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1939. XIIL évfolyam. l. azám 

MADYAH. UMBRIA 
A J.I'BRENCES KAPISZTRÁN•RENDTARTOMÁNY IJ.I'.JÚSÁGÁNAK 
ÉVNEGYEDES J.I'OLYÓIRATA.- SZERKESZTIK• A GYÖNGYÖSI TBOLÓGUSOit 

ZII. 'PMu ••• 
Szép magyar ta~;asz menj el az ország minden J'észébe; a 

Kárpátok koszorúzta hegyvidék, az álmodó magyar róna, a Du
nántúl .uelíd dombjai,aMátra-ésaMecsek-alj vidékére és szedd 
össze a «Magyar Umbria» reményteljes virágos mezején a mi 
kalolikas lelkünk és fiatal vakmerő hitünk piros rózsáit; a sze
ráfi szíllmegosztó szereleiben fehéren izzó szlvünket, a szebb 
és boldogabb magyar jövő reményének örökzöld borostyánját; 
öltöziess itt mindent virágba, dalba ... aztán menj és vidd el a 
szere/etünket és büszke boldogságunkat a Szen/atyánakli Hul
lasd muzttikálva a láthatatlan virágokat, mert ünnepelünkl 

Onnepeljük a Pápát, aki az eucharisztikus kongre.~szuson 
halhatatlan emléket emelt magának a magyar nemzet szlvében, 
rrtert eljött a messze idegenből s megmutatta a magyar történe
lem értelmét és meggyujtotta a magyar feltámadás reményének 
fáklyáját. Lába mikor elöször érintette a Csonkaország négg 
felől vérzlJ földjét, ajkán magyar szó fakadt, amellyel magához 
emelte, test vél· szereleltel magához ölelte ennek a szomorú föld
nek minden fiát. És magyar szívünknek mindörökre felejthetet
len fogadást tett: «Sohasem fogom elfelejteni a magyarokat.» 

Illa Benne ünnepeljük az Egyház fejét, Szent Péter 
utódát. 

ennepeljük a magyarság Barátját, a Katolikas gondolat 
és eszme új H ős ét. 

IX. Pius mártir-szilárdságát, X. Pius geniális-szlvét. 

Menj magyar tavasz vidd el a magyar harangak zsolozs
máját, a magyar szlvek leghőbb óhaját és imádságát: «Tartsd 
meg lsten Szentatyánkal» ... 
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A nagy ravatal után. 

Béke. béke, Jézus Jézus, sutlogja a haldokló nagy pápa 
szederjesédő ajka ... még egy révedező tekintet a kereszten füg
gőre és a nagy és nemes lélek kiszakad munkálól, önmeglaga
dástól, aszkézislől megtört fáradt lestbörtönéböl, és hófehéren 
száll az örök béke honába. 

* 
A nagy ravalal után annyi kérdés maradt itt, mely mind a 

nagy Elmenőt akarja megfejleni s az örökkévalóság távlalából 
megérteni. 

Ki uo/t'! 
Az a lörlénelh·ás feladala lesz mélló és igaz képben meg

mutatni XI. Piust. Jó lenne eme korszakosan nagy és tüncmé
nvest.~n lisz la ember személve mellt.'ll elidőzni, dt.• t.•z nem eélom 
és c rövid ismerlt.•lés kerete' is szűk lenne hozzá. Feslőkéul já
rok el tehát, aki egy hatalmas vásznat kitöltő mozgahnas és 
megragadó jelenelr6l futólagos vázlatot készít csilpán a leg
szembeöLiöbb vonalak és formák megrögzítéséveL 

Hatti ~\chilles élele a maga lökéletes bt.•fcjezcllségébt.•n és 
a belöle leszűrődö igazságokban felcmelöen szép lanulsúgot 
rejlegeL Azl a tanulságot, hog~· ezen a bűnökkeL hibáklml és 
tévedésekkel behálózolt földgolyón sikert érjen el egy eszményi 
küzdelem, célhoz jusson az, akit a legmagasabb polt'ra esupún 
lelkének értékei s nem a lwpaszkodús vagy az eröszakos én·é
nvesiilés emellek. 

· J/it akart~) 
'Ubi arcano < kezdel ü pt·ogrammalikus körle,·clének alap

tónusa: , Pax Christi in regno Christi>-. Egyházkormányzatánali 
vezető elve a béke gondolala a világ minden táján, a bélie 
Fejedelmének: Kriszlus Királynak jogara alatt. Ez a vágy n•zt.•li 
öl abban, amikor Kriszlus Király ünnepél Quas primas eímű 
enciklikájában az egész Egyházra kiterjesztve Kriszlusl. mint 
szegletkö,·et teszi az egyellen biztos pontnak az eszmeáramlatok 
kaotikus viharában. ~Hnl varsói nuneius Lengyt.•lországban sze
mélyesen láthalla a bolsevizmus Istent gyülölő és lelkel romboló 
aknamunkáját és átérezte, mit jelenlelt a pokol erőlködése Péter 
sziklája ellen. Már itt alakulhalolt ki lt.•lkében nagy programmja, 
melyet késöbb a pápai trónon érvényre juttatni törekedett. Mit, 
akart? Hármat: Actiót, uniót és missziót a béke jegyében. ön
tudatot akart belelopni gyermekei lelkf>be, rajtuk keresztül ma
gához öh·lni az els:akadtakat l~S irl!l megsokszoro:ódott ertíuel 
megtörni a satani:nms hatalmát t~s a keres:tényséy úldúsát ki
lerjeszterii a pogány világra. Ennek a «belsli eszményiségnck.· 
kifelé való megnyilvánulása az Actio Catholica. ~li az Acliö 
Catholica? «A katolikus társadalmi erők szövetsége és szervc
zete, melynek célja a kalolikus elvek őrzése, terjesZtése, érvé
nyesitése, védelme az egyéni, családi és társadalmi élcthen ··. 
Harcosai nemcsak papok és egyháziak sorából kerülnek ki, 
hanem a laikus hivők közül is, akik bátran síkra mernek szállni 
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:a családi, társadalmi és állami élet minden vonatkozásában a 
kereszlény eszmék mellelt. Arra való tekinlellel, hogy az Adió
ba ál.~ás. nemcsak a. papság kötelessége, hanem a híveké is, ezért. 
e.~~k,oz~t <'nem az Ima, szentbeszédek, szentségek stb. hanem a 
saJlo, Iskola, egyesülelek és általában mind{m közéleti munka:'. 
. .-\z Adi? céljál pedig egyik konziszlóriumi beszédében 
Imígy ccseleh a pápa: "Ennek az Actiónak lényeges célja, hogy 
kül~nbözö társadalmi osztályok, korviszonyOk; egyházi és ál
lan~J követelmények szemelölt tartásával a lelkeket igazi, krisz
tust .~ze/l emmel töltse meg». Kalolikus Actio: Krisztus akara
lának és az egyházi törvényhozásnak megfelelő teljes és töké
leles kereszténységel teremteni. Ez az Aclió nemcsak a vallásnak 
és az Egyháznak, hanem az államnak és a társadalmi életnek is 
javára válik~:. · , 

A pápa szavára az egész világon megindult az Aklio Ca
lholika, dc nem marad el mögölle a holland, francia, angol, a 
ert.•jében első hel~·en áll a jól megszervezett olasz Aktio Ca
lolika, de IH'm marad cl mögölle a holland, francia, angol, a 
voll osztrák és a többi sem, nlindenfelé áldásos tevékenységel 
fejtve ki szoC'iális, kullurális, karitalív téren. 

Szólnunk kell c helyen a magyar Aktio Calholikáról is né
bún~· szóban. ~A magyar kalolieizmus tagadha lallan nagyszerií 
cröfeszíléseket végez ezt.'n a téren, de még nagyon sokat kell 
h·nni, hogy a katolikus tevékenység mindcn erecskéjél egy 
nagy folyammá duzzassza. ~ agyszerű energia centrálénk van 
az országos katolikus szövclség képében, de hiányzanak a 
kt.•zek, a lábak, gyenge a magyar Kalolikus Aklio idegrend
szere . 

~l ennyire a szh·én viselle az agg pápa szemefényét, az Ak lio 
Calholikúl, mi scm bizonyítja jobban, minl az a tény, hogy az 
egves ~lllamokkal kötött konkordátumok állandó motlója az 
Aklio Catholika szabadságának biztosítása. Legutóbbi konzisz
lóriumi beszédében olasz részr{)} elitéHe azokat, akik féltett 
kinesél tevékenységében akadályozni mernék. Bár tudja, hogy 
felelőllen elemeklől származolt a támadás, de biztos benne~ 
hoHv t.'flsö iránvílásra történt. Az Aklio égi pártfogójául Assisi 
Sz~génykéjél, az élet lru.b~dúrjál, Sze_nt Ferencet állítj~. Me,g
nvil ja az újonnan kanomzalt szentek es boldogok hosszu sorat, 
h(,g~· az Egyház minden rendű és rangú "tagjának útmu~ató 
fáklyái, \'ezérci legyenek t.•gy szebb, tartalmasabb, eszme1bb, 
kriszlusibb élt.•l kialakításában. 

Lisit.•uxi Szcnl Terzékc örök hi\·atása, <(hogy eg~r kifelé 
fordult tec·hnikai haladásba helebódull, az élet kényeimét élvczö 
világba belelopja a belülvalók szeretetél, az örök értékel< át
élését az önmegtagadásnak, a keresztnek hösiességéh. 

:\torus Szent Tamás örök példaképe a tudomány, az igaz
ság és a szentség~e~. Szép~n mondja róla Kéz~i Béla < ~ hit; 
védő kiráh· csontJaiban regen megfagyott a ver, de 'Moruse 
élő vér maradt amely hevével most már az újjászületett angol 
kalolieizmus er~il és véredényeit táplálja~>. 
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Szent Bernadett, Bellarmin Szent Róbert, Szent Konrád 
testvér, Bosco Szent János, Vianney Szent János, Szent Szal
válor a maguk rejlett, Krisztusban elmerült életével örök pél
dái az emberiségnek. Bár egyiket-másikat, mint Bellarmin Szent 
Róbertel, Szent Szalválort századok választják el tőlünk, mégis 
korunknak szentjei, mert van mondanivalójuk a mi számunkra 
is és ez nem más, mint az, hogy «a kereszt és a megpróbállatás 
nem zárja ki a magasságok felé való tendenciánkat és ebben a 
felfelé való törésünkben Isten után vezéreink és példaképeink». 

* 
Az Aktio Calholikával szorosan "összefügg a ·servus servo-

rum Dei '>-nek a társadalmi igazságot hangozlal ó sza nt, a Quad
ragesimo Anno-ban, XIII. Leó példájára Pius is a lelki okok 
érvényesítésének szükségességét hangozlatja a gazdasági vált
ság megszüntetésében. N agyjelentőségű enciklikájában meg
győződéssel hirdeti, hogy bármily bátran forduljon is szembe 
a társadalom az egész világot veszélyeztelő bolsevizmussal: vagy 
az új pogánysággal vagy akár a kartell túlkapásaival szemben 
minden törekvés és nemes szándék meddő marad mindaddig, 
amíg a lelki okok rendezettlensége továbbra is fennmarad. 
~Iindenben igazolta és alátámasztotta Corles Donoso szavát: 
.. Az igazi hit és igazi belátás elvesztése az oka nlinden társa
dalmi bajnak». A Quadragésimo Anno-ban, amely az új társa
dalmi rend üdvös kovászává lett, i( leszámol a magántulajdon 
fogalma körül űzött nlinden kétértelműséggeL Ahogy meg,·édi 
a természettörvénynek ezt az alaptélelét, a szocialislák és bol
se,·islák barbár rohama eWl, éppúgy körülírja és biztonságba 
helyezi az üzletkapitalizmus mohó falánksága elöl·''. A csahídi 
szenlély védelmére kiadja a «Casti Connubii t», A «Divini illius 
~Iagistri.· című enciklikájában lefekteti a kereszlény nevelés 
alappilléreit, kihangsúlyozva a gyermeknevelés iga:i céljríl, a 
jellemes, a tökéletes, a szent ember nevelését. 

Mit akart? - Unió t! 
cA lelkei11 mélyén érzem, mondolla mag~'íról a Szentalya, 

hogy az Egyház egységének munkálásáért választolt engem 
pápává a Gondviselés>>. Ennek az elhivatollságnak leljes tuda
tában lelve optimizmussal és szívjósággal indHolta nwg és 
karolta föl az Unió gondolatáL Amikor a következökben az 
unióról szólunk, vele XI. Pius apostoli művének kél fő irányából 
az unió-misszióból az uniót akarjuk kiemelni. Az uniú és 
misszió ikerleslvérek, merl az unió egyúttal missziú is. De a 
kellő közölt mégis az a különbség, hogy az unió, minl a neve 
is kifejezi egységre, u misszió pedig katolieilásra, t•gyelemcsségrc 
törekszik. XI. Pius szellemi nagysása éppen ebben jut kifeje
zésre, hogy belátla azt, hogy az Egyház uniós törekvése az 
egyetemességet is a legteljesebben szolgálja. Talán utópiának 
tűnik fel, ha azt mondjuk, amire a nagy pápa törekedett, t. i. 
ha Közel-Kelet százmilliós népe visszatérne az igaz Egyházba, 
mily óriási erőtöbblelet jelentene ez az Egyház Távol-Kl'leli 
missziós tevékenységében. :\li lől függ tehát a siker titka'? Sze-
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rinle: először nekünk jobb belátásra jutnunk, szakítanunk kell 
azzal a téves felfogással, mely X. Pius alatt még az egyháziakat 
is megléveszlelle, mely szerint a keletieket csak meg kell tűrni. 
Hogy mennyire értékelte az elszakadt Keletel, azt az 1927. jan. 
10-én az olasz ifjúsáB,hoz intézell beszédében így fejezte ki: 
«Az aranytartalmú sz1klából leszakadt tömbök is aranytartal
múak A lisztelendő keleti-keresztény felekezetek szentsége nem
csak tiszteletre, hanem rokonszenvre is méltók». A katolikos 
világ megértette a nagy pápa szavát s a latin szerzetesrendek 
szinte versengve álllak sorompóba. Különösen a bencéseket 
hívja fel az uniós munkára. Akcióba állást kíván nemcsak a 
papságtól, de a laikus híveklől is, akiknek szintén megvan a 
maguk egyéni hitélelén túlmenő hivatásuk és küldetésük. Min
denben egyetemes összefogást sürget. Mert az egyesülés akadá
lyában, mely dogmatikus, liturgikus és egyházkormányzati jel
legű, nem lát keresztülvihelellent. Ami a dogmatikus eltéréseket 
illeti, nem olyanok, melyek az egyesülés elé akadályt gördít
helnének. Legtöbbjük forrása csak a dogmafejlődés nálunk és 
bizonyos dogmamerevség náluk. A liturgikus nehézségekre vo
natkozólag sose kívánta a pápa, hogy a keletiek féltett rítusukat 
az unióért feláldozzák, sőt nagyrabecsülését fejezte ki akkor, 
amikor a niceai zsinat emlékére 1925-ben a Szent Péterben 
görög istenlisztelelen vett részt. Figyelemmel kíséri Kelet min
den megmozdulását. lgy a Velehradban, Laibachban, Brüsszel
ben, Párisban és Bécsben tarloU értekezletüket Rómában orosz 
kollégiomol állít fel .Az 1928 szeptemberében kiadott, <(Rerum 
Orientalium,, cím ü körlevélben a Russzikomol a pápai Gergely 
l'gyctl'nnnel egyesíti, és felszólítja a világ püspökeit, hogy oda 
papokal küldjenek tanulás céljából. S végül, hogy nem ellen
sége a náluk fennálló egyházi fegyelemnek, azzal juttatta ki
fejl'zésre .. hogy az antiochiai, szír pátriárkát Tappuoni Ignácol 
bíborossá kreálja. A pápa e nemes gesztusa nagy tetszéssel ta
lálkozik nemcsak Keleten, de egész Európában. 

Fáradozása nem hiábavaló, ha hic et nunc nem is jár 
kézzelfogható eredménnyel. Igaz az utóbbi időben nagy örömére 
szolgáll a szír rilusú malabárok Mar lvanios érsekkel való 
visszatérése. És legújabban a nagyszámú jakobita visszatérése. 

* 
A misszi6 szolgálatában is csak Krisztus pa·•1ncsának 

akart elegel Lenni. Határozoltan kimondja, hogy <'az Egyház 
csak azért alapíllalolt, hogy az egész világon elterjessze Krisz
tus országát·. (Rerum Ecclesiae, 1926. febr. 28.). Ezért nagy 
lelkesedéssel folytalja elődei hódító munkáját. Rómában misz
sziós könvvláral állíttal föl. A missziós munkában a hívek, rész
vélelél is~ sürgeti. Felismeri a bennszülött papság nevelésének 
fontosságát. Ahol csak teheti, szemináriumokat állíttat föl. Je
lenleg 18,000 növendék készül f~jtestvérük ~alh.atatlan lelkének 
megmentésére. 192-t-ben Sanghaiban nemzell zsmatol tartott" s 
vele lerakja a kínai. k1;1Lolic~zmus ~ejl~désé!lek_ a_Iapját. A k~
vetkező évben hal kma1, maJd hal Japan puspokol szentel Ro-
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múbnn. Nagyban növeli az apostoli vikáriálusok és prefeklúrák 
számát. Itthon az Egvház hivatalos intézményévé teszi a misi
sziós egyesületeket. ~iindcnt, de mindenl a misszió szolgálalába 
állít: tudományt, művészelel, technikát, irodalmat stb. Teszi 
ezt azért, merl a földi értékeken túl lálj,a a végtelent, látja azt, 
ami örök, melyel minden földi értéknél és kincsnél nagyobbra 
becsül, az ember halhalallan lelkét. Az apostol szavát vallj!t: 
JU már nincs pogány, nincs zsidó, nincs barbár, nincs szkila, 
nincs szolga és szabad, hanem minden és min<lenben Kr-isz
tus~'. 

* 
Trónralépése meghozza a púpaság .4i:uuerénitásál. XY. Be

nedeknek a béke galambjának a halála után a fpgyver·ek ug~·~m 
elescndcsedlek, dl• békesség még nem szállt az l'mherszívl·kbc. 
~lég forrt egész Európa. ~laguk az olaszok is ér·ezlék, hogy a 
lihl'ralizmus és a szodalizmus haloLLilor·áL Lal'lja náluk s hogy 
pirkad már a sn•bb éld hajnala. S íme eljö 1929, fl'br. 10. 
amely szuverén úrrá teszi újr·a a pápúl . Oszintén ön·cndünk, 
hogy így van, s földi halalmunk a legkisebb halárok közé van 
szorílva. mcrl ez a kis ll•rüll•L az Pmbl'l'iség szeméhen álszdle
mül és fel fog oh·adni abhan a ,·égll'lenül t'ülséges isteni sn•
mélyiségben, amelyl•L alátámasztania és szolgálnia kell:. Igy 
nyilalkozik a nag~· pápa a lall'ráni l'gyl'zményr61. ( 1929. febr. 
11. Consist. bl'széd. j A szl'rz6dés ratifikálása után fogadja a 
diplomaták tisztelgő látogalás:'il s az új pápai állam ismét fpl
veszi a kapcsolalot az egyl'S államokkal, amely nemzetközi be
folyását a mull század liiH'ralizmusa megbénítani lörekedt•U. 
l'gyanez a hékeszerzö szelll·m sugallta, azt a szándékol, nwllyel 
a lelkek F6pászlora kereste a békél X émclországgal, és a jövő 
megmentése érdekéhen fl•lveLLe a tárgyahist a Harmadik Biro
dalommal. Xem a pápál, hanem az igazságot s a némel nép tör
léneli érdekeit érle kudare, mikor a világi hatalomnak a ter
mészeles halárokon túllépi) akarala meghiúsította a pápai bé
keszerző szándék éll•Lléválásál. A Xémelországban mindinkább 
érvényesülő új pogányság és a nemzeti szodálizmus lé,·es és 
kárhozatos alaptanításai kárhoztatására kiadja a «.llil brennen
der Sorge» című enciklikájál. Tiltakozik az ellen, hogy az állam 
vagy faj önmagukban jogos értékeit legmagasabb normává 
emelve. összezavarják a dolgok rPncljél és látszal-alapot prólull
janak tercmleni egy újfajta totális államhalalom ürült•LéhiH 
fakadó kereszlény iildözésre. 

Honnan jött'! 

Evangéliumi tájakról, az evangéliumi szándékok nagy kül
dölle volt. A nagy, az Orök Király apostola, követe, aki nlindcn 
szociális, missziós, és kullurális tevékenysége mellelt is mt•g
maradt melegszívű, imádságoslelkű főpapnak, akit azért állíloU 
Krisztus nyája élére, hogy élele példájával és munkásságával 
dolgozzék nagy vágyán: «hogy mindnyájan eggyé legyent•k,. 
mint O is egy az AtyávaL:. Ezért nagy gondol fordítolt a papság 
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kiképzésérc is. Urbi cl orbi, szólt az «Ad catolici sacerd ot i 6> 
eímü enciklikájában, a papságról minl olyanról, a papi karak
lcrriil, jellemről személyiségről és végül a papképzésrőL Oda
állítja a világ szeme elé a kalolikus papol szentségi mivollában 
és hivatásában . .:Nem napszámos ö, aki napi bérért dolgozik 
és nem hivatalnok, aki hivatalbeli kötelességének mégoly lelki
ismereles teljesítése mellell 1n"égis csak gondol a saját hivalal
beli pályájára és az érvényesülésre. A pap inkább Kriszlus bátor 
harcosa, 6 Islen szolgája és a lelkek alyja~>. Kiemeli a papnak 
engedelmességét, majd rálér a pap tanulmányi felkészültségére. 
KI·iszluslól kapta magasztos hivatását és küldelését: <·:Tanítsa
lok mindcn népeket~> Ezért kell liszlába lennie az egész hit
és erkölcslannaL Dc ez nem elég legyen egészségesen modern, 
lwlományo:mn megalapozott, hogy így díszére lehessen Krisz
lusnak és az O Egyházának. ~em bels{) érzelem a hivatás, ha
nem lesti lelki és erkölcsi adoltságon kívü~ az akarat, mint pap 
áldozalleljcs, liszia életlel szolgálni a legfőbb Főpapot, Jézus 
Kriszlusl. A «Deus scientiarum Dominus» enciklikájában kor
szerű újítást hoz a papncvl'lés lerén. S nlinden egyébb a pap
ságot illet() inlézkcdésével, int, buzdít, lclkesíl, a jézusibb életre. 

A papságon keresztül akarja kialakítani a ma Krisztus ar
eál az összetörl emberroncsok szívében, akikben szélmorzsoló
doll minden nagyság, hit és lendület. XI. Pius ezt adta száza
dának, ez \'oll tulajdonképpen az ü földi története. De bármit 
is alkololl, a legnagyobbal mégis akkor Lelle, mikor életét aján
lolla fel az Isten ollárán a világ békéjéért Életének ez voll leg
nagyobb, legeszményibb l elle, merl ·<nagyobb szerelele senkinek 
sines annál, mint aki élctél adja barátaiért. 

* 
..\ nagy pápa XI. Pius élt, dolgozott, fáradt, szenvedetl s a 

fáradt ember végre megpihent. A tiara ragyogó fénye könnyes 
szemünkön még most is csillog, de a fej, melycn ragyogott, 
álomra szenderüll, és a homlokra, melyen fényei jártak, most 
már a mulandóság árnyékai esnek. Ezekel már nem üzheli el, 
sem gvertvafény, sem a kövek ragyogása, hanem csak a hit, a 
hálás emlékezet lobogó fáklyája. S most, amikor a nagy Elmenő 
áldolt neve előtt 3{>0 millió lélekben letérdel az emlékezés, 
hisszük, hogy <amíg élt nálunk volt az Istené, amikor meghalt 
Istennél Jell a miénk~. 

Fr. Lukács O. F. J/. 

FEL HASZ~ ALT IRODALOM: 

Sz{mló Antal: XI. Pius pápa. 
Nyisztor: Korunk szt•nljci. 
Glattfelder: E:t·cnél maradandóbh (::\fagy. Kult.) 
Kühár: XI. Pius pápa a kereszlény egységről. Korunk Szentjci. 
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Márialisztelet a katakombákban. 

Az a szenl örömhír, ami egy-kél évtized alatt Mezopolá
miától Hispániáig végiglüktelelt Augustus Octavianus birodal
mán, az a páratlan lény voll, hogy az Isten Emmanuel lelt, kö
zénk, a mi világunkba lépett. A meglestesülés volt az apostolok 
világiló evangéliuma. Kezdellől fogva. c szent valóságra, minl 
központi igazságra épül a kereszténység. Erre épült már a .Já
nos-evangélium: «Es az Ige testté Iön,és miközlünk lakozék)) 1); 

ez lett a szentpáli dogmatika sarokkö,·e: ' Isten elküldé Fiát, ki 
asszonyból lelh.2) 

, Mária üdvtörténe li jelentőségél a megleslt•sülés hittélelének 
e központi fekvése domborította ki. .-1 názáreti Szüz a Szenilélek 
mellett kimagasló szerepet kapott a megtestesülé.~ meglJa/ósi
lásában: lsten vérszerinti anyja, Theolokos lett. 

Az első századok irodalma, mű,·észcle, liturgiája, a kata
kombák több, nunl másfélezt•rén~s freskói mt•gdönlhcletlenül 
igazolják, hogy már az ősegyház fölismerle és mcgkülönbözlclell 
tisztelelében (hyperdulia) elisnwrlc :\Iária kivállságos üch·tör
léneti és dogmalikai helyzetéL Az ősegyház tiszlellt• :\láriál. 
Tiszlelele az evangéliumokban mcgjelölt3: dogmalikai alapelvek
ből fakacll és táplálkozott, amint t•zl kalakombai emlékeink :\Iá
riáról valJoll felfogása elárulja. A: ().~egyhá: irodalmában, míí
törellen hite J/ária lstenanyaságában, sértetlen .'izü:es.~égében 
töretlen hite Mária istenanyaságában, sértellen .~zü:es.'iégében 
és közbenjáró hivatásában. 

Vizsgálódásunk alapjául az ókeresztény fcsWművészt•lt•l 
vesszük, minl ami a legkézzl'lfoghalóbh és lt•gszt•mléllt•Wbh mó
don jl'lt•níli nu~g az üldözéskorabt•li t•gyház :\láriár6l vallolt 
felfogását és bensőséges márialiszlclelél. 

lsten .:lnyja. 

A katakombák máriakullusza kélséglelenül a Szenl Szűz 
legkiválóbb méllósága, Istenanyasága köré magasztosul. Az l'lsü 
kt•reszlények Krisztus istenségébe velt•ll rt•mlílhl'lt•llen hitt• szt•
relelel és mélységes tisztelelel fakasztoll a csodálatos Anya 
iránt. A földalatti Róma valamennyi :\lária-képc - az egyellt•n 
annunciáció ábrázolás kivételével - mindig anyaságában fl'l
magaszlalva isteni Gyermekével ölél>l'n, és kiváló méltóságának 
nwgfl'ldöen üln· ábrázolja a Szenl Szíízt•l.' \ 

1 ) Ján. 1. ll. 
2) Gal. 4, 4. 
8 ) lslenanvasága: Luk. 1, 32. :J:>. ,I:J. Szüzl'sst-gc: ~láll- l. 18. sk. Luk. 1, 

26, 3. 2:l Közf>cnjáró szerepe: Ján. 2. l -10, Hl. 26, 27. 
-J Az ábrázolásnak ezt a módjál egyedül az Istenanya számára tarlottál 

fenn az ókeresztény müvészek. Más l-desanyákat mindig oraus-alakhan fesle
nek melleltük a szlntén orans-alakhan álló JlVermckeikkel. G. Wilpert: Borna 
sotteranea. Le pillurc delle calacombe Romane. Borna. HJ03. 90. 2; 212; 2Hl. 
1 ; 243. 2; sz. képe. 
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.-\z Istenanya kimagasló méltóságára utal a názáreti angyali 
jelenés ábrázolása a Priscilla- és a Pietro e Marcellino-katakom
bákban.f>) Isten választott Anyja mint az ég és föld királynője 
üln• fogadja az ég követét, Gábriel főangyalt, aki a szentek 
szokolt öltözetében, tunikában, a vállán palliummal áll a ke
gyelemmel leljes Szűz előtt. Mária kiváltságos méltóságát ennél 
találóbban nem fejezhelle volna ki az ókeresztény művész. 

Az Istenanyaság kimagasló méltóságát domborítja ki a 
Domitilla-kalakomba Mikeás jövendölését megjelenítő freskója 
(229' .6 ) A Betlehemet ábrázoló tornyos falak előtt ül az Isten
anya. A próféta tunikában és palliummal áll előtte és boldog
nak magasztalja a várost: ·:De le, Efrála Bellehemje kicsiny 
vag~· ugyan .Juda ezrei közöll; mégis belőled származik majd 
nekem Izraelnek jövendő uralkodója».7) 

Az Istenanyaság kivállságos fönségében állítja elénk a 
Szcnl Szüzel a Priscilla, Domitilla, Callisto, Pietro e Marcellino 
nagyszámú Epiphánia-képe (60, 101, 116. 1; 1-!3. l; 212; 
2:H. 2; 239 stb.,. E képek tárgyát a Máté-evangélium története 
szolg:111alta: Bölcsek jövének napkeletről ... és bemenvén a 
húzha, megtalálták a gyermekel anyjával Máriával és leborulva 
imádák öl. I~s megnyilván kincsesládáikat ajándékokat adának 
neki, aranyat, tömjént és mirháb.B) 

.\z üskercszlény művészek az ajándékáladás pillanalát örö-
kílik meg. ' 

.\ Priscilla-kalakomba legrégibb, a II. század elejéről szárma
zó Epiphánia-képén síma hajjal, szűkújjú tunikában, egyszerű 
támlanélküli széken ül az Istenanya, ölében a Gyermek Jézus
salY) ..-\ késübbi eredetű freskókon már sokkal több díszítés 
és magastámlájú trónszék szerepel ( 116. l; 14-t; 166. 2; 172. 2; 
23H. \ A Domililla-katakomba egyik, már a IV. századból szár
mazó freskóján (239) a Szűzanya díszes bőujjú ruhában, 
gyöngysorral a nyakán égreemelt szemmel megdicsőülten tró
nol a hódoló bölcsek elölt. Finomművű sárga fejkötője alól 
lágyan omlik ki díszesen göndöríteLl haja. Az isteni Kisded 
szintén bö ruhában, göndör hajjal pihen Édesanyja ölében és 
kedves mozdulallal az aranypénzek után nyúl, amil a mágusok 
t•lst•je tálcán nyujt feléje. . . . 

A bölcsek , ante pedes ~l ariae~~ - mmt Prudentius a ka
takombák e képeinek szemlétetében nevelkedett ókeresztény 
köllü mondja1°,' - a királynői fönségben trónoló Istenanya 
lábainál liszll'letük jl'léül állva nyujtják át ajándékaikat és 
uvakran kis meghajlással nyilvánítják hódolatukat. Rövid sár
g~'tsszürkl' \(i()', múskor kelt• l iesl'n tarka (ll O. l) öltözetük az 

''; Anton Wehe1·: ~?~e Ho«=:mis<;hen Ka.takomben .. 1906. 1~~ sk: , , 
,; l A szöveghen elofo1·dulo szamok Gmseppe Wilpert elobb 1dezett kep-

gvüjttmlénvének so1·számát jelzik. 
• • • 1 Mikcás ,j, 2. .\ papi fejedelmek a napkeleti bölcsek érdeklődésére 

)likt•ás e szavaival feleltek. )lá lé, 2. 4 -6. 
M! Máté 2, 1-·-11. 
:•) Wilperl ~· m. 177. . . _ 
10 1 Prudt•ntms :\poth. b-J2 sk. l\hgne PG. III. 97 a. 
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előkelő perzsák ruházata. Fejüket frigiai csákó födi. ll) Számuk 
a római hagyományokhoz híven rendesen három. Máskor, kü.
lönöscn, ha a részarányosság úgy kívánja, a szír és örmény 
hagyomány szcrinl kél, illetve négy mágust is szerepeltelnck~ 
,amint ezt a Domitilla, illelve a Pietro c Marcellino egyes 
Epiphania-képein láthaljuk ( öO; 116. 1.). 

Ezeken az ősi Madonna-képeken az Istenanya méltóságos 
fönsége, a kifejezés komoly és józan előkelőségc az uralkodó 
elem. Itt még hiányzik a későbbi korok Madonna-arcainak bá
ja. E képl'k királynői alakján tündöklik az Istenanyai méltóság, 
de hiányzik az édesanya és gyermeke közölti meleg kapcsolat 
kifejezése, amil nem írhatunk mindcnkor az őskeresztény mű
vészel kifejezésformai nehézkességének rovására. A katakombák 
l\ladonna-areán az üldözéskorabeli kereszlénység élel-halálhar
cának keménysége érzik. 

Liturgikus és irodalmi emlékeink lanilsága szcrinl a kata
komháli c királynői alakjában az ősegyház ~!ária Istenanya
ságába velcll törellen hilél és az Istenanya iránti mélységes 
tiszteletetél örökiletlék meg az ókeresztény művészek. 

Az Istenanya neve, minl édes illat lebegett a bollozatos sír
kamrák üldözésfélelemtöl terhes levegőjében. Az őskeresztény 
egyházatyák miívci, a katakombák Kriszlusra vonatkozó nagy 
gonddal felépítell imái t dc vannak tiízdcln· a 'natus ex ~r aria 
Yiraine va<1Y a vele e!!vértelmií diatum ex Yir<rine és hasonló l:> l:>< U< l:> 

:l\Iária Istenanyaságát ünneplő kifcjezésekkcJ.l2) Az Apostoli 
Konslitueióban nwgőrzöll legösibb sZl'ntmiseliturgia köz\'elle
nül az ální.ltozás legszentebb pillanata elölt a megtestesüléssci 
egyült ünnepli a Szcnt Sziíz Islenanyaságát: Sziízből szülclett, 
lestből szülctell az Isten-Ige. a szerelett Fiú ... Szűzanyától szü
letctt a világ núnden szülöllének Alkotója >. 13) Bartmann való
színűleg e legősibb liturgia alapján meri azt állítani, hogy nem 
mulaltak be c sírkamrákban szenlmisél és nem szolgállattak ki 
keresztséget, mclyben isteni Fiá,·aJ együtt az !stenanyát nem 
ünnepellék volna. 11 , ~lária Istenan~·ai méltóságát domborítja 
ki az apostoli eredclií hitvallás is, amikor egyencsen a Szeuliélek 
mellell biztosít hel~·ct a Sz l' nt Sz űznek: ·qui natus est de Spiritu 
San do ex ~I aria Yirgine .15. 

Hcflcktorként világítja meg a katakombák ~Iadonna-képei
nck valódi tartalmát az ősatyák ~láriáról vallott felfogása is. 
Szenl Ignáe: «A mi Istcnünkl'l, .Jézus Kriszlusl ~!ária méhéhen 

11 ) \'igouroux: J> ici ionnai r(' d t• la bit dc l Y. Paris 1 !128. 51 i -:J 18. 
12 ) Szenl Ign:ie: Eph. VII. 2. Smyrn. I. l, :\lignc P(r. V. ti:ll, 707. Szenl 

J'!szli!~: D~~l. (~lm !Eipl~. fj·. ll'!. ~:;. 7X, 100, 120. :\pol. l. 22, ~ü .. P<:_I. VI. 5ü7, 
5t9, h.J1, hJ8, IlO, t<>4, .16.1, 398, Szcnt Irén: Adv. llae1·. III. 16. 3, <>, l. 10. t~ 
PG. VII. !!22. !121. ;;:;o, Origcnt•s: Pt•ri arch. l. p1·cph. t, PG. XI. ll 7, ln L tH'. 

hom. VI. XIII. PG. 1811, 1812, Const. Apost. III. 6, VII. 26, VIII. 1. 12, PG. 
I. 770, 1034, 10ü3, 1102. 

1a J Const. :\pos l. VIli. 12. PG. I. 1102. 
14 ) Bartmann: :\l aria im Lich tc des Glaubens und der Frömmigkcit. Pa

<ieborn. 287. 
16) Dcnzinger-Ban~nvart: Enchiridion. 1928. 2. 
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hordozla-- 16 ;; Szent .Juszlin: Az Isten Fia ... » az Alvaisten akara
Lából szülelés állal jöll e világra>;l7); Szent Irén:~ Máriának az 
angyal örömhírl hozoll, «hogy hordozza az lslent-,18) · Terlul
liá~I: ds len eltűrte, hogy egy édesanya a méhében vi~elje;;19); 
Origenes: :\[ária <<méhében hordozta az Isten Fiát» és <,szülte 
az Emmanuelb 20); továbbá Szent Athanáz-és a III. s lY. század 
nt~·áinak Theolokos, Istenszülő kifejezései 21) kétségtelenné te
szik, hogy az öskeresztény művészek az Istenanyának hódoltak 
a bollozalos sírkamrák királynői alakjában. A katakombák 
:\ladonna-képei nlinden pecsétes okiratnál hangosabban hirdelik 
az ösegyháznal\ azt a megingathalatlan hitét, amely Nazianzi 
Sze nl Gergellyel egyenesen kijelenti: c Ha valaki nem hiszi hogy 
~lál'ia az Isten Anyja, az istentelen)).22) ' 

Szűz Anya. 
A katakombák legősibb, legszebb és legmüvésziesebb Ma

donna-képe a Priscilla-katakomba egyik boltozatos sírüregél 
'k 't" •"21 1 ?2' e esi 1 \ . ; ... . ). 

A műn~szt lzaiás kimagasló messiási jövendölése ihlette: 
a :\h•gválló szűzi születése. A kép baloldalán födetlen fővel, a 
filozófusok tógájában, lábán sarúval áll a nagy· jövőbelátó. 
Baljáhan íráslekeresel larl. .Jobbjának gesztusa, amit a balkéz 
mozdulata is kísér, a Szűzanyára mutat, nlintha mondaná: dme 
a Szüz ntéhében fogan és fiút szül; neve Emmanuel lesz».~S) Az 
Istennnyá,·á magasztosuU Szűz elmélkedésbe mélyedve ül egy 
támlanélküli széken. Ruházala egyszerű ·sárgásbarna tunika. 
Fl•jét lepel fedi, mely alól egészen símán fésüll haja keskeny 
sávban tűnik elö. Üléhl·n n ml•zílelen Gvermck kacsóival Édes
anyja után kapaszkodik és fl•jét a szenilélő felé fordítva bájos 
moz<lulallal húlratekint :\[ária fl•je fölölt nyolcágú csillag ra
gyog, jelezn.>, hogy a Szüzanya voll a hajnalcsillag, aki meg
ciiizte az igazság napjának fölkcllél. 

A Priscilla e Madonnája az egyetlen a katakombák nagy
számú :\lária-képe közöll, ahol a művész nem hangsúl~'ozza ki a 
SzPnt Szüz Istenan~·ai méltóságát az édesanya szeretetének rová
sára. A Priseilla :\ladonnája és az isteni Gyermek közölt benső
ségl'"i melegség érzik. A Szent Szűz gyöngéden tartja mindkél 
kezén• l az isteni Kisdedel; a mezílelen Istengyermek pedig édes 
ml'legséggel öleli ál ~(.te~anyját, ami egészen szokatlan a kata
komb~H: más :\ladonnamal. 

.. : l>l'us enim noslet· .Jesus Chl"islus in utero gestahrs est a l\lal"ia . 
Eph. XYIII. ~- p(;. \". ~i;)\1: _ 

1• , .\po 1. I L pm C hns l. PG. V l. -lJ l. 
1s', <Ul pot"lat·l·L Deum> . .-\11. V. XIX. PG. VII. 11i3. 
l!') Dl• patienlia Ill. P~.. Il. 1~32. . _ 
~o J In Ltu•. ho!n· VII. Cm~l!"a Cl•ls~r~ l. 3J. _P.G. ~I!I. !~17, XI. _727 ..•. 
21) Conlt·a .\na nos J II. .M. IV. .1a. PG. XXVI. 3{);l, a2 t. .\lexandrmt 

Szl•nl Dl!nes (t ~li.), PG. XXVIII. 131i-l. Eusebius Caesar·. Devila. Const. XLII. 
PG. XX. 1101, Cyl"iiL .\ll'x. Contra .Julian. VIII. PG. LXXVI. 901. 

2~) Episl. Cl. l. PG. XXVII. 178. 
2a) Iz. 7, 1-t. 
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lzaiás jövendölésének egy más ábrázolását is ismerjük a 
Domililla-katakomba egyik boltozatos sírüregében. A Domitilla 
~ladonnája azonban már a mágusok imádásánál megszokott 
királynői fönségben tartja az isteni Kisdedet (83. 1. J 

Az lstenanyát mint a szüzesség példaképét mulalja he a 
Priscilla-kalakomba másik felbecsülhetetlen értékű frcskója, 
amelyen egy Istennek szentelt szüz beöllözlelését jeleníti meg 
a müvész. (79-81.). A félkörös kép baloldalán idő~, szakállas 
férfi, a püspök ül vörös sávokkal díszített tunikában, fölötte 
dalmaliká,•al. Előtte szinlén bíborral díszílett dalmatikában a 
beöllözlelendő szüz áll; kezében papírtekercset tart valószínü
leg a fogadalom szövegével. A fátyolt egy félig mögötte álló, 
t•gyszerü zöld tunikába öltöztetett ifjú, a diákonus tartja. 

A k~p jobboldalán a Szent Szüz ül födt•tlen t'ön~l\ bíbor 
sávokkal szegett hosszúujjú fehér lunikában. Karján a mczíle
len Kisded az lzaiás-jelenel Gyermek-Jézusára cmlékt•zlct. 
A Szüzanya a szokott komoly és méllóságtcljes tartásban ül. 
Tekinlele a kép másik oldalára, a püspökre esik, aki éppen bc
szt'>dct mond az előtte álló szüzhöz. Karjának mozdulata, ki
nyujtott mulalóujja és tekintete a Szenl Szűzre irányul, minlha 
Szent Ambrus szavait mondaná: ·.· Leánvom öl utánozd~>:?! J 
Szent Kelemennek tulajdonított egykorú szüzekhez szóló lt•véÍ
Iel: dsten Fiát, Urunk .Jézus Kriszlusl szüzesség hordozta mé
hében. A testet, amit Urunk magára veU, a testet, amelyet l' vi
lágon kínszenvedésre szánt, szent szüzességből öltött magára. 
Legalább ebből értsd meg, mekkora a szüzesség kiválós~1ga és 
méltósága: .25) 

A Priscilla-katakomba e freskója bt>mulatja, hogy ki voll 
az ősegyház ama hősies leányainak példaképe, akik Tertullián 
közmondásos szavai szerint jobban féllek a kerítőklöl, mint az 
oroszlánoktól. De ha nem is maradt volna fenn e freskó, ez a 
színekbc merevedett tanu, az Ágncs«;k, Ct>ciliák, Kalalinok élcl
legendája rögtön elárulja, hogy a Szcnl Szüz életpéldája lt•lke
sítette ezekel a gyt•rmekleányokal a vértanuság kínjainak ht•roi
kus elviselésére: szüzességükért. 

Az Istenanya szüzességének kiváltságát az üldözéskoraheli 
Egyház irodalma és liturgiája is kihangsúlyozza. A Priscilla- és 

_ Domililla-katakombákban megörökített Izaiás-jövendölést az 
első szt•ntatyák nagy szereleltel fejlegcllék .. 2G) Szent Irén a II. 
század végén már mint az iSsök hagymnányát adja át, hogy (:a 
Szcntlélek lzaiás sza,·ai állal gondosan jelez le annak ( t"sodálalos 
szüzi) credelél és isteni lényt>gél (Emmanuel-voltál), aki a 
Szüzanyától szülelt•ll .2i) A legrégibb hitvallások az (Ssegvház 
imái, az egyházatyák iratai Istenanya méltósága' mclletl ·han-

2!) De instit. Yil-g. 87. PL. XVL :126. 
26) Episl. L ad Virg. VI. PG. L :192. 
26 ) Szent Jusztin: Apol. l. pro Christ. XXXIII. LIV. Dial. cum Tri ph. 

XLIII. LXXXIV. PG. VI. :J82, 410, 5tl7, 674. Szent Irén: , A H. lll. 9. 21 
1, 4:. IV. 2~, PG. VII. 870, 946, H51, 1018, Tcrtullián: Adv. ~l arc. ll. t :l. PL~ 
ll. .M8. Origt.•ttes: Con l ra Cc ls. l. :u. PG. XI. 726. 

~ 7 ) Adv. Haer. lll. 21. :>, PG. VII. B51. 
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gos~m hirdelik Mária érintetlen szi"tzességét is. A «natus ex Ma
ria>>~~oz mi~dig hozzáfű~!k a 1<virgin~)) szócskát, vagy csak egy
szeruen « V1rgo))-nak, Szuznek nevezik az lstenanyát 28) Ezért 
meri késöbb Szent Epiphán az antidikomarianiták elleni küz
delmében odakiáltani ellenségeinek: « Mikor és hol merészelte 
valaki Mária nevét kimondani anélkül, hogy nyomban hozzá 
nem Lelle volna: Szűz ?))29) 

Az ősegyháznak Mária szűzvoltába vetett hite az az orto
dox hi_t volt, amil I. Márton pápa alatt a lateráni zsinat hittélel
nek hirdetell ki: Mária Sz űz volt szülése előtt, szülésében és 
szülése után is. 30) Már a katakombákban ismétellen megörökí
ll•ll Izaiás-jövendölés is nemcsak foganásában, hanem szülé
sében is szűznek magasztalja a :\legváltó Anyját: «<me a szüz 
fogan és szül». A szűz szül! A' Priscilla szűzavatás képe pedig 
minden kélség nélkül igazolja a katakombák egyházának hitét 
:\lária mindenkori szüzességében. Mert ha az Istenanya nem 
Jell volna mindenkor, szülése eWtt, szülésében és szülése után 
is érinll•llen Szűz, nem állíthallák volna fönséges alakját az 
Isll·nnl•k szenlelt Iiliomos leánvlelkek elé mint követendő élet-
példát. ~ 

Közbenjárónk. 
De Hossi hozta először nyilvánosságra a Coemeterium 

:\lnius G Keleli :\ladonna .. néven közismerl, a Nagy Konstantin 
utáni időkből származó legszebb Madonnáját. Egy boltozatos 
sírüreg fölölt a katakombákban annyira megszokolt imádkozó 
alakban lárja ki karjait az Istenanya. Olében az Isten-Gyermek 
ül méllóságos tartásban, de nem <:orans)) alakban. ( t6:J. l; 207; 
208--209 . 

A kéJ>l'n első tekintetre föllűnik a külsö díszílés gazdag
sága. ami Kelet, pompakedvelésének . .-ómai hódításairól tanus
kodik. A Szűzanya szokatlanul bőujjú dalmatikáját széles sötét
kék csíkokkal díszíti, gondosan göndörített haját áttetsző ké
kesfehér fátyollal födi, nyakát pedig drágakő és gyöngyfűzér
rel övezi, a bizánci mestereklöl tanult művész. Az isteni Gyer
mek sötétbarna ruháját pompás bíborvörös sávok díszítik. A 
kép kél oldalán láthaló ~ < monogramm kétségtelenné teszi, 
hogy valóban a Gyermek-Jézust és Anyját ábrázolta itt a mű-
vész. · 

A katakombák sírüregei fölött ábrázolt «orans)) alakok kél 
gondolalot fejeznek ki: Az ókeresztény művész sokszor a sírban 
pilwnő megholl alakját ábrázolta. Ilyenkor a hátramaradt gyá
szolóknak azt az óhajál és kérését fejezte ki, hogy meghalt les,t
vérii.){ imádkozzon az ö üdvükért is. Egy gyászoló férj a Priscilla-

:!8) Sze nt Ignác: Eph. XIX. XX. PG. V. 659, 662, Szent Jusztin: Apol. l. 
:J2 :>-t Dial. cum Triph. 45, 8-t, 100, PG. VI. 379, 410, 571, 674, 710, Szent 
It·Jn: 1 .\H. III. 22, PG. VII. H55, Tl•rtullián: De virg. veland. 1. PL. 
Il. H8H, Ol'igenes: In Luc. homilia VI. XIV. XVII XIX. PG. XIII. 1814, 1837, 
18-12, 1850, Lúsd még 12. jegyzetel! 

:!9) Hal'r. LXXVI. 8, PG. XXXIX. 8:12. 
30) Dcnzinger-Bannwarl: Enchiridion n. 256. 
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katakombában hitvese sírjára ezt íratta: «Róma nyugszik itt; 
inu1clkozz Róma gyermekeidért és férjedérl». A katakombák 
sírfelirataiban nem ritkák az ilyen kifejezések: ,:Lelked már 
boldog, imádkozz sziileidérl!>> ,<Könyörögj nővéredérl!>> <(Könyö
rögj és esedezz fi- és nőlestvéridért!>> 31) 

:\láskor a vértanuk és szl•nlek imádkozó alakjál festelik a 
sírok fölé. hogy azok közbt•njárjanak a gyászolókért, és clhúnyt 
szl•relleikért. ·<Szt•nl vértanuk emlékl•zzelck meg :\láriát·ól ", 

Bazilla úrnönk, neked aj:ínljuk... leányunkat Cresl't•nsel ", 
Szl·nt Péter és :\lareellin fogadjátok szolgánkttl ... ,, - hang

zanak a kérések.:i2' GvönvörÍÍl'll szól a Ciriaea-kalakomha 
egyik fölirata: "· .. éll'lét1ek 'tnnusúgámll a szent vét·lanuk ll'sz
Jll'k Istennél és Kriszlusnál közbenjárói .33 ) Erunl advoeali! 
.\.dvoeala -nak. közbenjárónak nen•zi az lstenanyát is mát· a 

II. század végén Szenl Irén az ortodox l'gyház lanainak híísé
ges letéteményese. so~: :\li nl adY<H'ala . az él{)k és hollak közlwn
járó X agyasszonya keriUL az Istl•nanya az üldözés izgalmaitól 
hányatoll őskeresztény hh·ek sírja fölé. 

Dl' nemesuk a sírok fölölt találjuk meg a :\[ária ~uh·o<'ala, 
képét. Kalakombai emlékl•ink, a különféll' érmek, sírfl'liralok 
és szarkofágok több hasonló :\ladonna-úhrázolásl nwgiiriztek. 
Különös fig_n•hnct érdemt•hwk azok az aranyozolt ü\·cgpohár
kák (vilri dorali \ amel~·ekel az agapékon kívül sok esetbl•n a 
szt•nt Yér befogadására is hasznúllak. E díszes pohárkák kellös 
talpa "közé aranylemt•zn• vésell ,·agy ft•stell képt•eskéket hc
lvezlek. 
· · Ezeken az üveglelctekt•n is g~·akran találkozunk a Közbcn
járó X agyasszony képén• l. a:. Sokszor kél, az O- és az ('jszö
velségcl ábrázoló olajfa közölt úll orans alakban, máskor 
Péter és Pál, a két aposlolfl·jedclcm közöll, minl a kép W
alakja, kitárt karokkal imádkozik. Az ősegyház Mária kima.gasl6 
méltóságáról és legfőbb közbenjáró szercpéről vallolt reHogásál 
az ókereszlénv művészel ennél határozoltabban semmh·el sem 
fejezhette volna ki. 

A Közbenjáró Szenl Szííz ábrázolása a katakombák korá
nak második felére, a 111.-1\'. századra esik. Irodalmi t•mlé
keink azonban kezdellől fogva lanuskodnak az ősegyház :\lária 
közbenjáró hinllásába velell áhitatos hitéről. 

:\[ár a százas évek közepén Szent Juszlinnál, azután Szent 
lrénnél, Terlulliánnál. Orig('nl·snél és a többi alyáknáJ.36 :\lá
ria már Évával szemlwúllílva úg.'· szen•pel, minl az ii híínénl'k 
~il'ngeszleWjc. f~va a sátán kísérlését·e e~gedl'lll'nségc állal oka 

81 ) Kaufmann: Handbuch dt•r altchristlichen Epigraphik. Freiburg. 1917. 
203-·204. o. 

S2) Wilpert i. m. 427, 
sa) Kaut'lnann i. m. 20:1. 
st) AH. V. 19, 1. PG. VII. 1175. 
a:;) A. Weher i. m. 139, 18:1-188. 
:l6 ) Justin: Dial. cum Triph. n. 100, PG. VI. 710, Szenl Irén: A. Il. Ill. 

22. 4. V. HJ. 1. Pr.. VII. 9.)8, 1175, Tl•rtullián: De carne Ch. PL. Il. 782.. 
.Ter. Cyrill: Cal. XII. :i. 15, PG. XXIII. 7·ll. . 
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lelt az emberiség halálának (causa mortis); Mária pedig alázatos 
t•ngt:delmessége által Évának közbenjárója (Virginis Evae Virgo 
JlarJU advocala), és az egész emberiség üdvének oka lett (causa 
salulis). · 

Origenes a katekumeneknek tartott homíliáiban Mária köz
bt•njáró szerepéről minl az Egyházban általános hitről beszél. 
Tanítása szerinl Kereszlelő Sz en l J án os Mária közbenjárása 
és közveUtése által szenlelődött meg. d\lielőlt Mária jött volna 
és üdvözölte volna Erzsébetet, nem ujjongolt a gyermek annak 
méhében, de mihelyt .Yiária szólt ... ujjongolt öröméhen, .. 37) 
~l{rshol így okoskodik az alexandriai iskola kimagasló vezére: 
H a JI ária jövelelér.c és üdvözlő szavaira örvendett a kisded 

és Szenllélekkel lell el Erzsébet már az elsö órában, mennyi 
hasznot merílhelelt Szenl .J á nos JI ária háromhónapos szeretet
szolgálata alall. Jlcrl lchelcllen, hogy az első órában ujjongott 
a gyermek és a Szeuliélek löllölle be Erzsébetet: a három hónap 
alall pedig sem János, scm Erzsébet nem mcrílett hasznot az 
lstenanya és az CdvözíW kö=vellen közelségéböf».SS) 

.\ szenlalyák Jlária-Éva szembeállítása, Origenes idézett 
szavai bizonyítják, hogy az őskeresztény lélek hitében, ha nem 
is önludalosan, de csírájában olt élt a Közbenjáró Istenanya 
kegyelemközvetítő szerepe is. Szenl .J á nos Mária állal szentelő
döll nwg, Szcnl Erzsébet Jlária által lelt cl Szentlélekkel, Éva 
és az egész emberi nem Mária által nyerte vissza _üdvösségét. 
Aligha fogunk lehál esalódni, ha a föntebb ismerlelett az olaj
fák. vagy apostolfejedelmek közölt álló Jiudonna ábrázolásá
han is az ősegyház e csírában élő hitének megnyilvánulását 
láljuk és az üvcgleh~lek :"J[adonna orans ·-ában az új Évát véljük 
felismerni, aki állal kap az egész O- és újszövetség, az egész 
Egyház minden kegyelmet. 

A kalalwmbák másfélezeréves freskói, az első századok iro
dalmi t•mlékei, az ősegyház liturgiája megdönthetetlen bizonyí-· 
Lékokat szolgálnak az Egyház :Máriáról vallott lanainak és 
J[ ária-liszleletének apostoli" eredetéről. V ázlalos tanulmányunk 
minden ellenléles ·protestáns vélemény ellenére is igazolja, hogy 
a katolikus Egyház Mária-tisztelete az ősegyház drága hagyo
mánya, nem pedig az ephezusi zsinat korának hitbeli eltéve
lyedése. Hisz még alig halt meg Szent J án os, a Szüzanya Krisz
tus-rendelte oltalmazója, amikor a Priscilla Izaiás-jövendölését 
és az t•lsö Epiphania-képet fcstették. 

Dl• ókeresztény emlékeink igazolják azt is, hogy az első 
kl'rl'szlénvck Jlária-lisztelcle éppúgy, mint késő utódaiké a 
Szenlírásban mcgjclöll, dogmatikai alapokon nyugszik. Az l'l
ső századok emlékei kétségtelenül bebizonyítják, hogy minden 
alapot nélkülöznek azok a protestáns-raci-onalista föltevések, 
amelyek az egyszerű lelkek polileist alörekvéseit, a primilí~ 
ember érzéki (sensilív) igényeit, vagy egy kis freudista ízzel 

:l7) In Luc. hom. VII. PG. XIII. 1817. 
:1s) In Luc. hom. IX. PG. XIII. 1822. 
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·éppen a nőtlen katolikus papság nöeszményhajszolását vélik 
Mária-liszteletünkben felfedezni. A keresztény lélek Mária-tisz
telete annak a napbaöltözött Asszonynak és annak a csodála
tos Szüznek szólt, aki karjain hordozta az egész emberiség üd
vösségét, aki által Emmanuel lett az Isten. 

FELHASZNÁLT FORR..\S:\Il'~KAK ÉS SEGÉDKONYVEK: 

G. Wilperl: Roma sotleranea. Le pitiure delle calacombe romane. Home. 
1903. A. Weber: Die Hoemischen Kalakomben. Regensburg. 1906. Carl l\1. 
Kaufmann: Handbuch der allchrisllichen Epigraphik. Freiburg. 1 Hl 7. J. Bou
rassé: Summa Aurea de laudibus Bealissimae Virginis Mariae. 1862. Kirch: 
Enchiridion fonlium historial' eccesiaslicac antiqual'. Freiburg. Hl28. Vigou
roux: DicHonnaric de la Bihlc. IV. Paris. Hl28 .. \. Dales: Diclionnait·e Apolo
géliquc de la Foi Calholique. III. Pads. 1!126. E. :\langcnol: DieUonnaire de 
Theologie Calholique. IX. I -II. 

P. Gyula O. F. JI. 

Szél-lát6 beszéde. 

Szél-te.•ílvér megráz sok s::áz levelet, 
Sejtelmcs susogó nagy égi követ 
.4. szél ... Csak bes::N halkan, =i::egiín, 
S hirdeti, hoyy erms::er elhal a:: eriím. 

Bennem is imbolyog könnyesen a s::él, 
Hallga/om: sok váyyról, könnyr()[ mesél. 
Hogy nem tehetiink mási, hát ,-,írunk, netwtünk, 
Egy könnycseppbe sirjuk rejlett életünk. 

Sok síró vágy, sok síró üzenet, 
Yan-e rátok vigas:: felell'i? 
l'an-e még elnyujtott vágy-pihené.-,? 
Sok könny-halálból örömre születés? 

S a szél susog: les:: pihenh, 
1\.ikel majd a sok könny-vetés, 
A sok könnyböl örök Édeni aralunk 
S a könnyböl örömre kelünk ki magunk . 

Fr. Pelbárt O. F. JI. 



Szent István és a magyar család. 

(Folytatás.)" 
Hogy a szentistváni család-eszmény mily termékeny talajra 

laláll a magyarság jobbjainak szívében meghatóan bizonyítja 
Kézai, aki <<:\!agyar krónikájá:>-ban az ország Péter alatti álla
poláról így ír: <(Péter szerfölölt kicsapongó volt és inasai fék
lelen bujaságukat csúfosan űzve a magyarok nejeit és leányait, 
ahol csak Péter király járt-kelt, erőszakosan megfertőztetik va
la. Látván az ország főpapjai és nemesei nemzelünk bajait, 
nwlyck a törvények ellen történtek vala, kérék a királyt, pa
rancsolja meg embereinek, hogy utálatos viselkedéseikkel ha-
ladéktalanul hagyjanak föl». · 

A szentislváni magyar család mindinkább halad a család 
kt•n•szlény szellemű kialakulása felé, mert bár Szent István 
XXX. l. dkke szerint a házasság még felbontható és a házasság 
ft•lhonlhalallanságának elve a gyakoriali életben csak jóval 
késöbb érvényesült, mégis már _Szent László királynál a sza
holesi zsinat határozalaiban benne van a felbonlhatatlansággnak 
t>ln•: Ha a férj ncjél házasságtörésen kapja és ellene pert indít .. 
ez a kánoni rendelelek szerint vezekel s amint vezeklése végetér, 
férje ,·isszaveheli, ha akarja, de ha nem, elválva élnek, de új 
házasságra egyik sem lépheb. 

~Iéginkább érvényesfill a felbonthatatlanság Kálmán király 
lört,ényeiben: Ha valamely nő férjétől megszökik, adják vissza 
neki annyiszor, ahányszor megszökött, mert az írás azt mond
ja; .;amil Isten egybekölöll, ember el ne válassza.). Kálmán a 
szcnlislváni nyomokon a család elleni bűnöket az Egyház ke
zeibe adja, mikor elrendeli, hogy a házasságtörők bírája a püs
pöl~ és a főesperes, a. gyerekgyilkos anyáké pedig csak a fő
t>SJ>l'rl'S. Dc a tulajdonképeni keresztény család végleges alap
júl l'Zen határozalával veli meg: '<A házasságkötés a templom
han. a pap jelenlétében, alkalmas tanuk előtt az átadás bizo
nyos jclé,·el történjék· ,. mert e rendeletével megszüntette az 
alallomos· házasságokat és a ·nem Egyház előtt kötött há

zasságot érvénylelennek nyilvánította ki. Hogy e törvények
IH'k mcg,·olt a halásuk és a középkori vallásos szellemben na
gvon sok családot lehetelt találni, akik családi életük jó hírne
v~re igen sokal adlak, és az egyházi rendelkezések szerint ve
t<.'llék meg családjuk alapját, bizonyítja egy a Pray-kódexben 
lévö házassúgi misl'. melybcn még a gyűrűröl is szó van, me
Ivel a pap a házaslútsak ujjára húzott. 
· A. X/JI. század családi élelére veszélyesek v~ltak a kúnok, 
akik ha szerét tchellék, a kereszlény magyar nőt elcsípték és 
nöi 'b(~csüleléWl megfoszlolták. Ezért rendeli el IV. Béla ki
rályunk hogv <<ha valaki nől becstelenít meg, olyan büntetéssel 
lakol m'cty a kézcsonkításnak felel meg. ugyancsak ő a családi 
étel liszlaságának megóvása miatt elrendeli: «Mivel a becste
len nőknek, akik lesliiket hitvány pénzért áruba bocsájtják .• 
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közbenléle a vétkezésre alkalmat nyujt és sok jóravaió em
bernek liszleségél meggyalázza, semmiféle egyházi, világi, sze
mély meg ne tűrje, hogy városában, várában, falujában, házá
ban vagy birtokain ilyen egyén tartózkodjék». Az országos tör
vények és zsinati határozatok a magyar nemzet családi életél 
kimüvellék, megnemesítették olyannyira, hogy a Váradi Hc
geslrum a XIII. század elsö feléből már csak egy házasság
törést és hét leányrablást említ. 

A ('sal:ídi élet liszlaságán esett szeplöt ezután a magyarság 
még a királyi trón közelében sem tűrte meg, mert Kún l .. á.~:lót, 
«kinek jobb érzése leljesen kiveszett s nemcsak kún ágyasaival 
dorbézolt és kéjelgell, hanem a kúnok miatt az országban a 
botrányok napirenden vannak és az egész ország ingadozik, és 
fennállása forog kélségben '', elílélle, és mint Kézai írja, kró
nikájában: "királyi tekintélyére homály borult és személyélöl 
megvonta a nemzel a lisztelelet és megbecsülést''· 

A szen/istváni családes:mény azonban csak a magyar· lo
vagkorban valósnil meg. Ez a kor termelle ki a n{) pszményi 
típusa il: a tiszta sz űz, a lovagkor költészelében dicsfénnyel 
ön•zell hitves és anya a kerPszlény felebaráti szerelel szolgá
lalában áldozatos élell•t élö özvegy alakját. E kor legfénye
sebb tette a nőtiszidel és az erkölcs ideálkora, melynek l'gyik 
föerköll'sc voll: . A fenntartoll asszonyi méllóság, nem vak 
imádás, azaz múlékony ingl•r, hanem igaz lisztelel bélyt•gzé 
azt . .A marmar louagkor c.mllídi élete nem kél te.~t idfJleges 
kapcsolata, hanem a lelkek örök rokonsága. A családi élet alap
ja az ér:elmi egység, dc ez nem a ll•sli vágy szülötle, hanem 
a lelki összeillés nwgsejlése. , :\'em \'ala lesti szerel em ez. ha
netil tiszta homlokú, világos SZl'lllŰ . A lovagkor ll'lket ker·l·s, 
tehát a lelkel veszi észre mindenht•n. A magyar lontgkor esaládi 
életél szinle a gótikához lehelne hasonlítani, mely ég felé löréi 
lendülellel néma. de soha cl nem halkuló Te Deummal hirdelle 
az Isten dicsőségét. 

EtWl ke:due a család sorsa a: édesanya :wrsa les:, mer·t: 
bár a családalapító mindig az apa a esalád erkölcsi funda
mentuma az édesanya. Az ap(ll nl'lll veszi körül az a fínom 
poézis, mely az édesanyát ön·zi, nem öltözteti fénybe a puha 
szerelcl, az önfeláldozó gyl•rmekncn·lés nimbusza. ű az élet 
küzdő napszámosa töri az ugar·t, szcrszámol forgat, gépet kezel, 
hog~· kenyér legyen a esalád asztalán és ennek a kenyérnek 
minden falatjál vcn·jlékes nn(nkával ü esikarja ki az élclWI. 
Ezért a ('Saládban úg~· jl'll'nik nwg. mint a csalalér·röl Hipor
füstös ar<Tal, gyürl ruhúban hazalérii kalon<t. ~lagával hozza 
az ismerellen rémek, esalák és hahl.ljárús levegőjét. Az édes
apának élelszaga van. Érzik rajta a férfi kimélctlen harcainak 
levegője és ez megfosztja a békés családi körben uraikodú 
poézislőL 

. Dc az édesanya az egészen a családé. Az anyai öl a ('sír·ája 
mmden emberi leltnek és emberi kullúrának. A hű anvai kar az 
az erős alap, melycn a népek üdve és áldása nyugszik; az eljö-
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.venclö idi)k minden jóléte és ba/sorsa, áldása és átka az édes
:any~k kezében van. Az anya magasztos hivatása, hogy az em
berf!ának, kit az Isten neki ajándékozott, a tőle telhető legjobbat 
nyujlsa, hogy ép lestlel és lélekkel járhassa a földi élet kö
Leles~~~~inek és az Isten parancsainak útját. Az igazi világura
lom orok parlamentje az anyai szív kamráiban ülésezik. Innen 
hangzik el hadüzenet a régi világoknak, innen nyilnak új per
SlWklívák a boldog korszakok lávlataiba. Vasból öntött biro
dalinak fejlődlek ki a matrónák anyai ölén és acélkemény ha
lalomlömbök olvadlak szét a heterák kéjelgő keblén. A csa
lád moráljál legjobban az anya sértheti meg s ahol az anya 
moráljában hibák vannak, ott a család elveszett. A család meg
nwnlése csak a nőn keresztül vihető végbe, merl a nők hivatása 
nemcsílfmi, fékezni, szeretni a családi tűzhelyet és annak hajtá
sát, a gyermeket. Ezért forrt össze az édesanya sorsával any
nyira a magyar családi élet sorsa . 

. lz e/,.,{) vállo=ásl is a lovagkor szen/isiváni családeszmé
nyén a nö megváltozolt helyzete hozta, melyet a barokk élet
e.'izménye okozott. Ez az életeszmény hierarchikus, az ember 
egy hatalmi rendszer láncszeme, ennek feje az apa, aki a maga 
hatalmi rendszerében akarja tartani gyermeke érzelmeit is s 
mivcl célja házának, halalmának vagy birtokának fenntartása, 
c.·mwk végn·hajtásában a tulajdon gyermekét is csak lelketlen 
t•szköznck tc.•kinli és belekényszeríti a családi politika szol
gálatálHt még a boldogsága árán is. A barokk csálúd nem mint 
ér=elm·t egysf>g jön létre, mert a házasságot a szülők szerzik. 
Pázmány mondja: :A kert>szlény sz űz bízza háznsságát a szü
lein· és imádkozzék, hogy férje jó kereszlény legyen. A lányt 
nu·g scm hallgatják, attól szerelmct scm az apa, sem a kérő nc.·m 
kövell'lnck: Yoll ugyan némely, ki azon kérdést telte; ha vaj
jon szt>rt.•lné-e egymást az ifjú pár, de az efféle csekélység fe
it>It>trc sem tarlalolt érdcnll'snek:'. Pedig a családalapítás a nö 
sz:ímára lc.•sli és lelki felépítettségénél fogva többet jelent, mint a 
fért'inek, nagyobb, súlyosabb áldozatol és mihelyt kényszerről 
nm szó, a tragikum hordozója mindig az édc.•sanya, azért mond
ja Bc.•ssenyei: . Lcgnag~·ohh boldoglalansága asszonyi nemclek
iwk abban áll, hogy ifjúságloknak a házasságra szabad váhtsz
l<'ts nem adalik . A barokk felfogás szerint a családanya alan
lasabb Iénv. «húzi szolgálalra és gyermekek nevelésére termel!. 
hitvánY né.mhcr kit szigorúan kell tartani s kinek a házon kívül 
ninC"s kcr·csnintlója. A barokk családanyában nem ·bíznak. nem 
n·szik Iwmoh·an · . .\ barokk családi élet mégis kulfurális egy
st~!/ is. nwrl ·míg a férfi odakünn a ~~a.zál védi, a nö idcl.>t'l~l~ 
a esalúdol, gazda~ágol vczcl_, kereske<h~~ .. h~t kell, de lelJesth 
kötelességét, neveli gyermeket, s nem lorodtk a maga boldog-
ságával. 

A barokk családi élelén a feluilágosodás filozófiája iili az 
ef,.,{) ré.'il, d<' még jobban eltér ~ sz~nt_islváni .cs~ládeszmény 
nwgvalósításálúl. Az c.•mber eszermt oromre vagy1k. Ez nem 
lehet rossz, merl Isten oltotta az emberbe. Megindul egy álérté-
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kelési folyamat ég helyell, föld, Isten helyett ember, aszkézis 
helyett a kéj kerül az ember törekvéseinek súlypontjába. Ez a 
gondolat a családi élet megalapítására nézve azt jelentené, hogy 
a családalapítás szerelemből történik, azaz a család két ember 
ér=elmi egysége lesz. Csakhogy a felvilágosodott ember éh•tfcl
fogása sohasem következetes, éppen ezért e gondolatrendszt•rből 
önként folyó érzelmi házasság helyett éppen ellenkező gya
koriali következtelésekre jut: '<Alapítsunk családot anyagi okok
ból, hogy így a magunk jólétét és örömeit biztosíthassuk és 
kt>ressünk kárpótlást házasságon kívül a szerelembt•n. A sze
rt•lem és család két különböző dolog, az érzés, ez iizlet, de a 
kettő nem zárja ki ·egymást. t gy a rokokó családanya .·a mttlé
kony niámorok asszonya>), az örömnek és a mulatozásnak 
lepkéje, akiben a férfi csa.k <<mulatozási bábokat lekint és nt•m 
bt•csiil mást, mint a külső kellemet és a társalgási ügyességet. 
.-t. rokokó családi élete szabados, ér=éki és materialista. Eh·e: 

A férj se várjon asszonyától szívétöl soha többet. csak amit 
egy becsületes kalmártól, ez bármilyen szenlül is ft• l fogadja a 
kiválasztolt jószág félretételét, - mégis hazud - egész örömmel 
adja állal a legelsőnek, aki értük többet ád '). Ez a család nem 
törődik a lélekkel, érzéki örömök után fut, a férfi fclcWllcn, a 
nő ledér eszközökben egyik sem válogat. Ezért romlásnak indult 
a családi élet is, hisz az édesanya nem lelki támasztéka már s 
nem világítóoszlopa többé a családnak~ táncolva lebukott a 
férfi lába elé és a családi tűzhely lassanként megszünt a gyer
mekekre nézve is otthon lenni, mert csak átmeneli házzá alja
sodott le a házastársak szemében, akik csak nullalótársak és 
nem a gyermekeikért élő tényezők. Pár generáeión keresztül 
azonban el kellett jönni a reakciónak a rokokó szabadosságainti 
szemben, akkor, amikor egy nemzedék a saját élclén át érzi 
meg a családi élet erkölcstelenségének nagy tragikumát Ez a 
romantikus é/ets=emlélet, melynek s=emében a családi élet
s=entség s annak tisztaságáért a családtagok szintc életüket 
adják. Reakció. ez a rokokó szabadosság és barokk kényszer 
ellen; a sz ív, a szerel em és az t•rköles nevében szcntistváni 
alapon való ujjá fogalmazása és megvalósítása ez a család te
remtési és a házasság krisztusi gondolatának. 

A romantikus családi élei szent, nincs helye körüle játék
nak, kísérletezésnek. A család a szíven alapul, és hogy kit sze
retünk, az a szív dolga, nem függ sem vagyontól, sem szülctés
WI. ,:A szántóveliit is abból az anyagból parancsolta az Alkotó 
a világra, mclyb()J engemet. ki botránkozik nwg lt>l1ál bennem .. 
ha az élő virtusnak inkább, mint az aranynak vagyok imádója . 
. \ nő itt nem a felszabadulásáért harcol, hanem a ,{/zen/istváni 
családeszmény megvalósításáért, hogy így új értékelést nyer
jen, merl édesanya. A esalád a magyar romantikus felfogás sze
rinl két egyenrangú fél életre tartó szenlségi szövcts~ge, melv
ben mindkét félnek módosulnia kell, mert nem az ,:Én:) a fon
tos, hanem a közösség, nem az, hogy mit kapok, hanem mit 
adok. A romantikus édesanya a pipere helyett a komolyságot, a 
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tudák?sság helyell a sorsvállaló erőt, a könnyelműség helyett 
~ feltell,~n erkölcsösséget választja, mert tudja, hogy csak az 
Ilyen no lehet boldoggá. S az emberi élet célja a boldogság, 
~e a ~?l.dogs~g az erkölcsi élet tisztaságától függ. A roman
tika nm IdeálJa: «A jó anya és jó feleség, jó polgárné, jó gazd
a~szony.; b.?ldogságának forrása öntudata, érzele a teljesített 
'V,Iszonyi kotelezettségeknek s az ebből eredő szívnyugalomi>. 
Ez a magyar nő egész életretartó frigyet köt és ez az a keret, 
melyben egyénis~ge kiteljesedik: A család asszony ő feleség és 
anya. Ez az édesanya a férfinek többé nem cikk, hanem élet
társa, élele része és részben élete értelme is, lelke egy fele. 
erős lánc. Minl Bánk-bán mondja: <<Égi és földi mindenem szo~ 
rosan egybefoglaló erős lánc;), A halk, a törékeny édesanya, 
ki nagyságában és gyengeségében is örök nő, akit védelemre 
szorultságában is szerelni kell. A romantika harmónikus csa
ládjai bölcs neveléssel, erős utódokat adnak a hazának. A nem
zel jövöjénck alapjai ezekben a családokban nyugodtak. A ro
mantika esalád anyja, mint szerelmes és édesanya a nagy je
lenWs nemzeli feladatok hordozója s a férfi számára éppen 
felszabadult nőiessége erejével inspirálója és a gyermekekbe 
plántálója. 

11 romantika ellenakciójaként lép fel a liberalizmus család 
szem/élete, mely az állali szenvcdélyeknek az isteni törvények 
alól való felszabadításával a legszentebb társadalmi elemel, a 
szl·nlislváni esaládol semmisítelle meg. Itt a család degradá
lódott és átalakult két ember önzö szövetségévé, csak két em
ber érzelmi, gazdasági és biztosító szövetségévé polgári házas
.wírmá: a polgári házasság, aztán megszünlette a család sze nt 
kötdékl'il, a szenvedélynek vagy a pillanatnyi ingerültségnek 
föláldozta a gyermek jövőjét s az emberi szív legszentebb ér
zését. a SZl'reletel tetszés szerinti árúcikknek alacsonyHja le. 
A liheralizmus forradalmasította a család életét; a férfi lealázta 
a nöt, a nö túllicitált rajta, megölte önmagában a legszebb női 
és esaládi értékeket. A barokk kötelesség tudását, a roman
tika nöi méltóságát, tisztességét, szemérmét felváltolta az eroti
kum s ezt tölti ki a legtöbb liberális családanya életét. Az a 
esaládanva mimknáron modern akar lenni s ennek a bálvánv
nak érdt•kében feláldoz erkölcsöt, hagyományt, családi tí{z
helyet, férjl'l, gyermeket. Ezt a családi életet veszélyezteti a 
divatörület, s a házastársak idegenül élik le életüket egymás 
nwllell, nwrt az asszony <<modern , kifelé él s kisebb gondja is 
naovobh annál, hogy férjének melcg olthont biztosítson. Nem 
Jaili urális egység a liberális család, me rt hiányzik belőle a 
gvcrmek hisz a divathölgy, a tetszeniakarás és a hódílási 
vágv m~llell nem talál időt arra, hogy még gyermekekkel is 
bajlódjon. Dl' mégha van is gyermek, helyes nevelésről márcsak 
a szülök példája miatt sem lehel szó. Próbaházasság, pajtás
házasság haláridöre kötött házasság ebben a korban olyan be
vett fog~lmak, amelyekről bátran lehel beszélni mindenütl. 
Ennek a családnak életéből teljesen kikapcsolódoH a vallásos 
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Ilii, melynek követelményeivel szemben még a jószándékú em-
berek sem ismernek lelkiismereli aggályokat. El sem képzelhető, 
hogy ennek a miliőnek asszonya házias legyen, hogy szeresse 
az ollhonát, melyel unaltnasnak és egyhangúnak talál. 

Ez a kép nemesak az úgynevezett kullúr-oszlályokban lalál
haló meg, hanem megvan az alsóbb néposztályokban is. ~[ert 
míg a középkorban a magyar nép erős, a szentislváni esalád
t•szmény erköleseihez ragaszkodó volt, olyannyira, hogy «szinle 
esodálalos, mennyire ment voll a népesség nagyobb része a 
felvilágosodásnak, a családi és közélelet egyaránt megft•rlőz
Lelö bűneilőb, s míg a XYIII. századig önállósága a magyar 
jobbágynak semmiben sem voll. merl ha elérkezell az idö, hogy 
házasodjék, az urasági liszt paranesára nösülnie kellell, kü
lönben becsukták; s föl desura csak olyan vagyonjogi tárgynak 
lekintelle, minl az ökröt, vagy loval s bár családi élele is siral
mas voll, merl ha a férj meghall s özn~gye más földesúr jobbá
gyának neje lelt" a liszt visszatartolla elsö házasságbt•li gyer
nwkeil, kik aztán esak úgy, Isten irgalmából nöllek fel. mindt•n 
gondozás nélkül, vagy ami még gyakoribb, elkallódlal<. nwg
hallak; mégis Lönwgesen vannak okmányaink~ melyek azl hizo
nyíl.iák, hogy a magyar jobbágysúg szh·ében hor·dta a szl'nlisl
váni családeszmény képét, merl , hárman, négyt•n egy kenyér·re 
álllal< s egy családért dolgoztak, anwddig a szemfüles liszlek 
észn· nem vellék a esalásl, mely, ha kidt•rüll, ülöllék, verlék a 
szt•rencsélleneket, és l'lszedlék lölük mindenükl'l , mégis a esa
ládérl dolgoztak, addig a liberálizmus bár nwgadla a felszaha
dult jobb~igynak a esaládi éll'l szabadságát, de vele egyiill a 
szenlislváni családeszmény romlását is . .-\kilwk alkalma voll rá, 
hogy munkástelepek és gyári negyedek nyomorúságát közdr()) 
lássa, ahol a napfény és len·gö hiánya nwllell még a félig-nwd
dig emberhez mélló 2lt•lfl'lléll'lek is isnwn•llt•n fogalmak. l'lii1·~, 
Ludhalja, hogy a liberális kor alsó néposztályainak esalúdi élt•lét 
csak sötét színekkel lehel bemutatni. Olvan emberek millióiról 
van ill szó, a-kiknek életéb()) kora gyermt•kkoruklól a koporsóig 
kicslek az öröm, a derű, a kt•dél~·esség és a jólét fogalmai. akik
nek életében alig akad egyellen nap~ nwlyl'l emberileg szúlva 
érdemes volna leélni s akikre nézn• a lét esak lt•rhel és igazs<ig
lalanságot jelent. Ebben a társadalmi osztályhan az édesanya 
ht'lyzele kétségbeejtő. A korai dvir·úgzás, az érllwlii módon ko
rán ~eálló t•lér~éktelenedés~ a szakadallan igavonás, ml'lyt•l nt•m 
enylut sem a Jobb sors rl'mén~·t'. st•m az Islt•nlw vl'll'll hit; 
t•Zt•klöl kh·ánni tiszta eszménYi esal{tdi élelel, kt•n•szlénY t••·kül
csöket, gyermeket, hasztalan és hiábantló dolog. Hisz ételöröm 
alig jut nekik egyéb, mint az állali ösztönök kielégítése és a 
néhány órára feledést hozó illas kábulat A. munkásanva és 
gyermek sorsa többnyire sívár, céltalan, ideállalan vergődés, az 
örömtelen ifjúság és a sivár reménytelen öregség közöfL Hogy 
ezekben a körökbcn a felt•ség és anya, a gyermek és a családi 
élet örömei után nem sok érzés maradt, talán nem is csodálható . 

• -t szenlislr'tín:í .c.~aládi élet vál.~ága a világ/láború után kii--



vdkezelt be, oroszlánrésze van enne'k felidézésében a Iibera
liz•~?usnnk részben azzal, hogy nemzedékeken keresztül mindent 
t.'l,k<wet,ell, h~>gy a családi élelel forradalmosílsa és az anya-· 
sagol .cs a ltszla nőiességel gúny és nevetség tárgyává tegye, 
de masrészt azzal is, hogy a gazdasági, zabolállan óriások1 

n!an~~ulok letarolták a kisexisztenciák előtt azt a talpalalnyi 
lelmnumumot, amin n lábát megvetve önbizalmat kaphalna a 
esalá~~a!apílásra. Ez a család túlságosan ragaszkodott az anyagi 
ll'l1etosegekhez és ebben a házasságban, kél ember szövetkezelt 
ugyan, érzelmi alapon, de nem az utód nyugodt felnevelésére 
é:<; így a faj, a nemzel touábbvilclére, hanem egymá.<; védelmére. 
Ezzt•l tehát a család kél l'mber önző szövetségévé Jell· és a 
esaládi élet keretein belül helyet kapolt az önzés, n kishitűség 
t>s a gyávaság. Ez a családanya önzii szenl, aki hisz önmaga 
sérth~·telll'n éll'télwn, aki mindl'nt•kfl'lellntlónak tartja l'gyéni 
létét és annyira félti önmagát, hogy nl'l11 mer az élet közelhar
eaiha hoesátkozni: :\linl'k koekázlassam egészségemel a szülés
sel l'gyiHL járó nwgrázkódtalásokkal, amikor így sokkal nyu
godlabh élelel élek és kevésbbé pusztul finlalsagom is.;. De ugyan
ilyl'n Phhen a esaládban a esaládapa is, a meddö és a cinikus 
lcgtükélelesebh és leglázílóbh figurája, aki a c.<;aládot a legjobb 
eselben kél ember önzi) gazdasági és sexuális örömökel biztosíló 
szöueb;éyének tartja s aki ntgy ú mások állal megszerzell javak 
párnáin l ö Ili l'l ide jél, vagy gazdasági válságban él !~l an ka és 
jö,·e:le'em nélkül s a esaládi bajok által agyonterrorizálva ~gy 
hílja, lwgy Sl'mmi érlékl• nines az életének; de l'gyik sem 
isml·ri az élet igaz értékél, mert mindkellő fél az élet kemény1 

szigorú, dt• tl·n·mW alkalmailól. Ebb()) az elvből lesz szórván~·os 
engedményt az egyke rendszer, mely viszont az egy gyermek 
vúllalásán nl'm nwr túlmenni. A családi önzésnek ehhez a vál
lozatához esak annyit: «minden visszaküldölt élet, me/y a Te
remW/u): ez:el a felírás.<;al érkezik: «vissza, a címzeit nem fo
yadja el», nemzeli .<;zempontból kél életet jelent; egy meggyilkolt 
mayyUJ·t és egy helyébe bevándorló idegent». 

Korunk legnagyobb sebe és egyben a szenlislváni ('saládl•sz
ménytöl a legtávolabbi cllérése a meg nem alapítoll c.<;alád. A 
mai kor, a mindent az egyénnek jelszóval kikapcsoHa az embe
rek gondolkozásából a közösségekért áldozalothozó erényeket 
és l'ZZl'l olyan n~nyhe, önmagátféltő embertípust termell ki .• 
mcl~· elégikus cgóizmusában állandóan önmagát sajnálja s nem 
isnw•·i az áldozal kötl'll•z{) szenlségél, fajántl és nemzelével 
szl·mhl•n. Az emberi áldozalkészség legminimálisahb lanujt>lc 
a család; éppen l'Zért, ö nem alapit családot. Ezzel gyengíti a 
társadalmat, mcrt a nemzeli erő és gazdagság egyik legfonto
sabb kötclezellsége a családalapítás. Igaz ugyan, hogy ill a 
szüleW élctek útját az egyéni önzésen kívül gazdasági okok is 
nehezítik. Olven százalékos arányban szerepeinek ill a liberális 
fl'lt'Ögás minden fáradtságtól irtózó kényelemszeretete és a 
szercnC'sés vagy szcrencsétlen gazdasági körülmények, melyek 
az clsii cselben a pénzzel megválthaló luxus szerelern és prosti-
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tudó magasabb kultúráját termelik ki, a második esetben pedig 
a durvább és alantasabb utcasarki menlalilás előre törésél 

. eredményezték ifjúságunk körében. A családalapítástól irtózó 
vagy attól l'lülölt ifjúságnak kiv~rzése évtizedek mulva fogja 
súlyossá tenni a nemzet életét. Ennek illusztrálására álljon itt 
egy adat. 1913-ban a világháború kitörése elölt 1,000 magyar 
életre esett 11 szülés, 1937-ben 7"3. Egy esztendőben ez 33,000 
élet veszteséget jelent. Vgyanakkor Romániában 13.2, Lengyel
országban 14.2. É.fJ ma a fajok harcának korában vagyunk. 

Ezek után önként kínálkozik a gondolat, hogy van-e jöv6je 
a magyarságnak? Válaszu! álljanak ill a kormányzó úr szavai: 
,, Ha mi magunk ritkítjuk sorainka t, önzésből, vagy erkölcs
ellenl's, káros irányzalnak hódoh·a. könnyen támadhal az a 
Vl'szél~·, hogy a pusztulásnak kitelt hl'lyekl'n t'supán történl'Li 
cmlékké válik a magyar név. Aki elbukik a küzdelemben, az hiSs ... 
de aki önmagát Héli pusztulásra, sem védt'lemn>, st•m megbe
csülésrl' nem tarthal számol·. (ivt•rmekszoba, családi liízhl'l\·. 
l' Z az a talaj, amelyen a magyarság fennmaradásáért ind ítoh 
munkál ml'g ke11 -kt•zdenünk. Yissza kell állítanunk a szenl
istváni családot s vele a nemzet alapját. Talán a Gondviselés 
különös kegyelme, hogy most a Szent Istnl.n é\·ben a fl'll'lős 
vezetök felismerték a család nemzetfenntartó szerepét és a nwg
valósílandó reformok első pontjául a magyar család védelmét 
tűzték ki. Elsösorban a gazdasági Sl'gítést, hogy vele a család
alapítás l'lé háruló kishilüséget és gyántságol eloszlassák. .\zlún 
a n6 és gyermek morális védl'lmél is hiztosítj~l.k és ezzl'l eWbbn• 
viszik a csahídnak minl kullurális egységnek a kimün·Iését. ami
ben viszont a nemzl'L tradilióinak, t.•rkökseilwk és szokásainak 
fennmaradása és konzerválása is hennfoglallalik. Ehhöl kö,·elke
zöleg megakadályozzák a züllés, a prosliluci ó gazdas~l.gi véd· elen
ségből folyó növekl'dését és \'isszan•zelik a nöt a lt•gszehb l-s leg
őszintébb fdadatához: a család szolgálatához. De t•z Ill'm l'lég_. 
ml'g kl'll az egyénnek is lt•rt•mleni önmagában a ll'lket, nwly 
alkalmas lesz a gyl'rmekérl és a közért való áldozal n\llalására. 
Mt.•rl ahol a család ll'rhének vállalása nem Iélekbiil fakadó. 
komoly, nagy kötelesség, ll'gfonlosabb hivatás, nwly lelkiisnu·: 
relben köll'lez és aml'ly örököst van hivalva adni nt•nu·sak a 
családi vagyon miatt, de örökösökt.•l a mennyországnak és 
munkásokat a nemzetnek, olt hiábavaló minden spgítés. A nt•m
Zl'l a szenlislváni családdal áll, vagy bukik. Adjálok vissza a 
szentislváni tiszta családot nemzl'lünknt•k, s tiétek a magyar 
jöv6. 
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Fr. Emil 0. F. ill. 

Balanyi és a franciskanizmus. 

A t.örténelmet formáló természeles tényezök elseje az em
ber. aki a maga szellem- és akarah·ilágával döntő befolyást 
gyakorol a törlénelem menetére. Bizonyos mérlékben, köz
vch·c minden egyes ember résztvesz a törlénelem alakításában. 
A nagy tömegből azonban óriásként tűnnek fel egyesek, akik 
kimagasló, nagy egyéniségükkel, szellemi magasabbrendűségük
kel közvetve is befolyást gyakorolnak nemzedékekre és nagysá
guk bélyegét rányomják koruknak arculalára. ~linden kornak, 
minden századnak megvan a maga történelem-alkotó nagy egyé
nisége, aki az l'lhivalollság alkotóerejével mélyszántást végez a 
történelmi korok ugarán ... t. XIII. század nagy elhivatotlja a 
lii=ess=ívíí életalakító, A.ssisi S=ent Ferenc. Alakja a mullon 
ni). nu· r· L hiszen a XI I. és XIII. század nagy anarchiáját töri 
nwg. de t•röteljt•st•n a jövöbe hajl, merl élel-stílusa fogva tartja 
a késöbbi korok élt•lülemél is. Egyéniség<.' a világtörténelem 
korszakn~·iló századává avatja a XIII. századot é"s így örök kap
<"solal fejWclik ki a Pon•rello történelmi egyénisége és a nen•zelt 
század közölt. 

.A lörléru•lmi kor és a kor arculatára lényeges befolyást 
gyakorló nagy ember, szen·es ,:iszonya ado ll tápot Balanyi 
Györf}ynek, a neves lörlénelfilozófusnak, ferences vonatko=á.~ú 
irodalmi miíködésére. c ~l ár az egyclemen foglalkozlam a XII. 
és XIII. század törlénelméveL Ekkor terelődött rá figyelmem 
Assisi Szt•nl Ferenc alakjára ,_l' ~Iondja Balanyi György: 
Szenl Fen•nc egyéniségével való találkozásáról. ű tehát a lör
lénl'lhölest•W szemével nézte a két középkori századnak világ
nén·ti. társadalmi és gazdasági áramlatát és ebben az áramlat
han tűnik fel t•Wltt• a századok sötét hállt•réböl Assisi Szent 
F(•rene napsugaras alakja. aki bűvös egyéniségével és csodála
losan mt•rész célkitűzésével egyszerre feloldja a század kínzó 
ellt•nléll'il, .!! ~ Szenl Ferene bűvös egyénisége megragadta Ba
lanyi György lelkél és felgyuj~otla ,abban a mély~ége~ tisz~elet
nek, bensőséges szereletnek mecseset. Ennek a melyseges liszte-

•) f.ll'l, 1H2i l-\"f. 
~) Balunyi: .\ssisi Szl•nl Ferenc élele, Bp. H)2:J, 12. l. 
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lelnek és szeretetnek bizonyíléka az a termékeny ferences vonat
kozásít irodalmi működés, mely öt a francisk(Lnus irodalom 
egyik legkimagaslóbb egyéniségévé teszi. Alig van év, hogy meg 
ne jelenne az Isten Szegénykéjéröl az ö tollából egy-egy könyv, 
Yagy tanulmány. Valóban az ö szeme nlindig új és új mélységet 
vesz észre szent Ferenc alakján és méltán mondhatja magáról', 

t•gyelemista korom óta állandóan érdekel alakja és történPimi 
SZt'rl'JH'~' .3 \ 

Balanyai Györgynek fen•nces munkáil több_ törlénel fi-lozó
fiai mü előzi meg. A Yilágháború Yéres napjait () is átélte és e
zért annak okaira lerelödötl a figyelme. Oknyomozó kutalásai
nak az en•dménye', szúmos cikken kiYiil, a « ''ilúqpolilika» és a 
«Balkánprobléma» önálló törlénelböleseleli müvck·, amel~· mun
kák miall a Pázmány TtulományPgyetem 1923-ban magántaná
rává habililálla. Azonban t•zirányú működésc nPm homál~·osílja 
l'l lelkében a középkor lörténelt• ir:'inli érdekWdést és Szent Fe
renc eszményi alakját. ~laga mondja., . érdeklödésPm Predeli túr
gyát,. h középkor történPiét spm hanyagoltam Pl. 1 J 

Szt•nl Fert'IHTöl szóló elsó nagyobb mün• ford ítús és pPdig 
a <<Commercium Saneli Fran~·isci Cl!/11 nomina Paupertate\) 
t H20-ban jelt•nl nwg,. amPiy a n•Jp t•gyidiiben ll'fordítolt Dante 
~Ionarchiájánll csak nön•lle Balan~·i tudományos tekintélyét. 
.\ Comnwreium-ban múr t•röspn eWlérhP lép a nagy szerl'let, 
anll'ly a fordítól az Islpn Szegénykéjéhez köti. :\lódot talúl an
nak az érzékl'llelésére. hogy mennyi kedvél h•li a Comnwrcium 
naív egyszt•rüségébt•n és lwnsöséges miszlicizmusúhan. Emwk 
adja tenújelél a fordításhoz szöll ht•vezt•lés. 

Balanyinak a nagy Szenllwz való ragaszkodúsa mélyül és 
távlatot kap a hétszázéves franeiskánus jubileum alkalmú,·al 
megjelent. <<.l.~ sis i S:: e n t Fe r e n C» cím ü tudományos élel
rajzzaL amely mélyebb alapokra fekteti az 1 B2:>-hen kiadoll élt•t
rajzot. Ez a harmineén'st ludomán~·os jellegíí munka a tudás
nak, a törlénetbölcseWnek ajándéka, anwly minlaképe az Piad
dig nálunk isnwrellt•n szenl-életrajznak .\z ételrajz történelmi 
perspektívákat fl'llárú jellegt• miall vt>lekszik a lt•gkilíínííbb 
Szenl Ft•rt•ne élelrajzokkal. Szt•rziíje tudós és szprzl'les. Ez a 
két körülmény teszi az élt•trajzol a magyar fen•rwes it·odalom 
kinesé,·é. TmMs, akinek szemt' mélyrl'ltalol a vilúglörténelt•m 
szö\·edékt•ibt• és észn·n·szi abban a kiválasztoll ember lörlé
tll'lnwl alkotó erejét. :\linl lórtéiwlfiloz(Hus löi·Léiwlmi ítélt>lalko
lúsúval élt>s vonalal húz a legPIHia l-s a li)rléJwlmi valúsúg küzé. 
:\lin•l magáévá ll'llt• a küzépkor kikl-l és lt>ljes biztonsúggal jár 
a földöntúli é" elle~ va!ó állandó ös~ze~\Ö · öt:sé.~ súízadaihan, eiért 
a kor lelkéhez vezet és hl'löle érlel nwg mindenl. Az a trejeze~. 
amely a franeiskánus mozgalom lelkél a középkorba beállítja, 
igazságával és vihígosságával a hagiografikus irodalom rt'mc
ke, 5) mondja t•gyik hírálója. l~s valóhan a középkor, de leg-
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in~ább a XII. század képét oly eleven színekkel ecseteli, hógy 
meltán mondhatjuk remekbekészült korrajznak és ennek leírása 
nélk~l csonka maradna a Szenl Ferencről alkotott k~p. Sorra
':csz.• a ,ko,r~ak világ~ézeli~ társadalmi, gazdasági eitolódásait 
cs eobe alhtja bele a ferences mozgalmat. 

Dt• Halanyi György nemcsak mint tudós nyúlt a nagy tu
dományos életrajz megírásához, hanem mint szerzeles is . .:\lint 
ilyt•n, maga is benne áll az Egyház vérkeringésében és ezért ér
zékeny lelkével észreveszi~ :hogy meddig mehct, és mil t•ngedhet 
nu•g magának Szent Ferenc történelmi beállításánáL Szerzetesi 
egyénisége lisztán látja az Egyház kélezeréves törlénetél és 
t.•z meg{)\·ja a szubjcklívizmus \·eszélyélöl. Ez a megállapítás 
t•nwli Balanyi Szenl Ferenc életrajzál Sabatier híres műve fölé:,· . 
amely bár tudományos alapokon épül fel, mégis a szubjt•ktí
vizmusnak bélyegét viseli magán. Sabatier nem látolt oly mé
lyt.•n a középkor lelkébe, 'mint Balanyi és mivel belöle, mint 
prolesláns emberből hiányzoll a tcrmészelfelelli szemlélet, Szent 
Ft•rt•ncben sem laláll természelfeletti vonást, nem ·találta meg 
benne a szenlel0. csupán. az embert. Ennek kövclkeztélwn Szent 
Ft•rerw alakja nála leljcsen elfertlílve jelenik meg_, aki Hóma 
szárnyaszt.•gt•Ll áldozala és akiiwk egyéni meglátásai, lt.•nni
akarása megtörl Róma vélóján. 

Balanyi Szenl Fert•nc életrajza magánviseli a .-;:erelelnek 
a jegyét is . .-\ fel-felbukkanó pszic-hológiai elmerülések, az esz
mény rekonstruáló ert•jc árulja el, hogy a szerző szert•Li Sz(.•nl. 
Fereru·ct., szerdi bt•nnc nem az embert, hanem az Isten lángoló
lelkü SzeráfjáL l~s t•z megint Sabatier fölé emeli ől, merl Sa
batier is szerette Szenl Ferencet~ ·delkileg vele élt és t•zérl őt 
meg is szt.•rcllc ,'j) mondja P. Gemelli, dc csak minl embt•rhez 
hadolt vonzódni. Balanvil azonban a szerzelesl és tudóst átnu•le
gíli a Szt.•ntböl kiáradó· nagy kriszlusélés és ebben a szenlfert•nci 
szerl'lelben melegszik fel az 6 papi szívc az Aller Chrislus:> 
it· á nl. 

A cenlennárium évében, 1926-ban az életrajzon kívül még 
egv l'ordílással is gazdagítja a ferences irodalmat. Ekkor fordítja 
h· ·a «Speculum perfeclionis»-t. Ez a fordítás logikusan kövelkt~
zik a tudományos életrajz után. Abban megcsodá_ljuk Szent
al~·ánknak új világot teremtő, evangéliumi életét, emebben le
nvűgöz bennünkel a «sanctissima simplicitas·;, amely utólérht•lcl
lt.;n há.ijal 1~ompázoll az <:élet Truba~úrja, . és az első ~isebh lesl
véa·ek ll'lkeht•n. A Speculum perfeclloms sokat vtlatott t.•re
dl'lt.\ ami a XIX. század végén Sabatierrel kapcsolalban oly 
nagy han·ol idézcll elö a ferenees irodalomban:• Bah,nyil is 
ú jabb munkásságra ösztönzi és ennek a kutatásnak az t•rcd
niénve a Tökéletesség Tükréhez adott bevezetés, amelyben tudo
mán~·os alapossággal foglal állást a Speculum szerzőjél és 
idl•jél illt•lőlt•g. Ugyanebben az évben a két magyar ferences 
lariománv monumcnlális emlékkönyvben hódol nagy alapítójá
nak. A s·zerkcsztésbcn Balanyi is résztvesz és a «Ference.-;ek 

,; Gl'mclli Takács: Franciskanizm us, Bp. 193:J, 304. l. 
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.vallási és polilikai küldetései a Szents=ék s=olgálatában a XIII. 
szá:adban» címmel a történeltudós felkészültségével írja meg 
a '· vándormadár természetű" franciskánusok munkásságát, ame
lyet ezen a téren tettek. Balanyi György tehát minden elismerést 
nH•gérdemlő módon hódolt Szenlatyánk emlékének 1926-ban, 
amikor az egész világ figyelme Assisi felé fordult. 

A fáradhatatlan ferences író azonban tovább megy a meg
kt•zdelt úton és a tanulmányok egész sorát írja S=ent Ferenc 
egyéniségéről, nagy müvéről és egyéb ferences vonalkozású 
témáról. Ezeket a tanulmányokal összegyüjtve kiadta 19:-JO-ban 
a Ferences Közlönv «Anima Franciscana» cím alatt. Ha szahad 
fokozalot felállítani az összegyújtölt tanulmányok között, -
mert mindegyik a ferences irodalom remeke, - akkor azl 
mondjuk,. hogy az Anima Franciscana, az éls6 tanulmány az .. 
amdy legmélyebbre hatol Szent Ferenc lelkébe. ·Szent Fert•ne 
szodális halása · és müvéről szóló kél tanulmány bemutatja a 
vagyoni ellentétek és szociális nyomor korának,. Szent Ferenct•n 
kt•resztül az evangéliumi szegénység nag~· értékél és az ezzel 
járó lelki függellenségéL A kötelnt>k egyéb ferem•t•s tanulmá
nnli: «Sze nt Ferenc h; S:ent Domonko.~», «'Sze nt Ferenc 'Jwr
niadik rendjének megalapítása». Ez utóbbiban ismét tág lere 
nm a nagy szt•ntfen•nei isnwr6nek, Sabatier Lúlzolt szuhjeklí
vizmusánll szemben bebizonyítani a józan~. helyes fell'ogásl a 
harmadikrend eredetéröl. A kölelnl'k kél utolsó tanulmánva 
magyar vonalkozású,, amt•nnyiben a magyar ft•retwes provim:ia 
kialakulásáról és az egri 'kolostor alapításáról szól. Az Anima 
Franciscana. Szent Ft•renc lelkének valóhan nll'stt•ri l'lemzést•. 
Bt•nne nem a történelmi Szt•nl Ft•rt•m· alakja nm nll'grajzolva:, 
hanem a mindig éW, nlindig korszerü Szt•nlé, akinek szochl.lis 
jt•lentösége ma éppoly nagyr mint iOO én·el ezeWtl. 

Balmn-inak icWrt•mlht•n utolsó ft•rem·t•s \'onatkozású írás
műve az t9:li-bt•n nyomtatáshan is megjelent: «S:ent Rr:.~ébet 
t~s Szent Ferenc» eímü tanulmány. Ebht•n az Assisi Szegény
kének Szent Erzsébt•lre, la fen·nc·t•s harmadikrend fénvcs esil
lagára gyakorniL hatását isnwrleli és tudományosan is igazolja·,. 
hog~· Szent Ft•renc nyomában Szenl Erzsébet is részh·l'lt a 
középkori társadalom megújíhís~íban. 

Az a nagyvonalú ferenl'l'S irodalmi munkásság)f melyt•t 
Balanyi kifejteltr méll{m adja neki a leyeb;i) helyet a f>otwrl'llo 
mayyar ismeriJi kö-:ö/1. S{)( amint láltuk. történl'lmi tárgyilagos
ságúval még Sahatiertll'k igazán gazdag ft•reiH'l'S irodalmút is 
felülmúlja. Balanyi György egész munkát végzett. Hosszú é\·
tizedek alalt hánvszor és hánvszor mt•rült el Umbria szt•llt•
mében, hányszor \·áll édes való.sággá, amit Sik Sándor Balanyi
nak ajánlolt köllt•ményébt•n így ír meg: 
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Sasszeme Giollo képére mered, 
Hol a Halszárnyú Férfi a sugár1·al 
A Poven·llól mosl szt·gzi állal. 



Forgalja súlyos fóliánsait 
Es édes Umbriáról álmodik, 
Hol Leó testvér, Isten barikája 
San Damiánóban zörget éjtszakára. 7) 

Leó testvért mesler(\·. :atyja iránt érzett mély szeretet indí
toll~.t ,arra, hogy megírja, ami lelkében élt. A naív, de mély 
ll•lkt~egel pordoz? írásba Leó testvér beleadja mindenét,( egy
szeru l~lkenek nunden szent buzgalmát A mi ferences lelkületű 
Balanymknak a Teremtő Szent Ferenc szelleméért' rajongó 
szl·rzel~.s-pa~i szívén kívül mély tudást, történelmi él~slátást is 
adott. O ll•hal az <<lsten kicsi báránva') példájára ferences iro
<,Ialn!i mu~kásságában egész lelké( latba veli,. nagy tudását 
cppugy, mmt Szenlatyánk iránt érzett lángoló szerelctét. Ezért 
kl•dvcs nl'künk az ő egyénisége és ezért moridjuk mi is Sik 
Sándorral: 

~laurinus elme, Sz en t Ferenc sz ívével! 
Az lsten áldjon meg mind a két kezével.B) 

----
' Sik Sándo•·: Ft• kele kenvér 1 G t l. 

~ , Sik Sándo t·: Fekete kenyér, Hi-t 1. 

Megszabadultunk-e a cselekvéstól ? 

fj lángok. új hitt:'li, új kohúli, tlj szentcli 
Vagy vagytok, vagy isml-l st:'mnu ködhe menteli '· 

A.dy. 

Orlega y (iassel híres. és sokszor idézell munkájábafll# :-1 
tömegek lá::adásában, így fejezi be a tömegember ana1ízisét: 
Komikusan ifjaknak kiállják ki magukat, mert hallották, hogy 

az ifjúságnak nlindig több volt a joga1,. 'minl a kötelessége és 
köll'll•sségei. betöltését ad graecas Kalendas ödázhalja. Az ifjúb; 
minl ilyen~, nlindig úgy ll'kinlellék, mint aki megszabadult a 
<"sl'lckvéslöl~ avagy attól, hogy tétessenek vele valmnit. Sokan 
i l"júságnak mondják magukat s mint valami valóságos jogot 
rángatják l'Zt elő azért:, !hogy az összes többi jogokat is meg
szerezzék maguknak''. 

Orll•ga megállapításának - úgy hisszük - senki sem ta
gadja a nllósúgát. S a fdadalunk az, hogy ezzel a tömegembl'ri 
nu•nlalil~íssal szemben fokozollan hangsúlyozzuk az ifjúság kö
ll•ll•sségcil, levezetve öket egy végső, megdönthelellen prinei
piumhól. 

Ha Orll'ga szerint minden tömegemberi gondolkodás nél
külözi az európaiság perspektíváját, szii.kségkép numden egész
ségl'S gondolkodásnak és kötelességtudatnak éppen ez adja meg 
a verelél, jelentőségéL Kérdés, miben gy?kerezik ez a perspek
línt~ mi a lénvege. Rohan herceg Schzcksalsstunde Ruropas 
eímÍi könyvében az európaiság értelmét a személyiségben, an-
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nak lökélcles kibontakozásában hílja. A személyiség létalapját 
pedig a kereszlénység személyes Isten-fogalmába helyezi. <:Ha 
az Isten személy, Gyermekének, az Embernek is annak k<.•ll 
lenni . Az emlwr Isten gyermel<e és képmása. Istenné soha· 
nem válik;, d<.• lstenhez hasonlóvá kell lennie. A scanda/um 
divinum, a ~leglestesülés által az emberi személyiség méllósága 
t<.•rmészetfeletti távlatokba nyúlik: <<És az Ige l<.•stlé lőn1,. és 
miközlünk lakozék~'. Ezek a szavak, mondja Rohan, melyet min
den délben lehajtolt fejje\, összekulcsolt kézzel, öreg és fialat 
egyformán elsutlog, az emberiség csodálkozása saját maga mél
tóságán. Az emberi személyiség tudata és méltóságának átélés<.' 
pedig Schütz Antal szerint: ,.belecsallakozás az értékek vilá
gába, tudatos és következeles Istentől, Ist<.•nb<.•n és Istennek 
élés . ~l ert: "mindenüt~, ahol· szellemi élettel találkozunk, olt 
,.én··-nd állunk szemben~ amikor ennek az "én··-nl•k fell'lös 
életreiadalaira és lehelöségeire gondolunk, vagyis mikor a szel
lemi és abszolút értékek világába nö bele, akkor sze~élyröl, szl'
mélyiségröl beszélünk)·. (örökkévalóság.) Magától érthető, hogy 
a kereszlénység a személyiség méllóságának a hírdetésével gyö
kerében alakította át Európa képét s ha mi mosl az európaiság 
prespektívájál kö,·eteljük csell•kvésünk és gondolkozúsunk he
lyesség~nek igazolására, az esak a szl'mélyiség értékelést' lt>hl'l. 
Az európaiság prespekth·~íja ugyanis az embernek. minl szl'mé
lyes valónak folytonos Istenre vonatkoztatása~ végs6 következ
letésében maga a keresztény világnézet~ 'mcly nemcsak elvont 
l'lv~ hanem cselekvésckl't ciliíró és azoknak módját m<.•ghatározó 
,·alóság. l\linden problémalátásunk l<.•hát. mel~· a személyiség kö
rül forog, jogos megoldásra vár~ mindl'n kötl'lességünk, nwly 
a személyiségben bírja létokátt. l'lodázhatallan ~ minden ('Sl'll•k
vésünk, meiJyel a szl'mél~·iség méltóságát védj~ik és emeljük il"
júságunk nagyvonalúságához illii~ mindl'n gondolatunk,. ml'ly 
a szPmélyiség p1·ototípusa~ a Szl'nlháromság körül kl'ring sa
játos helsö gazdagodás az l'Vangéliumi pl\· alapján: Isten országa 
pl•dig b('nnetck vagyon. 

Annak az ifjúságnak., ml'lyl'l JH'mrégiben P. ~lu<"kl'rmann a 
'pápa ifjúságának mondoll és melyct magyar vonatkozáshan 
Szpgfü Gyula Ileírom Nem:l~dékf>ben újareú gPnl't·~kiúnak 
npn•zctt. k<Hell·ssÍ'gl'i a személyiség é•·tékl'léséhi)J pn•dnek. 

l. I~s l'Zl'k kilzöll a kiltl'lességl•k közölt az ds() {>s legfonto
sabb az~ hogy minden if.jú maga is szt•mélyis{>g Jpgyl'n! SzemÍ'
lyiségéiH'n éljl'n Istpnnek {>s lsll•nhen. szPmélyiségélwn szolg:ílja 
enJhertesl\·{>reit és munkálja í"uh·üss{>gél. S ha Sdtütz .\ntal sze
rinl a szPmélyiség hdl•kapl'solúd:ís az értékek világál><t~ akkor 
nlinden ifjúnak szPmélyiségéhl·n kell átöll'lnie az ö1·ök értékt•l 
és azt, ami mint az örök érték ,·isszl'ényc térbe és i(Wbl' ágyaZ\·a 
meg\·alósul. ~Iimlen ifjúnak vállallwznia kell arra, hog~· a tör
ténel<.•m dialPklikúi és esélyei közl hullúmzó i(WlcgPshen az 
örökkévalót keresse és megtalálása csak annak van biztosílva, 
aki ezt már önmagában felt'l·dezte. Csak a személyiséggé bonta
kozolt ifjúsúgnak van ma helye a történelmi jelen irányí-
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lásában, mert személyiségük átélésével 6k tudják egyedül kiol
vasni egy kor, egy nemzet, vagy egy társadalom vajúdásá.ból az 
lsh•n gondolatait. A pontszerü jelent személyiségük széles pers
pektívává oldja, és átszürik magukon mindazl, - legyen öröm~ 
vagy fájdalom, gondolat, vagy eszme - amil felszínre vel az 
élet és ítéletükben nem az én1 hanem a személviség a norma. 

A személyiséggé bontakozás azonban állandó kötelezellséget. 
jell•nl: , \'alla ni és vállalni az értékeket és irányíló törvényei
kel·. ~em lehet senki személyiség «csak a nlindennap újból 
fakadó személyes odaadás erejében>·. (Schütz.) Azaz, a szemé
lyiség kibontakozását nem lehet ad graecas Kalendas halasztani. 
l\finden il'jú cselekvésre van kényszerítve és mindenek előtt arra, 
hogy mindazt akarja és meglegyeb· ami személyisége kifejlődé
sét előmozdítja,, hogy aztán, mint személyiség a maga hivatását 
tudatos tevékenységgel töltse be. 

2. Ha az ifjúság személyiség lett, szükségképen észre fogja 
Vl'nni. hogy személyisége rászorúl más személyiségekre, hogy 
szl•mélyekkel egyült kell élnie az életét. Éppen ezért a közösségi 
feladat mcgolrh1sa és a közösségi keretben a lélfentartásérl 
viaskodó lestvérnek elhelyezése a ma ifjúságának második nagy
fontosságú kötelessége. ~l ás szóval: a szoeiális problémákkal 
szembe kl•ll nézni az ifjúságnak\! s meg kell találnia azt a módot., 
nwly <·gyedül biztosítja megoldásukat 

Korunkban az emberi egyiillélés rendje vált a legtágabb ér
telemben kérdésessé. A kereszlénység kovásza már átjárta any
nyira az emberi társadalmat, hogy embertestvér embertestvére 
szabadságát nem tagadj~~, de az a közösségi élet, melyben 'sza
badság és társadalmi kötöttség: kiegy<•nlíWdikt. még nlindig n<'m 
alakult ki. Individualizmus és kollekth·izmus, mint thézis és an
tilhézis fdváltják egymást, de a szinthézis nem bír megsziiletni. 
Korunk köz6sségi szellcnll't szcrclne teremteni s próbálkozik 
a történelmi sors fclclevenílésé\·el~,. folyamodik a szcrvezéslwz, 
lerrorhoz, agiláeióhoz, elih·eszi a vér-, az ösztön-, a fajközössé
geL tercml polilikai míloszokat, de egyikkel scm éri cl az eszme 
t•gyetcmcsségét és átütö erejét. Ezckliil a primilív eszközöktől 
Ill'l11 is ,·árhatjuk azt·, bár kéts~gtcl<'n, hogy külsö közöss~g
alkotú mozzanatok is kl'llenck a közüsségi élet mcgt<•rcmtéséhez. 
Közösségi sz<'llcmt'l <"Sak az a valóság alkothat, mely miml<'n 
emberi lélek legmélyebb tartalma, értékel kl•res6 és abba h<'ll'
kapesolúdú nllúság: a személyiség. ::\lind<'n egyes ember, aki 
személvisl'gc géniuszál kön~tL az l'rtékck birodalmának lesz 
az (>Ji) ·tarTja .. \hún~·an ráeszméh1<'k hh·atollságukra, mind nrra 
a szl'lll'm~)tszúgta l'szküsztwk fel, törvén~·l'it l's esznH~nyeil fön
tartús nélkül vúllalják; és így ahányan Yannak egy lélekké Yál-
nak, <'g~·et gondo!m~k,, egyet _akarna~·. ,CSchiitz: O_rség.) , 

S ha a szem<.·lytscg<'l, ·nun t tartos es megrendtthetellcn tar
sadalmi közüsség<'t építi> eri>nek ismertük 111l'g,. kötelességünk, 
hogv lchetölc" mindcn <'mbert sz<•mélyiséggé formáljunk Csak 
min't szeméi\·Iségt•t ll•hct az embert úgy belehelyezni egy tár
sadalmi közÖsségbc, hogy önállóságát a közösség meg ne szün-
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lesse és viszont önállósága a közösség harmóniáját meg ne za
varja . .\ szociális kérdést tehát bálran azonosíthaljuk a szcmé
lyiség kérdésével, a szociális igazságot a személyiség igazságá
nt}, amint XI. Pius eneiklikáiban lénylegesen azonosak is. Fel
adatunk tehát az, hogy a megélhelés küzdelmében dcsigázolt 
l'mberleslvérnek biztosítsuk azokal a szükséges feltételeket, me
~·ekkel személyiségél kiépílheli. Ezek a fellélelek pedig a kö
\"el kl•zi)k: az otthon. a hivatás és a vallás. 

Az olthont elsŐsorban nem anyagi való,, hanem a lelki és 
szl'lll·mi tartalom alkotják. Az olthonban lépett először ítélet 
és ériékelés révén a világba az ember és csak az otthonon ke
l'l'szlül lalútja meg az l~lsö értékeket, szereli meg öket és l'Z az 
t>rtékszemlélell' fogja elvezetni az abszolút érlékl~k világába . 
. \z olthon nwll•ge, melyel csak munkával lehet bizlosílani. a 
munkál hintlássá értékeli. A hivalásában az cmbl•r örömct la
Jál. merl munkájánll kapcsolalba kerül az egész társadalommal: 
Tl•stYéreim vannak számos milliók. én védem öket, ök véde1wk 

PngPm . Az olthon melcge és a hivitlús öröme állal nu•gkezdctt 
személyiség-kibonlakozást leljessé teszi a vallás. mely Istcnbe
kölöllségünk igazságait foglalja magában, az embert legbensübb 
lényegében fogja meg és választ ad a lét és létezés örök kérdé
sein• .. \z így személyiséggé fejlődölt l'mber azután l'lhelyezked
lu·tik a szl·mélyiség-elve alapján nyugvó hl.rsadalmi közösség
kl'rl'lhen, minl XI. Pius írja n Diuini Redemptoris enciklikában: 
Az ember a Teremlő által lesti és ll'lki képességekkel felruhá

zolt személyiség. A megszenlclö kegyelem felemPllP ist az isien
fiúság méllóságúra s azért Kriszlus titokzatos ll·sléhl'n Isten or
szúg{lnak polg{lra lelt. K<h·etkezéskép az Isten sok és sokféle ki
vúllsággal ajándékozta nwg . .Joga nm az élellwz és lestének sért
lwll'Lil'nségéhez, a lét sziikséglell'ihez; joga nm a vég('éljához 
eljulni az Isten állal kijelölt úton; joga \"<UI a lársuláshoz, a 
nwgúnlulajdonhoz és a tulajdon élvezéséhl'z .. 

A púpa ifjús<l.ga, az újar('Ú generáció lehúl nem szabadult 
me:~ a ('se'ekvéslől, vagy allól. hogy va~amil télessenek ve:e, mint 
a li'mwgl·mher gondolja .. Sőt kötelességhalmazok rakódnak vúl
laira s fiatalsúgúnak éppen ez az értelme. 

:t A személyiség ein• más kötelességekel is ír elii az ifjú
súgnak: azt. hogy utasítsa vissza mindazl, ami merénylel a sze
mélyiség l'lll·n és •·agaszkodjon azokhoz, akik a személyiségct 
n!dik. Az Pmher, minl személyiség az Egyház, az Allam és a Túr·
sadalom húrmas kerelébe van heilleszh·c s ha az Eg~·húz lermé
szl'lénél fogva mindig védi a szl•mélyiségl'l, az .\llam és a Túr
sadalom, - jólll'IH•l sajúlsúgukkal szírwzik. <il' min•l slntkllld
jukban vállozékonyak, n személyiség dienségei is lehelnek. 
llyl•nkor mindig szembekerül az Egyház és az Aliarn s a harcol 
végt•redményhen az dönti cl, nwlyik tudja magának megszerezni 
az ifjúságol. Az Egyhúz. hogy llll'ghódítsa magának az ifjú gc
nerál'iól, a perspeklíYúkal kiszélesíti, a személyiség értékcit 
hangsúlyozza: az Allam szűkíteni törekszik a távlalokat s a ma
lériális lényezöknek adja az elsőbbséget. X apjaink szomot·ú 
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példáin tapasztalhaljuk ezt, mikor a kommunizmus és a nemzeti 
szoeiálizmus, előjelükben ellentélt•seknek látszó, de lényegük
ben azonos féligazságok, harcol indHoltak a személyiség és az 
Egyház ellen. Pedig a személyiség értékelésével vagy megtagadá
~~':al, áll, vagy bukik Európa. Az Egyház mellé sorakozik-e az 
IfJusag vagy nem, ezen fordul meg minden l 

N em kétséges, hogy az az ifjúság, me ly éjszakákal virraszt 
ál munkában, hogy magát személyiséggé formálja, az az ifjúság, 
mely olthonos Európa ősi és mindig új eszmevilágában, a savi
nizmus Lúlzása nélkül nemzeli érzésében helyesen öntudatos, 
szol'iálisan gondolkodik, érez és cselekszik, egyszóval: mely ren
dt•ll{ezik az európaiság perspeklívájával, az az Egyház melletl 
foglal állást, melynek alapítása is a személyiségérl van. XI. Pius 
hangsúlyozza, hogy az Egyházért az ifjúságnak el kell viselni,. 
a hamis megílélésekel, a gyanúsításokal, a gyalázatot, a haza
fiatlanság vádját, a kenyérkereselben és a társadalmi életben 
való megkárosílást is. «Bizalommal elvárjuk az ifjúságtól, -
írja a J/it Brennender Sorge körleyeiében - hogy nem hagyja 
magát Jegyőzelni a rossztól, hanem Jegyözi a rosszal jóval s leg
fllbh s lPgszenlebb becsvágya marad az örök élet versenypá
lyáján a jutaimal elnyerni-. 

Felvázolluk nagy vonalakban minden részletezés nélkül az 
ifjí1ság kötelességeit~ a saját kötelességeinket. Azért tettük, hogy 
az Európában mindjobban cll(•rpeszkedő barbarizmussal és be
tolakodott féligazságokkkal szemben biztosítsuk azokat, akik 
hisznek az ifjúságban. Abból az elvből vezettük le őket, melyel 
az Egyház hozolt meg az emberiségnek, melyel ma is egyedül ö 
kép,·ist'l . .-\ személyiség értékelése ez, az európaiság prespeklí
vája, nwlybt•n új lüzt•k lángolnak fel, új szenlek adnak új csen
gést a régi igéknek s mi hisszük, hogy megvállozik a föld színe. 
Rohan herct•g szavait idézzük: .-\ mi nemzedékünk igénytelen~ 
dt• tudja, hogy mit akar. Feladalainkal nem annyira eszünkkel 
ismerjük meg, inkább bensőnkben érezzük meg. Sokat nem is 
tudunk szónll kimondani: ami mindig így van, amikor új világ 
sziilclik. ~li hiszünk ebben az ú.i világban, Európában és a 
személviségben; hiszünk a nemzelekből szőll és a személyisé
gekber1 megvalósítolt Európában,. azaz, az örök Európában 

Fr. Julián O. F. JI. 
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Horn Pistike, élt 7 évet. 

A kél pirossapkás nu•nlö egyenletes zökkenéssei lt.'lle le a 
hordágval a nag\;ll•rem közepén. ~Iintha gyönyöríí freskókkal 
lenne lelislell• a ·plafon) olyan érdl•klődésscl ml'rPdlem fölfelé. 
f~n·zlcm arcomra zuhanni a kiváncsi szemek zuhalagát. S mikor 
szememmel oldalt néztem. hirtelen három ijl•<ll gyl•rnwkarcot 
láttam magam elölt és hirtelenében cl is tudtam oh·asni az l'gyik 
fl•jlapját, amelyen fehér krélántl írt név ragyogolt: Horn István. 

Behalóbb szemlét lulajclonképpPn csak akkm· mcrh.•m tar
tani, mikor az egyik hím pá i elollollúk, a mási ka l pedig egészen 
lehúzták. A hatalmas len•mhen nem \"olt sölt'l. siit olvasni is 
lehelelt a homályban. Kél sorban H---n úg~· és mindl'n úgyon 
feküdt valaki. Sóhajok, nyögést.•k, minl fúradt sz~it·ny<·salta
nások úszlak felém a csendhl'll t>s homál~·ban. Yalahol cscngö 
berregett éles hangon és a7. ul<'ún felhangzolt nt'hún~· Jpgény 
ré .;zeges nólázása. (;~·öng~·ös ,·á rosa · - mint a kisded anyja ölén
pihent a ~lálra tövében. 

A kettes-szám ú ágyban valaki ült. Cll és· mozdulatlanul me
red t ágyam felé. ~likor pedig fejenwl arra fordítottam,, halk 
Dícsérlessék röppent felém egy hal\·án~·areú, de esillogószemű 
fiúcska mosolygó ajkáról. Xem \"álaszollam, dc jól esett. hogy 
a Dícsértessékben hozzámküldle ismerelll•niH kicsi szh·c fehér 
dobbanását. Sokáig, nagyon sokúig nézell ágyam fel(>, míg végül 
elaludt. ~likor később hozzúmlépl•ll az ápolónii, megkérdezlPm, 
ki az a fiú és mi a baja'! Tbe, lüdögyulladús. XevP: Pityu. Horn 
Pityu. 

~lásnap reggel, mninl felébredt, elsii tekintett• úgyam felé 
repesett, felült és mosolyognt köszönt. Csak l•kkor láttam ki
\·ehctöen arcát. Amolyan sovány g~·ermckare volt, sovány, ,·ér
telen ajakkal, 'bl•csclt arccal és kél ragyogó, dl· lázas fényben 
tü.ndöklö szemekkel. Ekkor már tudtam. hogy mosolya mögött 
a halál vigyorog és a kis élt•lmécs nuir füslöh·p ég és a kialvás 
felé hajlik. Éll•lsajkája rohamosan közt•lcdik a tulsó parlhoz 
és a túlvilágon már készílik számára a helyet. 

Fecsóval (Szilágyi Fl·rkó., aki szinlén halén•s kis lurkó 
\·olt és feje ótvaras, szenlképel küldlPm a kis halálraítélhll'k 
és ö erre az ápolót hivatta. Ez azután lepediibe csavarta a ki
csit és odahozta hozzúm. Olt lállam magam Pliilt t.•gy labin 
nemrég még Yirulú mondhatnám - t'lt.•ll•riís g~·Pr1iwk lü
rékeny r onesál. :\legsímogallam a kisfiú arcút, miközhen az 
ápoló elnll'sélte, hogy Pityu szörnycn szet·cti u barMokal és 
X atyának a képét mindig magámil hordja. Ránt'ztl•m a kiesi 
sovány, dc most boldogságtól sugárzó arcára és nll'gkérdl•z
tem: ({Igaz Pityu, lén_yleg oly nagyon szerel Nl a baratokat ·!,> 
Boldog igen vol t a válasz. 

Állapota napról-napra rosszabbodott. ~linl a bodrossz6rű 
hófehér bárányka, az áldozati oltáron, annyi nwgadással és 
türelemmel feküdt hctekt•n ál Pityu a kt.•mt'ny szalmazsákon. 
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Az utolsó hetekben nagyon sírt néha, mikor injekciózták. Olyan 
voll, mint a kis virág, amelyet elfelejtenek megöntözni, s az 
panaszszó nélkül hervad a pusztulás, a sír felé! . 

Azután elkövetkezlek az utolsó napok. A l\lálra napokig 
helelemelkezelt a ködtengerbe.,. a Sárhegyen pedig szikrázva 
ragyogott a hó. Komor hófelhők váglatlak a novemberi égen 
és néha behallatszott a károgó, fekete varjak egyhangú, dal
talan és nyomasztó károgása: kár, kár, kár. . . · 

Az utolsó éjtszakák-on sokszor ágyához hivogntoll Pilyu. 
Oly sápadt szegényke és vézna. Dc szeme az csodálalosan élénk; 
rag~·ogó és oly tiszta, mint örökös hóhcgyck közl csendesen 
nyugvó tengerszem. Hogy mennyire kift•jcző a gyermek szeme~ 
:.IZL ill különösképpen lapaszlallam. Xéha valóságos szívdobo
gást éreztem, mikor a félhomályban rámemelte fényes, ártallan 
gyl·rmekszcm~t és mikor arra kért, hogy tenyeremet tegyem 
homlokára. Es én rálellt.'lll hűvös lt.•nveremet Pitnt lüktető 
homlokára és mélyen beletekinlettem az elveszcll IlUradicsom 
megmaradt fényébe, 1cbhe az ártallan gyc>rmckszembe és nem 
t.•gyszcr remegé~ futolt ál lelkemen. úristen! milyen tiszta ez a 
g~·ermek, mennyire nem járt még in via pccealorum, mennyire 
más, mint én! A sors, vagy helyesebben mondva. az isteni 
(iondvisclés idclököll bennünkel a kemény kórházi ágyra és itt 
a szenvcdés, ~az emberi lehetellenség hullámnélküli óceánján 
üWdötl egymáshoz élelkagylónk. :\lost itt fekszünk a száraz 
fövényen, az élet lengerének homokpadkáján és kérdés, fel
kap-c bennünkel egy irgalmas hullám, hogy beljebb vigyen 
bennünkel az élet áramába ... Vagy a petegség száraz számurna 
ki fog szárítani bennünkel és nemsokára már pihegni sem 
fogunk? ... 

Fogtam a kis Pityu kezét, aki úgy lihegett, mint valami 
elfáradt kis veréb és megsímogattam a fiúcska arcát. Boldogan 
mosolygott. ~em tudom megérteni, miért. szerette ez a gyermek 
annyira a barátokat. ~éha órákhosszat clnézegette X atya 
t.•lég rosszul sikerült fényképét, s sokszor odavitelle magát 
úg,·amhoz. Hányszor sírt, mert mellettem nem volt hely s így 
nein kerülhelett oda. összes barállálogatóimal elküldtem ágyá
hoz és szegényke akkor csak úgy ragyogott a boldogságtól! 

Feküdni sem tudott már az utolsó hetekben. Csak ült a 
párnák között, mint öreg, az életlől kifáradt aggastyán. Csak a 
szeme élt és csillogott töretlen fénnyel. Vajjon meddig élsz 
még szegény kis testvérem,· meddig ülsz még párnáid közölt és 
nwddig piheg m.ég benned az elet'? 

:\leddig ragyog még felém két szomorú szemed az éjjeli 
lámpa halvány derengésénél, meddig fogsz még éjtszakánkin! 
felkiáltani: Pista bácsi! ... Fecsó!. .. Tisztelendő bácsi! ... Mert 
sokáig it em tart már ~il~ukám, azt l áto~. A .ha~ á~ ott, ül ágyad 
mellt.•U és a kasza mar eles, hogy levágJa kicsi elellangocská
dal. S ~'lal ahol, talán te már l~l?d is, ?ll_ vár ~ád a kis, J~zuska, 
hog~· jalszadozzon veled az egi mezokon, hofehér baranykák 
között. 
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Ismét eltelt néhány nap. Pityü állapota folyton rosszabbo
dik. Anyja délután elájult. Hogy nézte végig Pityu ezt a jele
nelell Hang nem jött ki cserepes ajkán, de szeme kerekre 
nvílt a rémülettöl! 
·• Egyik este 9 órakor hörögni kezdett. Tüd~je sípolva szedle 
a lélegzelet. Ott ültem ágyam szélén és vártam. Tudtam, hogy 
úgyis fel kell kelnem, mert szegény Pityu nagyon rosszul van 
és az ápoló legnap elment és nem jött többé vissz~. A teremben 
már mindenki aludt. Csak az éjjeli lámpa virrasztolt az alvók 
felett. 

S tényleg, nem kellett sok~íig ,·árnom. Pit~·ü kiáltott, de 
nem lehetett kivenni, mit mondott. Odasiettem. Mikor odaértem 
az ágy lábához és ránézlern a verg6dö fiúcskára, olyan szh·
dobogást kaptam, hogy elszédüllem. Belekapaszkodtalll az ágy
ba és ránéztem szegénykére. Két hihetellt.•n fényben égő gyt.>r
mekszem dermedt rám. A vértelen és a forróságtól kimart 
keskeny ajk mosolyra torzult és sovány, hústalan karjait fp
lém emelte. Közben érthelellen hangok bug~·borékollak fel hör
gő torkából, amikel nem értettem. ~lagamban szidlam magamat. 
hogy felnölt és szerzeles lélemrt.• félek t.•gy kis gyt.•rnwklöl, aki 
segílségvárón lárja ft.•lém karjait. S bár bt.•nsömben erősen 
dobogott szh·em, ·mégis mosolyog,·a fogtam kél tenyt.•rem közé 
a kisfiú sápadtan világító és verítéklől kivert fehér arcM. Sohu 
az életben, ·azt hiszem, nem fogom t.•lfelejleni ezl a tekintt.'lt.•l 
és arcot, ame ll~· el ekkor szembenéztem! Arcát, homlokál és 
haját ellepte a fehérszínű verejték és testét, ezt az összeaszolt 
gyermekleslet rázta a hörgés. 

Bens() megrendüléssel és mélységes fájdalommal álltam olt 
a kis haldokló ágya mdlt.•ll ·és letöröltem arcáról és hom
lokáról a ,·erílékel. Kérdt.•zlcm, van-e valami óhaja'! Csak fejé
vel és szemével intell igent. X egyPelóráig tartott, míg megér
teltem, hog~· azl akarja, maradjak ill nwllelle, merl fél. Elmo
solyoglam magam, hisz én is féltem~ X em Pilyülól, hanem a ll ól 
a hithalallan, de érezht.>W Valakiliil, aki olt ült az ~l.gy végén ... 
A kicsi hosszú ujjainll görcsösen markolta kezt.•mel. Rövid 
gondolkozás után székel hoztam az ágy mellé és leültem. Pityn 
boldogságsugárzón nézt.•lt rám. ~legsímogallam a vt.>ríléktől 
esapzotlhajú gyt.•rmckel és megkérdezlem, mil üzen anyjának, 
nagymamájának, Lilinek és Lacinak. Ha szakadozollan is, dt.• 
érthelöen válaszolt. ~lüjd ragyogó arccal a kar~l.csonyf~l.rúl ht.•
széll, nwrl .J ézusl<a nag~·on szt•reti éit~ ~l aj d X atyá l úhajlotta, 
hogy g~·únlassa meg. Pt•rsze. esak t.•gy hüne voll. t>g~·szer 
nem imádkozoll. mikor felébrt.'dl. ~lindent megigértl•m 1wki. 
Majd színes. megkapó szavakban nwsélni kezdtem neki Jézus
káról, az örök Gycrmekbarálról, aki Pityül is szívére akarja 
ölelni. Arra kértem, adja ál üdvözletemel a Jézuskának, ha majd 
találkozik Vele. Biztosított,. hogy az üdvözlelet ál fogja adni. 
Majd az ezüstfogú tiszll'll•ndő báesil emll'gl•llt•, aki játékot 
ígért neki és mégsem jöll be. Szt•mél l'gy pillanatra It• nem 
vette rólam. Pedig kis szomszédomhoz, a kis négushoz (Sclley 

36 



Lad ka) is sokszor el kellelt mennem, aki folyton nyöszörgött. 
Pilyú, valahányszor föléje hajoltam, arcomhoz támasztotta 

vt•rejlékes homlokát és úgy lihegett. Szeme azonban fénylett. 
Oly tiszták vollak ezek a gyermekszemek, hogy folyton· eszem
ht•n járlak a Xóbel-díjas francia író, Sully Prudhomme szavai: 

Sok drága, hű, fekete, kék szem 
:'\ ézell a szép hajnalra fel, 
~losl alszanak a sírfenéken 
S a nap, a nap az újra kel. 

Sok drága, hű, fekete, kék szem, 
Egy más· világ nagy hajnalát, 
Bámulja lent a sírfenéken 
S meredlen a titokba lát! 

Egyik reggel (23-án) ismét hívoU. <,:\fit akarsz, Pilvukám ·?;t 
Tisz ... le ... len ... dö ... hácsi . . . esiklan . . . doz .. za ... 

meg ... a talpa ... mal~» 
Odainteltem az éppen kifelé készülö Fecsót és kellen meg

('siklandozluk Pityu talpát. A kicsi mosolygott és azt mondta, jó, 
nag~·on jó~ Fecsó nagyon savany.ú arcot vágolt a dologhoz. 
Közben rálckinlellem Pilyü kezére. Kékessárga voll és dagadt. 
Azonnal látlmn, hogy itt a vég~ 

A kedves nővér meggyujtotta a gyertyát és Pityu kezébe 
adtam . .\ kicsike rámnézett, a gyertya után nyúlt és hálra
hanyalloll. L' j jai gör('söscn kapcsolódlak kezemre és a gyer
lyára és lekinlt•lt• a gyertya lángjába révedt. 

Lassan, lassan megsziint a kis szív dobogni. A láthatatlan, 
de érczhető Yalaki felálll az ágy végén és homlokon csókolta a 
kis szenvcdöl. Kezemmel lefogtam a kis halott szemhéjját, 
másik kezemet" pedig a kis halolt még mindig fogla. 

Pityu nwghall. Kis pajtásai mosl indulnak az iskolába és 
o ll .J ézuskáról tanulnak. Pityu azonban ekkor már személyesen 
is Lalálkozolt Yele. 

Férfi nem volt a temetésen. Kél fényképet magával \'ilt a 
sírba. Apja és X barát fényképét 

Oly szép volt fehér ruhácskájában, őszirózsák közt ez a kis 
halott, mellén, kis szíve felett a kitárt-karú Gyermek-Jézuskát 
ábrúzoló szentképpel, amit egy hónappal ezelőtt adtam neki. 

Y árta már a kocsi a kis halotlaL Az a fe kele, de ezüstlet 
dfrúzoll gyászkocsi, anwlyct Pilyn mindennél többre becsült. 
~l os l rákt•riilt végén·énycscn a szép kocsira és a lovak elviszik 
a tcnu•tőhe. 

:'\ t•msokára leljesen magadra maradsz, kis Pityukám, a te
metőben és az őszirózsák lassan el fognak hervadni sírodon. 
De a kereszt árnvékot vet sírhantodra és ott marad feletted. 
Az az egyszerű, fehérszínű kereszt, amelyre felírva csak ennyi 
voll: Horn Pistike, élt 7 évet ... 

Fr. Gilbert O. F. JI. 
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Magasságok felé. 

Nem nézünk többé vissza, 
.1/erl acél a szímink, 
Er{ís a két kt'ziink, 
Szomjas ajkunk a:: élet borát b;s::a, 
11.7 • • .•• k . 
n en1, nu nen1 nt'::un · vtss::a . .. 

Bódultan az lsten s::erelméWl, 
.1 Fény felé megyünk, megyünk 
A. Lélek jár velünk, 
S ha elcsitul az élet, a harc a munka, 
Testuér. lestvér az ég les:: örömünk .. 

Fr. Pelbárt O. F. J/. 

Egy nap Grollaferralán. 
Július 1-l. nlindig nagy dáhun a kollégium élctébPn. Egy-egy 

t.•sztcndö lassan fdhalmozódotl terhét()] szabadulunk. .\kát·mi
lyen kedn·el tanul is az ember~ húrom hónapi állandó Líízhare 
mcg,·iseli az id<•gekt.•l. X e gondolja azonban senki, hogy ill esak 
hároln hónapig kell tanulni.. merl ez a három hónap esa'k a 
vizsgákat előzi meg. ~lindenki tudja, hogy egy nemvárt napon 
kiírják a vizsgákat. és a kön•lkezön már számon is kérht.'lik. 
Iü•ltős munkántl kell bírkózni: az é\·i anyaggal, nwg a nu• leggeL 
Láthalna ill a békés szcmlélö vizes törülközővel nvakukban 
sétáló studensckct, lakik egyik ~wl~Töl a másikra ván.dorolnak, 
vélve, hogy oll nines melt.•g. Ik hagyjuk mosl pzeket, ne idéz
zük fel. ·ami már t.'lmull, hiszt.•n még újra eljön. ~lt.·njünk 
inkább a hegyek közé, menjünk <~•·ottaferralába. Szín·sen rán
dulnak ide ki a rómaiak, hogy kissé lehüljt.•nek a jó fraszkali 
nt.•dííWt. ~londanom sem kPll, hogy mi is szívcscn rándullunk ki; 
igaz, hogy 1wkünk nu•nnünk kt.'llcll. Tudom bárki elfogadná t.•zl 
a :J havi kötelt·~ü kil·ándulásl. .Júl. 18-án kapluk a paranC'sol. 
10---12-t.•s esoportokban indultunk cl. Hogy egy kis romantika 
is lt•gyt•n az esclbt.•n, olyan esoportba kcrüllem, ahol mind újak 
voltak. EgyPdül a kis japán kollégánk voll egy alkalomm~il 
(;rolláhan, de az útra már ö sem emlékczl'll. Igy történt tehát 
nH'g az a romantika. hogy :J állomással l'liibh szúlltunk It.• a 
villamosrúl. onnan ml'g nem tudtunk nwrre indulni. Kérdt•ziis
ködlünk. hol. nwrre van a Collt• di S. Antonio Avauti su~ Ci 
sta Iontano '! X o dre a mezza ora. Heudbe van, nines mcssze an
nak, aki kirándulni megy, dl• én, aki eWrcláló voltam, hatalmas 
csomagol készítettem, mnil kél ember is 1whczen vitt volna fel. 
Yillem a jobb kezemben, vittem a halban, majd a vállamra 
került. Kérdezték társaim~ n Pm nehéz'! X t•m szóllam semmit, 
csak megtöröltem gyöngyöző homlokom, dc azért megérkeztünk, 
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10 óra helyett 11-kor. Akik egy órával késöbb indultak, már ne
velve várlak bennünket. De a gyönyörű hely elfeledtette velünk, 
ll~galábh is velem igen, a romantikát. Virágoskert, sudár fenyők 
közölt oll állt elöltem a nyaraló. Mode.rn téglaépület, inkább 
kaslélynak, mint szegény barál-nyaralónak tünt fel. Dícséri is 
mindenki. Hóma nlinden nagyobb kollégiumának van nyaralója~ 
de mindegyik közül a mienkel tartják a legideálisabbnak. Télen 
kihall, esendes, nyáron azonban vidám élet folyik ill. Egyszerre 
megválloznak az emberek. Feloldódnak a lelkek, mindenki be-
szédessé lesz. · · 

Bent Rómában alig ismertük egymást, hogy úgy mondjam: 
billeg voll az élet; a stúdium minllenkil leköl. Szinle úgy tűnik 
fel, ~1ogy ebben az óriási épülelben nem "lakik senki. Csönd van~ 
a folyosókon nem lehel látni senkit. Minllenki dolgozik a szobá
jáhan, vagy a szemináriumban és a könyvtárakban. Egy év is 
elmúlik és még vannak emberek a kollégiumban, akikkel nem 
találkozlum, •a nevét sem tudom, sem pedig a fajtáját. Itt kinn 
egészen más a kép. Egyszerre mindenki ismeri egymást, min
denki lesh·ér, egyformán franciskánus. Oreg, fiatal, klerikus és 
páter, mind-mind örvendező gyermek. Megszünik a kapucium 
elsőség, -ebédWbcn, kóruson, ki-ki ott foglal helyet, ahol éppen 
akar. Kórus, mise, ebéd, vacsora, felkelésen kívül szabad a vá
súr. Kl•rlhen vagy azon kívül, le is út, fel is út. Fel a hegyekre 
vagy ll· az albánói tóhoz fürödni. A gyümölcsfák nekünk terem
nek és len•mnck is késő őszig. Egy hét mulva már kisímult, nap
bar·nílolla arcú mosolygó barálok (a nép csak zifra-nak, barát 
há<'sinknak szólít) járják a környék hegyeit,· ahol a multtal be
szélgetnek. 

A környék meg éppenséggel fölülmúlhatallan. Körülöltünk 
l'nwlkl•dnek a fraszkáli hegyek, a ~lonlc Cavo; a Xoémi és az 
Albano lan1k ill hullámzanak; fölölhik a pápák nyaralói: Cas
ll'llgandolfo, lenn a lwgyek lábánál nyujlózik cl a Campagna 
Homann és a héthalmú Hóma. 

Egy-egy kirándulás Tusculumra feledhelellen délutánl sze
rcz az embernek. Y égighaladva a YiaTusculánán lépten-nyomon 
a régi időkből maradt romok szólílanak meg. Az út hatalmas kö
vekb()J kirakva úgy kígyúzik mosl is a hegyek közt, mint pár 
sz~íz én·cl ezeliilt. Ezen haladlak fel valamikor a régi rómaiak 
Ckcrú meg mások. Az id6 simára csiszolta a köveket, lábunk 
nwg-mcgcsúszik rajta. Az akkori lwrl akarja talán jelenteni·? A 
sikamlús, ledér életet·! Lehel! A romjaiban is hatalmas marad
v~ínv l'riiröl, halalomról beszél. Dc hibáról is suttognak, arról. 
hog~· lll'lll jó alapra épüllck. Tibérius aranybúza is ill ragyogolt; 
ma romok. Zöldl'lö borostyán fu l fel raj Luk és fürge gyíkok 
bújnak meg alalluk. ~legilletödve állok meg egy régi körszínház 
lépcs6in. ::\lcgelevenednek elöltem a római régiségtanban és a 
hislóriában tanultuk. Ma békés báránykák legelésznek a füves 
porondon. Leülök egy pillanatra a nézőléren. Melyik római ül
hetet ott? Lucrelius, Salusti us, Verres, Brutus, vagy Lucullus? 

A nap lefelé kanyarodott már, mikor felértem a hegy lele-
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Jere és megálltam ~ kereszt tövében. Kiállolt a különbség: a 
romlás és az élet, a romok és a kereszt ... Egy világharc csala
lerél látom magam előtt. A kereszt győzölt és mosl diadalma
san áll őrt a meghódítolt ország fölött. . . Gyönyörű~ fenséges. 
Amerre a szem ellát, mindcn egy leliint nagyságról beszél: . a 
:\Jonte Cavo lövében az a mező, ahol Hannibál táborozott, mö
gölle a Xoémi tó, 'a Lago di Albáno 170 m mélységével, a 
Hoeca di Papa, Cmnulduli kiesíny házai ... Nehezen válok cl a 
környéktől, de mennem kell. Hazafelé arról a történelmi megál
lapításról gondolkozlan-., amely szcrint Cicerónak ill voll vala
hol a villája. A történelem azonban a helyet clfelejll'ltt• megje
lölni. Vajjon Tusculumban, Grollafcrratán nm lah1n a kellő 
közli völgyben'? Xekcm ugyan mindegy akárhol voll, én, meg
elégszem azzal>, hogy erre volt, itt járt az öreg szónok, innen 
vitlék számíízelésbe és az itt levő házát rombolta Ic a nép ha
r·agja. Arról is beszélnek., hogy a mi nyaralónk helyén volt. 
Tény, hogy igen gazdag villa álhatolt itt valamikor. A mi Rufin 
tesh·ériink próbtílkozott ásatússal, rlc hamar abba is hagyla. 
~t' lll tudott mil kezdeni a hatalmas már,·ány oszlop darabokkaL 
:\lozaik meg rengeteg hever a sziillőlőkék közt a föld l"dszínén. 
Az elrejtett világ alig egy métcrre bújik meg a föld alatt. A 
szúraz nyárban felhívja magára a figyelmet, amikor a régi fal 
mPnlén, hosszú sávban kihal a növényzet. Sápadlan néz a járó
kelőre s mintha könyörögne; szabadítsatok már ki ... :\li azon
ban úgy leszünk, mint akiket nem érdekel az t•gész. Yan nekiink 
t>gyéb felfedezni valónk. . . :\lajd talán mások még ásó l s ka
pál ragadnak, hogy végre a cicerói nyaraló kértliijeiét kiássák 
a lusculánumi hegyek lejlőjéböl, hogy történelmi ft•lkiállójelet 
éliiHsanak helyébe, amely majd pár pillanatra megállítja a 
járókelőt és esetleg eszébe juttatja azt az öreg urat, akin•I a 
rómaiak közül sokaknak baja volt~. vagy talán nt•m is olyan ré
gen még a szemlélőtwk is az érettségi vizsgán. ~ ckt•m ez is 
eszembe jutott. Az utolsó gondolal múr kertünkben rt•piill d. 
Azért mondom,, hogy az éretlségin is, nu•rl tu•kcm mosl is bajt 
okozolt a cicerói világ. A legendás kor behálózott. . . :\lindig 
más és más emlékről beszélt és JU'Ill veltem észr<.\ hogy az est 
is készülődik és leregeli takaróját. A fák .köziil utolsót kacsin
toll búcsúzó napbátyánk, megcsókolta bihorfén~·-szájával a ke_ 
reszlet és mosolyogva inlt.•lt húesút a nagy lermészclnt•k, JWm 
ft•IPdkezve arról sem. hogy hazalérésrP intsen. Igaza voll, sit>l
nem kPilell.. hogy még a sötét hPállla t'léíll kiérjek az t>rdöhéíl. 
Azért a rövidebb utal választottam. anll'lyriíl esak a végén sült 
ki. hogy lt•galább háromszor-négyszt•r ólyan hosszú \"olt, 
minl amelyiken fpJjöltcm. Hét óra helycll 1/2 9-kor érkezlPm 
haza ... Szégyen ide, szégyl'n oda, de cllévedt(.'m. TPljescn is
m~retlen helyeken hol jobbra., Ihol balra szaladgáltam a sötét 
~rdőben. Fiíelvem az voll: mindig csak lefelé. Grottaferrata he
lyett Fraseatiba jutottam. Xem volt baj, csupán mirc hazaérkez
tem már vége voll a vacsorának is és szegény :\Iagisztcr-atyánk 
már azt gondolta, hogy é.i.jeli és örök pihenömül az Albanói 
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ló medrél választottam. Volt öröm, mikor megérkezve elevenen 
jelentkeztem és részemről is, hogy ilyen szárazon megúsztam a 
kirándulást. 

Ilyenformán lelnek a napok; de felejthetetlen a csillagos 
ég meséje is. Vacsora után a kertbe megyünk. Itt is ott is ket
len hárman beszélgetnek, énekelnek. Amint közeledik az éjfél .. 
úgy csöndesedik el a környék és az éjszaka úgy kezd beszélni. 
Minél beljebb megyünk az éjszakába, annál melegebb, barát
ságosabb mélyebb lesz ez a beszélgetés. Ki tudná mindazt el
mondani, amit az éjjel súg a léleknek ... Az ember áll az éjsza
kában, miközben a gondolatok száguldanak. Nincs akadály fa .. 
fény vagy árnyék, csak a hatalmas sötétség. És ez a sötétség 
olyan közel hoz mindent. Pillanalok alatt hazaszállok a lesl
véri körbe meg vissza. N em kell nekem sok csak egy pillantás a 
kt•<h·cs lársaságra; csak egy szem-találkozásra jövök haza ... A 
esiliagos ég mosolyogva nézi az embert ... Fény-zenével játszik 
neki ... :\filyen tiszta a nagy természel ... :\lélyen lélekzik pihen 
a l\lonte Cavo, lelelle pipáját, nincs füstölni valója, tiszta az 
ég ... s lenn mcssze a síkságon héthairnos ágyán alszik Róma. 
Csak a villanylámpák őrködnek; innen úgylátszik ök is álmo
suk, merl sűrűn pislognak Va_gy inkább remegés az? Félnek 
talán az éjszakában? Vagy szégyenlik magukal és szégyenletük
bt•n lehuny ják szem ü kel, hogy ne lássanak? ... X e lássák azt a 

' . k R ' 'l ' . R ' ' k ··1 l' 't? .R ' ' R ' ' mas1 · oma, a reg1 omana szu.e ese . . . . oma.... oma .... 
mi mindenl rejl magába ez a szó. Fényt, nyomort, dicsőséget, 
csúfos bukást. Hóma hódította meg a fél világol, Róma bukott 
el a eseest•mö Egyház ellen vívott harcában. Róma ítgy nézel ki, 
minl a megöregedell asszony, aki mindenkié voll, akit mindenki 
mt•glopoll. Kincsed, ékességed, mind elhordlák, elrabolták. Már
ványpalotás an·od ráncos lelt.; arannyal, ezüstlel ékesített ler
mt•led mt•grokkant, szinle csúi vagy. Tagadhalatlan még ma is 
nwgbámulnak, még ma is megcsodálnak, de csak régi dicsőséged 
szépséged miall. Ma már csak útszélen ülö öregasszony vagy 
és mullad meséled a körülállóknak. Itt-ott még dacolni pró
bálsz és ki feszíted a valamikor oly bájos gyönyörű me lied; de 
nt•m bírod sokáig, az élet már rádsújtott és kénytelen vagy 
bt•vallani, nem az volt az élet, az élet az a másik, amelyik most 
is virul és virágzik. Az erősebb volt nálad, Az másból táplálko
zott. gyökere más táplálék után kúszott. . . Könnyes szemmel, 
m<>lled verve súgod a fülekbe: ne engem, de a másik Rómát, a 
fiatalabbat, a kt•reszlény Rómát csodáljátok! Az mindig fi~lal 
voll, fialalabb és virágzóbb, szebb és tündöklöbb lesz ... O a 
gyiizlcs ... 

Beszéigelök menlek el mellettem. Franciák. Én is elindu
lok... :\'éhánv ablak még világos. Az almafák alatt néhány 
magvar beszéige l. r\ em ismeretlen itt a ma_gyar. Vagyunk tizen
kellen slúdensek. Magyar kéz ojlogalja a gyümölcsfákat, magyar 
kéz szorílja a széHlő és az olajprést ... És,. hogy a nyaraló, min
den slúdens álma, áll, kinek köszönhetjük? Magyar embernek! 
P. Schrotty P~l.l dt>finilor gt•nerális, abban az időben öeconomus, 
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harcolta ki a nyaraló felépítését. Igen, harcolta! Mert a barát 
Rómában is barát és ,<fényűzésnek~> tartja a stúdensek nyaralá
s~\!. .Mindenki ellenezte, de meglett és áll a nyaraló. Hogy Jn(.>ny
nyi munkát jelentett, míg elkészült, azt csak a Definitor-atya 
tudja. Meggyőzni olyan kemény embert, mint az akkori Gene
~ális, olyan érvek kellettek, melyek elöl nem volt kibúYó. S ma 
<) örül legjobban; sokszor elmondta már azóta: .J ól telled fia es
kám, hogy erőszakos voltál. De örül a Definitor-atya is, mert 
örülnek azok, akik élvezik a nyaraló szépségét, nyugodt életét ... 

Már sötétek az ablakok, édesen pihennek a nyaraló stúdt•n
sek. Az utolsó villamoskoesi is most bú<"súzik élt•s sikolival az 
egyik ){anyarodónál. .NyugoYóra térünk mi is. Rövid fohás!'zal 
búcsúzunk az utolsó és mindig virrasztó űrtöl, kis kápolnánk 
tabt•rnákulum Foglyától ... A régi emlékek,, a romok tovúbb 
suttognak az éjszakában, vagy fájdalmasan nyögnt>k a föld 
alatt ... 

Róma, P. Ottokár O. F. JI. 



Könyvek szemléje. 

P. J AC. V AN DB/l V El .. DT: Prologomena in Psychologiam. Róma. Li
ht•J·ia del Collegio Di S. Antonio. :\lia ~ferculana 12:1. 

Au!cto•· praedarus valllc laudabilis opus perfecit, hunc librum de 
questionihus fundamentalibus. Psychologiac primum limtua latina in lucern 
proft•rens. ~lens illustris aucl01·is est <tucstiones introllucloriales psychologiae 
in lumine invesligalionum modemarum perscrutare necnon obiectum et 
mt•thodum eiusliern relalionesquc q1.,1ae inte•· psychologiam philosophicam et 
empil'icam inveniunlur invcsligare. 

Opus in quattuor capita dividilur: l. De notione psychologiae. II. Con
spectus hislol"icus psychologiac. III. Dc divisionihus psychologiac conlempo
ram·ac. IV. Dc mcthodis psvchologiae. 

Hae prohlémala sat dÍI"ficilia doctus auctor valde efficaciter persolvit 
:\lagna cum cla•·itatc quaesliones pmemiales psychologiac staluit. Iovestigat 
el de:e•·minal relctiones muluas, fines, et methodos dislinctos, psychologiae 
phi:osophicae ct cmpil'icae. B1·cvem ·tamen scieneiam appendicem praebet 
dc Iota historia sciendac psychologiae. Enumerat omnes sectioncs princi
paliOJ·cs psychologiae contempcrancat•. Xolum facit methodos modernos 
cxpcl"imenlales et dc comm applicabilitatc iudicat. Argumentum operis 
fidelitc•· convenit Litulo. Finem semper prae oculos habet, theses fuse et 
scit•ntifice explicat. Auct01· in hac scit•ncia est lotalite•· vcrsalus. Lin
quas modemos principaliores oognoscil ideo conspectus ejus scientificus 
est perfeclus, quem prohat enumeratio opulentissima hibliographiae. :\lodus 
sci"ihendi clal"ilate et precisc cxccJH.t. ~ovos terminos technicus feliciter· 
inducit. Judieia eius de singulis quaestionihus hrevia el valde fundala sunt. 
l "llimo in hoc lihro pro psychologiam stu<lcnlilms bonum manuale. accepi
mus. I n d ex onomasticus et index rerum analiliens · faciliorem redderet usum 
lib•·i p•·aclicum. 

P. Christophorus O. F. JJI. 
A Szalézi míívek liiadás~íhan l,;edves kis könyvek jelenlek meg a könyv-

lJiacon. TRUGLr JOZSEF.Nt: Boldog '.llaz:arello .lldria élete címü l,;önyve 
Jon Bosco Szcnt Jánvs munl,;alársának a segítő Szüz Mária Leányai Társa

sága alapítónőjének egysze•·íí, de imás és munkás életét dolgozza fel. Mazza
rello anva azon lelkek. közé ta1·Lozik, akiket nem a rendkívüli karizmák és 
csodák t.•meÜek az életszl'lllség pit!desztájára, hanem a szakadatlan lsten 
jelenlétében való élés, az isteni akarathoz való hozzásímulás. ::\lazzarello 
annH b. c. XI. Pius pápa 1!):J8. nov. 20-án boldoggá avalla. Hisszük, hogy 
l' szép lelket nemsokál"a a szentek gloriolája fogja dísziteni. 

IJR. ZJE(;LBR ADOLF: .t: Eucharisztia az Bgyhdz eg!}ségének a s:ent
sége. Az Eucharisztiáról szóló magyar irodalomban új színt képvisel ez a kis 
könyv. ::\lindvégig kitart a címben megjelölt tárg)·nal, és mélyen hozzáértö 
kézzl'l fejlegeli az Eucharisztia egységet adó erejét a Szentírás, a Szeutatyák 
~s a tanító Egyház nyomán. A közösség gondolata napról-napra na~·obb 
té1·t hódít. Ennek a közösségi gondolatnak a mélypontja az Euchar:tsztia . 
.\ könyvnek legnagyobb értéke a gyakorlatiasság, mely leginkább az utolsó 
fejezelekben nyilvánul meg. 

~=ent GtJürgtJ csodálatosan s:ép legenddja a cserkészek számára készült . 
.-\ La\>aszlalal áit mutatja, hogy az ifjúság köJ"ében az őskeresztény témát 
ft• Ido gozó l,;önyvek l,;özl,;edvellségnek örvendene~. Ezen. megállapitás . alól 
m•m lesz kivétel ez a könyv scm. :\. legenda nunden btzonnyal sok ftatal 
cst•rkész szívében önti majd Szent György bátor síkraszállásának szellemét 

A lelkiélet kis l{önyveinel,; XXXI. sz. füzete . • ~fire tanit minket Liziö csil· 
/aga'! Liziöi Szent Teréz példájával erősíti meg, "hogy niindenki hivatott 
az l>letszentségJ"c. 

Heli {tjlalosság a Szeplötelen Szüzanyához a jámbor élet és a boldog 
hahíl elnyeréséért Szent Bonaventúra nyomán készült ez a kis ájtatosság 
és huzgó elvégzése már sok léleknek kieszközölte a szent életnek és a boldog 
halálnak a kegyelmét. 

Fr. Szerén O. F. M. 
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DR. P. TAKÁCS INCE O. F. 'At.: Szerdfi Tüzek. A Szent Antal hit
buzgalmi folyóirat kiadása, Pápa. 152. old. Ara: 2.80 P. 

Dr. P. Takács Ince a «Szeráfi Tüzek»-ben ismét az atyai örökség kin
cseiből hoz elő. A mult avulhalatlan értékeiről letörli a feledés. porát, ami
kor a Szent Ferenc-rend kiemelkedő egyéneit életnagyságukban állítja elénk. 

A mü négy részből áll: I. A szíveket gyullasztó Szent F~renc, amelyben 
megismerjük Szeráfi Atyánk örökké imádságos, Istenbe olvadt egyéni életét, 
másokat" IS követésére serkentő derűs, lelkületét, a rendalapflást, apostolko
dó szellemét és életéhez méltó szent halálát. - Il. A világító szeráfi rend: 
szt.•rzelünk belső szelleniét, a rendet éltető eszméket, tudósain1< által terjesz
telt tanokat, az Oltáriszentség és Jézus Szent Szfvének különösen mély 
tiszteletét ismerteti. - III. Ferences egyének az életben - piros lángok a 
sötétségben: a szeráfi család legkiválóbbjainak tevékenységét, tündöklő eré
nyeit ecseteli. Vértanuk, tudósok, hithirdetők, népmissziónáriusok stb. ékes 
so1·a jelenik meg előttünk. IV. Kihülö századok -- Melegitö harmadik
rend: A Ill. rend keletkezését, rövid történelél, célját, jelentöségét, az «Actio 
Calholiká -hoz való viszonyát, mindenlmri idöszerüséaét tárgyal.ia s a le~
nagyobbak szociális tevékenységél, földieken való felüfemelkedését stb. tái'Ja 
elénk. Komolyan foglalkozik a magyarm·sz~igi III. rend növelésének szüksé
gességével. Irányt mutat erre nézve, -- különösen a kordaviselö gyermel<ek 
társulatának felállítását szorgalmazza, - hozzászólásl kér s a komoly össze
müködés szükségességét hangoztatja a vezető I. rend •·észéről. 

Ha az egész könyv célját nézzük, azt látjuk, tohm·zó akar lenni. Az író 
a Ft.•J-enc-rend szellemének ismerletése és a tagok áldozatos példájának bemu
tatása állal egy-egy szilirát sze•·etne olvasóinak szívébe lopni, hogy a sze
relel varázsa megragadja, meggyujtsa a lelkeket és a szc•·áfi III. rend zászlaja 
alá vonzza öket. 

Csakis az ÖI'Öm és elismerés hangj~\n szólhalunk e gördülékeny, élve
zeles stílusú, tüzes fe1·ences lélekkel megírt mürlH, s a jó Islt.•n bőséges áldá
sát kérjük, hogy minél töhh lélek tárja ki kelyhét, fogadja be az éltelü 
eszméket s fgy kigyuljon bennük a szm·áfi tűz s értékt.•s gyümölcsöt teremjen. 

Fr. S::ilús O. F. .ll. 



Életünkból. 

NOl'. 1. Az ünnepélyes vesperás után körmenetben vonultunk a teme
tőbe. Imádlmzlunk, mert azt a){artuk, hogy ma megsokszorozőrljék a for
~alom a tisztítóhely és a menny között. Imádkoztunk, hogy minél több 
pár· t fogónk lt.•gyeri, akiknek adósságát mi róltuk le. 

NOV. 2. Ez a nap bebizonyította, hogy a halottaknapja a feltámadás 
na\>ja is. E~y millió lestvérünk kezd most velünk új életet. Húsz évi tetsz
ha ál után bizonyára ez a viszontlátás már az örök együttlélig tartó öröm
öl<'lkezés és egyült-dolgozás lesz. De vannak még véreink, kik karjukat öle
lésre lár·ják és mi hisszük, hogy a tíz millió magyar megszerzi magának 
szenvedő lestvérei ölelését, mert velünk ~z igazság. Ha az igazság szóhoz jut, 
mi győzünk; Most Bécsben szóhoz jultatták, azért győztünk. 

NOV. 5. A Fővezér szavára elindullak honvédeink haza, Szent Imre 
vezette őket. Az egész napot a rádió körül töltöttük. Vonultunk mi is. Ki 
lehelell volna írni a tanterem ajtajára: «C~ak a testük». A lélek ott ölelkezett 
valahol Párkányban, ~rsekujvárott. Ott csókolgalla az ősi földet s örömében 
véJ(ig sírta a Himnust. A bevonulás napjai feledhetetJenek maradnak, Ko
mát·om, Vngvár, Munkács, Kassa ujra megmutathatja piros szívét, fehér 
lélkét, zöld reményét. Nem sújt rá a bitorlók fegyvere. ~nekelheli imádsá
gunkat, nem ragadják torkon a pribékek. 

Nl?\'. 30. A jászberényi magyar barát ünnepélyen kár, hogy nem vehet
tünk reszt. 

DEC. 3. Ilyen büszkék csak kevesen lehetlek ebben az országban, mert 
mi is mondhaltuk ,,csókkal láttam eh. Két felvidéki Testvér jött hozzánk 
az ar·atási munkára, ho~y velünk is arassanak. .Munkalársaink lettek, mieink 
lellek és mi az övéké. Isten hozta őket! űket a kemény magyarokat, őket az 
igaz honfiakat, őket Kriszlus szentlászlói lelkületű katonáit. Merílfmk lelkük 
fon·ásából, m(•gerősíljük magunkat feli.ijazzuk lelkünket, kérJük Istent legyünk 
olyan magyar·ok, mint Pásztor Elemér és Katona Jusztimán. 

DEC. 6. Eljött hozzánk .Miklós püspök és adakozott kinek-kinek az ő 
érdeme szerint. 

DEC. 21. E napon tartolta a Szcnt Honawntúra Egyházirodalmi Iskola 
tisztújító ülését. Tilkár It.• t l: Fr. Emil. segédtilk~ir: Fr. Gilbert. Jegyző: 
Fr. Julián, segédjegyző: Fr·. Henrik. Könyvtáros: Fr. Szerén, s. könyv
tát·os: Fr. Gilbt.•rl. Levelező: Fr. Hem·ik. Az elméleti szakosztály vezetője.: 
Fr. Klárusz, a gyakorlatié: Fr. Lukács, az irodalmié: Fr. Gilber·t, a missziósé: 
Fr. Gyárfás. Isten segílse őket! 

DEC. 24.. A főtiszlelendő P. Provinciális jelenlétéhen ünnepeltftnk. Di
csőséget zengtünk Istennek és békességet kértünk az embereknek. Köszönjük 
a sok ajándékot és egyben ígérjük, hogy fáradságot nem ismerve d.Jlgozunk 
provinciánkért és a magyar népért. Igazi népharátok akarunk lenni, mint 
Jézus Krisztus. 

DEC. 31. Búcsúztunk a szép, szent magyar évtől. Kassán a dóm harangja 
szólt és mi meghallottuk, megérlettük szavát. Isten segítségét kértük, hogy 
Rál{óczi földjévl'l az újévben Hákóczi «gens fidelissimája' is egvesülhessen 
vl'lünk. Legyen lengyel-magyar· határ és a magyar Turul meg a lengyel Sas 
majd l{h·ívja az egész magyar feltámadást. 

l.:t..V. 5. és 6. Tudomány ht.•mutatás! Az alsósok a dogmatilm fundamen
tális, a felsösök a dogmatika speciálishól vizsgázlak. 

J AN. 10. A vizsgák elmaradtak, merl a szenvedö alanyok ez egyszer
igazán .'s: zenved tek, a mítha legyőzte őket. Szép, hogy egy hét alatt talpra
Mil unk, a \'izsgákat majd megtaláljuk. 

1.-l.V. 18. 19. Háakadtunk! az alsósok amorális fundamt.•ntálism, a felső
sök a jogra és a monílis sacramentálisra. 

J.tN. 25. és 26 . .\z alsósok jogból, a felsősök hermeneutikából, liturgiából 
és pedagógiából v izsgáztak. 
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J AN. 31. Az utolsó vizsga hislól·i{thól és palmlógiáhól. 
Febr. 6. Megkezdődtek a próbaprédikációk! Megmutatják a fiatalo!<, mi-

lyen arató munkások lesznek. . 
FEBR. 7. Fr. Molná1· Richárd (U. S. A.) lelelte örök fogadalmát Megfogla 

az t.'l<esza•·vál öröl<r<\ kívánjuk neki, hogy sohse nézzen vissza. Kértük 
lslcnl, hogyha majdan a lelkek ugarját töd, adja meg neki a pacsírladalos 
lelkületet, az egyenes fölfelélö1·ést Istenhez, a Jó Pásztorhoz, a pap minta
képélwz. 

FEBR. 20. Szerelell :\lagiszte1·-atyánk névünnepén buzgón fohás~kodlunk 
az Cthoz, hogy m•mes telleit jutalmazza meg. Igazi al.yánk ő, irányílja, 
vezeti papi lelkünk fejlödését, óvja testünket. Ad.ia Isten, hogy még sokáig 
müködjön közöltünk és é1·tünk. Eljen soká!!! 

FEBR. 10. Szeniséges 'Atyánknak, XI. Pius pápának halálhire me!yen 
meghalolt bennünket. Itt hagyolt bennünket az, akmek ellávozla ut:l.n: «Ül' 
támad az Isten lia jelenléléberv. Elvesztetttik azt a jósá~~os Atyát, ki különös 
gondoskodással, tekinlelt awkta <.a kedves ifjakra, akik szentclt helyeken 
a nemes papi hivahis1·a nevelődnck, és clőkészülnek». Eszméket adott, útat 
mulalolt t-s mi én•zzük, hogy meg kell valósilanunk azokat, el kell indulnunk 
az új útakon. A • Qu as primas, a Divini Illius :\lagislri,, a < Quadragesinvo 
anno , a , Divini Hl•demptal'is , a ':\lit hl't.'nncndl'r Sorge.. mulatjál< az 
irányi! Nyugodj hékéhen Szentsl-gcs .-\l~·a, gyem1ekcid megértellék taníta
sodal és v aló1·a fogják váltani azl. 

Fr. Alajos O. F . .ll. 



Jászberényi krónika. 

nEC. 22. 1\leg,·oll az önképzőkör tisztújító választása. A tisztikar a kö
vt•lkezö: Tilk:k: Fr. Béd a, helyellesc: Fr. Genézius; A jegyzők: Fr. Simcon 
és Fr. Vendel. A krónikások: Fr. Olivér és Fr. Leonlin; a rendezői, illelve 
háznagyi liszlel Melchiadesz és Jusztusz testvérek töltik be. Könyvlámsoliká 
a J>. ~lagiszlt•r· Fr·. Donaverúúrál és Fr. Olivért neveZle ·ki. 

DEC. 24. A szcrelet Istenét meleu ferences lélekkel ünnepeltük A litoliza
tos liarácsonyéj éneke a mi szívünkböl is kicsordull. . . ~legszületett a kis 
Jézus. Az amúgy is igazán meleg és ferences estél még kedvesebbé tette az a 
sok ajándék, melyet szerelő Föaty{mk küldötl s melyet a kis Jézus nevében 
ft. Quaa·dián-atyánk oszlott ki. ILL is hálás köszölll•lcl mondunk érle. 

DEC. 26. ~legkezdödlck a praepar~Hiók. Ez a munka az érés, mondhalni 
az amlás ideje. Itt valóvá lesz a közmondás kicsinyben: «Ki mint vet, úgy 
arat!,, ~li szt•rcljük, akarjuk a munkál. 

DEC 28. A jászherényi áll. gimnázium évzáró Szenl-István ünnepélyén 
a mi föiskolánk is közrcniűködöll. Kilűnöen s1derült zene- és énekszámolikal 
Ct•cil és .János leslvér·ünk. 

19.'l.fl. h1X. 1. (jév, új küzdelem! ~lit hoz, mit visz titok! Ferencescn, 
kt•ményen előre, a téllenség fáj, a munka édes. 

J.L\' .. ; . .-\z els() vizsga hölcsclel törlénelhül, melyen fúliszlelendö Pro
vindális-at~·a l'lnököll. Délután a kiipolnában lelkünket hciillílolla az idő 
sodrúról való l'lmt-lkcdésbc, gyönyüríícn kifejtve a szcnlágosloni gondolatot, 
a 'st•culum pl'ius cl poslerius", meghatározása alapján. Az idő, mely maga az 
ör·ükkévalósúg, csak akkor jelent számunkra értékel, ha jól felhasználjuk. 
Az idc'ín-1 való helyes gazdálkodás legyen ez új ezsztendőben célunk. 

J.tN. 1-'1-. IsmH Fiíaly{mk clnöklett"~vcl folytak a vizsgák, -- az első év
folyamon onlológiúhól és t•lhica gener·úlishól. a másodikosoknál pedig a 
Praefcetus Slmlii ulya elnöklele alatt cosmológiáhól. 

/.:lN. 15. A kultúrházhan nwglckintctlük az 'Észak felé-> c. filmet. A 
har·oos harút-ősök lángtüze gyult ki bennünk, amikor magyar honvédcink 
bevonultak an·a a drága földr-e, mely felé minden magyar· könnyezve nézett 
húsz éwn ker·esztül. 

J.L\'. 1fj. Fíítiszll'lendií IlázWnök-alyánk névünnepét ürömmel ültt• meg 
az t•gész család. To\"áhhi szm·goskodb vezetését és gondos jóságát kér·tük 
imúinkban a Mindcnhalbtól. 

J.-L\'. 21. Fl. Kolos at~·a n•zelésévcl az első évfolyam psycholbgia ratio
núlishól vizsgázott. A második évfolyamban ugyanezen a napon methodológiá-
ból, thodiceáhól és ethica speciálisból volt vizsga. · 

J.-t.N. 28. ~la zárluk Ic a vizsgákat. Az elsösök logikából, a második év
folyam pedig psychológia experimentálisból és -biológiából vizsgázott. 

FE/lll. 10. Szt•ntatyánk. XI. Pius p:ipa me~halt, ez a hír jutott 
hozzánk a reggeli ór~ikban. A család, imádságos mmdig a békét kérő élte, 
mint áldozat, elfogadtatoU. ~lost már az iigből liüldi üzenetét a világnak, 
melyet utolsó perceiheu is sóhajtott béke ... béke. 

FEBR. 14-. A rádió hullámain keresztül mi is ott álltunk lélekben a Szent
at~·a sírjánáL Ldliünkhöl könnyesen, de a föltámadás reményével tört fel a 
könyör·gés: Rcquíem aeternam dona ei Domine. ~ 

FBBR. 16. ~agvon mcgr·ázó szép filmet láttunk, ma a moziban. címe: 
«Örök titok». A mé1ységes gondolat, melyet a kiváló színészek játéka még 
jobhan kiemelt, lelkünket et(észen átjárta. Még jobban megszeretlük az örök 
titkot, melynek egykor mi IS hordozói l~zünk. 

FEBR. 19. Föatyánk r·övid látogalii.sával tisztelte meg zárdánkat 
FEBR. 21. Föalvánk jóvoltából és ~lagiszler-atya szeretö gondoskodásá

hól megkezdték a I'Í.Ír·dliszoha eliimunkálatait a klerikátban. Sok-s~k .gondba 
kCI'Ült, de hamarosan meglesz. kromkás. 
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Özenetek. 

:\ MAGYAR llMBRIA boldog, békés, allelujás húsvéti ünnepeket kíván 
minden barátjának és jótevöjének. 

Róma: A baccalaurealushoz gratulálunk. A vakációnkat cím változta
hissal most hozzuk. :\ megígért dolgokal örömmel várjuk. Pax et Bonum! l 

Ikeslau: Hosszú beszámolót várunk, a szentelésröl és primíciáról. Meg
emlékezésed köszönjük, a nagy napon lélekben veled voltunk, veled örültünk 
és imádkoztunk. Pax!!! · 

Zágráb: l\li az oka a nagy hallgatásnak? Tán külön fogadahnad van? 
T.evelet várunk! 

U. S. A.: Az ígért dolgokt·a J. számol Lart. V:írja!! C'dv~! 
Jászberény: Levél megy!! Ferences tárgyú dolgozatokat várunk!! 
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