den térd IUP~hajlikl~1 ). s még r.z ang~·alok is im{uha 
hódolnak ~Pki.:?O) 

rg~·aníg~· a Szenthagyom{m~- is kezdetWl fogm eg,wtlen imíulúst 
hirdet Krisztusnak. mint Istt•n•wk és mint t•mlwrm·k. Szent Polikúrp 
mondja: , Krisztust. mint Istenfiát imúdjuk ,:?1) Szt•nt .\tanúz az t•n•tnt•
kekkel szemben íg~- n~·ilatkozik: Tt•n•mtt•tt ,-alót m•m imúdunk... Dt• 
a teremtmén~·ek t· ráf. ki emheiTé l t• H. Isten Igi•jét. igenis imádjuk. :\It> rt 
ha a test magáhan tekinh·e a teremtés része is. mégis lstt•n tt>stl·,-é Wn. 
Eg~·álta){m nem úg~· imádjuk ezt a tt•stl't. hog~· az lgétül ph·álasztjuk. 
lia t•zt az Igét imádjuk, éppt•nséggt•l m•m sz{uul{•kunk üt a fpstWl t•h·úlasz
tani. hanl'm jól fclfog,·a t' szót: l~s az lgt• h•stté lün. pontosan a 1t•stlwn 
lakozó Igét isnU'rjiik d lstt•mwk ,:!:! ) 

MindezPkböl kétségtPlenné ,-álik úllítúsunk. anwl.v szt•rint az lg{•wl 
eg~·esiih Krisztus t·g~·t·tlt•n tisztl'let. és pt•tlig imúdús illt•ti. mind istt•ni. 
mind emlwri lt•rmészt>tét tt>kintn•. 

E megfontolúsok ntún tcnnészetszeríílt•;.r lwlútjuk. hog~- ug~·anil~·t·n 
imádás iliPti Krisztus swnt t•mlwrs{•g{•nt•k mindt•JI ll·ll~·t•gt•s tagjitt. llll'rt 
az Ige szt'llH~I~t' Krisztus szt•nt t•ml)l'rs{•g{•nl'k mirult•11 rt•szt'-1 út- {•s Idag-nt 
s hirtok{thall tartja. 1\iin•tkt'zt•skt'•pt'll t'Z a IIH'tafizikai t',!!~l'siil{•s kitl'l'jt·d 
.l{•zus szpnfst•!!t'S ~zÍ\{•n•. mint t'lllhPrst''!!l'llt'k t'!!\ ik IP!!I'1111tusahh t'•s lt•u
llt'llll'Sl'hh szt•;·,.:·n· i .... 'l't•hút ha .l{•zus sz;•ntst'•,!!t'"' ~!.Ín'•t 'úllítjuk tiszlt•Jptiit".k 
középpontjúha. hódolntunk11ak \t'gl'rt'dm{•JI\hl'll imúdúsha11 k.t-11 nwgm il-
,. á 11 ul nia. · ' 

Ezzt•l a ~Z l' ll t ~zh·-tisztPIPt hajsz:'! lg.' i)kPrPi t J'Ü\ iti t• ll 'isszaH'zt•ttiik 
a clo~nnatika szh{•lw. szt•Jit hitii11k kiizpu11ti t{•ll'lt•rp: a szt•ml-hi t·g~l'siil{•..;, 

15, 'll. :!. 1 1.: 1•: 1 .l;'u._ !l· :ll". 
li, Luk. :1'1· :í·1. lM, .lúu .. -,. '!;;_ 1:1, Filil'l'· .,, ~ --111. 

20, Zsid. J. li. 21, \larl. l'oiH. ,;;_ •:- rJ,I.: :-',·J.iill: 1. 111. 't''"·'· 
2:?) Episl. aJ. :\dt-lpJ.. :;. 1 id. u. · ..... 
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és Jézus szent embersége imádásának dogmájára. Il,,·en értelemben tehát 
a szentséges Szív tisztelete nem új, mert mint bimbó régóta ott ·mlt az 
Eg~·ház hitének és tanításának fáján, csupán alkalmas idő kellett, hogy 
kibontsa teljes színpompáját. 

Miután láttuk a Szent Szív-tisztelet dogmatikai megalapozottságát, 
néhán~· gondolattal rá kell világítanunk jogos, sőt nag~·on is megfelelő 
,-oltára. A föntebbi megfontolások ug~·anis arra a következtetésre vezettek, 
hog~· Krisztus szent emberségének minden eg~·es tagja imádásraméltó. 
Ehhől kö,·etkezik, hog~· ha Jézus Szent Szh·ét imádással illetjük és különös 
tisztelet tárg~·ává tessziik. a méltán~·osság megköwteli, hogy ug~·anil~·en 
tiszteleltd adózzunk Krisztus núnden testrészének. Ez a kö,·etkeztetés 
azonban nem egészen jogosult. Ahhoz t. i., hog~· ,-alamit különös, mégin
kább, hog~· n~·ilvános tisztelettel illessünk, a fenti követelmén~·en kh·ül 
kiilönlegcs ok és az Eg~·ház jó,·ithag~·ása is szükséges. 

A Jézus Szíve-tisztelet ez utóbbi két kö,·etelménynek is megfelel. 
Kiilönle~n·s tisztt>letét t>léggé megokolja az az előkelő szerep, mel~·et a 
sz h·. mint a test lf'gnemesebh sze ne az emberi szef\·ezetben betölt; nem
kiilönlwn a szív jt•lképl'S tf'r·mészete. mel~·nélfogva a történelem és tapasz
tnlat hizon~·sága szerint, minden idők embere számát·a a belső érzelmi élet. 
kiilönösen a su•retet szimholuma wlt. Tén~· az, hog~· ma már nem hel~·tálló 
a régit•k ama n~lemén~·t·. mintha a szh· lenne az érzelmi élet középpontja, 
s nz or·wstudomím~· jl•lenleg azon az állásponton ,-au, jóllehet nem teljesen, 
lwhizon~·ított. hog~· az «'rzelnwk központja az idegrendsz(>r. Mindezek elle
u{•rc is hizon~·os az. hog~· a szh· és az érzelmi élet közölt legalább köZ\'etett 
összefüggés mutatkozik .. \ szh·, mint a n~rkeringés centruma. szolgáltatja 
n ,-ért az egl-sz test r; íg~· az idegrendszer és ag~·,·elő számára is. E szenek 
ht•wst•hh mííködése tehítt er·ő.sebh munkára kénvszeríti a szh·et is, s ezáltal 
mimlt.•nki kl-n~·tt•lt•n elismerni. hog~· a sZÍ\' a~ érzdmi életnek legalább 

n•tiilt•t(• l-s fokml-rőjt• (s~·mbolum manifestatinrm-a ,23) S ez, de 
kiilönöst>n a szh· szimbolikus szert'lJl', a Szent Szí,· különös tiszteletét 
dégg{• mt•gokolja . 

. \z Eg~·hítz jó,·áhag~·ása ,-iszont nem lehet kétséges, különösen a Szeut 
Szh· iimwpérwk hi,·atalos eh·endelése, sőt nlindig nag~·obb kh·áltságokkal 
mló dhalmozása után. 

lia mármost a Sze11t Szh·-tisztelet könetlt•H tár·g~·át keressük, a hit
tudósok küzött eltérő ,-élemén~·ekr-e akadunk. Eg~·t•sek szerint a kultusz 
kiizwth·n táq.r~·a lüisztus testi Szíve: mások ,-iszon t a sih· által jelképezett 
szl'rl'll'tlwn ,·{·lik azt nw~talúlni. .\ harmadik. ma már általános nézet. 
lill' l~- szer·int a tisztelet l'g~·enértékíí tárg~· a J é z us testi Szíw ·és az ál tala 
jl'lkl-pt'Zl'lt szeretet. Ez utóbbi nézet kiilönösen azóta ,-ált uralkodó,·á. 
mióta az Eg~·ház a Szent Szh· ünnepének eln•ndelésekor szintén a < szerete
tiinkér·t nu•gsehzett Szh·et :?t) jelent<>tt ki az ünnep tárg~· ául. Jóllehet a 
pápák iratai, anwl~·ek a Szent Szh·-tisztelet tárg~·áról szólnak, hol a testi 
Szívt•t, hol pt.•dig a szereletet hangsúl~·ozzák ki erősehhen, azonban a 
kt•tlőt soha eg~·mástól el nem ,-álasztják. XIII. 1\elenwn plipa 1 j 65-ben, 

23_1 Schiitl: i. 111. b·!. 
:?! ! Off. !5~. Cor J,.su, lm it. 
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a leng~·el píispöki kar memorandumára válaszolva, mcl~·bcn a már szokásos 
Szent Szh·-íinnep megerősítését, és róla zsolozsma és misc végzésének 
megengedését kérték, jóváhag~·ta az emlékirat 32. pontját, melyben ez áll: 
,.-\. Szcnt Szh·et, nemcsak úgy, mint (Jézus) minden belső érzelmeinek 
jelvén~·ét, hanem önmagáhan is)> tisztelhessék. 25) Más alkalommal viszont 
VI. Piusz pápa q81. jún. 2g-én, Ricci híres janzenista érzelmű pisztojai 
püspöknek ezt írta: ,; :\ tisztelet lén~·ege, núnden babonaságtól, an~·agias .. 
ságtól menten, abban áll, hogy a szív jeh·ényes képe alatt, isteni ~lcg,·áltónk 
\·égtelen szeretetéröl elmélkedjünk és azt tiszteljlik »,26) ,, Tehát, ha a 
tisztelet lén~·egét kérdjük - jegyzi meg Zádori - akkor az a szeretct; ha 
tárg~·át, két elsőrendű tárgya van, a szeretet és Jézus fizikai Szh·e. nwl~·ek. 
eh·álaszthatatlanok; ha mégis gondolatban eh·álasztjuk, elsőnek mondjuk 
Jézus valódi Szh·ét, másodiknak végtelen szeretctét >,27) G~·ön~·örü eg~·ség
he olvad a kettő a Jézus Szent Szh·e-íinn~p zsolozsmájának himnuszában: 

Hoc sub amoris snubolo 
Passus cruenta et 'nwstica 
l' trumque sacrificimtl 
Christus sacerdos immolat. 

óriási hatalom az t•g~·én és társadalom életéhen cg~·aránt a szív. 
Relöle indul ki a két legfőbb mozgatóerö: a szerctct és a g~·ülölct. .\la c~ 
a két tén~·ezö osztja két .táborra az embe1·ekct. .\zonhan úg~·látszik, mintha 
jelenleg az utóbbi győzne a szerctet felett. I>c ne felejtsíik, hog~· a 
szeretet bukásá\'81 eg~·ütt rombadöf az eg~·én és a társadalom élett• is. 
Ezt a ,·égzetes wszedelmet akarja megállítani az Eg~·ház, ·unikot· Jézu~ 
szentséges Szívét állítja az cniberiség elé, hogy 1\óla miut, zza lsten- és 
emberszeretetét. Ebben van a Szent Szh-kultusz jelentöségt. .\z a Szh·, 
me l~· egy istenemberi életnek volt forrása és mozgatója, az a Sz h·. ml'l~
annak az isteni \"érnek mlt hordozója, amel~· meg,·áltást hozott az emberi
ségnek, az a Szív, éltetője és létbentartója a misztikus testlll'k - az l~g~·
háznak - és e misztikus test minden tagjának is. Yérkcringésének artériái 
és ,·énái, - a szeniségek - Belöle kiinduh-a éltetik és táplálják a keg~·clt•m
mel a misztikus testet. tg~· merítünk mindn~·ájau az f;lt•l és szt•ntség 
Forrásá ;-ból, hog~· meg,·alósíthassuk a szt•ntpáli programmol, mel~- m•m
csak a filippibeli hívek, hanem mindt•n keresztén~· cmht••· feladata, és a 
titrsadalmi s szociális ha jok eg~·etlt•n mmslója: l ~,·anazt az énést it pol
jútuk magatukhau. amt·l~- J\.riszhts .ll•mshau is nwg· 'wil ,:!ll). 

Fr. :S:flni.~:lti ( ). F . .ll. 

:!;, ' Cor SUUlll sat'ro,;audurll 11'>11 laullllll ul o·,;l ~'rul ... lulll ollrrlilllll inl••rioru111 
afft•t·luulll. st•d ul l'SI in s•· . i, littlori J.: .\ J,·.lliS :'1i"· :ijialo,;"i•J!Úrral.. li-,l·l•'·w·l•·. lrri,olla. 
lrillaui alapj:r. 'a 111. u. 1. 
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:?i _1 Zádori J.: u. o. 

tlo•\oliouis ah orr111i •·•·rio· ":1p•·r,;lilio1w. lrralo•rialilal" irrurruu:s 
cordi,., irr1:1J!irr.•, iuull•·rr,;:llll o·:u·ilalo·ul. o·ffu•mllltl'l'' :11uor•·111 
llll'olit•·ullll'. alopw \1'111'1'1'111111' . l z.-• .t •• ri J.: i. lll. '• ',.-,, ll.'· 

:!~<J Filipp. :!. ~~-



A magyar lélek és a ferences szellem. 

Mag~· a r· lélek? Istenem, de sokat beszéltek, de sokat álmodoztattak 
H'liink róla, hol magasztalva erén~·eit, hol kárhoztatva bűneit, sokszor 
n.'él~·en, de majdnem nlindig eg~·oldaluan látva azt. . . Magyar lélek? ... 
\ alóhan e kérdésre nehéz válaszolni. Könn~·ü belöle valamit kifejezni, de 
rwhéz azt maradék nélkül szavakba rögzíteni; mert ;<a mag~· ar lélek egy 
ol~·an titokzatos ,·il ág, meiJet talán sohasem fognak kiismerni teljesen:> .1) 
l >t• hármenn~·ire nehéz és elvont dolog is e kérdés, életbevágó, gyakorlati 
jell<'gií s nag~·jelentöségü is. ~[ert, ug~·an mi lehet fontosabb, mint a 
magunk lelkének mt•gismerése s mi lehet szentehb feladat, mint megtalálni 
rtt•mzt•ti géniuszunkhan az örök értéket s ennek révén növeini az önbizalmat 
s az ünmegbecsiilést, megtalálni a nemzeti hibákat s kiírtani azokat, fej
lt•sztt•rti a nemzeti erén~·eket s velük a saját igazi értékének öntudatára 
élweszteni a mag~· art. ~[ert '<a turáni népek - tehát a mag)·arok is - a 
,·ilii~ legértékesebb emberan~·agából valók . . . s a turánságra még dicsö 
jö\"() · ,·ár .:?) .: :\ mag~· ar eg~· g~·ermeknép, most semmi, de minden lehet, 
mert lelki és testi erö rejtekezik fiatal kebelében. Minden lehet, ha át 
akarja látni, hog~· senuni >.a) 

.\ mag~·ar lelkiségen, a lelki jó és rossz tulajdonságok és hajlamok 
ol~ an összeségét kell értenünk, amel~·ek népiink minden egyedében, vagJ 
lt·~aláhh lt•gtöbhjében megtalálhatók s ezen eg~·ezés folytán faji jellem
wnúsokrtak tekinthetők. 

E faji ,·onúsokat jórészheu a hona!apító mag~·aro!i hozták magukkal 
az i)shazáhól, de a keresztén~·ség hite, izzó lelke, szerelele s nézetei 
esakhamar· átalakították ezt az öntudatlan, m·ers, vad lelket s a Gondviselés, 

ki rwmcsak teremti a nemzeti él'Zés lelkét: hanem neveli is azt >,4), szen
n•déseken, kemén~· tusákon át, wzeh·e talpra állította s erejének öntudatára 
éhn•sztette azt. S hosszú hat'C é . .; kiizdelem után oa áll a nemzeti lélek a 
nt•mzet tör·tértetéhert kift•jlödn•, a nag.'· gondolatok behatásaitól megedzve, 
a mél~· érZl•lmek nu•lt•géWl meg:Jivasztva; s er·én~·ei. hösit>ssége, lovagias
sú~n a zom{mc, a törtértdmi idük legszebb ideáljainak alapján. 

· :\lil~·t·n ez a mag~· ar lélek :l Vamrak ki,·áló kvalitásai. ritka és kitünő 
t•r·t•nwi. melwket már· Leó bizánci császár· és Frt>isingi Ottó kiemelnek; van 
ht•lll;l' renw:tt•g hüsipss{•g, t•ri), SZÍ\"Ósság. politikai iig~·esség. életrevalóság, 
szah;ulsit~szt•n•tPt. idt•alizrmrs. l"itézség, tPkintél~·tisztl'lt>l, wndégszeretet; de 
\Ur111ak súl~ os hihúi is. llihúi. nwi~Pkl't mitr .\non~·mus'>) ostoroz; a pompa
szt•n•tt•l. a tiwm~úzás. némi hajlarn a hujálkodúsr·a és a kapzsiságra, me
l~ t•kWI már· Zrí n.' i'i) is Ó\ja kom rnag,,·ar·jait: a szabadság ferde fölfogása. 
a ft·/o(~l'lmezl'llt•nség, a tun~·aság, az t·g~·másg~·iilölés. a g~·ors elernyedés, a 

l J \\"t•is: .\ 1111Í lilii~.\ ill" lárs:ulalmu. :~'1· l. 
:! _l ll r. ~/1111\o~h: .\ S/(h·iúlis tli;tk. 'al. l. 
:l, :-o, .. J.!fÍÍ (;·~.: .\ uni :-'út·h•·u~·i. '!.ll)· l. 
l, l'rohö"••ll..a: 1\iadallau í•·;·,s 1Í. 

"J .\uou.\llllls: .\ u•·•J.!.'arok l··ll .. i•·,il. H. l. 
li, llonálh J.: (;r. Zriu~i \1. lndlu.lom;"m~i uumli.ai. go. l. 
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tétlen ,: eszem-iszom pom páskodás . a kt•,·él~- rátartiság s az malonwágy. 
Hihái. mel~·ckért a nag~- m•mzetm•n•lö Széchen~ i is kiméletlen ül. ostorozza u 
<káposzta és pipaszagú. pengösarkant~·ús. ,-itézküti•st•s. Zt·ín~·t-dolmim~·os 
s túrisiin•gt•s. fl'áziskt•dwlö mag~· ar szalmaláng-lt•lkest•rll•st>t . i). akarom is. 
nem is, birom is. m•m is hangulatáL hiúságát. önhitts~gét és önáltatúsút. 

.\ mag~· ar lélt•k l' r (.u~- és iu·n~·oldalainak drámai hirkózását. a mag~ ar 
lt>lck rt>hlwné.seit akarjuk ,-izsgálnt, s azt a hatást. melyt•t a fet't•nces szellt·n~ 
a mag~·ar lélek \'allúsi. míin•lödési s társadalmi átalakítására g~·akowlt • 

. \ ft•renct•st•k a \.ll I. sz;\ zad folyamán tt>mplomaikkal. ntllásos ki•pPik
kt•l és szohmikkal . Patr~ma lluugariaC')' •~ a mal!~·m· Szt•ntek oltúraiml igeu 
nag~· hatással mltak u tömegt•k lelki•uek a míin~szetek útján mló m•nwsí
iését·e . .\t>m részletezlwtjiik. hog~- a fpn•nces hetll'lwmi jimísok. m~·stt•rium
drámák és passiójútékDk. , mt·l~ek --- mint Botlnúr írja -- az e;!ész ot·szÚ!!
han el ,-alúnak tt•r·jedw. s aan~·ira összl'fnl'l'tak a m•mzt•l lt•lkén•l. hog~ 
ahhól még a rt'i'ot·múció spm irthatta ki . mil~en hatást g,,·akoroltak 11 

mag~·ar népléiPkn•: IH'lll a küzépkari konwnti iskolák Yallásos (•s hazafia.4 
szt'llemií lélckalakítúsút. nem a fen•ncesek m•mzetnewlö d•lzatú imdalmi 
és tudomiut\·os míiköd(•_.;ét. , kikm•k szt>llt•mc lwnt a hazúhan és l'lllll'k 
határain khÍil t·g~·arimt hódított. 11-!'az Yilúgpoll!iu·ság sul!árzik kün~·wikhiíl. 
dt• eg~- percig st>m fdt•jtik hazájukat. m•mzt•tiiket, mel~·nek ja,·áért éltt•k s 
nmnkálkodtak. ll'odalmi munkássÚI!uk századaik tiikn•. l>e nemcsak az. 
Kinek müwi nemzt•lp Sll'llt•mi túplúli•kául il~· mél~· mértéklwn szolgúltak ... 
annak nemzete gondolkodúsút. izl(•sét. észjúrúsút. fl'lfol!ni. ,-isszatiihözni í•s 
irán~·owi t>g~·arimt l'I'Ütt'ljt>st•n képt>s szPIIt•mt•, soha d llt'lll lohhanó fúkl~·a 
g~·ani111t tt•kintlu•W :~) csak t>g~·t·diil a ferences (•Jet lélekalakító-hatits;ít 
lizsgitljuk. 

12 :~ '1-hen találkozunk düszöt· a ft•t·cnn•s szdJem hatásil\·al. amikor a 
kúnok. kiknek ,-étTokonsÚ!!a i•s léiPkrokonsúga dt•n•m•n élt a u(•p Pliít t. 
ft•léhrt•sztik a mal!~·ar lélt•klwn a ~zarmata-síksúl! szabadsúgúnak \Ú;!~·út (•.,., 
ez a mal!~·ar lélek ekkor· kész mlt p)szakadni a héh fí•d'iatlannak ni•zt•tt 
tisztt>letétöl s u z Ú!!~-st•m 1-!.vükt•t't'S hit(.tiíl. mt•t·t t• z Pg~ ik st•m n~·ujtott 
tt>ret uz ö é)ptstílusút jdt•ntií IW;!ÚIIyul szilaj hútorsúgnak. l~s akkm· adta 
Istt>n a mal!~· a•· U•!t•k m•k :17. l'Zt'I'SZt'l' áhbtt ono..;( . a ft•J'Pnn•s swliPnll't. 
amel~ s:r.ellt•m hékét hinh•ll'lt n húlwrÍI küzt•pl'tlt• t; szt'J't•lt•lt•t (•s llll'l-{hoesúj
tilst g~· akorolt a g~ íílült•th•l í•..; u ho . ..;szÍintl szPmlwn. ~ csodúJa tos. u guhhiói 
farkust llll'l!szdídítíí ~ll'ttl Ft•J'l'lll' pax t.•t Immun -os sn•llt•m(•ttt•k hatúsúra 
a mag,vat· ní•p. kiul•l az t•rií..;zak;~s.;úgok mirul P'.'akorihhak ll'tlt•k. uu•gszl'lí
diilt. lu1k(•s. lllllllkits {•.; h:1ldo;.r lll'JIJH·· ll'll. \ fl'l'l'llt't•s szPIIPIII iillZPllt•IJ.,.,t'!f'' 
és lemuudúsa. tériti mt•g l' l!.' lw11 a l..úuu!,at. kik Ja.,.,sauk(•nt fl'! hag~ uak po
gáH~- szokásatkkal (•s lwlt•olnuluak n(•piiuklw .. \ tí•ríti•s nl'ltí•z lllllllkújút·úl 
írja ~ag~· Béni: Békét hil'llt'lrlt'k a ul•prlt'k, dt• t•z n hí•kt• iuk;íhh ll szh·iik
heH, mint az ujkukmt \·an ... ~okszor izzatint WI'IIl'k utat az t•t·diiküu s 
mocsarakou kt•J't•sztiil. sokswr ('"lll'k ll JIO;!ÚII,\ok diihí•lll•k úldozatul 1 ~tt•fa
uus Hu11garus, holdol! Bt•nt•dt>k l: majcl llll';! a giirüg rt'~t· Orft•usakl•ut szt•ut 
h~·mnusok éHeklésén•l l'salogatjúk maguklaoz az újítústúl idt>gt•llhdiikt•t Y). 

-
1 ) ~z .. kfü (;~.: i. 111. 110, ;{til<. :;-;;,--;ti. l. 
8, Kollim.' i: ~ú•zadok. l•h:\. l. 
9) :\a!l~- Bt•Jii 1lr.: A f•·r"rH·•··• Sl•·ll•·ru ,·., ln!:Í·• h:l':"u.l-.lnu. '•-;- l. 
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Ellííl az idíítül kezdn• ott \annak mindeniitt a ferencesek. ahol az 
t•rkiiksök. a közúllalmtok s a haza ja\Úra munkúlkodhatnak. ük leszlll•k 
a nl•p Ht•n•líí papjai. kiknPk himtú..;a a lt"•leklwn t•ríítlt•Ht•k gondozúsa, a 
;:iim.' t•dezíík lúmogalúsa s a hithPn t(·wl.'giík tí•rítgt>ll'•,;p s kiknek a 
IP;:hatalmasahh ft'U"\H•riik a szó .. \wnhau a t't•n•nn•s szónoklatnak a stílusa 
t>g·t'•szt'Jt új : a lw~;t"•dt>k han;:ja llt•pit•..;, pt"•ldúzal;>s s kön11.wd. Bt•sz~deikl't 
az t'!!'.'iig.'lí t>lml•iít>klwz alkalmazva. a do;:múkat frappú11s példitkkaL 
lantd:-oúgos Prkiilcsi okulúsokkal ,jJú,!..dljúk 1111').!'. BP~zí•djiik. mint a ~Zl'nt 
\la p í túl•. szt•lldt'·IPIP..; 'ul t. s ú.~.'- szúlnak a Jtt•plu·z. 111 ikí•11 t az magúhoz 
ht•,;zt'-Jil'lni khillt. l'l'tÍ\t•l (•..; tlll'~indít,a. ,.;ína. !lt'\t'l\1'. ~··lll\Dha .tu) \t•mzi'IÍ 
"·"'l\1'11 szúlalnak mpg· s mag~.'arsú;:ukkal I:Jpjúk h .. l.'· m'a;:ukat a nt"•p szí
' (•hl'. Ezzt•l a nt"•piPs (•s szt'ml!~ll'lt•s lwsn'•dmúddal. nt"·piPs llllldorukkal s a 
ft•n•Hct•s szPIIt•m t"•rzt'•kt•tl\ l'·~ kiinJtwd hiztoHsÚU"Ú\al valósú~os csodasZI'rlí 
ltatússal va11nak a Jtt•p lt•ikl•n•. F:>kt,>zza t•zt a h:;lúst a lwszl"·;lt•ikhiíl kiúradú 
s a fpn•nn•ss(•gpl ann.' ira jPilt•lltzíí dt'm:>kratikus sZPIIt•m s az a hú lor 
IPikifii;:,!.!l'!lt•ns(•g. 11wl~ llt'lll t•ngt•d Sl'llllllÍI az Eg~húz (•s a llaza jussúhól 
s "·' ilta11 szt•mt'•IH' diirgi a nag.'oknak hlím•iket. üriúsi hatússal \'olt a nép 
lt•lkl·n·. amikor az t').!',\SZt'J'ÍÍ ft•n•llct•s Tt•nws\úri PPihúrl \t•gigsuhogtatla 

10; lJ. o. Jli. l. 
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korhúc~út a na~~ok .hiílll•i t'•s ft'·n~üzéwi fl'il'ft. múr csak azt-rt i.;. llll'l't t• 
bútor tettén•l m•mc~ak a \·allús és az l' r köles ~zi !(Ol' Ú on•. ha lit' lll az l' lll\ o-
mott népm•k jó~Ú/!O~ ,·édl'lnwzöjt• h•tt. ' 

Tén•dt>~ lt'lltll' azonhan azt hinni. ho~~ a nt'•pszt•rust'l-! hajhúszú..;a 
fakasztja ajkaikon az ostorozó sza\'akat. nwrt a ft•n•nct•s ~zt•llt•m iiriik 
Í!-!az~ál-!kt•rl'~é~l' mondatja n•líik a m•mzt•ti ll•ll'k fl'lhúhorodúsút kifl'jt•z(i 
Í!-!az~úgokat. E kor cir· ca~l:o'i u~ -ai é-. totus apostolicu~ -ai. ,,a múmoros 
elragadtatás :sza\·úml fordultak a nt'•pht•z ~ t'l-!.'~zt•rií h•mplomaikha c..;ak 

A jás=.berényi ~ápolnu :slaLunwi. 

ll~~ túdul a llt'•p. h<~!!.' kPI'I'"l'tlt•rt SZI'IIIIt'•lt'lt•" s llll')!rÚzÚ pn'•dik(H'it',jkal 
hallgassa .11, ~ t· pn'·dik.'H'iók Illi'!! j..; t'•rll'lik ,!!.' iintiik--iikt•l. 1111•rl a ltí\t•k 
u;'tluk ~.\l.lltllak l•·:...r,IÍ\t•,t•hlwtl. a \H!!.""'o,.;ahhak az t"1 kriplúikha tt•Jllt'lkt·z
tlt'k. r;·,l:-taporfldttak a/ idtila!ll" lllÍ't' t·.,. t'!!\t'•h alapíh(tll.\·l" s a l!t'•p 1111'!!
u~ztja \f•liik ttlfll .. ,·, l'alalj;'tl j ... 1:: '· 

l>t· a ~zú11úl .. ukkal ltalalllta"ahh prt'·tlik;'lt'iú: •'·ldiik. t·.~·'"''~'rii Jllf'.~.i··lt•
llt'síik (•s alúzalos kiil~l'jiik. 'lindt•níill olt \atlltak :..; 1111··.~· a ~~~kadalmakun 
is llll'~j .. lt•nnl'k. ho~.' pl·ldújukkal a lll'J' ll'lkiill'll·n· lra..; .. anak. \111i lt•u:johhan 
halolt ht•nniik. az a ~Zl'lll szt·gl·n~st'•.!! \olt l•s tililldig li'llll\t' '"'' a lt'llt)'lollt. 
alltikor a szó .. zt'•kt·ll ll11',!!jl'lt·lll a lt•nrorHiús t'lltiH•rt•. duna s/t'.!.!·t'•ll\1'" nrlt;'t
júiHIII. Illi' rt: a llt'·p ~zPrt'ltt· (.,. hizalr11al t'•rzPII irú11ta. hi .. z SZI'!.!t.'ll\ ~t.'!!t' kiát·l 
hozta sajúl 11\0itJtll't't..;;'tg(tlroz ... f:._ allri ft",. a lt•gkt'·r~t'"l'hh k'"t·zii. púr szht'•
hPz i-; utat tahlt a ll11'!!1talolt<t,!!. arnikor lapa .. zlalla. ho!!\ a szt'I'Zl'lt•..; 

ll l'i111;., .1.: \J;,'-'""' irood. 'f'"rJ. 11.:: '"':· l 
l:! - ' 

. ) ~ ' l l. 
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azért momlott le az élet minden kényelméröl, azért hozta áldozatul az élet 
minden Öl'Ömét, hog~· az ö tanítój"a. vigasztalója s barátja leg~·en . .13 ) 

S a «domina paupertas ... -t hi1·detik tetteikkel, amikor megvetett koldusok
ként széloszolnak a körn~·ék népe közé alamizsnát szedni. hog~· annak 
fölöslegévt'l en~·hítsék a vidék éht'zÖ nyomorultjaihól összeverődő kolostori 
szegén~·ek éhségét. Ez a szentft•rt'nci szegén~·ség és alázat volt az. mely 
Ht'mesítette mind a nag~· ok kevél~·, rátarti és uralkodni vág~· ó lelkét, mind a 
kicsin~·ek kén~·szerü és zúgolódó szt'génységét, evangéliumi szellemével meg
szt•ntt'ltl' a lt'lkeket. Ez a franciskánus munkás szegén~·ség adja a patópálos 
semmitte,·ö mag~·ar nt'mes életém•k a cselekvő kamktl'l' s az akarás szelle
mt>t. A ft•n•ncl'S mluntarizmus tanítja a könn~·en csüggedő s hamar két
ségheesií mag~·ar ll'lket az akami-tudásm. ez fejleszti az önhizalom. a 
nmnkaketh· fölélesztéshcl a nemzeti lélek azon erkölcsi tén~·ezöit. nwl~·l·k r 

}berényi klerihátus szárny a Zagyváról. }berényi hlerihátus nagylerme. 

wt~\" nt•mzeti szulidaritús kialakítúsithoz sziikségesek .. \ fen•ncesek példúja. 
kik· J sh•ulw 'P t t' ti rt> n d í tlll•tetlt•u bizalmukhan ll'lwtetlt•nnt>k lít tsz ó dolgokra 
is 'úllalkoztak. úllította a ma::~ ar li•ll'k l'lé a ft•n•nces szelll'm l'~~ ik legszebb 
ki' irúgzúsúl. a quanimH fa. tautum nt t•h·i·t. 

\ fl'rt'IH't•s szl'lll'm iiriikk•'•tartú t•ntn::l·l ium a: la ho ran• t•sl ora n· 
t doluowi a um i. mint Ílnúdkowi) mutalla lll!'/-!' a lusta. hiiszki•lkt>dií. puha 
pún;úkon pip/tzó. ht•n.'t'- i•s ti•th•ui•lt•IÜ. a muukút :szé~.wmwk tartó ma::yar 
li•lt>klll•k, ho::' a lllllllkúhau ürüki•h•tií lll'lllt'ssi·::. sőt mlanwl~·es szentsé:: is 
Hlll. Ez az iirÍik ft•n•nct>s t•lv lt>sz alapja a ma::.nu· fen•nn•sl'k szemll•liídií l'" 
lt•,{•kt>m i•h•tt:•nt>k. nwlYnt•k hatúsút az író ígY jelll'mzi: .\ tl'sht\rl'k huz~ó 
imú ja. 'tt·,·i·kt•nY :-; mu;1kús szt>lll'llll' nauv Willl'l . .rt'klwn nmzotta magúhoz a 
hín:k suka"ÚI-!':Ú .11) '· ' 

l :1, h. .. llúu\ i: :-'t;'t!a<lnk. R:w. l. 
ll, J>. h.úui.:.: h..: ll.d•t;'tlo"'''' l'o·ro·lll'''' •'·lo·l :-',,·.,.,,·.ud"'ll. 
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Cj hatás alá került a mag~·ar lélek a renaissance és a humanizmus 
últal. A kla~szicizmus felújítá~a t•lpo~ní.n~·osította a lelkeket, tünedezni 
kezdett a vallásos élet s a magyar lélek ősi hibái: az élvhajhúszat. a 
ft'•m-iízés. az önzés és haszonlesés ismét eltöltötte a lelkeket és szembe
álliiotta eg~·mú~sal a tár·sadalmi osztúl~·okat. óriási ür· támadt a földesúr 
i•s a johbitg~- között. Ekkor lett gomh·iselésszer·ü hivatása a fer·ences lélek 
másik fő jcllemmnásának, a demokratikus testvéri szellemnek, mel~- mindcn 
~·mlwrt eg~·l'nlö,·é. Krisztus tesh·érhé tesz. A !\end tagjai közt nincs rang
i•s korkiilöuhség, a királ~-i csalúd sarja csak ol~·an, miut a csizmadia 
~~-ermeke. a lovagvár sziilötte. testvére a földhöz kötött johhitg~- fiúuak. 
E szellemben nincs na~~-raní.g~·ús. itt csak az er·én~·t•s élethen lehet ,·etél
kedui. Ez a ferences renaissance új színt, szépséget és harmóniitt vitt a 
humanizmus osztitl~-g~·iílöletébe s hozta ismét közelebb a társadalmi 
osztúh-okat. 

'Elképzelhetjük, mil~- érzelmeket keltett a ferences egyszerií, mt•zíl
lúhas harát dun·a ruhájában, derek;í.n a dun·a kötéllel, az adósok vag~- a 
rabszolgák módjára len~·írt hajával. a szt•mkápritztató hudai, ,-isegrádi 
kirúl~i ,-úrak pompúihoz szokott fén~·iízö mag~ar makhan . 

. \z a ferences aszkézis. meh· koráhhan az uralkodó család és az 
ariszlokritcia nöi tagjait anu~·ira áthatotta. hog~- st•rdülö hajadon létiikn• 
IIL'Ill n~·ujtják kezüket az érettük t'Jll'kedö gazdag ifjaknak. hanem ,-imló 
szt'•psi·~ükt•t Istt•mll'k ajitnlják föl zsenge áldozatul s Szent Ferenc duna 
darócruhájil\·al cst•r·élik föl szép s kén~l'lmes ruhitikat Y•) ismét mt•g
mutatja a mag~·ar lélekrll'k a szerc11cse. a fény, a pompa n•szt'IHIÜ hiúsúgút 
i•s IPikt'•t megnenwsítw ismét az ég fl'lé irún~ ítja. Ez a ft•n•nct•s ll'lki
l'g~:oou•riíség a maga naív és hújos n~iltsúgimtl adja a mag~·ar lélek músik 
llt'lllt's ojtóúgát. az örömteli napsugaras t'•ll'tdt•riít is. _\ ft•n•nces n•naissaneu 
I'Z iirökifjú mnása. nwl.mek g_,·akorlati átt'•lést'•hen a ferences lélt•k t•g~·iitt 
tud dalolni az t•nlü éuekes madam inti. lopta heli' a mag~ ar lélekhe. hl'lsii 
'ilúgn•JHh•zpltst'·~t'·hiíl fakadó örömöt. nwl~- mlóságos iidítií hannalkt'•ut 
hatolt a u~omor·úsúgoktól megg~·ötört osztúl~·okra. 

E ll'lkideriíhiil fakadó lt•rmt'•szl'lszt•rpll'f mlt a ft•n•m•t•s szellt>m azon 
\onú:ooa. ml'l.'" tauítolla a mag~·ar· lPikt•t arra. hog~- a föld és a fl'l'lllt•szl't 
lit' lllcsak hizon~ talausúgot. és mm1kút. hmll'm ürümöt ,;s l)('tt•ljPsiilést is 
jt·ll'lll. Ilag~- a föld tauítja nwg az t•mlwrt az igazsúgm s aJTa. ho~~- m•m 
"za had k•'•1t·lkPd11i. zúgolódni. ;.!'' iiliilködni. hanPill SZl'l'l'lt•lll•l szúntnni. 
l1i11 .. 1 \t•lni ···~ al:'1zal:•~. húlakli ~z-hwl aratni. 

il.!·' lllltllk:'dk:Hitak a fl'l'l'lll'l'~l·k a ntal.!"\ar lt'•lt•k nll'l.!'lll'nli'~Íit•s(•n 1'•s 
Htiíkii1it':~iik ~zl'llt•nH• ú thatolta a túr~adaloJ·ll· mind1•Jl rél.l'l.!"t'l. ( ;, Ólilat ú-

. k 'l t' l < • ~zt· t'l"-t'l p~·-' orma iiriimmt• kt>rt~:-;tt'•k fül a szt•,l.!"én~·ek és a gaztlagok t; itt 
l ú!.:· It'• r m il t súutntkra az l'l.!"\ én i li•lt•knt•wlésrt': de az ií lt'-IPknH'nlii 
sz~·rl'lt>liik 'itt nl'lll úllt nwg. ll;l:g akartúk újítani a csaliuli élctet i-.. ezért 
uwghouo~ítottúk hazi111khau i.; a IPtTiúrius HPIHIPI. nwh·nek lagjai a 
csalúd i olthonhan kt•n•sik az igazi holdogsúgot. sz;'uniizik a· ft'·n~ iizé.st s a 
l ú l súgo.; kiiltl'kl·zt'·~t. Jllt'g\elik a 'ilúgi •mtla tozú..;oka t t'•s fl'l.!"Her·t csak a ·-. 

1:, \a~!\ g,··11i: id. llllÍ. ~HJ. l. 
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Haza és Egyház védelmére fognak >,lG) Hog~· ezek a terdárius Rendek 
mcnn~·irc áthatolták népünk szellemét s hog~· miként egyesítettek a ferences 
tesvéri szellemben minden rendű és rangú embert, elég legyen meg
t•mlítenem, hogy a történelem tanubizonysága szerint «a királyi család 
tagjai is örömmel lépnek e vallásos testvérület kötelékébe>> .1 i) 

Csodálatos a terciárius rendi szellem azon hatása is, melyet a gyön
gédebb érzésű női nem megnemesítésére g~·akorolt akkor, amikor szabályai 
útjitu iritn~·ítást adott a családan~·ának, hogy a házi élet ezer gondja között, 
ha kelJ a hiú tetszelgés megvetésével is a házat tekintse igazi otthonának. 
~linden gondja és munkája mcllett is időt kell találnia, amikor fejlődő 
g~·ermekei szívébe belecsepegteli a ferences erényeket. A ferences széllern 
hatitsát a mag~·ar női lélekre, legszebben mutatják az idők folyamán elénk
elt-nk tűn ü ,(mag~· ar nagyasszon~·ok :> alakjai. 

Bit•· a fratemititsok felölelik a magasrangúakat is, a ferencesek 
mégis inkább a népnek, a polgári osztál~·nak a papjai. Az ő rendi szerveze
tíik az. amel~· megadja a céhekbe tömörülö polgári osztály diadalának 
t•I'kölcsi alapját. .\ fe•·ences akciós és kompassziós élet indítja meg a céhek 
ntllitsos munkálkoditsilt: '.\ céhek a lllOltostor társulatai, szabad
,·úlaszlilsi és egyleli jogait áh·eszik szerzetes mcstereiktől . . . hogy saját 
n'trosi testületüket szervezzék velük>> ,18) 

.\ fraternititsok alapja, az igazi testvéri szeretet, lesz a ferences 
szt'llt•m azon mitsodik léleknevelő hatása, mel~·nek végső fokon való szociális 
ki' inígzitsa a jobhág~·ság felszabadítása s helyzetének enyhítése. A ferences 

karitász , u. i. ernyedetlen buzgalommal küzd a szegények nyomorának 
t·n~·hítésén; kórházakat állít s az elhagyatott betegeket ápolja, kolostori 
szúllóihan a mag,\·ar lélek két szép erényét: a vendégszeretetet és a könyö
riiletességet példaadóan magas fokban gyakorolja. De az «Amor ille 
~eraficus > fiainak szeretete még itt sem állt meg, mert a ferencesek önfel
itldozitsig menő szeretetükben még nag~·ohb, még merészebb dologba 
fogtak. Felkeresik a fekete halál által sujtott vidékeket és különösen az 
1 3!,8-as országos pestis idején járták he nag,\· mozgékon~·sággal az ország 
fen~·egetett ,·idékeit, hog~· eltemessék a holtakat s vigaszt és balzsamot 
n~·ujtsanak fog~·ó népünk s pusztuló hazánk sebére. Hatásuk óriási: 

:\z éhség napjaiban. a pesti~es időkben a nép lelkére i~azán csak ök tudnak 
hatni, kik a n~·omorultak sorsában osztoznak >,19) :\ nép megszereti őket 
t>s elne,·ezi ,, harittoknak >. 

Dc nem lenne nwg a ferences szellemben az a nemzeti géniuszt 
ncn•W lélckrokonsilg. mel~· a gondolat és él'zt•lem, az öröm és fájdalom. 
a hal'c. a g~íízcll'm t•s a hukús t'•lctközösst>géhen ,-irul, ha a magyar lélek 
kíizdl'lnwihen és sorsitnak legnl'lwzt•hh ÓI'itihan ezt a Rendet nem találnánk 
mdlctte. Azonhan: 'ami a mag~· a•· történelem, az a mag)· ar fraHci.;;kánus: 
,·iaskodits, szt.•m·edés, örömtelenség. sírils ,·é res halál >,20) :\ ferences kom
passziós szellem éppen a szem·edés óráiban mutatkozik meg leghívebben 
és ~zt•nt Ferenc mag~·ar fiai megmutatták, hog,\· at~·juk szellemében élnek, 
mt.••·t életük állandó ,·iaskodás az élettel s a különböző megpróbáltatásokkal. 
--l ti 1 Kar;Ít'son.' i J.: Sz••nt f•·n·nc rPndjérwk l ü rt. 'lag~·arországon. l. go. l. 

li 1 (.o.:!:!. J. lR) \agJ 8.: i. m. ~-;.J. 19) U. o. 5o. l, 
~o 1 P. :-'1altt'l Piusz: Adalékok a ferencesek türténetéhe z. 
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.Már· a tatárjárás után bö,·en osztoztak népiink szenvedéseihen. még inkilhh 
a török hódoltság idején. amikor eg~·másut{m pusztulnak el konventjeik 
s nap-nap után szenvednek borzasztó kínzásokat és mártímmságot. .\ 
szenvedéseken azonban Szt>nt Ferenc mosol~·gós szt>llemé,·el törik át magukal 
és megállják a hel~·üket népiink mt>llett akkor is. ami~or· maguk is a török 
adók terhe alatt n~·ögnek. Sőt amikor a bizon~·talan lét. százezn•k mem•
külést>. \'ag~·onharácsolás, tesh·érharcok és ámlások ár·n~·ai suhannak kert•sz
tiil az Al-Dunától a Kárpátokig. az égő mezl>k t>lhann·adt szélein eg~· kis 
lt>lkes ft>rences csapat \"Í\·ta ,·ilágnézeti kiizdelmét a mag~·ar lélekért s 
építette föl a fl•ldúlt kolostori fészket. hog~· ismét megingathatatlanul 
álljon és ,·ilágítson a meghasadt mag~·ar léleknek az igazi boldogság. az 
t>szmém·i krisztusi élet felé. 

:\. mag~·ar lélek legmél~·ehh sebe az \'Olt. hog~· a reformáció azt az 
utolsó szálat is. mel~· az t•g~·ént és a nemzetet Istl•nnel eg~·lwkötüttl•. a 
,·allást is megosztotta. Szélhúzásra amúg~· is hajló népiink lelkélw az 
eg~·más ellen fordulást ültette t>l. .\ kétféle mag~·ar kétféleképen imádkozolt 
s mi\'el ,, a kor embt>reihen hitíik meg,·allásának tudata s a másik hitt öl 
\·aló idegt>nkedésnek érzése ~okkal erősebb ,-olt. mint a nemzeti összetar
tozás tudata )?1) mag~·ar a mag_,· ar t>llen fordult. l'g~·ancsak a reformáeió 
iitött csorbát a legna~·obb népnewlö és népfeg~·dmezö l'I'Ön. a tekintély
eh·t>n s wle az Egyház nemzeti lélek-g~·óg~·ító erejét hénitotta meg s a 
mag~·ar lélt>khen éppen g~·öngt•ségt•it nöwlte nagg~·á. .\ nrmzt>ti lélektwk 
a kettészakadás e koráhan is \'ilágíló fákl.n'ti a mag~·ar fl•t·encl'sl'k. fúkl~·úk. 
mel~·t>k az ősi franciskánus szellemhí)l lobhantak el s látszóla:: nwddíi úJdo
zatuk immár másodszor jelzi az utat, nwl~· a ma:.x~·arsá:.x hitt• s t•rkölest• 
fl•nntartására és to,·ábbft>jlesztését·r ,·isz. .\ mag~·at· fprencesek a ft•n•llct•s 
szellem hag~·omán~·os cg~·házhüségt•\'el oltalmazzák a rt'•:.xi hitet. szó,·al t'•s 
tollal: , na"" mozU'ékonYsá•mal J·ÚrJ"ák he a fl•nn>"l'tett ,-idi•kl•ht. szónokol-1:'. l' • r-r- . r-
nak, disputákat tartanak az Preltwkt•kkel s az ostmmlott katolikumnak 
,·igasztalást és bátorítitst ,·iszm•k .:!:?) •. \nyagi és szellemi n•zéreit tiszh•li 
hl•nniik a nép a hitújítás idl•jén. .\z eredmén~·l·k üsszl•st'•:.xét a népli•ll'k " 
'harát szóhan juttatta kifejt•z(•st'l'. nwrt az úllandó kíizddnwklwn átala
kuló mag~· ar lélek. barátjának érez ll' azt a Ht•ndt•l. anwl~·híil atm~ i t'nl'r:.xia 1 

élni és g~·öwi akarás l"ugúrzoll reá. .\ rpformúció t'•s t•llt•nrl'formúciú 
ft•renct•seim•k sZl'lll•mi ka pesola la a ma::.' ar lt•IPkkel ol.' an lll'lsíí 'a ll ú.; i. 
társadalmi és kulturúl is ha tó fl' l iill'llt• szi-ll'St'dl'll. aml'h·IH'z csak a szt•lll
ishúni itliík SZl'I'Zl'h•spinl'k munkújitt lt•ltt•l hasonlítani. · 

.\zon han a HPrHI t'•s a lila!.!\ ar i·IPII'•rzt'·s kii1.li hl'nst,.;t'•::PI lt•:.rinkithh a 
ft•rent'l'St•k iiiii'Piúldozú haza.;zpn.'t~·h· mulalja. llll'h nt•k l't''ll\l'~ füll,;hhanú.;ail. 
Kapi~ztrú11. Tomor.'. Yúsúrlll'l~ i iillfPiúltfuzú.;ail;ar, lútjuk. :\la ll JÚ r talitrt 
nwgloghatatlau az a hatú.;. llll'l.HI az l'/-X.'swríí ft•n•ncp..; kt•n•szllt•l a I.;Pzt•hPn 
\{Htdol'ft•h(•núr· alatt okozuli: \al-X.'. ho::." mit jl'lt•JJIIwll'll a púrtlrarl'llklwn 
i•s lorzsalkodúshall. a ha.;zolllP.;(•s (•.;, (•lwzl'll'khe siillwdl IIHil!\ar· lt.'•lt•k .;zú
múl'a Tomot·~. ki mi11de11 \a!f~OIIÚI. l'Oiít lllt'if élt•lt'•l is 'a haza ~~;·,rúra (t Idozia: 
s mil l'lf~ l:búrhd~ i. ki ismt•J'\l' a hamar kt.'•bt•![hl't'"tí IIIH!f.'ar· lt•lkist.'•!fl'l. 

211 Juhit>l-Km;'u·;: .\ fo•jo·d .. lo•JJO. l. S 1. l. 
:!21 P. Kiilli): Ko•lo'lll"ll: 'tlai•IÚto·.,,., f•·r•'lll'''' ,··lo·l :-',,·.,.,,·.,"1"'11. r.'i·•. l. 
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vigasztalásul és erősítésül a Sziízan~'át, mint Magyarország Pátrónáját 
állította honfitársai elé. 

Hog)· a penitenciás ferences szellem, mennyire megértette a magyar
sággal, hogy a másfélszázados török járom nem egyéb, mint a hitehagyott 
és biínökbe merült mag~'arság méltó büntetése, mutatják a gombamódra 
szaporodó s a «Regnum Marianum'> újjászervezésében oly nagy szerepe t 
játszó ferences Mária- és olvasó-társulatok. 

l·g~·ancsak ez a szentferenci evangéliumi szellem, mutatja meg a 
racionalizmus, a liberalizmus és szocializmus küzdelmeiben kifáradt s 
kiáhrándult mag~·ar népnek, hogy a lélek az eg~·etlen megváltás. Ez a titok
zatos kincsesbán~·a! És ha a jövő termése, az élet Sezámja még feltárul 
elöttiink. azt csak a lélekből kipattanó szociális szeretet n~·ithatja meg. 
Ez a szellem mutatja meg, hog~· a vallás nem megn~·irbálója a szabadság
nak, hanem biztos és szilárd alapja az eg~·éni független benső életnek. 

S ma, <(amikor a világháború fol~·amán rendszeresen szoktatták rá 
az emlwreket az ölésre és a pusztításra s rendszeresen szoktatták le a 
munkáról .:?3), ma, amikor a forradalmak demoralizáló hatásától beteg az 
t-gész világ lelke: ma a mag~·ar lélek nagy kérdéseiben a gazdagok és 
szl•gén~·ek. a kapitalizmus és a szocializmus, a városok és a falvak közti 
tátongó szakadék ot a ferences szellem '' iustitia és charitas »-ának jegyében 
ll'la•t megoldani. .\ mag~·ar lélek mai betegségeinek leghatásosabb g~·óg~-
szl•re a franciskánizmus .:?.l). A legnag~·obh rekonstruktor és Vezér: Szent 
Fl•rt•ne. az ö szellemére. arra a csodálatos naív g~·engéd és mégis erős. 
komoly és mégis mosol.vgó. te\·éken~- és magashatörő. kristál~·tiszta és 
nen)('st•n önzt•tlen ferences szellemre van sziiksége a heteg mag~·ar léleknek. 

. Jászherénv. Fr. Emil O. F. :ll . 

Prohászka Ottokár a papi eszményröl. 

""· mikor a ,jJúu fotTonu {•s ohan wszl·lns kilt•nul•spket ll•sz. hoa-v 
húrmPI.' pillanathan (larahokn; zúzól.lhatunk. ~nikor Útségheesésünkh~;, 
szalmaszúlak utún kapkodunk. csakhoi!~- életünket megmentsük, az Eg~·ház 
isml•tdlt•n kin~·ujtja kezét. hog~· t•zt az alkalmas .szalmaszálat· odahel~·ezze 
a szakatlék fölé s összekössl' annak két szélét és í_g~- megmentse az . őriill 
szúzmlot , a fl•lig halott ,-ilúgot. 

:\t•m is szalmaszúlat . hanem . vashidat \·on a szakadék fölött. 
mnikor a katolikus papsúgról szóló ködc,·clébcn fölbh-ja a papok fig~·elmél 

~;l, hJ,.Lel>lwrl! 1\únt'l !-!'~'· hesll•tl<'i. lhti. l. 
~l , l'. :-'t·lu·otl' Piti: J uhilt.•urni lwsz.:·d.-. 

·1* 



52 Fr. Ottokár. 

kri.;zfu.;i hi,atú.;uk mal!<hzto.;.;;'u.rúra. az arra való fiilkt'•.;ziilt'•.;n•. hüQ'\ JO 
papok itital lllt'tf .. Zt'lllel J" az d t{•H'I.' t•dL•II !•lt•tt•l. az t',!!'i k•·tr~ elt•m (ll~<;llla i l 
rúhoc .. ;. .... a a 'ilútrra . 1 \.l. Pi11s.) 

Tohorzó. riadó t•z a kiirlt•\t'l. anll'l.' harchahhja luisztu .. had .. t•n•trt'lll'k 
ti.;zfjt•it .: ... a h•lkek IIH'tfllll'lltt• .. t'•n• indítja 1'1. l >l'. hotr.' a pap t•zt a ft>ladatút 
kljt•sítht• .. .;p, hizon~os tulajdonsútrokkal kl'll l'I'JHit·lkPZIIil'. ,·.,. pt•ditr ol.\anok
kal. anH·I~ .. k Illiatt a 'ilútr lll(llla llll'tr.'· sz;nait útr.' fotradja. lllint ~riszlll
... , .. jf. \tttf.' j ... alililii ~zt·nt Púl apo.;t.tl Jllolldja: l tr.' kkint.;pn lllinkl't at. 
l'lllhl'r. mint ~ri.;zlth szultrúit t'•,; J..;tt'll titkainak <tL'trait . 1 l. ~or. '1. 1.1 

l >oltrozatumnak ct.'·lja. hotr.' lllt'trkt•n• .. ,.;t•m az itrazi pap lt·lk!•nek tulaj
doJhÚtrait L'S pl'ditr ul.\all ,·alakint.'·l. aki lúi~ztus itrazi papja \olt é,; aki. 
lllilltha csak IIIP:,rakarta \olna cúfolui ~ZL'IIl Púl apostoll. aki t•zt írja a 
filippieknt•k: lli .. zeu mindl'nki a llltttra {•,.; 111'111 1\.ri,.;zfth doltr<'nal tiiriítlik : 
cúfulja. mert t•trész !•lelt• h.riszlll.;t'•rt t''i l'lllhPrlt•.;ht•n•i!·rt atr.'ondoltrozotl 
t'•Jl'f \OJt. 

Ct'•lom ll•hút útkutatni natr.' fiípapunk. 
:,razdatr 'ilútrúl: miiH'Il lútta '' a papi 
l"' J• jainak 'ilútrol IIIPtrhúditú. h:~ldo,! . .'Ítú "" 

holdo:,r11lt Prohú,.;zkúuk 
1 .. 1 ki i l d 1'1. .;zPIIt•JHI' t. 
iithi'•zítt, lt·lki,.;,··tr•'•t. 

IPikt'•nt•k 
h. risztlis 
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E.zt a kutatást úg~· szerelném ,·é;.rt•wi, hog,\· szeniséges :\t~·ánk, XI. Piu . .; 
pápa körl{'vclénck útmutató túhláit fi~~·clembc ,·eszem: mil~·en a krisztusi 
papság lt•lki arca .. \ Szcntat~·a papi eszmén~·-,·ázát öltöztetem föl Prohászka 
Ottokár gondolatai,·al. 

. \ pap Kris:tus /,·övetője. mets:entség. 
A papot ls ll• n ,·úlaszlotta ki. Krisztus küldte. <: :\likor Isten ,-álaszt, 

kö,·cti szín• vúg~·át: szín• vág~·át csak fölséges, mély gondolatok vezetik. 
Ami az ( mak ll•tszik, azt. választja . . . ü maga mondja: Én választottalak 
tit.Pkct; < mintha mondaná, gondolhatjátok, hog~· mil~·eneknek kell lennetek, 
1m kor Én ,-álaszt<lttalak ht•nnl'tekt•t . . J lj. 2 7 3.) lsten gondolata csak 
Ümnaga l t• het; tehát, mikor a papot kiválasztotta, Önmagára gondolt és 
csak azt akarhatta. hog,,· a pap az ö része leg~·en, <( pars he reditalis ., . 

Ha eg~· nag~· fejedelem ,·alakit kiválaszt és követségbe küld, hogy 
könetítö leg~·en közte és azok közt, akikhez küldte, sziikséges, hog,\· a 
l't·jedelcm emlwre lcg~·en: de sokkal inkább áll ez a papról. A pap könetíti) 
az ls h• n és az t•mherek közt. tehát Krisztus emberének kell lennie; .Krisztus 
i•h•tét éW \'alakinek. aki nemcsak hideg szavakat prédikál, aki nemcsak 
lwszajkózott frúzisokat dar·ál. hanem aki föltűnik és rag~·og meleg élettel 
és siir~n·ti. hog~· az :\n~·aszeuteg~·ház a krisztusi élet szene, és neki nem 
kell más, mint ez a krisztusi élet. (_ 1 i• 92.) 

Élet. sze nt élet a pap c obedientialis o; -a, mell~·el a világban jár és 
amcll~·el igazolja. hog~· ö Krisztus követe. híve, követője. 

Ezt a len•ll't a szt•r·ctct pecsétjével kell hitelesítenie. Ettől a szerelettől 
kt•ll ,·isszariadni a halálos hiinnek, t•zzt•l a szeretettel kell g~·ülölni a halálos 
híínt. Sőt ezért a szerelelért mindent. ,·ért és áldozatot meg kell hozni és 
c fpfajánlani lstt•nnek. hog~- a szereleinek lángja soha ki ne aludjék lelké
lwn . (17. g3.). 

:\ va p nak a szerl'let áldozatának kell lennie. , Senki sem bírja el e 
hi,·atitst t·g~·magúhan. csak az ÜTal eg~·íitt . (6. '• 1. ). Az Crral pedig az 
ithlozatos szl'rett•Uel eg~·esül. És hog~·ha f'Z a szer·etet meg,·an a pap lelké
lwn. ha mindt•Jwk fölött ragaszkodik az Istenhez, akkor a halálos biintöl 
a1m~·ira mn, mint a pokol az égtől. (.17. g3.). 

l>t• a pap hi,·atitsa m•mcsak a halálos bíin kerülését kön•teli. hanem a 
n••ulkh·iili életszt•ntsi>gt•t is .. \z életszentség nem eg~- erén~·nek a g~·akorlása; 
az i•letszt•ntst•/-{ a krisztusi élet átültetése a lélekbe. .\z életszentségnt>k• 
tiihh h.ajtitsa. ö~szt:h·,:6jt·. nw. anwl~·ek eg~·íittesen adják a jó pap lelkiiletét. 
SZl'llfSl'/-{l'f Sll/-{at'ZO l'h•ft•l. 

.\z í•lt•!szt•nls{•l! •·úzsal':'tjún mílik a jitmhorsú~. t•rkölcsi tisztasúg-. 
huz~úsú~ i•s az t'll;t•dt•lmt•ssi•; VÍI'Úl!~ . 

. \ papnak i•lnit• kt-11 .. \ kivúlas~t;is mí·~ lll'lll hoz ~~·iimölcsöt. Krisztus 
pappit lt•szi. dt• lll'ki j,_ e~t'"Z i>ll'lét hl'lt• kell ft•ktetnit•. t 6. I 65.). Kiilönlwn 
wsztl'St'/-{t' kPtlt'ís: t•h·pszt•tt a híH'k szitmár·a. dt•. ami a le,gfájóhh. eh·eszett 
ÜJIIIUt/-{a i•s l'IH'szl'tt a mt•rm~·orszá/-{. Krisztns sziunitra .. \z~rt. hog~- életéhííl 
n.wrt•sí·~ lt·g~·t•n. l-Init• kt•ll: l'liíszür önmagúnak é-s Krisztusnak. azutitn 
majd músoknak. nliisok{•r·l. Ll'lkii•lt>lht•n mn az 1-.tl'n s az élet titka"· 

-l . 
( !l· ;) l· ). 

J (Ím borsríy . 

. \ jó papnak. aki a júmlmrs:Í/-{ ,·irú,l!:ÍI szh·én• akar.ia tlízni, - mert 
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oda kell tűznie - be kell térnie a názáreti házikóha, hog~· a ~legváltó 
közeléhen tanulja meg a szeretehwk hensö.séges, jiunbül" életét. ( 1 7, g 3.). 
'linél közelebb van valaki a tűzhöz, annál inkább tud fölml'legedni. A pap
nak meg kell értenit•. hog~· ö nem a ,·ilág öröm-házaiban, haJtem a názáreti 
ház eg~·szerűségéhen. a csendes és békés názáreti magán~·han töltheti meg 
It• Ikét: ,, me rt csak magán~·ban lesz eril.s a lélek ) . (q. 9''·) Itt nem za,·a,·ja 
senki és semmi, mindenki végzi sajilt munkáját: Krisztus adja keg~·t•lmét. 
a pap pedig a kapottal öntözi a lélt•k puha. terméken~· talaját. Szívja a 
mPfeget a \"apból, mert tudja. hog~·ha hímtását jól aka1·ja betölteni. ha 
t•redmén~·eseu akar dolgozni, akkor ml'legség. jiunhorság, lélek kell. A 
jámborság ad szilárdságot a lélekm•k; szilimlsága pt•dig annál nag~·ohh. 
minél inkább közeledik Istenhez. akihez csak Jézus segítséghel juthat el. 
Azért kell a papnak he-betérnie a názáreti házha és kérnie az isteni Meg
,·áltót: ,, Cr Jézus, nekem élet kell! Ezt az élett>t azonhan ~eked fülaj1\nlom. 
mert littom, hog~· szolgitlatomhan meg m•m itllok, ha egész életemet át 
m•m adom . (q. g5.) Csakis íg~· jut el a pap. Jézus közelségélwn. a lelki
magán~·on. pusztaságon keresztül a menn~ei .\t~·ithoz. Ezen az úton. a 
jitmhorság-virágok között kell lélek-emhel'l'é ní.lnia ... 

Br/d)/csi lis:laslíg . 

. \ki a názá1·eti hitzhan forgolódik, amel~ rag~·og a tisztasitgtól. annak 
magának is ,·ig~·áznia kell. hog~· olt tisztim jelenjék meg, nehog~· han~·ag
ságitból kifol~·ólag eg~· ház szépségét t'lcsúfítsa. sáros láhá,·al hepiszkolja. 
Aki Krisztushoz jár látogatóba. az nem léphet mosdatlanul és piszkosan a 
názáreti szent hajlékba. Aki K1·isztus nllasztottja. az csak tisztalelkíí ldiet. 
mert Krisztus csak a tisztákat szereti. . 'lit csínitijon szentél~·éhen a tisztá
talannaLs hog~·an hízza magát mlakire, ki nem az ih·é? (Ij. ~~j3.) :\ 
tisztátalan nem lelu•t az lsten t•mlwre! 

:\ paptól tisztaságo t kön•h•l az oltár! l>t• necsak az jelt•ntse t•lökt•W
ségét, hog~· az oltánuí.l csak í) mutathat lw ;í.ldozatot. hallt'lll még nag~·ohh 
leg~·en szellemi eWkelöségt•: IH'IIl szahad lwémie a csillogó ruhú,·al. 
hanem rag~·ogó lélek1wk kt-11 h•nnit• . SZt•nt Púl szt•J·int K1·isztus féltékt.·n~· 
mlt. hog~· jl'g~·esi>n. az Eg~·húzon folt t;s szt•plí) lll' lt·g~·l'n. .\z Eg~·húz 
arca a papság: az Eg~·luí.z arc;í.n a folt és szt•pW a papnak híím•. (I j. ~'-i',.) 
.\ papnak is féltékt•nynl'k kt•ll IPIIliÍe. hog~· () IH' h·g~·t•n folt: kel'iilnie kell 
mindt•n szt•Jm~t'f. szf'métdombot és mocsarat. hog~· mint szépségph· lt.·g~·en 
1\ rísztus arcún. mosah. nw h· mitsoka t is mosohra. dt••·ít. tiszta szt•m. nw l v 
músokat is IIH'glisztít': liJi.,r'n IP,!!.\1'11 1~11'11 olt/u·únúl. \ pap tiszta~ÚI!ÚIIak 
t•rinlt>llt•nllt>k. h•rml•kt>ll\ Ju•k. ~ziíz111•k l•s am únak kl' ll lt•11nit•. Tt•slht•ll 
:ooziízit•s. h'•lt•klwll 1111~ a i.· Tt•stlwll l• ri utt'lh•u. II•IPklwll h•rml•kPn~· . ( 1 i. ·~~·h.) 
.\ tisztas;í.g a paphan Pljt·g~·zl•.;: s ahol djt>g.ni>s m11. ott h•J'IIH~kl'll~s{•g is 
]psz .. \ tisztasitg11ak a pap11úl h•J'IIl{•szl'lnt>k kt•ll h•1111i. lt•lkiill'llll'k. anwl~· 
lt>lkiilt•l Pr() és lt•lkt•siilés. szt•rt'll'l.. . \z a tiszlasÚI!. a11wl~· llt'lll swn•lt•lhííl 
fakad. lll'lll t'l'ÍÍ. .\z t'J'ÍÍszakos ('sak idt>iglt•nps, aml'l.'· t•lí)hh ntg~· utúhh 
lllt'l!sziínik. .\z t•rííszakos tisztasítggal lt•lu•l a \ iUtg t•lc'ítt tii11h•l11Í. ll'lwt 
pózolni. lehet szi11paclias. híí.;i st.I'I'PJH'l jútszani. cit• a szi11patl miigilll. a 
szh· n•jh•kl-lwn a hiís sír l•s ;'tlkozza Sdl'sút. 1 'i· ·~~:t) \z,~rl kt-11 a pap 
tisztasitgú11ak lwusíís{•gt•snPk IPIIIIil'. 11wl.' a 1\riszlus és lsh•mu•l mlú 
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t·g~esülésben gJökeredzik. « Szeretni Istent és egyesülni Vele egy szívvé 
és lélekké.>. A papnak «meleg, lelkes, szeretö tiszaság kell, amelyhez, ha 
hozzá is érnek, el nem lágyul, ha rátekintenek meleg szemmel, el nem 
olvad: hanem bátran visszanéz;>. (I 7• 284.). 

A pap, mikor a názáreti házban megfordul, akkor a Bold~gságos 
Szüzzel is találkozik, akinek angyali kísérete van. Hogyan közeledhetnék 
oda tisztátalan lélek tisztátalan szívvel? Nem lehetséges! A papnak tehát, 
aki Krisztus-király követe, híve és követője, az Anya-királynőhöz csak úgy 
közeledhet, ha angyali ruhába öltözik. Ezt a hófehér ruhát adja a szent 
tisztaság; ez adja neki az angyali szépséget. És ezen az angyali ruhán a 
esatt a szl'retet, amely szeretet megn)·itja szemét és lát, amit mások nem 
látnak, látja az Istent. A papnak szerelnie kell, .<é.i hogy jahban szeret
lwsscn. sziízi lélek leg~· en :. - :\z Istennek egy része! Ez csak úgy lehet
si·~n·s. ha igazán, egészen tiszta, ha útálja az alacsonyt, a szenn)·eset, a 
m•mtclcnt, ha szereti a tisztát, a rag~·ogót, a tündöklőt. 

Lelkét, rul1áját teli kell tűzdelnie liliommal, hogy amerre halad 
t•lkúbuljanak a mocskosak, fussanak a tisztátalanok; amerre halad szórja a 
liliom magját és termessze a szeplőtelen, tiszta lelkeket . 

... :\ tisztaság egy hatalmas és küzdelmes erő. Nagy erő, amely nem 
tör és zúz, hanem amely alkot nag~·ot,;. (I 7• 3o3.) A papnak sokat kell 
harcolnia tisztaságáért, a világ posvány-fecskendőjétől kell védenie az 
eszmén~·i szépet. Ha nincs rajta a feg~·elmezettség pajzsa és az önmeg
tagadás \'értjt•. a szenn~-n~·ilak halálrasebzik és nyomorultul elpusztul. 
1\.t•zében lt·g~·en ott az Isten igéjének lángpallosa és mint öldöklő fegyverrel 
vt•rjc ,-issza a tisztátalan támadásokat. És ne essék kétségbe; életében nem 
lt•sz szünet, nem lesz pihenés. ~incs karácson~·, húsvét, nincs szent idő, 
st•m szt•nt lwl~-. Oltárnál, szobában, éjjel-nappal, esőben és viharban őrt 
kt•ll úllnia. lelke. szíve tisztaság-templomának kapujában. Éppen ez a foly
tonos haJT, fol~·tono; kiizde~em teszi frissé. ez adja az e:őt, amel~·et nem tud 
lt·g~·üzni test. nem tud mt•gpuhítani szem, amel~· mindenüvé el tud menni: 
lwteghez, szegényhez, hitetlenhez, ,·ad hoz; kórházba, üregekbe, lebujokba :>. 

( 1 7· 3o,.). 
:\ jó Isten ezt adja a papnak, hog~· a küzdelmes életet elviselhesse. 

l >t• a tisztaság az alapja a többi erénynek is. .-\ hit, remény és szeretet a 
tisztasúg kristál~·fa\-{tból csörgedezik, innen ered a papi buzgalom ... 
. \ jó pap tisztas1ígá,·al menti meg a világot, ez szerez neki bizalmat az 
Pmhcrl'k részérül. :\litskiilönhen azt mondják, ez sem kti16nb, mint mi. 
P .. di)! a papnak kiiliinh t•mht•J'IIl'k kell lennie ... 

Bu:gó.wíg . 

. \ pap huz)!ósúga más. mint az cg~·szerü embereké. .\z eg~·szcríí 
l'lllht•n•k buzgósága hizon~·os jiunhor ájtato!'lságok végzéséböJ áll, és sokszor 
iisztiinüs. .\ pap huzgósúga Itulatos lstt•nhe-kapcsolódás, amel~· állandó . 
. \ papot a hnz)!ósitgm az Cd,·üzíti) i1·imti szeretet izzítja. ,, Ha valaki 
huz)!Ó akar lt••mi. annak sok mindenféle motínunból lehet kiindulnia. l >e 
lt•glt••·mt'·kt·n~·l'hh molínun a sn•J't•tet az (',· .Jézus il'itnt. Ha ,-alakit he,·it 
az fr .Ji•zu!'l. ha a szt•J't•lt•t ragadja. annak \'811 kifol{~·hatatlan. mérhetetlen 
lmz~ú~ú~ta .. \z Í)!azi szt•n•tt•t pl•tlig itltlozatot küwtel. Akkor tehát a szel't>lt•t 
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mellett a buz~óság- alapja az áldozat is. .\ pap hintiása lt'lekmentl>s. Ün
maga és mások lelkének megmentése. , .\ki pedig a lelkt'kért akar dolg-ozni, 
annak ohetlenül buzgónak kell lenni, s aki buzgó akar lenni. annak ohet
lenül kell szemednie. Buzgóság-. amelY a szenvedést nem wszi pro~ramm
jába. nlindenesetre ál-bu~g-óság lesz.' Lélek. mel~- kiméli magát. mikor 
lelkekről van szó. az ne kecsegtesse magát. hog~· a lelhket nwg-hódítja . 
( 1 i. 118. ). Áldozat. buz~ósúg- nélkül ez lehetet ll' n. Ezt. az úJdozalokat 
hozó buzgóságot kö\'eteli Krisztus és a pap önérdekt' is. 

Követeli Kris:tus, mert Ö is ezen az úton j:irt: akit () kiválaszt 
követül. csak azon az úton meneszti, ameh·et már Ü kitaposott szúmúra. 
c Aki az Cr Jézus nyomáha akar járni. an;tak szemedni. kiizdl•ni. h•mon
dani kell•.·. Krisztus nlinden tökéletesség-i fokon áldozatot követel. Ezt az 
áldozatot kívánja a buzgósághan is. A 'buzgó apostol aggódik és szemed. 
mert a szeretet nem szerettetik. a világ i•rzf>ketlen. Szívesen júrja ezt az 
utat, mert tudja. hog~- ez az út a , leghiztosahh kulcsa a lelkek meg-hó<lít:t
sának>. 

De /,·öt•eleli, a: dldo:alol ho:(Í lm:yrísrígof a pap saját h·del,·e i.~. lllPrt 
aki buzgó akar lenni. annak saját maga lelkének ja,·M·rt úldozatot kt>ll 
hoznia··. Azt mondtuk az áldozat és szeretet tulajdonképt•n eg-~-. :\ buzgósúg 
alapja a szeretet. tehát a buzgóság- és áldozatkészség tulajdonképl'n eg~·iitt 
jár. cA buzgóság az áldozatból él . (q. IIg.). 

l\liért kell a nehézséget nézni? Ha nlindig csak hútraf elé nézünk. 
akkor megfélemliink. :\ huzg-ó papnak nem szahad elfelejtl'nit• Szent Púl 
apostol intését, hog~· el kell felejtenit•. ami már mögütte ,·an. ami elmúlt 
és csak azt látni. ami még- előtte van. És még nwnn~-i minden van a pap 
előtt: hán~· lélek várja még. h{m~· szellt•mi. lelki roncs. a ,-ilág dzsungt•ll•lwn 
hol~·ongó lélek. hog~· meg-mentse és Krisztus ,·e rőf t'· n~ es vilúgúha n•zps..,l' . 

. 1: áldu:afo8 lm:yúsríyot l,·üt•eteli a l'ilríy. :\ U.lt•k nwghódítúsúnak 
legbiztosahh kulcsa a huzgósúg. U•h•knwntl>s csak a füldön ll'lwtst~gl's. 
következésképen a huzgóság is itt ll'ltetségl'S. .\ huzgósú_!! kifPjlí)dési•lwz 
u. i. n~·omor kPll. lelki n~·omorúság .. \ nyomorúság. haj rúrwhl'zedik a pap 
lelkére és n~·omja: könn~ezik. Amikor lwft>li• kilnn\l'zik. l>gi harmattal 
öntözi a szent érzt'lnwkt•t. anwlwkkl'l szl'mlwlwlnzkPtlik a ro.;szal. .\ ,jl(t~ 

köH'teli . hogv a pap a hajt ritt'·l.wn át{•rzií J{>l,;k IP,!!_HII. ~zamarit:ÍIIUsllak 
kt•ll lennil'. aki It• tud t•n•szkNllli a mt-1\lw. az t•mlwri li•lt>k \t'SZl'tlt•lrHl'ÍIIt>k 
{•s szrnn•dl•sl'ÍIIl'k ml·l~i·hr . 11-;. ·dili.)·. \pm talúl maga st•m II_Yu.~almal. 
dl• azi•rt IH'Ill fut nwg .. \zt h•hl'l morHla11i. hog.' riigt•szll~«'•jt•. aiiH·l.'tlíl 
szem·ed. dt> azi•rt sína. PJW<hl'. szt•Jin•tlw - t•z az úJdozal Zl'llt'jl' ~ 
járja ezt az utat. nwrt érzi. hogv ,·an t•rl'jl' i·s a 11\0illorlrs:'t<'Ot nw~' kl'll 

• • 1"' 1"' 

sziintetnit'. 1 L o.) .\l'mcsak {•rzi. dt• tudja. hogv ,.a11 Nl'jt•: a huzgó 
lelkek nem kételkt'drwk ... Tudjúk ük. hog~· a huzgósúg keg.wh•m. s hog,vha 
a gé11iusz csókja is ritka homlokon csattan Pl. ritk:ik azok is. kikl't a 
keg~·el('m a nag~· tömegh()J isft•11i i•rzt•lrrwk hol'<lDzúi,·ú swnwl ki . ( 1 i. ~~(j i. 1 

Ezt a huzg-ósúg-csókot kt-rjl' a pap 1\risztustúl. hog~· h•lkl' Pttiíl a 
csóktól lángbahoruljo11. nwrt a mai kor11ak az ama!! illtal lsh•IJ!c'íl t•hollt 
lt•lkeit csak a buzgó pap tudja újra lsh•IJ fl'lt'• irúr;, Úan i. 1 ti. ·~-; 1.). 
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Engedelmesség. 

A pap, aki már megtanulta a názáreti házban a szereletet és magára 
öltötte a tisztaság liliom-ruháját. valami kell, hog~· megragadja tanulékony 
lelkét: az Cr Jézus engedelmessége. ~em hallatszanak ott kemén~- vezény
és parancsszavak; nem, ez nem Szenl .József és a Szüzanya lelkének tónusa. 
A 1iázúreti házhan nem a kén~·szer, de a szcretet ösztÖnöz, sarkal. 

A papnak ezt a názáreti. szeretethöl fakadó engedelmességet kell 
megtanul nia. Fig~·elem, engedelmesség kell az elöljárókkal szemben; ez az 
t•ngedelmesség legalsóhh foka. Az elöljárók akaratát kijátszani, nem a kis 
Jézus szelleme. Amint ö engedelmeskedett a menn~·ei At~·ának, a Szent 
Szííznek és Szent Józsefnek, úg~- kell a papnak Krisztus helytartójának, 
a pápának. a püspöknek és ntinden feljebbvalójának engedelmeskednie: 
szeretetbiíl. ragaszkodáshóL El kell lesnie, mit akarnak vezetöi. (I 8, 79•) 

Az engedelmesség védi meg a papot, hog~- a lelkek iránti túlbuzgó
s;íghól saját lelkét el ne han~·agolja; úg~·szintén az engedelmesség sarkalja 
a munkára is. A kis Jézus engedelmességhűl segitett Szent Józsefnek a 
munkáhan. A pap pedig az Crtól kapja az erőt az engedelmességre. 

Prohitszka Ottokát· írásaihan keveset heszél a pap engedelmességérőL 
l~ lele töhhet, sokat mond. Haláláig az Eg~· ház engedelmes fia volt. I 9 I I. 
jún. I 3-án az .\cta Apostolieae Sedis íg~- n~·ilatkozott Prohászka piispökről: 

Laudabili te•· st' suhiecit. . Maga pedig ezt mondta: <<Az ember megteszi 
a kött'lességét és azután eh·iseli, ami heg~·éhe jön a kötelességnek . 

EZt•k a szamk g~·ön~·örííen heszélnek a papi engedelmességről. Ha a 
pap lelkélwn ez meglesz és a g~·akorlathan megmlósítja. akkor munkája 
t•redmén~·es lt•sz. nem kiizd hiúha. 

/~'rdel.·teleuség a t'ilcígi jamlt-ft·al s:embe11 . 

.\ papot ne a pénz. hanem a lelkek java tiizelje. .\ pap nem élhet a 
,·ag~·onnak. m•m dolgozhat mulandó ja,·akért; a pénz nem az igazi gazdag
súg .. \ pap boldogságát az evangélium hirdetése adja; sőt amije ,-an. azt is 
a lelkt'kért áldozza. Lelkiilete az önzetlenség leg~·en, ;; mert aki önző, 
az lealázza a hitet. az evangéliumot, s a keg~·elmet ;. ami önző, az a leg
nag~·ohhat m•m tartja legtöhhre s kisehb dolgokat töhbrebecsül•'. ( I 7, I I I.) 

lia a pap nem önzetlen, akkor a hősből - aminek lennie kell - béres 
,·:ílik. < :\laradjon a sas sasnak. maradjon a hős hösnek. ne keresse az 
alúhll\'alót . ( L o.) LE'~Y"ll ö h ös. álljon bele az élethe és küzdjön. dol
gozzí•k 1\ risztust!rt. a lelkt>kért. ÜIIZt'tlt•niil. h• l jes odaadással. Embert 
lll'llll'SÍh•ni. nwgszeiJh•lni, szepllítelen. tiszta lt•lhht newini iszon~·ú munka. 
( 1 i. 1 (h.) Ezt el kell n:.gewie. ami odaadást küvetel. :\leg kell mozgatnia 
a szíwkPt: azokat a sírküwkt't, amel~·ek alatt szívek pm·ladnak. el kell 
lwngt'I'ítt•nie t!s utat kell ,·ágnia a hahonaság őserdején: az igazság útját. 
(l'. o.) EhlH'z hiísi lt,lkiilet. áldozatos lélt•k kell. Bele kell gázolni a 
lt•lki ft>I'tiíklw és kit•nwlnit• a lelkeket. a keg~·elem napsugaras ,-ilágáha. 
:f:s amikOI' már sokakat. nag~·on sok lelket segített az örök dicsöséghe, 
akkOI' is lt·g~·en szt•gén~-. mert csak íg~- lesz gazdag .. \ pap minden áldozatát 
Krisztus SZl'l't>lnu:•t-rt lel-!'~·t•. mai-!Únak sE'mmit Sl'IH kei'es\·én. csakis a lelkeket 
szolgáh·a. ( I i. I I '-.). 
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A pap nem gondolkozbatik úg~·, hog)·ha te adsz, én is adok. Ez nem 
az önzetlenst-g t-s szeretet vonása. Az ö munkáját nem lehet mértékkel 
kiszahn i. .\ papnak mérték nélkül, "mértékteleniil ) kell dolgoznia a 
lt.•lkekért. \I 8. I '1 1.) .\em haj, ha ez a dné•·téktelenség >. szemedél~· fel 
is t.•mt-szti munkaerejét, a kárpótlás meglesz: Krisztust szolgálta. .\e is 
akarjon más koszorút, más virágot, csak azt, amit szeretetének tiize nevelt. 
(lj, I2I.). 

Ez az Isten aka1~ata: ezt az akaratot kell szeretethöl teljesítenie. 
:\lunkája isteni lesz, mert isteni motívumokkal végzi az Isten parancsát. 
(18. Ifp.). 

.l papi lmM<i. 
A katolikus papnak képe nem wlna teljes, ha elhallgatnók a papi 

léleknek azt az ékességét, amel~·et az Egyház tőle megkövetel: a tudomimJt > 

- mondja XI. Pius pápa. 
"Elmem·én tanítsatok nlinden nemzeteket ... ' Tanítani a krisztusi 

eh·eket. . . Küzdl'lmes munka, e\·angéliumi szolgaság. Mindl'nfelöl jönnek 
az izmusok · : köriilcöwkelik a krisztusi szolgát .: a szélnek t.•n•sztt•tt. 
nag~·képü eln~k és rendsze1·ek tömkelege ·. :f:s a papnak az istentelen és 
hitetlen gőg és tével~· ellen fel kell vennie a küzdl'lml'l; de nemcsak fl'l
vennie, de he is fejeznie, mégpedig g~·özedelmesen. Ez nehéz, mert sok 
fáradságot kíván, de könn~·ií is, mert nlinden ft>g~·,·ere megvan, lt.•galáhh 
is az eszmén~·i papnak igen. 

Mt.>g kell tudni g~·öznie a ,·iJágot, hogy m• futkossanak délihith után, 
ragadják meg a krisztusi igazságot. És hog~· an tudja ezt a pap d érni? Ha 
sokat tud! 

:\ papnak sokat kell tudnia, mert ö nem lehet kontiu·, nt.•Jn játszhatja 
a felcser szerepet. A papnak alapos teoló~dai mü,·eltséggel kell remMkt•wit• . 
.\em szabad azt gondolnia, hog~· nti,·el neki az élet különf t-le nwgn~·ih·ímu
lásában ,·an feladata, elegendő a g~·akorlat, az majd nwgtanítja! ~lit 
tanít mt>g? .\min:;l alig van hah·ím~· sejtelme is:J Ha nincs nwg lt.•lkélwn 
az a hatalmas erő. ha nincs meg az alapos teológikus kiképzt>s. soha st•m 
tud az élt>t ele,·enjére tapintani. ( ~lag~·ar Sion. I 88 j. I 3. old.). 

A pap az eszméknek hh·atott hordozója. ki pozití,· kerl'sztl-n~· alapon. 
tt>ológiai képzt•ttségl'n l'melkedik és törtet eWn•: mí1skép a ,·ilág sodnít 
í1t m•m szl'li s forgóihan g~·enge ladikj<h·al t.•g~·ütt t•h·t>sz. 1 ~w. I 5.) ~:s 
hog~· an mt•nt•kiil. milw kapaszkodik:> \ tt>ológiai képzettsl-gt•n kh·iil mús 
hulomún~okkal ntló foglalkozús llt'lll mt•nti nwg. 't·. o.) Ez is sziiksi•gt•s. 
d" l'sak az ala p 11 t ú 11. Tt>olúgia n í• lk iil n i n cs t ud(tsa! P t-dig az t·g~ húz i 
szPllt.•m hulatlansúggal nu•g nt•m fi·r: a twlatlansúg. szPllt>mtPit•llsí•g . 
'"ag~at· Sion: 188-;. Ij. old.) . 

.\e leg~t.·n azonhan t•g~·alclalú .. \ pap w•nu·sak tudós. tanító i•.;, t•rküks
híró. hatll'lll aha. lt•lkiaha is ... 

. \ papnak llll'g' keil i•rlt•nil'. hog.'· a ,·ilitg lll'lll dogmitkat. hatwm 
szt•n•tt.•tet akat· . Ez azonhan lll'lll azt jt>lt•nti. hog\· a tlogmitk nwlli•kt>st•k: 
1lehog~· nwllt'-kt.•st>k. lliszt'll a 1logma a hiilcsPsí•g t:~laja: tit> mit Í't' a talaj. 
ha nincs rajta ,·iníg, mit l-t• a kiíszí•n. a holt t'lll'rgia. ha nt•m g~ltl ki 
sd w l melt•gt• . ( I -;. U·~.) . 

. \ pap isnwl'je a ll'lkt-k \ ilitg-it t. ahol tiizPt csilwlm lúngra InhhaHtsa 
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a dogmák köszenét ... :\ lelkek ann~·ira puritánok, hog)' csak azt értik, ami 
t>Wl nem tudnak kitél'lli, ami kiabál, ordít, ami annyria egyszerű, hogy 
mag~·arázatot nem igén~·el. Ide hiába jön a skolasztika tételeivel. A papnak 
o( előélnie ) kell, amit a hívek utána csinálnak. 

* * * 
íg~· élt Prohászka Ottokár lelkében a papi eszmén)·, őmaga így élte 

az t•szmén~·i papot és azon fáradozott, dolgozott, hogy ilyen eszményi 
papokat ne\'eljen és küldjön az életbe, mert csak így alkalmazhatók az Ur 
szavai: <Ti vag~· tok a ,·ilág világossága ... ) 

:\ pap lelkében minden erén~·-virágnak n~·ílnia kell; és mégis a sokféle 
virit~hól az lsten :~:eretetének édes illata és a: áldozatosság tömjénfüstje 
:írad. .\ szeretet ösztönzi a lelkiéletre, szeretethöl viseli az élet terheit, 
szt•retethöl lesz áldozatos . . . A pap tűzoszlop a sötétségben ... 

A pap <<szironták > a «repkény-világban.>. (A repkény és a szironták. 
X. 33.). LegJen szép, a Nap remekeljen rajta. Neki az a programmja, hogy 
a ~aphoz akar hasonló lenni: jó, tiszta, szép és önmagát adni ... 

Felébreszti a (( repkénJ-embereket », hogy ne csússzanak a porban, 
hanem emeljék fel fejüket a :\'ap felé, szívják a tisztább levegőt, legyenek 
embertestvérük vigasztalására. így lesz boldog a boldogtalan, vídám a síró 
és íg~· lesz anyja, apja és testvére az árvának. 

<<Ti vagytok a föld sója >. ~li lesz, ha a só romlott? Az egész világ 
t•lpusztul. Leg~·en hát ·<a pap sava annak a körnek, s világossága annak a 
háznak, mel~·he Isten állította, ne várja, hogy más legyen jó, hogy más 
vilitgítson s mek>gítsen, hanem ö leg~·en a világ világossága>. (6, 18g.). 

Fr Ottokár O. F. M. 

Az Egyház tanitása a vagyonfölöslegróL 

\z i~az:-;:í~ol szomjazó t•mlwri lélt•k nem tudja közönn~·el, benső 
fülhúhormlús nt:•lkiil n(•zni azt az óri:ísi fokú önzi•st. nwl~· ma főkép a 
gaztlasúgi lt•J't'll lllt'l'l'tlt•zik fpJt•jt•. lslt•n llll'~adta ug~·an itt is a hd~·es nor
mitt. az t•mht•J'l'k jóri•szt' azonhan ,·agy elfelejtette azt, vagy pedig rasszul 
nutg~·a•·úzza. sőt m•m ritkim ,·akmerÖell szembehelJezkedik a megismert 
i~azsúggal. .\zért az E~~·hitzhoz fol~·amodunk, mely a természeti és _pozitív 
liiní·n~ l'li ()1'7.üjt•. hi,·atalos mag~·a•·itzója s szorgalmazója. <Az Eg~· háznak 
ug.' aH m•m az a f Piadat j utott osztitl.uészíil, hog~· az embereket ideiglenes 
í•s múlamló holdogsit~•·a n•zt•sse. hanem az ürök üd,·össégt-e kalauzolja ... 
l )p lt>IH'lt>llt•n az Eg~·hitwak az lslt•HWI ritja rnluizott hh·atását megtagadni 
t'•s tPkintt'•h t'•t nt•m i••·,·énwsíteni akkor, am ikm· 11em tisztán technikai kérdé-
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sekről van szó. aml'l~·ek ml'gítéléséhl'z sem alkalmas eszközei, sl'm -küldl'tést• 
nincs, hanem oh·anokról, ameh·ek az erkölcsi tön-énwkkl'l össszefiiggéshen 
állnak. Tl'hát úg~- a társadalmi. mint a gazdasági kérdésl'k az erkölcsi tör
n~n~·ekhez \'aló ,-iszon~·latukhan a n~i legfőbb bírói hatalmunk alá tartoznak. 
mert az Isten ránk bízta az igazság letétének örzését és azt a súl~·os kött>lt•s
séget. hog~· az erkölcsi törvén~·t a maga teljességéhen hirdessük. mag_,·aráz
zuk és annak nwgtartását nlinden körülmén~·ek között sürgl'ssük · .1). 

Továbbá a mg~·on bősége is. nélkülözése is. fejlesztő ,·ag,v romboló 
hatással ,-an a lélekrl'. :\z an~·agi élet, a gazdasági élet a tömeg. az átlag 
t.>mher életéht>n szorosan kapcsolódik a lelkiéll'ttl'l. Csak ken~sen tudnak 
nag~·lelkíien az an~·agiak fölé l'ltwlkl'dni ú g~·. hog~' azok nag~·ohbfokú 
hián~-a nem ingatja meg hitüket és szeretetiikl't. Hel~·l's gazdálkodás. hl'l~-t·s 
lelkiélet csak eg~· mást sl'gítik és kiegészítik. _\zé rt. ha az Eg~· ház az l'g~·ikl'll 
segít, akkor mindkét rendbl'n mutatkozik hatása, közelehh hozza a két 
,-é(J'letet e(J'vmáshoz: a ,.a.,,·onosok és m·omor(J'ók osztáh·át. 

t' t'. t'. ' t' -

Az Eg~·ház mi11de11ekelött kimondja. hog~· a ,·ag~·on nl'm ll'lwt az 
ember számára cél. ha11l'm csak eszköz. Ezt a józan ész is igazolja. Jstl'll 
akarja létünket. tehát sziikségképen akarja a hozzámló l'szközökl't is. l\lát· 
pt>dig a tt>sti élt>t fönntartására l'le11gt>dhetetlenül szükséges a vag~·on is. 
l\linthog~· mindt>n t>mhernl'k élnie kl'll. - a g~·ilkosság ug~·anis szigorúan 
tilos - azért mindt>n embernek joga ,·an az élete fönntartásához megkö,·c
telt \'ag~·onhoz. 

Eszerint a ,·ag,,·on az embt>ri közösségé. Az embt>ri nl'met azonban 
csak úg~· szolgálja a legmt>gfelelöbben, ha a \'ag~·on egy részé\-t>l nlinden 
ember saját maga rendt>lkl'zik, azaz. ha az l'Illbl'reknek mn magántulajdo
nuk. Ezt is be lt>hl't bizon~·ítani a józan ésszt>l, de az isteni kin~·ilatkoztatás 
is tartalmazza. 

:\ tapasztalat szt>rint a ,·ag~·onszerzés tl'r·én az eg~·ik iig~·esebh. mi11t 
a másik s íg~- sziikségképen nag~·fokú ,-ag~·mwltolódás jön létre. s()t t·g~·est.>k 
betegség, elemi csapás ,·ag~- más eWrt• twm látott körülmén~- miatt még a 
megélht>tésht>z szükséges ja,·akat sl'm tudják maguknak nwgszl'r·ezni. 

Ez észbeli nwgfontolitsok után tt•hM 11ag~·o11 lwl_,·énmló. lwg~· ét·n~n~-t'
siiljön a ll'gnag~·ohh és ll'gszl'hh tön·én}: szt•n•sd ft>ll'barátodat. mint 
ö11magadat. Se~dte11i kell n~·omorgó emlwrtársainko11. .\z alamizsnálkodás 
h• hát ,a szerl'tet tén.w f.s llf'tn az igazs1ígoss:\g kih·l'tt>lmén.w. \z l~g~·húz 
mindig ha11goztatta sziikségt•sségét és g,·akorolta is mi11dt•11 idiílwn . .\1:\r 
az Úsziiwts{•glwn \lózt's íg-~- szól a ,-úlas;tott nl::1ht'z: Paranesnlom nl•kPfl. 
hogy n~isd nwg kt•zPdPI sziikiilkiidií (•..; szt•gt'·l·~· IPsh·(·rPtl p)iítt. ki wlt·d 
lakozik azon földöli .:? ). lzaiásnúl pt•tlig t•zt olntssuk: Türd nwg az {•IH'

zÖIIek kell~·l'rl'det és a sziíkülkiitlüktot {•s a bujdosókat ,-i, ld lw házadha: 
ha mezítele11t látsz. takard lw és lll' wsd nwg iinniin lt•slt•dt•l .a) . . \z (j
SZÖ\'l'tségben Jézus lll'IH szíí11ik mt•g hangoztatni: .\djútok d. amitPk \"ali 

(•s adjátok oda alamizsna ~~·atHÍnt . 1 ) •. \z lstPn szen•tést• sziiks{•gps üth·ös
ségüllk t>lll.wrésélwz. iundt> Szt>nt .Júuos szpt·iut: \ki hírja t• ,-ilúg jaYait 
és szííkölködni látja testn'•rét: ho~~·an marad ahhau nu•g az lstPII szt>t't•-

t, XL Pius: (~uatlra~Psimo anuo-l..iirlf'\t'•l. l n:~ l. 
2 j Dt>ul. 1 á. 1 1. a, k ál( -;. J, Lu l... 1 ~'. :;:;. 
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tP te?>. 5). Sze nt Pál a korintusiakhoz írt II-ik levelének 8-g fejezetében 
hathatósan huzdítja a híveket az alamizsnálkodásra. .\z alamizsna értéke, 
sziiksé@'essége, hasznossága kitűnik abból, hogy Dániel az Oszövetségben 
l'~~·enesen felszólítja Nabukodonozort, hogy váltsa meg bűneit alamizsná
val :'i): Ezekiel szerint pedig Szodoma büntetésének egyik oka az alamizs
nitlkodás hián~·a volt.i). Végül a leghathatósabb buzdító e téren mégis 
csak Jézus volt: ű, az Isten Fia, szegénnyé lesz, sz ívesen fogadja az 
alamizsnát, nteJm~·országot ígér azoknak, kik a jótékonykodási gyakorolják 
s úg~' tekinti, mintha a szűkölködő emberben öt magát segítették volna 
nw~. Viszont azokat, akik könyörtelenek, ö is könyörtelenül a pokolra 
taszítja. 

Az Eg~·ház-at~·ák különféleképen szólnak az alamizsnáról.S). Alexand
J'iai Kelemen ( Pedag., Strom.), Jeruzsálemi Szent Cyrill (Catech.) kifejtik 
t:•s magyarázzák a Szeutirás ide vonatkozó hel)·eit. Tertullián (Apolog.), 
Üzséh (Hist. Ecel.) magasztalják az akadozó keresztén~·ek irgalmas szere
tl•tét. Beszédeikkel, írásáikkal hangoztalják az alamizsnálkodás szükséges
ségét: Basilius (Sermo de elemosyna), ~azianzi Szent Gergely (Ord. 1 !t: 
amandis). Szl•nt Ambrus (De officiis), Szent Jeromos (Ep. ad Hedib.) és 
Szl•nt Agoston ( Sermones ). Szent Cyprián külön míívet szentel e célra: 
l )e open• et elemos~·nis. Ez at~·ák eg~behangzó vélemén~·e: a gazdag fölös
l Pg-e a sze~éu~·l·k javát képezi. Szent Hasit meg egyenesen tolvajnak mondja 
azt. ki nem ad a szegén~·nek: ''"emde fösvén~·ek és tolvajok vagytok hát, 
kik mag-atokénak tulajdonítjátok azt, amit azért kaptatok, hogy másokkal 
nwg-osszittok? H) 

.\ szó nll'llett példájá\"al is buzdít az Eg~·ház az alamizsnálkodásra. 
_\ Ht•r·um nm·amm-körlevél szépen kifejti az Eg~·ház eme tevékenységél: 
az üskt'resztén~eknél a gazdag-ahhak g~·akran kiCosztatták önmagukat, hogy 
mások~m segílsl•m•k: az alamizsna kiosztására külön Rendet, a diákonusok 
t·g~·házi Hcndjét létesítették; Szent Pál a jeruzsálemi szegény keresztények 
részére apostoli útjában alamizsnát gyüjt; a keresztények jótékonykodá
sából keletkezett a szegén~·ek vagyona, melyet az Egyház különös gonddal 
örzött ; végül a n~·omor en,yhítésére kiilönféle szerzeteket létesített. S az 
Eg~·hitz ma is hirdeti Krisztus magasztos tanát: ,<Az ember ne tekintse a 
jószitgot sajittjának, hanem közösnek, azaz közölje azt szükség eselén 
körm~·t'n másokkal... Kötelesség, hogy a fölöslegből a szűkölködőnek 
adjunk . . . :\ki az Istentől akár a külsö testi, akár a belső lelki javak 
nal-!'~ohh hőségét kapta, azért kapta, hogy azokat mint az isteni Gondviselés 
muukatúrsa a maga és mások tökéletesítésére és hasznára fordítsa:> ,10) 

E szantk komol~·ak, parancsszerüleg köteleznek. :\z alamizsnaadás 
m•m kinek-kinek felebarátja irimti részvét-érzelmére van bízva, hanem 
szigorú, a felebaráti szeretctböl fol~·ó bün terhe alatti kötelesség. Néznünk 
kdl tehát az alamizsnaadást szabál~·ozó normákat, melyeket a kat. erkölcstan 

;, 1 l. .ln. :~. 1 i· li) Dán. 't. :d. 7) Ez. 16. 4g. 
Jol, \"a•·anl- \lmt!!''IIOI: Didionnai rt• dc Théologic Calholique: Aumonc. 
. . J)' .\J,.s: Didionna ir" apologt'•liiJIIl' tie la foi calholique: .\umonc. 
!l) \"acant-\lang,.nol: id~·l.l'll hely. 
l O 1 \lll. L•·Ú: H••rurn nmarurn-kiirlrYél. 1 ~!) 1. 
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tár elénk, hog~· részletesebben is megállapíthassuk. mily módon kötelezi 
az emberek kölönböző osztálYát. 

N~·ilvám·aló. hog,v az ~lamizsna a szükséget szemedőnek jár. Ezt>k 
kötelezve is vannak az alamizsna kérésre. ha rászorulnak és nag~·obb 
nehézség nélkül tehetik. .\ nag~·obb nehézség u. i. fölmenti öket az 
alamizsnakérés kötelezt>ttsége alól. mert az alamizsnaként kapott an~·agi jó' 
a természet jogán többé-kevésbbé úg~·is megilleti őket. Már most föl
merül a kérdés, vajjon, számíthat-e az alamizsnára. ki önként lett szegén~·. 
Itt tekintetbe kell venni a szegén~·ség indítóokát \'annak emberek. kik 
tudnának dolgozni, de lusták. viszont nélkülöwi sem akarnak s íg~· mások 
jótékon~·kodásából szerelnének nwgélni. Ezck11ek nem kell. sőt nem is 
szabad alamizsnát adni. mcrt ez csak megerösítt•né ökt>t a rosszban. 
Ezek nem igazi szegények. Egészen más azonhan az erén~· szerctetéért. 
a menn~·országért vállalt nélkülözés. Ez esetben a jótékon~·kodó a rosszban 
semmikép sem müködik közn•. hanem jó dolgot művel, mel~·ért IstenuM 
is. embernél is jutalomra számíthat. Az il.wn önkéntes szegén~·ek u. i. 
lelkiekben viszonozzák az alamizsnát. azaz imádkoznak jóte,·öikért ez élethen 
és holtuk után. ,·ag~· más úton-módon sietnek a lelkiekben segítségükre. 
Ezek után bátran kimondható: rászorul az alamizsnára mind az a szt•gén~. 
ki az erénY iránti szeretetböl. ,-alami előre nem látott körülménv foh·tán. 
a\·ag~- előzŐ hünös élete következtében jutott n~·omorba. · · 

.\ szegén~·ség lehet ,·égső, súl~·os és közönségcs n~·omor. Yégsö n~omor
ban \'an az az ember. kinek az élet fönntartására szükségt•s javai nincst•nek 
meg. Ha tehát az il~·en nem kapna st•honnan st•m scgítst'•get. fülti•tlt•n 
elpusztulna n~·omorában. Súl~·os szüksi•gl't szenn•d az az t•mlwr. killl•k 
csupán ann~·i java van. hog~· nag~· nt>hézsl•gck. úl(bzatok úriu1 tudnú esak 
magát élethen tartani. Közönségcs sziiksi•glwn szt•med az az emlwr. killl•k 
ann~·i vag~·ona van. hog~· kischh-nag.'ohh kt>llemt>tll'nsi•g t-h·isPII•st'•n•l nwg 
tud belőle élni .. \z il.v t•mlwrPk h•hút t'•rzik a töhh \·ag,\On hiún~át s t•z 
tö,·ist>ssé teszi élt•tük útjút. .\ legtöhh szpgt'·u.' t•z utóhhi kah•góriúha tartozik . 
. \ közönséges n~·omor Pn.'hítt'•..-t• tú,alról spm ol.'all kiilt•lezií. mint a \t•gsií 
és súl~·os n~·omoré. ~cm kell u. i. bü11 terhe ala It minden közönséges 
n~·omorhan élőnek alamizsnát juttatni. Eleget tesziink a parancsnak. ha 
néha-néha adunk alamizsnát képességünk szcrint. 

A jótékon~·kodók gazdasági állapota Sl'lll t•g_YÍonna. \'annak embt•rek. 
kik11Pk eg~·szeriít•Jl fiiliislt•ges ntg~·otmk ,.ali. azaz ann.' ira gazdagok. hug~ 
úlla1Jotuk11ak Jllt'Uft•lt•líi lolt>tmódhuz sziikst'•ups 1';nakon khiil m{•u t'"\toh 

t ( • t r'. 

\ag,\ounal is rt>ndt•li..Pwt•l, .. Ezt•k kt'ill'IP"t'k mind a húrontft'•lt• szeg!·n~ nt•h: 
adni. \'annak t•mlwn•k. kiknPk il.H•n fiilüslt'~l's jaHtik JtÍnc.;ent>k. ellenheu 
ml'g\·an mindeniik, amit az úJlapotuknak megfl'IPilí {•lt'lmód küwtd. Ezt•k 
blín terhl' alatt csak a H~gs(í szükst'•gt•l szt•mpdííknl•k tartowak adni. .\z 
olyanok pt•dig, kik1wk csupún t'•ll'tiik fönntart:búhoz sziiksl•gt•s jamk \anna!..: 
nwg, azok hlín terhe alatt a vt'•gsíí sziiksi•gt•t szl'mt>dlíkJil•k st•m klitdt•st•k 
adni alamizsnút. na• rt hasonló hd.' zt'llwn ki-ki ú~.' tartozik ft>ll'IJarútját 
szl'retni. mint saját mauút. Ez utóhhi t•sethen az alamizsnaadús hí)si t'l'l'll\
g~ akorlás h•nne. nw ly ;Jem kütt'lt>zi). Sze n t Tmnús azon eh· alap jún. ho~.'" 
a közjó előblwa1ó a n·a;:án-ja,aknál, paranesként kötc'cz általában mimlcnkit 
az alamizsnálkodúsra ul y l' g~ húz i. 'a~.'- \ ilúgi szt•mt·l~ t•k t'·ll'tlwntartúsa 
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érdekében, kikre a közjó szempontjából okvetlenül szükség van. u) A jelzett 
t.•seteket leszámítva az alamizsnálkodás nem kötelez ugyan bűn terhe alatt. 
de általában, mint az evangéliumi tanács megtartása, hathatósan növeli 
érdemeinket lsten előtt. 

Eg~· másik kérdés, hogy menn~·i alamizsnát kell kiosztani. A kat. 
erkölcstan-írók szerint a végső sziikségben lévőnek annyit kell adni, 
amenn~·ire sziiksége van, hogy szorongató helyzetéből kiszabaduljon, de 
csak abból. mel~· jelenleg fen~·egeti öt. A súl~·os sziikséget szenvedönek eg)·
szerűen könm·íteni kell a helvzetén. Nem kötelező tehát bűn terhe alatt, 
hog-~· h.•ljesen' kimentsiik 6t ;.~·omasztó bajából. Xem könnyű eldönteni, 
nwnn~·it kell a közönséges sziikséget szenvedöknek adni. Szent Alfonz az 
évi jövedt•lem :~~o-át tartja megfelelő mértéknek. s6t, ha h6 termés van, 

}berényi klerikátuo; kistornyában 
officiumra s::ól a kis harang. 

}berényi klerikátus alsó folyosója. 

nu··~ Whlwt i~.l::' 1 Yermt•t••·sch t·~~·~zerííen kimondja. ho~~· azoknak, kiknek 
Wlü~le~iik \an. tilind ki kell o~ztaniok alamizsna ~~a11ánt: minthog~· ez 
azonhan sZPrinh· sukak szt•mt'•lwn oktalanságnak tünnt'•k fel. azért t.·g~· 
stali~ztikút úllít ii~~zt• a mt'•rlt'•k köZt•lt•hhi me~hatúrozú~úra. nwl~·nél a 
jiht•tlt•Jpm lt:l"\~Ú"a ~ a csai(Hltal.rok szúma is irúmadó. 1:1) .\ltalúhan azt 
h·lu•t itt tartat~~. h~~.' azok. kiktH•k flil\isll·~·iik n111. a 'szegt'·n~ek n~omorúnak 
t'·~ músok adakazú~ainak fi~.nll•lllhl•,ételt'·wl adjanak töhh-kewsehh ala
miz~núl. E ~zahúl.'· lt•hitl nem zárja ki. hog~· a fölösle~~el rendelkl•zök 
e~~ -e~.' kt•n•sl•l me~lartsauak ma~uknak is. kiilönösen. ha ez jó célhól 
tlirtt'•nik.ll )· 

1\ iiliin lill'~ kell említeni az t· g~· házi személ~·ck nt~~·onfölöslegél. 

11; :-'1111111101 tJa,.ol. '•· <J ll. 
.. 
,)'!. a. li. 1::', llomo alu"lolicus l. Tracl. '•· e. ·• 

1:1 J Tl ... ol. lll lll'. , .. -;'•· l~)'! '•· 
ll, \nhliu-:-'duuill: f),. I'I'OII'l'CI'( Ís, l'· u'•· "'L \\lll. 
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:\ klérus általában jobban köteles a jótékon~·kodásra. mint a világiak. :\ 
lén~-e~es kiilönbség abban áll. hog~· a szoros értelembe vett eg-~·házi javak 
fölösJegét a papoknak mind jótékon~- célra kell fordítaniok. míg a világiak 
a fönt jelzett normák szerint kötelesek eljárni. Azonkívül a papok nem az 
általános felebaráti szeretet alapján, hanem kiilön e~~·házi parancshól 
kifol~·ólag kötelesek í~~- eljárni, A papok eg~·éh vag~·onfölöslegére nézve az 
általános normák az iránYadók. 

Arra, a kérdésre, hog~· mekkora hünt kö,·et el az, aki nem ad alamizs
nút. a kat. erkölcstan-irók íg~· felelnek: aki a végső szükséget .szenvedi>nek 
nem ad, általában halálosan vétkezik; ug~·anez illi a súl~·os sziikség esetéhen; 
a közönsé~es sziikséget :o;zemedönek pedig általithan hocsimatos bűn terhe 
alatt kötelező az alamizsnaadás. 

lme tehát a kat. Eg~·hitz erkölcstanának normái az alamizsnaosztásróL 
"a azonhan e normák szerinti jótékon~·kodás akadál~·okba ütközik. :\ főok 
természetesen a lelkülethen nu•gn~·ilatkozó önzés. :\ gazdagnak nincs mitr 
érző szÍ\'e, a kapzsiság megkemén~·ítette azt. Szh·ét-lelkét a jövedelem 
nö,·elése foglalja le. lg~· hát nem csoda. ha nem hallja meg, vag~· eg~·enesen 
elhallgattatja a lelkiismeret alamizsnálkodásra intő szavát. De a szegén~·l'k 
st>m azok a szegén~·ek, kik az alamizsnát megérdt>melnék. Sokan, mindl•n 
szég~·en nélkül mennek alamizsnát kéregetni, csakhog~· ne kelljen dolgoz
niok, csakhog~- minél kén~·elmesebhé teg~·ék e földi életet. S kérdés, nwg 
tudja-e állapítani nlindi~ a jótékon~·kodó. hog~· nem ,·alami lusta, iszákos 
rt>jtözik-e a szerén~- kéregt>tö képében. Azt mutatják a - sajnos - nem 
ritka esetek, ho~~- az eg~·ének maguk nem tudják már lehon~·olítani e 
fonots tém·kedést. 

tg~· iép he a munkáha az eg~·én és az E~~-házon kh·ül az állam. 
Emwk is kötelessége a n~·omor megsziintetése. mert főcélja a közjó létc
si tése és ,-édt>lmezése. Kettős szerepe ,·an e téren: ,·édelmezni. tm·ábhi 
i•psé~ben tartani az Eg~·ház és az eg~·edek jótékon~·sági kezdemén~·ezését. 
azutim pótolni kell ott. hol az Eg~·ház és az eg~·edek maguk képtelenek 
credmén~·hez jutni. :\z állam e te,·éken~·sége nem azonos az E~~·ház és a 
magánemberek te,·éken~·ségé,·el, mert az állam a szi~orú igazsitgossúg 
alapján köteles gondoskodni polgárairól a közjó létesítése ré,·én. így 
tehút az állam jótékon~·kodása m•m ne,·ezhetö alamizsnálkodásnak. mert 
ez a felehar~\ti szen•tet mün•. Azért hitt az alamizsnitlkodás megmarad a 
magúm•mherek és az Eg~·ház magasztos feladatának . 

. \z úllam sokféleképen megeWzlleti a szegén~·ek számának szaporodását. 
II.HnPk pl. a gazdagok megadúztatúsaY•) a kcreskt•<ll'll'lll szahúl~·ozitsa a 
g~·an úrúeikkl•k úrúnak leszállításúml :1';) a ,-ilági hatóság közrcmííkötli•sl-t 
Illulatja az Egri :\orma is. De ezeknek részll'tesehh leírására és méltatásitra 
t' rö,·id IanulmúnY keretén belül nem térhetek ki. 

~la múr szUkséges ug~·an az úllami igazságossá~ szigora is, dl' azért : 
nincs .s nem lesz soha emberi erő, mel~- pótolhatnit az önfeláldozó felc

harúti szen•ll•ll'l. Eg~·ediil az Eg~·húzé ez az t•r(), nll•rt Jézus Krisztus 
--};, 1 J)' :\) .. s: D i ct ionnairP apolo):rÍ•I it p IP d t• la fo i catholitplt': .\umonf'. 

u; 1 B ikkal l>•'•rlf's dr.: A ,-ilit~\·áls:í~IJ<'II a J!altlasi•gi tlt·u•okrácia korszaka feJ,:•: 
1\atolikus ~~ .. ml•• l!):b. 

l i 1 \l II, L,.,·,: H•·rmu um a rtllll-kiirlt•H!I 1 891. 
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szentséges Szívén kívül sehol sincs forrása; már pedig távol jár Krisztustól, 
ki az Egyháztól elszakad ... »17) 

S ha az állam figyelme egyformán kiterjedne mindenre, még akkor 
is kötelező lenne az alamizsnaadás, mert, mint minden emberi alkotás, úgy 
a gazdasági reform "is magán viselné a hiány, a tökéletlenség bélyegét . 
. \dódnának esetek, melyekre nem lenne törvény, nem lenne intézkedés. 
Az emberek testi-leki gyöngeségei, változandóságuk mindenféle sok-sok 
csetet létesítenének, hol csak az alamizsna segíthetne . 

. \z okos munka értéke tehát a jótékonykodás terén szinte fölbecsül
hetetlen. Mi sem természetesebb annál, hogy az ember fokozza boldogságát. 
:\linthogy az örök javak kimondhatatlanul fölülmúlják a földi javakat, azért 
azok megszerzése és biztosítása múlhatatlanul szüks~ges. Aki az itt lefek
tetett normák szerint képezi a vagJonról fölfogását s ezek szerint él, 
annak a ,·ag~·on nem akadályul, hanem hatalmas segítőeszközül fog szolgálni 
örök célja elérésére. 

Fr. Keresztély O. F. M. 

Emlékezés Tüzes Gá borról. 

. \z a világrészeket eg g)" é kovácsoló keresztén~· szellem, me ly százados 
fi'n~edés után utoljára összehozta a nemzeteket a török ellen, lett Magyar
ország fölszabadítója. Yégső fellángolása wlt ez az eg~·etemes keresztény 
közösség-érzésnck, me]~- nem tűrte, hogy Európa testén tovább is ott 
esiingjön ez a vérszopó nadál~-. A pápa szózatára eg~·másután seregicnek 
a hadak Buda alá; a papok és szerzetesek lelkében is felébred a vágy 
.1\.risztus iig~·éért harcolni. Sok pappal találkozunk Buda ostrománál, akik 
t>lvitathatatlanul nagy érdemeket szereztek önfeláldozó életükkel; ezek 
közül azonban kettő emelkedik ki: boldog Avianói .Márk kapucinus atya 
és Tüzt'S Gábor ferencrendi szerzetes. 

Ezért m•m lesz talán érdektelen. hog,· azt a kevés adatot, mit ez 
utóbbiról talúltunk, összeszedjük és henmt;~.;:uk. mint olyat, ki a mag~·ar
súg boldogHúsúban jclentékcH.\" szert>pct töltött be. 

1 li8'1-lwn találkozunk vele elüször, amikor szolgálatait felajánlja a 
nénu't császárnak. .\evét kevesen tudták; találmán~·áról legtöbbször Tüzes 
( iithomak ne,·ezték . .\eve fölött még a XIX. században is vitatkoztak, sőt 
.:·les polémia is fejlődött ki l'g~·es ne,·es töt·ténészeink közölt emiatt. l). 
Emlékirata azonban, mel~·et m•mrégen talátak meg, eldöntötte a ,·itát. 
Benne vilúgosan ez az alúírás ítll: Fr .. \ngelo Gabt;elle da Stizza de l\lin. 
Oss. Hif. di ~. Fra.:?) l-g~·am•z a név áll abban a bullában, melyben a pápa 

1, \". ij, :-it(ttaduk Itltl:J. éYf. 8:i:J. O., 188'1· élf. :~ji. O. és 1886. é\·f. 831. O. 
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püspökké nevezi ki.3) Kétségtel('u tehát, hogy Gábor ,·olt a ne,·e és nem 
Ráfae!, sem Gabrieti Ráfael, mint azt eg~·esek bizonyítani igyekeztt.>k. 
Származását illetőleg Thal)· Kálmán és l\émeth Lajos mag~·arnak és pedig 
győrvidéki szerzetesnek tartja. Ez azonban nem áll, amint már a nen• is 
mutatja. Legnag)·obb valószínűség szerint G ... nuábói való. amit Genua 
kereskedelmének alapos ismerete, Gl'nuáml kötendő kereskedel ... m és annak 
különös felvirágoztatása is bizon~·ít. 

P. Gábor a bécsi ud,·arnál nag)· tiszteletben állott. A császár ren
dt.>lkezésére bocsájtott mindent, amire sziiksége mlt gyujfószereinek elké
szítésében. Bécsheu azonbau nem sokáig maradhatott, mert ott Gonzalt.•z 
span)·ol főtüzmesternek ,·oltak mühel~·ei. Ezért I 686. április közepe tájíw 
G)·őrbe meg~· és megkezdi munkálatait, eleinte csak két . segéddel.!) P. 
Olipez Andr·ás g)·őri jezsuita rektor fedezte költségeit, mel~·et pontosan 
jeg~·ezgt>tett az első hónapban. Későhb Burgschmiger F('rdinánd ,-ittt.• a 
költségwzetésl, mel)·ből igen ér·dekes adatok k('rültt•k naprilitgm. P. Gáhor· 
ol~- nag~·ar·án)·ú munkát ,·égzett itt. hog~· 5-6 laboratóriumhan állandóali 
3o- 'a o embert foglalkoztatott. :\lunkásai között szerepeitek kémikusok. 
tiizén•k, kO\·ácsok, kőmín•st.•k. ácsok, sőt még szabók is. Ez utóbbiakról 
azt mondja a följt.>g~·zés, hog)· '• oo zsákot ,·artak, núnden bizonn~·al a pus
kapor részére. Laboratóriuma mlt még ezenkh·iil Konuir·omhan és Garam
szentbenedekben. Sajnos, a lőszer összetételére mnatkozólag senuni föl
jl·g~·zés sem maradt ránk. 

Míg P. Gáhor lázas munkúml készült az ostromra, közben a esitszúri 
seregek sok huza-mna után június 1 ~-ú n Buda falai alá érkeztek Lotha
ringini Károl)· és :Max Em mánuel ,·ezet.:•se alatt. Június ~~ I -.:·n megkt.•zdték 
az ostromot. .\ törökök eleinte ol~- g~·enge l'llenállást tanusítottak. hog~· 
a fő\'ezérek azt hitték, még júniusban kezíikhc kerül a ,·ár .. \ ,-áros alsó 
részét hamarosan d is foglaltúk .. \ dt•li r.:•szről :\lát_,·ás cg~·kor·i palotújút 
Max Emmánul'l támadta a Gellérthl·g~·en és a .\apheg~·en lé\'ő Ílllásaihól. 
míg Lotharingini Károl~- északr·ól a Dunától és óhudától kezth·c fogta 
körül a ,-árat: alatta a bmndt.•nhurgiak a Hózsadombtól n~·ugatr·a. a s\·úhok 
a S\·ábhcg~·en állottak. mag~·ar hajdúk mindt.•nfl'lt•. .\ ,-úmt az C:kt'g 
Ahdarrulunan hasa ,·édte hétezl'l" fümi iírs.:•u t•léu.'•) .Júl. r 3-ú u Lothal"in~rini 

• • ' r' 
Károl~- az óbudai oldalról últalúnos whamot kist•n•lt meg. t•z azouhhan lll'lll 
sikl•riilt: bár nt•hím~·an a fnlakra is ft>lhúgtak. a n'trlwlwk dll•uitllús<'m 
Bll'gtürt erlílködt•siik. :\lúsfi•h•zpr kPrt'szt.:•uv hullott d u résl'k kiirül. ami 
a kt•tll•l.Hkt.-1 na;.r.nm IPIIHII!-!'olta .. \z úg.' t'tkat tnúr 111'111 IPiwlt•tt haswúlui. 
lll l' l" t a fal szt•lromholúsa ul ú 11 a l.!·oh ú a t'iildiin Pisi kiolt. \ rt'• :o-l ka rúk
kal cülöpözlt•k el. miúltal a1111ak m;•gn.túszú~a ll'IH'tl'lll'llt' ,·úJ t.'; 1 

.\z ag~odalom a sikerlt•lt•ns(·~· Illiatt ni'•lliin-niitt: l'l!\t'diil (iúhor harút 
iig~·ess.:·~élwu híztak múr. amit Comaro Fricrws wll'IICt:i" kiiwt Í"' fl'l.t'zt•tl 
k. l r-. l". • 

r: .\ e\·er·t cülüpükm•k fraueia alai'J"ok ,·an. ltl!\ hou\ áthú••úsuk maJ"tlnl'lll 
t • t • (' 

~.' To\\1'1' \·.: A p;'•púl.. "'''~'~'l"' hat;'u•k ""'.!.!'lll<'ulo'·••'·l"''" llp•··l. •u:~ti. :nl". "· 
a: \la~t_,ar (;at<la•ú~!liiri;·H•·IIJli :'t•·•ulo· •~"!1!1· ,·.,L :~!1!1· "· 
I, (;,,(jri larl•'•ti..,.,J;·.,, .. ,.,J at aobt .. l..:ll lúsol: l\11a111 \. Iluola '"'''"lll:'dwt l'llllii 

l..üu.néllf•n Jo~•-•o!l· o. 
;, l llo'•mau-:'to'•kfii: \la!,!'\ al' li.orlo'•uo·l. l\. l,.o'.to·l. ·•. 1... 
li) Curuaru Frig,H·s j,.J~!;,,,~,,.j •·"!J· u. •, l . 

·~ l '! . l '· 

"· •v·"· "· 
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lehetetlen . . . Az ütegek folytonosan dolgoznak, hogy szélrombolják; de 
valamint a jó spanyol (t. i. Gonzales fötűzmester), ki különös tiszteletre 
volna érdemes, úgy másrészt nem tudja tüzét, melyröl oly helykélkedve 
állította, hogy gyujtóhatású, azokba vetni; pedig itt ennek nagy előnye 
volna s így be kell várnunk, minö hatása lesz a páter (t. i. Tüzes 
Gábor) ezen készítményeinek».7) Ekkor a táborból megsürgetik Gábor 
barátot, hosy siessen készleteiveL Erre ö hatvan munkást állít munkába. 
Rendkívül g~·ors tempóba mehetett most a munka, mert még vasárnap is 
dolgoztak. P. Gábor segédei ki sem mozdulhattak a laboratóriumbóL 
Július 2 2-én elindult a táborba, mert már nagyon várták. ~ag~·szeriíen 
ellittták az útra, különösen P. Olipez rektor volt hozzá kedves; ruhával, 
étl'llel és núnden szükségessel ellátta. Fősegédje Giovanni Maria 24-én 
indult utána a lökészlettel.S) 

Közben már majdnem nag~· f01·dulat állott be a harc menetében. 
Július 22-~n felrobbant a vá•· eg~·ik puskaporos tornya. ((.\z iszonyú rom
holás, mel~·et ez okozott, másfélezr..::- embert ölt meg a várban; a rázkódá:t 
ol~· heves mlt, hog~· még a Duna is kicsapott partjain s eg)· közel lévő 
hást~·án hatvan lépésnyi rés n~·ílt; , 9) mire a támadó fél azt gondolta, hogy 
.\hdurrahman feladja a ,·árat. Ez azonban büszkén, gún~·osan visszautasí
tott mindt•H ajánlatot. \ falon támadt hatalmas rést a törökök boszorká
~~~·os g~·orsasággal védőcölöpzettel megerősítették.lO) .\ császáriak ekkor 
elhatározták, hogy felg)·ujtják a védöcölöpzetet, mert másnap rohamra 
akartak menni. Biztosra vették a g~·özelmet. .\ vezérek eg~·enetlenkedése és 
féltéken~·sége miatt azonban ez elmaradt. Júl. 2 4-én megérkezett P .Gábor, 
akiről Grimimi Ferenc \·clencei katona ezt írja: <;.\z a ferences barát, ki 
ma estére várja g~·ujtószereit, kötelezi magát, hogy az összes védöcölöpzete
kt•t megg~·ujtja és igéri, hogyha azok nem is érkeznének meg, hat óra alatt 
elkészíti az alkatrészeket és a \'eg~·ítéket; ezt éppen úgy lehet mozsarakból 
n•tni, mint emhc•·ckkel elhel~·eztetni ·.u) Július 2 6-án, pénteken délután 
l'Zl írja Ca marónak: , A legújabban megtartott haditanács végre elhatározta, 
hog~· ititalimus roham fog intéztetui és ennek holnap kellene megtörténni, 
dl• u ,·úlasztófejedclem azt kh·ánta, hog~· szombatig, hajnalhasadásig elha
lasztassék és ezt cl is fogadták . . . Ezért a liizet is csak holnap éjjel vetik 
a ,-C:·dőcölöpzctre, különhen a ked,·ezőtlen szél késleltette a bárka meg• 
C:•rkl•zC:•sét. a ft•n•ncl'S páter gyujfószereinek alkatrészeivel .12) Péntek est6 
íg~ ír: I~jt'C:•Ikor a ferences páte•· által készített g~·ujtószereket fogjá~ 
a ,-{·diíeölüpzt>tn• wtni. hiu· t·~~- hiu·ka még nem érkezett meg és ezért, 
naintho~~ a ~.' ujtúszt•rek m{•g ninesPnek kiprúhúlnt. hatilsukról nem ,·a
~-' unk hiztosak: sok katona ajúnlkozott ana. hogy a g~ uj túszereket oda
,·iszik C:•s sokan kiilön jutalom nélkül fogják mint elsők megmászni a 
ri•st ,1:1) Eg~korú jdentC:•s szeriut .még l'Zl'll éjszaka felállították a csapa
tokat u rohamra. .\ ft•t't•nct•s púll'l' pl•dig liizet dobott a ,·árosba: ahol 
, al ami tút·g~Ta. C:•piilt•lt·e t'sett, ó1·iási rombolást idézett elő. ~legpróhálták 

~, Kllauz: Buda ustrmuitluu. toli. o. 
!11 Ilon út h: .\la~-1~ aror·szi1g tür·t.:·lldrm·. Y l. kiilt•l. t li :í. u. 
to, Kalolla: Ilistoria critica. Tom. X.\"1.: :!:Íli, u. 
11, Corllaro: i. lll. ~!1.'<. ••· lla~olll•'•kl·l'•'ll 1\alolla: i. lll. 'full l. \.Y l. '!jti. u. 
t:!, L o. ~!~h. o. 131 l .. u. 2:>'&· o. 
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t•zt mozsarakból kilőni, mivel kézzt•l nem lehetett a falakhoz ,-inni. így 
azonban túlesett, vagy a cölöpzeten lesiklott, Ha szilárdan oda lehetne 
t•rösíteni. nem kételkednénk, hog~· tövig égetn é a cölöpépítmén~·t '1,u) 
Lotharingiai Károly ezt írta naptójába: , .\ törökök itt elövig}ázattal 
wltak és alkonJalkor számos szurokkoszorút fügesztettek a résre, úgJ
hog~; a dn·gonJOSok, kik erre ajánlkoztak, 11em férhettek nlkalmatosau 
hozzá és az ellenség által a mi vonaluukon túl azonnal észrevették >.l.'>) 
:\ támadást mégis megkezdték. mégpedig kétoldalról . . . :\ törökök égö 
löporos zsákokat dobáltak a mit>inkre é.; ezPk, miutha a pokol tiizébt•n 
illitak volna, de azért oroszlán módjára harcoltak .Hi) ".\zt kell monda
mmk, hog~- lsten természetfölötti eszközöket haswált, ho~~ minket jó 
sikern• vezessell; - mondja Carnaro -- mert lt'lwtetlen lé,·én a H~dö
cölöpzetet ágJúkkal szétrombolni. a védőgátak t'•s súncok erösségénél fogva. 
nwl~·eket az ellenség fölállított. Találkozott Pó.' fe•·enct•s pútt>r ki ismerte 

p u y u'- uJ· tószer csodála tos összetéll'lét, me h· an m i ra o !tha ta lia 11, ho u-y mi11él 
~. ~. ' . ~. 

inkább lefedik. hog~- elfojtsúk, a Umgok annill nag~·ohh ht•wsségggt>l 
törnek elő és nem aluswak ki, míg teljt>st'n ki nt'lll t'•g: úg~ láttuk, hog~ 
a kiterjedt védömüvek néhán~- rövid óra alatt t'lpusztultak s l'zitltal a 
roham útja legnag~·obhrészt l'g~·engph·e wlt é . .; az akadúl~·ok dodáz,·a ·.l 1 ) 

Ez a harc mégis óriási áldozatokba kt>riilt. 5.ooo kl-n•szlén~-, köz te 6oo 
hajdú pusztult el. Teljes sikerre mégsl'lll n•zt>lt•tt. csupún a kiilsö falak 
hirtokitha jutottak. Amit a mit>ink nappal szt'•tromholtak. azt a törökök 
éjjel kija,·ítottúk és a ja,·ításokat földhi11t~ ilsokkal ol~ jól mt>gt>rösítt>tték, 
hog~· még az úg~·úJö,·ésnt.>k st.>m t•ngt•dtt>k.ll'l) .\ g~imtsúg. szt'•thúzús és fl•l
tékt·n~·ség hamarosan úrr ú )plt az ostromlókon. Lt>mondóan j l· g~ zi meg 
(irimani: l.t'lllowltak arról. hag.'" a fl'l'l'lln•s pú h· r g_, ujtószt>rl'it a ,-édü
eölöpökre t l· g~ ék, minthogy azokat oda kell l• ll ml11a vin11i és a parancs
nokok ezt sem akarjúk ll'tllli. I w hog~· életiikt>L az l'n•dmt'•ny 'i lúgos d ma
radúsa mellett n•szt'·l~l·zll•sst'•k. .\zon gyujtószt.>n•k pt>dig. nwl~l·ht wl11i 
szokús hatástalanok. llll'l'l nem oda l'SIIt>k. a hm á kell t> lll' .l :t) 

Lotharingini Kúrol~- azonhan lassan h•lkt'l iintü!t helt'•jiik: dt• 1w'•g 
íg~· is kimondhatatlan gyim'tk mltak Pg,wsl'k. fiílt>,!.(' az aknúszok. .\Iig 
ll'hett•tt ,·alamin•l munkúra csaJogatui ükt'l. P. (;úhar sok nPhl•zs{•gw·I 
kioktatott tizl'nkét tiízért a Wszt•r haswúlatúra. akikrtt•k Lothariuuiai 1\ú
rol~· fl'jl•nkéut I~~ hirodainti tallt'•rt fizl'll'tl. Iwr:-.' a míítt'•lrt' Jt.ll .. esítse iíkl'l. 
\ tíízszl•r haswúlatúra a h•,!.('alkalmasahh idiírwk az atl!-!. 1 fi-rúl 1 -;-n• \ir
radú l· j tszaka kín ú l kowlt. Ezl'k l·.i.j"l ii.!.!'.' ''""ll a ciiliipiik hi'• z lopúzkod tak ,· . .., 
P. (;úhor utasítúsa szt•rinl <IZ<~I..at a g_\II.JIÚsv·tTt'l szt•rt'lll'"''· . ..,,.,, 1111'!-!!-!.'tlj

tottúk. úg~·hog~· nag,Ht'·szt el is t'•gll'k. Itahúr a tiirükiik azonnal sil'!lt•k az 
t'•gést akadill~owi t'•s az okozott kúrt pótolni: siít azt \t•l\t'll. lw;:' a csit
szitriak rohammal jünnPk. iw·n üsszl'st•n•giPttek a r,· . ..,l'll. ntin• a c~úszo'triak 
ht>n•s homhúzúsha kt-zdtt·k t'•s 1111!-!\ kit rt okoztak nPkik.:!tJ) lll'llrik szitsz 

Ti'•rll·w·lllli Túr Jl-il\fi. o:·d'. -;b. o. 

:'tilladok Jl\,'1:!. ,·.,r_ '11ti. o. 

l>r. P. Jl, .. ,,,.: .\,i:'ow'•i \J(ork. •·•'•· "· l~, t:•nu:oro: i. 
t·. o. 2oo. o. H',~ r. o. :>ti:• .... 

111. ., ·~O. n. 

:!O • :'ú11adok. l•'~•'~·•. ,·.,L '11-;. o. Li.!\ J: .. d:oro'.l irt j•·l•·ul··., "'•·riul ,., "' •··•·l 
aug. 1 ;,_,;11 liirtO:·ut :)o •·mlwrr..I. 
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herceg is megemlíti P. Gábor nag~·szeríí sikerét, azonban a helpetet 
nem tudták jót kihasználni, mert az aknák még nem voltak ké.;;.le,t os íg_y 
a csapatokat vissza keltett vezén~·elni.tl) Ezért aug. I 8-án újból kisérle w L 
tettek, ami Gábor barátnak örök hírnevet szerzett. Ezen éjjel keresztelték 
el l.elkes_edésükben a pátert a mag)·arok Tüzes Gábornak, a külföldiek 
pedtg \' ulcanusnak.:!2) <:Éjjel meggyujtották a védöcölöpzetet - írja 
li rima ni; a sötétheu a lángok csodás sikert engedtek remélni és ezért 
roham rendeltetett, de oly védöcölöpzetet fedeztünk fel, mely éppen ol~·au 
alkotású volt, mint az első, nyílás nélkül, amiért is lehetetlen volt fel
kapaszkodni és a hel~· bevételét megkísérleni, Erre elhatározták, hogy újra 
liizt•t g~ ujtanak: e célra Jolgozik a ferences páter és minden katonának, 
aki a szurkot odaviszi, I 8 forintot ígértek,> .2 a) Ez a vállalkozás azonhan 
balul ütött ki a feg~·elmezetlenség és a vezérek egymásközti cívódása miatt. 

Csodálatos, hog~· a páter nem \'eszítette el kedvét ilyen körülmén~·ek 
ki.izött, sőt leleméu~ességét még más téren is iparkodott bebízon~·ítaui. 
i~~- aug. 2 6-án a pesti parton olyan készlelet állított fel, melynek segítsé
u·t.•n•l a Uuua ,·ízéllez közeledő ,·aav a pesti oldalon nvugodalmat keres() 
~ ' OJ u 

törököket kh·ánta megzaklatni, sőt azzal a török hajók megrongálására is 
d•lzott.~ l) .\z eredmén~Töl azonban nincs tudomásunk. Csupán G rima ni 
Ferenc lesz t•mlítést aug. 2 2-én arról, hogy P. Gábor a bajorokhoz hasonló
an a pesti oldalon épit egy üteget, hogy a takarmányszállítókat zaklató 
török ág~·úkat ártalmatlanná tegye és, hogy a törököknek a vízhez való 
jutást mt.•gnehezítse.25) Mivel pedig a törökök a dunai hidat állandóan 
rongálták és núndenáron fel akarták égetni, páterünk ezt olymódon akadá
l~ozta mt.•g, hog~· két-két fát kapcsott össze vaskarikák által és ezeket 
hor·gon~·oha erősítette. Azután úgy helyezte el a Dunában, hog)· a tüzes 
úszókészíilékeket, mel~·eket a törökök a híd rongálására lebocsátottak, 
szt.•rencsést•n felt'ogják.26) lalószíníí, hog)· ez nem sikerült mindjárt. 
lt.•galább is núntha erre mnatkoznék Grimani megjegyzése, mel~·et az aug. 
:1. 7-i támadás alkalmá,·al írt: <(A ferences páter övéivel Pesten még nem 
ért el sikert. sem azzal, hog)· kárt okozott volna, sem valamilyen diversio 
kit.•szközlésé,·el· .. ,':?i) Lehet azonban, hog~· a föntebb említett üteg alkalmazá
sa nem ment simán. Ez a sikertelen kisér·let a támadóknál azt eredmé
n~·t.•zte, hog~· türelmüket \'esztve szept. 2-án általános rohamot terveztek. 
( iábor· pát t> r már jóelöre elkészített mindent, a fagátakat a támadás elötti 
t.•ste jól bekt>nette g~·ujtóan)·aggal, mely porrá égette a cölöpzetet.28) Más
nap félhatkor· megdör·dült a Kis-Svábheg~· lejtőjén a rohamra vezén~·lö 
hat ú~~úlön'•s. E~.'· sziirke harát. fráter· Gáhomak nevezték, a görögtüzet 
haswilita fül. ml'l~· azon rt'•mítc:í tulajdonsá~~al bírt. hog~· t•gyszer meg
g,·ullad,·a, st.•mmi okkal-móddal el nem oltathatott; embert megfogván, nem
c~ak mhájttl. de tt.•stét is égetve pörzsölte t.>gész a l:sontig "29 ) - ít·ja 
Um~·i KárolJ. :\ támadás az esztergomi bást~·a felé irán~·ult. ':\z északi 

21 1 Türlt•llt'lmi Tár ~~~t;. t'•d. jO:l. o. 22! l'. o. j(il. ll. 

2:'1 1 Coma w: i. 111. :!l'lli. o. és Türtém·lmi Tár l ~l-Iti. é,-f. j li 1. ll. 

21, :-'lit l adok 1 X~·l. t• d. '11 i. n. 
:!,'•1 t: .. ru·oro: i. 111. :1o1. n. 
:!7, ( :uruaro: i. 111. :lol;. u. 

:?til :'dtt.atlol..: 1~1'1·!. hf. ~11'1. 

:?l! 1 :-'lá Iatlok 11'1~·!. t'\ f. ~ 18. ll. 
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fronton császáriak és brandenburgiak magyarokkal együtt - egy-egy 
német ezred élén 5o-1 oo hajdú haladt - elfoglalták a belső bástyákat 
is, utcai harcban tódul va a mai Dísz-tér és királyi palota felé» ,30) Mire 
a nap lehan)·atlott, Buda a rohamban elesett és ezzel meg lett pecsételve 
a török sorsa Magyarországon. 

Ha most hálás szívvel akarunk köszönetet mondani azon szellemi 
nagyságoknak, kik hazánkat új életre keltették, nem feledkezhetünk meg 
erről a szürke barátról sem; tudvalevő dolog, hogy nincs egy valamire\·aló 
ütközet, nincs egy jelentösebb eredmény, melyet nélküle szereztek volna. 
Az ügyességén múlott a harc kimenetele s ha ez nem sikerült, mindjá.rt 
hátrálót fújtak. 

Hírnev~t csakhamar szárnyra kapta a szél. Magát I. Lipót császárt is 
fúrta a kiváncsiság, szerette volna látni azt a bizonyos düzes holmit,>. 
Kérte, hogy mutatná be előtte is, s egyúttal kegyesen megengedte, hogy· 
a Buda ostrománál felmaradt és a törököktől elfoglalt lőporból annyit 
használjon fel, amennyi neki tetszik. 31) .\ császári teljhatalmú bizottság 
\'iszont a szükséges dolgokat Budáról G)·örbe szállíttatta. Lipót, érdemeinek 
elismeréséül a budavári tüzérség főnökévé ( föingenieur) nevezte ki s e 
minöségben szolgált 168 j-ben is. 3:.!) 

:\ bemutatásra azonban P. Gábor egyenlőre nem ért rá. :\ háború még 
nem fejeződött be s így se kedve, se ideje nem mlt mások szórakoztatá
sára. Buonvisi pápai nuncius Gábor barátnak, a ,,csodálatraméltó francis
kánusnak ' pénzt adott égető anJag g~·ártására, mel)·ekkel ez a tél folyamá1~ 
Fehérvár, .1.\.anizsa, Eger és Várad ellen készült pusztító kísérleteket 
tenni. 33) :\ tél fol)·amán, hol Budán, hol pedig G~·örött tartózkodott; 
ll•gnag~·ohbrészt G)·örben lehetett, hiszen itt ,-olt a laboratóriuma. 

Hog~- P. Gábor szen•plése mily nagy jelentőséggel bírt a tm-ábbi 
harcokban is, kitűnik Gr. Zich~- lsh·án le\·eléhöl, mel~·et Esterházy Jánosnak 
ir :34) "Itt van egy kém, aki azt beszéli, hogy híréwl ,-agyon az török nek, 
hov' kelmed ott s én itt ,-au,·ok s elhitették ma•rokkal ho.,,- elsösorhaJ.L 

C'. OJ O ' C'. 
Csókitt, azután Palotitt szálljuk meg. Én budai Commendant \.Báró Hl•ck 
tnok) uramnak is ÍI'Ok most, hog~·ha otthon ,-an még P. Gálu·icli uram: 
n•tjuisitiomra nem kiildené-e el ,-alami tíizzel ,-aló szcrszámmal s mg~
hah·an muskatérossal hozzánk? .\légis, l'g)·néhán~- humhát hánynánk he 
Csókúha. tíz taratzkok, három mozsiu· is lé,·én ,-elem; ig~- még hír·t-nl'\·ct 
kaphatniutk Hécsl>l'n, - úg~ is az fíishwk inkáhh öríilnek, mint az ,·a lónak . 
Ekkor azonhan nem mehctl•tl, mcrl ntlószinií, hog~- E~e1· alatt jcll•sktodett. 
~zt•pt. ~~~-ún. Eszptrgumhan talútjuk: P. Gúhrit•l itt k(•swn \Úrja az onlt•rj{•l. 
m(•g maga Sl'lll tut! ja. nlt'l~- fl'lé kl'llcssék nl'kijt• lill' ll ll i:> -- írja Kíirtüsi 
lsh·ún. Gr. Zich~ lshá11 táhuráha n•ntldték, hug~· szitlljou ,-cll' Csókakü t'•s 
azutá11 Palota alá. Zich~- a kis sziklan'll'at szul'os hlokiul alatt tartulla u(·g~
napig, nw l~- idő alatt az itg~ ltll'lt•p t•lkészíilt. Gá hul' hal'át csak hiti'Om 
humhitt ,-etctl a ,-[Irha. amitc'il az iíl'ség UJ lll~ im ml•gijl•tlt, hog)· mituljál't 
kitiiztt• a fehér zúszlót. Ewtitn Palota ostromiam i11dult Estt•l'húzJhm:, 

:iO J IIO:uuau-!"lo·l..fü: .\lll#[~ ar türtO:·ul'!. 
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akinek Zichy ezt írja: «Hogy ann~·ival is inkább siettessük dolgainkat: 
ime az budai föincseniert P. Gábrielli uramat előre küldöttük, kiknek ha 
fasinájok készen lévén addig míg odaérünk, még ma ez bumbákat be
hányhatni; ha pedig azt is megvárják, hogy ágyúinkat hozzá süssük, -
nem lehet azután kegyelmet adni». Palota visszavétele után minden való
színűség szerint Székesfehérvár bevételében is résztvett. 

Még ez év folyamán a császár kérelmének engedve bemutatta nagy
szerű találmányát először Győrött, majd közvetlen utána Bécsben is. Erről 
Pethő krónikája értesít bennünket: «~agy Győrött edgy Gábor nevü Barát 
mesterséges tüzi találmányokat ad elÖl>,35) Főleg Buonvisi bíbornok érté
kelte sokra a barát találmányát. Ismételten nagy mennyiségü pénzt adott 
itt neki 1688 júliusában, hogy gyuj tó anyagot gyártson és utasította, hogy 
készletével Caprarához menjen, ki Belgrádot ostromolta.36) Belgrád ezévi 
ostromában azonban nem vett részt. 1 6go-ben Gábor atyát Bécsben 
találj uk, hol mint a császári tíízmí.ívek ( « Ernst-Feuerwerkhs ;>) vezetője 
szerepeJt,::H) Mint ilyen é\·i 2,ooo forint fizetést kapott, ami abban az 
időben igen szép összeg volt. Ezévben Köprili Musztafa visszahódította 
Belgrádot, mel~·nek hírére a bécsi udvar kissé megrettent. Hat császári 
ezred pusztult itt el és anyagiakban is óriási volt a kár. A törökök egy 
3o,ooo font tartalmú lőporostornyol robbantottak fel, mely szélrombolta 
az egész erödöt. Ekkor P. Gábor részére egyszerre 8,ooo forintot utal
ványoztak ki hadianyagok gyártására. Mivel azonban az udvari kamara 
3,ooo forinttal adósa maradt, őmaga kéri Rosenberg gróf kamaraelnököt, 
utah·ányozná ki neki a hátralékos 3,ooo forintot, mivel a megrendelt 
dolgokat már elkészítette.38) Ezzel a készlettel indult Belgrád második 
,·isszal"ételére. nwl~- eg~· úttal utolsó nagy hadi tette. P. Gábriel « inextingui
hili igne fölégette a sáncokat és így lehetövé tette a vár elfoglalását.39) 

\ tO\·áhhi harcokban nem találkozunk többé nevével. Nyugalmasabb 
t:•ll•t utilll ,-ág~·ott, vag~- másmódon iparkodott az embereket, föl~g Lipót 
hirodaimát holdogítani. Talán kontrasztként han,gzil'iJ hogy ez a meröben 
g~akorlatias, a harcok zajában élö ember egyszercsak könyvtárak, levél
titrak mél~éhe búj,·a tanul, dolgozik és könyveket ír. Igaz, nyomtatásban 
t·g~ sem jelent meg, azért ma halvátiy sejtelmünk sincs azokról. Pedig 
~"g.' tül-l·g~·ig mindt•n munkája .\lag~·arországgal, hazánk . nyugalmának 
hl'l~reállításáml és kereskedelmé,·el foglalkozik.-1°) Ez utóbbi volt legked
wsehb foglalkozása. ~laga ug~·an kereskedelemmel nem foglalkozott, azon
han ki,·itlóan ét•lt•tt hozzá. Látta a császári udvar tehetetlenségél és ügyet
Jt.H:-;{·~{·1. az{•rt l'lí·~ t•rütt érzett magáhan arra, hogy kereskedelemmel a 
hirodaimat l't·h·irúgoztassa. nwrt szerintc ez az eg~·edüli eszköz annak 
llll'"llll'Hit•:-;l-n• {•s · pénzíig~·l'im•k fl'lst•gítésére. Terwinek középpon1tjáha 
\la~~ arországot lwl~·t•zte., .\lapos munkát aka•·t végezni, ezért elsősorban 

:F• 1 ~10Í1adok Jl'll•h. ,·., f. '11 !)- old .. 
:Hi) Frak~~tíi: \L lu.-.· p:ípa \•s :\lag~arorszilg fds,abadítilsa. 25:!. o. 

:~l J 'lag~ ar l ;altlasi•gliirl\·nPlmi ~ll'mle 1899· O:• d. :l!) l. o. 
:JI! l l . o. 
:J!I' 1\alona: Jli,;loria ...-il ica. Tonl. \.\"L ~l ti ...... Kl'ltPlt•r: n .. ~ui ll ungariae llislor;;L 
.J O 1 P. l;ilbur l.iin' ',.j n· H>nall.ol ·, r;~;z ki,·oa:•l a \lag~. Ga nl. Sll'mlt• 189!1-"~ 

~tiuu:'d .. -.1 ;{~p. old. 
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hazánkat és annak intézménwil óhajtotta alaposan megismerni. E ,·égből 
ann~·i kön~·,·et \'ásárolt össze, ·hogy teljesen eladósodott. Ezeket oly alaposan 
áttanulmán~·ozta, hogy hamarosan két hatalmas tanulmán~·t küldött be az 
udvari kamarának. Az elsőnek címe: <' Progetto per li particuiari d i 
Genova circa li commetcio dell' Onga•·ia , . Ez a mü Gen ua és .Mag~·ar
ország köz ti kereskedelmi eg~·séget tárg~·alja. Második mü\·e: c Compendio 
de progetto unh·ersale per il commercio dell Ongaria ·· hazánk últalimos 
kereskedelméről szól. Kiemeli 1\lag~·aro•·szág elszegén~·edésének okait. 
Majd pedig, hog~· a kíilföldi és hazai kereskedők hazánkra \'Onatkozó 
ismeretekhez köun~·en hozzájuthassanak, elhat[trozta, hog~· kön~·vet ír 
.Mag~·arországról. a szükst•ges adatok megszenése céljából újm he hllett 
utaznia az országot. I. Lipóthoz fordult némi an~·agi támogatúsért. .\ 
kön~·vet tén~·leg meg is írta. azonban csak elősza\·a, felosztása és teljes 
tartalomjeg~·zéke maradt meg. Címe: <: .:\o\'a carta geographica totius 
coronae Hungariae eiusdemque accurata descriptio hic est insereUtla . 
Az előszóban ezt írja: < .\lag~·arország az ég harmatától tennékt.·n~·. a föld 
zsírjától bő termő. élettel bővelkedő ország. Ürök alapja lehet Ft'lséged 
kincstárának! · Tekintete mindenre kiterjedt. Ír a gahonanemííekl'ől. do
hán~·ról, halakról, mézről, tokaji. pécs,·idéki horokról sth. eg~·szóml mind
arról, amiből hazánk gazdasági hel~·zetét bárki megismerheti. 

Ezeken kh·ül P. Gábor írt még eg~· kön~·n·t, mel~·et szúndl>kosan 
hagytam utoljára. bár azt már I 701 -ben ('lkészítette. Ol~·an munka ez. 
amit talán jobb lett mlna a mi szempontunkból soha fel nem ft.•dezni. 
Címe: dl Gm·erno Dell' Ongaria L' .\nno IjOI • Ez a I ',3 ímldalm 
terjedő míí ~lag~·arország politikai kormán~·zásáról szóló ja,·aslat. Ol,,·an 
érzületről tesz benne tanuságot, anwl~·('t nlinden ma~~·a•· csak f1\jó színt•l 
tud tudomásul venni. Szekfű n~·omán ,·ázoljuk rö\·iJt.•n emwk tartalmát. 
c Fra Gahrit•lt.• úg~· találja. hog~- az orsz[tg szabadságai túlságosan nag~·ok :-o 

ezért Lipótnak azokat kisebhíteni kell. \·ao-,- a néu-,- rend lwlet"rwzé.sé\·el. 
~- ~. ~-

,·ag~- eskü alóli dispenzációml. Il~·módon a királ~- átalakíthatja az egész 
mag~·ar alkotmán~·t ol~·képpen, hog~· a mag~·ar intézmén~·('knek legföljt•bh 
nevük marad meg. Erre szolgál a < nemzt.>ti tan[tcs ·. mel~·he a nádo•· és az 
ország hírói mellé a királ~- ann~-i németet delt.•gálhat. anwnn~·it akar. 
Yálasztott hi,·atalnok nincs többé . .\t.>messég és mag~·arság eg~·fonmin hát
térhe szorí!andó. :\ ka:ona•á,~ ide~en .·ll) c~·ak a jó ls' en kiilönös keg~·elme. 
hog~· ezt a tenet élt•the nem léptették. nwrt létíinkt•t. mag_Yarságnnkat kiin•
ll•lte mlna. 

P. Gáhor l'tWI a mííWI dtl·kintn•. mindl'lll'Sl'ln• llal.!\' szol~r{tlatokat 
tt.>tl Lipótnak miml a török háborúk idején. mind k(•sühh ~~ orsz1fg kt'l't•s
kedelmét illetölt.>g. :\ csász[tr nt.>m is feledkezett meg róla. Elismerését azzal 
kívánta kifejezni. hog~· Grimani híhornok küzwtítésén•l dmzt•tes püspök
séget kért számára. :\lh·el az oláh ,-ik[u·iátus. nwly címzetes piispüks( .. rut•l 
mlt összeköh·t.>. éppen iiresedl>slwn mlt. XI. lúll;llll'n p[tpa P. G[thOI?.~tk 
adomán~·ozta; az ud,·ari kamam ,·iszon t é,·i r. ·wo f01·int fizetést biztosítolt 
il~ki. Gábor at."a t.•zt azonhan st•hog~·an scm óhajtolta. amint azt maga i~ 
ÍrJa, hog~· ez a drága portéka m•m szl•g(·n~· t•mlwmek mló .. \ hullák ki,ál-

41) llóman-Sll·kfü: \lag~ar liirléJwl. ~L kiad. 1\'. l..iil. ~':ltJ. o. 
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tása ug~·anis 1/1 j 8 forintba ker·iilt. amit szinte a ~emmihöl előteremteni 
nag~·on nehéz volt. Kérle azért az udvari kamarát, hog~· legalább az eddigi 
2.ooo forintot utalván~·ozzák ki neki, mert nem tud megélni.-12). 

Ezzel eltünik elölünk ez a nag~·on értékes élet ; to\'ábbi sorsa egészen 
ködbe vész ... 

Vesslink most néhán~· pillantást Tiizes Gábor eg~·éniségére. Ránk 
maradt. mÜ\'ei eszes, sok n~·elvet tudó. ,-ilá~látott ernhernek mutatják. 
\a~~·mnalú. értékes e~~·éniség. akit mindenki szeretett, becsült. Buonvisi 
csodálatraméltó franciskánusnak newzi, a mag~·arok pedig rajongtak érte. 
:\ nnmka emhere. aki itllandóan lázhan égett mások holdogításáért. Érdekes 
paradokszan éll'téhen. hog~· míg hosszú é\·ek során fáradozott azért, hogy 
Lipót csúszúrt pénzüg~·ih•g felsegítse. maga állandóan pénzzavarhan élt. 
.Mint érdt•kességet felemlítjük életéből. hog~· meglehetösen nag~·étkü \'Olt . 
. \z állandó puskapm~~·ártás közben pedig a torka úg~ kiszáradt, hog~· egy 
éthzésre két üveg hor és nég~· korsó sör meg se kott~·ant neki.43) 

:\linket mag~·arokat azonban most inkáhb más érdekel. Szeretnénk, 
ha ö m{•g mindig a mienk \'olna. mel't fáj, hog~· memor·anduma után ítélve 
m•m ér·tette meg a ma~~·ar lelket. sőt, amint Szekfű írja. nag~· magyar
ellt•nességgel írt. Yalószínií azonhan, hog~· a hadjárat idején nem egészen 
íg~· gondolkodott. Félre,·ezették és a bécsi udvar ellenünk mérgezte a 
ldkét. Kereskedelmi politikájával. - ha hallgatnak rá - hatalmasat 
lt>ndített mlna gazdasági életünkön. Azonhan még ezt a lehetőséget is 
kt•st•riívé teszi az a gondolat. hog~· ránk eg~· jó pillantást sem tud vetni, 
t•hhen is Lipót pénzüg~·i za\·arainak megoldása az irán~·adó. Csalódottan 
t-rünk (;úhor· harát élt•tének utolsó szakához .. \ mag~·ar mégis hálás azért a 
számtalan jóér·t, mel~·et akal'\'a, nem akan·a. de értünk tett. :\em akarjulw 
hiuni, hog~· nem szerette azt a nemzetet. me)~· szh·e közepébe zárta. -
\'alóhan, Tiiu•s Gábor. ha láttad mlna azokat a szemedéstől könnws 
szt•meket. mel~·ek ne\·ed hallatára az örömtől szinte égtek, vag~· azokat a 
hajdúkat. kunrcokat. kik dideregw. fána ,·ag~· rong~·okban boldogan 
idi•zték ft•l emlékedet, - halálosan megszer·etted mlna ezt a nemzetet! 

Fr. Lás:ló O. F. JI. 
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.: r.nothi seauton .. ismerd meg magad. hangzik a delfii jóshel~· jeli
gt'Jl'. Igen. megismer·ni. önn~ag~rnkat. ... ez a l~gneh.eze.bh és lep-font?sabh 
tudomim,·. Ha nem látj uk hsztan ei'Omket. kepessegernket. haJlamamkat, 
rwm fogjuk jól nu•gállni hel~·iinket a társadalomhan s az élet kisebb
nag~·ohh ,·iharai elsöpörnek a núndennapos kiizdelemben. 

4:! 1 :\ l.in,.,·,·ll·~l·n• 'onatl.o1Ú atlatol.at litstl a \la~.'. Ga lll. :-;lt'mlt• J 8!Hl· hf. ;~!l!l· 
43 J Ern· , onatl.u!.úlag !:'ts.! 1\naut '.: l hu la ostmrn:íhot c kiin.nt•l. J O:l- 109. 
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De önismeret nélkül nincs erkölcsi fejlődés, erkölcsi tökéletesedés 
sem. :\z ember nem találja meg, vagy nem veszi észre azon értékeket, 
mel~·ek a magasabb színvonalra segítenék, hanem marad az élet tétován 
imhol~·gó vándora, aki éli a maga tengődő, vegetatív életét minden nemesebb 
cél nélkül. 

Már a görög világhan felvetődött az önismeret eszméje, mégis sok 
évszázadnak kellett elmúlnia, míg valóra vállhatott Előbb felkutatta a 
természet rejtett erőit. Távcsöveivel kifürkészte az égitestek pályáját, moz
gásuk törvényszerűségét. Elemeire hontotta vegykonyhájában az anor
ganikus és organikus világot, hogy mikroszkópjával behatolhasson szövetek, 
sejtek, atomok csodás életéhe. 

Csak ekkor döbbent rá hosszas kutatás után, hogy ö is alá van 
rendelve a természet törvényeinek, hogy azt, amit az alsóbbrendű világban 
ol~·ann~·ira megcsodált, önmagában is fellelheti. 

Ezen az alapon kezdte kutatni a g)·ermek és szülő hasonlóságának 
népek és nemzetek közti különbségeknek okát, az átöröklés titkos 
fol~·amatát. 

.\z átöröklés tén~·c letagadhatatlan. ~legtaláljuk az élők minden 
rendjében. Amint igaz: .. omnis Jmcleus ex nu deo ·, éppúg~· áll, hogy 
búzaszemből csak búza 'fejlődik, embertől csak ember sziitetik. :\ testi 
tulajdonságok átszánnazása szembetűnő. ,, El kell fogadnunk, hog~· az 
ittöröklött tulajdonságok végső hordozói valóban a sejt kromoszómái, de 
alighanem örökké talán~· marad, hog~· az an~·agi kmmoszóma hog~·an 
hordozhatja az átöröklött szellemi tulajdonságokat , .l) .\z emhe1· ug~· a nis 
nemcsak test, hanem lélek is, és a léleknek is megvannak a maga sajátos 
megn)·ih·ánulásai. Minket pedig főkép az átöröklés szellemi oldala énlt•kd. 
fg~· vetődik fel a kérdés, njjon a lelki tulajdonságokat is szülcinkm•k 
köszönhetjük, a\·ag~· az életkörühnén~·ck, a körn~·czet alakította az t'mlwl'lll'n 
az eg~·énenkint ann~·ira elütő lelki tulajdonságokat. 

Ezen kérdések sokáig rejh·e maradtak a kutató cmlll'ri elme dött. 
Századokon át té,·es feJfogás m·alkodott. .\ rt•JleszáHsz. sőt még a 
X lll.-X Y III. századi feh·ilúgosodás korúhan is az emht•J·i t•gyt•Hlüség 
t'szméje élt a köztudathan. A koraheli filozófusok, Lt•ihniz. Kant i•s 
mások éppen azért a ne,·eléstöl ,·itrtak mindt•Jlt. - Yalóhan mt•gkapó 
dképzelni is, - hirdeti Ka11t, - hog~· az t•mheri te1·mi•szet a JH'H'lés illtal 
mi11dig johhá ft'jlödik. Ez n,,itja mt•g a kilittúst 11ekiink eg~· jön•Jl(lii. holdo
gahh t•mlwri lll'lll fl'li• . 

\mdt• l'Z a sokat n•mi•lii optin1izmus Sehopl'nhaw•nal a \J\. 
szúzadhan h•itldozik. Süti•! pt•sszimizmusú\al az l'lllhl'rl t'lg\ tiínlt·li fpl, 
mi11t akim•k t•gész jellt•me adnt nw múr szíill'li•sén•l. SZL•ri'ntt• az t•mber 
csak arra szodtkozik, hog~ a h~•·m(•szl'l titkos keze illtal teleírt tekereset 
kigöHg~·ülítse és a hülcsütül a sírig n'•gigolntssa. 

Azt a homith t, meh· é\·szituulokoH út <Í.rmékha horított minden 
l'ITe \"OilatkozÓ kutatÍisl. Csak a modt•J'II Íltiiri)klé:-;tan oszlatta d, fi)kép 

l, Tc".th Tihauu'·r: Eug•·uika ,·.~ katolio·i111111~. \1 o••Jio·rl!olui kal. u~iu·i ".!.!'.''''''lll 
J..iaolüul\ai. l. 10~. l. Bp··~l. I!J;~~I. 

:! ' ( lu•r Pü<laJ!ogik. JI'( i~-



Az álöröklé' problémája 75 

Mendel Gergely felfedezései után. Nézzük tehát röviden, mit mond a 
modern tudomány? 

Hirdeti, hogy a gyermek a szüleitöl csak adottságokat örököl, amelyek 
a megterméken_yítés elsö pillanatától feltalálhatók az egyedekben. Az 
öröklödö tulajdonságok összeségének legföbb hordozója a sejtekben lévö 2 4 
kromoszóma. « :\ biológusok szerint az átöröklés legfontosabb folyamata 
a ,, hasadás» a kromoszómák redukciós osztódásában és a rákövetkezö 
t·g~·esíilésben keresendö, amikor a szülöi tulajdonságok öröklési egységei 
eg)·mástól szétválnak, széthasadnak, majd pedig egymással új kombinációt 
alkotnak>>. 3) Ezek a szemmel nem látható párán_yi testecskék származtatják 
át nemzedékröl-nemzedékre az ember életére nagyjelcntöségü öröklési 
an~·agot. 

:\ testi átöröklésre vonatkozólag a mai élettani kutatások már meg
találták a hel)·es irán_yt. :\ szellemi átöröklés kérdésére azonban még nem 
jutott kielégítö megoldáshoz. Itt nem jön segítségünkre a természet
tudomán~·, a biológia, mert csak anyaggal foglalkozik. A. bonctan pedig 
nem hatol be a lélek, az emberi szellem rejtett világába. De legalább 
némikép megvilágítjuk a kérdést, ha metafizikailag igyekszünk az át
üröklés titkának méh·ére hatolni. 

Elsösorban tisztáznunk kell, mikor egyesül a lélek a testtel. 
Szent Agoston szerint a lelket a testhez hasonlóan a szülöktöl 

örököljük. Szent Agoston leginkább azért tartja ezt lehetségesnek, mert 
ig~· könn)·en megmagJarázható az áteredö-bűn tana. De bármennyire 
alkalmasnak látszik is ez elmélet, melynek elfogadásával egyszerre meg
oldható lenne a szellemi átöröklés kérdése is, mégsem foglalhatunk mellette 
állást. .\ szülök lelke is szellem és nlÍnt il~·en oszthatatlan, a test pedig 
min.•l anJag, nem lehet oka szellemi létnek. fgy tehát a traducianizmus 
tana tarthatatlan. 

'l'lll marad más, mint elfogadni a keresztén~· bölcselet örökérvényű 
tantételét: az embe1· lelke az Isten keze által jön létre a semmiból és 
a konct•pció pillanaláhan az an~·améhhen egyesül a testtel. Ennek bizony
:-~úga az embriókhan azonnal meginduló vegetatív életmüködés, melyeknek, 
-- amint .\ristoteles is tal"tja -- az életl'lvük nem szellemi, de már nem is 
am ag. . \ skolasztika tanítása sze1·int pedig maga az anima spiritualis, 
sz~·llt•mi lélek, a test fejlellensége miatt csak az alsóbbrendií életjelenségek 
n.'•gzt'•st'l'C képes . 

. \ szl'llt•mi lt•lket tdtitt nem örököljük .. \ legeg~·sze•·übb életjelenségek
uek is hijúntl Jt·,·íi an~ag pt•dig lll'lll honluzhatja magáhan azt a csírát, 
azt a kt'·pt•sst'•glwlmazl. nH·I.' kt'•síihh az emher egész ldkiéletére irán~·ítólag 
ha 1. . \ kromuszómúknak. melwkt•l a modem tudomán v az átöröklés i 
am a cr hordozóJ' únak tart, sziik~égiik mn \·alamiiJen pri1;cipium vitáléra, 

. . r- k. . l . k. ll . l'' k ,. • d . b luzomos t'•lt•ll'IHt'. lt•gH•n az a ·ar al ah. a ·a•· sze enn e.e ·• egere men~- en 
is odajutunk. hog~· st•;n a tt•sti, sem a ldki átöröklési folyamatot az a~yagnál 
IH'mt•st•hb principium nélkül megoldani nem tudjuk. 

.\zonhan az t•gész kér·dt'•s ,·ilágns lesz elöttiink, é.s 
st'·gekl'l uwg huljuk oldani. ha t•lfogadjuk Duns Scotus 
nak tanút 1 piuralilas l'm·nuu·tmt). 

a felvetödö nehéz
forma sokaságá>-



76 Fr. Libor. 

Scotus és kön~tői azt tartják, hog)· a szen·etleu és szen·es ,·ilágban 
núndennek megmn a maga alakító formája külön-külön. lg~· az emhernt>l 
is különhséget tesz a testi és a szellemi forma, vag~·is az an~·agot a lélt.•k 
befogadásának állapotára tökéletesítő életelv és a szellemi lélek között. 

Tehát mondhatjuk, hog)· a Scotus által felvett citodinamikus lt'lt•k
lwn rejlik az átöröklés titka. :\ citodinamikus lélek, nem an~·a~. dt• m•m 
is szellemi lélek. hanem lehetne mondani az állatokéval egJenlö c anima 
bt>lluina . mel)· az imrst>jtekhől kiszakadó, tisztán an~·agi kromoszómákat 
a koncepció pillanatáig élteti. :\ citodinamikus lélek az öröklött diszpozí
ciók ittörökítő l'lw. 

:\ modern tudomán~· is elfogadhatónak tartja és megfig)·elések, kís(•r
lt>td.: által igazolni is ig)·ekszik . 

. \ szen-ezet halála nem jelt•nti már a sejtek pusztulását is. :\ halott 
l'mher szőrözete. körmei rendszerint még a halál heállta után is észrt•
n•hetőleg nöwkednek. A teknősbéka szh·e pedig hetek multán is ,·égzi 
liiktető mozgásait. Az ivarsejtek kellő feltételek mcllett tíz-tízt•neg~· nap 
mulm is terméken~·ítt>sre képesek. Az amerikai CaiTel birtokáhan mn eg~· 
szön•tkultura, mel~·et már huszmwg~· h óta tart életben)) - Ezen t(·n~·t·k 
mind Scotus elméletét támasztják alá J)). 

Élet, halál, kezdet, öröklés. mind oh·an kérdések, melwk mindeuko•· 
az emberi érdeklődés középpontjában m~radnak. 8 miért?~ ~[ert a tiszta 
értelem számára megfejthetetlenek. Örökös kérdőjelként állnak az emheri·
ség előtt ~ fig~·elmeztetik eg~· abszolút lén~·töl való függésére. akitől. 
ha elszakad. tudomán~·a megbomlik, érthetctlenséggé \·álik. Az em
beri ész sokszor kevés. ~em tudja felfogni Isten alkotó munkáját. Kell 
hozzá szellemi emelkedettség, földtől \'aló elszakadás, metafizika. S csak 
akkor n~·erhet bepillantást az élet nag~· problémáiha. az átöröklés szt•nt 
misztéri u mába. 

Fr. Gené: O. F. .ll. 

Egy régi esztergomi misekönyv. 

\t•mcsak a •·i·gis(•gh{I\Úroknak és hihliogrúfusoknak. hmH'IIl n kiizt~p
kori liturgiin·al. a liturgia törtéJll'léH'I. a régi t·g~ húzi zcnén•l C:•s kiiltt'·
szettel foglalkozó t•mlwr számára is jelt•ntős é•·tékct kép,·isclö kincst•t rej t 
magában a g~·öug~·ösi fen•ncL•s kolostor kön~·,·tára: a 'lissalt• Sh·igouit•usist. 

-l) Lt·ng_wl J ú li:•: Az í·IPIIUtloruáu~ l..isl·rld i l'fPduu'•u.' ,.j. :\1 I'S/It·r!-!orui ll\ it ri 
1·g~ elem kiadní.u~ ai l. wi'(. l. lludap .. sl. 1 !1:~;,, 

5) Dt• :\lonldortino: J. Duns S,·.,( i Slilllilia 'flu·oi"!-!ÍI'a. Ho111a•·. 1 !1011. 
1/as:mill il'udulom: l>r. Sonu•!-!~i J.: Tt•ht·lst'•!-! í~s t'II)!<'Hil..a. Bpt•sl. '!1:;',. --Ur. 

Somo!!.'i J.: Eu!-!•'nika és l•lika. Bpt•sl. '!I:H.- \\'t•S/t•l.' ú.: \ J...,,.,.,,.rü lll''"''·., al.tp
l'ln·i. Bp"sl. r !J:~:;. - Ilus/ár ( ;·' iíúí: \t·\l·l····lan. Bp•·sl. r !l:h. -- Sdtiil' .\.: Ho!!'"'al il.. a. 
Bpt•sl .. 19~'!.- l>r. (;ásp:ír .J.: Fajis11r"r"l. 111"'•1. 
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Bátran mondhatjuk, hogy rejt, mert míg más hasonló könyvekről esetleg 
fol~·óiratok hasábjain nyerünk kellő felvilágosítást, addig erről alig hallunk 
valamit és csak nagyon kevesen tudják, hogy ilyen is létezik. Egyrészt 
tehát egy értékes középkori misekönyv van elrejtve és az ismeretlenség 
homál~·ával befedve, másrészt viszont elég gyakran lehet panaszkodó szava
kat hallani, hogy kevéssé ismerjük liturgikus magyar értékeinket, középkori 
emlékeinket. Pedig igaza van Zalán Menyhértnek, hogy a magyar egyház
történet nem lehet teljes liturgikus emlékeink ismerete nélkül. Nem lesz 
tehát haszontalan a munka az Esztergomi Misekönyv ismertetése. 

:\ misekönyv értékét elsősorban régisége adja, mely a magyarországi 
üsn~·omtatván~·ok közölt nem utolsó helyet biztosít neki. Hisz Guttenberg 
a .\.V. sz. közepén találta fel a könyvnyomtatást,!) amikor a kultúra és 
technika vívmánJai még nem fejlődtek és terjedtek oly óriási arányban, 
mint m•1 s mégis már I 48/J-ből, dacolva az idő és más körűlmények rom
boló munkájin·al, ily hatalmas és még ma is jókarban levő mű maradt reánk. 

:\ misekön~·v címét csak a kolofonból és a könyv elején levő két kéz
iratos fl•ljeg~·zésből lehet megállapítani, amely kívülről, az újabbkeletű 
kötésen is megtalálható: ~lissale Divinorum Officiorum secundum Chorum 
\lmae Ecclesiae Strigoniensis . 

. \ .,. 5 soros kolofonhól meg lehet még állapítani, hogy a misekönyvet 
'li húl~ piispük:!) n~·omatta ki (a mi urunk, a fenséges és győzhetetlen 
\l út~ ús lt•gkt·~~-l·lmesehh uralkodása alatt, I !18 4 aug. 3 I -én, ~ürnberg 
,-itrosúhan. Kóhurger .\ntal u~·omdújában ,,3) 

Túhlúja ''- 'ix:~5 cm nag~·sá~ú bőrrel fedett karton. Elöl I I számozatlan 
t:•s ulima ~w:~ szúmozott levél ,-au, jó erős paph·hól, rajta fekete és píros 
n~omúsú ~ól lwtíikkd .. \ I I drb. kézzelft•stett és arannyal díszített iniciá
li•n khiil számtalan ki•zu•lmjzolt nag~· kezdühetii és eg~· gyön~·örű I8x28 
cm. na~~·súglr. kézifestésü és amn)· lapokkal díszitett kánonkép található 
a mist•könnlwn. 

Fdu.~:ltísa: (;lór·ia és Sz~·mholum után ,-ízszentelési imák, majd elő
kt:•sziilt•l mise elült a pap részére. Ezután tempore-misék, ordinárium mis
sat• és kúnon .. \ mise utáni hálaadó imák a hús,·éti ételek megáldása kö
H'ti. majd újm tempore-misék, proprium de sanctis, commune sanctorum, 
tmctusok. dcdicatio Ecclesiae, mtiv és g)·ászmisék, majd végül sequenciák 
t:•s uéhíul\· kézírásos mise . 

. \ misPküunlu.•n h·vü Gloria i•J'<lt•kf'ssége, a hő,·ítés, mel)· bővített 
( ;luriúl r·{•crpnft• · sokhd,iitl haswt'tllúk a Boldo~súgos Szüz miséibeu. .\ 
hl'loldotl r~·szck a kün:lkt•zíík: Dominc Fili unigenilt•, Jesu Christe alti.~
... illle SfJÍritu.~ el alme UI'JIIwnorum Paraelite ... Filius Patris Primoge
nitu.~ 1 iryinis .llariae .llatris ... suscipc depl'ccationcm nostram ad 1llariae 

1, « ;ullo-ulll'rg elsíí mün•, ''f5Y német kiilll'mén~, d 'lj-bL•n jelent mt•g. 
:! , \1 idwo·l o•piscopus ~lilkmiensis, Archi.liaconus .\eograllicnsis, una Strigoniensis, 

d C)uiuopul'n·lo·,;io•J1,;is C ::mouinas. .\amo 1 'li:l sede .\rchiepiscopali \'acante Yicarius 

« ;, Ho·rali,;. 1 \lo·HHoria llasili,·ao• ~lri~wnio•nsis 1. 

:l, h, 1'11111 rgo·r .\11lal 1 1 'r;-;- 1 ~~ 1 !l 1 a fiatal kiin~-,n~·omlaló miín~·szcl cg~·ik lt>ghín•
,,.(,(, IIIÍÍ\o•lo'ijo.•. 1011 lllllllkils,;al •lolgollaloll :l '1 sajlo'oja Hlll és :~u hihliakiallást ko'•szílt'tf. 
h.iilioll llulo'";l -- Pisloriu; Frig~o·s - larloll, aki a l'Ofi'L'dllrál \t•gczll'. 
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gloriam ... Quoniam tu solus sanctus Mariam sanctificas. Tu solus Domi
nus Mariam gubemans. Tu solus altissimus Jfariam coronans. 

A jadtás elötti naptárt érdekessé teszik a hónapok elött elhelyezett 
csillagászati rigmusok, ~ag~- Lajos kir·ál~- halálának dátuma szept. 1 o-éu, 
a feltámadás ünnepének márc. 2 j-én ,-aló jelölése és két történeti bejeg~-
zés. :\ csillagászati rímek köziil csupán azokat hozom, amel~·t.·k érdeke
st.•bbek, mint: 

Január: Jani prima dit.•s et septima a fine tenctur. 
Prima dit.•s nwnsis et st.>ptima tnmcat ut t.•nsis. 

Május: Tertius in maio lupus est et seplimus unguis. 
Tertius occidit et septimus ora relidit. 

Szeptemher: Tertia septembris ntlpis fert u 1wde denum. 
Tertia septembris t.'l dena fert maia memhris . 

. \ történeti bejeg~·zést.>k közíil az elsüt február ,·égére szúrja: 
l\lille du ce u ten is sexag-enis trihus armis. 
Chr·isti trausaclis plehs se ferit ipsa fiagellis és ez valósziníileg 

az ostorozó körmenetekn• wnatkozik, ameh·ek 1 26o-ban kezdődtek. .\ 
másik úprilis n>gén íg~- hangzik: ' 

H. Sigmonrl rex capis ll'X luxil cesi Yitalis .. Mccccj, ami Zsig
mond kiráh· 1 '.o• ápr. 28-án történt (_n•si Yitulis) elfogatására engt.•d 
kön.•tkezteh{i. 

~limlen hónap elején feltünteti a misekön~·,- u hónapheli uapok és 
holdak számát. az éj és a nappal óráit, és u hold kelését. Süt nwgjelöli 
a ta,·asz és a nYár kezdetét is fehr. 2 ~~-i.·n. illetw mitj. 'J. 5-én. 

Elt'íl.·t;.~:iileli inuíl.· a szenhniséhen sokhan l'lti.•nll'k a mostanitól. i•.-. 
az elökészíilt.•l hosszahh is. ÍU"Y a zsoltárok utún 1 Zs. 83. 8'•· 85. I I j, 
1 1 H). Litánia \"Uli i.•s I 8 ~-~·rsiculus n•sponwriummal. .\z illtüzködési 
imiikat az omtiu hona ac dt.•\·ota anll• al'l't•ssum missal'. dicendo a san•r
dott.• köwti. llll'l.'· uwgáhal'oglalja ~zt•nl Tamás i.•s ~zt•nt .\mhms imúit. 
Ez utóhhi l a rÓllia i mist•kiin,n a hl• l l'/!~ l'"' nap jairu l'Pio . .;zlnt haswúlja. 

Temimre-m i.~t;/,·. . \z t.•szlt.•rgomi misl'kün.' \" a karácson~ i Ülllll'pkür 
misi.•ilwn m•m mutal nag~· l'ltéri.•sl a rómaitóL .\z l'lsíí tllhl'nlntsárnapi 
l'\angi.•lium mús. dt.• a músodik ntsámapra múr az az l'HIIlgMium t.•sik. 
nwl.' a római misPkiin.' ,·Jwn az Plsíí ntsárnap t•nmgi.•liuma. Ezi.•rl mindt.•JI 
kii\Pikl'zii \asitrnap f'\an::i.·liuma adn·ntlwn. a római misPkiinn t'U"' hi.•th•l 
pJf",hhi l'\all::i.·liuniÚIIak l"t~IPI mt•::. \ ti'lhhi misi.•khPn <"sak a h:u'·mmlil \asúr
napi lt•rl.t"•II(.J "'" l'llt"·r(• .... IJit•l.H·i a llt'!-!".\t•dik \a ... Úntapi,al l'~t'J't•l ft'l. t::nlt•J.ps, 
ltog~ a \ i,!-!ilia \ali\ italis mi-.i.·ji.·hl'll ~Zt·nl Púl lt•rl.i.•jp n~t•llt•lt olt talúljuk 
Izaiils ll'cki.·ji.•t is. mt.·l.' a karúe~on.' i hú rum szt.•ntmisi.•lwn 1 ln gallicantu . 
.\lissu in aurora. \d sumJHalll missa111) is nll'glalúlható . .Ji.•zus nt.•n•uapjúu 
pPdig a J'l'lldt's misl' nwllt.•ll ~zííz .\lúriúról is n•sz misi.•t. 

.. \ nag~hííjt hanHJSZPnh•li.•s"'l'l kt•zdíidik. llll'l.nwk szt.•rlarlúsa ni.•mill'lf 
(•lti.•r a maitól. .\ misí•khl'n nines sok l'ltt'•ri.•s. csupún nag~·höjt músudik 
ntsúrnapjún az Pnmgi.•lium nl'm l mnk szÍJH'\Últozúsúról. hanl'lll a lll'h'l! 
kúnai asszon~Tól szól. \pg~t·dik \·asúmap a l'l'lldt.•s lt•eki.•n kh·iil uwgwlt 
lzaiús ll'cki.•je és a I'Pkl'll'\ as ú r nap ulúai szomha Ion 111Ús .tZ t'\ angl•l i um . 

. \ nag~ l ~t• li szt.•rlartúsukról. min•l az l mhria lapjún is kínwrítíí is-



Egy régi esztergomi misekönyv. 79 

mertetés jelent meg egy 1 5o3-as esztergomi misekönyv alapján, 4) s mivel 
lényeges eltérés a kettő közölt nincs, most nem tárgyalok. 

A húsvét utáni misék is megegyeznek a mostaniakkal, csupán a vigilia 
Ascensionis miséjében a lecke nem Szent Pál leveléből, hanem az aposto
lok cselekedeteiből való. 

Pünkösd vigiliáján csak négy proféciát említ az Esztergomi Missale. 
Hiányzik a R. M. II. és VI. proféciája, a misében pedig a mai előírástól 
eltérőleg Credót kellett mondani. A pünkösdi kántorböjt miséiben a leckék
nél van több eltérés, míg Szentháromság vasárnapján az evangélium más, 
mint n mostani. Pünkösd után 2 4 vasárnap következik (Dominicae aestatis 
post Penteoosten), melyek megegyeznek a mostaniakkal, kivéve az evangéliu
mokat, mert az E. M.-han az első vasárnapon a Dúsgazdagról és Lázárról 
szól az evangélium. A negyedik vasárnap evangéliuma megegyezik a R. M. 
elsi) vasárnapjának evangéliumával, az ötödik vasárnapé a R. M. neg~·edik 
,·asámapjának evangéliumá,·al és így tovább nlinden vasárnapi evangé
lium az E. ~1.-ban megfelel a H. ~1. egy héttel előbbi evangéliumának, 
ki,·é,·e az utolsó vasárnapot. 

01\DI.\ARILM. A nag~·szomhati mise után következik. Külön címe 
nincs e résznek és nem is a lépcsőimával kezdődik, mert az csak V. Pius 
pilpa misekönyHeformja óta kötelező. Itt az Ordinárium a bor és a víz 
hetöltésekor használt imákkal kezdődik. Osteude és a többi ismeretes versi
cuJusok minteg~· bevezetése után a Deus qui humanae substantiae kezdetü 
oratio kön•tkezik, mel~- megeg~·ezik a mostanival. Ezután oremus jön, és 
a kö\·etkezö ima: Fiat haec conunixlio ,·ini et aquae pariter. ln nomine 
Pa t tris et Fi t lii et Spirítus t Sancti. Amen. A pap elmondja az evangé
liumot, utána a nép felé fordul Dominus vobiscummal, majd elolvassa 
az offertoriumot. Offertorium után keresztet vet a felajánlott ostya és a 
kdwl~- felett és mondja az enklézist: Sancti t fica quaesumus Domine 
hane ohlationem, ut nobis unigeniti Filii tui Domini nostri Jesu Christi 
('oqms t•t sanguis fiat. Ezután a Suscip{· ima keretében felajánlja az 
os h il t. cl imádkozza az Ofl"t•rimus-t és ellentéthen a mai elöír~\ssal az ln 
spi.r·itu kt•zdt•tií imádságot mél~·en meghajoh·a mondja el. Az Orate fratres 
szün•gt:•lwn a fratres után mondotta az ac sororest is. 

~list•kün~·,·íink I I praefátiót hoz, mel~·eknek szövege megegyezik a 
~1. 1\. pml'fatióinak szön•g-ével, kivé\-c a Boldogságos Szüzét, mel~·ben két 
hdwn mn t•ltt:•rés/1) .\ dallam csak néhol hasonlít a solemnior tónushoz . 
. \ koltázáshoz használt hangjt•g_wk kétfélék. Yannak nég~·szögü hangjeg~·ek, 
IlolaP tJIIadralat•. n{·g~· nmalon. viszont ,·atmak üt \·onah·a fektetett szög 
alakú lullt~.:jcg~ck, mel~·ek a :\.11.-\. Y l. sz.-ig mltak dimtosak .. \ hang
jt·g~t·ket mind kézzel a n~·omtatott szün•g fülé írták legtöbb hel~·en. ahol 
a dallam közismert ,·olt, nem is írtak hangjeg~·ekct. 

K.\\0\ .. \ Tc igitur szün-géhen, mel~· máskülönben megeg~·ezik a 
mostaniml. ft•ltiínö, ho~~- a királ~- nevét is kellett mondani,ti) ami pedig 

4! P. 1\itllm····: Al t'Sllo•f"!!ollli 111i~kiiH~\· régi Hag,Ylu·li SlPI"Iar·titsai. \lag,,·ar 

l. ud.ria \'ll. ,·.d. '1· s1.. IOj-ll:ÍJ. 

;,l :-;,.lltJII"l' Yir).!ÍHÍs t•.rull•mlis rmimis collaudare ... \ÍI·giuila'is !!IOI"Ía l"'r lllitll•'lllo• 

/111ir: mudo lum•·n al'!o•l'lllllll ... 

t:l El n·g•· noslro: \. 
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ma nincs meg, jóllehet XIII. Kelemen pápa engedélJezeit ilJen kiváltságot 
mel~·et még V. Pius pápa misekönJVreformja törölt el, IX. Pius pápa 
azonban nem engedte a megemlékezés formuláját a kánonba nyomatni. 
A Conununicantes hétféle változatban fordul elö, i) melJek közül a kereszt
röl szóló praefátió utáni a R. 1\-1.-ban hiányzik. Hane igiturnak is van 
külön három változata,B) melyek közül a keresztröl szóló praefátió utáni 
ma szintén nincs meg. Ennek a rendestöl eltérö szövege a következö: Sed 
et cunctae familiae tuae, quam tibi offerimus ob diem, in qua Dominus 
110ster tradidil discipulis suis Corporis et Sanguinis sui mysteria celebranda. 
Quaesumus... l"gJanitt eltér a Quam oblationem kezdetü ima is: Qui 
pridie, quam pro nostra omniumque salute pateretur, hoc est lwdie, acec
pit ... :\ többi imák Crfelmutatás elött és után, mint az EgJház legősibb 
imái, azonosak a mostani imákkal. Eltérés mégis az, hogy úrfelmutatás 
után a rubrika elöírja, hogy a pap keresztalakba terjessze szét kezét. E 
szokás a XII. sz.-ban jött be, mel)· a híveket az (r kereszthalálára emlé
keztette s marad,·án)·a eg)·es szerzetesrendek liturgiájában nyomot is ha
g)otl. így a ferencrendieknél a ministráns teendöi közt, hogy (rfelmutatás
tól Pater noster-ig kiterjesztett karokkal hat Pater, Ave, Gloriát mondjon el. 

Pax elölt a pap elmondja a Domine Jesu oratiot, majd felemelkedik, 
nlt'gcsókolja az oltárt és utána az (r Testét (Osculetur altare, deinde cor
pus), majd a diaconusnak paxot adva mondja: Pax tecum. :\ diaconus 
felel, mire a pap ismét válaszol: Habete ,-inculum pacis et caritatis, ut 
apti sitis sacrosanelis lll)·steriis Christi. Amen . 

. \ perceptio Corporis kezdetü ima után a pallát leveszi a kehel~Töl, 
megfogja a paténát, kissé felemelkedik és mialatt jobb kezével a paténa 
felett tartja az .Cr Testét, tisztelettel és alázatossággal mondja: Quid rc
trilmam . . . Panem cadestem . . . Laudaus in,·ocabo. . . :\ Domine non 
sum után íg)· imádkozik: .he in aeternum SS. Caro, in perpetuum mihi 
summa dulcedo, ecce Jesu benignissime, tJUOd desideravi iam vidco. quod 
concupi,·i, iam tenro, his tibi tJUal•so jungar in coelis. Ezutún Corpus 
l )omini . . . Quid retribuam . . . Calicem salutaris . . . Laudaus inwcabo ... 
majd: .hl• in aeternum eaelesfis potus, mihi ante omnia et super· omnia 
dulcis. Sanguis Domini nostri J es u Christi, tJUam w re confiteor dc late n• 
l'ius profluxissl', mundet omnes macttlas conscicntiae meac et sit mihi re
missio omuium peccatorum mem·um. Ekkor \·ette magához a Szent Yért 
l_·s utúna a mai imúkat imíulkozta ... Placl'at-tal hefejt•zödött a mise, mert 
az utoh.;ú l'\HII!-ft•liumot csak \". Pius púpa tl'ltt• küll•lt•zíín! .. \tlllig azt a 
pap csak a SZl'lll ruhúk ll•n•tl_•se küzlll'n, \·ag~· az oltúrtól a sekrl'st~·l_·ig 
menn• momlotta, vag)· esetleg újlatos hh·ck kérésérc az oltúrnill is climíul
kozta.H). 

SZE:\ TEJ\. .\IISÉI. Sz('ntek tiszteletéhen a középkorban hazánk m u
;:ati bef'ol~·ás alatt állott. Legtöbb Szl•nt délnémet és francia hatás aiatt 

i 1 .\ pradatiu Pa,;chali, Epiphauia•·. Cruci~. Aoco•usioui,; után. pünl..üsd napjilli 
,·., 'igiliájim. 

~' .\ prao·fatio Pa,;chalis. Cruci~ ~·s :-'piritus ~audi után. a 
!l; Dr. Po•trú Júzs..t": .\ st•·ulluis•~ tiirténdl'. J :í-; .. l. 
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került be liturgiánkba.lO) A Boldogságos Szűzet hét nyilvános ünnepén 
kívül11 ) elhalmozták a tisztelet és szeretet számos jelével, amit a róla 
szóló számos sequentia és Jézus nevenapján a külön mise is bizonyít. 
G)·ertyaszentelökor a szertartást nem úgy végezték, mint most szokás. 
Aspergessel kezdödött a gyertyaszentelés, mely a templomon kívül történt, 
ahova körmenettel vonultak ki. Itt a pap megáldotta a tüzet és gyertyákat 
hat oratio és egy praefalio keretében. Az első oratiót, amely a tűz meg
szentelésére szolgált, a mostani liturgiában nem találjuk meg, sem az 
utána következő antifonát, mely a Szent Szűzet magasztalja, akitől eredt 
a sötétséget megvilágító Nap. :\ második oratio megegyezik a mostanival, 
csak utána az Adorna thalamun antifona következik. A negyedik oratiá
han a pap megáldja a gyertyákat, hogy arról a helyről, ahol meggyujtják, 
távozzék a sátán; Kéri benne Istent, hogy küldje el Szent Ráfaelt, aki 
Sára és Tóbiástól elűzte a halálthozó ördögöt, űzze most el az összes temp
lomokhól, házakból, tetökről és ebédlökbőL Ezután a pap a praefalio 
fenséges dallamában ad hálát Istennek, aki az emberi nemet a legfensége
sebb csillag fényével rag~·ogtatta be, kinek legfenségesebb neve kibeszél
lll'tctlt•n és elmesélhetetlen érdemei miatt méltán Tengercsillag. Egy oratid 
után a kimtorok elénekelték a Lumen ad revelationem-et, miközben meg
g~ujtották a gye•·t~·ákat és indult vissza a körmenet a Quod chorus vatum 
antifona éneklése közben .. \ kórushoz érve a pap egy oratiót mondott, 
majd az antifona (Cum inducerent) és zsoltár (Benedictus Dominus) és 
t'g~· oratio befejeztével kezdödött a mise . 

. \ Boldogságos Szűz után leginkább a vértanukat és a magyar Szeute
ket tisztelték. Szt•nt lsh·imról két mise volt, és pedig az egyik aug. 20-án, 
a másik máj. 3o-án, a Szentiobb feltalálásának ünnepén volt. Szent István
nak és Szent Lászlónak miséjében a graduale vers a név kivételével eg~·ezik. 
~zt•nt llm·ének nag~·obb ünnepe szept. 2-ára esett, külön misével és szép 
gradulale wrssel. l"g~·anezt a misét h·ta elő a misekönyv nov. 5-re is. 
~zt•nt Erzsébet nov. q)-i ünnepe mellett máj. 2-án translatiója ünnepét 
is JHt'l·dilték .. \ ft••·ences Szentek közül Szent Klárának és Szent Ferencnek 
wlt külön miséje. Szent Ferencnek két misét is szenteltek, az egyiket 
okt. '1-én, a másikat máj. 2 6-án, míg legtöbb Szentnek csak három oratioja 
,·an és a mise többi részét a communis részből vették. Communis részek 
\Oltak az apostolok ünnepének ,·igiliájára, az apostolok ünnepére, a martí
rokról húsvéti időn kh·ül és hús\'éti időben, a hitvallókról, a szűzekröl és 
a lt•mplom dt•dikációjáról. 

H>Tf\\ll~r::K szitma :~i· nwl.nk közíil fig~·elemreméltók az Cr 
.lt'•ws kínszpnnodt'·séllt'k t•mlékt'•n• szóló misék. (Dc sancta Cruce, De quin
qul' mlnl•rihus, Dc spinea corona, l> e lan et• a Domini nostri J es u Christi.) 
~ziíz :\litriúról nég_,· wtínnisét közöl, négy idöszaknak megfelelöen. Van 
t't:!'" mise a pestis ellen, mel~·et VI. Kelemen pápa alapított a bíboroskollé
.. i~uumal a feketehaliti idején, I3',8-ban. :\ mbrika szerint 200 napi 
húc~út l'll"edélwzett mind a misét mondó papnak, mind a szentmisén e • 

10) Y. ü. Zalán :\1. ~lag~ar küz~·pkori missalí·k kutatilsának feladatairól. Pannon

halmi ::iz,.mlc III. 191. l. 
ll ' C:nru·o·pl i o B. ~l. Y.; l' uri fical i o, :\nmml i al i o. \'isitatio. As~nmptio, Nativitas 

B. 'J. \" .. l>o·dil'alio aoJ \ÍH!S. 
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ma nincs meg, jóllehet XIII. Kelemen pápa engedélyezett ilyen kiváltságot 
mel~·et még V. Pius pápa misekönyvreformja törölt el, IX. Pius pápa 
azonban nem engedte a megemlékezés formuláját a kánonba nyomatni. 
:\ Communican tes hétféle változatban fordul elő, 7) melyek közül a kereszt
ről szóló praefátió utáni a R. ~1.-ban hiányzik. Hane igiturnak is van 
külön három változata,S) melyek közül a keresztről szóló praefátió utáni 
ma szintén nincs meg. Ennek a rendestől eltérő szövege a következő: Sed 
et cunctae familiae tuae, quam tibi afterimus ob diem, in qua Dominus 
noster tradidil discipulis suis Corporis et Sanguinis sui mysteria celebranda. 
Quaesumus . . . r g~·anitt eltér a Quam oblationem kezdetü ima is: Qui 
pridie, quam pro nostra omniumque salute pateretur, hoc est lwdie, acec
pit. . . :\ többi imák Crfehuutatás előtt és után, mint az Egyház legősibb 
imái, azonosak a mostani imákkal. Eltérés mégis az, hogy úrfelmutatás 
után a rubrika előírja, hogy a pap keresztalakba terjessze szét kezét. E 
szokás a XII. sz.-ban jött be, mely a híveket az Cr kereszthalálára emlé
keztette s marad,·án)·a eg~·es szerzetesrenclek liturgiájában nyomot is ha
g~·ott. így a ferencrendieknél a ministráns teendői közt, hogy Crfelmutatás
tól Pater noster-ig kiterjesztett karokkal hat Pater, Ave, Gloriát mondjon el. 

Pax előtt a pap elmondja a Domine Jesu oratiot, majd felemelkedik, 
megcsókolja az oltárt és utána az Cr Testét (osculctur altare, deinde cor
pus), majd a diaconusnak paxot adva mondja: Pax tecum. :\ diaconus 
felel, mirc a pap ismét ,·álaszol: Habetc ,·inculum pacis et caritatis, ut 
apti sitis sacrosanelis m~·steriis Christi. Amen . 

. \ perceptio Corporis kezdetü ima ut{m a pallát leveszi a kehel~-röl, 
megfogja a paténát, kissé fdemelkedik és mialatt jobb kezével a paténa 
felett tartja az Cr Testét, tisztelettel és alázatossággal mondja: Quid rc
trihuam . . . Panem eaelestem . . . Laudaus im·ocaho . . . :\ Domine no11 
sum ut{m ig~· imádkozik: .he in aeternum SS. Caro, in perpetuum mihi 
:-:umma dulcedo, ecce Jesu bcnignissime, lJUOd dcsidera,·i iam ,·ideo. quod 
concupivi, iam teneo, his tibi t)lJat•so jungar in coelis. Ezután Corpus 
l >omini . . . Quid retribuam. . . Calicem salutaris... Laudaus imocabo ... 
majd: .he in aeternum eaeleslis potus, mihi ante omnia et super omnia 
dulcis. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, •Juam ,·ere confiteor de latere 
t•ius profluxisst•, mundet omncs macttlas conscicntiae meae et sit mihi re
missio omnium pt•ccatorum meorum. Ekkot· ,·ette magához a Szent Yért 
t'•s utána a mai imiikat im1ulkozta ... Plact•at-tal hcfejt•zötlütt a mise, mcrt 
az utoh•ó t•\alll!t'liumot csak Y. Pius pilpa tt'llt• kiitt•lez(j,·é .. \tldig azt 11 

pap csak a szt•nt mhúk lt•n•tt'•se küzht•n, ntg~· az oltúrtól a sckrc.st.Yt'•ig 
lllt•nn• montlotta, mg~· esdleg ájtatos hh·ck kérésérc az oltárnál is climúd
kozta.!' ). 

SZEYfE.I\. :\IISÉI. Szentl'k tiszteletéht>n a középkorhau hazánk m u
~ati hefol~·ús alatt úllott. Legtühh Szcut délnémet és francia hatils aiatt 

í 1 .\ pra•·faliu Pa,;chali, Epiphauia•·. Cmei~. c\,;co·usiouis ulim. püul..üstl napj;íu 
,·., 'igilii•jim. 

li' .\ pr;ll'faliu l'a~chalis. Cruci~ .:·s :o'pirilus ~aucti utáu. a 
!l i Dr. P d rú Júzs,.f: .\ s1•·ulluis•· li1rlt!udt·. 1 :;-;.. l. 
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került be liturgiánkba.1°) A Boldogságos Szűzet hét nyilvános ünnepén 
kh·ül11 ) elhalmozták a tisztelet és szeretet számos jelével, amit a róla 
szóló számos sequentia és Jézus nevenapján a külön mise is bizonyit. 
G}ertyaszentelökor a szertartást nem úgy végezték, mint most szokás. 
Aspergessel kezdödött a gyertyaszentelés, mely a templomon kívül történt, 
ahova körmenettel vonultak ki. Itt a pap megáldotta a tüzet és gyertyákat 
hat oratio és egy praefalio keretében. Az első oratiót, amely a tűz meg
szentelésére szolgált, a mostani liturgiában nem találjuk meg, sem az 
uhína következő antifonát, mely a Szent Szűzet magasztalja, akitől eredt 
a sötétséget megvilágító Nap. :\ második oratio megegyezik a mostanival, 
csak utána az Adorna thalamun antifona következik. A negyedik oratió
han a pap megáldja a ID·ertyákat, hogy arról a helyről, ahol meggyujtják, 
távozzék a sátán; Kéri benne Istent, hogy küldje el Szent Ráfaelt, aki 
Sára és Tóbiústól elűzte a halálthozó ördögöt, űzze most el az összes temp
lomokhól, házakhól, tetökről és ebédlökbőL Ezután a pap a praefalio 
fenséges dallamában ad hálát Istennek, aki az emberi nemet a legfensége
sehh csillag fényével rag~·ogtatta be, kinek legfenségesebb neve kibeszél
lwtetlt•n és elmesélhetetlen érdemei miatt méltán Tengercsillag. Egy oratita 
után a kántorok elénekelték a Lumen ad revelationem-et, miközben meg
g~ujtották a g)·ert)·ákat és indult vissza a körmenet a Quod chorus vatum 
antifona éneklése közben. .\ kórushoz érve a pap egy oratiót mondott, 
majd az antifona (Cum inducerent) és zsoltár (Benedictus Dominus) és 
t·g~· oratio befejeztével kezdödött a mise . 

.\ Boldogságos Szűz után leginkább a vértanukat és a mag)·ar Szente
ket tisztdték. Szent lsh·ánról két mise volt, és pedig az egyik aug. 20-án, 
a másik máj. 3o-án, a Szentiobb feltalálásának ünnepén volt. Szent István
nak és Szent Lászlónak miséjében a graduale vers a név kivételével eg)·ezik. 
~zt•nt Imrének nag~·obb ünnepe szcpt. 2-ára esett, külön misével és szép 
1-{l'Htlulale ,·erssel. l·g~·anezt a misét írta elö a misekönyv nov. 5-re is. 
Szt•nt Erzsébet nov. 1 g-i ünnepe mellett máj. 2-án translatiója ünnepét 
is HH'I-{iilték .. \ ferences Szentek közíil Szent Klárának és Szent Ferencnek 
mlt külön miséje. Szent Ferencnek két misét is szenteltek, az egyiket 
okt. '1-én, a másikat máj. 26-án, míg legtöbb Szentnek csak három oratioja 
'an és a mise többi részét a communis részből vették. Communis részek 
\Oitak nz apostolok ünnepének ,·igiliájára, az apostolok ünnepére, a martí
rokról hús,·éti időn kh·ül és húsvéti időben, a hitvallókról, a szűzekröl és 
a lt•mplom dt•dikációjáról. 

\"OTf\ '11~1~1\ száma :{,. nlt'l,nk köziil fig~·elemreméltók az (·r 
.lt'·ws kínszt•nwdt'•sém•k l'llllékt'•n• szúlú misék. (_Dc sancta Cruce, De tjuin
'l'll' wlm•rihus, He spinea corona, He lalll'l'a Domini nostri J es u Christi.) 
~ziiz 'litl'iárúl nég,· mtínnisét közöl, négy idöszaknak megfelelöen. Van 
t'"'. mise a pestis -~llen, melwt Yl. Kelemen pápa alapított a bíboroskollé
.. iiuumal a feketehalál idején, 1 3 '18-ban. .-\ rubrika szerint 2oo napi 
hllcsút l'n.,edélwzett mind a misét mondó papnak, mind a szentmi&én e • 

--1-0) Y. ü. Zalán :\1. ~lag~·ar küll'Jikori missalí·k kulali1sának feladatairól. Pannon

halmi Szo·mlc lll. 191. l. 
ll, c,.111.,.1,1io B. ~1. V.; Purifiralio, Annunlialio. \'isitatio. Assumptio, Nativitas 
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ma nincs meg, jóllehet XIII. Kelemen pápa cngcdél~·czett iiJen kiváltságot 
mel~·et még V. Pius pápa misekönJHeformja törölt el, IX. Pius pápa 
azonban nem engedte a megemlékezés formuláját a kánonba nyomatni . 
. \ Commuuicautes hétféle változatbau fordul elő, 7) melyek közül a kereszt
ről szóló praefátió utáni a R. ~1.-ban hiányzik. Hane igiturnak is van 
külön három változata,8) melyek közül a keresztről szóló praefátió utáni 
ma szintén nincs meg. Ennek a rendestől eltérő szövege a következő: Sed 
ct cuuctae familiae tuae, quam tibi offerinms ob diem, in qua Dominus 
110~ter tradidil discipulis suis Corpori~ et Sanguinis sui my~teria celebranda. 
Quaesumus... Cg~·anitt eltér a Quam oblationem kczdetü ima is: ()ui 
pridie, quam pro 110~tra omniumque ~alute pateretur, hoc e~t hoc/ie, acec
pit .... \ többi imák Crfelmutatás előtt és után, mint az Eg~·ház legősibb 
imái, azonosak a mostani imákkal. Eltérés mégis az, hogy Crfclmutatits 
után a rubrika előírja, hogy a pap keresztalakba tcrjessze szél kezét. E 
szokás a XII. sz.-ban jött be, mel~· a hí\"ekct az Cr kereszthalálára emlé
keztl'tte s maradvám·a eo-, es sz~rzetesrcndek litm·•riáJ. ában n,·omot is ha-. e. e .; 
g~·ott. így a ferencrendieknél a ministrims tecndői közt, hog)· Crfclmutatás-
tól Pater noster-ig kiterjesztett karokkal hat Pater, .he, Gloriát mondjon el. 

Pax előtt a pap elmondja a Domine Jesu oratiot, majd felemelkedik, 
megcsókolja az oltárt és utána az Cr Testét ( osculctur altare, deindc cot·
pus), majd a diaconusnak paxot a<h·a mondja: Pax tecum. .\ diaconus 
felel, mirc a pap ismét ,-álaszol: Hahetc ,·inculum pacis et caritatis, ut 
apti sitis sacrosanelis m~·stcriis Christi. Amen . 

. \ perceptio Corporis kezdctü ima után a pallát lewszi a kehcl~ről, 
nwgfogja a paténát, kissé fdcmclkcdik és mialatt johh kczé,·cl a palétut 
felett tartja az Cr Testét, tisztelettel é . .; alázatossággal mondja: Quid rc
trihuam . . . Panem eaelestem . . . Laudaus im·ocaho. . . .\ Domille nou 
sum ulilll íg~· imádkozik: .he in aetemum SS. Caro, in perpetuum mihi 
summa duln•do. ecce Jesu henignissiml'. CJUOd desidet·a,·i iam ,-ideo. <JUOll 
collcupi,·i, iam teneo. his tibi Cjtutl'so ju11gar in coelis. Ezulún Corpus 
l )om illi . . . (Juid n•tribuam . . . Calicem salutaris . . . Laudaus inmcal)() ... 
majd: .he in at.'lemum eal'lcstis potus, mihi a11tc om11ia ct super omnia 
dulcis. Sa11guis Domilli nostri Jesu Christi, c1uam \"ere confiteor dc lalere 
l'ius profluxisse, mundet omtu.•s macutas conscicntiac mcac ct sit mihi re
missio onmium 1wccatorum llll'OI'lllll. Ekkor wtlc magúhoz a Szent Yért 
t:'"' ulilila a nwi imúkal imúdkozta ... PiacPal-lal lwfejc•zi)tlütt a misc. llll'rl 
az utuJ.,..ú l'\ait!-!·t'·liumol l'""ak \". Piu~ p;'tpa !Pill' kiilt•IPziin'•. \ddig azt a 
pap c""ak a Sll'lll mhúk ll'\l'lt'""l' klizht•Jl. '"~~- az oltúrtól a Sl•kn•sl,,t'·ig 
llll'll\l' moJulotta, \ag~· csl'lll•g újtalos hhek kért'•sérc az oltúmúl is climiul
koztaY ). 

!"IZ E.\ TEK 'll ~l~ I. ~Zt'Hil'k tiszll•ll'!t'•hl•n a közt:•pkorha11 haziutk m u
g-ali befohús alatt :'tilolt. LegWhh Szl'lll dt:•l11émet és fra11cia hatlis aiatt 

l 1 .\ pr;u·fatio l'a;cliali. Epi('liaui;w. Cru,·i• .. \;t'•·usioui" ul(uJ. piiul,.üstl 11a('jiu1 
..... 'i~iliújúu. 

1-( • .\ pr;wfali•J l'a•cliali". Cru.-i• ,·., :'l'iritus ~audi utiu1. a 
:t • l>r. Pdn"• J,j"'''f: \ ~t··nllui;•· ti,rt.:·ud•·. I.i-; .. l. 
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került be liturgiánkba.lO) A Boldogságos Szűzet hét nyilvános ünnepén 
kh"ül11 ) elhalmozták a tisztelet és szeretet számos jelével, amit a róla 
szóló számos sequentia és Jézus nevenapján a külön mise is bizonyít. 
(;~·crt~·aszentelökor a szertartást nem úgy végezték, mint most szokás. 
Aspergessel kezdödött a gyert_yaszentelés, mely a templomon kívül történt, 
ahm·a körmenettel vonultak ki. Itt a pap megáldotta a tüzet és gyertyákat 
hat oratio és egy praefalio keretében. Az első oratiót, amely a tűz meg
szentelésére szolgált, a mostani liturgiában nem találjuk meg, sem az 
utúna következő antifonát, mely a Szent Szűzet magasztalja, akitől eredt 
u sötétséget megvilágító ~ap. A második oratio megegyezik a mostanival, 
csak utána az Adorna thalamun antifona következik. A negyedik oratió
han a pap megáldja a gyert~·ákat, hogy arról a helyről, ahol meggyujtják, 
lámzzék a sátán; Kéri benne Istent, hogy küldje el Szent Ráfaelt, aki 
Súra és Tóhiústól elíízte a halálthozó ördögöt, űzze most el az összes temp
lomokhóL házakhól, t d ökről és ebédlök ből. Ezután a pap a praefalio 
fenséges dallamában ad hálát Istennek, aki az emberi nemet a legfensége
sehh csillag fén~·ével rag~·ogtatta be, kinek legfenségesebb neve kibeszél
lwtetlt•n és elmesélhetetlen érdemei miatt méltán Tengercsillag. Egy oratiid 
utú11 a kimtorok elénekelték a Lumen ad revelationem-et, miközben meg
g~ uj tották a g~·ert~·i,kat és indult vissza a körmenet a Quod cl1orus vaturu 
a11til"ona étwklése közben. .\ kórushoz érve a pap egy oratiót mondott, 
majd az antifo11a (Cum i11duct•rent) és zsoltár (Benedictus Dominus) és 
""' ora ti o lwfeJ· eztével kezdödött a mise. r-. 

.\ Boldogságos Szüz után leginkább a vértanukat és a mag~·ar Szeute-
ket tisztdtt'•k. SZt•nt lsh·ámól két mise volt, és pedig az eg~'ik aug. 2o-án, 
a músik máj. 3o-áH, a Szentiohh feltalálásának ünnepén volt. Szent István
nak t'•s Szent Lászlónak miséjébcn a gradualc vers a név ki,·ételével eg)·ezik. 
~zPnt Imrének nag~·obb ünnepe szcpt. 2-ára esett, külön misével és szép 
!frmlulalt• \"l'rssel. l"g~·anezt a misét írta dö a misekönyv nov. 5-re is. 
~zt•nt Erzsébet nov. I 9-i ünnepe mellett máj. 2-án translatiója ünnepét 
is lllt'!fiiltt'·k .. \ fet"l'IICl'S Szt•Htek köziil Szent Klárának és Szent Ferencnek 
mlt kiilün miséjc. Szent Ferencnek két misét is szenteltek, az eg~·iket 
ok t. 11-én, a másikat máj. 2 6-án, míg legtöbb Szcntnek csak három oratio ja 
\an és u misc töhhi részét a communis részből ,-ették. Conununis részek 
\Oltak az apostolok iinm•pénck Yigiliújám. az apostolok ünnepére, a martí
rokról hús,·éti idün kh·iil és lu'tsvéti időben, a hitvallókról, a szűzekről és 
a lt'mplom tlt'dikileiójilról. 

\ OTí\ \11~1::1\: ~ÚIIIIa :~i· nwl.nk kiiziil fi~~l'IPmn•méltók az Cr 
.ll·zu~ kín~zt'll\t'dl·~énl'k t•tulékt'•n• szóló mist'•k. 1Dc ~ancta Cruce, Dc lJUin
cpw ntlttl'I"Íhus, De spint•a corona, l> t• lan el' a Domini nostri J csu Christi.) 
~zííz 'lúriilról né~~- Yolínnisét kijzöl, nég~- idöszaknak megfelelően. Van 
l'~.' mist• a pí'stis ellen. 1~wl~et \"1. Kelemen pápa al.apított ~ bíboroskollé: 
.. j um mal a ft•kelt•halúl ult•Jéll. I 3 '• H-han. .\ rnhr1ka sze n nt 2 o o napJ 
~ú e~ ú t t•ngt•dél~-t·zl'lt mind a misét momló papnak, mind a szentmisén 

--10 1 y. ii. lal<Íil :\l. :\lag~ ar k;·,"··pkori missalt"·k kutatásának f..Iatlatairúl. Pannon

halmi ~~··mle lll. 1!)1. l. 
ll ( :,.111 -,.1,1io ll. :\1. Y.: Purificalio, Anlllmlialio. \"isitatio. As•umptio. ~ath·itas 

J:. \l. \ .. l )o·oli.-alio aol \iws. 
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jelenlévő hh·eknek. Volt ,·otínnise a három Szent kir·álHól is, melyet az 
utazókért is mondottak. Ezt követi a misekönnhen a~ G ~lissa de ·sancto 
Gratiano pro fUl'to, mel~·ben a pap azért kön~:örög, hog~· Isten a tolmjt 
térítse vissza a lopott dologgal. Ezután 1 3 g~·ászmise következik, mel~·t•k 
közölt még azokért is ,·an mise. akik a templom kriptájában n~·ugosznak. 

SEQLE.\TIAK, vag~- a misekon~-\ szerint prosák. ahog~- azokat akko
riban francia földön általánosan nen~zték. E prosákat epistola után a 
gradualé,·al összekapcsolva énekelték. Ezek tl'tték magasztossá az Ülllll'

peket, zengtek a Szíízan~·áról menn~·ei szimfóniákat, dicsőítették Istent a 
megszületett, szemedő, feltámadott és menn~·bement üdvözítő magaszta
lásával, a Szeutiélek és Szentháromság dicséretheL Himnuszokat zengtek 
nag~- királ~·ainkról, haláltmeg,·ető hittel és szer·etettel küzdő mártírokróL 
Szentek, apostolok és szíízek érdi'meit ujjongták el. G Dicsőíté.siik áradó 
lelkesedéssel. hódolatuk leomló alázattal. szeretetiik hah·ám· rózsaszínht.•n, 
hiíntudatuk . hatalmas szomorú kévékben szállt a tömjénfÍisttel eg~·Ütt a 
középkori román bolthajtások és gótikus templomok holtozataimtk ,-arratai 
fölé, hog~· az égben elragadottan ömöljön el a Teremtő Uthainál ,1:?). 

Sziíz ~láriáról n~·olc prosa ,-an, mel~·ek közül igen kedves a hús,·éti. anwl~
a \"ictime paschali núntájára ki•szült. Ez íg~· kezdődik: 

Yirgini I\Iariae laudl's intonl'nt christiani. 
E,·a tristis abstulit. 
Sed Maria protulit natum qui redimit peccatorcs ... 

lgl'n szép a Szent Litszlóról szóló sequentia is. mel~· a nag~· királ.'· 
hősiességét, csodaté,·ö erejét és i·gi diesöségH magasztalja. Ll'g~·t.•n elég 
bl'lőle e pár sor: 

l\0\·ae laudis attolamus 
Regem cuius l'xultamus 
Speciali gloria. 

Dulci me ll is liO\ i fa nun 
Dulci rt•gi Ladislao 
Ca11imus nwlodia ... 

De ezek mdlett nem maradnak d Szelll lsh·álll'ól. az apostolokról, a 
szüzekröl és a ,-értanuhól szóló sZNJUt.'IH.'iák st.•m. md~ek fönst'·~ws n~·t.·h·t.·
zelükkel, ritmusuk magasztaló lt>lkt•st.•t1ésé\-el tetlék ün11epélwsebhé a szt•n t-
misét. · 

. KÉZIH.\TOI\. \ines ug_,an sok. lllPrt a mist.•kün.nlwn lt'•\Ö ft.•ljPg~zl.s 
szt•nnt sokat lt·,·úgtak lwliiliik. mt'·gi,; llll'gmarat1t t'l-l''- mist.•. hizonyo,; J'. 
múrlír tisztl'll'tt'•n•. t•g_Y m;bik ll'ljt•,; mi,;t': l >t.• t'OIII(;<~ssioJH' BPalat• · 'lariat• 
Yirgi11is címmel i•s l'Zl'kt•n kí,iil mt'·~ omtiók a kiiwthzi) mist'•kht.•z: 
De praesentatione B. '1. Y .. in octa,·a .\ssumptionis. Szófia üzwg,· mist'•jt'•-
lll'z, '(árta. PraXl'dis. ütilia t'•s lüizosztum misi•jt'•ht.•z. · 

:\ többi kézirat a misekünn törti•uplén• m11atkozik. .\ mist.•künn 
köriilheliil az J ()3~~- 3:~ pszlt.•rguini lill' g~ t.• i zsina l i~ ll'llt•tt.•lt hasz11úla tha· n. 
ug~·anis Pázmán~· akkor ,-itlt• kt.;J'l'sztiil a trienti zsi11at határozatait. nlt'ln•"-
a reform elötti misekünnt.•kt.•t használaton kh·iil lll'lwzlt'•k. · 

Az első lapon és a;. l'liikt'•,;ziill'li imúk utitui fl'lj~·g~·zt'•s szerint mist.•-

1:?1 Zal:'m .\1.: i. m. 1!) 11- l. 
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könyvünk I 763-ban már a kassai plébánián volt, ahonnét Berecz Mihály 
kassai plébános a Szent Ferenc-rend kassai konventjének adományozta. Itt a 
régi ércsarkokkal megerősített faláblát Baschardt Timót testvér újakkal 
cserélte fel I 779 jún. I g-én. 

E misekön~·v nyolc példán~·ban maradt fönn. A Régi Mag)·ar 
Kön~·vtár szerint eg~·es példán~·ok vannak a múzeumi és egri érseki könyv
tárban, a g~·öng)·ösi ferences zárdában, a györi szemináriumban, a kassai 
fötemplomban. a pozson~·i káptalan kön)·vtárában, Selmec város levéltárá
han és a Ráth múzeumban. Régi kön~·vek ezek, mel~·ek nem elégítik ki 
talán a ~nodern ember igén)·eit, de ha vallásos lélekkel, mél)· hittel és 
helemél~·edéssel forgatjuk lapjaikat, Eg)·házunk és vallásunk még mélyebb 
szeretetérf' tanítanak bennünket. 

Fr. Libor O. F. M. 

V ágyódás meseszép évek után. 
Férfi mg)·ok: kemén)·, kúszált-gondú férfi ... 
A hold nekem nem Isten kalácsa, 
a napsugár nem ang)·ali brácsa 
húrja; nem tudok szende-g~·ermekiil nézni. 

1\em hiszem, hogy vannak mikulások, törpék 
s hog)· ezüstös-párás éjtszakákon 
tündérmulatság zeng kint a páston: 
szíwmböl az évt>k mindezt kitörölték ... 

l\em hiszem, hogy ang~·alok hozzák az álmot 
s hog)· an,,·ám lelke ,·isszajár· hozzám, 
mg,,· szt'reh·c küldi égi postán 
csókját naponta. Gyermekkor, oh, te áldott! ... 

~lár nt>m tudok mindenkit ang)·alnak nézni. 
a r ér fi már Ilf' lll hatalmas t' hácsi . 
aki merész sárkánvt tud csinálni. 
i•s nekem a n6 rlliir réges-ré~ n<'m ' néni 

Elüttl'm minden ,·alódi: szép és ronda. 
Szép és rút a föld. ember és szirom; 
az igaz-létben. ott a másikon 
majd csak elhah·án)·ul minden foltja, rong)·a ... 

Csak jönne már, ki tündér·-csodákat hintsen 
bar·na szememre! Csak fén)·esülne 
mt•sl'látó,·á borongós tiikre! ... 
G)-l'I'l' és mrázsolj g)·ermekké. oh. Isten!! 

Fr. Béda O. F. M. 



A külsö hatások szerepe a kisgyermek 
lelki fejlödésében. 

Természeti tö1·vén~-, hog~- mindt.'ll kihoatakotú..,hoz, kift.•jlödésht.'Z. a 
természetes adottságokon kh·iil még kiilsö hah1sokt-a is sziikség van .. \ kis 
makkból sohasem lesz hatalmas töl~~-. ha nem duzzaszt ja a föld nedn-sségt.'. 
ha a kis csírát nem hímgatja a nap melt'gt' és nt•m táphiJja az édt.'l'l 
am·aföld. 

· .-\ nagy természet törrén~·e az emhel'lw:t is énén~·t.•.;iil. 1\iilső hatá
sokra \'an szükség az embernél is. hog~· a ,-ilá~rasziiletett ~~·{unoltalan 
kicsi emberbimbó testi és lelki képesst'gei ki ft•jlödht.'ssent'k. :\It• rt t'lsonad 
az a kar, mel~- soha erőfeszítésre m•m kt'·u~·szt•t·iil. t'•s na~~- gondolatok. 
nag~- eszmék nem születnek ahhan az l'lmélw:J, uwl~-l't soha st.•mmi nwg 
llt'lll hatott és gondolkodásra nem késztetet l. l )e m•m alakul a ~.remwklwn 
szép, nemes, Istent és felehar·átot szerctő lt•lt.•k st.•m. ha ilwn iránvít hatá-
sok nem érik. · " 

A ,-ilágra nem sziilehwk jó és rossz g~-l'l'lllekek. :\lindt.'n g~·t.•rmek csak 
készségt'f hoz magával a jóra és a rosszra. mé~pt.'dig az elődök élete szerint 
töhlwt. \·ag~· ke,·esebbet. Hog)· a jóm és rosszm ,-aló készséghi)J nwl~·ik 
f<'jl&lik ki, hog~· a g~·ermekben a jó, ,·ag~- a ro:-sz keriil-l' uralomra. az mát· 
a kiilsö hatásoktól függ. A g~t·rmek magá,·alhozott adottságai csak alapjai 
a jön') életnek, iránJát a kiilsö hatások adják mt·~· 

Dolgozatomhan szt'retnt'~m néhán~- t·ö,·id ro~•á..,han lwmutatni a lt•g
általánosahh ~~·crmeki tulajdonságok --- táplúlkozá..;i i~én.r kielt·~.dtC:•s(' utáni 
,-ág~-. hírási és malom,·ú~y. kutatási és utánz{.si i'i.~ztön - alapjún. hog~· 
mt.•nn~ it·e a kiilsö hatásoktól ,-atmak, ,-ajjo:J a g,H'I'Illl'knt'k t'g~·es adottságai 
jó ,-ag~- rossz irán~·han ft.'jlödm'k-c. s a ~~et·nwkhen ft.•jli>tlik-e szC:•p. 
nemes, Istent és felt.'barútot szerctö lélek, és ,-égiil azoknak kiilt•lt.•sségC:•rííl. 
akik ,-alamil~·cn módon a gyermchc hatással lehPtnek. 

1. .\ g~·ermck sziilctése pcrcétöl, öntudatlanul húr, dl' jelzi táplál
kozúsi igén~·ét. Ennek kiPiégítése a SZl'I'\"<'Zctnck javúra szolgál, dc kielt'
gítésénck módja a g~·cnnek egész jö,-ö erkölcsi élctére lwfol~·úst ~yakorol
hat, azt vagy jó vagJ rossz irán~·ban terclhcti. íg~- a n•tulszt.•rtelcn túplúlús, 
mel~- a túplúlkozúsi igén~- fl'lli•pi•sl-1 tartja szt•m Plíítl i•.; ahlw1. alkalmaz
kodik. t•rkiilesi lazasú~ol. szt'•lt•sp( lst··~t'l t•n•d lllt'll\t'Z. \ If\ t'l'llll'k a l't'lld
szt•rtl'len túplúlús hatása alatt lllt'~szol..ja. ho~_,. i~~··n."·it n;i;tdt•nl..or azonnal 
kielt'·~ítst•. :\lús sz<mJI..kal. ho~\ mindt>nl..tll' l..ii\I'~St' a tPst iiszliinii~ :-óZii\ÚI. 
Ez a szokús pt•dig rPII~t'lt•g hii,:.t rt'jt ma~úhan. Ezt'!.. kiiziill a ll'l.!~úhosahh 
ho~~- a ~.H'I'Illl'k lll'lll isll!.·l' más norn1út akamta szúmúra. mi;1t ii.nma~a 
,-ú~~ ait. kívúnsú~ait. 

. Sok fínoml"!: , d St' lll tudja képZI'! n i. ho~.'" hitrom-nt'•g.' t'\t'S 
ktst!~·t.•rnwke ho,•!.' · ; ! o::, .,.i, kii\ctPWdzií. duna i•s ~oromha. holott 
kömn•zetétöl ih t.• l ·-0i .. J st' l,' lútolt. E hihúk n ut~\ at·ázatát a "H't'ml'k t•lsíí 

.. 'h k ll ·, . k k . l"'. napJal an ·t.· :.l'l'l'SIII. (;~t; ·t.•rii · a túplitlkozitsi ig-C:•n.' Plsíí lllt'g"ll\ilatkozú-
sái~ n~·úlik ,-issza és igazi llta~~arúzatukat t•zt.•n ig-t'·n.'· n•udszt• .. ·tl'lt•n ki
l'IC:,gítése illtal létn•jüll rossz szokúshan talitijuk mt·~· .\ n•ntlszt•rtl'lt•n túp
lúlás által létrejött rossz szokús -- nlt'h· a tPst igén,\t•ittl'k miuclPnkori 
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kielégítéséhen áll - készteti a g,wrmeket kíméletlen. durva é.-; goromba 
magaviseletre azokkal szemhen, akik törekvéseikheu valamiképpeu aka
<lúl,·ozzák. 

· A táplálkozúsi igén~· kielégítése azonban nemcsak rossznak lehet 
forr·ása, hanem hel~·es irán~·ítás mellett éppen ebből fejlődhetik ki igen 
sok jó tulajdonság is; Í!:{Y elsősorhan az önuralom erénye. «Lelki kemény
ség vt•rödil, ki azon a g~·crmeken - mondja 1\larczell Mihál~- dr. - kit kez
dt•tWl fogom bölcs an~ ai szigor nevelt , .l) A táplálkozásban megnyilatkozó 
rt•ndszen•sséggel u. i. megszokja a g~·ermek, hogy a test kívánságait nem 
lt•het mindig és azonnal kielégítenie. hog~- önmaga vágyain kívül van még 
más normája is akaralának: a sziilöi akarat. Sőt a táplálkozási igény 
kielégítéséhen mutatkozó rendszeresség ráncveli a gyermeket arra is, hogy 
később. amikor már értelme kibontakozott, akarja az Isten törvén~·einek 
a megtartását is. 

Üumagáham·én csekél~·ség az a rendszeresség, vag~- rendszertelenség, 
nwl~- a g~·t•rnwk táplálkozási igén~·ének kielégítésekor jelentkezik .. \ g,wr
llll'k sz{unám azonhan nag~· fontosságú. mert, jóllehet öntudatlan még. lelke 
n~ ih·aúll a h•gkiscbh hatás befogadására is. ez pedig elhatározó jelt•nti)ségii 
lclll't akamtának kift•jlödésénél. 

~~. :\z üntudatraéhredt kisgyermeknél, aki már látja önmaga és a 
tárg~·ak közti kiilönbséget, a legszembetünöbb az a nag~- bírásvág~-, mell~el 
mindent magának akar. amit csak lát. :\incs nag~·obb boldogsága az il~·en 
g~·t·rrm•knck, mintha ,-alamit sajátjának mondhat. 1\ag~·ogó arccal mutogatja 
játékait és mindcg~·iknél megj eg~ z t: ez is az en~·ém. még ez is az en~·ém . 
. \ ht•mutatits ,-égén pedig kiterjeszti kis kezeit játékai fölé s minteg~
szeretné mind ,-alamenn~·it magához ölelni és boldogan mondja: t•z mind 
az cn~·ém. 

l )c nemcsak játékokat akar magának. hanem magának akarja az 
t•mbN't•ket is. az emberek szeretetét. ami abban n~·ilvánul meg. hog~- azt 
nkarja. hog~- mindenki n•lc foglalkozzék. \incs szí,·, nincs szeretet. amit 
m• aka ma ma~:dmak megszerezni. l." ralkodni akat· mindenki fölött. És ez 
h·gtöhhször sikt•riil is neki. A kisg~·ermek talán ebben a korhan a legszebb. 
01~-aiL mint a frissen n~·ílott fehér virág, mel~·nek csodálatosan szép szir
mait még llt'lll lepte he az élt•t pora. Ki ne foglalkoznék örömmel az il~·cn. 
il•·tatlanságithan és nah·si•gáhan ol~- kedves g~·ermekkel? :Mindenki örömmel 
n111 wlt.•. a g~·t•rnwk kcdwssi>ge rabul ejt nlindenkit. 1\lindenki az ö 
kP<h·{·t kt•rt•si és h•ljt•síti. 

1::s \ajjon ki nPk jut ii.Hnk~ll' Pszt'•he. ho~.'- t'Zt'~ -~ pillanatok a .g.wrmt·~ 
Pgt'•sz jün'i t'•IPtí•n• nag,,- jl'lt>ntíist'•gííek lelwtlwk :J \ aJJOn. észn•wszl-l' ,-alaki 
Hzokat a ri>nws mél.'·ségl'kl't. anwl~·ek a g~·l'•·mckht•n uralkodó mohó hírás
,-á~~- i-s uralonm'tg~· mö~ütt tátonganak? \ll'rl nem más ez a tá~g~·ak és 
t'mlwri szl'rl'h't utáni mohó hí•·ásvág~·· mint az önft.•nntartás ösztöni-nek 
ml'•'milatkoz{,sai. .\z ösztön pt•di~ vak. lia szahadjára engedik. vaksá
"l'tl~{,( foU'Hl ezen mellm·ilatkozásaihan is nall,. eltéH~lwdi>seket t•redmi>nwl r- r- ,. . ,., . • 
a g~·prnwk lt•lki l't•jliidésélwn. 

Fig,wljiik esak nwg. hog,,·an fogadja a két-három él-es g~·crmfk 

l, :\ lllllll:tklll.-1 ... , .. (. lll. :~l. l. 



86 Fr. Amand. 

újszülött kis tesh·érkéjét! .\"ag~·on sok esetben nem szerel i. valósággal 
g~·ülöli. ~liért? ~h·rt ezután már m•mcsak öt szeretik. Ott van az a másik 
i:-o. akin•l már is többet foglalkoznak. És aztún jútékait is nwg kdl majd 
wlt• osztani. Honnan ez a ft'•ltékt·n~·st>g. t•z az ünzé.,; a g,wrmekben, 
uwl~· sajnál a másiktól mindent. szerett•tet és jútékot eg~·aránt? .\"em 
t•g~·ehek ezl'k, mint a természell•s hínís és a vele kapcsolatos uralkodási 
vúg~· ,-adhajtásai. ldöwl ezl•kböl fl'jWdik ki a féltéken~·ség. mitsok elleni 
úskálódás, a zsamokoskodás, az ünzé.~. a kapzsiság hííne, mel~· m•m tt>kint 
sem Istent, st•m t•mhert. és szúraz szt•nutwl és irgalmatlan szívwl nézi 
músok m·omorát és szem·edését. 

Azonhan t•zek csak ,·adha j túsai a temu:•szetes hírás,·ág~·nak. Lehet 
t'zeket nemesíteni, jó irán~·ha is fejlesztt•ni. l>e ehhez sziikséges, hog~ a 
g~·ennek ebben a korhan megismerje. hog.v nem nlinden jó, ami annak 
l ú Iszik. t.'•s hog,,· a \·alódi jók küzött is nm kiilönhség: hog) az an~·agwíl 
tühlwt ét• a szl'llem. a tl'stnél a lélek. a jútéknúl az t'•dt•san,,·a szeretelt•. 
s \'égiil, hog.' a h•gigazihh érték. mit hími érdemes. az lstt•n szei'Ptett•. 

Ha nwgisnwri az öntudatra éhredt g~·t•rmc.•k a földi jók közti kiilönh
séget, ha megisml'I'i a tiszta igazsitgot, hog~· a legjohh. amit hími lehet. 
az az Istl'n szt•n•tt•tl'. akkor nt•m kúrára. hatll'm hasznám lesz ldki 
fejlödésélwn a tt•J·m(•szetadta híráslúg.'·· lia értelnw látja az igazságot. 
akarata köwtni fogja a hel~·ese11 irán~·ított értelt•m sza\·át. mel~· az igazi jó
felé hajtja . .\"em aka•· már magimak mindent. hanem mirulig csak a johhat. 
.\ természetes hírás,·úg~·ból fakadó önzés u. i. megmamd lwnne. és l'l. 
kén~szt•ríti. hog.'· keresst• magiwak a johhat. l )t• l'Z má1· Ilelll lesz kímélet
lt•n, másokat letipró kön~·örtelenség, hanem szl'nt ünzés. mel.v csak t.'g)'et 
akar: az igazi jót. az Istent. Istent aka•·ja hími, az ö szt••·etetét akarja 
mt•gszt'l't'ZIIi s hog~· t•zt magút'•nak monclhassa. szín•st•n lt•moml a jittt'•k
ról, nwgosztja sziileim•k szt•t·eh•tét és szín-el-lélekkt•l örül kistesh·érkéjém•k. 
Ell•k ug~·an még csak ,-i•·úgok, a megnemesített hírús,·ág) ,·irágai, de a 
fl'lnött korhall höséges termést hoznak és mint fell'l>aráti szt•t·etet. mások 
ntg~·onimak meghecsiilést.• és últalúhan, mint az istt•ni és t•mht••·i tör,·én~·ek 
l isztl'letht•Jt tartúsa j d t• n tkt•zttt•k. 

3 .. \ kisg~·ermek má:-oik jellemző tulajdonsága a khánc:-oiság. Mindenhol 
ott ,·an. mindent littni. ismt•rni. tudni akar. .\z t.•mhe•· l'lllwn a korhan 
ttag\on sok ismt•n•h·t• lt•sz szert. .lt•an Paul szerint az emher a né•r,· t>lsi) • l", 

I'SZit'lltWht•n töhlwt tanul. miut a n(·g~· t•g.wtemi i•v alatt .:!) '\l'm köm·wk-
hl'•l. ha nt' lll a lll i ndi'HIIa pi i•IPthííl. ll.wukor :-owrzi mt•g azoka t az ist;lt'J't'
lt·kl'l. mt•l.' l'kn• az t'•lt•tlw11 sziik:-ot'•gt~ lesz, s ml'lwk ni•lkiil holtlogul11i nt' lll 
tud. · 

.\ g~ t'l'lllf'k azonhatt lll'lllesak ismeri. hartt'lll éln• wi is akarja az élt• tet. 
Egész i•ll'lt• az iiriim i•s holtlogsúg kt•J't•si•si•lwn lllt'J'iil ki. \lirulen tl'ltétwk 
rugója a hohlagsúg. az iiriim .. \z iiriinwt p(•clig Ílg\ ,-(·li PlérlwWtwk. ha 
utimozza a fp)uültt•kt•l. í g~· azt;\ n mi Hd t• H t'sl'lt•kedt•Ú•ht•H mt•gtalúlha tó al. 
utú11zás. .\ g,wmwk IPgkt•dwsPhh foglalkozúsa. uwl~·lwu legtühh örönwt 
talúlja. a júték is m•m t·g~l·h. miut a utitult•Jntapi t'>lt•t t·g~· l'i•szlt•tének kicsi
~~~ íll'tt lllétsa. 1\.iilöHiwn. ha ,·izsgúljuk a g~ t'l'lllt'k i•lt•lt~t. az Pgész m•m mú:-o .. 



A külsö hatások szerepe a kisgyermek lelki fejlődésében. 87 

mint utánzás. .\ beszédet, a jiu·úst utánzússal tanulja meg. _\mint ezeket 
utánzússal tanulja meg, éppú~~- gondnlkozúsa. érzésvilága, cselekvésmódja 
is köm~·ezetének jegJeit hm·dja magán. Csak meg kell fig~·elni a kis
g~·pmwknek hánúsmódjút a cselédekkel szemben, vagy érzületét a szegé
~~~ t•kkl'l szt>mhen. Tl'ljesen eg~·ezik az a család töbhi tagjának bánásmódjával 
{•s érziilt•tén•l. . \ hazugsúgo t, kár·omkodást, vagy illetlen beszédet, szintén 
utúnz:ís últal sajátítja cl a g_,·crmek . 

. \ ~~-t·rmek leki fPjlődésére h•hát nem közörnbös, hogy mit lát, vagy 
hall. amikor· mindt>11t isrnemi és élvez11i akar. Ha teljesen földhöztapadt, 
lstPrml'l és tör·,-éll~·eivel mit sem törődö, an~-a~ias élctet lát, ez tetszik neki, 
PZI szt•reti. és Pzt is utánozza. mPrt ú~~- gnnciGija. hog~· ehben találja meg 
üri)m és holdo~ság utúni ,-úg_vának kielégítését. Ha pedig ol~·an életet lát, 
nwl~·hen a lélek az öt nw~illetö hel~·et foglalja el a testtel szemben, ha lát 
lsh•nhez t•nwlkt•dö, szPp, Isten törvén~·eit megtar·tó életet, akkor benne is 
t•z fogja kiváltani az ör·ömet és h:J]dogságot. Életének mintája ez az Istent 
szl'retö. lélekkel töri)dö élet lesz, é~ lelke nem lesz szárn~·szegzett, hanem a. 
földi t'•lPthül föl tud cnwlkedni Istenhez. 

'•· Eddig Júttuk a kiilső halilsok életirán~·t adó szerepét a gyermek 
lt•lki ft>jlödéséhen. .\ kö,·etkczökben már arról kell szólnom, hogy mi a 
lt•t•ndi)jiik a hatásokat illetőleg azoknak, akik bármiképpen is hatással 
ll'lu•tnek eg~- bontakozó g_,·crmeklélekre. ha azt akarják, hogy a ~-ermeknek 
nt• kárára, harwm hasznára leg~·enek . 

. \ legfontosabb, amit tudniok kell, hogy minden hatás eredménnyel 
jár. és annak n~·ornp a lélekből kitöriilhetetlen. )findenkor arra kell tehát 
tön•kedniök. ho~~- soha senuni rossz hatás ne érje részükről a gyermeket. 
l·:gészt•n tt•rmészetes, hog~·ha a g~·ermek rosszat lát, vag~· hall, ha vele 
msszul búrmak, va~~- t·g~·t•nesen r·osszra tanítják, lelke nem fejlődhet jó 
iriln~·ha. .\ jóirim~·ú t't•jli)déshez jó hatások kellenek, miért is arról kell 
goiJ(Ioskotlni. hog~- minél töhh jó hatás érje a ~yermeket. .\ hatások JÓSá
gilnak meg,·izsgálásáHál azo11han nem szahad fig~·elmen kívül hag~·ni, vajjon, 
az ilh•tö hatás megfelel-e a g_,·ermek fejlettségének. Egyanígy a hatások' 
mt•Hn~·isl-gét is a g~·ermek fejlettségéhez kell szabni. ~em eg~·forma 
n. i. a g~·t•rmt•k befogadó képessége. fg~- az első napokban, söt az egész 
t'st•cst•mi)korhan a hatásokat menn~·iségileg a legkisebbre kell szorítani, 
mt•r·t a testileg és lelkileg még fejletlen g~·ermeket a sok hatás ide
g-t•sst; h•szi . 

. \ ll•IPk jóirim~·ú fejlödésének azonhan nem elégséges föltétlen az, 
hog~ e~ak jó hatúsok t'•rj1;k a g_wr·Hwkl-t. hant>lll sziikséges még a hatások 
lll'l.Hs irc'tn~·ítúsa is. 'lt>rt ll'lu•tséges, hogy eg~- önmagáhaméw jó hatás 
m•m jó. hauem r·ossz irán~·ha fejlt•szti a g~·ennek ~eikét. lgy ? tápl?l
kozúsi igéuY kit•légítése, ,-a~p· a szen•tet, önmagukban JÓk, é.i mégrs. ammt 
l'üuh'hh láÜuk, sokszor rossz eredmén~·t hoznak létre. .-\ hatások jó és 
lu·l~t>s irúu~·ításáuak titka pt•clig az. ho,!!~· a g~·ennekre bármiképpen hatást 
g\ akOI'Ió l'O'\·éu lt>g~·t•u tudatúhan annak. hogy nem a g~·ermek van 
;;;·.l't·ltt•: ha~~·m () \'811 a g~·ermekért. akinek a földi élet által az örök 
hazúha kPII eljutnia. :\t•m hasznúlhatja tehát föl a g~·ermeket önző 

:l, \lan'lo·ll \lih;'tl_, ol r.: t=:lo•llani aolotts;'t~rok oitl•rt!~kt•ll•se a no>n•lés rPnols7.1'r•'•lu•n. 

1\at .. lil..u~ \o•wl!·~ \1\. l·d'. 
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vágyainak és céljainak szolgálatába, nem hánhat vele saját kéu~·elme 
szerint, hanem önmagának megtagadásávaL önmagáról ,·aló teljes lemon
dással, neki kell a g~·ermek örök feladatainak szolgálatáha állnia. 

«Tagadjuk azt a tételt, hog~· az élet erői elfecsérlésre ter·emtettt'k. 
Minden életerő felhasználást és kifejlődés t sürget.,. E sza,·akból kö,·et'
kezik egy másik fontos tudnivaló, nevezetesen, hog~· a kíilső hatásoknak 
senunit sem szabad eln~·omniok a g~·ermekben. P. i. a g~·er·mek életéheu 
is érvén'-·esül az erők meamaradásának tönénw. Ha t••rn•s erők, m•r\· ,l CJ • e. . CJ. 

képességek, fejlődésük közben a kíilsö hatásokban akadál~-ra találnak. 
azok más úton, de mégis kifejlődnek. így hiába\·aló kísérlt•t a gyermekben 
uralkodó kíváncsiságot, a külső világ megismerése utáni ,·ág~·at eln~·omni. 
Bárki, bármit is teg~·en, a g~·ermek csak f~g kérdezősködni és ha illetéke~ 
hel)·en nem kap kielégitő feleletet, illetéktelenekhez fordul. Az dnJomás 
helyett a hatásoknak inkább a jó, hel~·es irán~·ba kell beállítaniuk a bonta
kozó s kifejlődést sür·gető erőket. Mert minden f'rőnek nwg,·an a maga 
jó rendeltetése. Hog~· nem azt szolgálják mindig, azt nag~Tészbcn a rossz 
és rosszul irám·ított hatások rm·ására kell ími. 

A hehtelen irám·ba tévedt erökuek heh·es iráu\'ha ,·aló ten•ll>sl>nt'•l 
megbecsülhetetlen érték annak számára. aki tőle jö,·ő hatásokkal irán~·ít
hatja a lelket fejlődésében. hog~· a földi, an~·agias ,·ág~·aknak. törehések
nek, a lelkiélet terén is megtalálhatók a nekik megfelelő tíu·g~·uk, és hog~ 
a test és a lélek erői kölcsönös ,·iszom·ban ,·annak. Ezt•khöl u. i. az 
következik, hog~· a testi törehések átvihet6k lelki síkra. fg~· aztán. ami a 
földi, an~·agias téren rossz és káros lett mlna, lelki tér·en hasznos. fejleszt(~ 
tén~·ezö lesz. Például az uralkodási vág~·· ha földi dologra irán~·ul {•s 

ezekben taliti kielégülést, a lelket mcssze ,·iszi örök cl>ljától. .\ lelkiélethen 
pedig ug~·anez az erő. mint nag~·ohh és nag~·ohh tökélt•tt•sség utiuti ,·ág.'. 
hathatós tén~·ezője a lélek jóirán~·ú fejWdésém•k. :\ lt•sti cri)km•k és Wrek
''éseknek a lelkiélet síkjára ,·aló irán~·ításánítl azonhan fig~·t>lt•nuuel kdl 
ll'nni ar'l'a. hog~· ott is ug~·anazon ir·im~·han mííküdht•sst•m•k. miut amil,\t'll 
irám·han miíködtek mlna a testi élet tt•r·én. Emwk f'il!wlemhe\·étde uélkíil 
minden fáradozíts eredmém·telen mlll'atl. ' · 

Istl'n a g~·ermekhen a jö,•ö holdogságút, mg,,· holdogtalanságút h•tfp 
az ~mberiség kt•zélw .. \ g~·er·mek a jö,·ü emlwre .. \ jih'(i pt•dig ol~·an lt•sz. 
anul~·t•nm~ n kíilsö hatások ft•jlt·.~ztik a jt.véi t•mtwrf..t .. \ külsii hatások 
lwl~·es irím~·ítúsa azonban. nag~· dolgokat khíut mirulnzoktól. akik ,-,íllal
kowak arra. hogy a Wliik jihíí hatúsok ídtal r{•sziik IPg.wu a jihíí t•mlwrt'·
rwk kialakítúsúharr. Elíisziir is isrut•r·rriiik kPII az últalúrros l.!'\ t'I'IIIPki tul a j
donságoka t. az úl tal ú nos f l'J. Wdi-si tönt'•u wkPt t'•s azokrrak · t"''·t'·u i ado Ú-. ~. 

~ágait, akikrwk élPtiritu~·ításúhau n!szt wszrwk. Orrmagáhan a g~·t•rnwk-
Ismeret azonhan nem ell•g. Sziiksl.•gt•s a lwi~Ps t•tikai t'lwk isnu·r·l'fp i:-;, 
me rt ezek nek megfelelí)pn h ll a g~·erruek lt•lk i fe j liid{•s{•t irí111~· ita 11 i. \li n·l 

.FOUH:\S\Jl. :\l\. A 1\. •'•; .~I'[JPdl.-iin,\'l't'lo: \lar!'ZI'II \l ih:'.! y dr.: .\ l>oulako/t'• i•lo•l. lll. 
\\·.,szt•h Ütliin tlr.: Bt•\.l'll'lo•s a w·,.,.J,···Iutloua:'ul\ l>a. 
Gm·kll'~ Lajos dr.: :\ j•·llo•mn .. , .. J,··s m•'" lj a ,·., ,.,;l,.;;,,.j, 
l\larczt•ll .\lih:íh· tlr.: I::ldtani aolottsitl.!llk (tl,-·rlo"·k..J,· . ..,. a ,.,.,,.J,·., ro·n:lsl•·rélu•Jt. 

Kalolikus :\e~·l·lt)s XI\. hf. ~ 
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pedig a legmaradandóbb hatások leginkább a mindennapi életben érik a 
g_wrmcket. a hcl~·es etikai t•ln•knek me~feleli> éll•t eleugedhetetlen. .\agy 
dolog ez! l\légis nlindenkitöl megkívánja a jövő boldogsága és az Isteit 
dölti számadás, amel~·ben majd felelni kell, miért is fejlődött rossz abból 
a ~~·ermekhöl, kihen éppúg~- mcgmlt a jónak a lehetősége. mint a rosszé, 
s csak a kíilsö hatásoktól függött, hogy nwl~·ik fejlődik ki benne. 

Fr .. lnumd O. F. JI. 

FIGYELŐ. 
Várjuk az államhatalom sáfárainak megtérését . 

. \z utóbhi icWill'u mát· e,!(észe.t általimus az a megállapítás, hog~·ha az 
cmlwrist'·~ lll'lll lét· uu·~· n>,!(síí pusztulásba kerül. ~li ehheu az igazság:) 
Fl'll'letl't ket't•stem. Léll•klwn átfutottam a mllási. tudomim,·os. művészi, 
politikai élet tereit és kutattam a rajtuk kiizdö-,·e~·~ödö emherb~n a meg
t(•r(•s jdeit. És hála Isteuuek sok mea kulpát találtam. tg~- most már nem 
kell feladnom azon mt·~~~·()z()dést•nwt. hog~- a törtétll'lem szekere még hl• 
fog t'•d.:ewi eg~· johh kor biwrlalmáha. _\ ,-alláshau nlindig töbhen és 
töhlwn kl't't•sik azt, ami a mllás léu.w:.re: megteremteni a kapcsolatot Iste u 
(•s l'llllwr küzött. Biztató n•méu~·t n_mjt t'Z a ,-allási élet föh·irágzására, 
lllt'rt r·áfognak l'szmélni az cmhet·ek, ho~.'- a keg~·elem az a kapocs, mel~- a 
,-(·:.rt•st a \"é~tl'leurll'l öss7.l•köti. És ha t•zt megértik. ker·esni is fogják a 
kt•g.n•lt•m fotTúsait. hog~· ahhól mt•rítsl'lll'k. .\ hulomim~· i~azi embereiu 
is feltiíuií ,-últozásokat lútok. \'isszatérm•k an·a az alapra. mel~- nélkül 
11 i u c..; igazi tudomim.'. ~l úr ln•látjúk. ho~~ \·an Isll'll. Ezt• n az úton majd azt 
is nwglútjúk. hog~· () a n··~telt•u Igazsá,!( és a teremtdt i,!(azság csak 
azt"•rt igazsúg. llll't't az Istl'll gondolata. lg~- a tudós célja lesz megtalálni, 
kihogowi. az t•mlll'riség dé itllítani lstl•n goudolatait. A művészekkel meg 
mintha t•g.n•m•seu csoda tör·tént wlna. ~lég alig piu· he. hog~- a rútnak. 
a hat·móuiiltlannak mltak tmhadút·jai. ~(ost meg a katakombúk misztikus 
tnt"·l.' t'll taliiiom iíkt•t: idt• jiittek mt•gisnu•rni a lélek (ts a szellt•m tin·latait. 
lwnHÚJJÍÚÍt. ritmikúit. Ht•mt"•ljíik is. ho:.r' nu>~.r sokat till'lwk t•ll•nk han~.rban. 
szíuhPJI. l'ormúhau. nwzdula tha 11 a lt'•lt;k [.!1;zda~ ,-ilúgúhól. L 

Szt'•p. 'igasztaló jl'l('k. ~lúr csak azt'• rt i~, me rt últalános. A politikai 
tí•n•n azonhan csalódús ért. .\z államhatalom sáfárai nem akarnak megtémi . 
. \nmim m•m, hog~· a \'értanui koronút sem sajnálják attól, aki az Isten 
últat" nwghatúwzott alapokra akat·ja terelni a politikút. Pt•di!{ a politikusok
nak is llll'~ kdl térniök. mcrt az (í \'t•tkiik. hog~· az összl'S hatalmak közíil 
IPgh•r·mt"•kt•th•twhh az úllamhatalom. 

lnHtdú hótlolattal homlok lt• az lsten hatalma előtt. meh· létbe hozza 
(•s tartja. moz~atja. kor·mún.mzza: Mtt'li a létl'zö!wek mérl!etet~en. s?kaságút. 
llúlatdt szh·wl c~otlúlom a papr hatalmat. mel~·nt•k l'l'l'Jl' km.ntJa a ter-
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mészetfölötti élet kapuit é; a kisul!árzó isteni életel az emberi lelkekbe vezeti. 
'lég az emberis{>~ hatalmát is mcghámulom, nll'll~·t•l rahi~áha szodtja u 
teremtdt világ szürn~-ü cnet·giáit. Csak mikor az államhatalom meddőségét 
nézt•m. fog el a kesedíség és kutatom: mi az oka annak, hog~· c hatalom 
nem hozza nw g g~·iimölcscit, nem éri el célját? Talán nem d ég t•rös? 
'"em! mert az államhatalom magában foglalja mindazon jogokat. md~·nél 
fogva az állam tagjai arra kött•lezheWk, hog~· a cél: a közjó l'll>d•sl>n.• 
küzn•müküdjenek. 'légis nem találok a történelem fol~·amán ol~·an államot. 
nwi~Tc n~·ugodt lclkiisnwrettel rámondhatnám, hog} hiztosítja az i~a;Ú köz jót. 
m~~is ol~·an állapotot, mciJben 'II'"DE.\1\.1 megszcrezheti magának azon 
lt>sti és lelki javakat, mel~·ck a földi holdo~súg elérésére szíiksl>~esl'k. 
"ert ez a közjó és ez az állam célja. nem pedig az, amit a hatalmon le,·ök 
tl'tszésiik szerint megállapítanak. Tehát, ha az úllamhatalom nem éri d 
CC:•Iját. ennek okai az államhatalom hordozói. .\kíu· tudatlanság, akár 
iim>rdek az akadúh·a az úllamhatalom hathatós énÍ>nwsiilésénck. mindt•n
ki·ppen bűnös. híinös. ml'rt a hatalmat a CC:•I elér~sérc adta az lstt•n! 
\.étkezik tt'ltát az államférfi mgv úllamhimtalnok. aki a közhatalmat m•m 
a cél elérésére, ham•m saját, t•g.n•st>k. hizonyas osztál.vok ,-a~r,v pártok szol
gálatáha állítja. .\ddig szó st•m lt>het johh korról. míg a hatalmasok •·á 
nem dühhemtek súlvos mulasztásaikra és nem kert•sik. m•m alkalmazzitk 
azokat az eszközökt:t, md~·t·k az államot céljúnak dt•r(•sl>t'l' wzt•tik. 

Ha tt>hát igaz. hog~- az államférfiak csinálják a lül'ténl'lnwt. akkol' az 
is igaz, hog~- az ö nwgtérésiiktiíl fii~l! a jö,·ü. nwl.n•t szprl'fru'•nk, ha johh 
lt•nnl'. Ezért ,-{u·juk az államhatalom súfitl'ainak nwgtér(•sl>t ... 

Ne vess el. 

Fr. Otluwír O. F . .ll. 

r nun. sokat kiizdöttt•m Elll•nt•tl. 
akal'atlan m•r,· crö<r-akamttal • e-. 1:) o ' 
dc most mát· hánom nlinden hiínünwt. 

Fogj nw g. me rt nt•m hul ok hi zion jámi: 
láham ~~l'n~c s a szíwm hús-rwh(•z. 
a ~íi;..riim. hajh. m(·~· milllli;..r ;..ri~ás1.i! 

(;,Ú~\ítsd a J(rham. kiirrmílsd a szÍ\PIII: 
Eit'·d 'tllllluk. 111Írrt llll'l.ri'OI..i,anl tilúrr. 
IPlkPm csak \Mad. t·s~rk \(riad piltt•rr ... 

llujlítsd a porlm ad•los rr.Htkam, 
,-il!~ ázd a h•rn•m, ciPIIHt;..rÚ!f szóma l : 
szt•nt kt•zedm•k rajllllll halalma nm. 

B(mó IPikl'lllllll'l. kiinm ps szPnll'l..kl'l 
orki11tos liltal'hól lloz;,úd jiitlPIII. 
lmm. szt•n•ss: '"" H•ss Pl. lll' \Pss Pl!: 

Fr. IJM11 O. F. M. 
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"t P. Ede. 

Hófelhők gomol~·ogtak sziirkén és himatosan a ::\látra felől. Gomo
lvoutak és uem törödtek senki,·el. Sekik nem akadáh· a m·omor · e(J'dormán . e v • • e. 
hefödik hó,·al a házak födelét és az úton ellmlott hajléktalan koldust ... 

.\ag~· zaj zavarta fel a csendet. Egy óriási madár úszott a levegőben . 
.\lcgállt ziu·dánk fölött és egy darabig lebegett . .\Iajd egy tollát hullajtotta 
le és tovarepiilt. Halálmatlitr volt, g~·ászhirt hozott . . . Dalos lélek repült 
,-issza égi fészkébe, P. Ede, a Mariana Provincia fiatal tagja, az <Ifjúság:> 
ll'lkes dalnoka meghalt ... 

.\ Jeghalt! ... HogJan lehetséges ez? ::\lég az imént dalolt, ferencesen 
i•s nutg~·arosan, még pengette lantjának ht'u·jait és most elnémult ajakkal 
l't•kszik . . . a lan t húrjai szélpattantak ... 

lia költő lennék, ·<dalolnék az egJik síron i. Dalt. Fájdalmasat, vagy 
lirömtlalt? Szívettépőt! 

Énekelnék P. Ede sírja fölött, aki ilJcn fiatalon itt hagyott bennünket, 
d me nt , a szentek csendes égi otthonába, hová az ember szennyes földi 
testtel nem léphet be soha, soha, soha! :1 

Szemedésében is dalolt. .\em tudta elvenni tőle a mosol.yt, amit maga 
is kincsének tartott. (Egy kincsem ,-olt: a csillogásom )) , - írja eg)·ik 
kiiltemén~·éheu... Igen, csillogott csendesen és hájosan. Szíve nlindig 
Zl'nt•lt, mintlig rag~·ogott: 

. Ha rámtapostak, fel sem ,·ettem, 
lolt elé(J' aki sírt hehettem · 

O' ~ ' 
Én csak csendeseu, clhag~·ottan, 
Hag~·ogtam, mindig csak rag~·ogtam >. 

Hag~ogott dhag~·atottan. Kö,·ecskc ,-olt ö az élet tengerpartján, 
kicsin~ ke kavics ... liegtetszett eg~· Valakinek, az Isteng~·enneknek; felvette, 
új gún~·áha öltöztette ... Hégi fén)·e megszünt, g~·öng~· lett belöle és most 
tiindököl a magas éghen! 

P. Ede 11~ ugod j hékéhcn! lmitdkozunk J~rtl•d, imádkozzill értiink! 

Egyházirodalmi iskolánk. 

/\ it•tl/1111 " J··~l.v:ü/;iin.vr·bi./. 
Ti•tl ik a nmk nr•·.!.!t.rj rlúo;a 111 :'m ,;tnkú,os iill·.·winkt'l a félt·' i 1 itsgúk. f,-;J,.I! al t rnbriú

l~t~t 1ak1 láta,; J,.,··,.;l.iiliído'•.; 111iall 111i1rl'. lo'\-:'111 kt•t.tlliik 1111').!. 
Fl. Eln;·,J--aliÚIIk ln11.1lilolla at lskolúl. lro;.:-1 •'ll a jul>iiPIIIIli l'Sllt•mlöl SI.Ot'galouuual. 

lllllllk:'•,;s;i).!).!al. fo~owllab!J '""'•kt•u.' s•'•j!gel 1",!.!.' iik emlt'•kt·/Pit•ssú. \'ig~ ünk munkásságunk!Ja 
,··ldo·l. k .. ,h •·l s tdj .. s iiut.,.lt·lnst'·gg..J állí l suk te~wtst'•g•·inkd a köz érdekébe. A jö1·ö 
r;·u,k ,,·,r. Lo·lk•·sílsl'll J.r-uuünkd at. Iskola t•tltli~i mü!,ijJ,··s·•, Plüd:•ink p•'•l·lúja. 

(' lt:·siiuk 1. sz:ima: Fr. Lip·:'t Sl•!nllwszt'•tiP, nwl~· .. t a !Pr'l'i<írius lt•sh·érl'khcz inté1. . 
. \lkal 111 i J,..szl•tl :--;,,.111 J,'lls,.[ iilllH'J"· ... ,., í·pp,.n Pt.Í•rt SzPut .fú1sPf és Szent Fer<'lll' 

.\lliurk kiúiilti lrasoHI•'osÚ).!OI f•·jt .. ,_reti. :l. st. ·<Ha.mnuulus Lullus ,j(;Í).!Ilt;li'IP > Fr. lh·n~·hért 
tar; 11 1111;'m.' a. nu·h },..n a ua j! l mi,;sliúu;'rrius bült·s,.lii 1 ii<Í).!IIÍ•zelé\·el isuwrlt•l 1111'1; henniinl..et. 
:~. "': Fr. \(;1.n·•·llin: F•:n·n•·•·,.udi•·k a Japán missliúk történcté!Jeu c. dolgozat;íhan 

n·ruliinkrwk Jap:'mloau kif,.jt .. ll mi,;~ziú" unikiitli•st'•t isnwrtettc. 
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:\lásodik ülésünket ápr. I-én tarlottuk a kö\elkező tárg_\· akkal: I. sz. Swnlln~széJ, 
mumlulla F1·. Oltoká r. A nag~ böjti idő gyászos hangulatál, tit• főkép a fPkl'lo·\·as;'tmapi 
ll'fál)ulozoll ken•szt hozzánk intézett néma beszédét lopta sún•inkbe. 2. sz. F1·. KPresztt'·ly: 
Az Egyház tanítása a \·ag~·unfell•slegrül. 3 .sz. :\lécs L.: Ecce Humu c. kölll'lllt'n~·íot 
sza\·alla Fr. Szaniszló. 

:\lá jus 2-án tartottuk 3. ülésünkPt. I .. sz. Fr·. Gilbert: A szociális kénll·s l'el'l'nc"s 
ull'goldása. A szl•rző korunk legégetöbb problémáját hozza összhangba a fert•nct•s sz .. lleua
mcl s ig~· akar lenditeni a nyomorgók s nincsll•lenek kegyetlen helyzl'lén. 2. sz. Fr. 
lll•nriktől "ú j élet az üsi forrásbúb. Értekezés. Három pécsi \·érlanu n•mllársunkról 
Pmlékl•zik meg, akik az er·ctnekek kPg,\·etlenkeJéseinek estek áldozatul a X. Y lll. st.-han. 
:t sz. A tékuzlú fiú c. kült1•mén~· bírálata. Szer·zöje Fr. Béda. 

A szép szíuuhan bl•érkezctl munkák elbírálása miatl gyakrabban kl'lll'll üli~so·ink..t 

ml'glar·tani . 
.\t·g~···dik ülésünket máj. ti-án tartolluk 1. sz. Fr. Flhiusz: A mag~· ar fer·t·uc•·s 

Egri .\orma eiuund ismerlelte az Egri .\ormát. :l. sz. Fr. Emil mutatja J,.. a ft·n~IICI'o; 

hatást a mag~·ar lélekr·e. ~A mag)·ar lélek és a feren('{•s szellem» lanulmim)·ában. J. sz . 
.Fr. Gedeon ~Zl·nt Fen•nc At~·imk eucharisztiás lelkületét \·etítelle elt'•nk SzPnl Fen·nc 
i•s az Eucharisztia c. elmélkt•Jésében. 

Ötödik ülésiinkPt máj. g-én .Fr. Lipót kezdte A tarzusi lelkin~zér· c. dolguzal;'l\al. 
ml'lyhen bepillantást ll)·ertünk a nemwtek apostolának és Szent Ferenc At)·ánknak gon
dolah·ilágába. 2. sz. Prohászka Ottokár a papi eszmén~-röl c. dolgozathan Fr. Uttokút· 
isnll'rletl'll uwg a nag~· mag,\·ar főpapnak a papi l'szmén)·ről formált gundolalai\ al. 
:t sz . .\e n•ss el és Yág)·ódás me~eszép ún•k után c. költemén)·l'k bír·<ilata. ~zcrzöjiik 
Fr. Béda. 

liatoJik ülésünket május I 5-én tartottuk meg a kü\·etkező számokkal: 1. st. « .\ 
Jézus ~zh·e-tisztell'l dogmatikai alapja és tárg,\·;u Fr. SzanisziútóL A sto•rztj skulasttikus 
múdszt•rrd \·isszaH"zl'li a Jézus Szh·e-kultuszt a hüposztalika uniúra és a Krisztus so·nl 
•·mlJl'rst'·g•· imádásának dugmájára. 2. sz. A dderminizmus sorsa S!.l'lll Tarw'ts (·s ll. 
Duns Scotus tanításában. Írta: Fr. :\len~·hért. A szerzö Szenl Tamás és Scotus tll'lermi
niLmus-tanál állítja "~.Hnással Sll'mbe. 3. sz. Fr. Amand: A külsü hatásuk Sl.l'rl')"' a 
kisEr~•·rnll'k lo·lki i't•jlütlést'•hPn című érh•kPzt•sl•lwn kift•jti azokat a kiilsü to'•n)Púikd. 
llll'l~·~·k hathatúsan hl'fol.\·irsolják a g~·l'rnwk lt•lki kialakulását. '•· SI.. Eg~· rt'•)!i l'S7.tt·rgollti 
misPküu~ ,. rímíí ft·loh·asásáhan Fr. Liilor tári a Plénk koloslorunk \lát_,·;'rs kiníl_,. koraheli 
misPköu~\lll'k szá1111111kra eddig Plrl'jlt·ll ért.:·kPit. ;,, st. l';ílfurtlulás. e. Pllwslt•ll·s Fr. "~"~•'.,( 
toll á !Júl. 

:\l;íjus Jli-;ín púliil(•sl lartotlunk. Jlll'l~·en a kün·lkPzÜ dolgozatok mllak a 1111~!-l'l"·•w'·lo'·s 

l{arg.' ai: J. SI.. Fr. lldo·for11: .\ :o'zt•uthárums;Í!Z tlo!-!'lll;'aja t•s g_, akorlal i alkalaual.:'asa :-'will 
Bouawutúr;íu;íl c i•t'll'kt•zo:•st'•lll'u a Szt•llthirrolltS<Í!Z titokzatos. lll'uslj t'•IP!t•l ruulalja lw. 
H<í,·ilúgíl. mikl·p flit·ko'·,zi t~rlo•lml•n•l a Sl.o•nífi Duklor o•zt a llta!Zaszlos islt•ui-lwlsli •'•11'1 .. 1. 

'!. SI. Fr. Uaszlo'o: Etatlo'•k .. zo'•o; TiiZI's G:íhor-rúl l'. liirlt•llo•lllti \ is<!.apillaul;ísiahau (,.írja a 
ll al!.' lit'\ Ü frallt·i,I..:'utu" t'"""'."' "'''~'~'P'··I llwl:l\ ;'ar \·i,;sta fo)!lalú ... ialoau. :1. SI. Fr. l ;,.11;.,: 
\z {oli·, .. ;·,("J,·., t•roJo),··uaioja o· . .(.,(:t.l/alialoau a lt-.;li iol•"•ri·,("(,·., ..... ol l:'at':t\al a l•·.~··aj:alol• loi.•l···.:tiai 

llll')!ialla('tl:i,.,i,. aLa,l'jiuL a (,.)("iJ,·Iu·ls.··~··k ;'tliir;·,("(,·.,,·.l p•·di:t B. lluus :-'k .. lus f•ll'lloa ,.,(".,. 
sÚ!o!ÚIIak lallil\al oldja 1111'1!· 

l!letünkböl. 
' l '),'Ifj . . 

Fr. \.lurj•ill U. F. l/. 
jt'J.!,\"/(j. 

újév. új iiriimiik. új ~~~udok. \lit horol rual{:iloau "'- a uu'·11 llll')!hnulatlau ro;olllilg' ... 
.:\li \·an lJl'IPg~·ömiiszöln! ... LPginkálolo tojliiuk fiigg. fj,lladolkollllllk, hat:'onlll.tmk. hi11.unk. 
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imádkozzunk. lmádkozzunk, hogy eljöjjön, amit remélünk, a szép, az ideális és elmaradjon 
a lucsok, a piszok., a közön.Y' s a lehangoló ,·áratlan. In nominc Domini ... 

A prt>parációk elkezdődtek. Jut belöle mindcnkinek. 
A ,·izsl{ák jan. 7-én kezdődtek és 24-én végzödtek. 
Az l'lőirányzott tárgyak: 
A felsösöknél: újszövetségi Szentírás, morális (de praeceptis), dogmatika (De Deo 

u uo l'l Trino) és sze nt szónoklástan. 
Az alsóban: Dogmatika (fundamentalis), moralis (De principiis), egyháztörténelem 

és palrolúl{ia. 
Jan. :! 1. Ft. P. PrO\iuciális meglíttogalta zárdánkat. Élvezetes és örökké emlékezetes 

ú rút szt•rzl'lt nekünk, fiainak. A S~entírás-ó•·án elnököl ve ugyanis kedves előadásmódjával, 
al~ai szcrclelén•l magyarázott nekünk, kérdezgetett minket. Köszönjük soha meg nem 
fog~ alkozó, e ll·n~ !Jöt is nyih·ánvaló atp i szcrctetél. 

Jan. 2 á. Első látogatásunk a ~látrábau. Az ön• g ~látra aluszékon~·, ködös szemmel, 
l'snpasz ánasá~gal fogadott minkct. A ~láriácskánál, az erdő néma hangtalanságába 
lol'leénckl'llük kt•tlvl'S ~lária-éuekünket. Majd nyáron sok szép madárfüttycl az újraéledt 
:\lútra ,·iszonoua figyelmességüuket. 

Jan. 2j. SzPrctett Def. Magiszter Atyánk a félhi kongresszusra tá,·ozott . 
.Jan. ;{ 1. Ali![ n~·ujtúzhattunk bele tÍJ<•s n~·ugalommal a szünl't felüdítő kényelmes

sl•![t'•J.... máris a 'égért~ jutottunk. :\ 1míso.lik szemeszll•r megkPztlödött. Veni Sanetc 
:o'pirilu~ .. 

Fdor. 1. ~wuior IPsh·érünk nwgkezdh~ a próba-prédikációkat. Szép sor áll még 
······~,···lit•. 

Fo·lor. 1 • Ho·kollckl'iús ua p. :\la![iszh•l' .ll.' á uk mt•gkPztlett téu1akiirt'•t Loulogalja 
o·l<;ttiiuk. .\z igaz papi életre ,·alú t'Pikí·sziilés, kh·ánalom llt•nniink. Hivatásunk 
listt:'tnl:'tlitsa l,.j,;'lllja azt. :\ pap Krisztust jdPuíti és dicsőíti mPI[ éll'lé\1•1. Ll'iki elkor
,.,.tdása n·tt .. uo·l•·s. .\z l'lkorcsulást nwgakatlál.vozz:t s a h•ljes lf•lki kif<'jlőtlést elősegíti, 

a I..Ikisl•![. iimw•~[lag-at!ás. iiult•g_,őzés. :\ IPiki "ll.'·•·nst-.I~·ozolls:íg. a kristál~·tiszta papi 
lo·lküld amtáu lltt•llo'o l .. sz 1\risztus oszlatlan har;ítsá~[ára. maradéknélküli bírására. 

Fo·lor. 1 ;,, P. \la~[is.r.lo•r Uwír és Bt'•tla lesh·érPkd Egt·rbe kiséri<•. Lázár lesh·érl 
ati·rl. h:og-~ lt·lki lii!,hl .. to·l. n••·gkiiliinbii.r.ll'!ő j,.g~·ct n~·erjen a Ji~konussá való ki,·;tlaszl:ís 
:'tltal. llo'·:la ll·slH'•rl l'"dig, h'lgy lesti tü!Jbldl'l n~·erjcn, hiányzó egészséget,- nyugat
lllilS piiio·uo'•s által. 

Fo·lor. :w. ~ok imiulság. áldást kérő sóhaj szállt az egt>k l!r{thoz a mai napon. 
l'l<·r..t .. tt :\la~[iszl<'l' :\t~·{mk ne,·unnPpén. Örömre hangolúdott lt>lkiilett<'l köszöntültük 
iit. Slín'jsúntén kídnlunk lll'ki sok-sok boldogságo!. 

Fo·br. ~fi. FőtisztPll'mlő P. lnec szombathel~·i def. )lagiszter ml'gkczdte az ezé,·i 
ua!!.' h·lkig,,akorlat ,·ezclést'~t. A lt>lkig~·akorlat céljának kifejtése után feltárta elüttünk 
ki'o/\ •·l lt·u. szhlw1szúlú momlalokhan az l'szküziikt'l a cél cléréséhcz. A szaLály, a 
fogadalmak. f,.g~·dmi eszközök. ima, szenlek tiszteletc és a szent kereszt szerelele az 
•·.:.:_,Ju:'o•ul;'ou kiiH·Iko·.r.ii llll'<lit;'u·io'ok UJrl!.'kiin•. Olojo•klh, tiszta látása. ritka Wrténl'lismerl'll', 
i_:.:at lo'·lo·klolil fakad•'• lll•'~!.!!.'"'·;,,-;,(,·.,.,. l'raJu'isk;íuus \olta. lsf,.u (•s PllllH'I' SZPrddo•, lapast
lalala ,·., o'·h·o·ll·lo•s stilusa lniud-tuiuol ol.'· o•lljn.'iis tulajdmt:<ii!!Ok, mt•l.'·"k P)o'ín•láthat.'oan 
t..Jjo·s sik .. rt loiztosítanak. S mi úreuük. hogy a sikPt' lt•lj•·s. Itt is köszonjük azt az 
oi,;tinl•· f;'u·aokt!!ol. m..I."•I lt·lkiink müwlt'•si•ht>n kit\·jiPtl. A nnmkája által bennünk 
o•ro·du .. ··u~ r .. jutolt fPI!."'lmi ú let s békés boldogság szitzszol·ozód,·a hull ,-issza az erednH;

'1"''-Ű s/.Í\t'l'l'. E.r.l·rl imiulkuzunk. 
• :\l:'. r<'. 1 ,-.;, I...Ik,.siilt iiriimmPI si,.ltiink "';"napos Lektor At~·;ínk. P. ~zah·Mor kös/iin-

lo'•so'·n·. liidús stin..I iut:ídkotlunk l•rlo•, hitHnkat tolm[u·soltuk 1wki is. lsten éliPSS<'. 
\lún·. :!'!. h.o·g·'''IIIH'S l::rso·kflipi•sllonmk. Dr. Szmr<'csim,,·i Lajos nwgbízásáhúl 

h.1 j,f,,u E111ln· p ib pi., l,. Ú l' L:ízúr lo•sl n'•riinko·l :íld01úpapp;í, ()Imár. Lúciusz, Felici;íu. 
I.il''.'' l•·sho'•n·inkt•l po·dig- diitkmluss:'• szo·nf,.(l••. Bol<l••.!! IPsl\o'•ro•ink 1·;'dí•pl•·k lt•h:ít arra al. 
•·:.:\1·11•·, o'otra. llll'h kito'·ro'•,; ui·lkiil az ollitrluu vo•.r.o•l. 1\.it:orl-'o~l ... kP!.f\l•lull'l. . '' 
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l\lárc. 2:J. Lázár ll•stn~rünk e napon mutatta Le áldozatának zsengéjét az Úrnak 
Miskoleon. :\lanuduktora Ft. P. 1\.arácsonJi A.latlár llcf. Magiszter ofm. wlt, szónoka 
dr. Ilonát h Zsigmond Lektor At~ a ,·olt. 

Apr. 3. lh•kollekl'iós nap. - Ji•zus közn•tlen harálságának hizon~·ítéka a ll·gszt•ntl'IJL 
áldozatLan magasztosul l'lénk. Önátatlú alázattal a pap kezéLe száll, teljest•n 1~t>ki adja 
magát. Ez a papi hi vat ás eg~· ik fenséges oldala: az lstenhl'l ~-d tesség. Dl• másképPn is 
közdit Jézus papjához. Szín!t kitána. lakásul ·kinálja neki. A szh·ek tudnak h•gLensüLLPn 
<'g')'Csülni. Eg~· másra találás uk. ha igazi. eg,,· Len örök is. Az iiriikszen•tl'lü sz h·. örök 
szerelmct Liztosíl. Ez az örök, t•g,nnástéln•zü szPrl'lcl pedig szl•ntsi•gl't jl'll•nt. - Gondol
kozzunk. lg~· éljünk. íg~· szerl'ssiink. 

Apr. 4. A szent l'SPiekmt'·n~· .. kbl•n \·alú szorgusság. sPgítés jugoszlá\"iai magyar tcsl
\érünkt>t, P. Szabados EnunánuPII Szt'l'Sén~·Iw. Lázár at~·át pedig Jászberén~·ln• szólítolla. 
<.Daloljatok az Úmak · .... 

Apr. 10. Tóbiás lt'sh·érünk, a :\látraszanatúrium lakója, az ünnepekn· kiiriinkbe érkt·-
7l'lL Isten hozta. Szt•relt•ltt>l marasztaljuk minél több idől'l•. 

· Apr. 1 :t Al t·gész pl'O\ inl'ia atu·aja-nag~·ja hálás színel sorakozon eg~· négt•-hossta 
nint'S>> SIJ,rha, hog~· őszinte lélt•kbül fakadó jókívánatait könetítse némapját ünneplő 
:\t~·jának, PrO\·inciálisának. Fol~·ton törődö, mw1kás életérP. ünnepélyes szcntmise kcreté
Ll'n kértünk sok-sok áldást és segítséget az egek Urától. 

Apr. d. Szerelett kínai missziónárius testvérünk, P. Grácián hozzánk érkezett. 
~ag~· elfoglaltsága elmnia tőlünk, de az a pár szú is, mel~·et nagysieh·t' hozzánk intézl'll 
jótékon~·an mél~·ült szh·ünkLe. Imádkozunk érte. . . Értük .... 

Apr. 20. Emil filozúfus tPsh·i·rünk, egészségél kert'S\1' hozzánk is eltalál!. SzereteltPI 
fogadtuk. s a ,-iszontlátás remén~ébcn engt•tltük haza. 

Apr. 3o. :\lásodszor indultunk a :\látrába. Hangos. ,-i dám mlt a hangulatunk. 
A :\látra ébredezik. Dc még igen szerény hontal..ozó szépségP. Ahitatus, litániázó hangunk 
a :\láriácskánál heleszélesedett az erdei csendes,;égbe. 

::\láj. J. Szerelplt Zsigmond LPelor At~·imk n(·,·iinm'pén hát.ís S7ÍnPI indultunk 
iinnt•plt:•$t'rl'. Bár a szúhcli fplkösziinl()t clcn;.r•~dte. a hangtalan li.Jt.k-im:ít [PIIIItartotla s 
kt'·riP magának egy szt'•p cél elért'•st:·w·k érdl·kt-lwn. :\( .. g-igértük. l-g~·anl'l napon swut 
1uagán~t is tartottunk. Jt'·zus harálságáról Plmi·lkPtltiink. - Jéws nag.' szcl'l'lctéh•.•u 
Önmagát s Önmag:Í\ al "!!."'lt••uln•n 1::tl•·sau ~j iti. a Boldo!!sit!!OS ~ZÜlPt atlja lll'kiink. .\ 
lt'!!Sl.PIIll·hb Füpi1Jl l<·lt·zij ,-alúságitl. il ~~··uii•'•IPk :o'liililll_\öÍuk ~'"'"lits szí\t'•n karl'olla. 
formálta rt'llll'kk,··. A mi papiform:íl 11_\1'1'1; miíh··l.' iiuk i.; il ~ll'llt ~11Í1 st ín· IP.!!.\1'11. 
lunl'u slárwau•'•k sn·llemiiuk. !!untldkod:'•,;ntú,l•n•l... 

:\(;íj. l '•· :'<·la il/ Alllliu·,;k;íhol. :\ag.'· jt'>kl'lh· s lill'!! llii!!."'J,J, llll'leg. J·:,l'k a j•·ll"lll-
lt'·kl'i Pnnl'k a st'·láuak. Fr. .lft'f,íd O. F . . 11. 

Jászberényi krónika. 

J.\ \l .\H 1. \:t.!!.' d"l"!-!" liorl•'·ul. F .. r.lul"J>"Illt>ll \olluuk ,·., ,,.,·.!-!··-ak J,. ,,. I'ortlul
tuuk ... (·j,-.,..,. \irracll1111k. ~;·,_,;iuli'•lliik ''):\ln:io;l s a d,-.J,.J, .. ,If f.,J.:uu:'tll l•·.;liill'lil•·!! 
P. :\lal!isll•:rl. aki •u•·l.ri):···rl•·. ho!!.' !!•mtlos ill.~akt'•ut ii•·kii.lik •'·lt·liink j,,-·,ll's•"•.i•· f,•Jdl. tJ·,. 
kt'·rt•·. hol!.' wi i,; l•·~t.' iiuk l'lll!"tl..tnll's fiai. 

JA:\l..\H :~. ~pJJ,·n•I'IIPII dolo!! .. ,J,. PlkPI'iilhPit•II,.u és w•uu·sak 1110"1. hallPill 1111··;.: 
ll:t).:.'on sokszor fog s/OI'UIIIfani az ifjú.;:í;.r a1 i.;kola ,.J(jlt. - . T·· ki ,-;m mosl l~t•1111: 1 " 

• :\lit kapuli :1 - suksltH' ki fo;.r mú;.r stalad ui ;1 r.·IIII').!'Ü ajkal..un. PPllig nem is olyan 
I.orzalmas. lt~gali.J,J, is ul:'tua í;.r_, J,.•o;ú•l.!!••tl•·k. EwkJ,.;I a sla\·akl ... )l lúlsúk lt·gink:'.J,JJ 
Aran~ J imus sorainak i~tazsága: 

:\incst·n ol~·an puszla iuség, 
llog~· mag:ínak l>cunc 
A hala1ulú egy len)·érnyi, 
Zöld ,-iránJl ne lelne. 
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JA\L\H 5. Esll' karácson~·fa bontás. YPliink ünnep•!tc·k: Fl. P. Antal Exminiszll'r é• 
Ft. P. :\larián salgótarjáui hádónük is. A r .. n.n)ágak IPVPtkiízh•k. A karácsonynak H!gt-. 
de szhiinkht•n úl boldogító emlí•kP. 

JA\l.AH 1 1. :\IP!l"halll!alluk a c: h.orunk Szava nH1sorítt, ahonnan l'szmék!Jl'n 
nll'ggazdagotlm láwzlunk. 

JA\L\H Já. :\IPgjiillt-k a lorJJaSZ!'I"I'k. II.n·n fogadtatáshan lPgfl'lji'!Jb a1. olimpiai 
fákl) át fol!jilk rí•szPsíteni Ih•rlinhen. Bizom. mi tűrés-tagadás, kl'll t·g~· kis gimnasztika. 
nag~· s1.iiksí·l:{ ,·an a tl·sti Prósségre is . 

. L\ \l · .. \ll ~l!l· Gr .. ;.roriim ruisét í•nPkdtünk. A szPntnrisl' után SI.Pllior testn!ríink 
iid,üziiltt- szt•t•t-11'11 :\lal(iszll'r At_,·ánkat a kh•rikát rwn'~lll'n, lllP)rkiiszünve a sok fámdozirst. 
lttl'l.n·l az új ic!.ik ft•I"I'IU'f'S ifjúságáér·t 1">1.. \fajcl P. :\la)risztl'r intí•zPit néháu~· szól 
hozzánk. 1111'1.' bt•n kifl'jt•zlt•. ho7_v IIIPnn.virP ürül. hog.'" pPtlagúgiai et'·lját fdisnwrtiik. 
J::ljt·n ~ Ilo g_, ru l• g sokáig í·h·Pzh .. ssiik at_,·ai szet·detét. 

Jászberényi kápolna oltára . 

.J.\\ l .\H ;;. . \lq.rli"•rll·nt a l•iwu.' il\ ún.' kio,;tl;is. \ag.' obi, hil•a nc·m c•sd l. 
Binmk J,.·nn•·. hol.f\ énégl·n SP lo·st. 

FEIIHl .\H J.i. Jústlwr·í·ri\IJI•Il \oltak p,.((,., J::rwkl's, 1\.árp:iti vil:í;.rbajnoknk. tiilol· 
fíii•ko(;'., •. kiútiik \Ir. llo·rl•••rl \·ol(l ~mrth norwalki 1 l·. ~. :\.1 :\(r. ll .. r!Jl'rl \'ogt nw~.f
luoha 1'. \Lt~.fÍ"l!Prtc'il. hog_v \·an itt w·w-.'orki klc·rikus na11~·on IIIP!(Üt"iilt. Bc•mutatkowtt 
H i.-ltiu·cl Ic""",·. nwk. a ki IJt!~-, ·wil,. a kl«' t· i kit! l. a c'•.; 111 Í lit It-n t llll'/(lllal(~- a rá wil polg:'u·t :'trs:ína k. 
aki ru•·~.fhat•'•clottan járt a t:'u·clitl.an. nwrl ruí·g sohasl'lll \·olt il.H·n ht·l.'t'n. :\lc·gigl·r·l«'. 
hol.[\ a ll\ :'ti'Oil j, IIIC'I.f(;Ítogat lH'IIIIÜnk!'! . 

. . FEBill .\H .,;, -\1.\lll:ll ~ :1. l.c•lki!.f.'"korlat. Az c•lnll'·lko•clc'·sc•kl'l Fl. 1'. úlwrlo•n 
llclilc'• tarlotla. ~, .. ut Fo•rc•rH· .\1\imk Sl«'lll"lllt'l"·rr. a stalo:íl_,·ok t'l'«'jc''\1'1. atlta elc'i a1 

i~Zat•:'tf-!llkal. .\1 c\l•·s .ft'·wo; c'•.; ~/1"111 Fc·l't'ltt" :\t~úuk fii«'5St' Illo'!-! tl.lilú .\t.'a IIHIItl.:íj;il. 



96 Beszámoló. 

~IAIH.:Il S j, .Ft. Takát·s Inn• teológiai tanár. magisztcr meglátogatta klerikálunkat. 
Beszt•dt:•l!en h:mgsúl~ozla. hog~· értsük nll'g a kort, amelynek gyt>rmckt•i vagyunk. 
fogjmak üsszl', merl csak egyeternesen tudjuk t"ljesíteni hi,·atásunkat. Latin beszélge
tésre Luzditotta az ifjúságo!. 

:\L\ HCI l" S J 5. .\la játszottunk először a szahad han. A gimnázium tis a filozófia 
'Í\ tak eg~· nagprányú kosárlabda-mérközést. Az eredmény a gimnázistáknak öröm, a 
filozófia hallgatóinak fájdalom volt. 

MAHCILS J 'i· .\lél'S Alajos tartott rendkhiil érdekt's és értékes döaditst Japánról, 
uwl~l'l az t>gész rendház nag~· élw!.l'!ld hallgatoll uwg. 

llAHCILS 3 J. .\legtudtuk a «Tartomán.' i Közli">n~' lapjairól az ismert hírl, hog_,. 
o·wlán a filozófia két hes lesz. Az illetl-kt·st"k lt•ljt•s 11~ ugatommal fogadták a lanul
lllány mt•ghosszaLbítását. 

APHILIS '1· .\lt>gt•rkezl'll Ft. P. Lázár, hug~· a 11ag~hcti szerlarlásoknial scgédko-zzék. 
Iparkodtunk a g~úag~·ösi fészket Hl• réu' be \·a rá zs<. ,ni, hogy júl érezze magát. Fárado
dasát Isten fizesse meg. 

APRILIS j, Ft. P. Gábris Grácián kínai missziónárius előadást tartott az ifjúságnak 
a kínai ferences életröl, a hittérítés nehéz munkiajárúl ús az eddig elért eredményekróL 
Elhallgattuk mlna l'gtÍsz nap. Az előadást ezúton is hálásan köszünjük. Hisszük, hugy 
nt'm ,·olt eredményh•lt•n, mert páran miar úg_,. nyilatkoztak, hogy ők bizony kínai 
útilaput kötnek a szandáljukLa. 

APHILIS 'i· \la \olt Ft. P. ~damlly Pál tlo•f. gellt·r:ílis eziistmiséjt•. 
A Sll'utmise alatt hatalmas szárnyalással tört fel lelkünkiJ;jl a kön~·ürgtis a töviskoronás 
.Meslerhez, hogy áldja meg jóságos At~·ánkat, adja meg m•ki, hogy még sok-sok lelket 
n•zessen Krisztushoz. 

,\}>RI LIS J :l. A hús\ éti szl·nt Ülllll'pekct a lcgnag~·oiJIJ féma~·l'l tarlottuk nw g. 
A PIULIS J 9· Kat. ua g~ g~ ülés J ászhl·rt:·n~· Lt•n. P. .\lagiszll'r is beszélt az ifjúságnak, 

akik közült mi is hel~l'l foglaltunk. Azonki\·ül a férfiak nag~·gyültisének is ó volt. t·gyik 
ümat•pi szúnoka. Esll' g~ert~·ás körmenet volt. 

.-\ PHILIS :! 'j. llataérkell·ll Fr. Efrém, mármiut t~pítt:·swaesl"l'.. ~ag J gralulál'iúk. 
pa:~.. 111'111 is l'sotla. me rt az il Jell tlolog h•galiaLIJ is uálunk ritka l'Sl•mén,v . 

.\L\ ,ll ~ 1 ~- 1 u- :10. írásLo·li érellst•)!i. "\ hangulat jút loizun~ it. A llizon)·íh·ány 
illtal hozolt hangulat mt'•g m•m tudjuk mil~·t·n les/. . 

.\1.-\Jl ~ 1 U· .\ filoz•'•fiim az o·löatl:ísuk loo•t'o·j .. ,l·sl n~ Pl'lt·k. :\z ifjús:ig nekig,,·ürl..ün" 
'iarja a 'iz>~t•'•kat. 

\l. \J t·:-; :! '1· .\lo·~larlolluk lll (l]~,·, iiuko'·pzo"ík;·,ri ;:~ üll•siinl..l'l. Tt•nui•kf'la\ mükiiolésünl..el 
naulatja a I.eszánaolú. 

Beszámoló . 

Fr. :l111jo.~ O. P. .11. 
krúnikás. 

. , _;•i_,_.,".,,:"_v; f.-1,.,",1/_,",, n. /lr111' _,,.",1/., t"i"t .. ,:,,_.",,,;,.,;,lt.t.. 1~1::.í ::ti. ,:,.i lllr"it.-.-;tlé~,;,..-;t. 

(JIIk•·t''"k;·,riink ··lol .. ·u at ,.,(,,_.ll a ""kú'"•ll:d .i•.11al ua)!.'"'''' uaiiki",.ll·sl fo•jldl ki . 
. \ h.ior \:tlauwuu.' i la•rja itlo"·r••tl•• a1.l. hog_,. a 111i stdlo•1ni parla11w11lii11k az ünl..t•ptüJ..;·,r. 
;da.,( 1111')!11~ ilalkol.llak t•s lll'')!lnt:·l·klínu·k l'~-!.' lilással az éltrl'dl'zo'í sz .. llt•111i •·rük, akarások ,·.,. 
o·,;o•lt·k,éso·k . .\liwha.'i·jan o'·ro•!.liik a1.l. hol-'.' a1. ünkl·pz•iki"or kero•t•!in I.eliil ol~·au l..t'·rdés,.J.. 
mt-l.'l'l'l' hatollu11k, luo·l_,t"kre uo·m találunk f,.lo•h•to•t a fo'Jliánsuk s:Ír)!ult lapjain, sem a 
rnoulo·m kiiu~ ,,.J.. l ,·,f,·hO:·ro·n csillog•'• uwrít .. tt papírjailL .\lo•)!kústoltuk a s;r.altaol kutal:'•s 
ua g.' s~t·rüsl·~[él. l w .j eJ,(, hatoltuuk a 'il:í~!OI formálo't fra~u·iskimiliiHIS szellemt'•be, s ün
luola lo,.an 'a ll ha t.; 11 k l,..: Onko'•ptiíl..i"oriink. n•·Hn',;ak a J,.;·,un.' ..IuaÜI'n t•lha;:Joll multuak 
"'It a )'Oit·uaist:"a_: .1. hauo•1n j;·,, o'íto'·pilo"í l••luliildo"·lwu I.:'tzisa is lo•ll a jü\·Ünl'k. Dul1f07.ltlllk 
rniuJu.':íjan. J.,.l al:'dolt h:'•rnuJ•Ior rnindo·uki H•:r•·p•·ll. ol•: \"olt ol~·an is. aki 10-SI.er, s·"•t 
töl,J.si.ÜI' is ~z·· :('pe ll. 



S itt kell megköszönnünk jó :\lagis1.ter Atyánknak azt a nagy szereletet és odaadást. 
mellyel segítette szárnypróbálgatásunkat, útmutatásaival irányította ingatag lépteinket. 

Bírálatunkban az igazságot párosítottuk a szcretettel, s «sinc ira et odio» igyekeztünk 
jó Magiszter Atyánkkal összefogva a hibákat korrigálni, a jót megdicsérni. Eredmé
nyünk a következő: 

• Díszgyűlést tartottunk hármat, nwlyek kö~ül egy Hjesen nyilvános volt. Rendes 
gyűlésünk volt I 5. ÖsszesPo J 8 gyűlé.;üuk mlt. Ezeken e1:1angzott: 

Beszéd . ~6. 

írásmű (költemény, novella, ért.) 56. 
Szavalat J!)· 

Zenemű, ének 
ÖSSZI'SPn: 
Jászbt·rény. 

Üzenetek. 

* 

i· 
IJ8. 

Fr. Julián O. F. M. 
jegyző. 

~ZO~IBATIIELY. Lilu•g,·e jü,ünk TesiYéreinkhez! Örömünket, s az Önök örömét, 
az d r júság» gyümölcsét, ,, \lal!'~· ar Umhri:ínkah hozzuk. Boldogan öl•·lkezünk össze jó 
Tt·sl' t'•n·inkkel, hog)· boldogság unkat megosszuk azokkal, akik munkánkban bátoritot tak 
és példájukkal utat mul:lttak. lláhtelt szívvel mondunk köszönetet a jókívánatokért és 
küldjük lPsh·éri paxunkat! 

VAJDAIIU.\YAD. Csodálatos a szPretet műve! Nem ismer támlságot, akadályt, 
rnindenüvé elér. Ezt bizonyítja hozzánk intézett levelük is. dlagyar Umbriá»-nak 
jubileumi ünrwpén i.; f(Ontlolunk Önökre, mert örömünk nag~·obb lesz, ha Testvéreinkkel 
is nwgoszthatjuk. Gratulációjukat köszönjük. Itt küldjük a ., :\hgyar Umbr;a» tízéves 
fájának juhilt•umi virág,'• t. Pax l 

CSfKSO:\IL YO. A esíki ha,asokról küldött virágot jubil.'tló «Magyar Umbriánh-ra 
tűztük. :\(ivel tuduók viszonozni kedn•sségiiket? Igyekszünk jókívánataikat megvalósí
tani: •a diadalmasahb. egyöntetűbb magyar « Umbriát». » 

BLD:\PEST. ~1.\HJA~US TEOLOGLSOK. :\ «Mag_,ar l'mbriá»-hoz intét.Ptt soraik 
júlPstPk. Kissé túloznak! l\lunkánkkal csak azt akarjuk jelezni, hogy élünk. Az Önök 
sorai sziutén néhány «fahasáb» erre az élet-tűzre. Ez nekünk biztatás! Könnyebb a 
munka, ha tudjuk, hogy vannak Testvéreink. A jubiláló «:\lag)· ar Umbria» ferences 
szerelette l köszönti kedves Tesh·éreit! 

HO~I:\. Kedn~s Asztrik Tesh·érünk! leYCIPt!et örömmel oh-astuk. Nem baj, hogy nem 
tudtál elkészülni dolgozatoddaL Bár nagyon szereltünk volna egy római ég alatt termett 
gyürnülcsöt is « asztalunkra >> tPnni. Hiszen a jubileum egés.t: évben tart és a következő 
számokhan lt•sJ. hd J. - ll ossz ú lt•,él mPgy!!! Danl:!szcÍ'n Atyának és NPked is sok Pax! 

J:\ SZBEH É.\ Y. :\lit is írhatnánk K. TPsh·éreinknek :) ll á la é.; kös1.önet a megértésért. 
Csakis így lPllt't alkotni. C;ak ii;sJ.dog!t-;, l .. lkes munka tud gyümiilcsöt tt•remni. Itt van, 
éh·Pzzl·k munkájuk tenní•kH! J. .. , (·l IIII'I{V! :\J(·~c~.' Sl.t'r kösziinPt é.; sok iith·iizlet. 

BUDAPEST. Hálás szívwl kiiszi'•njük Béla .-\t~·ának a kültlött kön~·yekPt. Sok szere
tettel a jubiláló «~lagyar Umbria». 
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