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

I-/ús: éve már. lwrm a 111UfJ!I(JJ' f('/lámadás IWfJjúnak sugara 
vi/Mdzik a lwri:wnlon. lltí.c i'vc mrír, lwyy a fels::abadulás 
ktírpílja (•liJII vtírako:unk lelve reményk('dessel h; bi::.akodcís:wl. 
1/ús:: i'ue már. horm a nt~pek iga::.wíul~r::elt~nek kapuján :örge
liink mey I1f'111 h·dl·mcll bilincsbcl'errsiink joyos megs::iinlclé
:·;éérl. J/úr nem bírjuk loucíbb! .l s:oms::hlos nepck már mind 
kikellek a fJIÍriskiirnyt~ki /Jékediklcílumok lömeysírjából, csak 
mi höryiink mi'y a síryödijr mNyt~n. s l'fJ!/l'diil nekiink kell 
be.~:í11ni annak mh·ye::ií lt•twyiíjN . .1/rír nem bírunk még egy 
luís:: ével l'lkc::deni! .l Reynum .1/ariánumnak föl kell ilímadnia! 
.-\ Ucyn11m .1/ariúnumnak l'flt~s::si'yes uérkerinyésl kell kapnia, 
lwyy a kommuni::mus JWslishu•k lcrjt•dh;é/ a kercs::lény.~ég é.~ 
a: lmrápai kulltíra vhll'lmNn·n fcllarh):/alhassa . . l Rcanum 
.1/arilínumnak tíj criítwl. pc:sdífií l'ncryiúval kell töllekf'::nil•, 
llomJ a ltíl:6 J1adonali:mw; kcrcs:lh1!Jellcnes áramlalával szem
ben a llll'!mörhílcllcn keres:! lamll hirdesse és képt1iselje a: 
eurc'Jpai yhJlmson. 

l'ajlla mcui'rll'l1l~ idl'llll:a mindt•nki a Rl'gnum .1/ariánum 
yondolalál, Jwyy a:: eyés: ncm::cl. minl cyy ember állna e:ckbcn 
a lllíl:uíuo • ., idlíkben a hiualcísos tll':eft'í li'nye:iík möm~, s uajlw 
megérlenék odaát a /lcynum Jlariánum yondolalát a:ok is, akik 
tm/aha kii:chjlfck és uh·c:lck h·/c, s mosl rajluk áll. llorm dicsiJ 
(},.,(•ik öriikNJl' léfijenck ... 



TANULMÁNYOK. 

Gondolatok P. Kelemen Didák szenHéavatási mozgalmához. 

Az t9:Ji-es ., Kalolikus Szemle:·· oklóbt•ri füzete beszámolt 
a mag,·ar :\Iinorila Hendlarlonu1ny abbeli szándékáról, hogy P. 
Kelem'en Didák minorila alva félbenszakadt szenlléavahisi pörét 
újra a Szt•nlszék t•lé .t~·rjeszlelle. Ezzel az l'seménnyd kap<"solnl
ban felvetődött benném az a gondolat, hog~' vajjon mi az oka 
annak a fájdalmas jell'nségnek, hogy a csodálalosan pazar h•r
mékenységíí fen·nct•s életfa magyar ágának elsö rendje még 
eddig nem adott szenlel az Egylu1znak. :\liérl nincsen az első 
rend1wk magyar szenlje·? E rövid eszmefullalás kerelében pró
báljunk megfelelni erre a pár kérdésre: 1. miért nincs magyar 
ferences szenliink? 2. J/it jelentene nekünk magyar ferencesek
m~k és a magyar katolicizmusnak P. Didák .~zenttéavatása? :t 
J.llit tegyünk a .~zenttéavatási mozgalom sikeréért? 

Szándékosan beszélek magyar fercncl'sröl, mcrl nyilvánva
lóan sajátos ízl ad az egyetemes ferences gondolalnak a ma
gyar lélek, a magyar talaj, a magyar törlénelem és a lörlén<.>l
münkbül folyó feladatok megoldásához alkalmazkodó odasímu
lás. És nekünk magyar ferenceseknek ezt a sajátos mindl'nliil 
elütő magyar jt>llegcl kell megtalálnunk és magunkévá lennünk. 

I. Fájdalmas, de lelagadhalallan valóság, hogy nincst'IU'k 
szcnljeink. Dl' vigasztaló az a tudat, hogy sem a magyar lélt•k
bcn, scm pedig a ferences eszmének a magyar lélcklu•z \'aló 
alkalmazkodásában van a hiánv oka. :\lerl a törlénelem lanu
sága szerint talán sehol scm c>h·adt össze annyira a nép, a 
nemzeli lelkiségel hordozó közösség a ferences gondolalolml'g
élö barnacsuhús szcrzelcssel, minl :\lagyarorszúgon. A nép «ba
rátah lettlink és ezért a kitiinteW elnt~uezésért vérrel, könnyel, 
verejtékkel szolyáltunk meg. A ferences élclt•szmény a magyar 
lélekben is életre szülle az önfeláldozás és a hösi lt•mmulás 
nagyszeríí gyümölcseit. Ennek beszédes igazolása, annak a 
70-80 vértanunak a neue, amelyet csak a gyöngyösi irattárunk 
maga megörzöll. Ezt a számol bizonyára nem volna nehéz más 
könyvtá ral,: aclalaiYal még g~·arapílani ~ 

iO- 80 Yérlanu s nincs egyetlenegy kanonizúlt szPnlünk 
sl'm ... ·!~ ~incs, merl elrabolták tőlünk a Yiharos, rwhéz iclük. 
.-\milwr a török, proll•stáns, kurue-laharw icWkhl•n olvlwr· <'so
porlosan, m:lskor ('gyl•nkinl áldoztúli i'l'! éldüket szl'nl l'léí
dl'ink nem l'0/1 krónikcís, aki megi)ri:le uo/na tl'lll'ikl'l. :\lindl·n 
szl'rzt•lps üldözölt emht•r voll, és aki legnap látta vauv hallotta 
a \'értanulP~lvén·k hfísil•sségél, holnap ntg\' holnap7.'tún m<tt'a 
is a fanatizmus :lldozata lelt. ~ '"' 

De m·nwsak az ember pusztult ijeszWen (l :l2H-han kh. 
l, 100 szl•rz~ll•siink Y o ll :\lagyarországon, a szúzad végén mi'u· 
csak :11- :la.:. hant•m kullúrérlékeink is Pllünll'k. Szl'r·zl'tl•s
házaink, templomaink, könyvtáraink a pusztuhis mar·talékaiv<í 
h·ltl•k. Igy azuhín nt•m IPhel <·smhílni. hog~· hiís ll'Sl\·ér·l'inlowk 
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még haló pora sem maradt a miénk · azt is szélhordta a pusztító 
,·ihat· .. f~s éppen ezért ada l ok híjján ~em lehetelt és nem is lehet 
st>mn~It sem krzcl<•ni vértanuink megdicsőítéséért 

. !~n a .ma~mn ~észérü_I azt hiszem, hogy P. Didákkal a Gond
msc{,t,s, kl~rP_ololn~ .. akarJa ·~Zef!l , Ferenc magya~országi fiaill 
.\z .(!. cl r~ c~, lSllll'quk, n~un~assaganak nagyvonaluságát felmér
lH'IJHI<. sn·.tal a mtskolct mmorita templom őrzi és az életszent
ségél hizon~·íló adatok l'gvüll vannak és csak arra várnak hogy 
:t Szl'nlszl-k ílélt>lel nHmdjon róluk. ' 

J l. Delu'il miérl \'ol na oly nagy szükség magyar ferences 
SZl'llll'kn• '! Rlsiísorban és fiJképpen talajhoz kötő ,fizent hagyo
llUÍil!Jt~rt l .\ jell·n és a jövii törvénye az, hogy a multon épül. 
.\milyl'll a mull, ol~·ant'ormán az okszerüség erejével alakul a 
jüvii, Bl'mesal\ az eg~·l·s emberek életében, hanem a társadalom 
és a lll'lllZ<'h'k éll'lében is. lgy van ez nálunk is. Vértanúink 
kiümiüll \·én· nwgszl'ntl'lll\ szelleme átjárta a magyar életteret. 
Bárki hizon~·súgol szl·n·zhel arról, hogy a magyar nép lelkét 
g~·ökl'l'éiJl'n é•·inll'lll' a magyarrá vált ferences gondolat. És a 
nép ma is k(•J"l'SÍ hl•nnünk ezl az ősi szellemet. Sajnos, el kell 
isnu•J·nünk. hogy bizony nagyon megcsappant bennünk az ősi 
ft•J'l'llCl'S éll•lél'. 

Fük(~pp('n azért kön·lkezelt ez be, mert rendi hagyomá
nyaink nag~·on elmosódlak. Hiányzik az eszme hajdani fanati
kus nwgl-liíilwz valú odalapadás, szellemük ápolása és tovább
ad:'tsa. ~l' lll is <'soda. hiszen semmit sem tudunk róluk. ~fil ven 
mús vol na. pl. ha Túrkányi Agostonról, Y ásárhelyi Bernardin
rút. vagy Bogú<'s ( iergl'lyről és társairól vértanuságuk idején 
kivül lühiH'l is tudnúnk. Ismernénk szerzetesi egyéniségüket, 
nwgt'uloll éiPlpúlyújukal. amelyre az Anyaszentegyház adná 
j(l\·úhagyúsúl a kanonizádóban. De mindez már visszavonha
lallanul Pl\"t>~~Zl'll sz:'imunkra . 

. \z(•J·l kell kél kézzl'l megragadnunk az alkalmat és P. 
D:d:ík IPiki areulalún ft•lkulalni a magyar ferences szellemet 
jl'IIPmzii ,·onúsokal. Hogy ezekel megközelíthessük, a következő 
li.él mozzanalol n·gyük t'igydembe: l. Hivatástudatának meg
szüll'lésl-l és 2. a fölismert hivatás gyakorlati megélését. 

P. Didúli húromszéki székl'ly nemes családból származott. 
Fa j:í r:t jl'll<·mzí, komolvsággal elmélyedésre hajló beállított
sú,;·~al i~n·IH·zl'll ma~úl ·l>l'leélni a Hend szellemébe. ~lindvégig 
mGi t:tsz~·i·íí szl'rZ<'ll'S \o ll. Ik amikor X agybúnyán szembekerült 
a lépl'll<'n ,·onaolú. szakadúsha kl'rgelell magyar lélekkel, meg
dühh•.'ll\'l' l'szmJll d. hogy az ö fdadala nemesak a sajátmaga 
lülit•ll'h·sílés<·. h:11wm a nép, a magyarság felemelése is. A két
sl-HIH'<'jlií :tm·a~ti. szl'llt•mi és vallási nyomorral való szembe
tal:'tlk(;zús di;hf,Pnldll' rú t't•n•m·es apostoli hivatására. Xem 
szahad hPnn maradni a kolostorban, hanem a koloslor han
~,tulalúhan l-s !PIIdségéiH'n megt'ÜJ'dl'll•ll, de a való éll•l szii.kség
ll'ld irúnl méuis l-t·zékpm· és nviloll lélt•kkl•l el kell mt•nni az 

~ ~ ~ 



80 P. kristóf o. F. ~t 

úlcákra és terekre a nem<.'si kúriákra és jobbágy-~t·lkPkn•, az 
elhagyolt katoliku!'.' népszig<.'Lekr<.', a predestináció vasjárt~lá_han 
és l'"\" ferde vallási meggvőződés gög_jében fuldokló l-\álnmshi, 
luit•J?áuus magvar vidékek zárt, merev világába. H iJ·dplni kt•ll 
az t•ntngéliumf örömhírt, vissza kell éjkel vezetni a közös gdes
unnt ülébe dc kenverel és műveltségel is kell nekik nyujtani, 
hogy megs~ülelht•ssék a boldogabb magyar jöv{), a h.•lki t.•ggyé-
forrndás. a százados szélesettség után, . . 

Aniikor így számhavelte feladalail, haladéktalanul hozzálá
tolt azok megvalósílásához. Előbb azonban saját erején·l \'eteti 
sz~l.mol. Lelkiéletének hármas sarkkövére támaszkodva indult 
el nagy harcára. Ez a hármas sziklakő pedig az eucharisztikus 
Krisztushoz való hűséges baráti ragaszkodás; a szenvedö lslen
<.'lllberhez való könnyesszemű, hálára, visszafizetésre lt~ndüW 
áhítat és a holdogs~l.gos Szent Szűzhöz való gyermeki ragasz
kodás voll. Ezzel a lelki felkészültséggel indult a magyarság 
anyagi. szellemi és vallási életének újjáépílésért•. (i~·akorloll 
szt•mmel, zseniális megérzéssel kezd munkájához. r~rzi5, nwlt•g 
emberi szh'él a tenyerén hordta. Leszáll a nép t~gyszerü gon
dolalxilágához. Nem akar senkit sem lehengerelni, agyonl.w
szélni, hanem barátian néz szembe mindenkivel. X cm sit• l. Ráér. 
Ismeri t"üjál, tudja, hogy nehezen győzhető meg; nyugodtan 
megnirja, míg a szívükig ér az igazság. N em annyira sz ó t•n•jé
vel, bár annak is kiváló meslere, hanem inkább a mulaloll 
példa, az élet megcáfolhalatlan erejű érvelésével akar gyiizt.•lnwl 
aratni. Ha ki1vel dobálják meg, kenyeret dob vissza. J~:s a 
végén, akik eWbb megverlék, most a kezeit csókolják és szt.•nl 
barátnak nevezik. 

Az önérdekel sohasem ismerle. ~lindenl a l<.'gnagyohh ma
gától érlelődéssei végez. Alázatossága olyan magas fokon állott, 
hogy örömmel burkolódzott a névtelenség honullyába. :\ émt•
lyik irodalmi munkájára még a n eY él scm írta r ú. Föl t" dé nt•
mt•sen egyszerű, lefelé a néphez áldozalosan készségt•s . .A há
romízben kitörő peslis-járvány idején, amidőn mindenki mt•ne
kül, ö egyenesen felkeresi a betegségsujtolla vidékekeL .\ júr
\·{my tovaterjedése elleni védekezést az ö személyt•s tapaszta
latai segitségével tudta megindítani, barálju és munkatársa Ká
rolyi Sándor gróf. 

(~lele Yégén öntudattal nézheldl Yissza munká.i:íJ·a. Solw 
IH'm n·rt t"öl nagy zajl, nem szítoll szcnn·délyckl'l. m·m J"t.•n
dczctl parázsló vitákat, hanem kilarló, zajtalan nuink:íval ka
lolikussá lelte és a nemzel élelébe új1·a bcn•zt.•ltt• a tiszah:íti 
nagy magyar kálvinista néptömb jelt•nlékt•nv részét. EzeldJiil 
t~ vúz}a~os~n összcr_ak<?ll vonások~?I bárki mt•gállapíthalja, hogy 
~ . D1dak J~ll(·m~ es elete munkaJa a magyar ferew·es szellem 
fellc.'fJZeles JPfJ!Jetl hordozza magán. Jlindenkor /J()séqes lanul
..,ágol merlllzelünk munkájából a ma feladalaihoz ,;aM all.·a/
mazkodásra, természelesen lekinteibe ",s,,c· a lllt''!J"CÍ/Io:o/1 ,,;_ 
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.~zonyokból folyó követelményekell 

. .I?c ncmcsal~ ~}li ferencesek, hanem a katolikus magyarság 
ts ~l.Ja•·hal P. Dtdakho~, hogy hamisítatlan magyarságot és ka
lo!tl~u~ szc!l~n~el tan~.lJon t~le. T_anulhatnak tőle katolikus egy
lut=t t'.s mh!Y'. !wzetoegyénl.'~égeznk, önzetlen munkakb;zséget, 
t>mbert, t'g!Jt'nt erdekek lzáttérbeállítását és a felebaráti szere/et 
/,·{jfc/t'~~·tl.<iéqéiJek ön~aqára nem tekintö lelküle/ét. Példája 
nwggyozhel1 okel arrol Is, hogy nagy ered.ménvek kivívásához 
nem az anyagi e.~zközök bősége a legfontosabb feltétel, ha
nl'm a= apm;foli lélek törhetetlen bizalma és bátor kezdemé
nyez() lendülete. P. Didák a semmiből 25 (<olyan alkotást hozott 
létre, amelyek halóerejüket 12 vármegyére sugározták ki». Az 
iskolák, templomok, szegényházak százait építette fel. 

Magym· népünk vallási felemelésének szolgálatában is nagy 
szcn·p jutna P. Didák egyéniségének, ba a szenttéavatás útján 
mindenki elölt ismeretes lenne az ő csodálatos élete .. A szent, a 
gondviseW /.~tennek hozzánk lenyujtolt atyai kezé.t jelképezi . 
. Jelenti a biztonságot, a reményt, a megnyugvást és a végcél 
h h·ogaló megcsillanását. A népnek megvan az a csodálatos 
ösztöne, hogy hamarosan megismeri azokat, akik önzetlenül 
clolgoznak a l<özösség javáért. P. Didákban kortársai megérez
ték ('Zl a nagy önzetlen lendületet. Már életében szentnek tisz
telték. Sírjához nagy tömegekben vonultak az ájtatos zarándo
kok. Szcnlléa\'atása csak megerősítené a népnek eddigi önkén-
les, tisztán a lélek indítására hallgató tiszteletét. . 

Az egyik szentéletií ferences testvérről mondották: «szent 
járt közöllünk és nem tudtuk», P. Didákról pedig elmondhatták 
kortársai: ,·szcnl járt közöllünk és mi boldog örömmel épül
Ifink Istenbe merült életének szemlélésén». S ez a megközellt
lleWség és közneflen.~ég igen nagy nevelő értéket jelentene 
nf>!Jiink s=ámára, mert az életböl uett példa mutatná meg neki 
a .~=cn/ség naqy értéké/. Azután pedig bizonyára sokkal nagyobb 
bizalommal tudná az t•mberi közelségben bemutatkozó szenl elölt 
ldkét l"l'ltárni. Az is meggondolásra késztető tény, hogy P. 
Didák sz(•nltéavatásával megszentelödnek azok a tájak, azok az 
tílak, ahol járt-kelt; azok a házak, ahol megpihent, a templo
mok, iskolák, amelyeket ö épített. J/ert mindezek a helyek fel
kitillc'JjPlkh1t forlicík hirdetni a:: isten- és a felebaráti szere/et 
fl!! a 1.-orltísú IW k j u falnuíl. 

Ill. :\lost miir miulún igyekeztünk kiemelni P. Didák t•gyé
nis(>uét és szl·nttéa\'atásának nagy fontosságát, feleljünk meg 
m·1·ar-- a kérdt>sn• is, hogy mit tegylink a mieWbbi .~zenttéauatás 
h·cld .. ·NJen '! Esdll·ges f(>lreértések elkerülésére szükségesnek tar
lom J1l(•gjegy(•zni, hogy mi, ferencesek nem elvitatni ak~trjuk 
61 a magvat· minorilúktc)l, hanem szent büszkeséggel valljuk a 
küzös sz(:llli"(•J'l'lll'i él(•teszmény gyermekének és ebbiSI a szem
poniból s=t·nf köteles.~égiinknek tartjuk, hogy mi is részt ve
gyünk a nwgdksiiítéséért folyó munkában. Hála Istennek, u 
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munka legnehezebh részél nul.r P. Didúk kortársai elvégezték. 
Megírtál{ az életrajzát. Szem- és füll~muk esküvel bizonyítolták 
életszentségél és csodáit. Rómából küldöllség jöll ~liskol<"ra, 
amely megvizsgálla sírjál és lepeesélelle a koporsót, amelyben 
a szenlélelű alva rothadallan leste feküul. Az ügy akkor ismc
retlen körülménvek miall zálonvra fuloll. A mosl újra megin
duló mozgalomb"an minden erön~kel latba kell n·Lni, hogy ügyét 
diadalra jutlassuk Nagyon jó uolna rövid néps=eríí formában 
megirni életrajzát és a nép minél s=élesebb rétegei kö=öll el
terieszteni! Szenlbeszédckben, egyesületekben, lelkigyakorlato
kon, vallásosjellegű tömegmegmozdulások alkalmával minél 
gyakrabban beszéljünk róla. Az ügy ll'folylalásához szükséges 
jelentékeny pénzösszeg mielöbbi clüteremlésérc is meg kell 
találni a módol. lmádkozzunk és imáclkoztassunk, mert a= Js
len szivesen meghallgatja hiveinek bu=gó kérését. 

Biztosan tudom, hogy mindnyájunk közös vágyál fejezem 
ki azzal a gondolattal, hogy: bárcsak minél előbb eljönne az az 
idő, amikor szenlléavalási ünnepségénl·k fényében l'gyütl ün
nepelhelnénk mi, Szent Ferenc magyat· fiai és a kalolikus ma
gyar társadalom! 

P. 1\.ristóf O. F . .ll. 

Duna Scotus tekintélye hajdan és ma. 
(Második közlemény) 

ll. Duns Scotus tekintélyének lehanyallcísa. 
(XVIII. és XIX. század.) 

A teológia virágzásának mértéke mindenkor az Egyház hit
életének virágzása volt. Amikor lehál a X.YII l. század den•kán 
felütötte fejét a janzl•nizmus, lámogal\·a a p1·oleslanUzmuslól 
és a rosszul értelmezell felvilágosodáslól. az Egvház lmlomá
nyos élele alapjában ll·ll llll'glámadnt. ~legde1·niedl a hitélet 
lecsappant a hivatások száma, s a nu•grilkull egvháziak sorai~ 
ban már nem virágozhalott a ludom~1ny. plúnl' lia mé'' éíkel is 
megf.ertöz~e az. új. idiík homlaszl{~ szl'lll'tÍll'. En1ll'k ll'Ll1l'hl' jütl 
azutan a franem forradalom, maJd a napóleoni ,·ilúgfl'lrordulús 
és az Egyház polilikai elnyomása úgyszúlván majd min<kn 
országban. A meggyérült l>s nll'gün•st•dl'll kolostorokhan szó 
sem lehetelt magasabb tudománvos munkúlkodúsrúl. ~t·m <'so
da tehát, ha Duns Seotus lekintélve is ebben az idéíhl'll elho
mályosodoij. Az imént virúgzotl ·skolizmus halva r('kfull ha 
nem is örökre, dc jó idün•. A skotizmusnak l'Z a sütl>l ko1·s~ak<t 
a XV/ll. század közepéWl a XIX. s:cí=acl uéqéirJ larloll. h"bben a 
hosszú é~·ában bi=ony aliy /alcí/unk l'fm-iN · skolishíl! Doklo
runkkal mkábh kívülállók roglalkozlak. aldk félreiSilll'l"lt-k és 
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ellorzíloUá~{ igazi arculatát, és sajnos, rendünknek nem volt 
egyellen hittudósa sem, aki síkra szállt volna becsületéért.l) 
.\ Scotussal foglalkozók tévedése legtöbbször abból származott, 
hogy nem olvasták eredetiben Scotw;t, hanem felületes kom
pendiumokból idézlék és olyan szarvashibákal is elkövettek 
hogy Scolusl Dominicus Soto-val összecserélték.2) ' 

Közben a lomizmus egyre erősödött. Olyan képviselői vol
lak, mint Scheeben, Vacanl, Stökl stb., aki Scotusban Szent 
Tamás ellenfelét és krilikusát látták, Szent Tamást pedig ko
moly, behaló tanulmányozásukkal mindenek fölé emelték, s 
liszll'lelük és esodálatuk kifejezéséül a régi legendák csodás 
világában szemléllék. És mit mondtak Scotusról'? űt bizony 
nem szemlélle senki a régi legendák tükrében, róla a skotizmus
lól leljesen távolállók mondtak kérlelhetetlen ítéletet. fgy a 
föntebbi tudósok meglellék Szent Tamás kritikusának, Haureau 
kinevezte Descarles előhírnökének, Schecherg pedig a nomina
lizmus és a lutherizmus kezdeményezőjének. Jacobus Bruckerus 
nlinden felelősség nélkül elkezdte hirdetni, hogy Scotus szkep
lieizmusl LanHolL Utána jöttek a többiek. Schwane azt állí
tolla, hogy sírba akarta Lenni a metafizikát s a spekutiv teoló
giát szkepszissel keverte össze. Eliás Bianc megtette Kant elő
fulúrúnak, aki alkalmasabb volt a rombolásra, mint az építésre. 
(jonzale~ domonkos-bíboros a XIII. század Kantjának címezte. 
Alfréd \V eber sze ri nl a nominalizmus és a modernizmus útját 
készítelle eW, s a tudomány és a hit közti távolságot kimélyí
telte. llayle szellemeskedve mondotta róla, hogy a spinózaiz
must müvellt.• Spinóza előtt. Vacant megállapítása szerint kinyi
totta a panteizmus kapuját. Fox pedig Scotus redivivus-ról be
széll, ami alatt azt értette, hogy Scotus új alakban jött elő a 
mO<lern ellévelyedésekben.s) 

Igy állt Scotus a XIX. század tudományos közvéleménye 
l'l6tl. ~likor tehát megindult az újskolasztikus mozgalom, és 
arra kt.•rült a sor, hogy Tamás és Scotus közölt válasszanak a 
kalolikus tudományoknak égi pártfogót és irányítót, ilyen be
állítás után a választás csak Tamásra eshetett, akit már régen 
a szt.·nlek gloriolája is ékesített, Scotust pedig multjának min
den dil'süsége ellenére elejtették, mert az akkori közvélemény 
nominalisla, kanlianisla, panteista, modernista teológust látott 
hl'lllll'. 

1) lll'loni: (.(• Bil'llhcm·cux Jl'Uil Duns Seol, sa vie, sa doclrine, ses 
dbdpll•s. Le\'anlo. 1 !117. jti7. sk. 

~, 1'. Balic: l>il' B(•dl•ulung dl•t· hislorisch-kritischen ~lel.~ode für die 
Emt·m·t·ung dl'l' skolislisclll'n Schull' in der Gegenwart. \Viss. und Weish. 
t!I:Ji. I\'. J 1 :;, o . 

. ,, err. P. Ba lit-: Slwtisliena skola u pl'Oslosti i sadasnjosti. Acta primi 
Congressus Zagrahiae. Sil~nid, HJ:Ji. 23. o. 
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J r. /Juns Scotus lekiniNyének viss=aállítása. 
~XX. szúzad'. 

t !10 1-Jwn. a Szepliílell'll Fogantatás <lognuh·á emelésének 
J'élsz:ízados éYl'ordulúj:ín a hilludósok lekinlell' nlinlegy varázs
ülésre Duns Scotus r'el{> irúnntll .. \. n•mlben már elöbb fellen
dült ludomúm·os élei hal:ísút:a mincl többen kezdlek megbarát
kozni azzal a 'gondolallal, hogy az az éles elnw, ml'ly GOO évvel 
azt'liíll olY zs(·niúlisan kimulalla a Szeplölelen Fogantatás lé
nYéL !WtÚ lehl'lell m:ís kérdésl•klwn annyira ferde felfogású, 
niinl azt a XIX. szúz:1d krilikusai Yéllék. lgy indult meg Scotus 
Jwcsüldmentést>nek nagyjelenWségíí munkája. E téren igen nagy 
érdenwkd szerezlek a fereJH'esek köziil: P. ~Iinges, Klein, 
Haymond, K!ug. Bissen. ScaramuzzL Belmond, Basly, Long
pré. Bali c; a jczsuilúk közül: P. ~Ionnol, J ansen, Pelster; lo
Yúbhá oly kiY:ílú ludúsok. minl (iilson, Grabmann, Harris, Car
n•ras y .\.rl:nL Pt•llzer. Kraus, .\ssennu1eher, Paulus. Ezek a 
ludüsok Scotus tekintélyt-nek Yisszaúllíl:'isa érdekében négy 
irányhan dolgozl:1 k: 

J. Yil:ígos krpd adlak Scotus irodalmi munkásságáról. 
II. ~Iegtisztítoll:ík lanílúsúl a mull században lábrakapolt 

Yúdaklül és rúga!maktúl. 
III. H:ímulallak a púnlomizmus szííkkehlű gondolalára és 

néh:íny. a lomizmus Yir:ígz:ísál l'WsegíW ferde törléneli fel
l'og:ísnt. 

I\'. Ig~·ekezlek szimpúti:íl és liszlt'll'lel kl'lteni Scotus iránt 
lanílúsúnak hehatö t>s Yil:ígos ismerlelésén•I. 

.\z al:.íhhiakhan ezt a munkút akat·juk összegezni. 

I. -
Duns St'oltts lddntt>IYének Yissza:íllílúsa Plsösorhan azt kö

n·ll'lte, hogy dl'rílsl'llel' ·Yilúgossúgol irodalmi levékl·nységére. 
Csak akkor :íllhat ugyanis Yalaki az igazsúg és józan megítélés 
l'ényt>hen, Ita mííYl'iriíl és munkússúgúrúl Liszla képt>l tud al
kotni az ulúJ..qr .. \ m:ír l'iinll'hh dhangzoll \'éll.'mén~·l·k miatl 
küliinüsl'n nagy szi'tkst'·g Yoll l'ITP Scolusn:íl. .Jól Ludtúk ezt 
ludúsaink, s l'Zérl IH'halú lanulmúnyoz:ísaikkal mindPtll'kelütt 
t•t-re a Seollis l'gész irodalmi tpy{>kt·nyst>gél hl'\'ilúgílú kél kér
dt•sn· adt:d' l'l'll'tdcl: t. \liiYl'n munk:íkat ít·l '! 2. Ho''Yan írta . ...... 
llll'g l' z l'!.;. l'! s, ·o tus·! 

\lit írt Scotus'! Hü,·iden az! mondhaljuk: filozúl'iai t>s 
ll'olúgiai munkúka!. Filozúl'iai munkúi P. Longpré {>s P. Ualic 
:dapn·lű kul:d:ísai szl'rinl a küYdkt·zök.l) 

· 1'. LDil!-:lll't··: La phii:ls11phit• du ll. Duns Sl'ol. Pal'is. 1!121. P. Balic: 
Lt•s Clllllllll'lllairt•s dt• .h-an l luns S1·11l sur ll's qua ln• lhT!'S d1·~ St'llh•nccs. 
Lou,·ain. 1!!:!/; Dil' h·agt· dl'r .\ulhl'nlizilhiil und .\usgalll' der \\'!'l'l;;e dcs J. 
l luns Skolus in \'t•rgan.~t·niH·il und (;l'gt•nwarl. \\'i ss. und \\'l'ish tn:J;) 
J:!li 1.-,K.; LrPt·ut·run;.: .. i. 111. . · • 
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1. Q11aet~ti_ones super universalia PorphyrU. Logikai kérdéseket tárgyal. 
Ez ~, m~n~a. Igen nagy befolyást gyakm·olt a XIV. század tudósaira. Ennek 
~~lapJan alhlJa Carrera y Artau professzor, hogy a nagyskolasztikusok közül 
Sc-olus hatolt bele legjobban a logika problémáiba. 

2. Quae.~liones super libro.~ Aristoteli.-; de anima. 23 kérdést tartalmaz 
l-s befejezetlen maradt. Scotus sajátos lélel~tani kérdéseit már nem foglalja 
magábatt. 

•. 3. Qmu·sliones -~!t/Jiili!~simae in metaphysicam Arislolelis. Nagyjelentő
sgg~ m~mka,. merl vtlágot vet a S<:otus és Aristoteles közti viszonyra. Itt 
tumk kt az Is, hogy Scotus mennytre kedvezett Avicennának. 

.. ·1. Tr(•clatu.~ de primo principio. Szent Anzelm Proslogionjához hasonló 
muvccsl•t•, mely Isten filozófiai mt•gismerését tárja elénk. ?.hndössze négy 
t't·j,t·z.et, .. t-s, mindt•n t'~ je zet itf!ád~á_ggal !•ez~ű~ik. A_z első. két fejezetben 
f'lokl'sztlt Scotus a Primum Prmctpmm letezesenek kimulatasához szükséges 
l'lemckcl; a harmadik fejezethen hozzá l~ezd a bizonyitáshoz hármas első
ségel tulajdonítva a Primum Principiumnak, t. i. a tökéletességnek, a 
c~l-nknnk {>o;; a IPlt>sílíí-oknak az elsőségél; a negyedik fejezetben pedig 
hcfcjt>zi a bizonyítást azzal, hogy kimutatja Isten értelmességét. Erről a 
munl•árúl írja W adding: «Tractatus ... vere aureu.~. in quo Doctor, instar 
uquilae in a/tum vo/anti.-;, quantum humano ingenia pos.~ibile e.~se videlur, 
naturam primi principii .. <;eu cawwe .mprimae indigat et .<;crulalur».'•) 

Scotus teológiai műveit ugyancsak a mondott skotisták 
kulatásai szt•t·int íg~· állíthatjuk össze: 

l. T "''m f'11Wia. Til h h skotisla nem tm· t ja hitelesnek, azonhan P. B alic 
úllal nyih·ánoss:ígm hozott bizonyítékok után már nem lehet elvetni. 6) 
Sc·otus l'blwn a míílll'n azolu·úl a tételt>kriil beszél, melyek filozófiailag nem 
hizonyíthal{lli. Joanm•s Hicci O. F. ~r. aurcum opuseu/umnak nevezi, melyhen 
Scotus malPmatiluti nwthodusá\·al rt>ml'IH•P) Sajnos, a jelenlt•gi szöveg 
szinl<• a haszn:1lhalallanságig nwgmmlotl. 

2. Opus O.ronicns(', llllfJ!/ Ordirwtio. Scotus főműve . .\z oxfordi egyete
llll'll PPirus Lomhantus Senlenthli fölött lat·toll előadások g)·ümölcse, mely
hen dukmaradt Scotus géniuszának öt•ökség<•. ~legjegyzendó azonban, hogy 
nt•m t'1gy nuu·adl ránk, ahogy ií akarta, merl ftatalon -- juvenili flore 
n·cisus nwghall. mielííll teljt•scn kész lt•Lt volna vele. Ennélfogva befeje
íWtll'n {·s nwglt•hetíísen t·endezetlen: Lele van jegyzetekkel, kihagyásokkal 
{•s üa·t•s Iapolilml. ~s mégis ez Scotus l'iíműve, a Doctor Subtilis maga. 
:\ taníh·:ím·ok azonhan hel't•jezett munkúl akartak világra hozni, ezért 
ldf'gt'szíLPII(:J, a ~h·slt•t· más előadásaival és jegyzeteivel. Ez a mü tehát mai 
alal.:jáhan kiilünhi",zíí t·ésn·khc'íl ,·an összclén•: a) alapja és főrésze az Ordina
lio. vagy Uber lrc!tri;~ Joann[s. más szóval ~z a rész, !J?elyet Sc_olus proP.ria 
mamt írt. \-:tr'Y dtklall. b) h·agmentumok es l'eportahok, vagyis a tamtvá
nyok ft•l_jl'gy:Ft_{sei Scotus el~adásai n~:omán. c) j_avítások é_s hozzáadások, 
ml'lyt>lil't maga Scotus t~szkozölt a szovegben. SaJnos, a masolók ezeket a 
jf'g~·zl'll·kcl összel~c,·et·!.éli, s í~y a. lt•qnagyoh,b bony~dai!D3;knak adtak okot. 
d J n><~ül nw•rl'mhlendok a masolok cs Inadok hozzaadasaL 

:t'"' Rcpm':iata . Parisien.~if!:·. .\ JHÍ!'isi eg~·et~me_n Petrus ~om~a_1·dus ,fölött 
motuloll ma.r,·aa·azalok gYUJienwnyl'. Szul•st>gkeppen megismelll lehat az 
<huniens{·hl'l;·mnndollnlwi Ez is hl'l"ejl•zetleniil mamdl, de a tanítványok 
kiP:.!<'•szítl'lt~k P. Bali<' szt•t·inl t•z m•m azonos az Opw; Parb;iensé!Jel. A kérdés 
J>l't:szt• mt•g suh judicc áll. 

"J .-\nuall•s Ol'dinis ~finomm. IV. Praefalio ad lectorem. Romae. 1738. 
") P. Halic: J. D. Scoli Tlwologiac ~lal'ianae elementa. Sibenici, 1933. 

CXXI. sle 
~J P. Bali<': C bet· dil' Ketmlnis dt•t· malht•mati.schen \~·issensch,l;lflen als 

Yol'!:edingung t'lir dit.• l'il'hligl' Auslegung der Slmtus-\\erke. \\ 1ss. und 
Weish. l!I:JI>, 121. sli. Cl't·. mt-g ugyancsal.: P. Baliclól: Bemerkun~en zur Ver
\Wtulung malltt'matisdtt•n Beweist• und zu dt•n Theoremala be1 den scho.
laslischcn S<'hriflslellern. u. o. l !ll 21 i. 
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4. Qllodlibetum. A Senlentiákhan ldfejtett elvek klasszikus összefoglalása 
21 kérd~she11. Elömlásának ,·ilágoss:\ga, methodusának l•önnyeclsége, okfej
lésénel• szilárdsága miall Can•llus opus pretiosis.<~imum-nal\ mondja. /n 
omnibu.<~ sublili.<~. bic subtilissimus cxlilit Doctor, ubi aliis aliae Sf>PCulalionis 
let•avit se supra se».s) 

5. Colfaliones O.ronienses el Pari.<~iense.<;. Bevezetések az Opu.<; O.ronien.<;e
hez és a Reporfafa Pari.<~iensia-hoz. Wadding ezérl mint armarium bene 
insll'llclum-mol ajánlja különöscn a fialal Ll'olúgusolmak.9) 

Ezekt'l a munkákal Yallja a modcrn krilikai kulalás Sco
tusénak és határozoltan clYilatja tölt.• a k6Yelkt•zökcl: /Je rerum 
principio, De perfectione statmmz, Grammalica .<.;peculaliva, 
.1/elheorologicorum libri IV., Conclusione.~ melhaplly:•dcae. Ezek 
közül többnek már szerzöjél is ismerjük. Természelesen az üg~· 
még nincs Yégleg lczárYa. ~lég kéziralban is sok munk~tja van 
~lesleriinknek. 

~lásodik kérdésünk ez ,·olt: Hogyan írt Seol us'! Altalában 
azt mondhaljuk, hogy úgy, minl a többi skolasztikus. EWadá
saiban neki is a Senlt•nliák köny,·éhcz kellcll igazodnia. merl 
ez szigorú clöírús Yoll a középkori t•gyelemeken. Ez a kü•·ül
mény nagyrészben mt'ghalározta kommentárainak nu·netét, de 
szabadkezet <'ngedelt még 1wki a módszPr nwgYálaszlásában. 
:\léginkább rt'ndC'Ikt•zt•lt ezzl'l a szahadsúggal, mikor m•m kom
mentárt írt. I~s ez a Yálaszlús dönlöllt> t>l il·ásmódjál. Ft•renct•s 
lelkíilele és oxfordi m•n•lletése ugyanis arra bírta, hogy írás
módjában is a g~·akorlali oxfordi irányhoz <'sallakozzék, s így 
kommentáraiban (Op. Ox., Op. Par.) a matematikai-analitikus, 
summaszerií ír~1saiban JWdig (Tht•or., Dc pr. princ·.) a matema
tikai-szintetikus módszerl alkalmazta. 10) Ezért állapította Jnt•g 
P. Joannes Ricei már a XYII. században: Scotus mindt•nl, amit 
a Theorematában és kommentáraiban mondoll, malt·malikai 
móclszerrC'I és eln•kkel ,·ilágítotl meg. s ezért t'ig~·l'lnwzteli az 
oiYasót, hog~· ha meg akarja érteni Scotus!, eWbb s:Prez:en 
iúrfassúgof a matematikában. Nulllis Geomp/riae e.rpers /Ille ac
cedilo, írja t•gyik míívé1wk elején, mclyht'n m·•·ól tárg~·al, hogy 
IlJiiY sziikséges a matematikai előismerel Scotus megé•·téséht•z.il 1 

Ezzel megadta a Doclor Sllblilis fNrC'érlésének Pgyik f(jokál. 
.\kúrhányszor ki lehel mutatni, hogy ellenfeleink nem isnwrtél< 
l'el Scotus matematikai mclódusál, malt'nutlikai eh·eil, malema
likai és g.eomelriai bizon\'Íl<tsait, mt>IYl'l<kPI J>Cdio tdt• nm 

l .. L l"' 

munkúja. 12 .• \ köYclkl'zÖ l'Pjl'Zt>lh<'n mi is r:.l l'ouunk mulalni 
ezekre a mellét'ogásokra. M 

Sokan a s~ot~slák közül S{'lll é•·Lcllék meg a t'ert•nces 
~lcslcr, mal~mah~a~ m~lhodusút. s t•zé•·t igyekt•zlt'i< tanításából 
summakal osszt'alhtam. hogy ilymódon pútolják kl>pzt•ll mu-

~j Cfr. Sraramuzzi: Duns Seolo Summula. XX. 
~·) Op. dl. .-\d LccloJ·em V. 130. 
10 ) P. Bal ic: i. m. 
ll lJ o 
a~ t< o.· l!JL sk. 
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lasztásál. Pedig Scotus nagyon is tisztában volt a methodikai 
igényekkel, csak sajnos, a megmaradt szövegből, különösen áll 
~z ~~ Th.~oremalára, i~en körülményes ezt a methodust a nagy
ioku szavegromlás mtatt pontosan relmnstruálni. 

Ez a methodus segítette Mesterünl{et arra hogy igen mé
lyen tudott behatolni az egyes problémákba. A~ ellenfelek véle
ményét és a maga nézetét így bámulatos ügyességgel tudta 
szélszedni, más és más szempontból megvilágítani. Elmélyedésé
n~k g~öl{érszántása, krilikájának hajszálfínomsága, megkülön
bozlelescknek sokszor követhetetlen élessége Szent Tamásban 
s<>m található meg,., írja Kühár Flóris. «Viszont - olvassuk 
tovább Kühárnál -- ezen tulajdonságai mellett hiányzik nála 
a rendszer állálszó tisztasága, következetessége; a fínom meg
különböztetések akárhányszor homálytszülnek és előadásmódja 
aprólékossá, mííszóhasználata különössé válik».lS) Kühárnak 
ezek az állításai nem helytállók! Hogy mennyire megvan Sco
tusnál a rendszer átlátszó tisztasága, vaskövetkezetessége, azt 
filozófiai-teológiai szinlézisének ábrázolásánál fogjuk bemutatni. 
~!ost csak arra adunk feleletet, hogy lehet-e Scotusl megkiilön
hözletésci miall honu11yossággal vádolni? Szent .Jeromos szerint 
l'gy kérdés homúl~·ossága három okból eredhet: 1. magának a 
kérdésnek a nehézségéböl, 2. a szerzii járatlanságából, :l az 
olvasó gyengl' fl•ll'ogásából. \'aló igaz, hogy Scotus előszeretettel 
tárgyal mélyenszántó kérciésekröl, s különös kedvteléssei veti 
fel a legnehezebb problémákat. Ezért mondja Vorillongus: eju.{/ 
eliela lranscendunl communem facullalem. 14 ) De az is igaz, 
hogy ii nagyon j:lratos volt a tárgyában! Vagy nem az járatos 
egy kérdésben. aki a divízióknak és suhdivízióknak egész lajs
tromszeríí mt>nnyiségét tudja felsorakoztatni? Nem az járatos 
t•gy problémában, aki annak egész terjedelmét belátva mindig 
más és más mozzanato~ra tud rámutatni felosztásaival és me~
különhözt<>téseh·l'l'! Az sem érdemleges kifogás, hogy müszo
használata kl'llene zavart, mert egész természetes, hogy aki új 
l"ogalmakkal dolgozik, annak új szavakat kell forgalomba hozni. 
\'ajjon, aki fillfedez t"gy hegyet, földrészt, vagy szigetet, nemde 
első dolga eikeresztelni valamire? Scotus sem tett másképpen. 
Ismerjük tehát be, hogy a homályosság nem Scotusban kere
sendö. hanem részint magában a h1rgyban rejlik, részint pedig 
ami l'szünk nem képes az igazság lisztánlátásának magaslatáig 
relemelked ni. 

Il. 
Szót két· ezntnn most az a kérdés, hogy hogyan tisztitották 

meg tudósaink Seotus tanítását a rágalmaktól? Legelsősorban 
Yisszaulnsítollúk Sehl•t>bl'lllll'k azt az állítását, hogy Scotus 
semmi má.{/ nem voll, minl S:ent Tanui.~ birálója. Tény, hogy 

1::) A liCJ'cszténY hölcsclcl töJ·lénclc. Bp. 192i. 15-t 
~~) Comm. in Ezech. lib. 13. proem. :PL XXV. t06.). 
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Tanítónk akárhánvszor szembehelyezkedett vele, de ezt csak 
a~ért Lett~, ,hogy negat_ív úton a mag~ álláspon.tját, m~~~rlisíts~. 
Nála a biralat nem cel, hanem eszkoz volt szisztemaJanak ki
építésében, éppen ezért őt nem mint krilikusl, hanem mint 
rendszerépílől kell tekintenünk. Egyébként ő a ferPueeseket 
is éppúgy megcáfolta, mint Tamást, mert elve volt, hogy az 
igazságért nem kell sajnálni a kritikát. Hogy mennyire az igaz
ságért harcolt, fényesen mulatja az a körülmény, hogy igen 
ritkán említett neveket, «Dicit quidam doclor ... e.4lt alia opi
nio ... de hoc dicitur» . .. voltak személyhelyetlesíW kifejezé
sei. Szenl Tamás nevét is 25 kötetes munkájában mintlössze 5 
alkalommal vetette papírra, akkor is a legnagyobb liszleleltel, 
még kanonizálása eWtt szentnek tituláh·a. 17 ) Ha kizárólag az ö 
kritikusa lett volna, nemde másként kellett volna írnia'! 

Ha nlindenáron Tamás bírálóiról akarunk beszélni. akkor 
sokkal inkább Bonavenlúrát, Peckam .J án ost és Aquasparli 
Mátét kell ilyeneknek minősítenünk. Az utóbbi pl. veszi Tamás
nak egy quaestiójál, és szóról-szóra haludva megbírálja. 18 ) Sco
tus ilyesmiktől teljesen távol állt; az ő }{ritikája sokkal inkább 
Genti Henriknek és De Fonlibus Gottfrídnek szóll, akiknek 
cáfolását több tanának kiépítésén észre lehet venni.19 ) Dc Lírú
Jásukat nem szabad úgy felfognunk, mintha Scotus ezenkívül 
semmi eg~·ebet nem tett volna, mert ö izig-vérig alkotó egyé
niség volt, aki hatalmas filozófiai-teológiai rendszerrel gazda
gítolta a kereszténységet.20) 

Foglalkoznunk kell azzal a széleskörben elterjedt nézeltel 
is, mely a nominalizmus előfutárának hirdeli Doklorunkat. :\li 
ennek az összehozásnak az alapja? Egyest'k abban ,·élik fel
fedezni, hogy Ockham, a nominniizmus vezéralakja, Scotus 
tanítványa volt. Pedig ez történelmileg nem biztos. De meg ha 
hallgatta is Doktorunk eWadásait, nwsleréül akkor sem fo
gadta el, mert ő maga mondja: «Ego non aliego eum Iamquam 
auclorilatem,>.':n) P. Longpré szerint Ockham az () ú!ílását 
egyenesen Duns Scotus ellen irányította, mh·el li mindt•n ere
jével a bonlakozó Xova Yia-t akarta csírájába fojtani.:!:!) Be
szédes bizonysága ennek az a lény, hogy tanításaik a ll'glé
nyegesebb kérdésekben ellenlétben állnak l'gymássaJ.:!3, A lt•o
diceában pl. Scotus tanítja l'gy első végt<.'lt•n oknak a 1{-lt•zésél. 
amire Ockhum azt ft>ll'li, hogy: «non est bene didum••.:.!' \'agy~ 

15J Cfr. P. Balic: Erneuerung i. m. 117. 
H) Corsin i: Come scrisse Scoto. In Frate Fo co. HI:J7. II I. l. 
li) Scaramuzzi. op. cit. XXXI. o. 
ts) P. Longpré op. cit. 280. 
1 ~) u. o. 281. 
20 ) Gilson-Böhner: l) ic Geschichte de1· ch1·istlichen Philosophil•. II l. 

Paderborn. 19:1i. 517. 
21) Longpré i. m. 163. o. 
2~) l!. o. 168. o. 
23 ) U. o. 16-1. o. 
U) U. 0. 165. 0. 
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n Szűzmá~iás J?oktor bizonyít~a Isten egységét az észből, s erre 
(~ckham •gr .valaszol: ~<Hoc fide tantum tenemus, unde ad ra
lwnes Sco/1 .m contranum respondeo».25) Hasonlóképpen szem
behelyez!{edik Doktorunkkal Isten végtelenségének, szabadsá
gának, tudásának a kérdésében és sok más állításában· hogy 
jár-e teremtménynek teremtő erő; hogy az ész megállapíthatja-e 
<l boldogí.t.ó istenlátás lehetőségél; hogy formális különbség 
Yan-e az 1steni tulajdonságok közölt; hogy a lét-e az értelem 
t>lső tárgya és így tovább. Dehát akkor mégis miért hozzák 
öket kapesolatba? Prantl és \Villmann erre azt felelik, hogy 
tudósaink az univerzálék kérdésében jönnek rokonságba egy
mással. Szerintük Scotus túlságosan kiemeli az egyedi valóságot, 
az univerzálé értékét pedig lecsökkenli.26) ~li ebből az igazság? 
Föltéllenül szilárdan áll, hogy Scotus az egyediség elvének 
pozití,· lélmozzanalával núndenkinél jobban felbecsülte az egye
di vttlúsiigot, dc az már kevésbbé lttrthaló, hogy ezt ö .az uni
verzálék rovására tette volna. X á la ugyanis kélféle univer
zálét különböztethclünk meg: Jogikai és anyagi univerzálét; az 
clöbbi csak az értelembt•n létezik, az utóbbinak pedig az egye
dt•kbt•n bennmaradó léle nm. «Dico ergo, quod (universale) 
l'f/eclive esi ab intelleclu, sed materialiter, sive originaliter, sive 
occasionaliler est a proprieta/e in re, figmentum vero minime. 
Ideo esi dicendum: quod uniuer.mle est in re ut in subieclo».27 ) 

Ez a kijelenlés mindt•n magyarázat nélkül megérteti velünk, 
hogy Sentus a lt•gjózanabh mérsékell realizmus híve volt; s 
megadta a unh·crzáléknak azt, ami a perennis filozófiától is 
kijár nekik. TchM jogtalanul sorolják a nominalizmus elö
készílöi közé. 

Az unin~rzálék kérdésének ezt a megoldását kell alkalmaz
nunk azoknak a vádaknak a visszautasítására is, melyek túlzó 
realizmussal s ennek következtében panteizmussal sem restellik 
meggyanusílani t't•rt:nces ~!cslerün~ct; Hogy ped}g n~e!ln~irt: 
nem volL túlzó rcahsta, nunden kelsegel eloszlatoan feJeZI ki 
ez a kijt•lenlést': «Si loquqmur reali/er,. humanitm;,., quae est 
in Suerate non esi humamlas, quae est m Platone».~8 ) Dokto
runk l'g~·éb idt•v{tgó szövegeit kitű!löen megmag~ar~zta ~)· l\Iin
gcs, és hl'bizonyíloll~t, ~ogy azokhol !:~em lehet tulzo ,reahzmust 
kioh·asni.:!9) Hasonlokep kell kezelnunk azokat a vadakat, me
ly ek a IN/or1a!om eyynr.miísér;én~k !anában spin.o=a~zmL!st, az~z 
panlci:musl akarnak ln=o'!yt~am. ~eolus l~gyam~ I . ~~.~n~e~ es 
P. Beimond alapos kutatasm szer1~1l a, lel eg~:erlelmuseget a 
logikai n•ndre érlelte, és sohasem nlle at a valos rendre. ű az 

~" l \.. o. 
~~::i ~lingcs: Joannis Duns Scoti doctr. phiil. et theol. l. Ad Aquas Claras. 

Hl30. !l2. 0 · • · 'l hl' . 1932 28-2~'~ Y an dl' Wol'stvne: Cursus Ph1losoplueus l. ·' ee 1mae. . a. o. 
~-) Bt•t·toni i. m. ili2. o. 
~:•) I. m. (i i- l OH. o. 
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arisztoteleszi f.LOVO:X«i>' J.eybf.Levov alatt csak név és fogalom a.zonos
ságot értett, míg Szent Tamás faj- és nemazonosságot IS bele 
olvasott. Ezért állíthalla Seotus a létfognimal egyérlelműt•n az 
Istem·öl és a teJ·emtményt•kröJ.30) Persze ez nem azt jelenti, 
hogy olyan logikai fogalmakkal dolgozoll, melyek nélkülözil< az 
ontológiai alapot, hanem csak annyit jelent, hogy nála a létnek 
az objeklivitása el van válaszl\•a allól, ami tulajdonképpt•ni lé
nyegél meghalározza.at) Eg~·ébként ellenfeleink sok panteista 
rágalmaikal egyik biztosan m•m scotusi müböl merílik, tehát 
ezeket egyszeriíen el kell ej tenünk. (De rerum principio ). 

Eléggé elterjedt és még napjainkban is hangozlatott felfo
gás az, hogy Seollis a Iulberizmus eWfulárai közé larlrJ':ik. Pe
dig Seeberg, a híres protestáns dogmatörténész is elismeri, hogy 
bizonyos értelemben igazuk \'an azoknak. akik Luther harcát 
Scotus elleni harcnak miniisílik.32) :\laga Luther, aki Seotust 
«fürnehmesler Lelu·er und gröss/('r Sophisl·>-nek m•n·zi. már 
151tJ-ban kifejezetten elfordul Wle, mh·el szerinte pdagiánus 
volt kegyclemtnnában, a hit, remény és szt>rctet kérdésében. 
A követkt•zii évben nyiln1nosságra hozott 97 lételébt•n pedig 
gyakran szembe fordul Scotus más tanításával is. :\live! ll'lt 
hál akkor a nagy hitújító e liihírnöke '? Seeberg itt Scotus E neha
riszlia-tanára utal, melyt>n lutlll'ri vonásokat vél felfedczni.33) 
Lássunk tisztán~ Ismt•retcs. hogy Luthernél a kenyér nem lé
nyegül át, hanem megmarad akkor is, amikor megjelenik Krisz
tus. Ez a nu~gjelenílés meg,·an Scotusnál is, tehát czzt•l adva 
\'Oina közöttük a hasonlóság. Igen ám. csakhogy Seotus nem
csak megjelenítési. lehozást tanít, hanem megjeleníti), lehoz{) 
ál/ényegiill·sl is~ lgazságtalanst1g ezért az ö tanát a Lu lht•ré,·al 
egy nevezőre hozni. Azt is megengedjlil<, hogy Lutlwr l'l-l'lka
polt valamil Scotus companatio-l'lmélelébiíl. az állényt•giilés 
szeutirási bizonyításából, de tillalwznunk kell az ell~n, hog~' 
~zért párhuzamot vonjanak közötliik~ Hol van Luther t'l'lt'ogúsa 
Scotus egyházhűségétöl, hagyOim1nyszl•rl'letétöl, akaratszabad
ságtanától, kegyelemtanától '! Áthidalhalali an távolságban~~ aov
szeriíen fejezi ezt ki az az éles hare is. mel~·t·l a slwtisl.ik 
vívlak a felburjánzó lutherizmus ellen. :\(aga Luther is észrc
vette föellenfeleit a skotistákban, s PZéi'I nwghag.vta híveinek, 
hogy elsősorban {)ellenük har(·oljanak. 31 ) Ezek a skolist:ík pedig 
~festerük tanítását fordílották a lulher·izmus ellen, ami a lcg
kézenfekvöbben igazolja. hogy Doklorunk nem ll'IH'tl'tl a pro
testantizmus eWmozdílója. 

' 0 ) Cfr. Borgmann: Analogia eu lis. Wissl'llschaft und WeisheiL 1937. 
IV. 272. o.; Fr. )fenyht>rt: B. Duns Scotus inlellcktualizrnusa. )1. {l. t9:-J7. 
XI. 1. -

81 ) P. Beimond: Essai sur la theorie de la connaisancc d" apa·cs Jean 
Duns Scot. La France Franciscaine. 1935. XVIII. 2-3. 216. sk. 

32 ) Die Theologie des Joannes Duns Scotus. Leipzig. 1600. 756 0 
83) U. o. . . 
~4 ) Longpré i. m. 192. o. 
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~dju_n~, mosl felelelet Luthernek arra a vádjára, mely szerint 
a Szuzmanas Lovag pelagiánus volt. Ezt különben Sebeeben is 
~.~rd~.llc róla, ~nnál is inkább szükséges ezzel az üggyel tisztába 
JOn~u~k. A. ,vadd~~~ kapcsolatos szövegben tényleg az áll, hogy 
a bunos saJal ~r~Jevel (ex naturalibus) és általános befolyással 
( c:um con~unu~! mfluenlia) felindíthatja magában a tökéletlen 
hanalul cs luerdemelheli de congruo bűneink bocsánatát, s 
ezzel a kegyelem megadását.35) Első tekintetre ez pelagiánus 
lan, azonban, ha a konlcxtusl nézzük mea kell változtatnunk 
~~i~telen hozo lL nézetiinkcl. :\l ert még' ugy~nazon a lapo n azt 
1r1a Sc_olus,. hogy lsten kegyelme kell a biínös megléréséhez. 
Berlom szermt Scotus a communi influenlia alatt a természetes 
és lennészelfölötti adományokal értetle.36) Xem szabatos kife
jezésérc azt a mcntségct lehel felhozni, hogy abban az időben 
nem vollak tévedések a kegyelem körül, tehát feltételezhette, 
hogy szavait mindenki helyesen fogja értelmezni. 

~Iiért mondjál{ lovábbá Scolusl Descarles előfutárának? 
Azért, merl egyesek szerint az egyedi valóságokat egy kiterjedt 
szubszlancia egyszerű megnyilatkozásának tartja. Hogy ez az 
elgondolás mennyire léves1 legyen elegendő csak ezekre a sza
vakra utalnunk: «Singulare add il aliquam eniitatem Sllpra enii
tatem universalis».37) Ezzel Doktorunk nyiltan megmondja, 
hogy az egyed, gazdagabb léliség az általánosnál, mert annak 
léliségén kívül még egy pozitív létmozzanatlal rendelkezik. A 
többi Descarles-i vádak a De rerum principio hitelességének a 
megdöltével esnek el. 

Allalánosabb az a vélemény, mely Kantlal hozza összefüg
gésbe a S:ű:máriás Tudóst. Szemére ':etik, hogy _kantianista 
voll almraltanában; hogv Kant szellemeben szkeptikus volt a 
filozófiai és leol<Jgiai igazságok megismerésében; hogy a teológia 
Ludománvelméletében KanL-féle pragmatizmus! iizött. Fiat lux! 
Színigazs.ág, hogy Scotus szerinl az akarat az érlelem fölöt~ 
úlló képesséu s az értelem szolgai szerepet tölt be az akarab 
lcvéken\"ségb~n. Azonban határozoltan tanítja, hogy az akarat 
primállisa az értelem fölött csak abban áll, hogy az akarat az 
értelnwl meghatározolt tárgy szeml_élel~re inditja. .~z akarat 
nem oka a megismerésnek, ennek okat romdenkor az ertelem és 
a tárgy egyiillrÍtűkö~ése ~ozza_lél~e. «Volunla.'l.- írJa Scotus-:
non c·mtsal adum tnlelltgendt, ~tcut conc_ludll ra~w, sed faczl 
tantum, (jUOd inldlf'cllls converltlur f~d alllld con~zderandu_m el 
IlliU' intelleeius cum aliis conctuTenltbus prodllcll aclum tnlel
ligcncli>).as) Tehát szerint_e nem, az ~kar~t ha_!ározza meg, hogy 
mi a jó és mi a rossz; m1 az ereny es tm a hun: hanem az érte-

:•r,; Bt•t•lon i i. m. 2&0. o. . . , , . 
~,; ;, 1". o. 211. o. A pelagiánus vád~k ll'ljes /•s.zlazásara cft•.: P. Mmges: 

Ili l' c;nadcnldll"l' dl'!> Duns Scotus. ~Iunstcr, 1906. 
"') Ox. Il. disl. !1" q. 2: n. to. (edit. F~r~a~dcz~. . . ( _ .. 
~H j ~fingcs: Ist Duns Scotus Indclermtmst ? Munslct. 1.)0:>. 5. sk. 
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Jem és a tárgy. Az akarat elsöbbsége nála nem ismeretelméleti, 
hanem lélektani jellegií, s csak ezzel kapcsolatban nyer ethikai 
jelentőséget. 39) EJJenf'eleink ezt nem ismerték fel Scolusnál, s 
ezért azonosították tanát KantévaL 

Xem kevésbbé hangos az a vád, mely Scotus/ /{ant szkep
ticizmusával gyamzsitja. Pedig semmi sem alaptalanahb. mint 
ez az állítás. Mert miért mondják Scotust szkeplikusnak '! Gon
zales domonkos-kardinális erre vonatkozólag azt hozza fel. hogy 
Scotus pusztán az ész erején·I nem tartja bizonyíthatónak Isten 
mindenhatóságál, irgalmasságát, mérhetetlenségét, igazsúgossá
gát és gondviselését; hogy az ész által nem tartja bizonyílható
nak a lélek halhatatlanságát; hogy szerinte a magára maradt 
ész képtelen felismerni az Istentől eléje tűzött természelfelelli 
célt. l\Iit l<.ell felelnünk ezekre a vádakra? Ami Isten tulajdon
ságainak bizonyítását illeti. nem szabad elfelejtenünk. hogy 
amikor itt Scotus bizonyHúsról beszél, az adstotetesi logika sza
bályai szerint i, szigorú értelemben ,·ett malemaiikai bizonyí
tásra gondol, nem pedig közönséges erkölesi bizonyításra. Hogy 
ilyen szigm·ú értelemben vett bizonyílás létre jöhesst•n. ahhoz 
szükségszerií ismeretn· és abszolút nyilvánvaló elvPkrP van 
szükség. ~lúr pedig lc.•rmészetes ismeretünk Istenri>I m·m oly 
szükségszerűséggel jön létre. mint a matematikai isnwrl'l. mert 
nem a priori, hanem aposteriori jutunk hozzá, éppen Pzérl nem 
kovácsolhatunk belöle egyszerűen szükségszerü, perdöntö bi
zonyílást.·W) lgy beszél Scotus Theoremala e. művél)('n, merl 
mafemalikai-drduklív-módszerl alkalmaz. s ez a móds::cr iga
zolja állásponljtit. Gonzalcs ezt nem velle észre, s ebh()J szái·
mazolt tévedése. Egyebütt azonban hoz Scotus Tamáshoz ha
sonlóan erkölcsi erejií érn•kel az islt•ni tulajdonságok bizonyí
tására, tP11át semmiképpen sem volt szkeptikus. «S<'olus ist 
nicht Skepliker. Den Gal/esbeweisen und der .llelhaphysik ist 
er nicht skep_tisch gegenüber yeslanden wie 1\.anf»,.u) úllapílja 
meg a híres Cberweg-f'éle filozófiatörléiwl. 

Hasonlót kell mondanunk a lélek halhatatlanságát illetőleg. 
Scotus itt is csak metat'izikai bizonyítékol IH'm lal:íl, hi:íha vizs
gálja akár Szenl Tamás, akúr Aristotl'lt•s véleménvéL húr azok 
valószínüségét megengedi. Az a músik vú<L hog,v lt.•i·mészell'ölölli 
t.•élunk felismeréséhez lennészt.'lfölötli nwgvilúgosít:ísl kiivl'lel. 
szintén elveszti erejét azáltal. hog~· a kérdéses szüveg lwhatú ta~ 
nulmányozása szerinl ill IH'lll fizikai. hant.·m csak erküksi szük
ségességről van szó. 42 ) Ldwl teh:ll Pzek ul:í.n Seolust szkt.•pti
k~ts!l"a~ nevezni:! .\mei~nyiht.•n ax.E1t'tO(.L~~ annyit jd<'nl. hogy vizs
galodm, kutatm, annyihan szkeptikus volt nwrl komolvan ke
reste az igazságot; mihelyt azonban ez a 'szó oly nem· keresz-

39) Grundl'iss der Geschichte der Philosophie. Bl't·lin. 1U28. ;)1.). 
40 ) ~linges: Doctrina . . . II. t:l. sk. 
41 Chcrweg i. m. 510. 
12 ) Bcrtoni i. m. 157. 



Duns Scotus tekintélye hajdan és ma. 93 -------------------------------------
lén)~ ir~n~·zalra le~z alkalmazva, mely lemond az igazság birtok~ 
hm·elelerol és a lnzonvosság feltalálásáról ebben az értelemben 
P~yúlla!án nem voll szkeplikus. Hirdette 'ugyanis, hogy a nyil
,.~!nv~!lo elvek és ~övelkt•zményeik, a tapasztalali igazságok, to
,.~~bba csclekedetemk tutlala és érzékeink benyomásai által teljes 
lnzonyosságra lelzetlink szert. A teológiában pedig tüzesen védte 
a Szl'plőlelen Fogantatás tanát és hirdette Krisztus föltétlen 
nwgll'slt•sülésének gondolatát, melyekkel a legkézzelfoghatóbb 
bizonysúgúl :ulla annak, hogy míly távol állt a szkeplikusok 
túborától. 

Tisztúzásra vár a teológiáról alkotott felfogása is, mert itt 
a követkt•zö vád mcríil fel: Scotus feladta a teológia tudomá
nyos jellcgél, azt tanítva, hogy a kinyilatkoztatásból lehetetlen 
dialektikus úton lt•ológiai igazságokat felállítani; ezeket inkább 
a vallásos érzületből kell mcríleni, úgyhogy a teológusoknak 
inkúbh esak az a ft'ladala, hogy gyakoriali útmutatásokat ad
janak az üdvüsségre vonatkozólag. Ezzel tehát a Kant nyomá
ban st•rkenl pragmatizmus útját egyengette. Csakhogy ezt Seo
l us így sohascm lanílolla. Anny il állíloll, hogy a teológia szigo
rú érlt'il'mbt•n \'én· nem tudomány, mert szerinte a tudomány
fogalomhoz szi'lkségt•s fellélelek; nevezetesen: a biztos megis
merés, a szül~ségszeríí tárgy és ok stb., a teológiában hiányza
nak. Tt'11át nem olyan tudomány, mint a matematika és a me
lafi=ika, dt•.azérl tudomány. «Theologia tamen- írja Scotus
ul (scientia) cliuiclilur conira opinionem et suspicionem, bene 
polesi ·e.ssc sdf•nlia~ quia est habitus, quo determinate verum 
dicimus».l:>) lll pedig a determinate verum valamilyen biztos 
igazságot jt•lenl, ami világosan mulalja, hogy a teológia Scotus 
szemében is ad az éi·lt'lt•nmek igazságot és bizonyosságol. Hogy 
a teológiúl gyakorlati tutlománynak nevezle, ezzel csak azt 
akm·ta jelt•zni, hogy a hilludomány sajátos feladata nem az 
értt'lt•m ldmíín•lésélwn úll, hanem az akaratnak és az értelem
Jll'k, szó,·al az t•gész emht•rnek az Istenre való ráirányításában 
rl'jlik. Ellenfdl'ink ill megint szemelől tévesztették Tanítónk 
matematikai elveit a szoros érlelemben vett tudományfogalom
ról, s ezért estt•k tévedésbe .. 

l.7toljára még Yizsgáljuk meg, hogy miérl mondják Dokto
runkal modcrnislcínak"! KitJönösen miérl hozzák kapcsolatba 
JH'Yél a nwdernizmusnak agnosztikus irúnyúval'? Talán tagadta 
Islt•n lélt·nek hizondthalósúgúl"! Talán nem ismerle el az Egy
húz taníl<'>hiYalal:ltiak esalhalallan ll'kintélyél'? Vajjon olyan 
dogmal'ejliídi·sl tanított, ml'ly ellenkl'zell az Egyház felfogásá
nil '! ~ t.•m ~ Sl'olus sohasem h· ta alá az l a tételt, hogy a teremt
mén\'l'k nt•m \'t.'Zl'lnek l'l lslt•n létéhez. «Considerando Deum 

írja 'h·stet·ünk - sub ralione cmtsae e.r creaturis, bene cog-

'" . ~l in gPs: J>oddna . . . I l. ,; lli .. c fr·. ml-g :\lor·elli: Se la theologia sia 
una sl'il'llz:t pr·alit'a. Siruli Fralll'l's~·anr. 1!111, anno l. 12. 
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nmu:ilur proporlionaliler» . .u.) Y agy más helyen (•z l mondja: 
... «quaecumquae e.r his quae in elfectibus sunt nola de Deo, 
possuni a nobi.-, cognosci de Deo, quia per demonslralionem 
q u i a est, po.'istmms concllll/ere illa ine,.;se Deo; .-,ed nw/la fJOS

.'mnt esse nobis nola de Deo in effeclu, ut fmlcl in sch'nlii.-, J-·fli
losophorum; ideo plura per demonsralionem q u i a possum w.; 
.'icire naturalifer dc Deo»:H>) Az Egyhúzt·ól pedig múr isnwrj í"lk 
felfogását, ill még esak kiegészílj~ik l'ZZl·l a kijl'll•nlésén•l: «h'cc
lesiae testimonio cerlis.o;;ime credi potest, el praedpue in il/is, 
in quibus illa plus danwal mendacium, puta de i/lis qmw stm! 
fidei et monmt .. . \> 46 ) Yalóban, Seolus l'gyelll•n léll'lél sem 
lehel a modernizmusnak kisajálílani. Akik l'ZI mégis nwgleszik, 
elárulják, hogy sohasem Yellék kezükbe Doklonmk cr·edl'li míí
veit. De ez a mondollak alapján iíllílhaló a lühl>i Yiídlórúl is. 

~legállapílhaljuk tdiál, hogy tudósaink nwgliszlílollák Seo
lus tanítását minden rosszindulatú bell·magyariíz<íslól. Igaz. 
még az újabh időkben is akadnak Sl'olus-rágalmazúk, minl 
például Landry, Rinlelen, akik nominalislának, kanlianistának1 

modernislának, kereszlényellenes moralislának, mondjiík Sco
lusl, állílásail<kal azonban komoly ludomúnyos kör·ükhl·n Hl'lll 
hódílhalnak, részint, mcrl már régl•n nwgeút'olt Yádakkal jön
nek l'lö, részint merl skolistúink nyomban elhallgatlalják iikl·l 
krilikusabb nllasziralaikkal. \_ Folytalj ul\. l. 

Fr . .1/enyhérl O. F . .ll. 

Horváth Béla a költ6. 

Ha kiilföldi szúmára l'gy vérhl•n és szl'lll·mlwn, ll•sllwn és 
lélekben magyar kalolikus köllöl kl'lll'nl' hemulalnom. llon·úth 
Bélát Yálaszlanám . .\reának szomorkásan zári l"onnúil éles \"o
mtlak hangsúlyozzák: finomság, és keménység. lág~· súg és cri)1 

kérlelhelellenség és olvadékonyság . .\ síirü szl·müldük haragos 
erdejében gyém:lnlvillogású szem vág, amikor· a szúj az isicn
fiainak küzdl'lmél panaszolja l' világban. Komoran és clszúnlan 
ll•kinl fl'lénk, soványan és aszkl'likusan égi) szcnwkkcl. 

lk ez az ar·<·. <'Z az clsíí pillanlúsr:1 is y{-gzclcs<·n 111:1/-.(\':lr 
ar<'. <'sak kíHsii jl'lcnlkczési formúja lwlsíí magalar·lús:ínak .. \z 
il szúmára a magyarsúg rwnwsak m·mzl'liség. egy or·szúglwz. 
egy nyl'IYlu•z tartozás, hanl'lll súl~·os szinlc sülél élmén\·. nwh· 
minden }ll'l'<'hen folylalúdik, mimlig új öszlünzésckl'l és· akad:~
lyokat lernwl, és \"isclüjc \"úlhíra ll·agikus:m rwhl-z. dc m{•lység<•-

u J Ox. l. d. X. q. :J. a. l. Edi l. h·•·nandt•z ;)!17. 
45 J Ct'•·- S<"anunuzzi op. cit. 1:12. sk. 
J t;) l". o. 200. 
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st•n szép l'l'lelősségcl lll•lyez. A katolikus magyar költő felelös
ségél ! 

.llarn1ar költ é> ő~ ü rök magyar köllő. Hívták egyszer Tinódi 
I .:~nl os Sdwstyénnek, aki portáról-portára vándorolt; hívták 
mas_lw~· .~nonymu~n<}k, aki jegyzett, jegyzett, csak a maga 
IH'\"el ll'leJiellc cl Jeljegyezni; hívták sokkal késöbb Vajda Já
nosnak, h_~,·Lák mindazon neveken, melyeket nagyszívű és 
g~·e~t.gdPsltL 11ag_n~karalú és megtört talentumok viseltek. Most 
1.1I''Etk eg;y d;tr:~IHg Horváth Bélának is. És ki tudja, minek 
logJak nll'g hn·m ebben az országban, ahol a legkülönbek niko
limwl l_{lplállwznak, hogy dolgozni tudjanak hittel kétségbeesés 
nélkül, azlún Ja•dig nwghalljanak a kórházban. ' 

llorv:ílh Bélúl is lúlkorún elverte az élet az öröm portájá
r<>!. és azúla hiúba ign•kszik oda visszaosonni sehogy sem 

' . ' sikt•rül. .\z élet mindig eröscbbnek és főleg durvábbnak bizo-
ilYUI. 

· Ilyenek (jk. a virúgos sz:wak és álom kertészei, a gondolat 
(·s l'sznw gig:íszi allélái; pt•nnájukkal évtizedeket ugranak át, 
dP kis gyPrnwkkénl omlanak össze az élet rőfnyi akadálya előtt . 

. \z ií 11Wfi!JUI'.wíya keserű és kemény talajba fogódzik, gyö
kérzelt• giiJTsüs és konok, törzse olyan, mint valami bús öreg 
l"úé a széljút·la elhag~·atoll kt•rl zúgában: ide-oda tekert, kér
gps és 1'Pkdt•. .\z ií magyarsága nem a harmónikus életérzés 
kihonlalwzása. nt•m nyugalom, de nekiszegülés és örökös prob
lt-ma. :\'t·m l'szlé!ikum, dl' örökös küzdelem. 

f·:s ha kl·n·ssük a katoli('izmus igaz érvényesülését a ma
gyar it·odalomlwn. Horvúlh Béla léleklanilag a legkalotikusabb 
ít·úillk egyikl'. Fliílll' sokaknál a katolicizmus csak felülel volt, 
l'n'izis t''s polilikai l'lhelyt•zkedés; úgy érzem, nála erkölcsi, 
emlwri és úllal:ínos töt·,·ény lelt. f~s egyéniségén túl ezzel a kö
züsség irúnli l"l'leliísséget erkölcsi igénnyé emelő hévvel köze
ll'dik a magyars:'ig JH'ohlémája felé ... -l magyar irodalmi katoli
C'i=mus [Jroh/hmíja a= ön=ellenségen, a= öszinleségen és a hiten 
lordul mey. n l"l'lisllll'l'lt• t•zl s vele hivatását, de egész fiatal élete 
retiíl'liídúll l' fl'li<.;JIH'l't új hivatás terhe alatt. 

Púrishan az új kalolikus irodalom, de különösen Claudel 
halúsa :tlall l:'ilja igazún, hogy a kalolikus vallás míly ellen
:'illhalallan {>ll'll'l alakiló erií. lll látja, hogy az Egyház az euró
p:ti Jwllt'11·a kgh:tlalmasahh szt•rn•zt•tt\ mely most, amikor a 
lúlzú n:H·ion:tlizlllus és az új vall:í.sok az t·m·ópai gondolkodást 
m:ír-múr t'síídiH' Yiszik. a szahad gondolal új kirepítö fészkeül 
a júl ko zi li. 
· 1::s Púrishúl hazalérn· l'jpl•st gyárkémén~·einek füstje és 

pora kilztlll. ld~ h1'111apos szohújáhan, a szenlek életrajzai és 
hrl·,·iúriumok l.:i',zl virrasztja út az éjtszakákat, sötétben és 
1-wnolwn. nag~·on szl'gényl'n és nagyon egyedül, gyötrelmes 
ll'l ki vín',rl:'isol\ ki'1zl, mincll-nkiliíl l'lhagyah·a, de önmagát el 
m·m hag,n·a hu kk an !'Ú élett-nek és költészetének legnagyobb 
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élményére: az Egyház, a katolikum és a szociális akarat egy
ségére. Ez az élmény ma érdekes és szokatlan nálunk, de nem 
Európában. És most, ha európai látókörű és szellemiségíí költői 
kellene bemutalnom, megint csak Horváth Bélát \'ál:.~szlanám, 
merl sajálos magyar lelki alkata ellenérc is, szinle az cgyl'Llen 
fialal kalolikus irodalmunkban, aki teljesen ismeri, és átérzi 
a :\'yugal katolikus irodalmi átérlékelődésél. Tt•húl magyar és 
európai. Az cllenimomlás csak látszólagos. ~fagyarság és euró
paiság csak azok számára ellentmondás, akik egyikel scm élik 
át teljesen, akik a népszínmű romantikát és a földhöz csapolt 
poharat gondolják magyarnak, és a nagyon is egyértelmű fran
cia regényeket, meg az ötórai teát európainak. Aki igazán és 
mélységesen magyar, az tudja, hogy a mi távolabbi hazánk 
Európa és a mi lehetséges kullúránk az európai kereszténység. 
Hon·áth Béla tehát magyar sokkal inkább, minl a különfélc 
piaci népmegvúllók, parasztromanlikusok és parasztmcssia
nisták. Éppen ezért <(a sznobok és parasztok országáhan hiva
lása keserű. Mert a mi népieseink a magyarságut Ludaiosan 
el akarják fordítani az európai kultúrától, a megújbódás szc
rintük csak a parasztság lelkének miszlikus, ősi mélyéröl jöhl'l. 
Ugyanakkor budapesti zsidó irodalmi köreink, szívescn lelsze
legnek benne, hogy Európa géniuszának ragyogtalása ~{agyar
országon egyedül az ő privilégiumuk, illelve küldetésük. Hor
váth Béla egyénisége és költészete válasz mindkét iránynak 
és egy új szintézis első csírája ,:a sznobok és parasztok'> or
szágában. 

Ez a költészet egy új és nagyszerű kollektívilás lendülelél 
jelenti, már csak azért is, mert merőben különbözik a század
eleji túlzóan indivhluálista egyéniség fogalmától, nll'rl önma
gába fordult introvertált öngyötrő és legtöbbször n·zignált. 
Egyben azonban feltéllenül különbözik szellemi elődjétöl, ab
ban, hogy a Világ és az I~n közli harmóniának a súlypontjál a 
szociális szemléleten keresztül találla meg. Kezdődik a változás 
azon, hogy cg~·-egy embercsoportnak a sorsát isnwri meg, 
önludatosílja, és végződik azzal, hogy önmagához tér vissza és 
immár csa.k a benső végtelenség érdekli. 

De Horváth Béla katolikus is sokkal inkább, mint azok, 
akik lelkes egyházszeretetének és önfeláldozó elveinek öszinle
s_égél kétségbe vonták. Hisz mind fordítási témúihúL mind 
saját köllenH"nyPihéil 1\iált az Eg_vh:íz idnli szerc!l'l és lclkt•st•
dés. Igaz. hog~· olyan viszonyok közült lépett föl. amikor kissé 
bűn, dl· feltétlenül titkolni való hiba föh.•g a fiatalok számára 
az őszinteség. :\Jerl az öszinteség lll'lyén ekkor a púz állt, és 
Horváth Béla nem pózolt. Tudta~ hogy az Egyház és az igazsúg 
egymással SZ<'mbe nem úllíthatók. :\ll·rl a kalolieizmus doHma
likai lal'lalma a legl<'ljescbh igazság és erkölcstana a legf<>lu'
letesebb igazs~ígosság Istl•n és l'mhl'l' fl'lé. Ha pedi" az Ecryház 

b . l t , , k , !"l 1"1. em er1 arcu a an raneo . lamadnak, az Eg~·húz IH'Ill fél az déhc 



Horváth Béla a költö. 97 

tm·totl lül<üt·WI. .-\. ((Szép Szó>>-ban megjelent versének; - mely
ben egy kan(~~wk-lípusról ír, aki ugyan azt hiszi magáról, hogy 
•!z Isle~~nel< .Jamb,or és h? szolgája, de a kerítö nyomorúságra 
cs a bunlw sodro protclar sorsra nem talál más szót mint a 
l~u·t•lt•tl_lrc intést,. - mi13den szava helytálló, mégis ~ hírlapi 
lama.~h~s<~k, pamflettc.k e~ a nagyon is személyes támadások 
1wrgoluzet kellelt elvtselmc. Egyben azonban igazuk volt elle
n.eim·~: I~Im:v~~th ~3 é! a {orradalmf}r. Az ö forradalma a jók 
lazadasa es orok sovargasa, hogy JObbak legyünk. Az igazságot 
~imomlani, küzdeni érte és meg is valósítani, ez Horváth Béla 
loJTadalma .. E:s ebben benne van minden ami szép és ami 
fönséges; istenirgalom, és emberszeretet, fé;fierény és nőszere
Icm ... 

l\iily szépen vallja programmjában: ccKüzdünk az emberért, 
mcly ember lenni nem tud és nem akar. Az elnyomóért, az 
emberek farkasáért. Hódítsuk meg az üldözöket és az üldözötte
kPl. Hiasszuk l't•l a szegénységet és hirdessük ki a szegények 
dicsőségét, és soha nem hátrálva, soha meg nem tántoradva 
küzdjünk a csöcselékért, hogy ember legyen a csöcselékböl, 
ez a mi forradalmi örökségünk, szentek hagyománya; hogy 
küzdjünk a gonosz ellen e gonosz világban, mely keresztény
JH'k nevezi magát, hololt a kereszténység nagy parancsát meg 
nem fogadla és Krisztusból, a szegények és üldözöttek kirá
lyából csak élni tudnak, de meghalni érte alig akadna tanítvány. 

Egy cmbt•r, aki hozott magával emberhez méltó hitet, 
embt•rhez való sz<•retetct, irtáshoz való bátorságot, jó szemel 
és erős szín~l, vilúgnézetet, a gyengéknek szeretetet, gyülöletet 
a ronlóknak, megértést a nagy és kicsiny szenvedöknek. Nem 
kérdez6sködöll, hanem elindult, valamerre segélykiáltást hal
lott. :\limlen \'Prsc egy-egy vigasz, melyet a szenvedök ablakán 
nyujtolt bc éjjel, észrevétlenül. l\Hnden ki~ társadalmi cikke 
egy-t•gy bunkó, mellyel az üldözötteket vedte, vagy egy-egy 
mankó. ml'lyrc az élet ártatlan sebesültjei támaszkodtak. 

f~s ahogy ezeket az önmagával viaskodó, gondolataival 
ntdul küszköd() ember hangos elgondolásait elmondotta, el
sh·ta. jajongta, fel-felcsukló, halk, feltörő, lázas, elhalkuló, .iz
galmasan liikteW. majd könnybevesző hangfoszlányokban, mtn
dPn olvasúja é1·zi. hog~· egészen belülriil, rejtett lelki élményei
nek mullj:i. l'úi.Yollal takart titokzatos mélységeiböl hördül fel. 
:\h•t·t a ma"\·:u· kalolieizmus büszkesége maga is hánykódott a 
l'ö!di éld at\·iJúgi mélvség<'iben. Forgott nyomortanyákon, zihált 
rullaszló mííhl'IY porúban, lógalta lábát tétlenül a rakparton. 
Társai yoJiak ~iz élet bélpoklosai és számkivetelljeL Ku~ha~t 
l<üJ·akás möaö!l a es<>nd6rtoll t•löl, mert <<a rongyosok mmdtg 
gyanusak. é~ tudja mily kevés elég, a döghalálhoz .. De ~ ~zívét 
olt is I'PIPnwli t.~s í(ty kön,·örög a szeaény utolsó ftllére1t IS el-n.. "' .._, 
ra h ll> v{unosét·t: 
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«Szoklasd a jóra pörc sebeddel, 
Irgalmad cgészt•n tőle ne n·<ld cl''· 

(.-\ löllésPn pipázgalunk). 
S mikor <'gyes strófákal mond d az élet nu~l~·st-g<.•iröl. min

den verse egy-cg~· felkiáltás, vád, titok, gyúszos Pml(•k, szilok és 
álom. Tudta, hogyha gyalázz~ik is értt'. ha sorsa há1·mi ll'sz. i) 
szavaival felírja az emberiségnek a :\ll• ne. T l' lu· l Fan•sz-t ·. 
c Én a modern emlwr vagyok és li tudjátok, hog~· igazam van . 
És igazát, q>anaszainak, magjál mindt•nki l'lisnw1·tp; akik nem 
ismerték életét, megérczlék hörgö hangjúnak színezelé1·öl, akik 
pedig ismerték multját is, azoknak lelkél is nwg1·úzlúk l' slról'úl<. 
Ez Horvál/z Béla halásának titka: és az eWadús, a hang, a szó, 
és annak mnzsikája; amint halkan ht•szélni IH·zd, sza nt i pcrPg
nek, mint a gyöngyszemek az üveglapon: 

«Ez legyen búesúm bármi lesz n• l em még, 
Az utódok, ha nem leszek, ezt rMam visszazengjél<, 
Ha röpködök a tíízh<'n. és utánam 1>or marad pcw, 
A Tc fiadhoz, én lstl'lll'lll~ légy irgalommal akkor . 

(Xagybűjli künyürgt-s.) 
Zenél ez a hang, ful fl•l és le, nyög és dalol, sí1· és nwgtüril<, 
fuldoklik és felhördül, jajong t-s nwg('suklil<, rilmilws egy
másulánba, egymásba fullnt, l'gymúsha l'ul\·a. gyúszosf:ít~·olha 
takarva. Sírni tud <.'Z a hang, minl magúnyos CSl'<'Sl'lllül< a 
pinceszobák mélyén: 

A kisgyl'rmek nem tud beszélni. l'sak dadognt ('sérog 
nag,von l'S<'lll'Vész, 

A földön alszik. homlokúra koszonH kül a J>l'llÍ'sz, 
Csak hánykolódik egy kis szalm:ln. t'oga niiH'Sl'll. Nele 

lu• n~·{> r h éj, 
Hát miérl nem halnak meg a vénPI< sa R\'l'r<'k ismiért él. 

Zokogásba fullad a hang és a l<ölW magas karcsú alal<ja ki
egyenesedik, minl <.•gy felkiállójt.'l, majd nwggörnyl·d. minl egy 
lehulló könnycsepp: 

~e féljetek. a Kisdl•dé a szalma. 
~lerl szegén~·ség a SZl'gén~·<'l< hatalma . 
.\ földön néki Sl'm jutott. S('m \'igalom S('lll f('l\11<'1~·. 
A böks urak b<.'horíloll:'tk iszonYÚ s('hl'ld~t·l. 
A poroszlók az éjtszakúban hai:Úra k<·n·stt-< 
D(' nékh•k adta l' Yil<igon nwgszakíloll ll•st{·l. 
Egyél('k és Yl'g~·él<>k és zizl·gjl·n j:íszlatold,:tn szalma, 
r~s ti lesztek, li SZl'gén~·ek az Isten Bil·ocl:tllll:t . 

(Szienai Szl'nl Katalin és a mag~·ar proll'i:írol<\. 
·A töltésen pipázgalunk ('Ímíí \'l't·sélwn, az aiYil:ícti m·o11wrú-h ,.., . 
ság angja szakad ki torkún. Szit•twi Szt>nt K:ttalin t-s :t ill:t~\·ar 
prolelárok -han a mag~·ar !'alu nyo11wr:'tl sí1·ja l'l: · · 
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A kastély kútja mcssze van a mcsebeli grófé. 
Kapunk elölt csak tócsa loccsan áll a barna hólé 
,.. k ' ' .,mescn úlunk, a földesúr nem ásat, nincs a szám-

vetésben, 
D<.· ily gödörbe nem bocsátaná vadászebét sem . 
.-\ vizsla drágább, minl az ember, jobb a borjú, mint a 

kisded, 
:\ler.l ingy<'n csöppen a világra és hamar el is megy, 
Dt• Jobban él a drága ló, jobban javul a lomha disznó, 
~linlwl nem őriz senki scm, nekünk a ronda tócsa is jó. 

lk azt ú n morgásba csap ál, mint egv tüzes lávát forraló völgy-
kalia n, és felüvöll: ~ 

f·:s kérünk, mond meg mosl is az urainknak, 
Ilogy vériink még a lelkükre tapadhat!» 

:\lajd hatódva hörög, mint egy halódó koldus az országút 
{u·kúban: 

Könyörögj értünk, szólj a püspököknek, 
l I ogy rahok vagyunk és üldözöltek, 
S nehogy pokolba jussunk, minket segítsenek addig, 
:\líg nyomorunk az úr kezébe boldogan hanyatlik. 

:\lajd mt•gúnulva zúg. minl egy apokaliptikus angyal, verdesi a 
szín·ket. s a szt•nl üriilt•l lúzában, tekergő ostorként sujt végig 
rajiunk s az égi szikm kipattan belekap a szívekbe, hogy meg
vh'ja a szcnlek I'<H'radalmúl a földön: 

K1·iszlus kapitúnya dobollal a mennyben, vezényel a 
római Testőr, 

Csillag<'sapalok sorakoznak a válla körül seregestől, 

S l'ölkelnek a p<írisi szenlek, a föld kerekén verekednek 
<"lriili szakadékokon a megszakítolt juhokért verekednek. 

~Pm l'og l'ajluk a bomba és a lángvelő, nem kap beléjük a ret
lt•ndt•s g:íz, a banditák és a törpe császárok szíve sápadtan 
h uli a porba. s 

... az f'r Iu·nyt•rét a világba köröskörül osztják, 

.\ n<'mzell'lu•l kel'esil,:, kilerílik a dél szigetnek amenny
beli ostyát, 

lslt•n st·n·gl-he a d:írdadohö vadakal besorozzák 
' (Oda a jezsuita Rendhez.) 

S a l,:üll() jün :mg\·ali st'l't•g élén. szenl atyák, doktorok, pítspö
ki"ll\. l's ap:ílol,: élén. a rúmai Egyluh~ lobogójával, hogy meg
:íllwzza a hííni"lsillu·l és hél~·t•gt•l siissön a szegények nyomor
g.tlúinal,: homlokúJ'a .. \ küllií, aki az Utolsó jelenések» című 
ki"•ll'IPIH'n. :1 k:ír·lwzal dühlwn<'l6n·l szín~h<'n, az Apokal~·psis 
nwgn·ruiílíi <'rt•jén·l harsonázza a közl'l<>dű végítéletet a rohanó 
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világ fülébe, aki a szegények szakadó rongyait a világ herce
geinek arcába vetj _és félelemtelen sz ívvel hirdeti: hogy a 
töltésen pipázók mind jók s a világ ~zegényl'inek öröksége az 
Isten birodalma. A szenl doklorokkal és hih·aHókkal értekezik 
a nyomorultak dolgában s égi vigasztalások forrásaiból merít 
nekik: 

Leszállt a sárba latin Katalin, 
Dt• lábnyomán a sárban is l<inyill a kankalin, 
S bezörgetett az átokházi béresek 
Ronggyal tömött ablakain, 

N e sírjatok, őrizlek én, kezemben liliom van 
Megáldalak a vaslag sárban, átkozolt homokban, 
Ti Álokházán laktatok, tiétek a kegyelem háza, 
A gonosz urakat az Egyellen úr nagyon megalázza, 
A hadvezérekel IiJiommal megfenyítettem, 
A tank akárkit eltipor, csak titeket nem, 
Ti élni fogtok, az atyai házba \'isszahív Atyátok 
S az élővizel{, örök életet csobognak rátok. 

(Szienai Szenl Katalin és a magyar proletárok.) 
Szent Katalin kankalinnal hinti be az [Jtokházi béJ'PSt'k útját 
az édes aquinói doklor pedig megtanít kiizdeni a zsarnokok 
ellen: 

Az ablakon beszól az édt•s aquinói doktor, 
Fiam, ne félj a gonoszoktól. 
Lázíts a piacon, vagy építs katakombát, 
A le szavad erősebb, minl a bombák, 
Se butaság, se fegyver ki neJn irthat, 
A győzelemre fiam meglaníllak, 
Akármi lesz, emeld föl ujjad, 
S a zsarnokok előtled megvakulnak, 
Yiselted itt a kicsinyek kiszabolt nyomorút, 
Te homlokodon viseled· az aran v koronát. 

(Az angyali· doklor iiz<'nele.) 
Harc folyik itt a világban és SzPnl Tamús tanít nwg a gyöze
lemre. Ez Horváth Béla a kölW, van bt·nnt• valami a próféták 
türni-tudásából, Szent Ft•rene szegénységszt•rplelébiH és a nagy 
gyermekek naívilásából. Tudolt keserűség nélkül sZt·gény lenni. 
1\lert mikor az élet azok l{özé a szegénn·k közé kénvszerílelle 
még nlindig t'ialalon, dt• hölcseséght•n Jnttl' iiregt•n, ':•kikWI el~ 
indull, vállf}lla a g~·úri napszúmoss[Jgol, v:íllalla és \'allolla hl'lv
zetét. :Mint egy rekedthangú orgonasíp, úg\' húg I'PI lanHúsa ·a 
szegényekről, akik mind jók, s csak arra- \·{trnak hogv Ie"ven 
már valami velük. ' · ~::~. 

Köllészel<' a magyar kalolikus megú julús hiiszkes~"P. f:Iel
tanulság és forrásigazohis. ~lcrl nt•m ~lJ)adhal Pl l'I'Pj;. annak 
a forrásnak, amel~·b()J il~·t•n élé) víz hug~·og. Ehh{)J a i'm·ráshól 
meríleni kell, megí1julni Wic és nwgigazulni. Ez a J'on:ís pedig 
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az Eg~·ház. Egyszólamú kötlészel ez, de mégis teljes, mert szen
l_'~k IJ?lcsesége nyilalkozik meg benne. Világos szimbolika, zárt 
Ionnak és konok konzekvenciák. Műfordításai, Peguy, Huxlei, 
Chcsl~'rton, és Claudel kötlészelél tolmácsolják magyar nyelven. 

l~.zek t~s saj:ll költeményei is nemcsak papírra barázdált 
sorok, hanem tiszta köllészel, amiből mindenkinek kell tölte
kl·znil', alü a t'öldröl számiízöll igazságra és remegve elillant 
szépségre v:'igyakozik, hogy össze tudjunk fogni komoly és 
ha,tározoll, jóakarattal, mi is, papok, akikre Horváth Béla egy 
sze p versenek szanli vonalkoznak: 

.\z I slen minkl'l kijelölt a népért, 
A nagy nyomorral Isten kötözött meg, 
Húl ontsunk érte csodál és elég vért, 
Hogy higyjenek nekünk az üldözöttek. 

(Oda a Bencésekhez.) 
A szerzö júl tudja~ hogy ez a szerény írás csak szegényes vala
mi ahhoz képesi, amil Horváth Béláról mondani lehetne és 
mondani kellene. Kúszán impresszionista módon odavetett szí
Ill'k, mclyeknek szivárványszínes ragyogásából elénk tűnik a 
köllö egy-egy életdarabja. Tegyük még hozzá, hogy az ő meré
szen~ újszerűen szárnyaló és a vers szelíd köntösében fájó 
igazságokra rádöbbcnlö és emberi lelkiismeretet felébresztő 
lírája, meglanHolta újra az emberekel arra, amit már-már el
felej lettek: a költészel nek és a költönck, a földöntúli dolgok 
megsejtőjének ismeretére és szerelelére. 

Fr. Emil O. F. M. 

Szociális hitoktatást l 

Prohúszka diadalmas meghitása szerint ,,az egyes kor
szakoknak m:'is, más uralkodó eszméik vannak, melyeket, ha 
sikerülne találóan szimholizálni, minden korszakot egy-egy em
IH'rare képviselrw, tipikus t'ejekkel, sajátos kifejezésekkel, sok 
szt•n,·edélln'l . ; Diad. v. 111.) 

.\ XX.'. szúzacl uralkod<> t•sznH~je a szociálizmus, és azt hi
SZ{'lll. ha \':daki a jelt'n sz:ízn.d emberarcát vászonra akarná 
,·inni. a nwdt>rn VÍ\'.111:ÍI1\'ok, koreszmék, technika, kullúra, po
litika. sport, nwd('rn nt'I_HZl'li g~l.l~<l<?lal váll?~~tos színská!ája 
nwlldt nem nélkülilzlwtne palt'lla.Jarol a szocmhs gondolat elet
t•riís színeil S('lll .. \ szociális fejWdéssd ma mindenki számol: 
t·mwk hódolt ~h•ssolini r~tsiszla Ölaszorszúga az 1927. évi , Carla 
eid I...a,·aro ·-i:'ival: t•zt>rt dolgozik a Harmadik Birodalom; s 
v('grt• kis h~tz.:\nl< is ('lllh('rihh t•mhl'rl akar hazánk f?I~Ijére va
rúzsolni l'J>IH'Il a szol'iúlis k~rdés helyes megoldasavaL l\la 
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divallú h.•ll a szodúlis kénl{>s, mindPnki szodolúgus akar ll•nni. 
Ll•lkl's it'jak j~1t·júk az orsz(lgot, szoeiogt·úl'iúkal készíll'tll'k, ll'
l't'l'szkPdnek a nép köz{>, hog~· olt sajátítsák l'l l'gymús nwgiH'
l'sülésél (os eliimozdílsák a kölcsönös ml'gértésl. .l s:odális 
kérch~s ellen{ír:hw, boyo:úsa s llé[Jiil llci!Jt's meyo/dú:m a llil
ok/a/rJnak is eminens kötelt•ssérJe, Ita nem akar liindökiUni 
homlokán a maradi.wíy bNye[Jhwl! SzükségPs, hog~· a lll()(ll't'll 
kor mudern l'szküzeivl'l a hitoktató is lll'álljon az últi)t·ük közé~ 
hogy erkölesi erején•!, szot·galm:h·al, tudásával, istl·naclta ha
laltnúval nin·ll<llja a túrsadalmi ellenlétl'l~l'l s ll•n•zesst• a for
radalmi hullámgyíírííkl'l. Ez kiHelesség! J~s t•z a kölPIPsség múr 
az l'lt•mi iskolában kezcWdik, a hitoktató szociális IH'\'l'lésén•1. 
nwrt m·m szahad t•lt'elednfml~, hogy a mi hh·ö, öntudatos, szo
eiúlis gyl·rnwkil',iúságunk magúban hordozza a jövend{) éll'l
formúló, éll'lalakítú Priiil. Az iskola padjaihan l'oglal hl'l,,·l'l a 
jövü társadalma. Elöllt•d a jövü, a jövü munk~ísa. iparosa, 
hivatalnoka, tal:ín miniszlt•t'l' is. E szigot·ú köteJpss<~g húlor 
ll•ljt•sílését·l· t iizPI nek Sze n t atyá nk szava i: TiszteiPmW lesh·érek ~ 
~laguk a korYiszonyok jelölik nwg a helyes utat. ml'lyl•n jút·
nunk kell . , Qu . .-\. 70.' I~s a koruiszonyok s:odúli.'i m•tw/é.<il 
hil'lldnek . .-\ szoeiMdemokráeia g~·pt·nwkn~·antl:ísi akt·iúi. mcn
zúi. it'jús:ígi egyesülPtl'i nwllell nekfmk sem szahad ll'mm·ad
nunk. Amint jPIC'ztem. emwk a szoci:íl is IH'\'eléstwk m:ít· az 
l'lt•milwn kl•ll kezcliíclnil'. a küzépiskol:íhan és az ipariskolúban 
l'ol~·tatúdnia és az egyesüll'lPkhl•n l>l'I'Pjt•ziídnit•. Term{>szelt•st'll 
fokozalosan kell a g~·pnnek lt>lke elült a szoeiális gondolatol 
megkt·dvt>llelni. :\(ásl adok az elt>mihl·n. mást a közép- és mást 
az iparislwláhan. ~\z dt•miht•n a szoei:ílis et·ényekkl•l kl'll kl'z
dt•niink. de a f'p)siihh osztúlyokhan már lt>galáhh szoeiális alap
ismt•rptekl'l is kt>ll n.Yujlanunk, hog~· a esak eh•mit \'égzü gazda
és munkúsit'jús:ígunk az alapismPrelekkel tükéll'lt>st•n tisztúba 
jul\·a l'IPgendií alapot ,·ig~·l·n magántl l<H'áhhképzést•t• az pg~·p
siill'll'khl': a Kl OE, a K.\LOT. Yagy a legényt>g~·lt•tt>k m·szúgos 
SZl'l'\'l'Zl't l' i he. 

KPzdjük lehút az Plemilwn a szo<'i:ílis l'l'én.n·kkl'l. KíHü
nösen nagy jPienWségl' \'an ennek n:íhml~. ahol ml>g mimlig ell-g 
nag~·ok az oszbíl~·t•llenlétt>k. Lopjuk a kis l'lllhl't·kék szíYéhl' :t 
lf•sluh·i.w~y ynndolalúl . .-\z imúk tühhes sz:ím:ínal' mei.Onag~·ar:í
z:ísa pl. :\liat,,·:ínk .... a l"iípar:IIH's túrg_,·ai:ísa. a hit:ígazatok al
kalmasak I<'SZill'" l'ITl'. KfdüntiSl'll :IZ r·, . .J(-zus SZ('I!l(>)y{•n kt•
resztül lu·ll r:ímul:tlnunk a helyes g_,·:tlwrlati t•miH'l' és l"l'.lt•!Jar:íti 
sz~·rl'let. gyakol'l:ís:íra <'~_()(J:íi. músokért l-1. g,,·úg_dtúsai. imúi, 
mmdt·zet·t \'annak .. \z O önzl'llen szpm{·Jn• mél\· hl'n\·om:ísl 
g~·akm·ol még az Pldlli'\'Uil prolt'l{•t·g,,·<·rnu."kt·<· is.· :\ll'g J{(') J ét·
tl'lni \'l'lí"tk. hog_v .Jézus twm hi{tha 1\::I)H'solta üsszt• · :tz ish•n
szerPlell't a fell'IHtl':íti szt•t'Pl<•llel tl·n·mlés. nwoT:ílt:ís. l"ouadotl 
l"iúsúg. lo\·~íhh~í. hog~· <'ZPI' a kis Plllhl'l'kÍ'k~ ha llll'H~iítwk 
q;y m ú s nél k i"tl nem é ll ll' t lll' k. e:.!,\"111 {ts lll ll a k:íj ú r:t d sz o ~u ln ak. 
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l'g~·szóval szolidarilásra, közösségi é1·zékre kell ne,·elni. Meséink
kl:I., pél~.láz~tl.ainkk_al is . .Meséink neesak a levegőben lógjanak 
\Ktralyh, LsiJ>kl•rozsa sth.\ ma már a királyok kora lcliinl, az 
aldozatos édesanya, a kütelességleljesíW munkás, a másokért 
Mdozalol hozú katona, líízolló, vasutas slb. legalább annvi he-
lyet húlran elt'oglalhatnak. ~ 

A gyernwk iwm nézi még a társadalmi kü.lönbségekel nem 
löt·iidik ~~ kü.lsüségekkl'l. a g~·prmek játszani akar, jálszólársat. 
kl't'es pa.Jbís:lh~m is, twm nézi a származást. Használjuk ki ezt 
a tl•rmészl'les hajlamot, mélyílsük el. Szolgáljanak ösztönzésül 
erre a panuwsolatok. A mpanmesot, :t felebaráti szerelelet már 
emlíll'llem, mindez künnyen megy a gyermeknél, dc menjünk 
mélyl•hht'l'. ~Iivel az iskola egy darab élel, a hitlant életlan
l:lrggyú kell lenni úg~·, hogy összPkapcsoljuk, átitatjuk aktuális 
l'mherszl·n•tpltel, kriszlusi szoei{llis érzülelll'l. Bilséges anyagot 
n~·ujl PtTl' a 10 pai·mws t~írgyalása. Pl. a III. parancsnál be
széljünk a mtmk:lszünl'lriil. annak szükségéről, fcjlsük ki az 
Eg~·ház taníbísút. hog~· a hl'!Pdik napon az Crisll'll is meg
pilwnl. az l'mlwri ll'shwk is szüksége nm felüdülésre, hogy 
nwgújull t•J·{in•l :llljon munkába . .\ lY. parancsnál fokozoltabb 
mérlékhl'n lll'\'l'ljük sziWii. IH'\'l'lüi liszlelelrl', az öregek meg
IH·<·sülés(·re. llll'I'l a mai ifjúsúg nl'm szívesen adja meg a 
ki'lldl•zii liszlell'll'l .. \z Y. parancsnál beszélhelnénk az ember
társak élf.'lénl'l' nwghl'<'sülésériil. hog~; nl' árlsunk egymásnak 
még n•t·l'IH•déssel. hajhakapússal Sl'lll, hanem kölesönös szere
tl'll<•l és nwgl'rléssl'l karoljáJi t'l'l Pg~·másl. .\ YIJ. parancsnál 
hh-juk l'el a rig.n·lnwl az <•mlwri munka meglJl'esülésére, véssük 
mát· mosl júl kis l't•jükhP az Eg~·ház lanllás~íl a magánlulajdon
rúl. lll' n(•zzüli el sl'mmil'éle kicsinységnek l'llulajdonílásál, még 
C'l·ruzúnak. tollnak. YagY radírnak Sl'lll, hogy becsüljék meg 
johhan holmijaikal és ez:íllal szüliíik munkájál is. A nagyobba
kal gyakoriali érzékn· kl'll m·,·t•lttünk s húlran t'elhívh~ttjuk t'i
g~·elmüket a szoei:íldt•ntolir:1da és a kommunizmus ,·eszélyeire) 
i magántulajdon <'llürlésl' .. és imádkozlassuk g~·akran 6ket a 
kommunizmus j:'11·maihan küzd{i l'l11hl'rll'slvért•ikérl. Y~izoljuk a 
szorgalom. a spúrol:ís éi·I(>kél. szoklassuk rá a gyermekeket, 
hog~· spúroll pénzükiin. ami m:l1· az {i kis magán)ulajdont!k, 
tH'<'sak l'lllirol. l>dl·ssÍ'g<'kl't v«·g~·<'IH'li. hmwm szl•genyehh tar
saikon is sP~ílsl'lll'k. n·gn·nPk nl'ldli pal:l\·t•ssziil. <'l'ruzúl vagy 
loll:ll slh. y;,~,. kgal:íhh ossz:ík llll'g j{lSZÍYYl'l uzsonn:íikal tár
saikkal. Szoki:'1ssuk méri:-kll'll'ssl'grl' iikl'l. Különösl'll horll't·m{i 
,·idéken {ts l'ah111 a l'l'lsiíhl> oszi:'tlyokhan kilérlwlünk a hor 
:itkos lwlúsair:1 :'llla!:ínos l'lszl'gén~·edl>s. csal:ídi szélzüllés, \'l'rl'
kt•dés, g,,·illwss:íg. nt>piH"legségl'li ·. ~.nulass~mk rá .. minl lopja ki 
az iszúlwss:ÍI-{ az t•miH'rl'li zsehéhol a JH'llZl. 1111111 \'l'SZI el n 
csalúd sz:íj:ll~·,J a l'alalol. .\ Y ll I. _és IX. par:uws L{lrg~·al~.sa szo!
g:'tljon ar·ra. hog\· tH'I'S:lk :-·g,·nws ,·agn~n:u:a .. dl' hl'csull'lesse
gét•t• is vig,·;ízz:Pwk. tH' mao..; ,·agnma ulan ahtlozzanak. h:uwm 



104 Fr. Félix O. F. M. 

lelkiismereles munkántl igyekezzenek növeini vagyonukat. To
v~\bb~í neveljünk önzellen udvariasságra, üzleti szellemrt>, isme
lessüli meg öket a társadalmi osztályokkaL Ilyen korhan készsé
gcsen hujlik a gyt•rmt•k a koldusok t'l'lé.. használjuk ezl ki, 
kar•.i<.·sony táján rendezzünk gyüjlést és vigyük t•l a sz<.•gények
nek. 

Dc a szociáli~ erények szociális l<örnyezet hí,ján elpusztul
nak, ezért a hitoktalónak nevelni kell a szülőkel is a szociális 
erények ápolására. Erre szolgálnak a szünidei játékórák is. 
Hasson oda a hitoktató, hogy ezeken a játékórákon az ö fel
ügyelele alatt gyüljenek össze a kicsinyek, hogy tanuljanak 
egymásnak örülni, a boldog gyermekkor játékait élvezni. lgy 
pótolhalják a sokszor szegényes, unalmas olthont is. ~evelni 
kell a szülökel, hogy szívescn engedjék ilyen játékdélutánokra 
a gyermeket, merl itt telik meg kis társai iránt önzellen szere
tettel, s ha ez sikerüll, legalább némileg kh·onluk a gyermekel 
a koravénülés t'olyamatából, s t'elébrt•sztetlük benne a vágyat 
a közösség után. A szociális nevelés nem képz<.•lhelö el egyesüleli 
élet nélkül. A szociális erények gyakorh\sára kilűnö alkalom
ként kínátkoznak a gyernwkegyt•sülelek. E tekinlelben n<.·m 
kell idegen példák után indulnunk, hanem szerveziük meg a 
régbeváll Színgúrdál a kiesinyek és a SzívlesWrségel a na
gyobbak számára. A gárdában rájön a gárdista a tekintélynek, 
a gárdavezelőnek szükségességére~ előmozdítja a közösségi sZ<.•l
lem kialakulását, a felebaráti szcretct, a nt•mes verseny és más 
jogainak liszleletben tartását. A heli-parancsban a ft•lcbaráli 
szerelet gyakorlására adhatunk kitűnö alkalmakat. az enge
delmesség, a pontosság, a megbízhatóság gyakorlása állalmind
inkább az élet számára is nevclünk. Az egyesülel nem zárja 
ki a nevelőerejű küzdelmekel scm. 

Foersler mondja, hogy «a gyerme!t·nek mindegy, hogu ab
lakol tör be, lJagy oltárt épit, csak c.~elekedni akar». Csl'leked
tessük hál öket itt a gárda kerelei közt, hadd játszanak, csak 
ne rosszalkodjanak, hadd szavalj anak, ént•keljenek, t•zállal eg~·é
ni bátorságra neveljük öket s biztosítjuk számukra a bátor ki
lépést, amelyet megkövelel az öntudatos akdókalolikás ma
gyar élet. l\lindt•z eleven életel visz a gyermek világába s oly 
maradandó nyomokal hagy hátra kis lt•lkivihígukhan, mclv 
megér minclen fármlságol. · · 

Az\'.- \'1. parancshan m<ír komol~·ahh dolgol,kal l'oglallwz
halunk, ök már uem jönnt•k a Szívgánlába a ki<.'sin.\·ekkel, szer,·ez
ziik meg húl m•kik a Szívlt•sliirs<'~wt. (iyíílést•inck kt·r·Plén lwlül 
azután ismerlessük nwg a kalolikus szo<'iolúgia alapl·ln·ivl'l 
vegyük tárgyalás alá az enciklikákat (fh· r. ~ m·., Ouad1·. A.' 
Casti Connubii.) Tárg~·aljunk a munkáské1·désriil. hér"kérdésrm: 
gazdaszövelkezelekr61 és a munkásszel'\'PZl'l(•k alapításáról, hogv 
egykc~,r a?- él.<'l~e .ki_Jépn• iik is .m.éltú lagokként. vag~· l'SC'lh=-g 
vezelokkent Ir~myiiolag kapesolodJanak belt• t•zt•k lt·,·ékenysé-
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gébe. Természelesen ezekel a lehető legjobban leegyszerűsített 
alakban kell szóvá lennünk. 
. Az. I~g~·ház azonban nem hagyja magára, a középiskolába 
mduló tl'júl scm. Ill: tovább folyik a megkezdell építés. Miulán 
az alap készen áll, fel kell húzni a falakat is. Erre szolgálnak a 
középiskolák alsóbb osztályai. A hittanár józan belátása sze
rint, az élet követelményeinek megfelelően itt már alaposabban 
és hőn•bbPn mehl•l minden. Annál inkább folytathatja a meg
kezdcll munkát, mivel ezekben az osztályokban még mindig a 
katekizmus és a biblia kerül tárgyalás alá. A hittanár mutasson 
rá a felsöbb osztályokban a szertartástan tárgyalása alkalmá
val az Egyház közösségi szellemére, ismertesse az ősegyház 
' kommunizmusáh, állítsa szembe a sztalinizmussal, hogy így 
gyakorlalila,g lássák az ellentélel a kettő közt, amelyet pedig 
oly nagyon szerelnének egyoldalúan magyarázva az Egyház 
rovására írni. Az egyháztörténelemben hívja fel a figyelmet az 
Egyház karitalív Levékl•nységére (kórházak: iskolák, aggok háza, 
alapítványok stb.). Ismertesse meg az Egyház nagyjait, fő
képpl'n szociális pápáink tevékenységél és bővebben fejtse ki 
a szociális enciklikákat. Hadd becsüljék az Egyházat azért is, · 
hogy nu·gérezlc u kor szükségleleit és mindig az elsők közt 
küzdöll a szoeiális kérdés megoldásán, a szegénység enyhítésén. 
A hit- és l'rkölcslan keretén belül sokat kellene beszélnie a ka
Lolikus munkás, iparos, intelligencia, világnézeti, társadalmi 
lcendöir()J úgy, hogy a nyolcadikos apológiával párhuzamosan 
az Egyház szociális eszméivel is felfegyverkezzék az életbelépő 
it'jú. Dl• sokJuti gyakorlatibb módon, eredményesebben küzdhet 
e téren az ifjúság c korban különösen megnyilvánuló társulási 
kedvénl•k kihasználásá\·al a diákegycsületekben. Ezek közül 
első hl'lyl·n említem a cserkészetet, melyet minden helyen a 
hitlanúrnak kellene ,·ezelni. Itt a fiúk gyakorlatban látnák, hogy 
a hitoktató nl•mcsak prédikál, de úgy is cselekszik, mint kö
zülük akárki. lll a közös napirend, a játék, torna, őrsi munkák 
mindl·nkit összekapcsolnak s megtanítanak arra, hogy egy
másért dolaozzanak. Az elsősegélynyujtás elsajátítása egyéb 
praktikus t~endők pedig nagy segítségül kinálkoznak a min
dennapi élet számára. A reggeli felkeléstől, a tábortűzig és az 
éjjeli ii1·ségig mind-mind fontos kötelességtudásra áldozatkész
ségr'-'. ünz .. u't.·nségre. Pg.'·más. J~le~becsülésére, e~y,s~óval fele
baráti szereleire nevel. Allamt mtezelben, ahol vtlagt parancs
nok van, a konctn•gáeiú púlolhatnú a szociális nevelés hiányát. 
Ahol púÍ·huzam~sa!l a vallúsos ncvelé~sel sz?ciológ_iai. k!kél!z!s
hen is t·észesíllwlnek magukal a tanulok a httoktatok tranytlasa 
melll'll. Küzösl'n hl•szél~é~ 1,11eg a na/>i esem_é~y~ket, ,P~obl~
múkat átn·nnék az l'llctkhkakat stb. gy a kozeptskolabol kt
kt.•ríilv~·, lll'llH'sak je) katolikuso~,. dc Egy~ázal s ~azát s~e~ető 
modt.•r·n szl'llemmel töllekezelt rfJak lennenek, aktk a kozelet
))(.'n is szín•spn harcolmínak a katolikus elvekért. 
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Yan még l'gy leendiijl' a hiloklal«>nak, nwly lclkipúszlm·ko
dús SZl'mponljúhM ma is a h•gelhagyalollahh let·ül~·l. Az !paros
lanont'ok, qwslohagyernwkt>k sorsára gondolok. Ok a larsada
lom ll'll'IH'Pi. akikkl•l sl·nki sem lör·ü<Wll l'ddig, s ha \'aJakin• 
rá akarlak ijeszlt•ni. Plég \'oll l'tmyi: tanulj, nwrl odaadlak 
suszlt•rinasnak. X l'\'t'lellt•nségél t•léggé jellemzi l'Z a ll'ldesinylii 
n~·ilalkozal: olyan \'agy, minl cg~· suszlerinas, inastempó sth. 
Hogy honnan érdt'ml'lle ki ezl a kist•mmizésl ez a lúrsadalmi 
rélt•g, m•m tudjuk lab1n az·.:>rl, nwr·l ll'slill'g-lt•lkill'g l'lhanyagol
luk s nt•m lör·ödlflnk n•lük l'léggé. Pt•dig ük is az Egyház híí
ségt.•s gyt>rmekl'i lehellt•k \'olna mindt•nkor. ~la múr jantil 
\'alamil a helyzet. Eddig t'sak a sz;.tkszpn·l'zt•lek lörödlt•k n·Jük. 
Ezd{ a sölélbt•n úlúlkodó l'lt•mek nwgludlák szt•n•zni a maguk 
szúmúra. s nagy ígérdekkel J'og\'a is lar·lollúk ökel. .Vcm=eliink 
jöv() iparos/ár:wda/nuíl nekiink st'm s:a/Jad c/hanyayolnunk! 
~la körüllwliil 70,000 iparoslanone dolgozik esonka hazúnk 
munkalH·l~·t•in. Ezl'k fl'lkarolúsa Pminens kötelessége a hilok
lalónak~ Kél in1nyban haladjon l'Z a munka. Eg~Tészl a lwli 
hittanórán, másrészt az egyt•sülelekhl'n .. \ hitlananyag nwg
ll'lwlősen száraz, a fáradt inas nt•m szí,·escn ér·dckliidik utána, 
haesak nem lesszük élt•lszt•ríí\'é, nt.'m ('Seréljük az p)i)adoll el
méll'lt•l, \'agy fl'lelésekl'l aktuális nwglwszélésekkl'l, szakmá
jába \'ágó kérdést•k lárg~·alásá\'al. Hö\'iden ill kl'll kil'ejlPni az 
Egyház szoeiális tanítását, a bét·kérdésl, a munkás és a num
kaadó közli \'iszony!, a helt•gsPgélyez{>sl, az iparosság társa
dalmi hl'iyzt•létwk ismprlt•lésél, a kiszolgálúsl, a \'Úsárló közön
ség bizalmának nwgszt•rzésél és a rl'klámol sth .. \nnál inkább 
szükségest•k ezl'k, merl sokan t•gyé\'i lanonekotlás ulún kilép
lll'k a nl'l1éz kl'nyérkt•n•sö pályúkra, s ha nint•st•twk lisztánlátó 
kalolikus l'ln•ik, dn•sztll'k az Egyház szúmára a szociúldt.'mo
kráeia és a l~ommunizmus állal hit·delell jdsza\'ak lümkdt•gé
ben. 

Kh·álóan alkalmas t.'szköz a szoeiúlis ne\'l'léslwz az újonnan 
szen·t·zt•ll egyh:ízközség kt•rl'lén hl'lül alakttll KIOE. s a lt•
gényt•gylel, \'alaminl az ipat·ost'st•rkészt>l. ~lt.•gt'izelhl'lellt•n esz
közök l'Zl'k a hitoktaló kt•zéht•n, s nagyszerű alkalomként ldnúl
koznak szol'iális kurzusok larlúsúra, szol'iális döad{tsok hallga
lására és rendt•zésért•. Höségt•s alkalom n~·ílik ill a hiloklalú 
számára. hogy laníl\'ányai t•gészséges ludásszomjúl kil'légílst.>, 
szo<"i:ílis érz{•kt·e IH'\"dje. E kurzusolwn szíín~·l·gre kl'ri'Jin{>rwk 
az Egyhúz lanHúsa a mag:ínlulajdonrúl, szerzíídést•l,;. az :íllam 
feladatai a munkúskérdés megold:ísúhan, szlrújk kérdés. niíi és 
gyt•rnwkmunka, sth. Kisl•hh twhézséggl'l j:írú fpJadalok nwg
oldására pedig szahadutal engedlwlm· az t•gyéni kl•zdt·nH!nyt•
zésnek is. A közös kir:lndul:'tsok. ki:íllíl:ísok. júlékonys:1gi l'lií
:Hiúsok slh. úllal a munkúhan l'll'úr:ull lelküket és ll'slükel l'l'l
frissíllll'lnék. s így az eg~·h:ízi kün·lPimt>nyl'ktwk nwgl'dPiíí nil
Júsos munk:'tsil'jlls:íg ir:'tnyíl:'t'\:H magúhoz rag:uh·a a szodúlde-
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mokrú<"ia és kommunizmus kezeiből megmenlhctné. De ide 
önzPliPn hiloklaló kell. .\Idozalol hozni értük küzdeni az ostoba 
eWílé~t'll'k t•lh·n, mind olyan lePIHWk, nwly~kel a modern hit
oklato IH'lll hagyhal figyelmen kívül. És, ha a szociális köve
ll'lményektwk elt•gel lelt, övé a ma fiatalsága. Az Egyházé a 
jön') munkássúga ~ 

:\'agy vonalakhan körülbelül ez volna a korszeríí hitoktaló 
~zodúlis IH'\"eliii hivatásának foglalal<t. Természelesen alapos 
egyéni szo<"iúlis fpJkészüllséggel, mély isteni és felebaráti szere
ldlel nwgalapoznt, mt'rl aranyszavak azok, mclyeket Kolping 
.\do! l', a kalolilms lt•gényt•gylelek megalapítója mondolt: ·aki 
szín·kt•l akar nwgnyt•rni, annak szívél zálogba kell tennie». 
lm e az ú l, nwl~·t·n járnunk kell! Kriszlus is zálogba tette sz ívét 
i'rellünk, az új hitoktaló-eszmény sc cselekedhet másként. A 
tanítvány legyen mélló a ~[eslcréhez. Kövessük a Mesler~, kö
n•ssük a ~ll'slt•r lwlylarlójál. J árjunk ezen az úton, a Szentatya 
úlmulalúsa szeríni Kriszlus katonájához méllóan. És, ha a 
Szenlalya úlmulalúsai szt•rint egyesülelekel alakílunk, tanfo
lyamokal n•n•l ünk, munkáslelkigyakorlalokal adunk, gyermek
hiloklalúsl végzünk, vagy lllQ(lern munkásaposlolokal képe
zünk ki, Hl'lll ,·égzünk fölösleges, értéktelen hipermodern mun
kúl, <"supún az Isten országát építjük tovább a lelkekben. Csak 
annyit érfmk el t•zzt'l az apostolkodással, hogy haszontalan szol
gúknak IH'\·ezhl'lnek bennün kel, merl csak azt cselekedtük meg 

ha t•lkésvc is -- ami a kölelt•sségünk. Yégül pedig elmond
haljük majd rólunk, hogy a világosság fiai versenyre kellek a 
sölélst."•g fiainak okosságával és a verseny rekordteljesítménye
ként legalúhh olyan okosak lettek, minl a sötétség fiai. És 
hogyha eszméin lowk nll'gnyerjük az ifjúságo l, ha világnéze
l ükht• hPiyesen Jwlt•gyökerezleljük a kor követelte szociális 
leeJHiökt'l s az emherharáli érzés unh·erzális gondolatát, meg
alapozzuk a földi jólélcl, s a földi boldogulásun keresztül meg
épíljük az egt'l a földdt•l összekötő örök boldogságba ívelő 
szh·<'i•·,·ányhidal. Ha pt•dig hitoktatásunk távolmarad a modern 
élet kön·ll'lmén~·t•iWL elmondhaljuk Klébelsberg Kúnó gróf jós
lalsze•·íí szm·ail. meln•l a neonacionalizmusról mondotl: <<Ha a 
mauyar iskola. a niag,·ar templom és a nemzetnevelés többi 

~.. l l. , • 

tt-nyt'ziii m·m ludj:1k az aktí,· magyar embernek azt az UJ 
lípus:íl nwgl(•rt•Jlll('ni. akkor vesz,·p vagyunk'. (Klébl'lsberg: 
~~con:l<'ion. t 1:!. l.. 

Fr. Félix O. F. J/. 
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\lt"'"W.si 1\o\':Í!'s: .\z ifjús;ígi munlm wzt.'·rfonalai. 
hai~~fikus \'t•\'l'lt.'·s XXX .. · XXXI.. XXXV. évi'. idc\·onatkozó cikkei. 



lmrédy földbirtokreformjavaslata 
a leeresztény etilca tükrében. 

Imrédy miniszterelnök szcptl•mber ötödikén mondotl ka
posvári beszédéhen az új hajnalhasadás nagyszeríí távlalait 
nyitolla meg a boldogabb jövli után sóvárgó magyar szívek 
elölt, amennyiben nagyvonalú tcrveinek középpontjába helyczll' 
az ország egyik legégeWbb problémáját, a magyar mez6gazda
sági proleláriálus kérdését: hogy kié legyen a magyar föld. 
Minl célt lűzle ki a nagybirtok csökkl•nlésél és a jólkezell kis
birtok szaporítását", s e cél helyes megoldásától telte függ6vé a 
magyarság létének boldogabb jövemWjél. <c-iz új .~zabályozás 
lényege - mondotla a minisztcrelnök -- homJ a luíromszá: 
holclon felüli kötöt( birtokok egyharmadrés:e, az ötszá: /w/don 
felüli szabadbiriokoknak pedig egynegyed része ki.~lwszonbér
letek kialakításának céljára az állam állal erre kijelölt szerv 
útján igénybe vrheUh>. Az eddigi számítások szerint l<b. 1.600,000 
hold szántóföldel sajálilanának ki kishaszonbérlctek alaldtására. 

Tájékozódás és tisztánlátás szempontjából vegyük szem
ügyre ezt a javaslatot a kereszlény elika kcreszlmctszelében. 
Logikuss:\g kedvéért nézzük l'lliször a kl•reszlény etika alap
elveit a magántulajdonról, azután vizsgáljuk meg, mennyiben 
érvényesülnek a keresztény etika magántulajdonról szóló elvei 
az Imrédy-féle javaslatban. 

l. A kereszlény elika tanítása szerint a magántulajdon hár
mas jellegíí: isteni, egyedi és társadalmi jellegű. 

l. 1\lindenekelőlt ki kell emelnünk, hogy a magántulajdon 
isteni jellegű. Hisz lsl<>n hozta létre, tehát egész tl•rmészctcs, 
hogy ű az abszolút birtokosa . .\Szcnlír~1sban is azt olvassuk: 
<(Kezdetben teremté lsten a mennyel és a földeL'. (Gen. 1, 1.) És 
ismét: « ••• a vih1g O általa lett ... Tulajdonába jöve)). (Ján. 
1, 10~11.) Ennek hangsúlyozása pedig azért szükségC's, hogy 
rámutatva a magántulajdon ösforrására, cle\'e kizúrjunk min
den téves felfogást annak birtoklásáról és használatáról. 

2. A keresztény etika szerint a magántulajdon músodszor 
egyedi jelleggel bír. És pedig hármas oknál fogva. Először azért, 
merl Isten az embernek adta a földel és javait. Az O képérc és 
hasonlatosságára alkoloU teremlés km·onájál bízta meg, hogy 
·uralkodjék a Lengl'r halain, az ég madarain, az állalokon és 
az l'gész földön. 1 fren. 1, 2H.1. ~l:'lsodszOJ~ a mag:lntulajdon 
egyedi jellegű, mcrl az l~lllbl·r azt a maga szúmú•·a. mint az Is
tentől ajándékozotl jogos hii·Lokot tulajdonúba \'eltl' és sl·nki 
jogait sem sértYc kezdl•lbl•n és az idéik leforgúsa alatt mindig 
annyit foglalt el, amennyi saj:H és esalúdja, t6rzst• szül{ségll•lt•it 
kellöképpe1~ fe<_lezhl'lll'. ~s \'é~ül. l'gyl'cli jl•llegíi a magúnlulaj
don, mert Jogcmwt ad hJrlol<lasm·a a munka, a megmunkúlás 
mely sajátosan az C'gyénlwz köti a tulajdont. ' 

3. Azonban a· magúnlulajdon m·nu.·sak l'gycdi jl'lh•gíí, ha-



lmré:ly földbirtokreformjavaslata a keresztény etiktt tü~~rében 109 

nem isteni jellegénél fogva .~zociúlis iellegű is. Ma különösen 
szül~ségcs ~·zen igazság hangozlalása és megvalósításának köte
lesscgc, }u~zen a magántulajdon eme jellegének tagadására 
vezethelo nssza korunk minden anyagi, erkölcsi és lelki nyo
morúsága. A lwrlállan magántulajdon elve tarthatatlan, hiszen 
Isten a magántulajdon leremlöjc. () a föld javainak abszolút, 
lwrhíllan birtokosa, az ember csak múwJdlago.J; birtokos, aki egy 
magasabb akaral rendelkezését köteles szemelőtt tartani a földi 
javak birlol<lúsában és az azokkal való c<'Jszeríi élésben. Hogy 
a. mag:í.nlulajclon lényleg szoeiális jdlegű, perdöntően követke
zll{ abhól. hogy lsten mindenkinek átadta használatra a földi 
javaka/. ~em ennek, vagy annak, nem is az államnal<, hanem 
núnden embernek rendelkezésérc bocsátotta a földel, hogy ki
ld éljen meg annak gyümölcséből. A magántulajdon szociális 
jellegc észszeriícn folyik abb61 is, hogy az ember szociális lény, 
ll:'hál nem hiJ·Lolwlhal \'alamil úgy, hogy másokal annak birtok
lás.U>ól abszolúte kizárjon és t•z a más, vagy mások ennek kö
\'elkezléhen néll<iilözni kényszerüljenek, merl akkor már anti
szodúlis ll'll. ami ciiPnlu·zik <·mberi mivollával. A magántulaj
don szoeiúlis jellegP \'égí'tl következik a hirtokbavevés termé
szcléhöl, amennyiben <'sak a jogrend és a közbiztonság fönn
~íllásn esclén luciunk SZl'I·l lenni magúntulajdonra; így tehát a 
lársaclalom is részt n•sz a tulajdon szerzésében és annak élve
zésébt•n. lme, ezek v:ízlalosan a kPreszlény elika alapelvei a 
magánlula,jdonr()l. 

II. ~ézziili mú•· rnosl nwnn,·iben érvényesülnek a keresz
tén~· elika magántulajdonról szóló alapch:ei az Imrédy-féle 
l'öldhirloln·et'orm jaYaslalhan, és nwlyl•k a betme folyó elönyök. 

1. Ami a magántulajdon islt•ni jt'llegél illeti. az továbbra 
is fennáll a kishaszonhérlclrcndszer csPlén is, ez világos és 
vitán felüli, lt'luíl ezzl'l nPm szükségcs hiiYcbben t'oglalkoznunk. 

2. A magántulajdon t•gyl•di jt'llegél szinlén megőrzi a ja
,·aslal, mer·l a tulajdont nem veszi cl a birtokoslól, hanem csak 
a birtok f•gy részének átengedését köveleli alacsonyabb bér elle
nélwiL Az úllam ezt. mcgll•heli. me1·l XIII. Leó szl•rinl: az állam, 
a köz és mag:ínjólél szl•J·n·. f.:s «mikor a: cíllanzhatalom a nza
yúnlula.jdonl a kö:jó kövl'lelmt~nyeilu·: alkalmaz:a, - mondja a 
Quacli·agesuno anno --- a tulajdonosokkal szemben nem ellen
shJcs. ham·m lmrá/.wíqos .'i:olqcíla/ot uége:, mcrl ilyen módon 
m~·yakadrílyo::a. horm a: isteni (;onduiselt~s állal a: r•mberi élet 
nwakönnyílóc cNjábúl alapítoll maw!nl!tlaic.~on jogin!é:r;tténye 
líírhelc/len cíllapolokal ne tc·remlsen es lfiY onmaga Sli'Jal meg 
ne ássa. Ez nem a magcintulajdon cl/örlé.o;;e, hanem oltalmazása .. 
nem a tulajdon mc·ahiusí/císa. hanem megszilárditása». (Qu. 
a. 28.) 

~J. Dc nézzük végül a ll:'gt'onlosabbal, azt, hogy a keresz-
tény elika mag~l.ntulajdmu·ól szóló _szociális alapelve mennyi
bcn érvényesül a füldbirlokn·form Javaslatban? Azt kell mon· 
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danunk: el slirangúan ~ XIII. Leót megvádolták azzal~ hogy ö rt 
állt a nagylökt• mellett és a gazdagok pártját fogta a magántu
lajdon vécklmezésében. Ezen alaptalan vádat a Qu. a. meg
cáfolja és az individuálizmus és kollektívizmus tarthatatlanságát 
kimutalva hangoztatja a magántulajdon társadalmi jellegél és 
azt mondja: a magántulajdon használalánál nemcsak az egyé
ni, érdeket, hanem a közjól is lekintethe kell n'nni. .\z idevágó 
kölelességt>kt'l a jclentkezö szükséglelek szerinl közelehbröl kü
rülírnL az állam joga -- természetesen - mindig az isteni és 
természeljog keretein belül . (Qu. a. 27.) .. \ mondollakat szem
előtt tartva. a kereszlényszoei<llis elvek llH.'gntlósításál Jútjuk az 
Imrédy-félt' földbirtokreform javaslalh:m .. \z államnak ugyanis 
nincs joga eh·enni a természetes magántulajdont. . Hiszen az 
ember előbb volt, minl az állam . (R\". HU. .\ ('salád is fo
galmilag és tényleg megelözi az államot és a magántulajdont 
nem az állam~ hanem a tt'rmészetjog adja az t'gyest'knek. .\ 
javaslat sem n'szi el a magúntulajdonl. meghagyja a birto
kosi tulajdonában, csal< az isteni és természetjog keretcin be
lül a korkövetelle szükségleteknek nwgl'l'leWen remll'lkezik an
nak használatáról, amint azt az Egyház tanítása megengedi. És 
éppen a keresztén~· etika szoeiális alapeln'Ílll'k élelbeléptelés<' 
által, senkinek a jogát sem sértn.>, mindcn romboló-forradalmi 
eszközö·k kiküszöbölésé,·el oldja meg a magyarság eg~·ik leg
fájóbb problémáját. a mezőgazdasúgi prolelári(ttus nwgvállá
sál. A javaslat tehát meghagyja a magántulajdon isteni és egyedi 
jellegél és elsőrangúan kidomborítja és érYényesíl i szociális 
jellegéL 

Ezen ja,·aslal megYalósuh1sának felbecsülhetetlen értéke 
méginkább ldtűnik. ha szemünk elölt áll a mag~·ar földbirtok
eJosztás egészségtelt'n és tarthalatlan állapota. Ot millióra be
csülik a magyar prolelárok számát és ebből a töhbst'g kb. (}Qo,o 
mezőgazdasági munkás, kiknek nines földjük. ,·agy esak annyi. 
hogy nem tudják~ mit kezdjenek ,·ele. Ezzel szemben igt•n nagy 
azoknal< a birtokosoknak a száma, akik1wk kezélwn 20.000 
holdnál nagyohb földbirtok és hitbizomány ,·an. Sőt nm SO.OOO 
-200,000 hold nagyságú földbirtok is egy kézben . Adjuk m~g 
ezekhez az állapotol<hoz a proletúrok lak:isYiszon~·ait és táplál
kozásul< tarthatatlan helyzelél. a sorntszt<) gyökéi·lelt>nségel és 
kínzó létbizonytalansúgo l ... ~ 

Ha a .i<>lenlegi közúllapotokal rontolúra n·s~zftk. azt kt'll 
mondanunk. hogy Imrédy jaYaslatánal' a meg,·alúsítúsa min
tlenképpen uemzelmentő munka. amely századoln·a leral,ja t'gY 
boldogabb jöYö lélalapjait. .\z ilyen rl'l'o1·mot sürgelik a p:ípai 
körlc,·elek, amiko1· panaszolj:ík. hog~· a földmunk<Ísok c"n·i:ísi 
sereg(• a Jegalacsonyabh életszintre szorull, és a legkisehh rP
ményük sincs, hog~· Yalaha is t'gy darabka földd magukénak 
mondhassanak. De nálunk gyöz a pápa állal sü•·gctett jobb 
helátás és halásos intézl<edés. Földet kap a magyar nép, mert 
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legnagyobb nemzeli érdekünk, hogy a nép belegyökerezzék a 
földbe és ne a nagytőke és a bankok tartsák azt kezükben. 
:\Iinél több emberne]<. \'an biztosítoll része a földből, annál biz
tosabb magának a nemzelnek élele is~ 

A javaslat tehát arra irán~·ul, hogy a föld ne keveseké 
legyen, hanem a magyar nemzel minden tagjáé; hogy minden 
dolgos-munkás kéz hozzii tudjon jutni a földhöz, mert csalds 
így lesz a föld otthonánl és csakis a jól elosztott, jólművell, és 
jóllakott föld nevelhel boldog. öntudatos népet, erős nemzetet, 
(•gy gyökereiben mély kullllrál. \'údoljuk a régi vezető társa
dalmat és Prohiiszkával k~sz esalan•szlésnek mondjuk pl.: az 
190.J-es eszlt>mlöl, mikor kenyérgond miatt 200,000 magyar 
ember volt kénytelen itthagyni hazájáL Elmenlek az új világba 
kenyeret és hazát keresnL merl az őst>ik vérén megszentelt föl
dön nem akadt számukra egy talpalatnyi hely sem ... 

Éppen ezért örömmel üdvözöljük Imrédyl és javaslatát, 
mely a magyar családok tí·~- és százet.rt•il julialja földhö~, ott
honhoz. lmllúrához. A magyar vidék képe ma a végtelenbe 
lelsző tan~·ák szomorú sorozata, de hisszük, hogy a minden
képpen helyes alapon álló földbirlokreformjavaslal megvaló
sítása után ezer és ez(~r magyar· falu megelégedett népe hir
deti majd a magyar él<'lel, a népi er<H és az igazi kultúrát. És 
ez a magyar m~p, mely kenyeret kapott, örömmel fogadja mosl 
már a saját Itaj/ékába a:: örök .1/agveWI, az áldástoszló Krisz
lusl! 

Fr. Klárusz 0. F. J/. 
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Háromnapos diáldelkigyakorlat. 
( Beszédvázlatok Szent István ll'\TEL~fEI alapján.) 
(l\fásodik közlemény). 

3. Kerek jellem - A hívő férfi ! 
-.Az apostoli és katolilms hitet nagy szor
galommal és vigyázással megtartsad! 11. f.) 

I. :·A szent hitnek mi parancsolatainkban az első hclyH 
adjuk~ - hangsúlyozza Szent István (l. f.1. ~liért sürgeti a 
szenl királ\· mindenekm~k t'lötte a hitet·? ~lerl a hit a szellem
világ fundamentuma~ ~fert a ·.hit a szdlem egészsége~ (Szenl 
.\gsoton). l\lert a hit az acéljellem kialakílúsához föltéllen lelki 
szükséglet ~ 

Hitre teremtelte Isten a lelkel~ Hit után sóvárog a világ~ 
A római pant<>nn :iOJ)OO istent isnwr~ Honwros és Yergilius 
révedező szeme elölt a Stix partj<ín az ah·ilág úrn~·ai imbolyog
nak~ Hisz a budhista a ~irvúnúban, hisz a mohamcdún cgy 
gyönyörparadksomban, hisz az indüin az örök Yadúszmeziik
ben~ Hisz a modl·rn ember is~ Hisz a núd vérének diadalú
ban, hisz a kommunista a maga eSZl'H'szell eszméiben ~ A hit 
,·al óban lelki szükséglet ~ 

Ezért sürgeti Szent István fiát és a magyar ifjúságot, hogy 
az igaz hitel ,,nagy szorgalommal és vigyázással őrizze. (I. f.) 

Kell-c még nekünk a szenlislvúni hit"! Yag~· a XX. sz.-ban 
felvállhalja a hitel a ludomúny? ~em~ A kön•tkezőkhen ,·izs
gáljuk az öncélú tudomány ürességél s az igaz hit böségcs 
ajándékait. 

II. l .. 1 tudomány csiJdjc! 
Az elmult évszúzadok embere az ész rabszolgája lett~ Evan

géliuma: az l hiszem, amit hit ok~ ~agy büszkén jú rt végig a vi
lágban: ··Eszem száz kulcsúl csörgelem, száz tilkol júlszva fel
nyitok - de jnj, mikor benézcll a szúz titokba, észrevette. 
hogy ,. rémít más milliárd titok~ Plécs: Katolikus Faust.). 

A hit lekintélve nlól kib(n·ó felüleles ludomúnv bábeli zUr
zavarba jutott ot( ahol a lét nagy kérdésein·l tahÚkozott ~ Kér
dezzük meg: 

H onnan a u il ág'! H egei valami üseszméL Ft.'Ul'rbach iís
anyagot, ~ilsche l'gy iisegységct, Harimann eg~· iísöntudallanl, 
Sehoppenhauer egy ösakaralot, Pauls\'11 pedig ,·al am i psycho
fizikus üsegyl'l jelöl meg vilúgkezdl'l gyanúnl. Egyik moniz
musra, másik dualizmusra, ez malerializmusra, az spirilualiz
musra esküszik! 

.1/i az ember? ~li bennem a gondolkodó, érzö s akaró erü, 
ami kivonja magát a fizikai törvények ig<1ja alól'? Herbert vala
mi milhológiai lényt emleget. Fichll' valami szellemi egységriB 
beszél. Mások öntudatlan tevékenységet, metaorganizmusl vagy 
valami éteri fluidnmol emlegl·lnck ~ Tehát ismét bábeli zavar! 



fiáromnapos diákfelkigyakorfat. U 3 

Miérl vagyunk a világon? Mi az élet célja'? Itt is ezerféle vé
lemény! Vannak, akik kullúrhaladásról, mások a legtöbb ember 
legnag~·obh boldogságáról beszélnek. ~ictsche szerint az Cber
m~n.sch. Jdtenyés.ztése ~ vé~cél! Ez . hedonizmus t, az egyéni, n 
mas1k larsadalm1 eudatmomzmust lur(h·t~ l me a Bábel! 

E sok koholmány mind egyel céloz: hogy Isten l élét Ic
tagadják! Dixit insipiens in corde suo; non est Deus! De az h
len-nélküli bölcselet esiidbe került, Képviselői kénytelenek vol
lak tagadni az okság elvét, mások a rajtuk kívülálló világ léte
zését. Sől, voltak, akii< a saját létezésükben is kételkedtek~ 
lme a hit nélküli tudomány csődje: Ignorámus et ignorabi
mns! "Eg~· et tudok, hogy semmit sem tudok. De ez sem biztos!.) 

2. il/it ad nekünk a hit"! 
A) Feleletet a lét nagy kérdéseire! Honnan"! A teremtő 

J slen gondolta cl a világot . . . gondolt el engem . . . Belőle 
,·agyok! Miérl? A világol értem . . engem önmagáért .. ! llo
ucí'! Patak vagyok, megyek az Oceánba~ Atyám ölébe! Ez hatá
rozott, eg~rséges világos beszéd, mely reflektorfénnyel viiágh 
a lét nagy kérdéseibe~ lll nincs b~l.bt>li zűrzavar . . . Csend, 
nyugalom, béke! Pax! (Ján. l·l, 27.). 

B) Neme.flségct! A szabadjára eresztett emberi természel 
nagyon is kullúrMlan, durva! Felülkerekednek benne az előbbi 
elméll<edés szenvedélyei: az élvezetvágy, önzés és dics\·ágy! 
Ezek hajszol:í.s:.í.han a hitetlen ember minden eszközt jónak 
tart! Spanyol- orosz-mexikói borzalmak!! 

.\ h il igazságosságra, méltányosságra, szeretetre nevel! A 
hit hiiseinek, a szenteknek élele mindíg aszeretet dicshimnusa! 
Szent Pál, Szent Ferenc! . A legyőzöttekhez senki sem volt ke
gyt•lmesehb, mint ő) - írja Szenl lsh·ám·ól egy német püspök. 
h il hőseinek, a szt'nteknek élete mindig a szeretet dicshimnusa! 
síti meg n mi lermészt'tiink zabohltlans:l.gát is! A hit alakítja ki 
jellemünkt't ~ 

C) GfJ.Zdagsáyot! Egy természetfölötti világ távlatait nyil ja 
meg düll<'m ~ Isteni ad~ Istent, aki nekem Atyám ... Fivérem ... 
~\legszenlelöm .. : 

.-llyám, akit átölelhetek ... areon csókolhalok ... Aki meg
adja nekem mindazt, ami nekem sziikséges . . . hasznos ... 
kellenws ... TPslemnel< ... h'lkt•mnPk ~ 

Fiuh·em nz édes .Jézus~ Fivért•m, aki végigjárta értem a 
Beth·hemtéH Golgotúig n•zetö vérr·ózs:ís ú lat~ Szerel ell~ :\legvál
tóm . . . E lelem lell ~ 

J/e'Js=enleWm a Su•nllélt'k ~ Kt•rpsztelésemkor kitépte lel
kemböi' a jellcmlelenség, a bűn g~·öket·ét és a kegyelem s benne 
a szép egyéniség cs írájút ~ltolla hel é. E ~nélységekbe. b~lé k.ell 
szédülnünl<, ha meggondoljuk~ hogy l'Z bizlosabb valosag, mmt 
a nap az égen~ ~ . . . . . . . 

/)) Bi=lonsá[!ul! E Jutnlagban eh·e nu. ts eh~ondh.aljuk 
életünk minden körülménye közölt Szcnt Pallal: Scto eu1 ere-
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didi et certus sum! E biztos hitből crt'd a katolicizmus diadal
mas, ha kell, vértanui világfölényessége~! Jöhet szenvedés, si
kt'rlelenség, guilottine vagy gépfegyver: f~n tudom, Idnek hil
lem és biztos vagyok! összczúzhalna~, útfűrészelhetnek, n!eg
iirölhelnck: akkor is tudom, hogy az ű tudta nélkül egy ha.tam 
sz úJa sem görbül meg~ 

Ime a hit fönséges világa az <iltudomány babiloni zür
za\·an1val szemben! 

III. ~losl már megértjük, miért sü1·geti Szent István , ~Hn
deneknek előtte, a szenl hitet! ~l ert él elet, több jellemesebb éle
lel csak a hit adhat~ Gerinces, szilárd márványjellemmé csak a 
hit acélosít~ 

~<>kiinl< kell az isteni lekinléllyd, csodákkal alálámasz
tolt hiC ~li a komol~· tudósokkal: Am pere, Faraday, Pasteur, 
Ohm, \\"olla, ~ewton és Kepplerekkel hith.•l borulunk le lsh'
niink eWtl és Paul Claudellal, a világhíríí francia írc>val vall
juk: A katolikus h il igazságáról ezerszer bizlosabb vagyok, 
mint a napról, mely reám süt!• 

öleljük hál ál a szl'nl hitt'l, nwlyet szenl ld•·ál~·unk oly 
nyomatékosan köt g~·ermekl' ld kére: ~limll'nek l'Wlle nwg
hagyom, lanácsolom, jantHom néked én drágalúlos fiam, hogy 
az apostoli és kalolikus hill'l oly nagy szorgalommal . és \'i
gyázással megtarlsad, hogy mind a néked lstt•ntöl alá\'(•lellek
nek példája légy és méllán IW\'eZzPnek a kereszlény ntllás igaz 
hívének~·· (l. f.). 

4. A katolikos jellem - A .,Ci\'is Romanus"! 
·~n fiam, virt'igzó igyekezéssei kell nap•·úl
nap•·a vigyázatost ,·igyáznoct a szenl Egy
házhan. hogy inkáhh gyarapodást nye•·
jen, mintsem liát· l szenved,jen! . ,·I L t'. 1 

l. A világ legnagyobb gátja a Bouldt>r I> am. Zászlónk t 9:17. 
szept. 1 ;J. l, me ly a Koloráció folyó ú. n. Ft'kl'tl~ Szakadékúban 
220 m magasnt tornyosHja fel a vizt>l. .\ t'dt'ogotl \'ÍZ egy HH 
km hosszú tm·at alkot. A 220 m magasságból lt>zuhanó \'ÍZ
lömegböl háromann~'i Yillamosságol tt>rnwl ki az élt>lmes yenki. 
minl a esnk (~J -t 7 m magasból ahizuhanó Xiagara \·ízl'sésblH ... 

~lily óriási súllyal zuhan l' 220 m magashöl a hatalmas 
víztömeg a Roulder Dam sziklaalapjúra ~ :\licsoda grúnilalap 
ez ·! ~ ~ 

. . Yan ennél t>g~· szil:írdabh. aeéJ,)sahh gránilalap is~ Egy élő 
Sz1kla, melyl'l L'lsiihhen n·ll'll a mi Ft•jünk, tudni mélló a 
Kriszlus -- minl Szl•nl J st\· án mondja ,·II. r. 1. Ez a szikla az 
~gyl~áz, melyet olt C:wsa1·l'a Philippi környékén alkotoll az 
Istem Ige teremtő szava akk01·. mikm· ígv szóll Péterhez: Te 
s_zikla vagy, s én e gránitalap1~a építem Egyházamat: oly szi
lardan, hogy azon a pokol minden halalma megtörik ~ 
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II. 1. Hazánk az élő Sziklán! 
Attól n csodálatos első pünkösdtől, amelyen a Szentlélek 

égből szállolt tíízzel fölavatta e Sziklál e 'Léleknek felette nagy 
lángolásál6l ... igen megerősödott mind a kerek világon az 
Egyház fundamentuma''· (~L. 1.). :\Ieglört e Sziklán három 
évszázad véres kegyellensége . . . és az eretnekségek hosszú 
sora! 

Erre a diadalmas gránilalapra rakta le Szent István or
·szágának alapkövét~ Ehhez a Sziklához kötötte népe sorsát! 
Ezért kimondja, hogy , a királyi palotában bizony a hitnek 
utána a második helyet az Egyház tartja!>' (Il. f.). 

A lángeszű király jól választott! Krisztus Acélsziklája ren
díllu·lellen alapnak bizonyult hazánk számára is! A kereszlény
ség új színt, ú.i életet, új, krisztusian nemes eszméket hozott az 
iismagyarok élclébe ... Bekapcsolta hazánkat a nagy nyugati 
kullúrnemzelek sorába~ - Hazánk e rendíthetetlen Gránitalap
ján n('velkedell az Arpádok diadalmas nemzedéke ... E rendíl
lu·tellen Aeélsziklán nön•kedeU nagybatalommá az Arpádok 
országa~ 

Fíítk~ Soha t•gy pillanall·a ne feledjétek, hogy míg szilár
dan álll hazánk <' győzedelmes Sziklán, mindvégig fejlődölt és 
irígycll nagyhalalom volt~ Gondoljatok Szent István, Szent 
László, ~ag~· Lajos és :\látyás király :\l agyarországára ~ :\lik or 
letért a Szcnt István mulatla útról, mikor a humanizmus meg
fcrliizlc, mikor a hitújítás megosztotta, leáldozott szerencsecsil
laga is~ .Jött a m:ísfélszázados török rabság ... a magyarság 
pusztulása ... a nemzetiségek elhatalmasodása ... jött Tria
non~ .J ö ll, merl a magyarság megoszloU és csak féllábával állt 
a megingathalatlan Sziklán! 

Es a Sziklacg~·ház ·? :\lent tovább diadalmasan a maga győ
zelmes útján~ J gaz, Európában a hitújítás leszakitott róla né
hány millió emberi. de az Egyház bőségesen kárpótoita magát 
más világrészck<>n ~ :\líg a hitújíl:is előtt az Egyház a kis európai 
lélszig<>lrc korlálozódoll. korunk diadalmas Egyháza Grönland
tól a Tűzt"öhlig, Fokf6ldlöl a Kamcsatkáig kiterjesztette a ma
ga szellemi fensőbbségét ~ 

2. Én é.~ a Szikla! 
Fiam' Én szcrelem ezt a csodálatos élő .Sziklátl Szeretem 

Szenl lstv:ín, Szent Imrt•. az .\rp:ídok. a hatalmas középkori 
:\lagyarország Egyh:ízút. - mely szilárdabh a Botilder Dam 
gránitalapjánál ~ Szcrelem és örülök, hogy én is e diadalmas 
Egyháznak vagyok a tagja. e Szikla,·árnak lehelek katonája s 
büszkén valihatom a köllön·l: Ch· is Homanus sum l·~ Büszke 
vagyok diadalmas Egyházam ra: az l akarom, hogy Egyházam 
is büszke lehessen rám~ 

Kérdés most már: mi jellemezzp a Cívis Romanus arcula
táL·? Izzanak rajta az Egyház arcának isteni jegyei! Legyen: 
apostoli, egy, egyetemes és szent~ 
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A) A.pm;toliság! Szent Istvánról mondotta a koronát küldö 
JI. Sziln•szler pápa: , f:n apostoli vagyok. de ö valóban apos
tol~, A ldsehb l<'genda 1wdig azt jegyt•zlt• fel róla, hogy ··<'l ti> kél h.• 
szívében, hogy az Egyház pilntrait kiszélesíti~·, 

Fiam~ Tt• is Civis Homanus vagy! :\lissziód van, minl Szt•nl 
Istvánnak, Szenl Imrének~ YimH'd kell a pünkösdi tüzel! Büsz
ke lennél, ha az olympiai fáklyával futhattál \'olna egy stádiu
mot ... HL a szPnl tűz ... fuss~ Légy öntudatos lmlolikus~ 
Hitvalló orvosokra. mérnökökre. ügyvédt•kr<' és liszlvist>Wkn· 
van ma szükség! Err<.' kell magad m'\'('hu•d! Légy apostol saját 
li.örüdlwn! Otthonodhan és az uteún. a zsúr·on és a lúnclwlvi
ségbt•n. az iskolúban és a fulhallpúly~1n ... <"salúdod ... tJa
rútaid és ismPJ'Üsl'icl körélwn ~ Igy izzik lt•lkt•<kn az l'lsö stigma! 

R J Eyység! ~l iben nyilalkozik nll'g leginkúbh az Egyház 
lt•n•l és idéit útiépü pgységl' ·! .\ Cr·pdohan! Sz<'nl Péll'l' anlió<"hiai, 
Szent Pál an·opági Jwszéde lényegéht•n ugyanaz ,·olt, minl amit 
Szt•nt István korúban tanítoll I l. Sziln•sztPr és ma tanít XI. 
Pius~ A mi hitünk apostoli l'rt'dl'lű! 

Ehhl' a hileg~·séghe kap<·soll lwnnünket Szl·nt lsh·án! Ezt 
a hilegységl'l sürgeti, mikor a lanító-Pgyhúzzal, a flipupokkal 
való eg~·ségt•l hangsúlyozza: Ha üket tl'ljl'sséggl'l szt•n•led 
ha n•lök Pgységben, ('g~·etér·tésben élsz -- bizonysággal bizo
nyost ... le orszúgod tisztl'sséggel kor·múnyzod! · O I I. r.). Fiam! 
Hazánk a hitegység nwgingúsántl jutolt a ll· j W úljúr·a! ~<.·ked 
bt• kl'll állnod a hit egységb<.>, ha ,·~rzik is Jwlé a szín•d! :\lodt•rn 
hett•gség nem kezdheli ki hitt•dt•l: púrhaj . . . polgár·i-. . . n·
gyt•s-házass<íg . . . \'<Hás' Kiállsd a világba éll'll'ddel: Cn•do l 

C) Egyetemesség! .-\z igazsúg ll'rmésZl'tt•. hogy nl'm IPiwl 
kisaj<ltílani! Eg~·plenH'S! 2. 2 c:::-l franciúknak s németekru·k 
t.·gyaránt ~ .-\z Eg~·h{tzból is Pgyformún ragyog az igazság napja 
a kínai kulira s az angol g<>nliPnum;u·t.•. Ehhl' az eg~·et<.'ml's 
Egyhúzha kapesolt bt• hennünkt.'l Szenl Jstvún. - Ovjon ez lwn
nü.nlu·t a IH'mzeli sovinizmustúl ... Szenl Istn'm koronája egY
ségbe fogta a nemzcliségPkel! --- .-\z t.·g~·t·ll'messég mús' arei.t: 
1~1indenkinek mindt•nt· lt.•gyek ·- mindt.'nki l Pg~·<.· n az t•nyém! 
Orn•nrlt•zökkel ön·<·mljl'k szl·m·ediíkkl'l SZl'll\'t>djek! t::dt.'s
apúm. kishúgom, <.•gy nwlWzi>tt osztúlylúrsam t>s a l'S('Iéclíink 
<>gyformún nwgoszthassa \'l'IPm a maga gondjúl! 

!J J S:en!si'q! K riszt us p1·ogrammj:1: r .t·g~·etPk liikt>lt'lest.•k ~ 
B('l:'tlhalallan st.•reg indult nwg e jelszú nwgvalúsilt'1s:'tra. \'ú nw
sok és .J ú nos apostolok, Púl ok t-s .\goslonok .. , az Ar·púdhúz 
sok tasgja ... Istv:ln ... lm1·e ... Lúszlú ... hogy kialakítsúk 
magukhan az a('élkarakl<.•r n•nwk~l~ a liikt>IPlt•s Pmht•r·t: a szt•n
tet ~ Dolgozta li. hogy ki formúljúk magukhan a rwmes t>mht.·r·i 
tulajdonságok maximumúL a lermt>szl'l nulhajlúsail pPdig ki
írlsák ~ Fiam! T<> is t.•rn· lfn·pkszel: a músodili. elmt>lk('d(>slwn 
emlílelt halálútakal lllt.'sszi•·e el akar·O<I k('rtilni ... az t-lel tH
jain törekszel a kis palakkal az ör·iik Oet·ánba! ~y<.•segt.'lni aka-
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r?d természeted vadhajlásait és nemes tulajdonságaid ápolga
tasá\'al a szép egyéniség sudárfájává akarsz fejlődni! tgy mun
kálod magadon jellemed kovácsolásával egvüll az Egyház leg-
istenibb sligmáját is: a szenlet! · 

111. Kedvc•s Fiam! Szenl István isteni élő Sziklára telepí
tc•Lle népét . . . téged is . . . engem is! Te nemcsak magyar 
vagy ·- az is! - tc krisztusi, Christianus, Civis Romanus is 
vagy! Szercsd hazádal - de szeresd diadalmas Egyházadat, 
Kriszlus Aeélsziklájál is! Oltsd magadra isteni vonásait ennek 
az apo:~loli, egy, egyetemes és szent Egyháznak! Lángbetűkkel 
vésd szívedbe a szenl király szavait: !:Virágzó igyekezéssei kell 
~lap_ról-naJ>J·a vig~:ázalosl yigyáz~od a sze_nl Egyházb_an, hogy 
mkabb gyarapodast nyerJen, mmlsem kart szenvedJen!» (ll. 
1'. ). Legyen cl ved: Igazi kalolikus és magyar jellem akarok len
ni! Azt akarom, hogy minden szavamban és tetlemben, minden 
élelmozzanalomban, egész jelleméletemben tükrözzön az én 
világfölényes öntudalom: Civis Romanus sum!! 

5. Egész jellem __,... Cselekvő férfi ! 
«A jóságos cselekedelek rendje teszi tel
jesse a királyok koroná,i~\t!,, (X. f.). 

l. A vízcsc·pp célja a patak ... a búzaszem célja a terhes 
kalász ... a makk célja a hatalmas tölgy ... az eszmének 
célja pedig a lelt! , Tanto sa, quanto fa!'> - kiáltotta a világba 
a eserkészek védllszenlje, az assisii Pátriárka. Ezt hirdeti Szent 
István: ~\ jóságos cselekedelek rendje teszi teljessé a királyok 
koronáját! 

A hit-adta eszmékel meg kell élnünk, merl, amint Szent 
István mondja: , Kik a hitel jóságo.fi mivelkedéssel be nem 
töltik ... sem ill nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök 
országban ... részök nem leend''· (l. f.). 

Hitünket, t>szméinkel tehát leltekké kell valósítanunk ... 
Telll'ink il·únyál pedig, mint az elsii elmélkedésben láttuk a 
szc•relet dirigálja. ~li n• l pedig szerelel fmk hármas irány ú, te
vékenységünk, csc·lekvésünk is három tárgy felé irányul: Isten 
felé, önmagunk felé~ emberlestvéreink felé! 

II. 1. Jslr.n.<;zpretet! 
Akilwn ég az Psznw ... akiben lángoló líízoszlop a hit, 

annak lelkében ég a jPllenws emher köldl'~ségludala Ist~nével 
szPmhen, az szPrl'li lslt.•nl ~ .\ki parancsaunal nwgtarlJa, az 
szt.•n•l engem~ (.Jún. ll, 21.\ XPm leht.•r többé: 

a) :\ , szünll'lt.•n inuídkozási> - amit az Intelmek IX. f. 
sürgl'l! A lc•llek imája. amil·i)J Kriszlus mondolla: ,. O porlet 
sempc•t· ot•at'l'~ Ismet·itek a gilrög mitológiából Herkules és 
Anlc•us hareM ... \'alahányszor .-\nll'US a t'öldhöz vágódott, 
erőt n vert nw rt abb 61 való voll~ :\li égiek vagyunk! Y er jük» 
magmtkal 'az églwz~ Im~ídkozzunl<~ Fussunk .-\J~·:lnkhoz ... Fi
vérünkhöz ... Hdesanyúnkhoz ... Erül nyc•rünk~ 
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b) .l vasárnapi mise! örömmel si<>l királyi audit•JH'iára~ 
::Xyáron is! Szent Istn1n törvényei súlyos bi'mletésl•k alall pa
rancsolják~ Sz<>ntbeszéd ~ l'\lost is . . . késöbb is szÍVl'Sl'll hall
gatom~ Hitem szépségét nwgisnH'rt'm ~ Olvasok nemcsak regényt, 
komoly könyvekel is~ Lelki könyvek . . . Krisszlus jellemét 
kutalom, hogy a magam egyéniségél hozzászabjam ~ 

c) Az lsten és az Egyház parancsai! Szen•l az Isten - én 
is szerelem ~ Szép egyéniségemel akarja . . . szín•sen fogadom 
hát ennek érdekében a korlátokat! Bőjtöt nemcsak akkor tar
tok, ha bőjtös élelektől roskadozik az asztal~ Fiam~ ~lég egyel... 
egész életedre: H ú svéti gyónás-áldozás!!~ ~~ind en para nesnál 
álljon előtted: a jellemes ember megadja n1indenkinek a ma
gáét! Tehát Islenn('k is, ami az Istené! Hólad is elmondható le
gyen, amit Szenl Istvánról mond a ~ ag~·obb Legenda: Eme 
t' ér fi, hívséges voll mind az ő cs('lekedeteiben ~ , (:X. L. XI. f. ). 

2. önszeretet! 
:\1 ég erre is kötelezni kell az embert! Sokan nmnak, kik 

gyűlölik önmagukat~ Mert: "Si mall' amaveris, tum od is li~ 
hangoztatja Szent Agoston. ,;Aki pedig bíínt és csalárdságot kö
vet el, önmagának ellensége~>' (Tób. 12, ll.). ~limlenki l'llen
sége önmagának, aki a halálútakon jár~ Ez nem boldogság~, 
«A vér, a kéj, a teli gyönyör ... gyötör ... esömör~ (Sik: 
Advent). Fiam~ Sohasem feledd: , Es gibt keine Glückseligkeil, 
die im \Viederspruche sle hl mit d cm Seelenadcl ~ 

Ferences Világirodalmunkból. 
1. Folyóiratok azemléje. 

(Folyt. köv.) 

LE JIISS/ONI FR.-LYCESC..LYE DEI F/UTE Jfl.YOIU missziós folyó
iratunk egyik vak~íciós száma beszámol P.. Foucauld utód~ínak. P. Cll.\RLES 
..t.N DRÉ P()JSSOXI ER rPndtársunknak hösit•s t-letérííl. .\ cikk l'lmondja, 
hogy misszionáriusunk, akit rcndtörtérwtünk a nagy hithírdetiík közölt fog 
emlegetni, Rouhaix-ban születctt, Franciaor·szághan. Gyl•r·nwk- t.'·s ifjúkora 
semmi rendkívüli cscmém·t nem mutat föl. A háború kitörést>kor. mint sor 
alá való, ö is hcvonu'l, s ·a háború végt•ztéwl a marokl\ói kolt.'miáha utazik 
mint telt•pes. Itt hamarosan nwgism(•rkedik az iíslakoss~íggal t.'•s felt-lu·ed 
lelkélJen a v:igy ennek a testi-lelki nyomor·úsághan wrgiídíí népnek a meg
váltása után. fgy szülclik meg lelkéhen az elhat:'troz:ís: \"issza It.'· r· haz :'t j :í ha, 
belé p Sze n t Ferpnc rt> nel jé lll'. hog~· :\l arolddl m i ss zi on :í ri 11 sa It• hPsst•n. ·1!12S. 
nyar~ín. 21i t.'•ws kor~íhan ll-nyleg hazanwgy t'·s .\mit·r1s-han ml'gkl'zdi a 
pr·óhaén•t. Ezut:ín hl-t t'·,·ig teológi:ít tanul. de kiizlwn orvosi t'·s gyúg,·szl'
részi tanulmányokal is \·égez, hogy a kl'ltíís aposlols:ígra 1-a•llííkt.'·p"pe"r} l"d
ft•gywrezze mag~ít. l!I:J.i-hen m:ír· ~lamkkóhan lal:íljuk. dl• nem mint tl'lc
pest, hanem mint a :\agy Kir:íly hírnökét. lfillt.'•rílíí.i munldss;Í":Ít a Hillat-i 
apostoli vikári~ílushan, :\larrakeehht•n kt•zdi. Kilíínií alkalom ~ol! ez neki 
arra. hogy a herhri tájszól:ísl t•lsaj:ilílsa, s ígv a :\larrakeehliíl dt.'·lre. Tazt•l't 
l•<?r~il lal«'!. l<!r·z.st>k közölt dolgozhas.st.'·!•· ,:Xt:nisok:íra ill folytalja aposlollw
dasat. Elso lepese az volL hogy patrkal allrlolt fel. .Júl Itulia lJH\·anis. ho"\' 
mohamcrhin hpnszfrlöttjl'irwk konokul elz:írkózolt lelkéhez a lt•sten ken•sztÍil 
tud leghamadhh l•özelft-r·kíízni. S tt-nvlt·"· amint a feht.'·r· har·íl m·u'"thll 

így m·n·ztt.'·k ííl a henszüliillek · :n(:'g,!.(yúgyílolla a lúl:mg:·, sPh~·k:·l t.'·~ 
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ld!;:!'mílla a bl'lt•g g~·ommkal, az idegenlu•díí bl•nszülöllcl;: bizalmatlansága 
azonnal t>lliinl. s a s·~impúlia ml'leg é•·zl'lmd l;:ezdlel;: éh1·edezni szíviil<hen. 
J)p n~'ll}f'~ak a l•ü•·nyékht•li lalwsságol ápolta czzl•l az irgalmas szamal'ilánusi 
buzgm·aggal, hmwm meleg szh·e elvitte a lúvoli Lönsekhez is a kriszlusl 
~Zl'l.'l:lt•l nwghirdelés{>n•. ~lindenült or\'Osságokal, gyógyt'üvel<el oszlogalott 
t·s J~>lan;Í<'sokal ariolt az íí saj:ílos, I'l'IHII<ivül llll'gnyerő modorával, úgyhogy 
az osszl's bPJ'hl'J'Í löi·zselmél az a hit kapolt llíhra, hogy a fehér marabu, 
1'. Fou<"auld. \'isszalé•·t. Ez \'olt P. Poissonie1· lelkipásztorkodásának lilka. 
Hii\"id idíí alatt Tazt>I'I köi·ül ml>g kl-l missl.iós állomást sikerült feh'"tllílania, 
ami \"il:ígosan hizonyílja. hogy S7.l'I'l'lt•lcselt•kedell'ivel a legJohh úton haladt 
l-s dolgoznil ls~l'll (li'S7.:íwínak az t•ljü,·etl'lén. Ehhen az áldásos munl;:úban 
l"•rlt> ulol a haláL l!l:li-ht>n ugyanis Taze1·t \'idékén éhinség, majd utána 
lil'usz,j:'u·níny iilüll ki. s ííl Sl'lll kiml-Ile meg a pusztító kór. 19~!8. február 
1 1-l-n l'lkapta ht>lt•geilíH a lífuszl és nl>hán\' nap muh·a visszaadta szép 
ll'lkl>l Tl'remlííiénck • 

.i= .1CT:\ "(JJWIX/S FIUT/ll!J/ .1/1.\'0RLl/ nekrologiuma szomorú hírt 
kiizi1l: nwghall P. DEO IH Tl'S ~1.-\HI.\ B.\SL Y O. F. ~l.. k01·unk egyik leg
nagyobb slwlislája. Tudósunk mái· ifjú teológus Imrában eljegyezte magát 
Duns S<"olus tanításával és élell' utolsó pei·céig nem szűnt meg érte dolgozni. 
:\Junl;:á!-.s:íga lt>ljl'Sl'n pozití\' ii·ányú \'olt. :\líg P. :\linges Xémetországban 
fííi;:(•!J t a Sl'olus-llímmhísol.:al igyt>kl'zcll ,·issza verni, addig ő inkább Scotus 
hmának szl"·psl>gt>il lün•J;:e!lell bt>mulalni. Ezéi·t alapítolla meg a «La Bonne 
l'arole» e. lt>olúgiai l"olyóiralol, nwlyhl'll egymúsulán jelcnll'l;: meg dolgo
zalai. lü•dwne ll>m:í_ja a l;:l'iszlológia voll, merl Scotus is ebben a témal;:örben 
allwlla a legmm·adandóhhal. .-\ nll'lll•ll, hogy Pro,·inciája kormányzásában 
is lt·,·l>l;:t>n~ l' ll I'észl wil. óriási ii'Odalmi munkásságot fej lelt ki. Osszesen 
11 kr"inyvrwl h; Wbl:, minl .'JO lcwulmrínnyal, mch·ek közül nem egy könyv
nl'!;: is lllL'gl"l'lt>hw, gazdagítolla a simlista imdalmat. Főműve a Scotus 
/Jocem;, a l"t•J'l'll<'l'S :\lt>slt•J· leoló~iáj:ínak, filozófiújúnak és misztik:ijának 
ldasszilms szintl>zise, az egl>sz ludomúnyos világ oszlatlan tetszésével talál~ 
lwzoll. Ilal:íla \':tlóhan nagy ,·eszleséget jeleill a skotist:ik táborában. 

· Fr. Jlenyhért O. F. M. 

2. Könyvek szemléje. 
1'.\I'P .tS7.TIUI\ O. F . .ll.: t=enl'm. Yci·sek. Szent llona\'cntúra könyv~ 

nyomda. Cluj tn:~x. _ 
rzenl'lel kaplunl.: Enll>lybííl. P. Papp :\szh·ik üzent. Olyan \'Olt ez az 

ÜZl'IIl't nl'künk. minl nwlt•g napl"l>nym·vl'lés, nwly végigvonul a felhőkbe
!l(>I'Uit l:íjon l"·~ simogalás:ílúl t>gyszl'l'l'l' nwgszépülnek a Lúrg~·ak és a dolgok, 
a tal\"al.: l·-. a \':ÍI'Os:lk. a nwzök, a •·l>tt>l;:. a l":ík és a \'irágok, mert ez az 
üz.t•twl l'!hozla Jll'kfmk a esíki lwgyekhl'll l;:acagú mgyogó hűvös napsugarak 
tavaszi zenl·il"·l . llwn hangulathan wllt•m kezl•mhe ezt az ízléses kiállítáSIÜ 
wJ·skillt>ll'l. ':\!aga it l'Ím. f'zl'lll'In , igen jó. Jellemzi> a versek egyszerüsé
"l'a'l'. Elséi :íllom;ísa a most elindult t"t•n•neL'S köllönl'k. ~lég lll'm beteljesülés, 
dt· szl·p ígl>rel. .Jáll>lws \'ei'Sl•kl;:t•l van ll'lc ez a kis köny,·, néha tán sok is 
hennt• a jMl"·k. llúrmn <'ildus kt•I·l'll>ht•n dolgozza fl'l a köiW napjaink 
nwgszokou" \"l'J'sll•m:íil. liihh-kt•n•st>hh sil.:errl'l. lü•dws l-s ízes l;:öllő, kit 
nwh•g ~zí-.· l·s :.:azdag l>rzl-s,·il:íg jl'lh•mt•z. <"sak a jálé){ lwlyell az l'lmél\'ü
ll·sl \l•J·a·snl·. a· \":tlúili, az :íll-11 01ml·n~·l'kl'l. nwlyek helüh·ííl jiinnp]{, lcl).:é
lll'k. t•mlw:·o,;{'u{•nt>k I.:ih;plwlt>llt•n •·l·szL•i. m·m kívüh·iil r:ípanmesoll, ,·agy 
na .. ,· !;:iilléil\li;( ma<~:'tra wll. mih·l"·szilt•g :íl m•m hasonlíthaló idegen élmé
ny~i.t'l t-s ap1·ú iill;.ll'lit•l dol~.pzna l"t>L ~lt•I'l \'alahogy nála_ i~. éi'L'ZZÜ~~ amit 
l'g~· nagy. t•rdl-lyi L•léidjl>réil m_~~~~~llali: :\t•m. n! ll ~ud~h?.s _I;:f!l_lo.: csal;: ,ta tszott 
:• to!lal. mgn•n sZl'l'l'llt• a kollt·s-~l'll'l, haralsaghol, Hlotolleshol, az ell'ladta 
l;:l>pzt>ll't mt•lpg(•\"l'l dL• :t mííkt>d\"l'liili goJHlallans{tg:í_n;~l. . :\l'lll él'lell~ ~neg 
gondolatai l. Jll'lll lit>n•slt• a kiillíii l"oi·múl;:al; t>gyt•duh l'I'dt'llll' az oszmte 
h•J'llll'SZl'fl'SSl'" \"ol[ . 

llangja. foJ'IIHtkl"·szsl-gl' nl-hol nwgkpíi. lt·g~zt>bh liöl~t·n.ll'ny~·i a .':all;~sos 
l·rzl"·~;biil. a hintl:'ts :íll•ll·o,;t'•h{il fakadlak: l'~l· 1;: lwzl nm lll' hany I~l':l JOl sike· 
rült: Kl'l'l'!-.Z:l'SL'II, lli\"a::ísom, \'alaki. Bi\"a T.li·túnúl . sth. 
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l\finden mcginrtulás nehéz, de e megindulás alapján vát·juk a folylalást, 
mely m~ír nem lesz új, de melyben már minden jo lesz. 

Fr. Bmil O. F . .11. 
Tomer Vilmos: PA.PI tS SZERZETESI DIÉTA. 
Ez a könyv nemcsak a papi és szet·zetcsi diétát l:íq~~·alja t·észlclescn, 

hanem egyben apológiája is a katolikus Egyház böjti szabályainak l\lmlcrn 
stílushan írl és modern igényeknek megfelelő lcllu olvasmány, mdyhcn a 
szal<emhet·ek véleményei, a Szentírás, az Egyh:'iz tanítása t.~s az t.•gyházatyák 
ír{tsai harmónikus összhanghan igazolják a papi és szct•zt·h~si diéla hasz
nosságát. A veze l ö elv, mely az e~ész könyvet jellemzi: a pt·aklikus szellem .. 
Nincs benne pont, melyet kevés joakarattal nem lehelne az élethen bármely 
papnak, vagy szerzetesnel< alkalmaznia. A szm·ző szakemhct·ek véleményével 
nagyon helyesen kimutalja a bőjt, vagyis modern nyelven a diéta szük~
·ges~égét a papok és szerzetesek életében. Adalokkal bizonyítja, hogy a 
diéta nemcsali az egészsé~ szempontjából fontos, hanem egyik tényt.•z6jt.• a 
földi élet meghosszabbításanak Tudva a léma nehézségél, e könyv nyclvezt.•lc 
meglepiitm világos és lebilincselő. El kell ezt olvasnia minden papnak és 
szerzetcsnek, aki csak a legkisebb súlyt fekteti egészségének ápolására. 

P. Kapis:trán O. F. M. 
De:ső lstr,tin: SZENT ISTl'AN KIRAlS ÉS LBLKI V/LÁ(;,t. l\lissziós 

ifjúság kiadása, Rákospalota. 160 l. 
Ez a legjobb törtcnelmi források alapján összeállíloU !ds míí módszc

resen, pontokba szcdvc lárja fel a Szent István koraheli t.•seményckt•t és 
azokat a körülményeket, mclyek közölt a Szent király mííl<ödését kit"t.~jtctlt~. 
Az egyes pontok kifejtésénél népiesítő cél vezette az írót. Kímulalja. hogy 
Szent Istvan a magyar népet a katolikos hittel akat·la t•ggyé fotTaszlani és 
viharállóvá tenni. lsten- es felebaráti szerelct vezetle országépílü munká
jában, s az örök élet reménye erőt adott neki a m•hézségl'k idején. Igy 
lett c) példakép számunkra, akit követni szent kötelességün!<. Az olcsó és 
bő ismeretet nyujtó, apostoli és hazafias lélekkel megírt munkát az ít·ó :'illal 
szemmellarlott körökben bálran ajánlhatjuk 

Fr. Szilás O. F. J/. 

~let0nkb61. 
l\IAJeS 25-30. Felejthetetlen szép napokal juttatoll mindnyájunk szá

mára a jó Isten kegyelme. elöljáróink és JÓlevőink áldozatos jósága. Ez al
kalommal is soha nem szünő hálánkról és imánkról biztosiljuk öket, hogy 
lehetövé lették nekünk az eucharisztikus kongresszus nagy t•észén való rész
vételünket Az előkészítő és az első három napi ünnepségeket idt•haza 
kísértük figyelemmel a rádióközvclítések t•évén, dc igy is sok élménnyel 
gazdagodtunk. Az ünnepségekbe való igazi belt•kapcsolódásunk pénlt•ken 
éjjel l<ezdödötl. Alig vartuk már a percct, hogy a hatalmas :\1.\ VA liT 
Budapestre röpílsen. Végre is eljött péntek este. 1/ 4 !l-kor induliunk t.•l, s 10 
órakor mát·, mint valami földre szállolt új Jeruzsálem kápt·ázlalla szt•mün
ket a Jléísök-lerének fénypomp:1,ja t>s a kiiZ(~\'en :lll() timdl-ri ft-nyllC'n, 
csillogó hatalmas ollá1·. S ezután szünl'l nl-11\li . sziniP J'ihnsZl'I"ÍÍ gyorsa
sággal perc•gtek le elöltünk a ,, val 6 han csodálatos {o j sz 6 va l ki m·m fl' jl·zlwlíí 
mozzanalai. A krónik:is t"1gy érzi, hogy szína1·anyha t-s színml-zht• "kellene 
mártania tollát, ha méllókép akarná ecselelni c fönségt.•s l-j és a lühhi 
három nap lelketrázó élményeit. Orökké cmll'lit'Zt.'lt.•s napok mat·adnak t•zck 
számunkra, mclyelmck emlt~keként mindig fitlünld1e fog esl•ngcni a kongrcsz
szusi himnus gyéízelmi éneke és a Christus vincit diadalmas nwl6dioíja ... 

Vélcnénl< azonhan az igazmondás ellen, ha ezekkel a, Zl'ngzPit.•s szavakkal 
lezárnánk a kongresszusi heszámolól. :\h•t·t szólnunk IH•ll még ill arról a 
kellemcs meglepetésről is, mel~·el Hev. P. Clemens Gatli, lcl<lm·-atdnk szt•t·zt'li 
nekünk. 2H-én clél.eléítt ugyanis hemeniünk mindnyájan a hudai z:·u·d:íha. hogy 
a Hmus Gcm•r:ílts Atyánk eliHl liszll'll•gjiin.l\, s amint Jlmvind·ílis al~·~ínl.; 
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~tdvö21ölle az ifjúság nevében Rmus Generális atyánkat, előlépett P. Kelemen 
t~s ~ k<?ngt·esszusi napok rendkívüliségére, meg Generális atyánk hatalmára 
v~l"! hn·atko~ással k~rle h.·~főhb Elöljárónktól évvégi vizsgái~k elenge
dl:'st!L . . . .Mm!ha mmc~en ·targyból egys.zerre ,kellell v~lna vizs~áznun~, 
olyan dt·uklwlassal lestuk Rmus Generáhs atyank szavalt. S amtre meg 
áhnunk.ha sem mertünk volna gondolni, megtörlént: dis penzáltak a vizsgák 
ul ól mmdnyájunlial! HM azt az örömöt, amellyel mi elhagytuk a genera~ 
llllust ... azt hisztlm el tudja képzelni mindenki. 

Jn!':H'S l:l-én ünnepélyes Te Deum-mal adtunk hálát a jó Istennek, 
hogy szt•t•t't1Csésen és silieresen befejeztük ~zt az ével melyben sok-t50k 
1\lUönleges élménynek lettünk birtokosai. ' 

JúNIUS 2&. Fi>tiszlelendö P. Provinciális atyánk vizitációs körútján ma 
hozzánk tért he. A «szem le, minden rendldvüliséf{ nélkül, csendben folyt 
IP, annál is inkáhh, mert jóformán az egész kler1kát lelkigyakorlatos ma~ 
gányha vonult vissza. 

JO~U:S 27. Ordináció . . . papszentelés . . . Van-e ennél nagyobb ese
mény egy klt~rikát életében? Nem is lehetne! S ez a nap még azzal is n~ve
Z<'lt•sliedik a krónikáhan, hogy úgyszólván majdnem az egész klerikát kapott 
cu·dinációt és az összes rendek sorra jöttek. Előző este már Kriston Endre 
püspök úr űexcellenciája feladta Fr. Klárusznak és Fr. Guidónak a tonzúrát, 
reggel pedig ugyanők a két első kisebb rendet,. Henrik, Gilbert, Kerény, 
Sze1·én, (iedeon, Fláviusz, Lukács, Richárd, Gyárfás, Pacifik és Grátusz 
lt•slvl>n•k pedig a második két kisebb rendet vették fel. Collecta után Fr. 
:\lenyhérl a suhdiaconatust, majd Fr. Félix a szent diakonatust kapta fel. 
Azul:ín ft• Iharsan L az archidiákonus várva-várt szólítása: Accedat, qui 
ordinandi sunt ad preshyteratum . . . Arnoldus Tonigold, Methodius Si,P?s, 
Tl•odoms Takács, Agapitus Tolnai, 1\larius Nagy, Julius Tátrai, Christo
phm·us Konícs. S jötlek a szent pillanatok . . . szent olaj-áradás . . . boldog 
pet·cek ... zilgó Szentlélekjárás ... s ahogy elütötte a toronyóra a hetet, már 
hét pappal gyarapodolt a megváltás szolgáinak hős csapata. Papok lettek! 
.Megkapták hosszu, verejtékes évek testi, szellemi, lelki munkájának gyü
mölcscl, u lehe W le~édesebb gyümölcsöt: a szent papságoti De zengett is 
utána ~ Te I>t~um a Kápolnában oly dübörgéssei és harsogással, hogy ahho~ 
foghatót nem fog hallani senki egyhamari (Legfeljebb a legközelebbi pap
szl·nll'lésl.:m·./ 

JC:'\WS' 2~1. f'jmiséseink ma mutallák be első szentmiseáldozataikat a 
fülségl'S Isll•nneli. ~lég pedig, P. Arnold Pasaréten, P. Metód Nyírbátorban, 
P. Th·adat· Kisvárdán, P. Agapit Bátaszéken, P. Máriusz Kisújszálláson, P, 
(;vulu Ket·ekegyhlízán és P. Kl'istóf Jászberényben. 

• .Ji'I.Il'S 5. Nagy kitüntetés érle Gyöngyös városát: Szent István áldott 
Jobhja volt ma u vendége! A gyöngyösiek meg is értették a nap jelen
Wségél l-s az egés1. vtíros dísz.be öltözött. Ott szorongott Gyöngyös apraja
nagyja a1. állomáson és várta az aranyvonatot, a Szent Jobbot De senk~ 
sem várta oly holdog türelmetlenséggel, mint mi, akik arra a soha többé 
meg m•m isml>tlöd() kilüntetésre voltunk dalmatikába öltözködve, hogy 
vállunlmn vigvük a Szent Jobbot úgy is történt. Felváltva vittük négyen
négwn és kÖ\·etlük ezt az áldott Jobb Kezet, mely örök intés és (ttmutatás 
vé.rcll maradt ill közöllimk. Bekísértük először a Főtérre, maJd a Szent 
Bt~·talan-ll'mplomha. ahol küzs7.<'mll>t·e volt kitéve. Délután negy órakor 
Lihozlul.: a Ll'mplom ell>, ahol már ismét együtt volt az egész város. Kövel
l.:t•zl'll a z;ít·úütllll'pély, majd a Szcnt Jobb ünnepélyes kikísérése az állo
múst·u. ~lu.,,·m·ol.: fénye, ország reménye, légy áldott Szent István király, 
ho•sv Yél'h~h;n kl•zeddel is úgy össze tudsz hozni bennünket, pártütő modern 
m;gym·olial, s úgy t'd tudsz rázni lllindannyiunkat példáddal nevelő szent 
mauvat· ma.r;ít·al'•Jn·edésre! 

~"~·.Jf:Lll'S 22. Ballag mát• a vén diák ... ballagnak a klerikáthól P. Ar
noh!, 1'. llónm·, P. Rókus, P. :\lctód, P. Flóri;íu. Kezükben az obedienciális 
l'·s mentwk az Ct· sz()löjébe . . . P. llónor Siklóson lett segédlelkész és a 
l'iliáli ctotulozója · P. Hókus Jászhet·énvben tölti be a hitoktatói tisztséget; 
P. ~fl•l7,d Pl-<"sl'll kapta tm•g ugyanezt· a beosztást; P. Flórhín Szegeden lelt 
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kúplán; P. .\m:>ldol pedig (iyüngyiisün marasztalla a közhizalom. lsh.•n 
velelek cimbm·úk. . . lovúhh. . . loníhh ... 

JCLH 'S 2:1. .-\Iig ürcsedt.•ll nwg t.•gy Idesil a ldt.•J·ik:íl ~s nHÍI"is nwgj.Jllt.•k 
Bt.•J·ényhiíl a Lt•ol<'ígus-rt.•gJ·ut:ík: Fr. Juliún. .\lajos. BeriJ·mul, Szt.•J·giusz, 
Lajos, ~la,.imus, Szil:ís, Celt.•J·in, :\lipiusz. Ennyi sz{•p n~v. mindnwgannyi 
sz.{• p íg~I"t.•L a lt.•ológi:ínak! ll isszük is, hogy hevúlljúk a hozzúj uk fíízüll I"t.•
méuydit.'L ... ll ál fel, ft.•l vitézek a esalúm! Egyt.'líh-e azonhan mt'•g esak ... 
a ~lúlr:ím . 

.-\l"Gl SZTl"S H. ~legyünk a ~l:íiJ·:íha az újalilml. II·úny a Kapm·<'íh:íz, olL 
fulhalloz:ís, azulün Piszlrúngos, Kl-kt•sll'líí. Sasliií. és nwginl a Kaparóh:íz, 
mú1· aki hii·ja. És voll. aki híriLL ~lég mosl is t.·mll'gl'li ... lwj! De húl úgy t-r 
\'alamil a l.;iníndulús, ha Lényleg lii is rúmlul valami a helyéből. Ilu nt.•m 
tűnik cl nvomlalanul. 

.\l"Gl·SZTl"S 23. ~lt.•gjüllt.•k az új lckloi·-alyúlc P. Amand, l-s P. Szaniszl6. 
Isten hozta iíkt.•l! Vt.•zesseill'k minkt.'L a tl'ológia szt.•nL mczején, hogy annak· 
idején kérzell munl.:úsai lt.•gyünk az Cmak. 

A l'G _ SZTl 'S 2X. ~legéi·],;pzl'll z:ínlúnl,;ha P. Siska A. ls l vún S. J., hogy 
megla1·Lsa a h:íznal{ az l'liíírl ~vi lt.•lldgyaklwlatol. P. Sisk:íhan komoly, 
szalmvalnil lt.•lkh·ezt.'líil kaptunic Pontosan lddolgozoll elmélkedései, gya
J.:m·Iali úlmutalúsai mind magunl,;, mind Imisok nzt·l~séht.•n, vémtérsl-ldctrül 
lm·totl konfert•neiái és a tül,;~lelt.•ss~grt.• ll'ndítíi huzdílúsai hisszük, hogy jó 
t'öldhc t.•sl'll magok vollak. nwlyek llll'l-{ fogjúk lt.•J"t.•mni a maguk ízes 
gy üm ük sd l.. 

SZEPTE~IBEH S . . -\ (i órai lwnwnlmise alall Fr. Kl:ímsz. Fr. Gollt'l'id, 
F1·. Gv:írl'ás és F1·. Gr:ítusz. lov:íhhú Prokltisz ~s Bt.•nnó lt.•slv~n·ink lclt.•llék 
az imlu~pélye'> fogadalmaL Kimondlák, amil annyi és annyi ezrek nem me1·nek 
ldmondani: von•o ct pi'Omillo ... 

SZEPTE~IBEH ll. . Kt.•zdíídik az ~m·k. az t""1· fülségének : Veni Sanetc 
Spirilus... ~lenlt.'S tuonun visita... lk sok l,;üzdl'lnws ói·únak, izgalmas 
scahellumnak, de sok lt.•motul:ísnak, ünnwgtagadásnak, n•J"t.•jl{•kt.•s studium
nak jclt.•nliJ,; ezl'k a kezdl'l{•l. ,\zt•J"L m~g ma nt.•m ugi'Olllunk mindj:íi·t 1wki 
a tanulásnak. hant.•m l'liíhh kimeniünk júlcwgííl szívni az .\nnácskúhoz. 
Egyszersmind búcsút is wilünk a sz{•p lombos ei·dííklíH, mc1·t m:ír , JX.'
regiwk a fákról az ííszi lt.•wlek ... 

SZEPTE~IBEH 12. Tulajdon k{•ppt•n ma kt•zdíídöll d az iskola. lll t.' I' l ma 
nyitolla meg P. Kolos sludiumpi"t.•l't.•klus-alya az t!I:JS :m. islwlai t.•szlt.•mlííl. 

SZEPTE~IBEH 11. Fííliszll'lt.•ndíí P. Prodn<'i:ílis-atya l:ílogalull nwg 
hennünkt•l s a maga I'észéi·öl is t.•lindílolla az új lan{•nl. ~losl m:í1· igazán 
nwgl,;ezdíídik a lanílús. 

SZEPTE~IBEH 2!1. ~la 1liill t.•l. hogy Ill'lll ll'sz h:íhoi'Ít. Oda voll min
denld. ~li is. ~linrlt.•n t.•slt.• l~gollalmi t:ímadás -sal l,;észíillünk a háhoi·íu·a. 
~líu· t.·gész ht.'lt.•gyalwrlatozlul,; magunl,;al. 

OK Tó BEH ·l. Szenl Ft.•J"t.•ne aly:ínk íiilllt.'pél m:í1· ll'ljt.•sen a h~kt• je
gyében üllíik meg. lk azéi'! m~g olt szomngunl,; mindt.•n t.•slt.• a nídiú körül. 
mei·L a magyar k{•rdl-~ m~g nines nwgoldva ... 

OK TúBEH 20. ~lt.•g,jiill Béeshííl L:íszlú ll'sl \"~1", hogv illhon ft.• jt.•zzt.• ht.' 
a leolúgiúl. :\"em t"ú az t.•mhei"Ill'k ma!!:íhan lenni. J'm·dull mt••r az íí 'a•rv:'1han . . .. " ~ 

is. l-s hazall-I"I az íísi f{·szt.•klll'. I'l-gi g~·iing~·i"1si lesl\·l-rl'ilwz. ~liesoda príma 
lwly l'Z a <iyi"mgyi"1s. hogy m{·g Bt'·esl'l is ollhag~·júk {·rit·~ 

Fr. .'illfJfJit•lls kr1ílliktí.'i. 

Jászberényi kr6nika. 
~1.\J.t ·s ~:i .. Fl'l~nt'·rhl'lt.•llc·n .. il'lt•nl~íst~I:(ÍÍ i'lnn.~·p,t•k kPzdíídlcl,; a mai nappttl 

az .. orszag lovm·osalwn. .\z l~ul'lwnszlllms \ Jlaglwngi"l'sszus nwgnyil:'tsíu·a 
1~1 Js ll'lnwntíinl,; aulúhusz~lll. h:~~~· r{·szl\·t·~:'·ünl~ az Euc·hariszlia ünm·plés{•n. 
I·.zt>lit.'ll a napolwn az t'.~l·sz nlag IH•n•szlt•n\·t•Jnl'k a szt•mt.• kil'sin\' orsz:í
gunl,;on l-s gyi'lnyiidí l'íívúrosunkon van. ahol lüiszlus t ·nmk mosi diadal
ülj<íl tartja. \"alt'llmn mosl l:Hszik l'sak nwg. h;~g\· az Eul'hariszlia mt·nm·in• 
YiiiC'lllum Chal"ilalis~ E.!.:.'" lwnsií~{·gt•s {·rz{·s !;íz' ill i"lsszt• mindl'nliil: mlnd-
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m~nyian ~g~· Atyának gyermekei vagyunk. Az ünnepek káprázatosak voltak 
Ht.·s.zlv.cll~mk az :'ildo,zc;>csülörlöki ifjúsági misén, ulanna megnéztük a város
maJOri t.•s u pasareh templomot, a maavar szentföldi múzeumot ahol 
t'gyl-hkénl a szállásunk is volL. Délután a ~cm1.etközi gyűlésen voltunk este 
pedig a paza1· pompájú hajós-körmenelen veltünk részt. Felejthetetlen élmé
nyckkd gazrlagon mdullunk haza éjfélkor. Hálás szfvvel. köszönjük mind
~zolmak, aldk lelu•l{ívé lcllék, hogy mi is résztvehettünk e felejthelellen 
unnepcn. 

JC:'\ IFS l :t .:\falurandus lestvéreinkre sütött e napokon érlelően a nap, 
mert szl-p lassan mind mt.•gérlek, hiba nélkül. Vakációzó örömünk annál 
nagvohh, mcrt Generális Atyánk a Magyarországon lezajlott ünnepekre 
valÓ leliinieltel elengedte a filozófus testvérek vizsgáit. Hálás szivvel kö
szönjük . 

. JC~IFS 22 2~. Ezeken a napokon tartotta meg Főt. P. Provinciális a 
hivatalos l-vi ,·izilát. Szereleltel hangsúlyozta a vizitán és a befejező ex
hm·taliójáhan a szabályok pontos betartásának szükségességét, az ima, az 
alázaloss~1g és az engedelmesség mérhetetlen jelentőségél lelkiéletünk szebbé, 
tökélcl.t.•schhé való tételében . 

.Jl"LWS :t ~agy szereleltel vártuk primiciás testvérünket, P. Kovács 
Kristófot, aid szüic:lvámsában mondta elsó szentmiséjét. A gyönyörű percek 
nwghatollak ht.•nnünket, hiszen mi is oda készülünk az oltár elé. Bartók 
mú~odik misl-.iét énekeltük a misén. Főt. P. Kolos definitor-atya volt a 
szónok. Forró szívvcl ké1·tük az Orök Főpapot, hogy primiciás testvérünket 
segítst.• és gyámolítsa nemesen vállalt hivatasának útjain . 

• l CLll'S 21. Filozófiát végzett testvéreink elhagvlák zárdánkat, hogy 
Gyöngyösön, a szenl teológián nyerjenek teljes kik~pzést a papi hivatás 
gyakol'l:ísához. Érzékenyen veUünk tólük búcsút, hiszen több eve köt már 
össze a küzös sors. Isten segítsége, kísérje őket továbbra is. 

Jf"LJl'S 2B. F6t. P. Akos névnapja. Hálás szívvel köszöntöttük jó lektor
atyánkat, aki lclkl-lll~k egész gazdagságát szórja ránk, aki vezet bennünket 
filozól'iai tanulmánvainkhan és bölcs útmutatásaival segít, nehogy meg
a!iadjunl< a cH fdé vezető úton. 

:\l'GlSZTl'S 22--28. Lelkigyakorlatok. Hálás szívvel köszönjük azokat 
a ml-lwn!>z:ínt6 gondolatokat, melyekel P. Lányi Ernő S. J. adott a lelki
gyakoi·Iatok tm·tuma alall. :\lint a csendes esőtől felüdülnek a virágok, úgy a 
mi kis lt.•lki kt.•J·tünkhen is ·kinyillak, kibontakoztak szavai nyomán az 
t.•t·l-nwk illatos vil·áJ.(ai. 

·ACGLSzn·s 2!1. Szerelett magiszter-atyánkat, P. Sándort főelöljáróink 
akm·ata m:ís munkatérre szólította és így eltávozott körünkből. Isten segitse 
továhhi müküdésében is. Fűt. P. Provinciális P. Várady Béla lektor-atyára 
hízta a kle1·ikál ftgn~inek intézését. 

"\l'GLSZTl'S 2i. :\lt.•gJötlek Szécsényből a volt novicius testvérek, hogy 
éik is mt.·•·ítseneli a filazofia perennis forr~ísaiból. Na~y szeretettel, bár a 
ldkigvakm·latok miatt mélv hallgahíssal fogadtuk ifju testvéreinket. 

s'zEPTE:\IBEH H. Vt.•nf Sanctt.•. Isten nevében kezdjük meg az új sze
nwszte•·t. hogy tudománvokkal gazdagodva közelebb juth~ssunk. célunk~oz. 

SZEPTE~IBEH 2i. ~lt.•gl:ítogatolt bennünket P. Bernat a k1s Tomtval. 
P. Bt.·t·n:íl a lmlll"u·h:ízhan eléiarl:íst tm·tott a kínai népről; ismertette vallását 
l'·~ t:'trsadalmi ht•n•n!h•zl\ecll-st-l. ~lcgisnwrtetett hennünl,;et a kínai magyar 
missziúval. missziott:ír·iusaink l'ml'eláldozó munk{tjával, s végül me~köszöntt.~ 
a j:íszht>I'Í•nyi híwk ~:tldo.z.atliés?:sl-~él és továbbra. i~ buzg? i!;lla es !lllY.agi 
t:'unogal:ísl kl-rt u nusszwk szamm·a. A meghato unnepsegrol a mtssztók 
nuf,.lvohh szt.•l't>tetével távoztunk. 

· OKT(IBEB l. Szt•nt Ft.•l't.•nc .\t~·ánk ünnept.•. Hálás szívvel emlékeztünk 
nwg nokt·úl a nugv júll'•lt.•ml-nyt.•k•·éH, mt.'lyekhen az Isten Szenl Ferenc 
.\tv:ínk l-•·dt.•nwi :íltai ht.•nnünkl'l és a világol t•észesílette. 

• 01\T(IBEH n. ~la \'olt a szfm•ti mulalságunk. Kimentünk a szőlőbe, 
s h:ÍI' ú;..:vszúlv:ín t.•gész nap cselt az cső, a hangulat elsőrangú. volt. E.ste 
t:íhm·tüz•·i <'sin:íllunk és mikm·•·a hazaft.•lé mt•ntfmk, már ragyogo, holdvtlá-
gos ,~.i volt . . . 1:r. l.élm~:. krónikás. 
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Ti: éve.c: a jcí:~:berénui bc1lc.o;e/eli S!mlium. 
1928. nvarún hatúrozlák el P. Oslav Oswald, akkori tartományfőnök~ 

atya és P. '_Pnghvái'.Y Antal, tanulmúnyi" t'chigydő; a kiJJön filozófiai Stu
dium létesíl~sél. Az első tanév Hl28 sz<'plemhei·éht•n nyilt meg. Az Hl35/3G. 
tanévig hez:írólag l'gy évt"olyamos volt a Studium. Az 1H:i6j:i7. tanévWl 
){t>Zdn• P. Hermann Hermenegild, jelenlegi tartományfőnök-atyánk, a ked
vező körülml>nwkhez mérten, a római előírások szelleml>hen, 2 évre tei'
jl'sztclte ki a JH\Jcsclel tanulúsát. --- A hölcsl'leli évt"olyamo){kal pái·huzamosan 
uz tn:i7'38. tanévig bezárólag a még nem érettségizett tl•stvérek a helyheli 
József _ ~ádor-rt•álgimnáziumhan végl•zték a középiskola t"elsőhh osztályait 
t:•s telték le az é•·ettségit. .\ jcll•n lanévlöl kezdve nincs gimnázista testvér, 
mei'l a l':oviciálusba már éi·cttségivel veszik t"cl a pályúzókat. - A Studium 
első magisztere P. Kai·ácsonyi .-\lad{tr volt ( Hl28 - -1 o:u ), aki ügybuzgóságával 
és na~y áldozatokkal a zárda klei·ikálusi sz~ÍI'nyát barátságos, kellemes olt
honná varázsolta. 1H:H. nym·án szenldlék t"el az új gyönyörű barokk orató
riumot, mely az Euchai·isztia jl'll•nlétévl'l az ifjúság lelkiéletének erőforrá
sává és középpont,jáv{t lelt. - .-\ hölcsclellanhallgaló testvéi·ek jelenleg 30-an 
vannak, (t 7 elsőéves, 1:-J másodéves), köztük egy amerikai és egy zági·ábi. 

E csöndes jubileum alkalm:'í.hól nlinden filozófus lestvér hálás szere
teltel gondol prm·inciánk és rendházunk volt és jelenlegi elölj:'í.róira, alá
zattal kél'i lováhlwa is szei·elő atyai gondoskodásukat s egyhen szereleltel 
kéri a mlt jászhei·ényi filozófusokat, hogy im:'í.jukhan (•mlékezzenek meg 
a mostani és jüvendii t'ilozót"usoki·ói, hogy hölcst•leli megalapozottsúgukkal 
majd annál gyiimölcsözöhhen mélyedhesscnck cl a szenf tudományokhan s 
méltó kép,·iseliH lehessenek az Cr Jézus evangéliumának. 

Üzenete le. 
,t bölc.~eleti Sludium ifjúsága. 

Ró.M.-\. Türelmetlenül várjuk a választ. Ha már melléklet nem is érkezik, 
lcárpótl:ísul legalithh vígasztaljatok mt•g minkel. Sok szerenesél az új 
islmlai évben. Pax! 

SZO:\IBATHEL Y . .-\z IFJfSAG Szenl István-számát nagy élvezettel for
galtuk. Egyéilként hogy tell el a vakáció'! :\Ili a tcrvük a jelen iskolai évhen '1 
l': em volna kívánatos valami módol találni a szorosahh együttműködésre'! 
Ha van erre vonatkozólag tervuk, é•·:csílsenek hennünkel. A magunk résiéről 
ezt mi is meg fogjuk tenni. Sok üdvözlel! 

ZAGH.\B. Kl•dw!-. Kolll•ga! :\likor akarsz mái' közelehhi érintkezésbe lépni 
a :!\lagyar llmhriúval'! Ha jól l'mlékszt•m, mikm· elutaztál, valami megegyc
zt'·s törlént közöllünk. mégpt•dig bizonyos lÖI'Iéndmi dolgozal irányában. 
Emlékt•zz csak vissza és vond le a konzckvenciákat. Kulönhen Pax! 

HSZBEHÉXY. Kedws Krónikás Tt•slvéi·! Legyen szíves dec. 1-éi'e elkül
deni ~z l~Z évi önképzüköri jt•gyz()könyvük rövid kivonatitt .-\ kimutalás 
számoljon he pár sol'lmn mindt•n gyűlésről, azután az adatokat statiszti
kailag is összegt•zzc. Egyéb érdl•mlegcs dolgot is örömmel fogadunk, de 
csak nt'·hány hétll'l a mondolt lt•rminus elölt, mert az önképzőköri év 
decemht•rhen n:ílunk is lczáródik. üdv. 

1H:i8. XII. Jahrgang. Nr. 3. 
C X G .-\ H I SC ll ES l M B H I E~-

Qllarlalsehril"l dl't' Franzislumt•r·-Tiwologl'n in (~vünovös l Tngal'l1. 
I X I-L\ L T : ' • '"'· ' 

l'ro Ht•gno :\Iariano . . . Stmlit•n. Gcdanl•cn ühcr dil' hciJiusprt•clwnde 
Bcwegung dt•s . P. Diduc Kelt'ml'n. P; Chi·islophorus. Dit• A~loriHil dl•s 
Duns Slwtus t•msl und heulzulage. h·. :\lclchu>I'. .-\dalht•I'L Horváth der 
I>ichlei'. Fr·. Emil. Soci~tlc Ht•ligionsunlei·richlung! FI·. Félix. -- GI'Und
hcsilzi't•l"ormvnrschlag von Imrédy im Lichle dt•r chrisllichl•n Ethik. FI·. 
Klm·us. · - :\lalel'it• fiir· Prcdige. Dn•ilügigt•s St•l'lenext•rziei·en für Sludenlcn. 
Hcdt•skizzen gt•nHiss dt•n Emtahnungl'll dt•s hl. Stt•phans. P. Julius Fran
ziskanische \\'l'lllill'I'atm·. Hunelsehan übt•I' Zt•itschrit"len, Hundschau üht•r 
llüchcr. :\us unst'I't•m Lehcn. Chronili aus .Júszhl•rén~·. Post. 

- Kéziral gyanánt. - Kiadásért felel a gyöngyösi Ferences Teológia. -

Kapiszlrén·Nyomda, Vác. Múvezetó: Farkass Károly. 
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Ti: érw.<: a jú1.::baé11!Ji /)(i/csl'lt~li S!wlium. 
1928. n\'m·:ín halámzhík l'l P. Oslav Oswald. akkod tartományfőnök~ 

al\'a és P. 'Fngll\'át·\· Antal. tanulmílll\'i' t'l•lflgyt.'lö; a külön l'ilozMiai Stu
dium lftesílí-sl-1. Az "l'lső tan l-,· Hl28 sÚ.•plemht•t·éht•n nyilt mt•g. Az 1 u:J5/3lt 
tané\'ig ht•z:ít·ólag l'gy é\'folya~nos . \'olt a. Studim~l .. -~.z _1H:m;~7. tané~·tlH 
kl.'zdn• J•. Ih•rmmm H<'t'mt•m•gtld, .Jl'lt•nll'gt tm·tomanyfonok-atyank~ a ked
,·ező körülml-nn•khez ml-rlt•n. a római clüírások szelll•ml-lwn, 2 c.•vre let·
jl'szll'lle ki a IH\Icselt•l tanulását. A hölcsl'll'li l-\'folyamold,;al pál'lmzamosan 
az 1!l:l7 ;:J8. tanl-\'ig hl.'z:kólag a még ncm l-n• ILsl-gize ll lc.•sl\'l-rck a hl' ly heli 
József .:\'ádor-t•t•lílgimn:íziumhan \'l-gc.•zlt'•k a közl-piskola fclsőhh osztályait 
t:·s t(•lték ll' az t!t·(>ttsl-gil. .\ .ic.•lc.•n tanl-,·löl kl•zdw nincs gimnázisla testvér, 
nwt·L a .:\'oviciálusha már érl•llsl-giwl n~szik t'l•l a pMyúzókat. -· A Studium 
elsö magiszter<' P. Km·:ícsonyi .\ladíu· \'olt (l!l28 1H:JI), aid ügybuzgóságával 
és nagy áldozatokkal a zát·da ldt•t·iliálusi sz:írnyál har:ílságos. kellemes otl
honná \'m·úzsolta. 1 H:JI. ny adn sze n h• ll l-k fel az új gyönyöríí barokk oral ó· 
riumol, nwly az Euchal'isztia jcll•nll-ll-wl az il',júság lelkil-lelének c.•röforrá
sá\'á és !iüzéppont,jávít lelt. -- :\ hölescll•llanhallgató lcsl\'ét•t•k jelcnlt•g :JO-an 
vannak, r t 7 l'lsiíé\'cs, 1:1 másodi-n•s _" küzlük l' gy amel'ikai l-s egy zágrábi. 

E csöndl's juhill'um aikalmáhól minden l'ilozót'us tesl\'ét· hálás szcre
ll'lll'l ~ondol prm·incilínk és t•t•mlházunk \'Olt és .ielenlt•gi clölját·óira, alá
zallal kéd továhhm is szen•lií atyai gondoskod:ísukal s egvhcn szerclcllcl 
két·i a \'Olt .i:íszhet·l-nyi filozófusokat, hogy im:íjukhan c.•mlékezzenck meg 
a moslani és jön•tHiií t'ilozófusokt·ól, hogy hölcselcli nwgalapozoltságukkal 
majd annál gyiimülesüzöhhen mt'·lyl•dht•ssl'tll'k cl a szt•nf tudományokhan s 
mélló kt-p,·isl'liíi lehessenek az Cr Jézus l'\'angl-liumának. 

"t biilc .. .:e/eti Sllldillm ifjrísága. 

Üzenetek. 
Ró~L\. Tiit·l'lnwllt•nül vát·jul• a választ. Ha míu· melléklcl nl'm is t-rkezik, 

li:ít·póll:ísul lt•galáhJ, vígasztal jatok lll l' g minkt'l. Sok SZl't'l'ncsH az új 
isko1ai évhen. Pax! · 

SZO:\IIH Til EL Y . .-\z IFJ('S..\G Szc.•nl Jstván-szítmítl nagy élwzettel fot·
galtuk Egyéilként hogy lelt d a vakáeiú '! :\Ili a tl't'\'ük a jelen iskolai é\'hen? 
:\'em volna 1\.Í\·ánatos \'alami múdot talúlni a szorosahh t.•gyüllmííködésrc '! 
Ha van erre vonatkozMag tervul.:, ét·:e . .;ítsenek bennunkeL :\. magunk résiériíl 
l'Zl mi is nw g fogjuk tl•nni. Sok üdvözlel! 

ZAG H.\ B. Kl•dw!-. Kollt•ga! :\li kor akm·sz m:ít· közele h hi l-rinlkezéshe lépni 
a :\tagyat· Fmht·iá\'aJ·! lia júl t•mlt'•kszl'm, milmt· clulaztál, \'alami mcgc.•gyt•
z(•s törlént küzüllímk. mt'·gpt•dig bizonyos lörll-twlmi dolgozal it·án~·áhan. 
Emlékt•zz csak vissza és \'ond le a konzck\'enciákat. Különhen Pax! 

J.\SZBEHf.:.:\'Y. Kt•dws 1\.rbnikús Tc.•slvl-t·! Ll·g~·c.•n szíws dec. 1-ét'l' c.•lkül
deni .\IZ l'Z l-\'i ünképziíküt·i jt.•gyziíköny\'ük t"Ö\'id ki\'onat:ít. :\ kimutalá!i 
számoljon he púr sm·han mindl•n gyül(•st·öl. azul:ín az adatokal statiszti
kailag is üsszt•gc.•zze. Egyéh ét•dt•mlL•gcs dolgot is öt•ömnwl fogadunk, dt• 
csak nt'·h:íny hélll'l a mondotl lt•t·minus eWU, mt•t·l az önképzököt•i é\' 
dl'Cl'lllherhen n:Hunk is ll•zút•ódik. Cd\'. 

t!l:lR XII. Jalwgang. !'Ir. 3. 
l' .:\'(i ,\ H l SC ll ES l 1\1 B H l E .:\'. 

(lnarlalsehril'l dt•r Franzisk:tnl·t·-Tlwologt•n in Gvim<~\'üs, t ·ngat·n. 
1.:\'lf..\LT: . '"'· 

l'ro Ht•gno :\lariano . . . Sludil'll. Gt•danlil'n üht•t' dil' hl'ili••SJH't'<'lwndc.• 
Bewegt!ng dcs .1'. Did:u· Kl'lt>nwn. P: Clwislophorus. Dil' :\~lol"itüt dt.'!-6 
Duns Skolus t•msl und lwulzutage. h·. ~ll'lehwt·. ,\dalhl•t·t llol'v:ílh dt•r 
I>iehlct·. Fr·. Emil. Sodall• lh•ligionsunll•t-riehtung! Ft·. Fl-li x. -- (imnd
hc.•sitzn·l'ormvarsehlag \'on lmr{•dy im I.khll' dt•t· <'lll'istlielwn Ethik. Ft·. 
Klarus. :\latcril' Hir Prcdige. I>t·t•iliigigt•s St•l'lclll'Xl'rziet·cn t'üt· Studcntc.•n. 
l~t·dt·s~izzt•n g~mü~s dl' n Ennahnungt•n dt•s h l. S ll'phans. P. .J uli us Fmn
ztskamselw \\ l'llhlc.•t·utm·. Hundsehau iiht•t· Zt•ilsdu·il'lt•n, Bundsdtau ítht•r 
lli'tdll'l'. :\us unst•t'l'lll Ll'hen. Chronili aus .l;íszlll'rény. Post. 

- Kézirat gyanánt - Kiadásért felel a gyöngyösi Ferences Teológia. -

Kapisztrán-Nyomda, Vác. Múvezetö: Farkass Károly. 
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