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IA6YAH UMBRIA 
A FERENCES KAPISZTRÁN-RENDTARTOMÁNY IFJÚSÁGÁNAK 
ÉVNEGYEDES FOLYÓIRATA.- SZEI(KESZ'J IK: A GYÖNGYÖSI TEOLÓGUSOK 

Kettös szentév küszöbén.• 

Kedves Katolikus Testvéreim l Tegnap este félórás harangzúgás 
hirdette a magyl'lr hegyeknek és a magyar rónáknak a Budapesten 
tartandó eucharisztikus kongresszussal és Szent István jubileumá
val egybekötött szentév kezdetét. A költők már pengetik a lantot, 
a festők már tervezik a díszleteket, az ünneprendezők lázasan 
szervezkednek, az újságok toborzót kürtölnek, mindenfelé beszédek, 
szónoklatok, ismertelések hangzanak el, hogy az Eucharisztiának 
erre az ünnepére az egész világot előkészítsék s ennek örökké 
emlékezetes, monumentális arányú lebonyolitását biztosítsák. 

Mi is ezért gyültünk most össze. Azonban ne feledjük el : szük
séges és fontos a díszletezés. a szervezkedés, az ismertetés, a pro
paganda, de a legsztikségesebb é& a legfontosabb dolog mégis az, 
ami ezeken túlvan: az eucharisztikus lelkület magunkraöltése, a 
Krisztusban való újjászületés. Minden előkészítő, szervező munká
nak innen kell kiindulnia és ide kell irányulnia. S ha a sok fényes 
ünnepségek és nyilvános demon·strációk után a magyar katolicizmus 
nem veti le közönyösségének szürke ólomcsuháját, s ha bátor és 
államtotális rendszerein át gondviselésszerű utat a katolikus öntudat 
megújhodásának, a gyülések lehetnek mégoly pompásan megrende
zettek, a felvonulások lehetnek mégoly grandiózusak, az egész ün
nepség nem érte el a célját ; üres szófecsérlés, tovatűnő káprázat, 
cifra parádé volt, ami semmit sem épített, hogy ne mondjam, talán 
rombolt a lélekben. 

0. !'-i scires donum Dei ... 
Ú. Testvéreim. bárcsak felismcrnc; mindenki most a kongresz

szus alkalmával l!'tennek az Eucharisztiában adott ajándékát: a 
titokzatos istenközelséget ! Ú, bárcsak rádöbbenne mindenki az 
Oltáriszentség nagy mistériumára. miszerint Jézus Krisztus leeresz
kedik a foldre, felüti sátorát közöttünk a tabernákulumban, búzaruhát 
ölt magára, hogy mindenkihez közel férkőzhessék s közvetlen-közel
ből lehelhesse a krisztusi egységes élet szellemét A mai világ éle
tének széthúzása, sőt végzetessé válható irracionálisba-kanyarodása 
igen magas fokban mutatja ennek az egységnek a hiányát. S kér-

• Elmondolttl 11 szerző f. é. múi 23-án u ~yöngyösi alsóvárosi eRyházköz11ég 
tiltt~l rendezell szenlévmegnyiló ünnepélyen. 
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dem: a mai pogánynál pogányabb izmusok kísértetjárásában lehet-e 
valami más összekötő kapocs fajok és népek, nemzetek és orszá
gok, földrészek és kontinensek között. mint az a Krisztus, aki immá
ron kétezer év óta veretlenül áll az alvilág hatalmának ádáz ostro
mában ? Az összekötő kapocs csak Krisztus lehet l Az ó ereje isteni 
erő, az ó szelleme isteni szellem, mely a földi élet egységesítésére, 
összehangolására és boldoggátételére szállt le közénk az Eucha
risztiában. 

O, si scires donum Dei ... 
Ö, Testvéreim, bárcsak megértené m_indenki lstennek azt az 

ajám;lékát, hogy az Eucharisztiában örökös áldozatot adott nekünk. 
Az Ur Jézus, amint egykor a Golgotán feláldozta magát érettünk a 
mennyei Atyának, úgy áldozza fel magát most is a szentmise. szün
telenül megújuló áldozatában. Földi életében szokása volt az Urnak, 
hogy elvonult valamely félreeső helyre és imádkozott. Nemde ugyan
ezt teszi most is, amikor a kenyér és bor színe mögé elrejtőzik, 
hogy engesztelő imaáldozatot mutasson be érettünk l V annak akik 
csodálkoznak azon, hogy miért nem pusztítja már el Isten a gonosz 
emberiséget? A felelet nagyon egyszerü : azért nem, mert itt van 
körlöttünk az engesztelő áldozat, az Eucharisztia. Vajjon szaktunk-e 
arra gondolni, hogy az Eucharisztiának köszönhetjük életünket 7 
Pedig ha ezt meggondolnánk, viszonzásképpen magunk is áldoza
tok lennénk az Eucharisztiáért. s ezzel megoldanánk életünk egyik 
legnagyobb kérdését : a szenvedés problémáját. Merl aki feláldozta 
életét Krisztusnak, olyan békét élvez lelkében, hogy a földi csapá
sok már nem képesek megzavarni boldogságát. 

O, si scires donum Dei ... 
Ö, Testvéreim, vajha felismernék az emberek Istennek azt az 

ajándékát, hogy az Euchariszt;ában táplálni akar bennünket. Az 
étel, ámbár szervetlen anyag, a szervezet feldolgozása következté
ben élósejtté változik át. Amikor Krisztus étellé és itallá lett szá
munkra, azt akarta, hogy szent testének és vérének vétele által mi 
is magasabbrendüekké, krisztusiakká alakuljunk át. Az ember vére 
minden állaténál édesebb. Ezért ha valamely állat megkóstolja az 
ember vérét, kiolthatatlan s~omjúsággöl vágyódik utána. Mennyire 
édesebbnek kell lennie az Ur Jézus, az igaz Isten és az igaz ember 
vérének ! S valóban, akik tiszta lélekkel ittak Krisztus véréből, azok
J')ak szíve gerjedezik az örömtól s nem akarnak soha elszakadni az 
Urtól. mondván: mane nobiscum Domine ... maradj velünk Uram, 
ne hagyj el minket sohasem. Ö, mily boldog emberek ezek l Ki 
tudja elképzelni, micsoda változáson menne keresztül az egyéni, a 
családi, a társadalmi és a politikai élet, ha mindenki felismemé az 
Eucharisztiában ezt az igazi boldogságot. A Szenlírás azt mondja : 
renovabitur facies terrae. Ha az Eucharisztiából fog élni mindenki. 
meg fog újulni a föld színe l 

O, si scires donum Dei ... 
Kedves Katolikus Testvéreim l Az élet megújításának nogy

húzású gondolatával indulnak el az eucharisztikus ünnepségek.· A 
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megújítás munkája azonban nem korlátozódik csak a magyar hatá
rokra, azokon túl ki akar terjedni egész Európára, az egész világra. 
Vajha a kontinens ·szívében tartott eucharisztikus ünnepségek kiapad
hatatlan kegyelmi forrásokká lennének, hogy ezeknek kiáradása 
nyomában új élet bizseregne ennek a kivénhedt Európának a 
vénáiban ... 

A tegnapesti harangszó azonban hirdetett a magyar bérceknek 
és a magyar lankásoknak még valamit : Szent István királyunk 
900 éves jubileumát. Idézzük fel az "Ah hol vagy magyarok síró 
melódiája mellett Szent István királyunk gigászi szellemét hogy 
hozza meg az új élet kenetét, a trianoni bilincsek alatt verejtékező 
magyars:Jg homlokára. 

Manapság úgyszólván szünet nélkül jubileumokra harangoznak 
a kúltura örtornyaiban. Nincs az a pogány költő, akit ne vennének 
fel az ünneplések napirendjére. Persze ezek az ünneplések kimerül
nek abban, hogy elzengenek az illetóról egy-két dicsfrázist, meg
eresztenek róla egy-két cikket, talán könyvet is, de utána minden 
úgy megy tovább mint azelőtt. 

Szent István megünneplésének ennyivel korántsem te-Jzünk 
eleget. Noha sokan vannak, akiknél Szent István tisztelete abban 
kulminál. hogy sört, kávét. utcákat és társaságokat neveznek utána ; 
éppen ezért mi nem szününk meg hangoztatni, htJgy Szent királyunk 
kultusza nem lehet nevének puszta fenntartása, mert szelleme anyira 
egyetemes, műve annyira gazdag és monumentális, hogy évszázadok 
multán is milliókra tud életet árasztani. Az ó kultusza s így a 
jubiláris esztendő eminens föladata, eszméinek megvalósításában 
és továbbépítésében áll ! 

De mi alkotja, kedves Testvéreim, Szent István eszmevilágát? 
Prohászka Ottokár annyiszor meghirdetett két jelszavával tudom 
legjobban kifejezni: katolicizmus és hungarizmus! Ez a két eszme 
a legfennköltebb módon inkarnálódott benne. 

Mit mond tehát Szent István a mai magyarnak? Ezt a kettót : 
katolicizmust és hungarizmust. Amint ö maga a középkornak mély
ségesen hitből élő embere volt, aki halálos ágyán a szegények 
imáiba ajánlotta magát, követőitól is azt kívánja, hogy habozás nél
kül fogadják el az Egyház parancsait és mindenekfelett a lelki 
dolgokat értékeljék. Nemde ez hiányzik életünkből legjobban? Hát 
akkor nP sajnáljuk a fáradságot és az áldozatot és hozzuk vissza 
Szent István hitét az élniakaró magyar jelenbe l 

Igen jellegzetes Szent István vallási arculatán az ó egyház
hűsége. Fényesen kimutatta ezt. amikor II. Szilveszter pápától kirá· 
lyi koronát kért ; amikor az eg~·házi törvények végrehajtásában oly 
szigorú magatartást tanusított. Es ma a népek és a nemzetek förtel· 
mes aposztáziájában mennyire hatványozottabb fokban kellene meg
lennie bennünk ennek az egyházhűségnek l Ezt a magunk jólfelfo
gott érdeke és Szent István király kivánja tőlünk. 

De talán vallásosságának legbájosabb vonása a Szent Szüz 
iránti bensőséges vonzalma volt. Gondoljunk csak arra a meghitt, 
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de egyben történelmi jelenetre, amikor árván maracll királyunk fel
ajánlotta országát a Boldogságos Szent Szüznek. Es történelmileg 
kimutatható, hogy a Szent Szüz palástja mindenkor oltalma, mene
déke és erőforrása volt a megtépett magy,_ rságnak. Ma sem lehet 
másképpen. Ma is Szent István hitével, vonzalmával és szerelelé
vel kell közelednünk égi Anyánkhoz, fel kell neki ajánlanunk min
den ügyünket és bajunkat s anyai szíve biztosan fog találni gyógyírt 
sajgó sebeinkre. 

Kedves Katolikus Testvéreim l Szent István hungarizmusán két 
mozzanatot látok kidomborodni; józan magyar öntudatát és áldo
zatos hazaszeretetét. Észrevette magában és népében minden hibája 
és gyarlósága mellett lelki alkatának azokat a tulajdonságait. melyek 
akármelyik nyugati nép mellé állítják a magyarságot. Ezért király
ság rangjára emelte országát. Mi pedig valjuk be : nem sokat törö
dünk magyarságunk istenadta ajándékainak napfényrehozatalávaL 
inkább külföldi, a magyarnak teljesen idegen eszmeáramlatoknak 
hódolunk, ahelyett, hogy népünk törté"nelmi érzékére, gyakorlatias
ságára, hagyomány-tiszteletére, függetlenség-szeretetére, fegyelmezett
ségére építenénk. Eszerint cselekedjünk ezután, mert ez Szent István 
gondolata l 

Első szent királyunkat alázatos hazaszeretete képesítette arra 
a hősi munkára, hogy keresztvíz alá tartotta a szilaj, pogány magyar
ságot. Mennyi küzdelmen. mennyi megpróbáltatásan kellett keresztül
mennie, míg valami kézzelfogható eredményhez jutott, de ó nem 
állt meg ennél, mert teljes munkát akart végezni és azt is végzett. 
Az elfogultság érzelmi atmoszférájából kiemeit történetírás tanu rá, 
hogy Szent István áldozatos hazaszeretete alkotott kúlturállamot a 
Kárpátok medencéjében. 

Ki az, aki nem érzi ma az áldozatos hazaszeretet szükséges
ségét, amikor a hitlerizmus, a szadáldemokrácia és a bolsevizmus 
oly leplezetlenül és szemérmetlen ül kísért? A jelenlegi helyzet ko
moly ismerője kénytelen belátni, hogy a mindenoldalról kikezdett, 
eresztékeiben ropogó magyart már csak szentistváni áldozatos haza
szeretettel lehet átmenteni a jövőbe l 

Kedves Katolikus Testvéreim. Ezekre figyelmeztessen bennün
ket a századforduló. Erősen hiszem és vallom : ha ez az ország 
szentistváni alapokon már ezer ével megért, Szent István eszméi
nek töretlen fényű felragyogtatása és célkitűzéseinek következetes 
végrehajtása újabb ezer esztendővel fogja megajándékozni a ma
gyarságot. Ha tehát ez a szentistváni eszme és életfelújítás most 
sikerülni fog, a jubileumi esztendő betöltötte hivatását és méltó 
lakást, Bethániát készített az eucharisztikus ünnepségek alkalmával 
hozzánk leszálló szentségi Jézusnak. 

Fr. Menyhért ofm. 



Az ároni és a krisztusi papság. 

A jeruzsálemi templom a zsidó nép kiválasztottságának, egy
istenimádásának, összetarlozandóságának, faji8ágának a 82imbólu· 
ma volt. A csodálatosan szép ~pület az emberi művészet egyik 
legremekebb alkotásaként tündökölt. Fensége és gyönyörűsége lopta 
a zsidókba azt a gondolatot, hogy az lsten soh ,sem fogja megen
gedni elpusztítását. Szent meggyözódésük volt, hogy az Úr, ha vá
rosát és népét büntetné is, a templomot megóvja minden veszede
lemtöl, mert az az ö háza, az ö kedvelt szentélye. Bizodalmuk, re
ménységük. mentsváruk és mindenük volt a gyönyörű épület. El
k~pzelhetjük, hogy megijedhettek, hogy álmélkodhattak, hogy elsá
padhattak, mikor felcsaptak a vörös lángok s mikor az egész épület 
percek alatt hatalmas máglyává alakult át. Recsegett-ropogott, olvadt, 
dűlt minden s a zsidók sírva, jajvesz~kelve futkostak össze-vissza, 
de hiába késö volt már minden. Az Uristen kimondta az ítéletet s 
a templomnak pusztulnia kellett, mert az elvetett nép elvetett val
lásának utolsó szimbólumaként állott fenn. A jeruzsálemi templom 
művészetbe öntött ószövetség volt, tehát el kellett pusztulnia, meg 
kellett semmisülnie, miként maga az ószövetség is letünt. megsem
misült, hogy helyet adjon az új, de örök szövetségnek, mely az 
elöbbit elavultá tette. ) Bár az ószövetségi törvények kötelezö ere
je már Krisztus halálakor megszűnt, szimbóluma azonban csak most 
dölt romba. 

A ószövetséget tehát felváltotta az újszövetség. Az a szövet
ség, melyröl Jeremiás próféta beszél : ..fme napok jönnek, úgymond 
az Úr, és új szövelségre lépek Izrael házával"; 2) s amelynek szel
gájává nevezi magát Szent Pál. 3) A jeru,sálemi templom leégett 
s nem lehetett többé felépíteni, mert rajta volt az lsten átka. Prófé
ták többé nem támadtak : az égöáldozatok oltárának kékes lángja 
kialudt. Az illatoltár tömjénjének sűrű füstje szétfoszlott, mert nem 
volt többé törvényes pap, aki reggelenkint tömjént rakott volna a 
patlogó parázsra. A régi szentély elhamvadt, papjai kihaltak, az új 
szentélybe pedig új papság vonult be. hogy más, tiszta, eled.el-ál
dozatot mutasson be a Mindenhatónak. 4) Áron papságát az Ur el
vetette s helyét Krisztus papsága foglalta el, melynek méltósága 
örök s hatalma nem szűnik meg soha. 

Vegyük már most vizsgálat alá: l. mi a különbség a két papság 
közölt? 2. Milyen a két papság méltósága ? 3. Miben áll az ároni 
és a krisztusi papság hatalma? 4. Milyen a két papság áldozata? 

l. Ml a különbség a két papség közölt 1 

Tudjuk. hogy az ószövetségi pap is pap volt, a s~ó legszoro
sab értelmében. Mert mi szükséges ahhoz, hogy valak1 pap lehes
sen? Szent Pál szerint: "Minden föpap emberek közül választatván, 
emberekért rendeltetik az lsten elölt való ügyeikre, hogy ajándéko-
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kat és áldozatokat mutasson be a bűnökért". r.) Az .apostol szerint 
tehát három kellék szükséges ahhoz, hogy valaki pappá legyen : a) 
legyen ember, b) szenteltesse magát föl és c) mutasson be áldoza
tot az Istennek. E három feltétel nélkül nem lehet senki sem pap. 
Áron utódaiban azonban meg volt mind a három: emberek voltak; 
íölszenteltették magukat Mózes előírása szerint, ti) hogy alkalma
sakká váljanak az lsten és az emberek közti közvetítő szerepre. 
Az ószövetségi papság, de maga a zsidó nép is, tudatában volt 
annak, hogy a pap az Isten és az emberek között áll. Ezt bizo
nyítja különben maga az elnevezés: köhen. Ez a szó egy~s ma
gyarázók ~zerint annyit jelent, mint álln_i, t. i. az lsten és ember 
között. ') Es áldozatot is mutattak be az Urnak, a törvény előírása 
szerint. . 

Tehát Aron fiai papok yoltak s e méltóságra az Isten hívta 
meg őkeC) Ö választotta ki Aron családját, amikor vesszején "duz
zadó bimbókból virágok fakadtak". \') Ha tehát az Isten választotta 
az ószövetségi papságot s Ű emelte oly méltóságra, hogy főpapja 
előtt Nagy Sándor is térdethajtott 10) miért kellett akkor megszűnnie 
ennek a papságnak? Mert hogy ma már nem létezik, az tény s 
hogy a?; újszövetségi papság folytatása az ószövetséginek, azt Je
remiás próftta jövendöléseiből is tudjuk. 11 ) Mihelyt tehát meg
jelent az újszövetségi pap s a kereszten feláldozta önmagát, az 
ószövetségi papság mint olyan megszűnt létezni. De el is kellett 
tünnie, mert csak ideiglenes volt s mihelyt hivatását, feladatát be
végezte, feleslegessé vált Isten előtt. Előkép és árnyék volt, miként 
az ószövetség is Ciak az volt viszonyítva az újszövetséghez.1:!) Ha 
tehát előkép volt, félre kellett állnia, mihelyt megjelent a valóság : 
a krisztusi papság. 

Ezekből máris kiviláglik a két papság közölti eltérés, lénye
ges különbsél{. Az egyik ideiglenes, a másik örök; az egyik árnyék, 
a másik fény; az egyik kép, a másik valóság. Annak is van főpap
ja, ennek is, de ott a főpapság csak halálig tart s halálával a mél
tóság és a hatalom az u tó dra szállt. t:l) Itt, az újszövetségben csak 
egy főpapunk van, aki a maga méltóságát örök időkre megtartja 
önmagának. Ott a fő p :tp csupán ember volt : "A törvény gyarló em
bereket rendelt papokká" .11) Itt eg v úttal lsten is ; akinek embersé
gét az Ige kente fel pappá. A mi Fő papunk, bár Ű is emberek kö
z ül való, mégsem pusztán Mária gyermeke, hanem az örök Atya 
egyszülött és örökké tökéletes Fia. 1:') E Fő pap pedig nem más, mint 
Jézus Krisztus, a mi örök Főpapunk: .. Pap vagy te mindörökké" 
mondja Róla a zsoltáros. 1'j) Szent Pál pedig: "Ennek (Jézusnak) 
pedig, mivel örökre megmarad, örök papsága van". 17) 

Amilyen különbség van a két főpap között, ugyanolyan kü
lönbség van a két szövetség többi papsága között, mert az újszö
vetség papsága részesedik Krisztus örök papságában. Más szóval 
az újszövetségi pap Krisztusnak, a láthatatlan főpapnak itt a földön 
látható helyettese, szolgája és titkainak sáfára. 1 ~) 

Az újszövetségi papság méltósága tehát onnan ered, hogy ré-
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sze~e~ik Krisztus papi mél~óságában. De vajjon honn~n ered Áron 
pap]amak hatalma? Semmiesetre nem Áron!ól, mert Aron sem ön
m.agától birta dicsőségét. Az ö méltóstiga is mástól, illetőleg más
boi ered. XI. Pius pápa enciklikájában megjelöli a forrást: .. Az 
ószövetségi papság - írja - méltósága és dicsősége onnan ered 
hogy e.Iöképe volt az új és örök szövetség papságának, az Úr Jé~ 
zus Knsztus - az igaz Isten és ember - vérével alapított pap
ságának". l!l) Eszerint az ároniták minden dicsősége onnan szárma
zik, hogy előképei voltak Krisztus papságának méltósága és dicső
sége közölt és hogy Áron utódainak méltósága csak árnyéka a-z 
újszövetségi papság méltóságának. · 

2. Milyen a két papság méltósága ? 
De lássuk részletesebben is Krisztus papjainak magasztos mél

tóságát és fennséges hatalmát. Ha rögtön a kiválasztást is tekin
tetbe vesszük, Isten már itt is, emberileg szólv~. körültekintőbben, 
óvatassabban jár el, mint az ós-zövetségi papság megválogatásában, 
mintha ezzel is ki akarná fejezni, hogy mennyivel fontosabb, meny
nyivel magasztosabb az ö hivatásuk. Az ószövetségben nem egyen
kint válogatja meg papjait, hanem családot válöszt s ezen belül 
minden férfi pap volt. ha testi vagy szellemi fogyatékasságai ebben 
nem akadályozták. Ez ll szerenesés család Áron családja volt. Kí
vüle más nem lehetett pap. Jeroboám király ugyan ellenszegült en
nel( a törvénynek s a nép közül választott magának papokat, to) de 
hamarosan utólérte az lsten haragja. 21) 

Az újszövetségben is Isten választja ki a papokat: .. Nem ti 
választottatok engem, hanem én választottalak titeket s én rendel
telek, hogy elmenvén gyümölcsöt teremjetek".22) Ez a választás me
röben elüt amattól. Ott kiválasztotta Áront s az ó fiai már beleszü
lettek a papi méltóságba. Itt az Úr, mint jó szólógazda, aki mun
kásokat keres szólójébe, körüljár a világba, kiszemel magának egye
seket, szíven csókolja öket, lelkükben mintegy újból kivirágoztatja 
Áron vesszejét, kiemeli öket milliók közül s magáévá teszi öket, 
hogy szalgáljanak Neki az oltár körül. Az ószövetségben vérségi 
kapocs s természet jogán tömörültek egy nemzetségbe. Az újszö
vetségben is föpapi családból származnak a papok, de nem termé
szetes, hanem természetfölötti úton, és pedig fölszentelés által a püs
pöktől. Nem is vérségi, hanem lelki alapon fűzödnek egymáshoz. 

Mózes harmadik könyvében megtaláljuk a szentelési szertar
tásokat. Ezek tulajdonképen csak felöltöztetésböl, megkenésekból 
és különféle áldozatok bemutatásából állottak. 23) Bár szépek, meg
haták lehettek e szertartások, mégis csak külsóségek voltak az új
szövetségi papság felszenteléséhez viszonyítva. Ez is világosan mu
tatja, hogy ott csak elóképröl, itt pedig a valóságról van szó; ott a 
dicsöség árnyékát közvetítették. itt a Szentlélek a méltóság teljét 
adja, mert az újszövetségben. Szent Pál tanusága szerint, Szentlé
lek keni fel a papokat : .. Vigyázzatok magatokra és az egész nyáj
ra, melyben a Szentlélek titeket püspököknek helyezett" .2"') Már pe-
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dig mennyivel nagyobb annak a dicsősége, akit az Isten emel fel 
a papi méltóságban, mint az, akit ember ken meg vérrel és külön
féle olajokkaL 

Az ószövetség papjai felszentelés által Istenéi, Isten tulajdo
nává lettek, Isten pedig az ö örök részük és kizárólagos pirtokuk,2r') 
Az újszövetség papjának ennél szebb hivatása van. O nemcsak 
lsten birtokává és szalgájává lesz, hanem egyúttal helyettese itt a 
földön. Krisztus képmásává válik: character Christi, mert magán 
hordozza a papi jelleget, azt az eltörölhetetlen jegyet, melyet a 
Szentlélek nyom a lelkébe a felszentelés ünnepélyes pillanatában. 
Ettől a pillanattól rá i~ illenek a szavak : "Tu es sacerdos in aeter-· 
num - pap vagy te mindörökké". Ez a jegy örökre, oly mélyen 
belevésődik lelkébe, hogy többé soha el nem homályosodik. Szent 
Ágoston e jegyet azzal a bélyeggel hasonlítja össze, melyet egykor 
a katonák testében égettek. E jelleg által lesz felismerhető az új
szövet~égi pap a másvilágon is s egyesekre fényt és dicsőséget hoz 
majd, másokra pedig szégyent és örök gyalázatot. Az ószövetségi 
papsá~ nem hordta lelkén ezt a jegyet, azért ök haláluk után meg
szűntek papok lenni. 

3. Miben áll a.~: ároni és kriszlusi papság hatalma. 
Az eddigiekből világosan kitűnik, hogy az újszövetségi, azaz 

krisztusi papság méltóságában messze felülmúlja Áron papságát. 
De hasonlítsuk össze még a két szövetség papságának hatalmát is. 
Valakinek hatalma annál nagyobb, minél tágabb a személyek és 
dolgok feletti rendelkezésjoga. 

Mihez volt joga a zsidó papnak ? 
. Az ószövetségben Isten távoltartotta mag:ától R papságot is. 

Ugy jelent meg előttük, mint végtelen hatalrr•ú Ur, akire még felte
kinteni sem volt szabad, mert azt tartották, hogy aki meglátja az 
Istent, nyomban meghal. A főpapnak is évenkint csak egyszer volt 
szabad belépnie a szentek-szentjébe, mert itt volt a frigyszekrény, 
amelyben az Isten láthatatlan módon volt jelen.:!0) A katolikus pap
ság sokkal közelebb áll az Istenhez. Itt a Teremtő nem úgy jelenik 
meg, mint fenséges Úr. hanem, mint jóságos Atya, vagy mint sze
rető Testvér, aki leszáll az oltárra; trónust készített magának a taber
nákulumban s a tabernákulumot, az újszövetség szentek-szentjét 
Krisztus papja nem évenkint, hanem naponkint akár többször is 
megnyilhatja. Az ószövel!ö\t'gi pap halállal bűnhődött, ha hozzáért a 
frigyszekrény.hez. miként Oza is meghalt, mert a dűlő frigyláda után 
mert nyúlni.-') Az újszövetségi pap nemcsak hogy kézzel érinti az 
Istent, hanem ~zívébe is zárhatja s fizikailag egyesülhet vele. Ezt 
ugy~n a többi keresztények is megt~hetik, de csakis pap nyujthatja 
nek1k az Oltáriszentségben lakozó Ur Jézust. Tehát katolikus pap
nak hatalma van Krisztus fizikai teste felett. Lehozza az é"ből; az 
emberek szívébe helyezi vagy az oltáron őrzi s az isteni Üdvözítő 
teljesen kiszolgáltatja magát neki. Csodálatos hatalom ez, mely még 
az angyalok hatalmát is felülmúlja. "E hatalmat csodálja az ég, 
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csodálja a föld, megijed az ember, félénken vonul vissza elótte az 
angyalok nagysága ... Halljátok és csodálkozva álmélkodjatok"l 
-kiált fel Szent Bernát.2R) És Szent Ágoston: "O veneranda sacer
dotum dignitas, in J:tUorum manibus veluti in utero Virginis Filius 
Dei incamatur - Ó csodálatos méltósága a papságnak, akinek a 
kezeiben, miként Szűz Mária méhében, az Isten Fia újból testet 
ölt" .29) 

De nemcsak fizikai teste felett van hatalma, hanem misztikus 
teste felett is. A keresztség által felveszi a pogányokat Krisztus 
misztikus testének tagjaivá. A bűnben elhalt tagot életre kelti a 
búnbánat szentsége által. ·A kegyelmi-életet élö híveket Krisztus 
testével táplálja s olajjal keni meg a haldoklót, hogy sikeresen vívja 
meg az utolsó harcot. Tanítja, oktatja, áldásában részesíti az Egy· 
ház híveit; egyszóval közremúködik a teljes Szentháromság lelket-:
mentó munkájában. 

Az újszövetségi pap orvos a lelkek orvosa. A zsidóknál, ha 
valaki poklosságból gyógyult ki, egyedül a papnak volt joga meg• 
vizsgálni, hogy az illetó tényleg egészséges-e. 3°) A bűnös lélek is pok· 
lasságban szenved s csak egy orvos szabadíthatja meg betegségé
tól : a pap. Krisztus papja nemcsak megállapítja a gyógyulást, min.t 
ahogy Áron papsága tette azt, hanem ó maga az orvos, aki sza· 
vaival nemcsak gyógyítja a beteg lelket, hanem új életre is kelti 
azt. ha az a búnben elhalt. Van-e ennél nagyobb hatalom, létezik-e 
ennél fenségesebb méltóság? Nincs l · 

4. Milyen a két papség áldozata 'l 
A papi szolgálat legiöbb ténykedése az áldozatbemutatás. Az 

áldozat emeli az embert legközelebb Istenhez, mert általa a terem
tett lény elismeri a Teremtó legiöbb jogát, engeszteli az Urat és há
lát ad a kapott kegyelmekért. Ezt a felséges cselekményt az ószö
vetségben is csak papok végezhették, még a levitákat is kizárták 
ezekból a szertartásokból.31) 

A két szövetség áldozata közölti külön hség is megmutatja a 
két papi nemzetség közölti lényeges eltérést. Az ószövetségben 
bikákat. kosokat, borjakat s különféle eledel-áldozatokat mutattak 
be az Istennek. Az újszövetségben maga Krisztus áldozza fel ön
magát a pap kezei által. Ott az áldozat különbözött attól, aki azt 
bemutatta és vele legfeljebb lélekben egyesülhetett Itt az áldozat 
és az áldozatot-bemutató egy és ugyanaz a személy, maga Jézus 
Krisztus, akinek a pap csak helyettese az oltárnál. Ott a fópap a 
bakok és a borjak vérével lépett a szentek-szentjébe, itt Jézus 
,.saját vére által ment be egyszersmindenkorra a szentélybe" .82) 

Mennyire vágyakozott az Isten ezen tiszta és szepiátelen áldozat 
után s mennyire megúnta már az állatok vérét s az eledel-áldoza· 
tokat. Erre vonatkozólag Malakiásnál olvashatunk gyönyörű sorokat : 
.. Nem lelem én kedvemet bennetek, úgymond a seregek Ura, és a 
ti kezetektól nem fogadok el én eledel-áldl)zatot. Hiszen napkelettól 
napnyugtáig nagy az én nevem a nemzetek között. és minden he· 
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lyen tiszta eledel-áldozatot áldoznak és mutatnak be nevemnek". 99) 

Hasonlóképpen ír Jzaiás prófétl! is : "Minek nekem véres áldozatai
tok sokasága?- Ugymond az Ur.- Jóllaktam én a kos-áldozatokkal, 
a hízott állatok hájával és borjak, bárányok és bakok vérében nem 
lelem én kedvemet" !34) A zsoltáros ajkaival is panaszkodik az Isten, 
hogy nem kell Neki az állatok vére.35) 

Az Istennek tehát új áldozat keiiPtt, melynek értéke nem függ 
az áldozatot bemutató paptól. Az ószövetségi áldozatok értéke ugyanis 
függött attól is, hogy a pap milyen lélekkel mutatta be azokat ; azért 
is vetette el öket. mert míg áldozatot mutattak be, lélekben tisztá
talanok, fertözöttek voltak. 36) Az újszövetségben az áldozat értéke 
nem a paptól függ, mert itt valójában maga Krisztus mutatja be 
azt, aki önmagában a kegyelem teljessége. Mégis a papnak is tisz
tának kell lennie, mikor a szentmisét bemutatja. Ezt követeli az 
Egyház, de ezt kívánja a tisztelet is. Ha az ószövetségi törvény 
tiszta szívet követelt, a;) mennyivel szükségesebb az újszövetségi áldo
zatnál. ahol az áldozat maga a szeplötelen Bárány. 

Az újszövetségi áldozat értéke tehát végtelenü! nagyobb, mint 
az ószövetségié, fensége magasztosabb, azért a szolgálattevö sze
mélyeknek is nagyobb hatalommal kell rendelkezniök, mint amilyen
nel rendelkeztek az ószövetségi szolgák. T e hát Krisztus papja ha
talomban is mérhetetlenül fölötte áll Áron papjának. 

Ha most fejtegetésünk végén még egyszer rátekintünk a két 
szövetség papságára, mily fenségesnek tünik fel az újszövetségi 
papság méltósága és hatalma az ószövetségi papságéval szemben. 
Az ember csak csodálkozni tud azon, hogy Isten ekkora hatalmat 
bíz gyarló teremtményre. Valóban igaza van Oliernek, amikor a 
papot a Szent Szüzzel együtt az Egyház két csodájának mondja. aH) A 
Szeniatyák mind az elragadtatás nyelvén szólanak, mikor a pap 
kitüntetö méltóságáról beszélnek. Krisztus is tudja, mekkora hata
lommal ruházta fel az újszövetségi papságot, de tudta azt is, mennyi 
üldözést, rnennyi megpróbáltatást, mennyi szenvedést kell majd ki
állniok, azért imádkozolt oly megható, megindító szav.akkal, oly 
meleg szívvel föpapi imájában az utolsóvacsorán: .• En öérettük 
könyörgök : nem a világért . . . azokért, akiket nekem adtál ; mert 
ök a tieid, és az enyémek mind tieid, és a tieid enyémek, és én 
megdicsöültem bennük . . . Szentatyám l tartsd meg öket a te neved
ben, kiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi ... Szenteld 
meg öket az igazságban ... Es én őértük szentelem magamat, hogy 
ök is meg legyenek szentelve az igazságban" .=w) (Bár minden pap 
átélné magasztos méltóságát és átelmélkedné e fenségesen szent 
igéket l 
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Ha az ószövetségi s~ent könyvek lapjait forgatjuk, minden 
lapján rendkívüli történetet találunk. Ritkán olvasott ószövetségi 
történetek ezek. Egyik-másikat talán az elemi iskolában olvastuk 
elóször és utoljára. Ilyen ritkán olvasott fejezet beszéli el a követ
kezó, mondhatjuk jelentás történetet. Mikor az izraeliták már hét 
évig nyögtek a mádiánaíták keserű igája alatt, Isten felszabadító 
vezért adott nekik Gedeon személyében. Gedeon jelt kért, hogy va
lóban Isten kivánja-e vezérségét. Megkapta. És hogy az izra~liták 
is meggyózódjenek isteni hivatásáról, újra csodás jelt kért az Urtól. 
S az Isten ezt is megadtf\. Gedeon egyik este gyapjúfürtöt tett ki a 
földre és azt kivánta ~z Urtól, hogy csak a gyapjú legyen harmatos, 
a föld pedig száraz. Ugy lett. Gedeon másnap megfordította a ké
rést : a föld lett harmatos, a gyapjú pedig száraz. 

Ismétlem : jel~mtós történet ez és pedig azért, mert igen fontos 
dolgot tár elénk, amelyról sokszor elfeledkezünk, ha csodákról tár
gyalunk. Ez pedig nem más, mint az, hogy azok a különleges isteni 
megnyilvánulások, amelyeket csodának nevezünk, nem nagyobbak, 
nem szenzációsabbak magukban véve lsten rendes, mindennapi mü
ködésénél a természet rendjében. Csodálatos, fenséges lehetett az 
a kép, amelyet Gedeon látott az elsó reggelen. De mikor kiment a 
másnapi hajnalpirkadáskor, nemde csodálatosabb k~pett látott? Az 
egész természet ezüstössé lett a harmattól. Gyémántok fénylettek, 
csillogtak minden fúszálon és falevélen. Mindenki látott már ilyes
mit nyári reggeleken és abban nem láttunk semmi csodálatosat 
azért. mert tudtuk, hogy csak harmat. Igen, nincs benne csodálatos 
mert olyan mindennapi, közönséges, megazokott dolog. Pedig nem
de, mikor elóször láttad meg gyermekkorodban, csodálatos volt 
számodra ? És azóta mi történt ? Vajjon a harmattól csillogó termé
szet most kevésbbé csodálatos ? V agy talán elvesztetted csodáló 
képességedet ? 

Fontos szem elótt tartani és tudni, hogy ugyanaz az eró egy 
éjszaka alatt nedvessé tette a gyapjút, a következón pedig a földet 
takarta be harmattal. És ezek közül melyik volt a csoda ? Melyik
nek a végrehajtásához kellett több eró, hatalom ? Melyik mutatja 
legjobban, legfenségesebben Isten jóságát? Az első eset vagy a 
második? Mert a másodikat megmagyarázhatjuk, az elsőt azonban 
nem : tehát az elsót csodának nevezzük. De ha a második nem 
volna oly mindennapi, akkor mindkétszer ugyanazt a kezet, ugyan
azt az erót láttuk volna múködni, csak különböző eredménnyel. 
Ugyanaz az eró, mely az elsó lökést adta az űrben száguldó csil
lagoknak, ugyanaz adja vissza Lourdesben a szegény szeréncsetlen 
betegeknek az egészséget. 5,000-et egyszerre táplálni, szinte hihetet
len s mégis, mint Szent Ágoston rég kimutatta, mi az 5.000-et étellel 
ellátni, összehasonlítva azzal a türelmes folyamattal. amely elindítja 
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a föl? mélyéból a kis búzamag csírázását, azzal az erővel, amely 
n~pfenyre hozza és kalászba szökkenti, hogy aranyló kalásztenge
revel az Alkotó művészetét tükrözze, lsten gondviselő oltalmában. 
Búza, amelyból az a mindennapi kenyerünk lesz, amelyért talán 
tegnap elfeiE'!jtettél hálát adni. Ugyanaz az erő, ugyanaz a Kéz. 

lsten rendesen másodiagos okokkal és eszközök által működik 
a termé~zetben. De mikor Isten mellózi vagy nem használja - ha 
szabad Igy mondanom - a másodiagos okokat és valami csodála
tos dolgot művel ezt csodának nevezzük. Vannak olyanok, akik 
tagadják, hogy ilyesmi történhetik. Okoskodásuk két kérdésben me
rül ki : l. Művelhet-e lsten csodákat ? 2. Milyen körülmények között 
művel lsten csodákat ? Egyenlóre csak az első két kérdéssel fog
lalkozom. 

l. Müvelhet-e lsten csodákat ? 

Természetesen nem is lehet szóba állni azokkal a "szélesen 
gondolkodó filozófusokkal", akik tagadják a személyes Isten létezé
sét. De gustibus non est disputandum. A hordó és a dézsa is szé
les, de nem gondolkodik. 

Ezeken kívül vannak, akik tagadják a csodák lehetóségét, 
mert bölcseletüknek más a felfogása Isten természetéről, mint a 
mienk. A XIX. sz. deistái tagadtak minden csodát, most pedig a 
panteizmus teljesíti ezt a "nemes kötelességet". Egyik irányzat sem 
döntő; a deizmus a multnak volt naponként változó divatja, éppúgy, 
mint a panteizmus a mának. Az egyik teljes ellentmondása a má
siknak. De ezen ne csodálkozzunk, mert hisz az a .,világ" termé
szete, hogy pusztító szélsőségekbe esik az Egyházzal szemben. 
amely mindig a középúton halad. A deisták úgy fogták fel a vilá
got, mint valami tökéletes, önmagában befejezett dolgot, amely nem 
tűr semmi beavatkozást. Isten ugyan megteremtette, O volt az első 
Ok, de a teremtés óta már rá sem fütyül a világra. Természetesen 
ilyen filozófusok nem tudnak hinni a csodákban. hisz bármilyen 
csekély beavatkozás a természeti törvényekbe, a világ bomlását, 
pusztulását jelentené. 

Minden panteizmus sarktétele az, hogy van egy magától való 
lény, ens realissimum et perfectissimum és ez egészben vagy rész
ben azonos a világgal. Természetesen itt nem lehet beszélni imma
nenciáról, sem transzcendenciáról, mert ezek a teljes azonosságban 
vesznek el. A panieisták szerint a világ mozzanatainak (történelmi és 
természeti) összessége az abszolút lényt teszi ki (Spinóza). Itt megint 
ki van zárva a csoda minden lehetősége. 

A katolikus bölcselet másként fogja fel Istent : "Van személyes 
lsten ; mivoltára nézve : tökéletes gondolat és tökéletes akarat. Léte
zésére nézve : sajátmagát, mint a tökéletes igazságot és a szeniséget 
teljes öntudattal és magabírással átfogja. Ha a világhoz való viszo
nyában tekintjük : feltétlen szabad elhatározással teremtette a vilá
got. Ennélfogva a világ egyrészt teljesen Isten gondolata és szán
déka szerint van berendezve, másrészt lsten a világot ideális vonat-
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kozásaiban és reális valóságában teljesen hatalmában ·tartja, de nem 
kénye vagy szeszélye szerint, mert hatalma azonos bölcseségével. 1) 

A deisták és a panieisták némaságba döbbennek ezzel a fen
séges igazsággal szemben. Az az erő, amely a világot a semmiség
ből teremtette és most is fenntartja .napról-napra, percről-percre, 
előttünk egy. Világunk egyetlen hatást sem tud tapasztalni, amelynek 
nem Ö volna az oka, semmi megmozdulást, amelynek nem Ű volna 
a megindítója. Ugyanaz a kéz ozünteti meg a kis madáeszívben az 
élet lüktetését és ugyanaz a kéz ejti az élettelen kis madárkát a 
föld porába. Ez a mi gondviselö Istenünk. 

Badarság - mondják egyesek - ilyet állítani a mai felvilá
gosodott korban. Ha harmat esik a földre, ennek az az oka. hogy 
a levegő nedvessége konclenszáll az esti hideggel és ez hozza létre 
az eredményt. De ez csak a másodlagos·, a tudományos ok. Azon
ban egyetlen egy másodiagos ok sem tudna működni Isten közre
működése nélkül. A gravitáció törvénye az, amely a kis madárt 
lehúzta a földre. Igen, de a gravitációs törvény maga micsoda? Mi
csoda, ha nem Isten közvetett akaratának a megnyilvánulása ? Ren
desen igy működik Ű az élet ezernyi pici megnyilvánulásában. Igy 
nyilvánítja ki akaratát a természeti törvényekben, amelyek mindig 
egyformán működnek. Semmi ok nem létezik okozat nélkül. Ezt 
tapasztaljuk visszamenőleg az első sejtig, amelyben élet lüktet, az 
első nebuláig, amelyből az anyag született. És mindig az Ű közvet
lenül használt hatalma adja meg ezeknek az okoknak hatóságukat 
Ezek után a csodák rejtély marad előttünk ? V aló igaz, ha meg
értenénk lsten cselekvésének szükségességét a világban, a kis ma· 
dár földre-esése tízszer rejtélyesebb lenne előttünk. 

A csoda, összehasonlítva ezzel, egyszerű valami. Egyszer
kétszer ritkán történik, amikor Isten megmutatja közvetlenebbül 
akaratát, mikor nem használja azokat a másodiagos okokat, egy 
percre, egy pillanatra, amely okok nem tudnának akarata nélkül 
működni. Igen, csak ritkán hajt végre valamit a másodiagos okok 
nélkül, amelyet rendszeiint másodiagos okokkal művel. Csak egy
szer sokszorosítja a kenyeret, és nem a búzát. Csak egyszer engedi 
esni a harmatot mindenhová, csak ide nem. Hát ez olyan rettentő 
valami lenne Isten számára ? 

Hogy jobban kidomborítsam mondanivalómat. egyszerű példát 
hozok. Vannak újságtulajdonosok, akik megszabják iapjuk világné
zetét napról-napra, eseményről-eseményre. Minden megjelenő cikket 
teljesen a laptulajdonos akarata szerint kell megirni a szerkesztőnek. 
Most - mondjuk - tíz év alatt egyszer valami nagy esemény 
miatt maga a tulajdonos ir egy cikket. Mit csinált ? Azt csinálta, 
amit eddig tett, azzal a különbséggel, hogy ebben az egyetlen egy 
esetben ö maga írta meg közvetlenül, amit tíz év alatt mások vé
geztek el helyette. Ezzel akarok rámutatni arra, amikor azt mondom, 
hogy Istennek, aki rendszerint másodiagos okokkal működik a világ
ban, joga van, ha úgy akarja, mellözni a másodiagos okokat. 

1) Schütz: Az Ige szolgálatában. Bp. 1928. 192 old. 
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ll. Milyen körülmllnyek közölt müvel lsten csodákat 1 

T együk fel, hogy Isten képes csodákat müvelni. Most azt kér
dezzük, milyen körülmények közölt müvel csodákat? 

A protestáns teológusok ma már divatszerüen hangoztatják, 
hogy Isten csak in abstracto képes csodákat müvelni, de ugyanak
kor úgy gondolkoznak, hogy ez meg nem méltó Istenhez. Viszont 
csodát müvelni nem más, mint szemfényvesztés, büvészi mutatvány, 
mondják a protestánsok. Azt a gondolatot akarják felébreszteni az 
emberben, hogy a természet összes törvényével együtt nem tökéletes, 
ha Istennek egyes esetekben a természeti törvényeket fel kell füg
gesztenie. Mire való akkor az isteni Gondviselés, amely által a 
lehető legjobban müködnek a természeti törvények és amellyel Isten 
bölcsen kormányozza a világot. ha csodákkal kell azokat mindig 
felfüggeszteni és megváltoztaini ? 

Okoskodásuknak volna is valami alapja, ha úgy gondolták 
volna el Istent, mint valakit. aki minden ok nélkül müvel csodákat. 

De valójában mi, gyarló emberek gyenge elménkkel, mégcsak 
sejteni sem tudjuk, hogy Isten mit fog csinálni, Vdgy mit nem. Ennek 
ellenére minden, amit a kinyilatkoztatás vagy a természetes teológia 
révén Istenről tudunk és minden, amit a tudomány a természet egy
formaságáról nekünk nyujt, arról győz meg, hogy a csodák nem 
valami mindennapi események, hanem rendkívüliek, rendkívüli szük
ségletek teljesítésére. A csodákat ugyanis nem szabad szükségen 
felül szaporítani l Nem kívánhatjuk és várhatjuk el a mindenható 
Istentói, hogy érzékeink alá esö csodákat olyan körülmények közölt 
és úgy müveljen, hogy azokról senki tudomást ne szerezzen, vagy 
azokat senki ne tapasztalja. 

Különben is a csodák lsten üzenetei az embereknek ; tehát 
logikai ellentmondás volna abban, hogy Isten olyan csodákat hozna 
létre, amelyekról senki tudomást nem szerezhetne. A csodát levél
nek is mondhatjuk, amelyet lsten küld az embereknek. És bár má
sodlagos célja is lehet pl. gyógyítás vagy más emberi szük~églet 
kielégítése stb., de egy, csakis egy elsődleges célja lehet ; azaz, 
hogy bizonyításra szolgáljon. azt is mondhatnám, reklámja legyen 
az isteni mindenhatóságnak. Ezzel bizonyítja, hogy Ű kormányozza 
a világot, hogy a katolikus Egyház az ö Egyháza, hogy ez a férfi 
va~y az a nö szent. Ilyen ok elégséges arra, hogy lsten csodát 
müveljen. 

Itt ez az ellenvetés jöhet szóba : ha csodák csak Isten hatal
mának bizonyítékai, akkor hiábavalók, nyilvánvalóan feleslegesek. 
Hiszen az előbbi pont állítja, hogy lsten természetes cselekvései 
magukban véve csodálatosabbak, mint maguk a csodák. Miért nem 
elégszünk meg azzal. hogy lsten mindenhatóságát megcsodáljuk a 
villámlásban, a nap lenyugvásában, a természet ezernyi megnyilvá
nulásában? Azután lsten még más csodás jelenségekben is meg
mutatja hatalmát. Fel kell-e áldozni láthatatlanságát, hogy minden
hatóságát reklámazza? A felelet erre kettős. 
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l. Elóször Isten nem azért müvel csodát, hogy megmutassa 
csodatevö hatalmát, hanem igenis azért, hogy figyelmünket erre vagy 
arra az eseményre, erre vagy arra a szentéletű emberre irányítsa. 
Nem fontos-e egy szentet, aki annyira titkolja életét, megismerni ? 
Hisz a szent alázatossága meflakadályozná Isten tervét, ha nem 
tenne valamit, hogy megmutassa szent erényeit. 

2. Jólehet csodák nem feltétlenül kellenek, mégis azt kell mon
danunk, igenis szükségesek. Ha Ádám nem vétkezett volna, a ter
mészet még most is eredeti útján haladna minden befolyástól men
tesen. Most azonban oly könnyen elfeledkezünk Istenröl, hogy 
figyelmünket sajátmagára kell irányítani. Pl. egy nagy festö is, ám
bár tudja, hogy aki az ö festményét meglátja, csak öreá gondolhat, 
mégis az utolsó ecsetvonás után odaírja nevét a kép sarkába, mert 
tudja, hogy az emberek feledékenyek, kételkedök. Ugyanígy tesz 
Isten is ; odaírja nevét csodáival a természetbe. A csoda tehát Isten 
név.':lláírása. Nem azért teszi ezt, mert kell, mert nem ismernénk 
meg alkotását, csupán szükségesnek tartja. És talán az emberek 
nem tartják szükségesnek ? Igenis annak tartják, mert nem létezik 
olyan valamire való vallás, mely nem követelné a csodákat, mint 
annak a vallásnak szentesítö eszközeit l 

Fr. Richárd ofm. 

Felhasznált könyvek : 
l) A. Van Weddingen: Miraclez and their demoostralive Use 

Desclée - De Brauwer and co. Belgium. 1894. 
2) Dr. Schütz Antal: Az Ige szolgálatában. Budapest. 1928. 
3) Ronaid Knoz: Miraclez-Pustet co. New-York. 1928. 



A létezés kezdete 
Szent Bonaventúra megvilágításában . 

.. Kezdetben teremté Isten a mennyet és a földet" 1) - olvassuk 
a szentírás elsö oldalán. A csalatkozhatatlan Egyház pedig a negye
dik lateráni, illelve a vatikáni zsinaton hittételként jelenti ki, hogy 
Isten .. mindjárt az idő kezdetén" a semmiból teremtette mindkét 
fajta világot".2) A legiöbb tekintély szava térdre .kényszeríti a hívó 
lelket, de a kutató értelemnek mégsem tiltja meg, hogy a maga ere
jéból is meg ne próbáljon eligazodni a lét e döntö kérdésében. 
Szabad tehát még mindig feltenni a kérdést: öröktól van-e, lehet-e 
a viláq, vagy pedig idöben kezdödött ? 

A kezdet, éppúgy mint vég, a bölcselet-történelem tanusága 
szerint, minden gondolkodó elmét foglalkoztatott a legrégibb idöktöl 
egész napjainkig. Meg is érdemli, hogy foglalkozzunk vele, mert 
leszegetése hitvédelmi szempontból sem közömbös. Ha ugyanis tisz
tán észokokkal is be tudjuk igazolni, hogy a világ idöben kezdödött, 
ezzel súlyos, talán halálos csapást mérhetünk azokra a téves böl
cseleti rendszerekre, amelyek a világ örökkévalóságának tételére 
építik ingatag gondolatváraikat 

Szándékom most az iskolás bölcselet egyik vezéralakjának, 
Szent Bonaventúrának szemszögéböl vizsgálat alá venni a kezdet 
kérdését. Az ö tanításában ugyanis, - melyet sokszor mellöznek 
azok, akik a kezdet problémájával ma foglalkoznak - világiasan 
tárulnak elénk azok a nehézségek, megoldások, és megoldási kísér
letek, melyek a skolasztikusokat foglalkoztatták. 

Elóbb azonban vessünk futólagos pillantást a kérdés multjára. 
A görög bölcselök a teremtés fogalmát a mai értelemben még 

nem ismerték. Általában a világot alkotó elvek öröktólvalóságát 
tanították. Az eleáták szerint lsten a világot a saját lényegéból al
kotta. Anaxagorás pedig azt tanította, hogy Isten a már meglevö 
princípiumokból. t. i. az anyagból és a formából hozott létre min
dent. Platon három, egyáltalán öröktól létezö öselvet vesz feJ. Ezek : 
az Alkotó, az anyag és az idea. Az érzéki világ e három öselv 
összemüködésének eredménye. Aristoteles szerint nincs se teremtés. 
se teremtö, hanem csak ösanyag és ösmozgató, aki változatlan lé
vén, szükségképen öröktól müködik. 

A Szentatyák, bárcsak mellesleg, alkalomadtán érintik ezt a 
kérdést, csaknem egyhangúan vallják, hogy az öröktól való teremtés 
lehetetlen. Nem az Isten. hanem a teremtmények részéröl. amelyek 
semmiképen sem rendelkezhetnek olyan tulajdonságokkal, mint az 
Isten. 

A skolasztikusok véleménye nagyon megoszlik. A sok felfogás 
közül nevezetesebb követöket csak három tudott szerezni. Az elsö 
egyetemesen minden létezö dologra nézve lehetségesnek tartja a 
kezdctnélküliséget. A második álláspont szerint ez csak az állandó 
jellegü vagy változatlan teremtményekról állítható teljes bizonyosság-
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gal. A világ időbeni kezdete így hittitok. Ezt védi és fejti ki Szent 
Tamás, főként Maimonides nyomán. A harmadik vélemény szerint 
a világ szükségképen időben kezdödött, s ez ésszel is igazolható. 
Ezt tanították, hogy csak a le'(nagyobbakat említsem, Szent Anzelm, 
Nagy Szent Albert, Halesi Sándor és legfőkép pedig Szent Bona
ventúra. 

A Szeráfi Doktornak e pontban legerősebb ellenfele, hatalmas 
kortársa és őszinte barátja Aquinói Szent Tamás. A Summa Theolo
gicában csaknem pontról-pontra visszautasítja Bona v~- nt úra érveit. 
de ez érveit sorra megoldja. Azért szükségesnek tartom, ho~y a továb
biakban pontról-pontra rámutassak Szent Tamás felfogására is. 

Az Angyali Doktor ugyanis ismételten hangsúlyozza : "Mundum 
incipisse sola fide tenetur - hogy a világ kezdödött, azt egyedül a 
hit által tudjuk". Ennek oka pedig az, hogy a világ idóbeliségét vagy 
magából a teremtett világból, vagy az isteni teremtés természe
téből kellene bizonyítani. A világból nem lehet, mert a bizonyítás 
alapjául a teremtett lényegeket kellene felvennünk, amelyek pedig 
az időtől elvonatkoznak. De a teremtés természetéből sem lehet, ez 
ugyanis egyedül amindenható lsten akaratá·ól függ, aki pedig mivel 
"in instanti" müködik. akarata végrehajtásához nem szorul időre, 
elég, ha természet szerint megelőzi müvét.3) 

Bonaventúra ezzel szemben határozottan kimondja, hogy terem
tettség és öröktőlvalóság egymást kizárják. - Természetes, hogy 
mikor az öröktől való teremtés lehetőségél tagadja, akkor ezen a 
creatio passivát, nem pedig a creatio activál érti. Ez az utóbbi 
ugyanis mivel nem más mint az Isten _lényegével azonos, teremtő 
tevékenysége szükségképpen örök. - Alláspontja határozott és vilá· 
gos. Ha kizárjuk a pogány bölcselök hittel és ésszel ellenkező té
vedését, amely szerint a világ a maga teljességében nem semmiből 
teremtetett, és elfogadjuk a teremtés igazi értelmét - ex nihilo sui 
el subjedi - akkor teljesen lehetetlen, hogy a világ öröktől létez
zék. Nem azért, mintha az lsten részéról hiány~ott volna valaha is 
at ehhez szükséges teremtő képesség, hanem azért, mert a világ 
nem volt képes öröktól teremtein i. 4) 

T ételét a teremtés fogalmából - a priori - és a tapaszta
lati világból - a posteriori - bizonyítja. 

A) Hogy a világ szükségképen időben kezdödött, az magából a 
teremtés fogalmából következik. A teremtés ugyanis azt jelenti, hogy 
valami a teremtő ok müködése által a nem-létből a létbe, vagy ami 
ezzel egyértelmű, a lehetőség állapotából a ténylegesség állapotába 
megy át. Mármost lehetetlen, hogy örök-léte legyen annak, ami a 
nem-lét után kapja létét. Már pedig a világ ilyen, mert teremtetett, 
tehát szükségképen időben kezdödött. Ha öröktől lenne, akkor egy 
és ugyanazon osztatlan pillanatban a lét és nem-lét állapotában 
kellett volna lennie. Mikor ugyanis azt mondjuk, hogy a világ lett, 
egyúttal azt is kifejezzük, hogy kezdódött. Ha viszont öröknek mond
juk, azzal azt állítjuk. hogy nincs kezdete. Ezért azt mondani, hogy 
a világ öröktól lett, nyilvánvaló ellentmondás.r') 
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Az Angyali Doktort ez az érvelés nem győzi meg. Különbséget 
tesz idöbeli és természetszerinti elsöbbség között. E szerint ha vala
mely teremtmény a semmi után van, abból még nem következik, 
hogy a semmi szükségképen időben előzte meg a teremtett vala
mit, hanem csupán az, hogy a semmi természet szerint előbb volt, 
mint a valami. Természet szerint ugyanis előbb van meg valamely 
dologban az, amit önmagától bír, mint az, amit csak mástól kap. 
T e hát természet szerint előbb illeti meg a semmi, mint a lét. 6) 

Bonaventúra követői védelmére kelnek mesterüknek és böveb
ben igyekeznek kilejteni gondolatát. azonban óket is hasonló meg
gondolás vezeti. Mattheus ab Aquasparta például azt bizonyítja, 
how-y Tamás me11különböztetése csak azokra az okokra nézve ér
vényes, amelyek nem a semmiből hozzák létre okozatukat (Pl. a 
Nap és sugarai.) A szabadakaratból cselekvő okokra, ha azok 
semmiből hozzák létre okozatukat, ez nem áll. Az örök Alkotó min
dig volt, ami semmiből lett, az pedig valamikor nem volt, t. i. ami
kor semmi sem volt. 7) 

Felfogásuknak az a magyarázata, hogy szigorúan szószerint 
veszik az ex nihilo, .. a semmiből" kifejezést. Bonaventúra szerint 
az ex -ból szócska, illetve a magyarban rag vagy a már meglévő 
anyagra vonatkozhat, amelyből a Teremtő létrehozná a világot, vagy 
a teremtö-müködés kiindulási pontját jelenti. Nem az előbbit, mivel 
a világ nem már meglevő anyagból lett, tehát szükségképen a kez
detet jelenti. (Non ex nihilo materialiter ergo originaliter.) 

Szent Bonaventura ez( a teremtés logalmából levont a priori 
következtetést már magábanvéve is döntöérvényünek tartja, de azért 
lételét még tapasztalati úton, a pos~eriori is bizonyítja. Ezeket az 
érveket a teremlett végtelen lehetetlenségére építi. Itt követett ~on
dolatmenete és okfejtése viiágosan igazolja, hogy nem azért foglalt 
állást az időbeli teremtés mellett, mert nem ismerte az ellenkező 
lelfogást valló szeottamási arisztotelizmust. Sőt ellenkezőleg nagyon 
is ismerte, hiszen éppen arisztoteleszi érvekkel cáfolja magát Arisio
telest és Szent Tamást. Tudatosan és jól átgondolt érvek alapján 
igyekszik kimutatni a világ örökkévalóságában rejlő ellentmondást. 

B) Ellentmond a kezdetnélküli világ mindjárt annak az alapté
telnek, hogy : lehetetlen végtelenhez hozzáadni, mert mint Aristote
les mondja, végtelennél nincs nagyobb. Ámha a világ öröktől van. 
akkor időtartama máris végtelen és így nem növekedhetik. Pedig a 
tapasztalat csalhatatlanul igazolja, hogy mindennap egy új egységgel 
növekedik. Szent Tamás erre el!enveti, hogy igenis lehet a végtelen
hez hozzáadni arról a részről, amelyen véges. A világ tartama pedig 
csak a multban (ex parte ante) végtelen, de véges a jelenben (ex 
parte post), mely a multnak határa.R) Szent Bonaventúra ezzel szem
ben a mindennapi tapasztalatra hivatkozik. Ha a világ a multban 
végtelen időt futott be, akkor a Nap már végtelenszer megkerülte a 
földet, a Hold pedig, míg a Nap egyszer megteszi az emlitett útat, 
tizenkétszer végzi ugyanazt. Tehát ha nincs kezdet, akkor a mult
ban két végtelent kell (elvennünk, amelyek közül az egyik nagyobb, 
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mint a másik.9) Ez pedig ellentmondás még Szent Tamás szerint is. 
mivel ö maga mondja, hogy : annál ami egyszerüen és minden te
kintetben végtelen, semmi sem nagyobb ; ami pedig bizonyos szem
pontból határolt, annál nincs nagyobb abban a rendben" .10) 

A második ellentmondás abból a tételból következik, hogy 
lehetetlen végtelen sok tagot rendezni, mert a végtelenben nincsen 
elsö. Ha pedig elsö nincs, akkor se második, se harmadik, szóval 
rend sincs. Pedig ez nem igaz, mert minden arról tanuskodik, hogy 
a világmindenségben, a földöra és a csillagok járásában egyaránt 
csodálatos rend uralkodik. 

Szent Tamás arisztotelikus felfogásaszerint csak az olyan okok 
sorozatában kell okvetlenül első oknak lenni, am ~lyek egyszerre 
müködnek, mert különben az okozat végtelen sok egyszerre létezö 
cselekedettól fügne. Pl. a bot mozgatja a követ. a botol mozgatja a 
kéz stb. itt nem mehetünk a végtelenig, de elgondolható ez az olyan 
okok esetében, amelyek nem egyszerre, hanem egymásután müköd
nek. mivel ez esetben nem szükséges felvenni azokokés tevékeny
ségek ténylegesen és egyszerre létezö sorozatát.") 

Bonaventúrát ez az ellenvetés nem ingatja meg. 
Mióta áll a világ, élnek a földön állatok. Egyik a másiktól 

származik s ennélfogva egymással oksági kapcsolatban vannak. 
Ha most már a józan ész azt követeli, hogy az oksági rendben 

legyen valahol megállás, akkor kell lenni egy elsö állatnak is, mely
töl a többi származik. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a világ 
kezdödött.12) 

Itt úgylátszik, mintha Bonaventúra Aristotelesre támaszkodnék 
Pedig mikor Arisztotetes tanítja, hogy a végtelenben nincsen első, 
akkor ö nem az egyenrangú okok végtelen sorának lehetöségét ta
gadja, hanem a hierarchikus, azaz a felülról lefelé szálló oksorokét. 
Ezt Bonaventúra is jól tudta, de ö nem fogadta el az egyenrangú 
okok végtelen sorának lehetöségét sem. Mélyen metafizikai világ
felfogásában ugyanis az ariszfoteleszi akcidenciáknak nincs helyük. 
Mindennek megvan a maga története. A gondviselö Isten az, aki 
intézi a világ sorát, a legparányibb porszemét éppúgy, mint a csil
lagok járását. "Mindegyiknek megvan a maga elöre kijelölt helye 
abban a nagy drámában, amely a világ teremtésétól az utolsó ítéleiig 
játszódik. Minden nap, sót minden óra olyan sornak a része, mely
ben meghatározott rend uralkodik és amelynek legbensöbb értelmét 
csak az isteni Gondviselés ismeri. "13) 

A Szeráfi Tanító tovább érvel. Végtelenen lehetetlen átmenni. 
Ha a világ nem kezdödött, akkor már végtelen sok nap múlt 

el. Ebböl pedig az következik, hogy a mai napig sohasem lett volna 
szabad eljutnunlt. A következtelés magától értetődik. Az Angyali 
Doktor ezt a bizonyítást nem találja helytállónak. Ha az ember 
megtesz valamely utat, akkor azt két határ közölt teszi meg - a 
terrnino in terminum Bármelyik napot jelöljük is meg a multban, 
attól a mai napig véges idő telt el, ez pedig nem áthatolhatatlan. 
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A fentebbi érv pedig úgy szól. mintha a közbeeső napok, határok 
megjelölése mellett is végtelenek lennének.14) 

Bonaventúra nem tagadja, hogy - mint Tamás mondja- ha 
felveszünk a multban egy határpontot, attól a mai napig véges idő 
telt el, de ha a vilá~ nem kezdődött, akkor nem vehetünk fel semmi
féle határpontot s ebben az esetben még mindig fennáll a nehéz
ség, hogy az elmúlt napok végtelen sokaságán át hogyan jutottunk 
el a mai napig ? 

A negyedik, a posteriori érv azon a feltevésen nyugszik, mely 
szerint a csillagokat véges értelmiképességű szellemi lények mozgat
ják, akik feltehetőleg megismerik és el sem felejtik csillaguk fordu
latait. De ha a világ végtelen, akkor a körforgások száma is vég
telen. V égtelent pedig "éges értelemmel felfogni képtelenség. Ez az 
érv sokat feltételez ugyan, de azért egyáltalán nem észszerütlen, 
legalább is azokkal szemben, akik hasonló feltevéseket abban a 
korban maguk is vallott :tk. Ma legfeljebb az angyalokra alkalmaz
hatnók. A Doktor Szerafikus utolsó a posteriori érve így szól : lehetet
len, hoyy végtelen sok lény egyszerre létezzék. Már pedig ha a 
világ véglelen volna (időben), végtelen sok emberi léleknek kellene 
tényleg és egyszerre léteznie. A világ ugyanis, minthogy az emberért 
van, e.nber nélkül sohasem volt. Az emberek pedig véges időig 
élnek, azért eddig már végtelen sokan meghaltak. De lelkük, mivel 
halhatatlan, még most is él. Tehát ahány lélek volt, annyi van, azaz 
végtelen. Ez pedig ellene mond a fentebbi principiumnak. u) 

Bonaventúra ezt az érvét, amely nPmcsak az emberi lelkekre 
érvényes, a tényleg végtelen sokaság lehetetlenségére építi. Ehhez 
tudnunk kell, hogy már a skolasztikusok megkülönböztettek tényleg 
végtelen sokaságot (multitudo actu infinita) és képességileg végtelen 
sokaságot (multitudo potenlialiter infinita). Ez utóbbi lehetöségét ál
talánosan elfogadják, az előbbire nézve azonban megoszlanak a 
vélemények. Lehetetlennek tartja a skolasztikusok jelentősebb része, 
maga Szent Tamás is. Éppen ezért Bonaventúrának ezt az argu
mentumát, legalább részben ő is elfogadja. Lehet öröktől valamely 
teremtmény, pl. az angyal, de nem az ember.16) 

Ezek a Szeráfi Tanító fontosabb érvei, melyeket a létezés, a 
világ időbeni keletkezése mellett felhoz. Cáfol még ezen kívül egy 
sor jele11téktelen ellenvetést, melyek a szükségképpeni kezdetlenség 
mellett kmdoskodnak. Ezek azonban nem tartoznak ide. Ha ma 
Bonaventúrának nem is sikerül meggyőzni bennünket arról, hogy 
a világ szükségképp~n időben kezdödött, a posteriori érveivel - ame
lyek egy része mutatis mutandis még ma is alkalmazható - a világ 
mai felépítésére vonatkozólag mégis bebizonyítja, egyebekben pedig 
legalább nagyon valószínűvé teszi az idöbeni kezdetet. 

A skolasztika problémái a változatlan teremtmény és a tény
leg végtelen számbeli sokaság lehetséges, vagy lehetetlen voltát il
letőleg még ma is eldöntetlenek. A természettudomá•.y mindeneset
re a legnagyobb való~zinüséggel szól az időbeni kezdet mellel\ (ent-
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rópia t.) Minden jel arra mutat ugyanis, hogy a természet kazánja 
valaha kihül, a gép megáll és akkor beáll a vég, amely pedig szük
ségképpen a kezdetre utal vissza. 

Fr. Gedeon ofm. 

1) l. Móz 1. 1. 
2) Dr. Schütz A. Dogmetika l. 273. 
3) Summa theol. pars. l, q. 46, a. 2, p. 318; Ctra Gentiles c. 38. ad l-em. 
4) l Sent. d. 44, q 4; t. l. p. 788. 

ll. Sent. d. l, a l, q 2; t. ll. p. 20-22 
5) ll. Sent. d. 1. a. l, q 2; t. ll. p. 22, 
6) V. ö. Opuscul. 14, De aeternitate mundi. Idézi P. P. Mondregenes: De im

possibilitate aeternae creationis, ad mentem S Bonaventurae. Collect. franc. fesc. 
IV. 1935. p. 564. 

7) V. ö. P. Mondr. i. m. 564. 
"') Contra Gent. c. 38. ed 4. 
11) ll. Sent. d. 1, a. 1. q. 2 ; t, ll. p. 20-21. 
10) S. theol. lll. q 10, a. 3, ad 3. 
11) Ctra. Gent. c. 38, ed 5; S. theol. p. 1, q. 4R, a. 2. ad 7. 
12) ll. Sent. d. I, a. 1. q. 2; t 11- p. 21. 
13) V. ö. St. Gilson: Der heilige Bonaventura, 271. 
14) S. theol. p. l, q. 4 6, ad 6. 
15) ll. Szent. d. l, a, 1, q 2; t. ll. p, 2.-22. 
16) S. theol. pars l. q. 46, ad 8. 

Felhasznált források: 

S. Bonaventurae Opera Omnia 1-11. 
Stefan Gilson: Der heilige Bonaventura. HeiJPrau 1929. 
Summa Theologica 1-111. Taurinensis 1927. 
Summa contra Gentiles. 

Segédkönyvek: 
Dr. Schütz A,: Dogmalica l. Bp. 1923. 

" A bölcsP.Iet elemei Szt. Tamás alapján. Bp. 1927. 
D~. Kecskés Pál: A bölcselet története föbb vonás iben. Bp. 1933. 
P. Pius M. A. Mondreganes: De impossibilitate aeternae crealionis ad mentem S 
Bonaventurae. Collectanea. Franciscana, fesc. IV. 1935. 



Közeledés a keresztény-magyar Valósághoz. 

Nem szándékom a desztilláció. Széchenyi István lelki kidesztil
lálásának éppúgy nem vehetem hasznát, mint a szervezet nem veszi 
hasznát a desztillált víznek, mely csak laboratóriumokba való. A 
szoborépítök közé sem szándékom állni, mert egy szobrot megcso
dálni, üres lélekkel tisztelegni elötte és aztán továbbállni, hétköz
napi dolognak tartom. A "nagy magyar parlagon" és a "magyar 
kopárságon" sarjadt "lelki független embernek" gondolatait, eszméit, 
tanításait kiszakítani, üres frázisokká tenni csak azért, hogy önma
gunkat igazoljuk vele és börtönfalazzuk bűnös valónkat: véteknek 
érzem. 

Öklömet még nem tudom oly erösnek és keménynek, hogy a 
"szoborrombolók" közé álljak. A szobrot, az ál-Széchenyi kultuszl 
már úgyis összetörték. A "legnagyobb magyar" jclzönek ma már 
nincs súlya, nincs erkölc-si ereje ; maga a szó fagyos, tartalma pedig 
egy könnyű fajsúlyú bók, bebalzsamozás, szoborrá-merevítés. Széche
nyi nekünk már nem a legnagyobb, hanem a leghívebb magyar, 
akiben a keresztény-germán töböl leválik egy új ág: a keresztény· 
magyar. (Szekfü: Három nemzedék, 57. o.) A legnagyobb magyar 
Széchenyi halott, a "le~hívebb magyar" él ö, s a ·"keresztény-ma
gyar" Széchenyi a V al óság. Ez a Széchenyi, a keresztény-magyar 
elindult hódító útjára, s ha a magyar fiatalság a magáévá teszi, 
az döntö jelentöségű tény lesz : a magyar nemzeti élet friss ková
sza, "egy magában írígykedö, agyarkodó, már-már pusztulásra 
ítélt méhraj" új megtermékenyülése. 

Ki dob rám követ. ha "ifjú elmével" közeledni merek tehát a 
keresztény-magyar Széchenyihez, a Valósághoz, akinek lelkébe 
pillantáshoz - Szekfü Gyula szerint - a bepillantónak .,magyar· 
nak kell lennie és az egész magyarságot szívében hordoznia"? 

Péterfy Jenö tanulmányában Széchenyi lelkét delejtűhöz ha
sonlítja. Széchenyi nyugtalan. önnálló gondolkodású, excentrikus 
módorú, fantázia-dús lélek, akiben sokszor egymást tépö végletek 
találkoznak és ezek megszerzik neki a bécsi körökben a "bolondos 
Stefferl" nevet. S bár lelki életének alappilléreit egész életén át ostro· 
molják a viharok, a fundamentum. erkölcsi öntudata és jelleme min
dig rendíthetetlen marad. A jó delejtű is nyughatatlan, inog és mo
zog, de mégis mindig a helyes irányba mutat. A sarkok, melyek 
felé Széchenyi egész élete mutatott, életszemléletek voltak : a ma
gasabb emberi élet, a lelki függetlenség szemléletei. Ezek a szem
léletek a sötétség mélypontján is egészségesek, helyesek és neme· 
sek voltak, összhangzóan Széchenyi gondolkodásának hármas ténye
zöjével : az eszmével, a céllal és az eszközzel. 

Széchenyit sohasem a hangulat serkentette cselekvésre, hanem 
mindenkor a felmerü/t eszme. Lelkivilágának kormányosa az eszme 
volt. Az ösztökélte lelke minden megnyilvánulására. az tudta fel-
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emelni az égig, illetve az volt képes lesujtolni a porba a felvillanó 
gondolat tartalmához képest. Schaffer Károly, aki orvoslélektani szem
pontból vizsgálta Széchenyi lelkivilágát, mondja, hogy .. Széchenyi 
eszméinek volt a Jabdája". Bármilyen hasznos és reális eszméjénél 
is a lebunkó?ó, a lendülést gúzsbakölő tépelődés és a lelket-bénító 
ellengondolatok özönével kellett megküzdenie, mivel politikus is volt. 
Az egyedüllét marcangoita lelkét és meg kellett önmagát kérdeznie: 
..Istvánom, törődöl ezzel"? - és ráfelelte: "Nem törődöm vele, 
Uram l Ha lenyesik szárnyaimat. lábamon járok, legvágják lábamat, 
kezem~n f.:>gok mászni, csak használhassak" l 

Széchenyi e~zméi világával tér el kortársaitól. Itt van nagysá
gának, hűségének és keresztény-magyarságának a magva. mert ő 
itt .. mert igazán nagy lenni", me rt itt teljesen eredeti, magából-teremtő 
és minden más idegen hatástól messze távolálló egyéniség s itt, 
eszm éi világában van tragédiájának az oka is. A .. modor és taktika" 
kérdése, mely - mint Széchenyi maga mondta - elválasztja öt 
Kossuth tól. ide gyökerezik. Péterfy szerint a .. modor" minden, mert 
ez Széchenyi lényegét, egész lelkét és életét jelenti. Makkai sokkal 
világosabban fejezi ezt ki, mikor a "modor"-t Széchenyi élet-szerke
zetének, stílusának, belső ősmodelljének mondja, .. m~lyet, ha kive
szünk belöle nem Kossuth marad, hanem semmi". Es mi a "takti
ka?" Széchenyi erkölcsileg, sőt vallásilag elmélyült a keresztény 
humanizmusan álló módszere, ellentétben a forradalmi liberalizmus
sal. .. Modor és taktika" egy Széchenyi eszme két öszetevője. 

Az eszmék szülöanyja a valóság és a posztulátum közölt fenn
álló viszony volt. A valóság a magyar parla~ és a posztulátum a 
magyar erény. Széchenyi a valótól nem írtózhatott, nem is kendőz
helle, mert akkor eszméit szélrombolja a négy nemzeti bűn; a hiú
ság, a szalmalánglelkesedés, a lustaság és az írígység. Kimondotta 
ő már az ítéletet a közmondásos, "magát szünetnélküli álomban 
himbál ni szerel ő Hunnia" felett : .. Inkább süllyedjen vérünk rövid 
vonaglás után semmiségbe, hogysem egy magát emésztő. hiúságtól 
szétboncolt. féregr.igta, magán segíteni és se halni se élni nem tudó 
nyomorult vázként undokitsa el a közemberiség nagy családját. 

Széchenyi eszméi és a nemzet kedvét kereső hízelgés és ön
ámítás egymást megsemmisítő ellentétek. Szerinte csak a valóság 
tárgyilagos felfogása a nemzet egyetlen célravezető kalauza; .. hazá
jának nem a mindeflt dicsérő használ, hanem az igazmondó" -je
lenti ki a Hitelben. Evezredek kovácsolták az igazságot: aki a való
ságtól irtózik, az önmagát csalja meg. A keresztény-magyar Széche
nyi nagyon jól ismeri a valót, mely azonban bünöfl, beteg, elmara
dott, me~javitandó. Meg kell változtaini a magyarság lelki világát: 
.,lelki független embereket" nevelni a magyar ugaron és szívükbe 
beleültetni a magyar erényt, mely az erkölcsnek és erénynek a 
magyar faji, nyelvi, történeti stb. sajátságoktól megszabott formája. 
A valóság és a posztulátum közti szakadékat .. a leki független em
ber hidalhatja át. mely független a szenvedélyektöl. A szenvedélyt 
csak a józan, hidegen számító ész tudja legyőzni. Az ész tehát 
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eszköz az erkölcsi végcél, a posztulátum, a .,lelki független ember" 
kialakításában, hogy a nemzet végsö fokon necsak önmagának és 
a humanitásznak, hanem lstennek is tetszö legyen . 

.. Rendszerében" azonban az ész mellett a szívnek is szerepe 
van. "Országlási rendszeremnek alapja az, hogy az észnek is kü
lön működési köre van. a szívnek is, és hogy az országlásban vala
mint pl. a gyógylanban, egyedül az észnek szabad működnie, a 
szívnek ellenben jóra, nemesre gerjesztésen kívül még moccanni 
sem. Ebböl áll az egész. ..A szív csak addig uralkodhat. "mikor 
még az értelemnek nagykora nincs", de jaj akkor, ha egy nemzet, 
"mely férfiúkorba lépvén, mikor az értelem urodalmának kellene 
kezdödnie, még mindig szíve andalgásai után indul". Az ész és 
szív politikája, a V<1ló és a posztulátum megadja a Széchenyi esz
mék quintessentiáját, mely az egész emberiség, ennek körében a 
nemzet és a nemzeti kereten belül az egyén egységben-nézése. 

Az eszme mindig magában hordja a célt ; hiszen a célban 
kell megteslesülnie. "Széchem·i célja nem az, hogy a viszonyokat, 
az alkotmányt, a társadalmi és gazdasági berendezkedéseket meg
változtassa - mondja Szekfü Gyula a Három Nemzedékben -
nem az objektív, külsöséges, kézzel tapintható magyar világ meg
változtatása a célja, hanem a lelkieké, a magyarság egész belsö, 
szubjektív világáé". Magánjogi, közgazdasági, társadalmi és nemzeti
ségi reformideái kivétel nélkül csak eszközök az erkölcsi cél eléré
sében. 

Széchenyi célja, mint az az eszmevilágából kikristályosodik, 
a lelki független ember és a nemzeti erény, melyet ö messze a ki
indulási pont fölé helyez el, s melynek elérési elöfeltétele az ön
bizalom, vagyis amint ö ezt kifejezi: "merjünk nagyok lenni l" Fej
lödésünk, tökéletesedésünk alapját magunkban hordozzuk, mert csak 
azt mondhatjuk magunkénak, amit önerönkböl értünk el. (Pauler.) 
.. Nagy és dicsö csak eröböl fakadhat és sohasem jött létre nagy 
dolog ott, hol a munkások nem önmagukban, de másokban bíz
tak" - mondja. Az önbizalom azonban egy-kettöre szélsöségekbe, 
túlbecsülésbe csap, ha nincs mellette a kemény öszinte önkritika, 
mely "a hibákat inkább magában keresi, mint másokban, mert 
magával parancsolhat, másokkal nem". A túlbecsülés út fajtánk 
ravatalához. Széchenyi megrázó jövendölése ez, melyet akkor nem
hogy megtanultunk volna tőle, hanem handabandázva kikacagtunk. 
Még ma sem tanultuk meg a leckét és - ne fájjon megvallani, -
azért vagyunk mi, "az imperáló nép" most ravatalon. 

Széchenyi szerint az önkritika bölcseség. Ez a bölcseség kivánja, 
hogy mindenki "testi-lelki tulajdonait, körülményeit, összeköttetéseit, 
választqttait oly tökéletesen ismerje, amint azt agyvelöi ereje csak en
gedi; - a bölcseség azt kívánja. hogy ezek kitanulása és kiismerése 
az egyén életének föfoglalatossága és fötudománya legyen s mindent 
tökéletesen ismervén, ha szabad úgy mondanom, házi esze sze
rint cselekedjen". Széchenyi kíméletlenül őszinte volt ö nm Rához, 
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mert szerinte enélkül nincs tökéletesedés, mert ez az első lépés a 
lelki független ember felé. 

A lelki független ember "nemzeti os:dop, mely mindenoldalú 
ismeretből. világi tapasztalásból előítéletnélküli józan okoskodásból. 
nemesült nemzeti szokásokból, szóval mely a valódi honosság s 
igazi bölcseség köveiből van összerakva és az erény által egybe
olvasztva". 

Az erény Széchenyinél a "lélekszebbítés" fogalmával egyenlő. 
A lélekszebbítés fogalma alá tartozik a szeretet, a tisztelet és a lelki 
erös.;ég. A szeretetböl fakad a humanizmus, mert "csak a gyönge 
szerel i önmagát, az erős nemzeteket hordoz szívében". A tisztelet 
termeli a kultúrát, melyben egyedül van az igazi erő: .. a kiművelt 
emberfö a nemzet valódi kincse". S szükség van a lelki erösségre, 
mert "aki újat akar, annak rombolnia is kell". A szeretet és vele a 
humanizmus, a tisztelet és a belöle fakadó kultúra sa lelki erősség 
alkotják Széchenyinél a "morale pondus"-t. mely nekünk sokkal 
szükségesebb, mint másoknak. "mert csak ily módon s ily úton 
emelkedhetik leginkább magyar honunk". 

Ez a keresztény-magyar Széchenyi a maga sajátos gondolko
dásával és annak hármas tényezöjéveJ: az eszmével, a céllal és az 
eszközzel a vallás humuszába van ültetve. .. Csak úgy hosszabbítsd 
meg, mennyei Atyám éltemet, így imádkozám és imádkozom min
den nap, ha a közre nézve hasznos lehetek" - írja naplójában. 
A lélek gazdagságát tette boldogságának alapjává, mikor a refor
mátus Wesselényi Miklóssal barátságot köt és megegyezik vele az 
lstenhez való állandó imádkozás szükségében ... H t Amerikába uta
zunk, - mondottuk mindketten, - a viharos, \t'észes temleren mi
lyen boldogok leszünk, hogy a halálveszedelemben sem tudunk 
őszintébben imádkdzni és nem tudunk jobban megalázódni a Ha
talmas előtt. mint ahogy megtettük ezt minden este, mikor távolállt 
tőlünk a veszedelem és a szerencsétlenség". 

Gyakorlatiassága párosult a vallásossággal és csak azt tartja 
.. talpraesettnek", aki a béke és csend között naponta fel tudja 
emelni lelkét a Legdicsöbbhöz. Azok szerinte a legboldogabbak. aki
ket nem a nyavalya, a betegség kényszerít a kereszthez leborulni, 
.. hanem akik már éltek legszebb éveiben, midön a fiatalság, egész
ség s jólét érzése szinte s halhatatlanság előörömeivel tölti be öket, 
ha már akkor önként a legfőbb Jóhoz emelték fel lelküket, a Leg
tökéletesebbhez s ha nemcsak szóval, hanem tetteik által is gyako .. ·--·
rolták vallások igazi értelmét s nemesaka közel veszély indítá öket 
Isten-imádására, hanem minden nemesb és szebb gerjedelem s azon 
ki nem magyarázható belső aggódás, melyet minden tisztaszívű 
ember érez magában, halhatatlan részének minden alacsony s ocs
mány indulatoktól megszabadulása végett". 

Széchenyi a belső vigaszt, a lélek nyugalmát, a gondolkozási 
erőt, az emberek iránti béketűrést és szereletet a vallásból meríti 
és rábízza magát a Gondviselésre, hogy oly utakon vezesse, melye
ket az a legjobbnak vél. Hitte, hogy .. a katolicizmus rendületlen 
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piramis, melynek csúcsa osztatlan egységben emelkedik égfelé, míg 
széles, az egész földkerekségnek minden időbeli népeire nehezülő 
alapja kiforgathatatlanul áll. a világ közepében. Emberi ész és erő 
hasztalan vívnak az ellen". Ep p ezért a vallásos gyakorlatokban el
merülnie a legelső és legtisztább erkölcsi gyönyört jelentette számára . 
.. Amit saját hitemben a legfenségesebbnek találok, az a teljes meg
alázkodás Isten előtt" - írja naplójában. 

Széchenyiben ez a mély, vallásos érzés a lángoló hazafisággal 
egy egyéni szintézisbe olvadt össze. Küldetése a magasból jöt t és 
a körülötte táncot lejtő apró epigonok nem értették meg nagyságát 
és szellemi emelkedettségét. Gondolkodásuk merőben elle.ntétes volt 
Széchenyi egyéniségével. A forradalmi liberalizmusból táplálkoztak 
és végcélnak tartották a szabadságot . . . Ezeket látva gerjedtsége 
percenként növekedett. Kezének üterei kieJllelkedtek s majdnem 
bogot formálának és könnyezve felkiáltott l "En a csillagokból olva
sok. Vér és vér mindenütt l Testvér a testvért, a népfáj a népfajt 
fogja mészárolni engesztelhetetlenül és őrülten. Keresztet rajzolnak 
vérből a házakra, melyeket le kell égetni. Pest odavan. Száguldó 
csapatok dúlnak szét mindent, mit építénk. Ah l az én füstbement 
életem ! Az égboltozaton lángbelükkel vonul végig. . . - fiagelium 
Dei ! " A küldetésének áldozatává lett keresztény-magyar Széchenyi 
utolsó jövendölése volt ez. Be is teljesedett. A lelkünkben üszkösö
dik a seb. 

S én ezzel a sebbel közeledni akartam a keresztény-magyar 
Széchenyihez. A tengely felé tapogattam, mely körül forgott és forog 
óriás világa. Nem mondom, hogy megtaláltam, talán meg sem érin
tettem, de kötelességem volt ezt meglenni, és bizonyos szempontok
ból létérdek. Szavai a fülemben csengenek: "Hazám reményei, rom
latlan ifjak l Nem reszket é bennetek a szív, nem emelkedik-é a 
mindennapiság fölé a lelketek, nem hangzik-é bennetek isteni szó
zat. hogy ti vagytok hivatva egy sarjadék népet megmenteni és egy 
fejletlen törzsökös nemzetet magasságra emelni? Egy szebb jövőnek 
uraivá lenni vagytok hivatva, ha mertek nagyok lenni l" 

Fr. Julián ofm. 
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Március 6. Megérkezett Nagyméltóságú és Főtisztelendő Uzdóczy Za
dravecz István püspök úr. 

Március 7. Vidáman lengeli a szél a magyar lobogót a barátok temp
lomlornyán. A napok óta nekikeseredett elszántsággal zuhogó eső most 
egyszerre eláll. A hivők serege alig fér el a templomban ... 9 órakor pe
dig megszólalnak a harangok és ércnyelvük zengő hangjával beledalolják 
a kéklő magasságba és az emberszivekbe, hogy a gyöngyösi barátok ma 
ünnepelnek. 

A harangok zúgása közölt vonul kiséretével a lernplomba a ferences
püspök. A gyúrú meg-megcsillan kezén a reggeli napfényben, mikor áldást 
osztogat ... 

Majd megkezdődik a templomszentelés szerlarlása és a szenlmise. 
Evangélium után felmegy a püspök úr a szószékre. Mélységes csendben, 
a szeretet, tisztelet és hódolat ragaszkodásával szemünkben feszült vára
kozásban csüng tekinletünk püspök urunk arcán . . . És a püspök beszél. 
Megrázóerejú költői képekkel állítja szembe a spanyol kommunisták tem
plomromboló dühét a gyöngyösiek templomépítő áhítatával. Ez az élő hit 
nem maradhat megjutalmazatlanul. Főpapi imájával ezért a Mindenható
hoz fordul, hogy áldja meg mindazokat, akik a templom megújításához 
bármiképpen is hozzájárultak. De tennivaló is van még hátra. A templom 
megújítása után a mi lelkünknek is meg kell újulnia. Akkor lesz jövője 
ennek a népnek, ha megújult lélekkel, őseinek töretlen hitével áll bele az 
élet forgatagába, mert a hívó lelkeket megjutalmazó lsten bőségszarujából 
csörgedező erő fogja védelmezni minden viszontagsággal szemben. 

Ugyancsak a mai napon kapták fel Egerben a diakonátus! Kriston 
Endre segédpüspök úr Öexcellentiája kezéból Oltokár, Marcellin, Rókus és 
Flórién testvérek. A jó Isten áldását kértük legújabb szerpapjaira. 

Március 18. P. Szalvátor, szerelett lektor-atyánk nevenapja Az örök 
Főpap sok-sok eredménnyel jutalmazza lektor-atyánk fáradalmait az ifjú 
leviták tanításában ! 

Március 22. Megke.ldódlek a húsvéti nagytake rítások az egész vona
lon. Klerikátunk felbolygatott méhkashoz hasonlít. Szanaszét seprók, súro
lókefék vödrök és ... és a padló csak úgy ragyog, a folyosó pedig csillog 
mint a tükör. 

A régi jó szokás szerint alaposan "kiénekeltük magunkat". A próbák 
már szinte összefolytak a rendes előadásokkaL De megérte a fáradságot : 
szépen ment minden. 

Sajnos, feltámadási körmenetünket az eső megakadályozta. 
Április 2. Lelkigyakorlatos nap. Elmélkedésünk tárgya a Szenl Pál 

által követelt természeles erények voltak. Miulán már foglalkoztunk az 
alázatossággal, a szerénységgel, tisztasággal, most még kettő maradt visz
sza: az első az, hogy a pap ne legyen kapzsi, ne halmozza a pénzt, ne 
legyen ragadóskezú és fösvény. Ezzel Szent Pál arra akart rámutatni, hogy 
az ilyen anyagi dolgok utáni hajlamokat mérsékelni kell, nehogy végze
tessé váljanak számunkra. Legyünk jószivúek, vendégszeretők és számúz
zük magunkból a kapzsiságot. Szegénységünk szelleme óriási hatással volt 
és van ma is a népre; törekedjünk tehát a lelkiekben való függetlenségre. 

A második természetes erény azt követeli a paptól, hogy ne rágal
mazzon meg senkit és kerülje a pletykálkodást. Az őszinteség a papi lélek 
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egyik legszebb dísze. Ha nem nyilatkozhatunk egyenesen okkal-móddal 
ki kell kerülnünk a feleletet. De ne feledjük el, az őszinteség olyan erény, 
mely gyakran bizony áldozatokat követel. 

A második elmélkedésben a P. MagiszterSzent Pálnak ezeket a sza
vait magyarázta: "Episcopum oportet esse iustum et sanctum". A Nemze
tek Apostola ezzel át akar íveini d természetes rendból a természetfelettibe. 
Justus az, aki az összes törvényeket megtartja és az összes kötelezettsé
geit pontosan elvégzi. Hogy valaki az egész törvényt állapotszerúen meg
tartsa, ahhoz már különös kegyelem szükséges. A sanctus a kegyelmi 
rendben sajátos helyet foglal el. Az erre törekvőket három csoportba lehet 
osztani: az első csoportba azok tartoznak, akik csak az életszentséghez 
szükséges alappal rendelkeznek, vagyis halálos bún nélkül élnek; a má
sodik csoportba azok tartoznak, akik ezen már túl vannak és gyakorolják 
a természetfeletti erényeket; a harmadik csoportot azok alkotják, akik el
érték a szentség magaslatait és különösen a szereletet gyakorolják hősi 
fokban. Melyik csoportba kell tartoznia a papnak? Legalább a második
ba l Szent Pál is ezt érti a iustus és a sanctus alatt. 

Április 4-én katolikus napot tartott Gyöngyösön az Actio Catholika. 
A két kultúrházi gyúlésen részt vett a klerikát is. 

Április 13. Lélekben ma messze szálltunk. Ma ünnepli a P. Provinciá
lis. szerelett atyánk névünnepét A reggeli nagymisén énekkel dicsértük a 
jó Istent, hogy ilyen jóságos Fóatyával ajándékozott meg bennünket. P. 
Quardián és P. Magiszter személyesen is elutaztak, hogy az egész ház és 
a klerikát nevében felköszöntsék. 

Április 16. Fogadalomújítás. 
Április 23-án szerelett Fóatyánk érkezett a gyöngyösi zárdába s egész 

héten nálunk tartózkodott. 
Április 29. Főtisztelendő P. Provinciális jóvoltából megrE-ndezhettük 

az első tavaszi kirándulást, melyen a főtisztelendő lektor-atyák is részt 
vettek. Hatalmas szélviharban indultunk neki a Mátrának. Célunk a Ka
paró-ház volt. Jókedvú, nagyszerú footballmeccset rögtönzött néhány fárad
hatatlan klerikus és az öreg Mátra ismét megtapasztalhatta, hogy a feren
ces életöröm kiirthatatlan a barátokban. 

Május l. Szívünk hálájával és szereleiével üdvözöltük P. Zsigmond 
lektor-atyánkat, aki ma ünnepelte nevenapját A szenimisében lsten áldá
sát kértük szerelett atyánkra, hogy még számos éven át taníthassa a feren
ces ifjúságot. 

Május 5. Rekollekciós nap. P. Magiszter a krisztusi szellemről, más 
szóval: a papi lelkületról tartott két elmélkedést. Ha Isten kiválasztott tt 

papi méltóságra, okvetlenül meg is adja az állapotunkhoz szükséges ke
gyelmeket. - Hogy a papi lelkületet tökéletesen magunkévá tehessük. 
meg kell ismernünk Istent és akit ó küldött: Jézus Krisztust. A papnak 
szinte hatalma van Krisztus, az élő lsten felett. Aki ilyen fenséges magas
latra akar emelkedni, annak elóbb le kell szállnia az alázat mélységeibe. 
A papi lelkület pozitív összefoglalata az áldozatosság. Hostia pro Hostia l 
A teljes megsemmisülés Krisztusban l Ez a papi lelküiet karakterisztikuma. 
Bele kell hatolnunk az áldozatos Krisztus papi szerepébe és ezzel a krisz
tusi áldozatosság szellemébe. Minden studiumunknak arra kell irányulnia, 
hogy Krisztus áldozatát minél tökél!'tesebben tudjuk értékelni. A vallás
nak is az áldozatosság ad igazi értéket. A papnövendék tehát tanuljon 
meg áldozat lenni Krisztusért l A legfőbb istentisztelet az áldozat, a leg
főbb erkölcsi erény az áldozatosság. Az áldozatot meg kell valósítanunk 
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a gyakorlati élet keretein belül állandó és pontos kötelességteljesítéssel, 
önfegyelmezéssel és a szeretet tökéletesítésével. 

Május 23. A gyöngyös-alsóvárosi egyházközség által a Kultúrház 
nagytermében rendezett eucharisztikus szentévnyitó ünnepélyen mi is szere
peltünk. Előadtuk Kodály Zoltán egyik "Tantum ergo"-ját és Halmos 
László ",sten nagyságát hirdeti" címú darabját. Azonkívül Fr. Menyhért 
ünnepi beszédet mondott, melyet jelen számunkban közlünk. 

Fr. Gilbert oFm., krónikás. 

Jászberényi krónika. 

Március. 4. Rendkívüli eset l Ilyesmi harminc év óta nem fordult elő l Az 
elkeseredett lavaszi esőzés megdagasztotta a Ztsgy\ ál, majd kicsalta medréból. Ker
tünk feny\esek felé eső részének körülbelül a felére "bez.'lgyvagolt" a viz. A hatás 
nem is maradt el. Mi ugyan nem hatócllunk meg különösebbcn, de a lestvéreknek 
küldött aggódó szülói lev lek nem csekély félelemról tettek tanuságot. 

Március. 8. Szenl Tamás tiszteletére szünelt>l kaptak a bölcselettanhallgatók. 
Március 20. Szereleltel láttuk körünkbe Gyöngyösról a nagyhét és húsvéti 

szerlarlá~okra küldött Keresztély szerpap·lestvérünket. A segítségen kívül meg kell 
még köszönnünk a sok kedves hírt, melyeket gyöngyösi testvéreinkról hozott. 

Március 25; 27. és 28. Mind a három napon a nagymisén Be-relvás Hugó 
Szenl Ferenc Atyánic liszteletére szerzett kétszólamú C-dur miséjél adtuk elő A 
A sikert főként a Magiszter atyának köszönhetjük, aki a mise betanításában sokttl 
fáradozott és mindhitrom alkalommal a karnagy szerepél vállalta. 

Aprlis. 13. Szerelett jó Tarlományfőnök atyánk nevenapja. A Házfőnök atya és 
a Magiszter atya tolmácsoltá~ élőszóval is jókívánságainkat, mi pedig gyermeki szere
tettel könyörögtünk az egek Urához, hogy áldja meg Föalyánkat azért a sok önzetlen 
munkájáérl és fáradozásáért, melyet az egész Rendlarlományérl, de különösen mi
értünk végez. 

Aprilis. 18. Brúnó atya ismét új jálékkal örvendeztetett meg bennünket. 
Neve : korongtenisz. Szabályai körülbelül azok, mint a leniszé, csak az a külömb
ség, hogy kézzel folyik az egész, a labdát pedig egy örökéletű gumikorong helyet
tesíti. Mindnyájunknak nagyon tetszik ez az új játék, mely a testet i& edzi és kel
lemes szórekozast is nyujt. 

Aprilis. 23 P. Béla nevenapja. Reggel felköszöntöttük az ünnepeltet és kér
tük, hogy tartson meg szereleiében bennünket továbbra is. Ehhez a naphoz füződik 
az első érdemleges csónakkirándulás. Először csak a föiskolások eveztek ki Béla 
atya vezetésével, de utóbb a korábban hazajött középiskolások is utánuk eredtek. 

Május. 3-án pedig Magiszter atyánk ünnepelte velünk együtt nevenapját 
Regge ünnepélyes szen mise volt a kápolnában majd összegyültünk az iskolában 
és itt Julián leslvé•ünk mindnyájunk nevében köszöntötte a Magiszter atyát. Rámu
lalott arra, hogy az alattvaló lelke a vezetőt. az elöljáról élő kapocsnak tekinti. 
mely öt a Véglelennel összeköti. Majd kérle, hogy legyen istápunk, legyen az, 
amit a neve jelent : lsten jóságos lelke l - A Magiszter atya pár keresetlen szóvBI 
áthárította köszönetünket a minden jóság kútfejére. az édes Jézusra. Mi is hozzá 
fordultunk. hogy még sokáig vallha~suk vezetönknek Magiszter Blyánk szeretetteljes 
és igazán ferences lelkét. 

Május. 5, Az első lavaszi fecske, mely a tanévnek már-már elközelgó végét 
jelenti: a nyolcadikosok görög vizsgája. Hála Istennek, jól sikerült s így megvan 
a reményük B!ra, hogy ilyen szerencsésen fogják befejezni egész középiskoiBi pá
lyafutásukat. Ugy legyen l 

Fr. Generasus oFm 
króniktís. 
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P. Tóth Ede O. F. M.: Az eltört hárfa. Versek. Kiadja a 
szombathelyi ferences teológusok szerkesztésében megjelenő .. Ifjú
ság". 325 lap. Ára: 3'40 P. (1936.) 

Azzal a biztos reménnyel fogok ennek a könyvnek az ismertetésé
hez, hogy amikor soraim eljutnak kedves olvasóink asztalára, már ott talál
ják az ismertelett m unkát is . 

.. Elsö könyv" ... Ebben a kijelentésben van valami izgató, valami 
kihivó. Az olvasó valami újat, szépet, ismeretlent és mégis benne élö 
világot, érzést vár, és bosszankodik vagy élvez, aszerint, hogy várakozása 
kielégült, vagy kielégítetlen maradt. A kritikus pedig? . . . Mosolyogva nyul 

· az ,.elsö munká"-ért és - legyünk ászinték - ebben a mcsolyban egy 
kis fölényesség és kétkedés is van. Magaelé képzeli a ,.fiatal költöt", láz
ban égö arcát, fényesen ragyogó szem ét és tudja, hogy az ,.elsö könyvben .. 
harcos riadók szólnak, nagy, erös, öklös vágyak és elhatározások élnek, 
hogy böven van benne érzelgés, csapkodás, valami kis mértéktelenség a 
szinezésben, valami kis krilikátlanság a hangulatok megválasztásában, 
naivság tehát és emellett valami megkapóan komoly szinezet : a hivatás 
és kötelesRégtudás érzete. 

Elolvastam a kötetet s szívem ünnepi érzésekkel telt meg és .llárt 
még valamit: a folytatást ... hoJy még máskor, sokszor élvezhessen 
ilyen szép és közvetlen költeményeket. És a kritikus - énem ? Kereste a 
várt naívságokat, a bájos lendületú túlzásokat, a beteges hajtásokat. a 
buja virágok közölt és nem talált. Ennek kettös az oka. Az elsö : P. Tóth 
Ede született költö és tökéletes ferences pap volt, tehát kiegyensúlyozott 
egyéniség és mély lélek. A második : ez a könyv nemcsak az ,.elsö" ha
nem az utolsó kötet is . . . A hárfa eltört . . . A dalos ajak elnémult . . . 

Az ifjú ferences papköltö verseit tehát nem maga a költö rendsze
rezte, hanem környezete, amely szerette és csodálta öt mint testvért, mint 
papot és mint költöt. Ezért maradt ki belöle minden, (ha ugyan volt ilyen, 
nem hiszem) ami diszharmóniát, vagy érzésnyi eltérést okozott volna s igy 
ebben a kötetben nincs zökkenö, nincs törés. Csupa lendület, igéret, töké
letesedés, élet minden költemény. Nincs benne csapkodás, határozatlanság, 
iránykeresgélés : semmi ami különösen a mai modern ifjút jellemzi. 

Megkapó természetes hang vezeti be a kötetet és ez egyben a kötet 
alapakkordja is : .. A dalban nálam egekig száll ó friss : kacagás lesz". 

Ott borong felette az elmúlás fellege . . . Belekóstolt a halál és fel
emésztette egészségét, de vidám életkedvét, kedélyét, mosolygós ferences 
lelkiségél: soha. Belékacag a felette terjengö búfellegbe és rést kacag rajta, 
hogy láthassa minden körülmények közölt az ég ragyogását, vágyainak 
otthonát ; onnan zúg rá minden fény s odadalolja szívét egy szép napon . 
fel ... a Hazába. 

A legkisebb versében is ott él szépséges lelke. Mindent felfog, min
dent megérez és kifejez. Egy sóhaj, vagy örömkiáltás egyik-másik verse, 
de olyan természetesen, ahogy a meglelt, mesterkéltségnélküli szivból ki
ömlik az átélés erejével. Ez az ö lelke, hangulatainak, érzéseinek rimbe, 
rilmusba font szépsége ... De kár, hogy "nincs tovább" ... 

Fr. Metód oFm. 
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Gilson-Böhner O. F. M : Die Geschichte Der Christlichen 
Philosophie. I Lieferung . Die Geschichte der patrislischen Philoso
phie. Verlag F erdinad Schöning. Paderborn. 1936. 239 oldal. 

Bölcselettörténetet írni nem könnyú dolog. Különösen azok írnák ezt 
alá, akiknek képzeletében úgy él a bölcselettörténet, mint e-gy csomó si
kertelen próbálkozás az élet megoldását illetőleg. Eltekintve attól, hogy ez 
nem igaz, áll W. Dilthey mondása, hogy a filozófia története egyike a 
bölcselet legkínzóbb problémáinak. 

Szerzóink erre a nehéz feladatra, szabatosabban kifejezve: a keresz
tény filozófia megírására vállalkoztak. Noha a keresztény filozófia fogalmá
nak szisztematikus igazolása mindmáig le nem zárt probléma és különösen 
francia nyelvterületen folyik heves vita körülötte, a történetíró ettől függet
lenül megállapíthatja, hogy létezik olyan tanrendszer, melv a keresztény 
hit megtermékenyítő hatása alatt keletkezett. Ezen az alapon beszélhetünk 
keresztény filozófiáróL Tudományelméletileg azonban továbbra is fennáll 
az a nehézség, hogy a keresztény filozófiát milyPn lényeges tulajdonságok 
választják el a nem-keresztény filozófiátóL Erre vonatkozólag könyvünk 
bevezetése elég éles meghatározásokkal szolgál. 

A szerzók e könyvvel útmutatót akarnak adni a tanulóifjúság kezébe. 
Nem Rzándékuk vele az Ueberweeg-féle filozófiatörténetet fölöslegessé tenni ; 
céljuk inkább az, hogy az egyes bölcselök világképének bemutatásával rá
tereljék a figyelmet az eredeti munkákra. Ezért is hoznak minden filozófus 
után eredeli múveikból egy kis ízelítót. 

Ez a kötet a patrisztikus bölcseletet öleli fel ; sorra jönnek benne az 
összes filozófiailag számottevő keresztény gondolkodók: Jusztin, Alexandriai 
Kelemen, Origenes, Nazzianzi Gergely, Vazul, Nyssai Gergely, Emesai 
Nemesius, Pseudo-Dionysius, Damascén Jár.os, Tertullián, Ágoston és Boe
lius, Mindegyikról részletesen, oldalakon keresztül tárgyal s túlzás nélkül 
lehet mondani, hogy kimerítő magyarázalot ad az átlag csak néhány pat
rológisi adat nyomán ismert legtöbb atya bölcseleli világnézetéróL E tekin
tetben különös figyelmet érdemelnek az Origenesról (43-70 o.) és a Nyssai 
Gergelyról (89-109 o.) írt fejezetek. Természetesen a könyv tekintélyes része 
Hippó nagy gondolkodójáról szól. (156-221 o.) Hogy fé1kózik hozzá Ágos
ton tanához? Nem úgy, mint általában szokás, hogy megállapítják Ágoston 
állásfoglalását az egyes filozófiai problémákkal szemben. Ennek a mód
szernek előnye ugyan, hogy megismerteti a szis7.temalikus bölcselethez 
való viszonyát ; hátránya azonban, hogy olyan tanrendszert varr a nyakába, 
amilyet sohasem irt, nem is szólva arról, hogy megfosztja rendszerét leg
jellemzöbb vonásaitól. Éppen ezért Ágoston tanát úgy közeliti meg a könyv, 
hogy nyomon követi az ó Isten körül forgó gondolatjárását Ágoston 
hitbeli és bölcseleti felvilágosulása következtében leveti a régi bilincseket : a 
racionalizmus!. a materializmust, a szkeplicizmust és a helyes Isten-fogalom 
rabjává lesz. flymódon nyugvópontra jutván, ismeretelméleti spekulációkba 
merül és ill is rátalál Istenre az Abszolútumban. A melafizikában megáll 
Istennél, mint a lét okánáL Etikai rendjének is a fundamentuma az lsten : az 
Ú szereleiének a kötelékével összefúzölt emberek alkotják az igazi társa
dalmi közösségel : az lsten országát. 

Ágoston saját életét fektette le múveiben. Ez a rendszer azonban 
Ágoston életének az ívelései szeríni igazodik s ezért a meghamisítatlan 
Ágostont tudja közvetíleni. Igazán minden reményünk megvan arra, hogy 
a többi köteteket is hasonló gazdagodással fogjuk olvasni. 

Fr. Menyhért. oFm. 
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P. Petrus Sinzig O. F. M.t P. Rogerfus Neuhaüs 0. F. M ... 
Verlag Butzon· & Bereker Gmbh. Kevelaer. 1936. 230 oldal. 

· .· ·. A hatalmas világváros, Rio de Janeiro szíve fájdalmá~an dobbant 
fel. mik9r 1934. okt. 30.-án örök álomra húnyta le személ: P. Neúhaus 
Rogér, német ferericrendi~zerzet.es.· A parlamenire kitüzték a gyás~Jobogót, 
ünnepélyes gyászülést tartott az államtanács és a szemek swezreiben 
könny-csillogott. RIO de Janeiro· gyászolt. Gyászolt .egy egyszerű, halkszavú 
aszkéta papot, a..ki második Ferencként járta a világváros aszfaltrengelegét, 
örömöt és boldogságat sugározva szerteszét. És mikor az tinnepélyes reggeli 
cs~ndben a· bazilikák és a templomok kis és nagy harangjai . tompa fáj
dalommal siratták halotjukat, egy pillanatra megállt egész Rio ·de Janeíró
ban az élet és egy me~dicsóült fénye• élet -árnyéka borult a város fölé. 
Azon a reggelen az árva gyermekek sírva ébredtek, a bennszülöttek merev 
arccal tekintettek az égre es Rio de Janeiro érseke sírva mondotta el 
reggeli m isélét., · ' 

P. Rogér 1863-:ban ._: született. Sok akadály legyőzése után 1890-ben 
páppá szentelik. 1891-ben mint missziónárius indul el Braziliába. Lagesi 

. plébánosnak nevezik ki és néhány év mulva lelki és erkölcsi téren óriáai 
" eredményeket ér et- Papi· áldá$ával menthetetlen betegeket gyógyít, sza vá;; 
val ördögöket űz ki-. Azonban legnagyobbak azok a láthatatlan csodak, 
amelyekkel ádáz éllenségeinek, a szabadkőműveseknék a lelkét is átalakítja. 
1922-ben Rio de Janeiróba helyezik. Itt aztán valóSálinial apostola lesz a 
világvárosnak. Az emberek mint szentef tisztelik és ó mindenre csak mo
s~llyal felel, elrejtőzik és imádkozik. 1934-ben beteg lesz és okt. végén a 
szentek halálával leheli ki lelket. . . . . 

Koporsójához tisztelegni eljön maga· a pápai nuncius is több püspok 
kís~retében. A rendórség megszállja a templomot. A Carioca téren száz
ezres tömeg várja a halottas menetet. A rendórség tehetetlen. Betegek és 
nyomorultak törnek utat a koporsóhoz. A kocsi kerekei közé nyúlnak és 
lehetetlen leírni azt á rajongást és sirást, ami a teret betöltötte. 

· A könyv eredetileg portugál nyelven jelent meg (620 old.) s ma már 
a második,bővitett kiadás is elhagyta a nyomdát. P. Sinzig Brazília hires 
újság- és sajtókirálya, egy nagy filmfolyóirat kiadója, a sokoldalú publi
cista, kultúrpolitikus, zeneszerző és regényíró (Leány.kézen c. regénye ma
gyarul is megjelent) írta ezt a fenaég~s életrajzot. Evvel mindent megmond- · 
tunk a könyvróli · · Fr. Gilbert oFm. 

1937. XI.. JAHRGANG~ Nr. 2. 

UNGARISCHE UMBRIA 
Quertals<:hrift der Gyöneyös-er Frenziskener-Theologen, Ungarn. 

INHALT. 
Fr~ Melchior: Zum doppelten Jubilöumsjehr. - Fr. MarulUn: Dfts P riester

Ium A:von'a und Christi, - Fr. Richard: W under. --"·Fr G.! lc>on: Der.. UraJnunK 
d !S Seins beim hl. Bonaventura. - Fr. Julian: Annaherung ;;.ur christlich-unger 
i:~chrm Wirklichkeit. - Aus unserem Leben. - Jászberény-er Chronik. - Fren
zis!<anische Weltliteretur. - Post. 

- Kézirel gyanánt. - · 
Kiadásért fe.el e gyöngyösi Ferences Teol<'gie. 

-------
Kapisztrán-Nyomda l'ác. Felel6s üzemi!P.zrotö: Farkass Károly. 
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