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Paschalis . .. 

A húsvéti gondolatok a kereszténység legerősebb és leg-
-keményebb gondolatai. Megtörik a zsidó perfid i át, Ieriöntik a 
pogányság bálványait és életre hívják a kereszténységet hitben 
és erőben: (mint az apostol mondja, mert ha Krisztus fel nem 
támad, hiába való a ti hitetek és a mi prédikácionk.) Es a mi 
Húsvétunk: a feláldozott Krisztus, aki feltámadt. Ebből a fel- .. 
áldozott megváltó és feltámadt Krisztusból: támadt a kemény. 
halált gázoló és megvető kereszténység: de a kenyéren keresztül. 
mely az égből szállott alá és mely hivatva volt életet adni a vi
lágnak. miként Krisztus mondta, mert ha nem eszitek az ember 
fia testét és nem isszátok az ű vérét, nem lesz élet tibennetek. 
Az apostol is úgy adja tovább: <:amint vette, mert azon éjjelen. 
melyen az úr elárultatik, vevé a kenyeret . . . azért valahány
szor ezt cselekszitek, az úr halálát hirdetitek, amíg eljő.>' Ennel{ 
a húsvéti és eucharislikus gondolalnak volt megtestesítő je: 
Paskál. 

Az Isten mindig csodálatos: meglep. Az apostol is úgy 
mondta: quae st ulla sunt elegit Deus ... A világ ítélete szerint 
egyszerűt kiemeli és csodálatos szenlet var~\zsol belő}(~. 
A pásztor fiúból teológust, az egyszerű lélekből eksztatikus, szcm
lélő lelket és az <:erőtlenbőb világhódító szentet. Igy megy el 
mellcltímk: in splcndoribus sanelorum: a sz en tek minden 
fényével és az Eucharistia vezeti. Tamás: teológus, Bonaven
tura: miszticus, Duns Scotus: philosopho-teológus, Agoston: 
lángoló szívű apologéta. Jeromos exegeta, Szalézi Szent Ferenc 
lelkivezér és. Paskál: adorál. Keresem a mélységet a Summában 
és himnusokban: n lélek szúrnvalását Bonaventura szPráf misz
likájában, mely édes és gazdag; a tiszta meglátást a subtilis 
doctorban. a hit ~enségét Agoston sas szárnyalásában, a Szent
írás mélységét Jeromosban, a lélek szelíd Isten-irányát szalézi 
sz. Ferencben: és minlha megdöbbennék a teológia eget érintő 
boltívei alatt. mely az Isten fönségével van tele: ott a templom 
szentélyében az égi kenyér előtt a megtestesíti t hit, misztika. 
adoráció, lángolás. szemlélődés a legélesebb tisztalálás a ke
gyeJmi élet minden gazdagságá Y al térdelő sze nt: PnsJ<áL Kiből 
v~1n benne töb~, yagy mind összefogta szívé\·el'? ~Iinlha egyiill 
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volna benne Agoston Tamással, Scotus Bonaventurával . .Jeromos·
Szalézi Ferenccel és mintha egyedül ű birná legjobban az 
Istent ... Itt az örökmécses alatt, ott a tabernaculum függönye 
mögött és mintha a szíve volna a consecratios kehely, melyet 
sohasem ürítene ki, pedig az Isten mindig purifikálja: hogy 
szebb legyen és gazdagabb újabb kegyelemmel ... 

Paschalis . . . húsvéti szent. . . az Áldozat áldozata boldog
ságban, mortem Domini annunliabit donec veniat. centruma 
az Életnek az élet kenyeréből, és hittudós quoniam Sapientia 
aedificavit sibi domum, miscuit vinum et proposnit panem . . . 
és megállt előtte, hogy el ne mozduljon tőle. Mintha a legjobb 
részt ű választotta volna, mely nem vétetik el tőle soha. Az Ég
ből földre szállt Isten embernek ö az űre, mint a betlehemi 
gyermeknek anyja volt az űre. Az Eucharistia űre ö: Paskál, 
mert az volt ... és így maradt az ... 

Kedves Fiaim! az utolsó vacsora emberi szívet összefogó 
gondolatai és szavai jutnak eszembe, mikor a Magyar U mb ri a 
hasábjaira kérelmükre Paskálról írok. «1\-livel .Jézus szerette 
övéit és mindvégig szerette ök eh, rendezett utolsó vacsorát, 
mely után más már nem jön és nem jöhet. «Nem iszom e szölö
termésböl, míg -nem Atyám házában». A papi lélek: anima pas
chalis. úgy is mint az apostol mondta, «amint vettem az úrtól 
és adom .. ,l> de úgy is mint sz. Paskál tette: élte. A papi lélek 
csak egy fényben ragyoghat az Eucharistia fényében és erejé
ben. A panis noster supersubstantialis mint Bonaventura ma
gyarázza misztikusan a ~liatyánkot, az Eucharistia. Ha nem él 
belőle: nincs élet benne, maga Krisztus mondja Jánosnál és a 
világ bizonyítja szomorúan minden nap az Egyházon belül és 
kívül. Ha kiejti kezéből a kelyhet: a calix benedictionis. nincs 
áldás élelén és paJ..... müködésén, egyéni kis érdekeinek üzlet
apostola lesz. önmagát administrálja és árulója lesz a legszen
tebb titkoknak, maga pedig egy mysterium iniquitatis. ki sem ön
magát, sem öt a világ meg nem érti, Krisztus pedig rá mondja: 
amt'n dico, nescio te ... És aki Belöle él. ha «pásztor fiú, is, 
lt'ológus lesz. A hit fénye éppen a sicutség iránt és pedig 
teljes és odaadó hit Krisztus szavai szerint, a csalhalatlan egy
ház és az analogia fidei, tévedhetetlen apostollá teszik. aki tudja,. 
hogy kinek hitt. A kenyér ereje pedig mint Izrael e~·edül küzdö 
prófétáját. Illést elvezeti és elviszi: ad montem Dei s még ha 
egyedül lesz is, nem törik össze. Ennek tipusa és erős megtestc
sült eszménképe Sz. Paskál, mint éJettörténete inondja, még 
a bereticusok ellen való küzdelemben is. 

A mai papságnak is kenyér kellene: hogy leüljön magába 
és maga fölé emelkedjék és azután üljön és térdeljen az asz
talhoz. melyet az nr készített nekünk azok ellen. kik szorongat
~1.~~ ~e~nünket és így megyen be az úr oltárához, aki megújítja 
Iljusagat 

:\la nem is kellene több, mint komolyabb és valóbb hit 
a · kenyér, iránt, kevesebb beszéd és több adorál'io. kevcst•hh 
mis:likutn és több mis:leriumlátá.~ é.~ l'IWl l'a/6 nw!Jille/i)c/h;: 
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több egyházi szellem, és kevesebb subjectiv «mealátás». komo
lyabb munka és mélyebb istenhit, amiből fakad az igazi ön
dicsekvés nélkül csendes apostolság: ·· melyet mind megad a 
«kenyér». Mily nagyszerü és mily egyszerü a szent. csupa egy
szerűség: hit. imádás, hallgatag magábatérés, kötelességteljesí
tés és szótlan Isten-szeretet és elkészülnek a bajloni Sz. Pas
kálok: észrevétlenül. 

A negyedik százados jubileum legyen örömünnep a mi th eo-. 
logiánkon is. ahol fönségesen vonz Bonaventura lágy és meleg 
sz. misztikájával az IsJen felé, éles meglátásba ragad a doctor 
subtilis, csodálkozásba ejt Halesi Sándor, felcsigáz Lvranus: 
de ·megigéz: a minden teológiát magában legfönségesebb conc
retomban egyesítő: adoráló sz. Paskál: a pásztor fiú és Teo
lógus. 

P. Hermann Hermenegild 
min. prov. 

Miért éppen Szent Paskál ? 

A lánglelkü XIII. Leó pápa 1897. nov. 28-án a «ProYiden
tissimus Deus» kezdetü brévéjében Szent Paskált kinevezte az 
összes létező és majdan alakitandó eucharisztikus mozgalmak 
védöszentjévé. A brévében többek között azt mondja: << ••• bő
vebb gyümölcsök reményében célszerünek tartjuk most azok
nak (t. i. az euch. egyesületeknek) mennyei pártfogóját kijelölni 
és pedig egyet az égi lakósok azon sorából, akik az Oltáriszentség 
iránti szeretet különös tüzétől lángoltak. De mindazok között, • 
akiknek a hit ezen fönséges titka iránti áhítat tüze ismeretes. 
Bayion Szent Paskálé az elsőség». A b réve megjelenése után a 
csodálkozás ült ki az arcokra és sokan kérdezték: miért éppen 
Szent Paskál. a pásztor. az ismeretlen ferences szerzetes 'l Miért 
nem Szent Tarzicius, az OltáriszentséR első vértanuja 'l l\liért 
nem Szent Norbert, az Oltáriszentség első imádója, vagy Szent 
Alajos, az angyali ifjú. miért nem egy a kimagasló sok száz nép
szerű. mindenki által ismert eucharisztikus szentek közül 'l A sok 
miért-re kielégitő feleletet ád Paskálnak az eucharisztikus Krisz
lussal egyesült élete. melyet - és a többi szentek életét is - a 
szentéletű pápa nagyon jól ismerve így foglal össze: «De mind
azok között. akiknek a hit ezen fönséges titka iránti áhitat tüze 
ismeretes Bayion Szent Paskálé az elsőség». 

Paskál életének rövid áttekintése s az Egyház szentjeinek 
élettörténete fényes bizonyságtétel a pápa szavainak minden ké
telyt eloszlaló csalhatatlan bizonyosságróL Paskálnak az eucha
risztikus Krisztussal való első találkozásától kezdve egészen ad
dig a csodás eseményig, amikor a ravatalon fekve szemeit a 

1 Acta Ordinis Minorum 1897 dec. pag. 207. 
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szent szinek imádására még kétszer fölnyitolla egész élete egy 
fönséges, folyton szélesedő. mélyülö, gazdag szinezetű adorácio, 
mely páratlan és egyedüláll<> a szentek történetében. Az l'U
charisztikus misztérium örvénvt•ihen elmerült örökimádást61 
izzó lelkét nem mérhetjftk más szentek mértékével; öt vizsgálva 
mint különös jelenséget. mint Istentől erre külön és egyedül 
predeslinált egyént kell szemel6tt tartanunk. Életútja a Szentlé
lélek megszenlelö kegyelmében tündöklö lélek Istenben elmerülö 
csodálatos ivelése, melynek középpontja az Eucharisztia. - Ez 
ad magyarázalot arra, hogy Paskál. mint világban élő juhpász
tor az aszkézis égbe vezető lépcsőin. a Szentlélektöl megvilágo
sih·a eljutott a lelkiélel legmagasabb csúcsára, az Istennel való 
csodás egyesülés lelket átistenítö ntlóságáig. Paskál nem a 
kolostorban lett szent. a kolostor csak arra volt j6, hogy a henne 
már meglévő magasfokú életszentség újabb szinezelet és Is
tentől elrendelt betetözését. koroná.iál elnyerje. Eucharisztikus 
lelkülete kedvező tahijra talált a ferences szellem h•levény 
föld.iében, hol már évszázadok óta mind a teológiában. mind a 
gyakorlalban virágzolt az eucharisztikus kultusz. A ferences teo
lógia legjellegzetesebb tanításának Christocentrizmusnak leg
gyönyörűbb kivirágzását. kalászbaszökkenő meg,·alósulását. 
megélését látjuk megvalósulva Szenl Paskál eueharisztikus éll'
tében. Ugyanis amit a ferences leol6gia a Krisztus-kö
zéppontiságról szóló lanában oly gyönyöríí rendszerben 
fölépített, azt ö, mint konkrét valóságot Euchariszlico
centrik'us életével fönségesen megvalósílolta, átélte. O a feren
ces Christo-centrikus teológia és élet gótikájának égbetörij tor
nyán az aranykereszt, melyel eddig senki nem múll felül s 
n1eg sem közelített. Aranyszáju Szent János szebben beszélhe
lett az Oltáriszentségről, Sze nt Tamás gyön~·örű himnusokn t 
zenghelett. Prohászka diadalmas lelkének lehetlek fenségesebb 
gondolatai. de az Eucharisztikus imádás- és élet diadala Szent 
Paskálé. mert amint a róla szóló officium is mondja: Gt•rga sane
lissirnum Eucharistiae Sacramentum diffidle dietu est quam 
arrlenti teneretur devolions affect u '),2) 

Az őskeresztények minden kételyt kizár6an hittek Krisz
lus valóságos jelenlétében. Hiszen <(.\ belegeknek minrlig nyuj
lották Krisztus testét. sokszor napok muh·a a szentmisl' uh\n. 
a vértanuk is így áldoztak a börtönükben s a csonkamisc iis
szerlartásában a legrégibb idökli.il fogva szercpl'l a szt•nt kenyér 
nek körmeneU kisérl'll' az iirizel helvét•t• és vissza. Ez a h:lrom 
adat nll'gcáfolhatallan hagyomúnyi i>izonyítéka az Ollúriszpnt
ség hilének.>i 3 ) Tudjuk, hogy az őskeresztények imúdnttal bo
rultak le a szenl szinek felmutatásakor, hogy a hit,·allök és 
vértanuk erőt merílettek a ·. kt•twérlörés:)-ből. de hizon,·ításra 
nem szorul az a lény, hogy Kriszlust mint ·szl•rnélycs· Istent 
ezenkíYül nem imádták s nem Yoll közöttük pgy sem, kit a szó 

;! Brc\'. Hom. Ser. li. ~laji. Ll'clio \'1. 
:l '.\z Olláriszcntst-g liszldcléne:._ fl·ilüd6e . Euch. r~rlesílli l!l:ls. 1-:l. 

sz. 11:1. Dr. Paly L. 
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igazi értelmében véve eucharisztikus szentnek lehetne nevezni. 
Hasonlóan hiányzott az eucharisztikus kullusz későbbi szá

zadokban is. amikor a liturgia fenséges akkordjaival hódoltak 
az Isten. a mindenség Ura előtt, (mert ugyanakkor) az Oltári
szentséget pedig illő tiszteletlel mellékoltárra vitték. <<.~lindezek
ben az a régi gondolal maradt meg. hogy Krisztus nem hódola
tot kiván meg magának, hanem étele és orvossága akar lenni 
a lelkeknek és minden dicséretel az Atyára hárit.»!) 

Csodálkozunk és nem tudjuk megérteni, hogy a keresztes 
háborúk korában a XI. és XII. századokban amikor Krisztus 
keresztje, Longinus lándzsája, a turini lepet Veronika kendöje 
stb. világtisztelet tárgya. ugyanakkor - amint Dr. Saly irja -
semmi nyoma. hogy a templomokban őrzött Krisztus leslét 
csak ereklyét is megillető tiszteletben részesítették volna. Vagy 
nem csodálatos és érthetetlen e, hogy a mézajkú doktornak, a 
Bold. Szüz fenséges szavú lanlosának nem maradt egy sora sem 
az Oltáriszentségről ?5) Ezzel szemben Paskál , a ludatlan pász
tor könyvet ír az Oltáriszentségről s oly meggyözödéssel beszél 
e legmélységesebb hiltitokról, hogy Xímenest a salamancai egye
tem doktorát, volt tarlományfőnökét és társait csodálalba 
ejti. 6 ) 

Szenl ::\'orberl ( 1080-1134) a premontrei Rend alapítója az. 
egyetlen .e korban, kinek neve az Oltáriszentség imádásával 
kapcsola tos. A bn'·· .q,,,j (~sodához hasonló események teszik ne
vét ismt·rtté és némi lendületet adott az eucharisztikus kultusz
nak. Sokan öt tartják az Oltáriszentség első imádójának 

A középkorban Krisztusnak mint személyes Istennek jelen
léle és imádása jut előtérbe. A jelenlét mikéntjéröl való teoló
giai vitatkozások teljesen eloszlatják azt a ködöt, melyet az 
Eucharisztia fenséges valóságára nehezedett évszázadok hosz
szú láncolata alatt. 

Paskál életének és az Oltáriszentség tisztelelének rövid tör
téneti áttekintése meggyőz bennünket arról. hogy bár Szent Pas
kál előtt is vollak az Oltáriszentségnek imádói, ő az első, a szú 
igazi és leljes értelmét kimerítően eucharisztikus lélek vagyis ö 
volt az első, kinek az Eu<"hariszlia valóban életforrás volt, 
nélkülözhelellen életszükséglde, minl a halnak a ,·íz. a madár
nak a levegő, vagy minden tcrcmlcll élőnek a napsugár. És 
hog~· Paskál eucharisztikus élete nem volt romantikus. érzelmi 
t•llúgyulás. Lermékt'llt•n érzl'igösség, vagy szeszélyes ttmi><.•ri 
különeködés, hanem a nagy Tilok fenséges megélése. azt ntinden 
kéll'lyl kizáróan bizonyítja az 6 esodákkal kilünlelclt kemény 
éll'Lt•. hatúrlalan Isten- és tevékeny emberszeretete, mcly előt
tünk teljt•scn érthetetlen lenne az Euchariszliából merílclt isteni 
t•rö nélkül.. 

Ezt'k után t't'lcldct kapunk a ft'lvetell kérdésre, miért éppen 
Szl'nl Paskál lelt az Eucharisztikus Egyletek és Kongresszusok 

; Eucl1. Érlcsítí) n. o. ll:i. 
:. \". ö. n. o. ll G. 
'' Pol'n.'nlony-lkviczky Mi. 
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Yédöszentje. XIII. Leó pápa örökidőkre szoló rendeletét Paskál 
csodálatos eucharisztikus életével okolja meg és különösen ki
emeli életének egyik legendába illő hőstettét, életének legszebb 
diadalát. Krisztusért lángoló szereleiének bizonyságát: párisi 
küldetését. A vértanulelkű Grál-lovag merész válalkozása clüll 
csodáJatos tisztelettel állunk 1neg, ha megfontoljuk ennek körül
ménveit. 

·Paskál elvállaHá a megbízá~t. hogy a spanyol tartomány
főnöktől küldött fontos okmányokat kézbesíli a Párisban tar·
tózkodó rendfőnöknek. Az akkori szomorú állapotokat egy tör
ténetíró így jellemzi: << Azon napokban - az 15i0. évben - a 
katolikusoknak veszélyesebb volt a hugenottáktól lakott vidéken 
á tm enniök mint az oroszlánoktól és tigrisektől megszál1 t ly biai 
sivatagon. Az idegent kétszeres veszély fenyegette. A szerzelesi 
ruha látása pedig mint a bika előtl lengetett vörösposztó 
fölforralta vérüket.» i) 

.cA hugenották előtt egy ferencrendi pedig a pápistának 
megtestesült képe volt: «a leghűbb alattvalója az átkozolt római 
püspöknek'> miként ök magukat kif~jezték»s Paskál mindezt jól 
tudta, hiszen rendtársai könn,·ek közölt búcsúztak d tőle. minl 
akit többé nem fognak viszontlátni. Elszánt lelkületére jellemző 
fényt vet az az eset, amidön az első franciaországi zárdába bl•
térve, az elöljárók a biztos halál tudalában meg akarták akadá
lyozni további útjában. Hosszú tanácskozás után végre· is Paskál 
elöljárójának rendeletében lsten akaralát látták és tovább bo· 
csátollák. - Szerzetestársai így búcsúztak töle: 
- Akár éh·e marad, akár meghal Paskál testvér. nem veszít 
senuni t. sőt mindent megnyer. - ű így válaszolt: 

Én azért becsülöm az életet~ hogy azt Krisztusnak áldozhas
sam föl: kimondhatatlan nyereség ,·ol na számomra az l a sze nl 
t>ngedelmesség nevében eh·esztcniY) 

És ü ment tovább rendíllwtellen bátors~iggal. mint a ,·érla
nuk a nuiglyára és az amfilcalrum vérengzii vadállatai elé. 
nemlörödn' az ismeretlen vidék. az idegen nyelv. és a halálos 
(•llenség ezer veszedelmé,·el... Paskál nlinden állomása. min
den Yúros ahol átment l'gy egy káiniria-járás volt. :\linclPnfclc.' 
felhangzott: Le vele! Le a pápislával> Orleans-ban pedig. 
amely a nH'gliszlílott c\·angl•lium· tanítványainak, a kúh·inis
táknak ,·olt a közponljuk. majd agyon ,·crlék; nwgragadlák. a 
lömt•g közepén· hur('ollúk és ,·itatkozúsra kén~·szl'l'ílt>llék. .\ 
,·ita lúrgyai azok Yollal~. :~mei,,·ekt'l a hugl'nollúk ll-gjohh:m gyíí
Iüllek: az Oltúriszenlség és a púpasúg. Pú pista~ H iszed-t•, hog~· 
az os l y úban jelen van Isten? - hangzolt mindenfeliil a kérdés. 
-- Igen --- feJelte Paskál - hiszem és vallom. hogy az Isten a 
megszPntell ostyában jelpn van - és Paskúl. ki az Oltúriszenl
séghől szh·La magúba az t•ről. életet. kil e nag~· Szenlség leljt•sL'Il 
úlhalotl. bámulatos módon a nwggyöziídés hangjún. szcnt ldkc-
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sedéssel védte az Egyház tanítását s verte vissza a támadásokat. 
A hugenották annyira feldühösödtek, a «vézna barát» vakmerő 
bátorságán, hogy fogaikat vicsorgatva köveket ragadtak. hogy 
halálra kövezzék, de ekkor Isten csodálatosan megmentette 
bár egy kő balvállát súlyosan megsebezte, mely seb haláláig 
nagy fájdalmakat okozott neki.1°) Paskál utjában többször ke
rült ilyen körülmények közé; a halálfélelmet többszörösen át
szenvedle. Orleánsban mint spanyol kémet egy kastély börtöné
be zárták, hqgy majd kivégzik, de egy szegény katolikus asz
szony kimentette ... További utjában az éjt egy kálvinista falu
ban kellett töltenie. Amikor a lakosság ezt megtudta, szenvedé
lyesen kiáltozni kezdett: <<Halál a pápistára!» És mindjárt meg 
akarták ölni, de az egyik elvállalta kivégzését és azt ajánlotta, 
hogy halasszák el másnapra. Addig pedig disznóólba zárta a 
szenteL. Paskál teljesen kimerülve félholtan az éhségtől elgyö
törten, készült a halálra ... Az isteni Gondviselés azonban ismét 
másképen határozott. Ellensége szándékát megváltoztatta és 
Paskált titkon elbocsátotta ... 

. ~Iidőn szerzetestársai a borzalmakkal teli, hősies vállal
kozás után viszontlátták, megdöbbenve vették észre, hogy ében
fafekete haja pár hét alatt megfehéredett s legalább tíz évvel 
öregebbnek nézett ki mint midőn a kolostort elhagyta. Ez bizo
nyílotta legjobban a legjobbnak keresztutját.>' 11 ) 

Ezek után igazolva látjuk egyik életírója állitását hogy 
~Iidőn XIII. Leó pápa Szent Paskált az Eucharisztikus alakula

tok védszentjévé lelte., egyrészt hál~ját rótta le a Szent iránt. ki 
oly meggyözően védte a pápaságot és a legméltóságosabb Ol
táriszentséget. :>12) 

X égyszáz év távlatábóL töretlen fénnyel tündöklik felénk 
Aragónia fényes csillaga. Bayion Szent Paskálnak, az Eucharisz
tia dicsfényében tündöklő élele~ kiáltó példa és figyelmeztelés 
számunkra. hogy Isten n~gyszerű gondolataival szemben ne 
elégedjünk meg a felületes, terméketlen puszta ludomásulvétellel. 
mert akkor számunkra a legszentebb valóság is csak üres sem
miség. süket némaság marad és mL mintegy más világ polgárai 
szomnambul ként haladunk tova kicsinyes emberi gondolataink, 
sötét sikátorai és az isteni valóságok gazdag világa mellett is 
vérnélküli árnyak, magasabb eszményiséget nélkülöző korcsok 
lt'nnénk, kik igazán sohasem szippantottunk a magasabb szelle
mi szférák ózondús levegőjéből és lelkünk éhen pusztulna a 
nagy hőség közcpcllc. . 

I )askál élete tanilson meg nlinkct is nagyobb fogékon~·ságra 
a hit titkaival, különösen élei únk középpontj ával. az Oltáriszent
séggel szemben. N c nyomoritsuk cl és ne fertőzzük meg Isten 
nwgtestesült végtelen gondolatait gyarló emberi értelmünk kö
zünyével és a természetfölölti magasabb valóságok iránti ér-

t•J Porrentony-Reviczky: ij. 
tt N. o. 77. 
l~ :";. o. 77. 
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Yédöszentje. XIII. Leó pápa örökidőkre szoló rendeletét Paskál 
csodálatos eucharisztikus élelével okolja meg és különösen ki
emeli életének egyik legendába illő hőstettét, életének legszebb 
diadalát. Krisztusért lángoló szereletének bizonyságát: párisi 
küldetését. A ,·értanulelkű Gr~H-Iovag merész válalkozása clüll 
csodáJatos tisztelettel állunk 1neg, ha megfontoljuk ennek körül
ménveit. 

'Paskál elvállaltá a megbízást, hogy a spanyol tartomány
főnöktől küldött fontos okmányokat kézbesíti a Párisban tar
tózkodó rendfőnöknek. Az akkori szomorú állapotokat egy tör
ténetíró így jellemzi: <: Azon napokban - az 1570. évben - a 
katolikusoknak veszélyesebb volt a hugenottáktól lakott vidéken 
átmenniök mint az oroszlánoktól és tigrisektől megszállt lybiai 
sivatagon. Az idegent kélszeres veszély fenyegette. A szerzelesi 
ruha látása pedig mint a bika előtt lengetett vörösposztó 
fölforralta vérüket.>> 7) 

.cA hugenották előtt egy ferencrendi pedig a pápistának 
megtestesült képe volt: «a leghűbb alattvalója az átkozott római 
püspöknek)> miként ök magukat kif~jezték»s Paskál mindezt jól 
tudta, hiszen rendtársai könnvek közölt búcsúztak el tőle. mint 
akit többé nem fognak viszontlátni. Elszánt lelkületére jellemz() 
fényt vet az a,; eset, amidön az első franciaországi zárdába be
térve, az elöljárók a biztos halál tudatában meg akarl~k akadá
lyozni további útjában. Hosszú tanácskozás után végre is Pask<il 
elöljárójának rendeletében Isten akaralát látták és tovább bo· 
csátollák. - Szerzelestársai így búcsúztak töle: 
- Akár élve marad, akár meghal Paskál testvér. nem n.•szíl 
senuni t. sőt mindent megnyer. - ű így válaszolt: 

Én azért becsülöm az életet, hogy azt Krisztusnak áldozhas
sam föl; kimondhatatlan nyereség ,·ol na számomra az l a sze n l 
engedelmesség ne,·ében eh·eszteniY) 

És ö ment tovább rendíllwtellen bátorsággal. minl a ,·érla
nuk a máglyára és az amfitt•atrum vérengzii vadállatai elé. 
nemlöriidn• az ismeretlen vidék. az idegen nyelv. és a halálos 
ellenség ezer veszedelmé,·el... Paskál minden állomása. min
den ,·áros ahol átment t•gy egy kálvária-járás volt . .:\lindt•nfell• 
felhangzott: Le vele! Le a pápislával:)> 01·leans-ban pedig. 
amel~· a nwglisztíloll evangelium· tanítványainak, a kúldnis
táknak volt a központjuk. majd agyon verlék; nwgragadtúk. u 
tömeg l.;üzepére hurcolták és ,·itatkozúsra kén~·szt.·t·ítellék. .\ 
,·ita tárgyai azok ,·ollak, aml'iyel.;l'l a hugenoltúk IPgjohh:m g\·íí
lüllek: az OllúrisZ(•ntség és a pápaság. Pú pisla~ Hiszed-P, h;>gy 
:.tz ost v ában jelen van lsten? - hangzolt mindenfeWl a kérdés. 
--· Igt•n --- felelle Paskál - hiszem és vollom. hogy az Isten a 
megszt•nlelt ostyában jelen van - és Paskál. ki az Oltáriszent
ségből szívla magúba az l'röt. életet. kit e nag~· Szt·ntség teljesen 
áthatott. bámulatos múdon a nwggyöziidés hangján. szt•nl ll'lke-

; x. o. it. 
s x. (). 72. 
~ x. o. 7:3. 



sedéssel vét.lte az Egyház tanítását s verte vissza a támadásokat. 
A hugenották annyira feldühösödtek, a «vézna barát» vakmerő 
bátorságán, hogy fogaikat vicsorgatva köveket ragadtak. hogy 
halálra kövezzék, de ekkor J sten csodálatosan megmentette 
bár egy kő balvállát súlyosan megsebezte, mely seb haláláig 
nagy fájdalmakat okozott neki.lO) Paskál utjában többször ke
rült ilyen körülmények közé; a halálfélelmet többszörösen át
szenYedte. Orleánsban mint spanyol kémet egy kastély börtöné
be zárták. hqgy majd kivégzik, de egy szegény katolikus asz
szony kimentette. . . fovábbi utjában az éjt egJ kálvinista falu
ban kellett töltenie. Amikor a lakosság ezt megtudta, szenvedé
lyesen kiáltozni kezdett: <<Halál a pápistára!» Es minQjárt meg 
akarták ölni, de az egyik elvállalta kivégzését és azt ajánlotta, 
hogy halasszák el másnapra. Addig pedig disznóólba zárta a 
szentel. Paskál teljesen kimerülve félholtan az éhségtől elgyö
törten. készült a halálra ... Az isteni Gondviselés azonban ismét 
másképen határozott. Ellensége szándékát megváltoztatta és 
Paskált titkon elbocsátotta ... 

· ~Iidőn szerzetestársai a borzalmakkal teli, hősies vállal
kozás után viszontlátták. megdöbbenve vették észre. hogy ében
rafekete haja pár hét alatt megfehéredett s legalább tíz évvel 
öregebbnek nézett ki mint midőn a kolostort elhagyta. Ez bizo
nyítolla legjobban a legjobbnak keresztutját >l 11 ) 

Ezek után igazolva látjuk egyik életírója állitását. hogy 
~Iidőn XIII. Leó pápa Szent Paskált az Eucharisztikus alakula

tok védszentjévé tette._ egyrészt hál~ját rótta le a Szent iránt. ki 
oly meggyözően védte a pápaságot és a legméltóságosabb Ol
táriszentséget :>12) 

X égyszáz év távlatából. töretlen fénnyel tündöklik felénk 
Aragónia fényes csillaga. Bayion Szent Paskálnak. az Eucharisz
tia dicsfényében tündöklő élete, kiáltó példa és figyelmeztetés 
számunkra. hogy Isten n~gyszt•rü gondolataival szemben ne 
l'légedjünk meg a felületes, termékellen puszta ludomásuh·étellel. 
mert akkor számunkra a legszentebb valóság is csak üres sem
miség. süket néma~ág marad és mL mintegy más világ polgárai 
szomnambulként haladunk tova kicsinyes emberi gondolataink, 
sötét sikátorai és az isteni valóságok gazdag világa mellett is 
Yérnélküli árnyak, magasabb eszményiséget nélkülöző korcsok 
lt•nnénk, kik igazán sohascm szippantottunk a magasabb szelle
mi szférák ózondús levegőjéből és lelkünk éhen pusztulna a 
nagy hőség közepclle. . 

Paskál élete lanilson meg minket is nagyobb fogékonyságra 
a hil titkaival, különösen életünk középponljáyal. az Oltáriszent
séggel szemben. N e nyomoritsuk el és ne fertőzzük meg Isten 
nwglestcsült végtelen gondolatait gyarló emberi értelmünk kö
zünvével és a természetfölölti magasabb valóságok iránli ér-

w Porrentony-Reviczky: 7j. 
u N. o. 77. 
l~ ~. o. 77. 
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zékellenségünkkeL ne elégedj ünk meg a Yalóság puszta ludonu1-
sul YéleléveL hatwm hillel. siH a hiten túl a valóság elen~n átélé
S<.' által kapcsoljuk azt lelkiélelünk vét·keringésé)H'. hogy így szá
munkra is életforrás lt>gyen. 

A pápa lJöyelJb gyümölcsök rPményéhen:> lelte meg Szenl 
Paskált az Eucharisztikus Eg~·esüll'lek nu·nn~·ei párlt'ogújá\·~1. 
Hogy a lt•lkek Yalóban nwgler<.>mjék az eucharisztikus éld 
bőYehh g~·ümölcseil Szent Paskál által ez nag~· mérléklJ<'n l6lünk 
is függ. Kell. hog~· a mi életünk középpontja és életrorrása is 
az Eucharisztia 1egy<.•n. Kell. hog~· megismerjük SzPnl Paskál 
csodálalosan gazdag élPlél és másokkal is megismerlessük az 
ö szellemél. melY :1z eucharisztikus életben mindenkinek köYe
lendö eszményképe lehet ném és korkülönbség nélkül ... Paskál 
sirjából csodálatos kopoglatások hallalszollak. melYek mindig 
Yalamely fontos es<.•ményre figydnwzleltek; ma négyszáz esz
lendü multán a lelkek ajtaján kopog és kér mindenkit. hog~· 
szPressék a Szerelelel, ki szerel<.>thf)l kilzt>nkjiltl t>s annyira sze
r<.>letl lwnnünkel. J~o~ú· nem tudott !ölünk m~nUn~. hanem ill 
él közöliünk az Otlúriszenlst>gben. 

Fr. 1\./rJrus=. 

A nemzetnevelés szolgálatában. 

A mag~·ar. Európa moslohagyenneke. lliíllen lelt .\zsiá
hoz és kiizdöll ell<.•tw. Yédöpajzsa lelt Európának. de Európa 
is megdöngelle ezt a pajzsol. Xem fogadla magába s amikor be
fogadta. akkor is csak kiszipolyozleL Egyedül a gomh·iseW Is
len könyörült meg a magyaron. :\leglálta Jwnne a mt>ly<.•n rejlii 
kincseket. i>rlékekel. kiemelte azokal. gondYiseléssz<.•tií férfiú l 
kiildöll. hogy állala élelnwnlü eriit ollson <.'l>lw a nednlús 
,·adhajtúsha. Első szent kirúl.nmk n<.'nH·sak a mag,,·aroknak. de 
Eurúpúnak is <.'lsií szent kirúlya l ell. X <.•ki köszöi1hl'ljiik. hog\· 
a magyar azóta az égn· tud nézni és a Yúlságos időkben e1·öt tud 
nwríteni azokból az <.•riHorrásokhúl. anwlyek az Isten gondd
selő kezébül. Yezén·sillagunk, Szent Isl\·ún. áldó johhj:lhúl l-s 
az apostoli kl'llös ket•t•szlhöl !'akadnak. Európai ún·asúgunkhan. 
hog~·lla Yérünk nag~·on megl'og~·oll m:ír t>s magunkra marad
tunk. ('\:lk l'g\· ul unk \'olt :t l'elt:ím:ul:br:t: i'l!lln:tgun kh«'1l. l.;eresz
lén~·hilünkhül l'·s kil'ogyh:tlallan m:tg~·ar (·ll'lerúnkhiíl i.;Plll'll 
nwgújhúdnunk. :\em tagadhatjuk. hogy míín·Uségünket Eu
rúpúlúl kaptuk, húr azl is Pliíször mag,·arrú kellPlt g_\·úrnunk. 
dl' csak akkor Yl'hl'llük hasznúl. hog~·lla a kerl'szlén.\· szellem 
álhalolla. :\lúskülönlwn esak romlúst hozol! Yolna sz:ímunkra. 

:\Iagyar életünk a l'l'jliídés ld'tlönhi'lzíí l'okain nwnl kerl'szlül 
s amíg :ízsiai szím·onalon kezdl'lt (•ll'lünkhl'n nwgl>rli'lk l'Zl'!l 
a YétTl'l l'·s künnyl'l :ízlaloll ma:~~·ar l'tddi'ln az et'slí l'Zl·rl>n·!. 
sok zimankós ll-L lomhhullatú iísz. sok kisz:ímíthal:tllan {·!l'lel-
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fakaszló vagy épen bimból fagyaszló tavasz, dc ·kevés nansülé-
scs. gyümölcstermő nyár volt nemzeti életünkben. .. 

Yollunk nagyok és hatalmasok, dc állottunk a pusztulás 
szé:én is, sokszor megoszlollunk, pártoskodtunk és forradal
mal szilollunk egymás ellen, de tudtunk egy emberként bálran 
kiállani is, hogyha sorsunk úgy hozta. Hányszor eltévedlfmk, 
hallgattunk a megrontó id<.·gen szóra~ új eszmékért r~jongtunk 
és nem hallgattunk saját lelkiismerelünkre, de ugyanakkor. a 
nagy nemzeli tragédiák után mellünket verve Isten kezébe ka
paszakodlunk és bűnbánaloU tartottunk. 

Yalahányszor lesújtottságunkból felocsudtunk s rádöbbcn
tünl<: nagy magányunkra a múltba kellet fordulnunk biztató se
gítségért és nem szünlünk meg könyörögni: ,. Hol vagy István ki
rály, téged magyar kiván~;> - (~s Isten nem hagyott el bennün
kel, mert ezekben a válságos időkben olyan férfiakat küldött 
nekünk, akik éles szemükkel meglátták a bajokat, segítségünk
re megidézlék a multal. példát állílottak elénk. helyes irányt· 
szabtak nekünk és írj kincsekkel gazdagítva lendítettek a magyar 
jövő felé bennünket. Ezek a nagy magyar nemzetnevelök fény
szóróként sugározták egyéniségükön keresztül az eredeti magyar 
életgazdagságot, dt• már európai szinezeltel. Tükröt tartottak 
minden magyar dé, hogy önmagtl.ra ismerjen és beleharsogták 
a süket fülekbe a döbbenetes magyar ébresztőt, hogy új életre 
keh·c bizton követhessék a magasra tartott keresztet. • 

OJyan kimagasló t•gyéniségekben, mint Pázmány, Széchenyi 
és Prohászka nem nagyon bövclkedünk. de állított az Isten a 
magyar életbc olyan vezetőrétegel és embereket, akik a hétköz
napi kötelességek napszámában a n~gyok szellemétől igézelten 
dolgozlak a magyar jövőért. A nemzelnek ezek a höslelkií és ön
zetlt•n szolgálói kezüket a lüktető magyar élet pulzusán tartják 
és nggodó szerelettcl. fáradhatatlanul dolgoznak, hogyha ke!l 
életükkel áldoznak a szebb kereszlény magyar jövőért. 

::\li papok, akiket a Gondviselés a magyar élet kisebb örhe
lyf..'ire állított. hivatásunkból kifolyólag ezek közé a tágabb ér
lelt•mben veU nemzetnevelök közé léptünk. Felséges és n<.•mes 
hivatás számunkra a névlelenek ezreivel egyült népünknek. a 
magyarságnak jövőjét szolgálni, ::\Iint nlinden hivatás ez is egész 
embert. áldoztdos lelkel kiván és nem egyszer nagy feladatok 
elé állít bennünket. 

.:\ nemzetnen•lés szolgálalában ll'(Jels/J feladatunk nem:et
ncnc/ói hina/ásunk önludalo.4i uállaltisa. Ünludalosan csak úg~· 
Yúllalhaljuk. ho_gyha mcg(J!JÜ:iidésünkké válik. hogy l'Z a hivulás 
olyan érlék<.·kl'l hordoz magábt~n. melynek mt•gnllósulásáérl ér
demes <.•gy élel<.•n út küzd<.•ni. Es ha igen. öss:eegye:telheliük-e 
papi hivalúsunkkal újahb hin1lásunkat. olt van-e a mi hl'l.\'link 
is a küzdök közöll. kijfelességünk-c a nemzelnevelői fl'ladal 
vállalúsa. vag~· talún l'Z esak azok ki\·áltsiiga. akikl'l a din1los 
twmzf..'li l'SZllH' vonzÓl'rl'jl~ magúvnl ragadott. vag~· akik puszta 
ll'lkesedéshöl. vag~· az é1·vénycsülés n•ményével sodródtak hete 
ebh<.• a nagy úramlatha? 
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Kérdések, melyekkel szt•mbené~ni ma nemcsak icWszerii,. 
de súlyo.~ kötelesség. Hazaszerclel és nemzetiség! Lenyügöző 
fogalmak. nwlyekt.'rt ma milliók állnak sorompóba és ha kell 
t'gy embt•rl<.ént rohannak a hahílba. De ug~·anakkor, midőn Eu
rópa népd véreztwk t•zekérl az eszmékért. Amerikában érthe
tetlenül mosolyognt szt>mlélik az est>ményeket. Elsé> ,pillanatban 
észreh•sszük a szélsöségeket. Xekünk a helyes bazaszere/et és 
nemzeti.~i'gi eszmény gyökereit kell megtalálnunk Hogyha érzel
meinktől függetlenítjük magunkat és a józan ész világánál vizs
gáljuk a kérdést, azt találjuk hogy a «<wzafogalom konkrét 
valóság, a fl>rmészet Alkotójának az emberi természettel adott 
s a népek nagy kincseinek kiás~isára és fönntartás~ira szolgáló 
ajándéka~ amelyhez az egyeseknek és népt>knek megdönthetet
IL'll joga van. s anwllyel szemben ezeknek kötelességeit a lt•r
mészeti törvény negyedik parancsa szabúlyozza. 1 ) Szent Ta
más tanrendszeréhen a hazafogalom ·principium connaturale 
producens et gubernans ', tehát az emberi élet fejlődésének Isten 
é~ a szülők után l'lsörangú segílölényezöje .. Ez a nwghalározús 
cg~Tészt érthelövé teszi a romlallan t'mberi természelnek a 
röghöz való ragaszkodásút.' másrészt pedig kimondja annak a 
történelmi lénynek hölcst•leli alapj~it is, hogy egyesek és népek 
fennmaradása az egységt>s nevt>léstöl, a hagyományokhoz és. 
az ezektöf mt•gjelö!l ft•jlödési vh:zonyokhoz való ragaszkodcistól 
Higg. 2 ) , 

Ezt>k utún a haza.szeretet nem fJU.~zta fanati:mus esupún, 
hanem érllwlö és önkéntelt>n mt>gnyilatkozása az t>mbt>ri lélt>k
twk. Szt>rcti azt a földt>l. anwly túplálja, lélt•zésént>k értelmet ad 
s amelybe minden idt•gszálántl ht•lt•gyökcredzik, nwrl lPglermé
szelesebb N,"tkövelelményeinek folyösilója. De ezenfelül a haza
szPretet nem lisztán lt>lki jelenség. hmwm kölclt>sség. Szent Ta
mús így ft>jt•zi ki: piclas t>rga patriam · és t>ZL az igazságosság 
ml'llékt>rénvei közé sorozza. 3 l 

~losl Ituír vilúgos előttünk, miért kövt>lt•l lőlünk a hazasze
rt>lt>t olykor úldozalot. hüséget sőt szükség esclén életünk fölál
dozását is. ~laga a Tert'mt6 irta t>zt a /örvényt természetünk/J(•, 
onnan ki nem lörölht>W, talán egyszerüt•n nem veszünk róla 
tudomást. <le végt•rt•dményht•n mégst>m lagadhatjuk meg. 

Ha múr most a nemzeti l'.'iZme g~·ökt>reit kulaljuk, annak 
ugyancsak megtalúljuk természetes erede/ét. ~laga a lt•rmészt>l is 
rányomja fizikai jt~gyl'il az ~·_gyes népt>krt>. nt•mzl'tt•kre és az st•m 
kélségPs. h<Jgy az ''ghajlal a külünhüzii terült•li viszoiJyol\:, fo~
lallwz{ts és élt>lmúd meim~·irc hcl'olyúsoljúk az l'mher vérmé,·
séklctét, leliemének kialakulását. .sől nu'g ll'stalkalát is. Elég~ 
uogyha a kivándorolt magyarok lt>sz~írmazot!jaira utalunk . 
. \zonban a nemzeti Jellemnek és nemzeli szellemnek tulaidon
képt•ni kialakitói a történelmi tén't,:t>zök: .-l közös .-;ors .. azonos 
miivelödés és azonos Jzagyományok.·1) Csodálkozunk-c azon, 

1 Horváth Sándor O. P.: A Haza és huzaszc•·ctcl hölcsclcli ulap,jai. 
Bp. 1928. h. I. 

2 U. o. (6. l.) - a U. o. 17. l. -- ~ l'. o. 10. L 
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hogy egy nép amely ugyanazt a hazát SZl'reli, oszlozik a sorscsu
pásokban, örömben és szenvedésbt•n szivében őrzi a közös ősök, 
nt•mzeli nagyok emlékét. nemzelnek meri magát nevezni és 
<:gységes nemzeli szellemet tud és akar magában kialakítani'? 
Lurópa nemzetei az egységes nemzeti sz:..•llem révén tudománv
ban müvészetben sőt a vallási téren is es:Hlálatosan szép, saját
ságosan nemzeli értékeket hoztak létre a századok folyamán . 
.-l inemze/i kincsek változatos gazdagsága az isteni jóság és s::.ép
ség kiáradása egy népben és a Teremtő gondolah\nak tulajdon
képeni meglestesülése. . 

A nemzeti eszmél. a haz:tszereletet s""t!mmibe m.>nni és lelagad
!1i tehát bűn lenne a természet ellen, dc a hazát és a nemzetet a 
földben, vérben és fajban isteniteni viszont a legnagvobb vétek 
lenne a Teremlő gondolata ellen. ~ 

Rendkívül fontos ma. amikor a túlzó nacionalizmus féktelen 
szenvedélye vakká teszi és tévelygésbe sodorja az embereket, 
hogy ezen a téren tisztán lássunk, és népünknek megnyissuk 
szen1él, merl csak a helves öntudatlal és kimüvell hazafias szel-w• . 
lt>mmel felvértezett magyarság lesz képes szembeszállni ezekkei 
a modern veszélvekkel amelvek ezeréves nemzeli szdh.•münket 
fenyegelik végpttsztulással. 'l eh ál kimün•lt. öntudato . ..; magyar
rá kell nevelnünk népünket .. hogy ennek az új kornak új fegyve
n·ivel vehesse fel a harcol mul!Jáér(, jelenéért és jövöjéért. 

Nemcsak érdeme~, de kötelesséJJünk a nemze"tneoelés szol
!!lÍlatába állnun~~' merl lsten bennünket n~J>iink vezetésére kül
ciölt, nagyobb Iehelőségekel biztosítolt számunkra. h~lgy az ö 
isteni tcrn•il dőmozdílsuk és megvalósítsuk. De kötelességünkké 
lelt azért is. hogy szemükbe vághassuk a rosszakaratú liberális 
jl'lszavakon r~igódó embereknek, hog~· az h'gyliá: . .;;ohasem voll 
ellensége és elnyomója a helyes nem:eti gondolatnak, hanem 
igenis \'oltak papok, névtelen ezrei{ és tízezrek, akik legjobb 
tudásukkaL szívükkel és vérükkel vívták ki a mi illetéket;ségiin
ket is a magyar jö\·ö épílőmunkájában. 

Hogy a kalolikus ~lagyarországon a kereszlénység és a 
IH'mzeli eszme mily szoros kapcsolalban van egymással. nem 
szükséges külön bizonyítani. ::\" emzel ünk ezeréves európai lé
tél nem utolsósorban az Egyháznak köszönheti. Papok és szer
zelesek lélekml•ntö. nemesítő munkája óvta századokon keresz
l ül népünkl'l a szélhullástól azon a földön. ahol előtte sokkal 
halaiinasabb Iwmzl'lek pusztullak cl. .\z Egyház mint termé
szl'trell'lli halalom lépell a mag~·ar nép elé. hogy természdél 
is nH·gnemesílse: kél'le ld kél, hogy Ll'slénck igénycit is kultúrá
ban kielé~ílsc; mulaloll neki örök hazát, hog~· megszeretlesse 
v de a földi hazát: szeme il az égre irányoz ta, hogy ezalatt lába 
gyökerd verjen s a rögből, melyet Ioninak palái szétzúztak, 
vé1·évd s n•rejlékével öntözött, forrón szerelett hant. hazájá
nak földje ll•gyen. .-\ ken•szlénység adott a népnek üdvözítő 
hitel, hazát. kullúrál: kezénél fogla, elvezette a ci\·ilizáció csar
nokaiba ... : ;, 

~ Pmhúszka Ollokú•· 12. liölcl: Cmwpnapok: 23. l. 
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Hogyha mi papok fdtekintiinli Pázmán~-ra, a mag~·ar szd
Icm klasszikus mcgtestesílőjért.•, ha megidézzük ProhúszkM. aki 
a liht.·J'alizmus és kommunizmus sorvasztó támadásai ellen a 
mag~·ar népért utolsó lehelleléig harcolt, nekünk elég ahhoz, 
hog,,· mindl'll vádat t'is.~zautasitsunk, mindcn gúncsoskodással 
szembeszálljunk és szín·cl-lélckkel a nemzelnevelés szolgálatál>a 
úlljunk. 

\legg~·öződésünk~ hogy ma mindcn papnak, aki a magyar 
földün a magyar nép ll'lkét gondozza, n'íllalnia kell a l't'lt'iösség
ll'ljes IwmzelncYelői munkál. Utunk nem a vérre, fajiságra és 
né\Tl' építú törzsökösök «kis magyar)) útja, hanem a magyar 
szellem. a magyar lélek csodás erejérc és belsü értékérc ala
pozolt <'nagy magyar úl». Senki .'Wm Ponhalja ki IlWfJlÍI ebl.,i)J 
a munkáhól. )lindannyiunk eszményliépe Prohászlm püspök 
kdl. hogy legyen. akiről Schütz .. in/al így ír: .-\. turul, a magyar 
sas. a magyar sors és hivatás szimb6luma, Emese súlyos á.Jm~'í
nak ncmlőj.e, t.•gy scjtelmcs, igézetes éjszakán megjelent ö egy 
n<lgy l'szményeket álmodó, ábrándos gyermekifjúnak is, a cseh
nhw t kalonalis=l és a nyitrai német polgárlány fiának: és 
amit dliíl a látomástól fogant. l'Z a magasságokba nyujtózó 
ifjú lélek, az mi más ,·olt, minl a mag~·arságába. sorsúha, lör
lénl'lébe. népébe. földjébe mindt•n rosljántl kiléphelellt.•nül hl'le
gyülH·t·ezü szent mayyarrá-válás! Senkiből, st•m l'iölle. st·m 
uhína. úgy t'l'i nem sírl a magyar tragikum, senkibiil oly lisztán 
gaz! ~a gon fl'l Hl' lll türl a szegény magyar néprwk megheesiiUse, 
szerl'iésl'. lellel beszélő megscgílése.' : ... nl'm ll'lwl a magyart 
eil'gt•t l'mlékezletni arra. hogy voll egy Prohászka nc\·íí püs
püke. ilil·ycn vér/JiU. méyis lelke állal uér az i) uérébiíl, akinek 
úldoll Yíziúban megnyílolt a magyar· sor·s és a magyar fdadal 
{•s a magyar· föld és aki megn~·itolla a mi szl•münkl'L is, úg~·
ilog;,· lörléJwhni J'orclulóinkat. nagyj~tinkal. lújainkal múskép 
tudjuk lúlni, minl d öbb ... ti 

ran hát leheWséye a magyarr:h·álúsnak, mt•r·t a nt·mzcti~ég 
1•-lk/lulajclon, a lélek pl'dig új és érlékl's tarlalmal kész hl'l'o
gadni. lwayha a nemtöriídömséfl t~s a rosszakarat eleve ki 
w·m :árja. 

l Jog~· nemzclncvl'liíi munkánk eredménye.~ lt.·g~·cn. lanu!é
koJ:\· léh·klu•l kell kt.ttalnunk és kl•ménv dnnt•veW munkáual lu·ll 
n1:1gunkéYú ll'nnünk a sikt•rl hizlosftú h·lki lulaidonsáyok:·tt . 
. \mllll a ll'st a lélt·k hordozója. úg\· a lúilünhüzií ntapt.•k a maguli 
biologiai adottsúgukkal a kullúra és a mün•liídés hm·dozr)i. 
.\ m in l az egyes l'mhl'&'ek a maguk t•gyéniségérwk megl'l•lelÜl'll 
alatúlják ki maguRban az t.·g~·l'Lt.•nu•s kullúrú~. ú.gy a n~lH'k és 
m·mzelt•k a ma.guk lermhizelfelelti adoll.w!gaiknak meg/eleWen 
:dakíljúk és hordozzúk szúzadokról szúzaclokr·a azokal az ér·té
kl'kd. anwlyek az összl·mhel'is{ag SZl'llemi kin<"sl'il kt>pt•zik . 
. \ nwgyar éll'l olyan. minl a ra. anwlv az élll.'tií nl'dn•khiíl csal< 
azoké!l szíY,ia l't.•l. amelyl'k ékl•ssé t;s g~·ümölesüzé),·é h·szik. Ezért 

.; Sch ü iz .\n tal: ~l agyar ~Ic :t•J·íí; Bp. 1 !l:l!l-10. 
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legyen a nnnzctncvelü i::ig-vérig öntudatos magyar és hor
~loz,za ma~ában nemcsak a magyar. hanem az eur6pai szellemi 
ertekekel Is, hogy azokal a magyar életnek meafelelően tUfor-
mtllua népének közvelítse. ~ . 

Dc ugyanakkor vértezze fel lelkét nemes optimizmussal, 
munkúraserkenlő reménnyel. hogy felvehesse a harcot népünk 
hagnHnányos közönyével. amely az évszázadokon keresztül ön
kénll'lt•nül kil"ejlőuöll passzivitás és a sok harc ma is érezhető 
nyoma. Tanuljon Prohászkálól, aki utolsó lehelleléig remélt 
és kü~cl.öll. ~_.t•gyen a magyar nemzelnevelő egyszeríí és kö:wel
lcn. SzamoiJon azzal. hogy a nemzelnevelés az eqyéneken ke
re.{j:fiil ntló.:mlhal csak meg. A .iózan, reálislátású magyar lélek 
IH'm az eh·onl eszmékért hevül. hanem a megtapasztalhaló való
ságok hatnak reá. Az egyéniség, a példa ereje, az alkalmazko
dás llizlosílja az eredményt. 

Feiléllenül szükséges, hogy a nemzelnevelő kors:eríi legyen. 
Idt:·jehcn nézzen szembe a magvarságunkat lámadó eszmék
kel. n·gyc l'el a küzul'lmet az új, hamis áramlatokkal, biztos 
szcmnwl lássa meg a valóságot, magyarságunk elszomoríló 
hclyzclél. jelenél és a szerint dolgozzék népéért. 

.J c il emezze a nemzeléért dolgozó magyar papot a lellre
kés:sl~[J és a bátor kiállás ott, ahol nemzetéért hurcolnia kell. 
\'isl'ljl· sz í vén nemzele ügyét és kérje Istentől az , ocul us cordis» 
mélyreláló erejét. hogy mint igazi nevelő a kellő időben vegye 
észre a bujokat on·osolja és gyógyítsa a sebeket, melyek nlindcn 
értékes munkának és előrehaladásnak a l~erékkölöje. 

Hogyha ezzel a nevelűi fclkés::iillséggel és lii::es magyarsáa
s:L'relelld fogunk hozzá a rcánln·áró Jeladatok mcgoldásáhuz. 
!l magyar jelenbe ~illíloU tetlek útjára kell lépnünk s szemünk 
előtt kl'll tarlanunk azokal a:: ége/6 problémákat, amelyek még 
mt·goldúsra várnak. ~I unkánknak csakis akkor lesz értelme. 
hogyha folyton szemünk előtt lebeg a nagy cél: népiink kultll
rális és ya:dasligi felemelése, a:: éleleriís, CfJY·'lPge.{j ,ss fcgydmc
:e/1 magyar nemzet megteremtése. A cél tehát előltünk áll. ke
ressük meg nwst azokal az elvekc-l és módozalokat. amelyek a 
kitűzöli cél elérését biztosítják. 

:\' (.•mzeli é lelünk és polilikai helyzetünk az első pillanalra 
clúruljúk azt a külső hnlúst. amely alól népünk európai be
él~l'llségénél rog,·a nem vonhalja ki magát s amely bizon.,·os 
ml-rlékhl·n gútai n·l. irúnyl szab szell(.•mi és anyagi t•lörehala
dúsútwk .. \z ulúhhi é\'Lizcdekhcn ~hensii élelünkhen éppen cn
nek a halása alall) a kullurális és nem:eli eszmék lökélet.es ál
érlékdhw induli meg s még ma is csak fejlődő állapolban van
nak. A tlikiatúrák l'lvclelték a uemokráciúl. az individualizmus 
hl'lyél a kollckliyizmus fogialla cl, a humanizmus helyébe ~t 
soYén-radikalizmus lépett. J\.ereszlény erkölcsi eh·ek h(•lyetl az 
úllaJE{•rdek és az önzö hatalmi törekvés lelt a cselekvések poli
Likai nwgmozdulások rúgúja. az cmbt•rből, az egyt•sekből a 
nagy hatalmi úllamgépt•zd néllüllözhetetlen szervc lelt. 

Ez a Hagy úlalakulúsi folyamat inW jel volt a magyarság 
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számára. hogy ebben a nagy forrongásban számot vessen ön
magával és tulajdonképpeni helyzetével, mert nemzeti léte és 
további jövője csak úgy lesz biztosílva, hogyha minél előhh 
öntudatra ébred s megtalálja Jwlyél Európa népei között. Egy
szerre több irányból is megindult a munka a nemzeli öntuda
tosodás felé. RWször azok a magyarok mozdullak meg, akikel 
a vezéri eszme varázsa biívölt el s akik mivel maguk is gyökér
telenek voJtak az újdonságért nemzetünk függt•tlenségél is ké
szek leltek volna feladni. Ez helytelen irány volt, amel.v vég
zeles lehetett volna számunkra. 

A másik irányban azok indultak, akik ugyancsak az új 
eszmék hatása alatt idegen minlára gyökeres, forradalmi títala
kulást sürgettek és még ma is hangzatos jelszavak örve alall 
tulajdonképpen alapjában lámadják nemzeti létünket, amikor 
nem s=ámolnak népünk sajátos jt'llemével, tradicióival a szen
vedélyek és a pillanatnyi hangulat hatalma alatt faji alapon 
akarják tisztázni nemzeti léljugosullságunkal. 

Nem hiányoznak azonban azok a magyarok scm .. akik fe
lelősségük teljes tudatában,, a magyar föld és nép s:eretelét1el, 
tudománuos megalapozottscíyual igyekeznek a helyes (tlra ta
lálni. A jelenbe gyökeredzett biztonsággal, keményen ~\llnak he
lyükön és népünk igazi értékeit igyekeznek át menteni a szehh 
magyar jövő számára. Ezek a magyar ,·ezelök számoltak azzal. 
hogy az idegen minta a magyarra nem alkalmazható. mert az 
csak ,·égzetcs lehet népünkre, elég volt a nemzeti tragédiúkbúl. 
céljuk a magyarságnak önmag~\hól kiindul«> igazi belsii mea
újlzódását mt·gindílani. Eszméngül a legnagyobb és leghívchh 
magyar Széchenyi Istvánt választották. 

A magyar pap csakis ebbe az igazi irúnyzalba kapcsolócl
hat bele. mert ez fdel meg hivatásunknak is. Széchenyi C'élkitíi
zéseiiwk a magyar életbe állHúsa tudja csak biztosítani az 
t•gészséges és t·g~·s~ges magyar népet. a szebb mag~·ar jön"il. 

J/il akart S:échenyi~' .\1/amhölc'.fie/dém'k a/r1p;tít a lt'g
jobhan i; maga fejezi ki: Csak az t• ré ny emelheti fel a nemzP
le kel. .-\ kereszlény vallás zm·arlalan for1·úsán meglisztniL er·
kölcsi jó ma a legegészségt•scbb és kghosszabh élcti<liH igéri) 
alapja a nemzt'liségnek:'.7 

Szédwnyi korúnak cszméil a szabadsúgol. lt•sh·ériségcl <.'is 
egy('nWségcL keresz/ény. mayyar eayéniséfJl~ll s-:íírle kert'.fiZiiil 
és alkalmazta azokal a mag~·ar· hl'l.\·zt'llwz. {) Yoll az t•lsíí. al·d 
nwgrendül L léh>kkt•l szemléllc az elhan.\·agull johhúg~·súg sor
sá l. anwly emht•rht•z nem mélló színvonalun mozJ~oll. 1\.ert•.<.;:
lc~ny lelkillele azt s~tgallla neki. hogy nemzelünk Ít.'yérlt~kesebb 
fllkolól'lemének védelmérc ~eljcn. Kilenc millió magnu·ja nc,·é
ben köveldle ar. alkolmányreformot. a «halhatatlan INekhez 
méltlJ» emberi húnúsmúdol. Ezért szinlt• élii lclkiismer·elkénl 
bt'lt•kiállolla a széles tömegek fülébe: Hunnia minden lakúsi
nak a nemzel sorába iktatása bi=onyos élett'! lt•t·jeszh·IHI. ki-

; Sz~chenyi lsldn: llilt•l. -- ldéZ\"e · .-\ It'· l 1!11:1 nov. 211 .. i:iO-.il. 1. 
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lenc milliónak ezentúl is abból kirekesztése. ellenben elkerül
hetetlen halált hozand a~yaföldünkre. Ez lelkiismereti l'allo
mdsom».s 

Széchenyi a reform konzervatizmus híve volt. Ismerte a 
magyart. Jól tudta, hogy a lappangó magyar szenvedélyek fel
lángolnak. minden értéket felperzselnek Es a magyar Parlag 
még sivárabbá lesz, mint eddig volt. Ezért hirdette oly meg
győző erővel. hogy egészséges magyar népet csak úgy teremt
hetünk. hogyha először szellemileg is kimüveltük. A kiművelt 
embeJ"fö, a lelki függe-tlen ember, azaz a szenvedélyek bilincsei
ből felszabadult személyiség volt az eszményképe. Csakis az 
ilyen magyar nép fog tudni élni jogaival. De Széchenyi azt is 
észrevette, hogy nemzeti létünk alapja csakis a tiszta erkölcs
lehet és az igazi magyar feltámadás, szellemi megújbódás csak 
az «erkölcsi nemesedés» útján érhető el. N ernzetünk szerzett 
hibáit le kell nyesegetnünk, hogy népünk erényei kivirágozhas
sanak. 

A szellemi megújhódással pcírhuzamosan kell haladnia a 
nemzet gazdasági megerősödésének is, mert csak a megelégedett 
ember lehet értékes tagja népének. A nyomor csak lázadá$ok 
forrása és lerombolja az erkölcsöket. 

A nemzet széles rétegeinek függetlenítése és nagykorúsí
tása Széchenyi mellőzésével törlént meg. A felszabadulás csak 
az idegeneknek a malmára hajtotta a vizet, a magyar pedig 
toz1ábbra is jogfosztott maradt. Néhány évtizeden át rajongva 
ünnepeltük a szabadság fikcióját és szavaltuk a Talpra magyart. 
Jla azonban már rádöbbentünk, hogy az üres nemzetiszínű 
magyarkodds, a szabadság mámorában való álmodozásunk köz
ben veszélybe került nemzeti függetlenségünk és az emberi 
méllósdg. N em lehet más utunk, csak az önérdekből lJaló meg
zíjhódás Széchenyi szellemében, mert hogyha az átalakulás 
bódulatában a másik végletbe esünk és idegen mintára a magyar 
jellemmel homlokegyenest ellenkező radikáli.'l parancsuralmi 
formát ö1tünk magunkra, a szebb m~gyar jövő helyett újabb 
nemzeti tragédia szakad reánk. 

A mi feladatunk tehát a magyarság minden egyes tagjdnak 
a felkarofás lesz. :\leg kell mentenünk emberi méltósdgát ki-· 
emelnünk abból a tespedésböl, amely évszázadok óta rabságban 
tartja, bele kell állítanunk abba a közösség tudatba, amely 
pgyedül képesít majd bennoünket arra, hogy erős, fegyelmezett 
l'gységes nemzet legyünk. N em zárkőzunk el mi sem a kollek th· 
szclll·m elöl. de személyiségünket nem adhatjuk fel. 

A nemzeti megújhódás ma életfeladat számunkra, mert a 
magyar társadalom beteg. Súlyos sebet ejtettek rajta a libera
lizmus és a kommunizmus. A mult bűneinek átkát hordjuk ma
gunkon. tehát kettőzött erővel kell munkához látnunk. hogyha 
meg akarjuk mutatni élniakarásunkat Veszélyben van az em
beri méltóság, a személyiség s vele egyült a helyes nemzeti ön-

s Sze ki' ü Gyula: Három nemzedék, Bp. 1938., - 34. l. 
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tudat i.~. Kc\·és a kimű,·clt emberfi). Yezetil rétegünk a libera
lizmus hatása alatt és az idegen eszmék zűrza\·arában eh·esz
tetle nunze/i tradicióit, üres formalizmusban és szónoklásban 
éli ki magyarságál. a tulaidonképpeni magyarságal pedig, a 
népet lenézi. 

:\ másik oldalon Széchenyi szegény magyarjait találjuk. a 
gyökérlelen magyar százezreket, milliókal, akik még ma is 
szellemi ellwgyatotl.~ágban és nyomorban tengődnek. 

Szörnyü szakadék híto~g a kél társadalmi réteg közötl. 
Csak a kri.<;z/usi eszmék és a keresztény erkölcsök hozhalnak 
gyökeres Yáltozást és gyógyulást népünknek. Tehát a mi el
Yc.•inknck is a széls6ségeklűl és pártpolitikától menles reform
konzervativizmusnak kell lennie. KonZl'rYath·izmusnak: nu•g
örzünk és újjáélesztünk magunkban mindent, amit hagyomá
nyainkból, mint értékel kell megbecsülnünk~ de nem állunk 
meg a mullnál, hanem /rJllribb feileszliiik a::okat, új szímll'l 
és szellemmel töltjük ki tartalmukat. 

Kell. hogy mi. az evangéliumi. krisztusi demokrácia leg
hű!iléges{'bb megvalósítójának Szt. F{'rencnek fiai és a nép ba
rátai, mint lelki «független» emberek bátran hirdessük az em
beriség nevében, hogy ma minden egyes magyar drága kincs 
és lelkileg egyenértékű. A vezető réteget kereszlény világnézetre 
kell nen•lnünk, mert csak így lesznek az erkölcsi nemesedés
nek szószólói. Aki jó keresztény, az egyúttal .ió hazafi is. vi
szont, aki jó hazafi, az egyúttal meggyőződéses keresztény. 
A nemzeti rrényeknek a keresztény erények képezik alapját, 
áldozatosság. sorsközösség vállal:'tsa. keresztény szeretet meg
tanítják öket arra. hogy megbecsüliék és magukhoz emeliék 
a magyar népet. ~leg kell érteniök, hogy a magyar népi érték 
nem lebecsülendö «parasztkullúra» merl az tisztultabb korsza
kokban az egész magyarság közös kincse voll. 

egyanakkor ki kell nyujlanunk segítő kezünket a nép felé 
is és szl'llemi elmaradottságából fel kell emelnünk. Hangoztat
juk. hogy az egyszeriíbb fo[!lalkozás· nem zária ki a: értl'imi
.~égel, a szélesebb látá kört, a .'izakludcísl. ::\' l'm jutunk loníbh 
az annyiszor elátkozott jobbágyrendszernél, hogyha népi ré
legeink elöl elzárjuk a: i . .,kolclzlalás, a műveWdés leheW:;;f>gél. 
:\leg kell akadályoznunk. hogy IH' a zugsajtó és hujlogalú ele
mek szellemi lt'rmékt.'in lll'\'l'liid,il'tH'k l' Pl szegén,n·!Jh n;l<·gei nk 
mPrL l'Z csak forradalomha kergl'ti a könnyen hl'l'olyá'solhal(J 
tönwget. hanem gondoskodjunk a kereszlény szellemet ter
je.'izlö, nlinden lekintetben kielégíti) sajtóról. népkönvvlárakrúl 
és kull úrlermékekröl. · 

S~é~l.wp~·i rend.szer~~ek második fonto~ mozzanata a nép 
anyagi Jolelenek lnzlos1lasa. .\ magyar nepl'l. a gyökérlell'll 
prolebírlöml•gekl'l esak akkor nyerheljük meg a magyar hazá
nak. hogyha emberhez méltó élelel lc..•r'l'ml íink szárn:íra .. \ ki)
zelmull nll'gmulatla. hogy a krilika nélkül SZl'll\'cdü ma•TYar 
nép oda juloll: Cbi bene~ ibi patria~ :\ll'rl ki ludn:l SZl'l?t•lni 
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azt a hazát, amely csak erejét. vérét követeli. de sohasem öleli 
keblére. · 

Mi papok megtagadjuk Krisztus evangéliumát, hogyha 
Krisztust «spanyolfal»-nak használjuk az anyagiakban dúská
lódók és lelketlen uzsorások bűneinek leplezésére, mert nem 
az igazságot hirdetjük. Legyen vészes felhívás számunkra az 
az elszomm·ító statisztika, amely népünk teljes nyomorát tárja 
elénk, mert sorait állandóan a vérbaj, a tüdővész és a gyermek
halálozás ritkítja. 

A nemzetnevelőnek tehát éppen elég tennivalója akad, 
hogyha lelkiismttrelesen és hivatásának magaslatán akarja meg
oldani a reá váró feladatokat. l': evelő munkája éppen azért ne 
a szónoklásban és üres szócséplésben merüljön ki, mert ennek 
a "szavak dagályától szédelgő» nemzetnek éppen elég volt a 
szónoklásból. A mi utunk a tettek útja! Oktatás, nevelés. szerve
zés. vezetés, lelkiismeretre hatás ... Akció Katolika.» 

N em vagyunk útlörök, a munka már megkezdődött. Sorra 
alakulnak országszerte a hivatásszervezetek, földbérlöszövetke
zetek, népi-biztosító társaságok, amelyek ismét magyar kézbe 
jutlalják a magyar földet és pénzt, visszaadják népünknek 
azt a biztos talajt, amelyből századokon keresztül erőt merített, 
életének értelmét nverte. 

Ez a nemzet ~(csinosodásának» útja és a nemzetnevelés
nek, népünk· megmentésének egyetlen helyes módja. Hosszú 
nyolcvan évre volt szüksége a leghívebb magyarnak, Széche
nyinek, hogy eszméi végre visszhangra találjanak. Megrendült 
lélekkel küzdölt kilenc millió magyarjáért, mert lánglelke már 
akkor megérezte, hogy csak a népben rejlő őserő lesz képes 
szembeszállni az eljövendő korok viharaivaL Az ö szellemében 
kell tehát vállalnunk a reánk váró na,gyszerű feladatot, hogy 
ebben a terhes időben is valóra vállhassuk a ,, mqgyarabb 
magyar~ álmát. P. Henrik.. 
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lleu&ek. 
Kelet felől meghasad az égalj, 
kis kertünkbe besurran a hajnal, 
belefüttyent ezüstös slpjába: 
s megindul az élet ütemes árja. 

1.llegélénkül a fák sötét lombja, 
sok kis madár röpül ide s tova; 
zeng a. torkuk, miközben szálldosnak, 
s az Alkotónak dicséretet mondnak. 

Kórusunkon felzendül az ének, 
mélgen, hévvel fvel .Jel az éanek; 
összeolvad madarak dalával 
s a kelő napnak aranyló hajával. 

Kint ·a kertben a ve1·ébhad lassan 
vezetni kezd fokozódó zajjal. 
Kicsi csőrük harsogva csiripel, -
a zárda csendjét lármásan veri fel. 

l' ersenyezünk~· mi tömören, tompán, 
ők élesen, magasan fújják. 
Mi tudjuk, hogy kinek szól a dalunk, 
nekik az ösztön hajtó parancsszavuk. 

A mi lelkünk hálaszóval teli, .. 
s Kórusimánk ezt rebegi, zengi_: 
az ő .f)zemük elönti a napfény, -
s csipogó dal kél a sok lJeréb nyelvén . 

• 4. mi ruhánk egyszerű és barna, 
különbséget nehéz lelni rajta; 
ők sem mások: kicsinyek és szürkék, 
olykor zajosak, de sohasem büszkék. 

Egy Valaki tart csak számon minket, 
Az, ki hallja c:siripeléseinket, 
s jóságával ruház, táplál, gondoz, 
megvigaszlal és a tenyerén hordoz. 

FR. CECIL .. 



A rítusvitával kapcsolatos szentszéki döntések. 

Az egyháztörténelemben és ennek keretén belül a missziós 
:történelemben mindig újszerű és vitalolt kérdés marad az úgy
nevezett ritusvita. Amióta a ritusvita körül forgó harc az ezer
hatszázharmincas évben elkezdödött, egyrészről a jezsuiták, 
másrészről a ferencesek és dominikánusok közölt a kérdéssel 
sokan foglalkoznak pro et contra, sajnos a legtöbbször a tár
.gyilagosság legelemibb követelményeinek a betartása nélkül. 

Dolgozatomban. eltekintve a történelmi ismertetéstőL a 
ritusvitával kapcsolatos szentszéki határozatokkal akarok fog
lalkozni. mivel egyrészről ezek a döntések ma jogi és bizonyos 
.szempontból dogmatikai alapjait képezik a kínai missziós mun
kának. másrészről pedig az örök Róma szavai, amelyek világo-
san és ist~ni tekintéllyel nyúltak bele és döntölték el ed a so
kat hányatott kérdést. A tárgyalást három pontra osztom fel, 
·és pedig: 

1. XII. Benedek 1742. júl. 11-én kiadott 'Ex quo sin-
_gulari» hullájáig megjelent rendeletek. 

2. Az Ex quo singulari» bulla döntése. 
3. A legújabb eredmények. 

J. Az «Ex quo singulari» bulla elölt kiadolt s=enls:éki 
rendeletek. 

A rilusvila kiindulópontjául az 1633-as esztendlH vehetjük. 
amikor a kinai misszióba megérkezelt P. Antonio de S. :Maria 
Caballero ferences és P. ~lorales domonkos hithirdető. A je
zsuita hithirdetők, akik 1585-ben a Jézus Társaságnak biztosí
tották Kína megtérítésének kizárólagos jogát. természetesen el
lenkezéssel fogadták a más rendből érkező hithirdetőket. annak 
ellenére, hogy közben V. Sixtus és XIII. Gergely a ferencesekre 
nézve visszavonták a jezsuita kizárólagosságot. A jezsuiták hit
hirdelő módszerét a két koldulórendbe tartozó missziónárius 
éles vizsgálat tárgyává tette és csakhamar kitűnt. hogy - mint 
Schrotty Pál mondja a fercnees missziókról írt tanulmányában 
- a jezsuilák lényegcsen kényelmesebb evangélimnot hirdettek, 
mint a ferencesek és domonkosok. :\liután a két véleményen 
Jévő hithirdetők közölt a sok (•gymásrahalmozott vita és meg
beszélés sem teremtetle meg az egységes munkát és békességet. 
azért P. Antonio {>s P. :\loral(•s Rómába terjesztellék fel az 
ügyet. Eddig rövidL•n a megérléshez szükséges folyamat. 

A felküldött kérdésekre a S. Congregácio de Prop. Fide 
1()45 szeptember 12-i Decrelurna felel, amely leirat a ritus
vilával kapcsolatos római döntések első dokumentumaként sze
repeL A döntéssel érdemes részletesen foglalkozni,. mert ré
szint fényt vet az egész ritusvita szakadásra vezető tételeire 
és bemutatja azt a messzemenő bátorságot, amit a .Jezsuita Rend 
a hit hirdetésében megengedett. részint pedig világosan állítja 
l'lénk Hóma határozott állásfoglalását és az alkalmazkodás ily 
nagyarányú lelll'lőségének, illetve gyakorlásának elítélését. 
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.\ döntés 17 pontra oszlik a vilás kérdések számának meg· 
fdeliien. Ezeket a követ kezökben lehel összefoglalni: Vajjon 
a kínai újkeresztények kötelesck-c megtartani a hőjlöl, az éven
kint h•galább egyszeri szenláldozást, az ünnepek mcgszentelésél; 
a keresztség szentségének a kiszolgállatásánál kell-e használni 
a nöknél a szentelményekct. amilyenek a mell és hál megkenése 
a katekumenek olajával. a sónak. a nyál és hamu megkenésének 
a használala "? -- Ki kell-c szolgállal ni az utolsó kenet szenlsé
gél a niíknd-í. is·? EiPddig miiHIPzekd a .kzsuilúk minl a kínai 
kereszlényekre a pogán,\·ság különös gondolkozúsmódja mialt 
nem alkalmazhaló törvénYekel és szPrlartásokal elmelWzték . 
. -\ Congregatio feleletc a k'érdésre igcnlö . 

. \ harmadik negyedik és ötödik _pont az uzsods ldnaiakt·a 
vonatkozólag kimondja, hogy keresztség elölt restitutiora kö
telezök. valamint az igaztalan vagyont éh·ező gyermekek is, 
szemben az ellenkező gyakorlallaL 

.\ lovúhhiakhan a dekrelum m{Jr kimondoltan a kínai rí
tusokkal foglalkozik .\ fereneesek és dominik{ínusok kérdé
s(·re. vajjon szahad-e a kt'reszlén_v manciadnnak :1 kínai állami 
szokúsok szPrint kinevezése ulún. a védőisten templomúba 
11lt'llnie. olt az oltúr elölt térden úllnt gyümölcsöt. bort virá
got. tömjént úldozni és a szen•nesés konnúnyzúshoz segítség{'t 
kl>rnil'. - a Congregatio vúlasza nemleges voll, még arra az 
esd n· is. hog,\· ha az illelií mandarin a virúgok közölt feszülelet 
tart a kezéhen és a kötelL•zií leborulüst az eléílt végzi. 

.\ nyolcadik pont Conl'udus körül forg() híres \"ilúl érjnli. 
TudYall'\·iíll'g. amikot· l'gy-l'g,\· kín~IÍ p]yégezll' lanulmúnyail, kö
lt'!p:.; Yoll Confueius liszlell'IÍ're szenll'll templomhan úldozalol 
ht·mutatni. Hasonlúk{>ppen minden kínai az év kél meghaláro
zeit napjún \"Olt kölelezn• ezt az áldozalot bemutatni. .\ felvetell 
kl>rdésrl'. szahad-P a kínai ken•szlénvt.'knek ezl'l-í.el a szl'rlartú
sqkal ch"égezniök. a Congregatio váiasza tagadó . 

. \z iísök liszlell'tére YOilalkozúlag pl'dig kimondja. hogy az 
(-ísiil~ szellemének nvilvúnosan hemutalolt üldozatokon keresz
lénYek nem vehetnek rt>szl. nem úllíthatnak tisztelelükre húzi
o!l[trokal. az ollúrokon Plhely(·zdt lúblúknak pl'dig. :mwl,\·ekl>Pn 
:1 kí1~aiak hite szcl'inl az iísök lelke lakik szinlén nem úldnzhat
nak. .\ kínai keresztények nc·m mondalhalnak szL·nlmisét po
gúnYs{q .. d>an elhúnvt hozzúlarlozüikérl. 
' · .\ Íkkrelum tilolsó fl'jczeléhPn a fpszület kl'rdl'se keriH [ji·
gy:d:ío..;;·:t. .\ jezstrilúk elrl·jldlék a reszüldd {>-.; 11t'111 lll!l!all:ík a 
kiiwiakn~tk ahhan a baJy(•lemé~lyükbeJ~, hogy azok annak láttán 
megllolránkozhatnak. Erre vonatkozólag a: Congregatio úgy dön
liilL hog,\· nemesak szabad, de egyenesen kötelező a :\lcgfeszíldl
riíl prédikálni. annak k{>pét a templom föhelyén elhelyezni. Pré
dikúdó közben nem kölelesl'k a hithirdetök a feszülelel kezök
IH·n tartani, dlenlwn a nwgvállás misztériumút meg ]<cll ma<Tva
rúzniol~. mert a hilújoneok addig meg sem kL·reszlL•lhetük ~l1Íg 
ehbi)l kelW tudással nem rl'ndelkt•znek. ' 

Ezl'klH·n a pontokban gyökl'n·znek a rítusvita szálai. .\ 
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szakirodalom ezek közül leginkább csak Confucius és az ösök 
tiszlelelél, valamint a kereszt kérdését hozza. Kevésbbé alapos 
missziológiai munkák mindezekből csak annyit tudnak felhozni, 
hogy a ferencesek és a dominikánusok kereszttel a kezükben áll
tak ld prédikálni, aminek igen káros hatásai voltak. Róma dön
tésér6l persze nem is vesznek tudomást. 

.-\ fdsm·ol t megállapítások után közli a Propaganda Prefek
tusa, Ginetto kardinális X. Ince Pápa Dekrélumát. amely a 
Szentszék fenntarloU kiközösítéssei sújtja azokat a missziónári
usokat. akik nem engedelmeskednek a döntéseknek. A Dekrelum 
hangsúlyozoltan i nU a Jézus Társaságo t a határozatok meglar
túsúra. 

A jezsuilák lei~mészetesen nem nyugodtak bele ebbe a vég
zésbe. és így újra Rómába került az ügy. Ez alkalommal azon
ban nem a Congr. dc Prof. Fide dönlötL, hanem a Congr. S. 
Officii. mert a felhozolt pontok hitbeütköző kérdésekre vonat
kozlak. Az l n:>H március 2:J-án kiadolt rendelelben már 
enyhílelték az Hi-L)-ös döntést, amennyiben megfelelő ok eselén 
elengedhelőnek Lalállák a nők keresztségében a szentelményck 
l'lhagyásál és az utolsó kenet szentségének a kiszolgállalás:H. 
Tovúbbá. min.>l a jezsuilák bövebben kifejtetlék Confucius llsz
ll'ld{onek mii>c·n!élél, ezl is megengedték a kínai ken•szlényck
nek. ---- Hasonlóképen az ősök liszlelelét is megengedte ·Róma, 
hog_,. e.ad a kereszlényeknek a pogányokkal való összeütkö
zését kikerülje. Ezeket az újabb döntéseket VII. Sándor pápa jó
v{üwgyla azzal az indokolássaL hogy a megengedett szerlartá
sok csupún polgári jl'llegüek és így megengedhetők . 

. -\z l'Bgl!dmények Jáltára a dominikánus és ferencesek í1jra 
Húmúhoz fordullak és Yégleges elinlézé.~l ]\:érlek. Ekkor adla 
ki XI. Kelemen 1üG9 noY. 13-i Dekrelumát.._ amely senuni újat 
st•m larlalmaz, csupán az eddig kiadolt Dekrclumok kötelező 
t•rt•jét mondja ki. 

:\iiYcl azonhan az clözö két Dekretum döntései :si proposilu 
sunl Yera és juxta quesila záradék alatt jelenlek meg, Ycg
t•rpdménybcn a missziónáriusok mégsem tudták magukat mihez 
larlani. merl igen nehéz Yoll t•ldönlenL hogy a kínaiaknak mi
lyen a szándékuk csclekYéseikben, Yajjon szándékuk nem rejt-e 
magúban imádást is az áldozatok bemutatásánál és egyéb szer- • 
tarlúsoknál. lll leljesen belsö dolgokról van szó, amikről külső 
iléldel mondani igen nehéz dolog. 

('jah h szt•nlszéki dönlés kiadására :\[aigrot apostoli Yild
rius ··~·ndt•lele adoll okol. .-\ lll'Yezetl missziós püspök ugyanis 
Ylii<ltiúlusa lt•rülelén a Szentszék újabb uönlésé~g megliltotta, 
)lolf\· a kereszlénYek az ösök és Confucius lisztelelére rendezett 
álc~;zalokon résztn·gyenek. Azokat a missziónáriusokat, akii< 
nll'gengedték a ~eres~lényeknek az ~ldo.z_at?~ be~uut~Lásál a 
jöYön• ,·onalkozolag mll'Llt>, hogy m1ssz1.onarms JOgmk meg
ros;:bbának lt•rhc mellell, engedelmeskedJt•nek rendelelemnek. 
:\laigrol rendl'll'lél Hómáha kiildll' megerősítés céljából, s ez 
serken Ll' lll' X ll. Ince pá púl ú jabb döntés kiath\sára. :\liclöll 
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·azonban a Szentatya döntését nyilvánosságra hozta volna. az 
egész ügyet részletes vizsgálatnak vetette alá. Négytagú vizsgáló
bizottságo t nevezett ki Gabriellio János trappista generális. Ser
rano l\fiklós ágostonrendi prior. P. Fülöp karmelita exgenerá
lis és Varesio Károly. ferences generális személyében. Ehhez a 
négytagú bizottsághoz beosztotta Leonissa J án os ferences püs
pökö t. aki sok éven át kínai missziónárius volt és így tanácsáva l. 
tájékoztatásával Jagyban elősegitbette a négy generális mun
káját. Az így megalakult bizottság újabb mérlegelés alá velle 
a vitatott kérdéseket az eddig megjelent tudományos könyvek 
és P. Leonissa tanuságtétele alapján. Az ösök és Confucius tisz
teletének, a térdhajlásoknak és áldozaloknak lefolyását és miben
létét a legaprólékosabban áttanuhnán_yozták,. majd ezek alap,ián 
kimondották, hogy ezek a szertartások nem állami jellegűek. 
hanem Tallási szertartások és pogány babonák. Többek közölt 
arra is rámutattak, hogy a jezsuilák magyarázatai és leirásai 
az egyes tételekről. amelyek révén az 1556-i Dekretum alapján 
engedményeket kaptak Rómától. nem felelnek meg nlindenben 
a valóságnak. 

A bizottság megálll\pitásait a Diborosi Testület elé terjesz
tette. amely azokat jóvá is hagyta. Ezek voltak XI. Kelemen 
170-t nov. 20.-án kelt Dekretumának elözménvei. A Dekretum 
tartalmilag magába foglalja Maigrot helynök rendeletét a négy 
illetve öl Qualificalor megállapitásail hozza a jóváhagy:ísi Dek
retumot és végül inti a missziónáriusokat, különösen Jézus 
Társaságát. hogy ezek a legújabb döntések reájuk is vonat
koznak. 

XI. Kelemen nzonban nem elégedett meg ennyh·el. ~zérl. 
hogy gyökeresen végét vesse az áldatlan vilánakJ 1715 március 
19-én ·Ex illa die» kezdel ü konstitucióját adta ki, amelyben 
érvényben hagyta az 1704-es Dekretumot, majd a loníbhiakal 
hozza: Az Isten nevét szabau Tien Ch u _(Domin us coe1i) névvl'l 
jelölni. tilos azonban a Tien _(Coelum.) és a Xan Ti _LSupremus 
Imperalor elnevezés. Xégy fejez~lben az ősök SZl•llemének és 
Confuciusnak a lisztelelét tilalmazza és eltiltja a halottak láb
híjára használt feliratol: 'Sedes animac X." Ezeken fPlül kél 
engedményt ad még a Constitutio, a táblákra szabad felinti 

· a halollak nevét. és a keresztények passzive résztvehetnek a 
halotlak liszlelelére bemutatolt áldozatokon, aml'lyPt pogány 
roktill.laik végeznek. nehogy esetleges gyülölelben f!s tl'lllt·ges
ségben legyen részük elmaradásuk miatt. 

..\ hilhirdl'lökre nézve újítás az a rendelkezés. amely min
den egyes misszi6nárius szánuíra. akár már jelenleg Kínában 
van, akár a jövőben megy a misszióba, elöirja az eskülélt•ll 
a Konstitució n•ndeleleinek lelkiismereles betarl:ísára. . . Ezt 
az esküt a misszió vezelője köteles kin•nni az egyes hithir
delöktől és annak hiteles okmán,·át Rómába küldeni. Aki az 
t.•skü ll'léll'lét megtagadja, attól m'"eg kl'll vonni a missziús míí
ködés l'ngedélyét. 

Az ··Ex illa dil'l. Konslilueióval szemhl'n ~lt•zzaharba .-\pos-
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toli Vizitátor Kínában nyolc pontban oly engedménveket adott 
a missziónáriusoknak. amelyek ellentmondtak XI. Kelemen ren
delkezéseinek. E törvényen kívül engedmények betartását a 
pekingi Helynök felfüggesztés terhe· mellett tette kötelezővé 
missziónáriusai számára. 

Mezzabarba engedélye és a pekingi Helynök rendelete adott 
o kott XII .. Kelemen 1735 sze p t. 26-án kiadott levelére, amely 
érvényteleníti a pekingi püspök rendeletét XII. Kelemen ezen 
levele képezi az első felvett kornak a rítusvitára vonatkozó 
utolsó rendelkezéseit. A vita akkor már több mint százéve~ 
multara tekintett vissza, azonban sajnos. az egymást érő pápai 
rendeletek sem tudtak kellő eredményt elérni, mert a misszió
náriusok egy része Jeanne Capucinus szerint összetévesztette 
.az Egyház érdekeit egy Rend érdekeivel. 

Il. Az «Ex quo singulari» bulla. 

Róma minden igyekezetével meg akarta szüntetni ezt a 
terméketien vitát, részint azért. mert a keresztény tan tisztasá
gát veszélyeztette, részint pedig azért, mert a hithirdetők te
vékenysége ezekben a kétes kérdések boncolgatásában merült 
ki. ami nem maradt litokban a kínaiak előtt sem és így a misz
sziós munka eredm·énye jelentékenyen megcsappant. XI. Ke
lemen «Ex illa die» konstituciója már végleges elintézést szán
dékolt. ami sikerült volna is, hogyha az emlitett Mezzabarba
féle engedmények nem ellenkeztek volna a konstitució egyes 
rendelkezéseivel. 

Ezek az engedmények váltották ki XIV. Benedeknek 17-!2 
j(tlius 11-én kiadotl <:Ex quo singuiurb kezdetíí Bulláját. Kez: 
detben a . pápának .csak a ::\lezzabarba-féle en.,gedmények visz
szavonása volt a célja. azonban a kérdés behatóbb tanulmá
nyozása ezt a Bullát eredmé:gyezle. ::\[agát a .Pápai iratot két 
részre lehet osztani. Első felében felsorolja az 17-!2 előtt kiadott 
rendelkezéseket úgy amint azt az előbbiekben láttuk. A máso
dik rész. már végleges döntést tartalmaz a rítusvitával kapcso
latban. Ezt a második részt öt részre oszthatjuk fel a követke
zőkben. 

Az első pontban XIV .. Benedek elitéli ::\'lezzabarha nyolc 
engedményét. a lélektábla használatát, a halottak tiszteletét, 
Confucius tisztelelét és az áldozatokat. a térdhajtást az ösök 
ollára előtt. Egyszóval eltéréssel azokat. amiket már az ,:Ex 
illa <lil' · konsliludó is cliléll .. \z engedmények felfüggesztésének 
kellős okát adja meg: Egyrészt ellenkeznek az eddigi rendele
tekkel. másrészt pedig kedveznek a bálványimádásnak. 

A második pontban a Bulla az ':Ex illa die:> konstitució 
, Per praemissa nihilominus" szavait magyarázza m~g. Yagyis 
('Sak azok a szertartások lilosak. ameh·eket a nevezett l<onslilució 
névszerint felsorol. Egyéb polgári szokásokra és ímn~LJs~gekrc 
ez nem vonatkozik. hacsak nt•m vallásos jellegűek. 

A következő rész két tilalmat tartalmaz. Senki se merészel
.icn a ::\lezzabarba-féle engedményekkel élni, még a pekingi 
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vikáriátus sem, noha ott külön nll'gparancsollák volt .. valamint 
lll'lll lclwt a ll'fektetell renclcll'lekct másképen értelmezni és aló
luk kibún>t kere"ini. mcrt ez a Bulla kit'cj<•zelt eélja. 

Továbbiakban azokat a büntetéseket sorolja fel. amellyel 
az engcdellcnl'lwt sújtja a pápa. Felszólitást kaptak az összes 
szct·zetcs (it.•Iwrálisok és tartomán~·t'önökök .. hogy kiHelesek visz
szahívni Európába azokat a misziónáriusokat .. akik vonakodnak 
l'ngcdelmeskcdni a Szentszék rendelkezéseinek, ~gyhcn köte
lesl•k a visszahivottakat a Szenlszékhez utalni. Hogyha e?.t a 
rendeldet elmulasztanák, Hóma felfüggeszti öket hivataluktól, 
\'alamint Hcndjüknek l'gyszer s mindenkorra nu~gtillja a hit
hirdetést. - .\ leteendő eskü form("\.ia lényegében ugyanaz mint 
a J'égchhi volt. Két elologgal azonhan most kiblivül, és pedig: a 
misszióniiriusok mindt.•n· l·rt.•jükkl'l azon Jpsznek. hog~· a kínai 
újkci·esztényekl'l is Pngedelnwsségre szorilsák, valamint lH'lll 

tíírik cl. hogy kPrcsztényl'ik a :\lpzzaharlla-félc engedményekkel 
éljenek. 

:\Iivd a rendelet csak azt mondja, hogy az esküt mindcn 
Kínúba küldPmlü. vag~· 1·égehhcn kiküldölt misszióniirius kötc
les letenni, a ritusok hivei úgy gondolliik. hog~· ez tehát nem 

. kötelezi akkor a benszülött papsiigot; mert ezekről nem szól a 
rendl•lel. Ezekkel szemben Hóma többszöri döntésében. igy 
1726-ban. 1895-bcn. kihangsúlyozza. hogy a rendelkezés a benn
szülött paps~ígot is kötl'lezi. 

Yégsö átll'ldntésképcn az «Ex quo singularL) bulla a .f{övct-
kezéi rendPieteket tartalmazza: 

Isten nevét Tien Chu (I~g ura) szónll lehet jelölni. E"yébb 
elnen·zés elvetendő . 
. \ hollak híllliijára esak a megholt nevét szabad fl'lírni. 
Az egyes riiusokra \·onatkozólag, amiket az Ordinárius meg
et~gedhd6nek tart. azokat nntgodtan kö\·cthelik a kereszté
nyek. csak IH' l'llcnkezzenek az cddi~i dönté~ek valamelyi
!ié\'l'l. 
A :\lezzabarha l'n~edmén_yck érvénylelenek 
.\ rencll'lclekl·t az ((Ex }!UO sin,gulari., hulla m~y:ariizalálól 
ellérőlee mngyarázni lilos . 
. \z eskü letétele minden missziómíriusra nézve kölclezö. 

Ezek után fchnl•rül a kérdés, yajjon érvényben van-c az 
<ex quo singuiari · n Codl·x megjl'lcnése után is. A 6. kánon azt 
mondja ugyanis. hog~· az edd~g én·ér)._ybcn lé,·() fegyelmi Lön·é
nyek. amelsekriíl a kodt.•xhen ki !'d ezellen v~~gy htú·Iwllan nines 
szó, l'ln•sztik ér·,·ényességül-:l't. :\lin•l a nen~zdt hulla dünlésl'i 
sem kil'ejezelten. sem })(.'dig hurkollan BC'lll t;tlálhalóli meg n 
Codl'Xben. kérdést intézll'k a Coclcx-nu,gyará..z6 bizoUsághoz a 
lörvén_yl'l< érvényessé_gét illeWI~. Erre a nwgkeresésre a S. 
Congr. Offieii azt l'l'lelll' .tn:m július 13-án l<elf.reseriptum~ihml. 
hogy az isml•rtetelt tön·ények ér,·ényben vannak •. mivel részle
l!l'S törvénvck. a G. kánon vedia csak az <'i\'elem.es törvénveket 
hatálvtalanílolla. · · w • 

jólehet az úi .l~yházi Törvénykönyv a rilusvilával ka~-
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csolatos rendeleleket érvé113ben hagyta, azonban az eddig ki
szabott büntetések a 6. kánon 5 . .S-a alapján elvesztették ereiü
keL Ugyanis az idézett kánon khi1ondja·, hogy minden büntetés, 
akár lelki. akár időleges, orvosló,_ vagy megtorló is legyen és· 
a Codexben nem találhaló meg, hatályon kivül helvezettnek 
tekintendő. - ~ 

lll. Legúj.abb engedmények . 
. · XIY. Benedek .J>~pának ,, Ex quo singulari» kezdetií bullá
Jával végre sikerült pontot lennie az évszázados vitára. A leg
újabb lwr missziózása ennek a bullának rendelelei szerint iga
zodott egészen napjainkig. A bulla kiadásának napjától, 17-42 
július 11-töl egészen 1939 decemberéig a riLusvilával kapcsolat
ban nem jelent meg egyetlen egy szentszéJd rendelet scm, mlvel 
az akkor lefektetett irányelvek pontosan körvonalazták a le
netöségek határait. 

A S. Congr. de Prop. Fide 1939 december 4-én újabb 
konstitució! adott ki, amely több dologban új irányt szabolt és 
ll•mlü.tetl•L adott a kínai missziózásnak. Az Instructio egész rö,·i
c..len foglalja össze mondanivalójál. Három részre oszthaljuk fel: 
l .. \z hisirudio megjell•nésének indilékai., 2. Gjabb engedmé
nyek .. :1 A r_~gebbi rendeletek heLyzete . 

.\z úgync,·ezctt rilusok, amelyek körül h~szú harcok fol~·
lak. mert vallásos icilegükhöz nem fért kéts~_g, ma sok évszá
zad multával. a lelkek. a gondolkozásmód és a szokások átalaku
lása folytán polgári szokásokká változtak ál. Ezek a szokások 
ma inkább csak az ösök iránti kegyelet. a hazaszeretet és az 
egymás iránti udvariasság kifejezői. J\Iiután XI. Pius pápa 
.J u pán és :\Iandzsúria részérc t9:{.J-ben ille i vc l 93fi-ban megad La 
a honi szokások gyakorlására az engedé!yl, a Col!,gr. de ProJ>. 
Fide Kímí.ra is ld akarta terjeszteni ezt az engedményt. Ezért 
a mult esztendő decemberében a Biborosi Testület ióváh~gyása 
után. XII. Pius pápa a következő négy pontot hagyta .fóvá: 

1. :\lh·el a kínai kornuín,v több izben kijelentell.e, hogy Kí
nában vallásszabadság van és nincsen szándéka semmiféle val
lási kérdésben rendeleteket hozni. azért azok a po~gári ~zertartá
sok, amelyekl•l az állam Confucius lisztelelérc előír, semmiké
pen sem vallásos jellegűek, hanem a kh·áló ldnni bölcseiilnek és 
nemzeli h6snek kijáró tisztelet. Ezért a jövőben szabad a keresz
ténn·knek részt Yenniök ezeken a nYilv~ínos szertartásokon. 
ak{tJ· Confudus l'mlékmüYeinél. akár ~iz iskolában tartják azo~ 
kat. 

2. Szabad Confueius l\épét vagy nevét tartalmaz() tábl:Jl 
elhelyezni a kalolikus iskolákban is. különösen akkor, hogyha az 
államhalalom t.•zt megköveteli. Sőt szabad a képet fejhajtással 
is fulvözölni. Botrán,· esclén azonban a katolikusnak ki kell 
jelenlenit.>. hog~· csak polgári kötl•lességének lesz eleget.· 

:i. EllürlwW. hogy a kalolikus vezelök és alallYal6k meg
jl'lenjt.'Ill'k azokon a hahonásjellegii szerlartásokon, amelyckr<• a 
kinaiak kötelesek elmenni, uzonban csak minl passziv szemlé-
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lök lehetnek jelen. Minden cselekvő részvéleltől tartózkodniok 
kell. 

4. Szabad a halottak, vagy azok táblája előtt, amelyeken a 
megholtnak csak a neve van, fejet hajtani, vagy egyéb polgári 
tisztelelnyilvánílást végezni. 

Továbbá az Instrul{ció a iövöben felmenti a misszióná
riusokat az «Ex illa die» és ';Ex ·quo singulari» ~utal előirt eskü 
letétele alól. azon megokolással. hogy a ritusvita kérdése a J!.ya
korlatban már úgysem aktuális és a missziónáriusokat nem kell 
esküvel kötelezni. bo_iy fiúi hódolattal e~_gedelmeskedtenek a 
-Szentszéknek. 

Az úi Instrukció me:zjelenésével kérdés merül fel a réui 
rendeletek érvényességét illetőleg. Erre vonatkozólag kimondja 
az Intsrukció, hogy XIV. Benedek rendeletei érvényben marad
nak, amennyiben az új Instrukció által valamelyes változáson 
nem mentek keresztül. Itt tehát nem a régi rendelkezések ha
tályonkívül helyezéséről van szó, hanem csak a kínai nép mai 
gondolkodásmódjának és felfogásának megfelelő módosításai
ról. - Egyébként az új Instrukció még elég korai ahhoz. hogy 
szélesebb me,gvilá_gításnan láthassuk az t!j engedméqyek igazi 
mivoltát. Irodalma m~g nem lé_vte át az egyszerű ismertelések 
határát. 

Ma. már sok évszázad után .. m~~áll3.,Díthatiu~, hogy a ritus
vita csak a multé. A felsorakozott .. !lá].lai döntésekből kettős 
következtetést vonhatunk le: az elsőt XIY. Benedek szavaival 
iellemezhetiük a le~iobban .. aki a pekin_gi He.ynöknek ezekel 
iria: cXem -2yakorolhatunk türelmet ot•an kérdésekben. ame
lyek bálványimádással és vaJ lá sos szerlartással akarják aláásni 
az igaz hitet. Ebben a kérdésben Tertullián szavait idézzük: 
' Omnis patienlia hujusmodi. idololatria. » -Ezek a szava l< ahhoz 
a Kínához szóltak. ahol Confueius és az üsök szellemének a 
tiszlelete minden kétséget kizáróan a vallásos élet megnviln\nu-
lásai voltak. • 

A második következtelés alapját az 1939-es engedmények 
ndják meg, amennyiben Hóma örükifjú szl'lll•me nlindig meg
találja a népek és nemzelek lelkéhez ,·ezelö utat. Azonban ez az 
út már abba a Kínába torkollik, ahol az évszázadok már eh·é
gt>zlék a maguk felfogást átalakító munkájukat és Confucius 
az ösökkel egyült csak az emberi tiszleletadás tárgyaint lettek. 
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Olvad a hó. 

Olvad a hó, sápadozik ... 
Fehér arcán, szűz homlokán 
hullafoltok keletkeznek 
a napsugár csókja nyomán. 

Lábam alatt piszkos bólé .. . 
Arcomba v~a a Dili> heve .. . 
A hó sír-rí. -könnyet hulla~,.. -
arcom pedig .nevet bele. 

Lám a naufé~ nekem öröm. 
:a hónak bú. _Dilkos halál ... 
- N em is halál! - Kis va tak lesz. 
va~ mint felhő magasba száll ... 

Rám tűznek a n~ps}warak.;.
rajtuk .sz4guld a DIIlanat ... 
- Testem hava lassan olvad. -
s én emiatt tán búsuljak? .. 

Ho_gy búsulnéki - Lelkem súaia 
titkon, bizton. reménytkeltőn: 
Felszállok az örök N a ph oz 
égi szellő n, bárányfelhőn ! .. 

Fr. C e c i l. 
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Új lendületet a régi életformákba. 
Ifjúsági kérdés a Harmadik Rendben. 

Ifjuság! Ifjúsúg és Harmadik Remi~ X em hangzik-e furcs:ln 
e két szó. amt•l•'lek hallatára mintegy két ellentétes d.olo_gra 
gondolunk? Tagadhatatlan, hogy ez a valóság. :\l ár valah9_gy 
annyira Yérünkbe szíYódoll, - sajnos a mienkhe is~ - hogy 
a Harmadik Rt•nd, amolyan tizenl\:él ::\lialyánkos. örcgasszo
n.'·oknak nlló egylelkt•, hogy az ifjúsággal egy napon emlílt•ni 
is fura doloq 

De forniulázzuk másként a mondatot. !fiúsá;., és Ferences 
Derű !Ifjúság és Ferences szellem! Ifjúság és Ft• rene. az ifjú
~ág Királya! Ifjúság és a Xagykirály Hirnökt• sth. Azonnal el
tünik az ellentét és a két ellentélesnek látszó fogalom t•gymást 
vonzó, egymás felé törekvő mágnes lesz! A derü. élel\·idám. 
tartalmas és ideális szellem mindig vonzó különöscn cllen
állhatatlan erőYel sodorja magával az ifjúságot. !\Iég akkor is. 
ha nehéz. m~g akkor i~, ha kemé~y önft;>gyelmezést kö,·elel. 
Sőt minél számosabb és meredekebb az elé.1e tort!yosuló aka
dály. a szép és nemes cél <.'~érésében annál kitarlóbban és an
nál lelkesebben fog állendülni minden nehézségen. 

1\la már nem lehet arról vitatkozni. hogy \'an-e léljo_gosull
.~ríga a fiatalságnak a Harmadik Rendben. merl az állalános 
stagnálást máskéj> nem magyarázhaHul\. csak azzal. b-ogy nem 
ölelik fel elég gonddal az i1"jús~ot. Ma már t;tgadhatallan .. hqgy 
életerős, lendületes Harmadik Rendet csak úgy képzelhelfmk 
el. ha ott áll és ott menetel a ferences lobogók alatt ciiihörgő 
lépleh·el az Ifjúság is! Hogy a mai terciáriusokkal nem érhetjük 
el azt az üdvös eredményt, amelyre pedig a pápák egész sora 
számilott és számit ma is, ennek oka az, hogy a Harmadik Rend 
tagjai csak öreg, legalábbis már élemedett korban lelll'k a Szt•
ráfi Család lagjai s természetes, hogy előhb-utóbb kit't•jlildöU 
az a ma már általánosnak ismert sajnálatos felfogás. hogy a 
Harmadik Rt•nd amoh·an Temetkezési Y~illalal. illl't\·e eliiké
szilés a halálra. (Ez utóbbi bizonyos mértékheR igaz is.) Ha 
azonban már ifjúkorában el tudunk valakit tölteni ferences 
szellemmel, ferenC'es életprogrammal és t't•renC'es élniakarássaL 
akkor biztosak lehelünk abban, hogy ezeknek. vérévé. élellé 
válik a ft•renC'es szelll'm és hiánytalanul nwg,·alósílják a fran
eiskúnus ~ll'lPIYl'l. :\li~rt ninesenek rwld"mk izzig-n'rig modt•ru 
terdáriusaink? Azért. mer·t az il'júság lendülett• és élelpezsdülésc 
nem járja ál a Harmadik Hend creit •. hiányzik belöle a szín .. 
a lükll·W l'Wrelörés az t•szmék Yilágúban, llll'J'l mintha kissé 
elavult. asszonyoknak ,·aló egyesület lenne! 

Ha tehát szíYiinliön fekszik Szl'r~Ui Al\·ánli akaratánali 
teljesülést', az Egyház óhaja és Hendiink (~r(J<.•ke. néptünwgP
kt•t úlj~ró iés álalaldló hatása, akkor tenniink kell r·Ma ~ Tc·n
niin/; kell rlJla. merl -a vilúg ma is szomjas l~lt•kkel l"orduli 
az assisi L~lekúriás fel~. nwrt a Yilág múr· fúr·adt lelki"JIPle 
ki~gelt és békéért, örömért, megnyugvúsér·t kün.'·öri"1g az ~gn·. 
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K(.•ljenek fel tehát végre Umbria zárdái. a ferences szellem,- sze
reimesei és fogják kézen az emberiséget és vezessék el a Pax 
et Bonum oázisaihoz! Oda, ahol Ferenc vár reájuk, a legszere
tetremé1tóbh szerzetes (Harnack), az öröldfjú, Isten dalnoka., 
az emberszívek örök szerelmese~ Vezessük el hozzá az ifjúságot 
és higyjük el. mikén1t a X'III. sz.-ban Assisi ifjúsága lelkesült 
örömmel követte királyát a mai XX. sz. gyermekei is ugyanazzal 
az örömmel és szereleltel fognak lobogója alatt menetelni a 
jobb. a szt>bb, az istenibb jövő felé! · 

El.~{) kérdésünk: ki valósítsa meg és hogyan a ferences Ge
nerális óhaját: «1\Ieleg:en ajánljuk :azt a XI. Pius pápa által aján
lott legbölcsebb segédeszközt a Harmadik Rend üdvös hatásának 
kit(.•rjesztésére és életének a jövő biztos reményében ,·aló meg
erősítésére. amely a kordaviselö jelölteknek korai felvételében 
áll. hogy ezek már gyermekkorukban hozzászokjanak a Har:
madik Rend szent fegyelméhez. (Körlevél 31, 1.) 

1\.i szerz1ezze meg ezeket az ifjúsági csapatokat'! E kérdés 
mt•gvilágosítására elmondok egy rövid, de jellemző kis esetet, 
ami csekélységemmel történt Budapesten néhány évvel ezelőtt. 
A zárda mellett Ede testvér szülei laknak. Itt az udvarban min
dennap d. u. 11éhány ifjú pingpongozott. Mivel ez majdnem 
heleken át naponkint megismétlődött, érdeklődtem kilétük után. 
Csodálkozva hallottam, hogy ezek az ifjak Ferences Ifjak! S 
késöbb egyik délután a vélellen összehozott az ifjúsági elnök
kel. Talpraesett. komoly ifjú volt. A következő párbeszéd folyt 
le köztünk: 

- l\:! i a ferences ifjak célja? -
«Ping-pongozás!» 
-Hát még?- . 
''Évenként egyszer bálrendezés itt a Kullúrházban.,, 
- Kik a lagjai? -
<Lógó fiatalemberek!>> 
- Különösebb programmjuk nincs? -
((Programm az volna, de nincs~ aki megvalósítsa. » 
- Ki a vezetőjük? -
«P. X. Y.>· 
S amikor erre látta csodálkozó arcomat. ö is elkomolvo-

dott és szóról-szóra a kön,tkezökel mondotta: ~ 
. :\'ézze Föliszleltmdö úr! P. X. Y. öreg ember. Amíg önök. 

fiatalok, akik egészen közel Yannnk hozzánk korban és fplfo
gáshan. IH'lll állnak mellénk. addig semmire sem megyünk. Pl. 
P. X. Y. nem tudja megérteni, miért igényelünk más bánásmódot 
és Iitiérl n('m érl'zzük magunkat jól az öregek közölt ... 

Itt a fdell'L az első kérdésre. S ennek semmi akadálya 
ninc·sen. merl st•m a Terdárius Yezérkönyv, sem a Generális 
Atva körl"•vele erre vonatkozólag - nagy bölcsen - semmi 
ciliírást nem ad. 

Ellenkezőleg. a körlevél kihangsúlyozza, hogy <:ezeknek a 
gyermeke.kne~ (ifjaknak) _az egyesülelét ,az, adott kör~ilménye~
nek nu•glelt•loen, amennyire lehet, alakttsak meg mmdenhol. •· 
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(Körl. 32. l.) Tehát általános gyermek és ifjúsági mo;,galmat 
tart szemelött, bár a Harmadik Rend kebelében. Jogilag tehát 
a talán már meitlévő Harmadik rendi kö.zséiek keretéhez tar
toznak. de a maguk sajátos működésével, szakásaival és sza
bályaival. Ennek a «nevelő iskolának» lelki neveléséről kövct
kezetes szeretettel gondoskodni kell. Tehát ne feledjük, nem a 
már kinevezett Harmadik rendi igazgatók joga, avagy köteles
sége a terciárius ifjúsági mozgalom életrehívása és vezetése, 
hanem bárkié. akinek kedve és lelkesedése van hozzá. Történ
jék ez az igazgatóatyák beleegyezésével, de nem ellenőrzésé
veL Akik a csapatból elérték a 25 évet, azok ha akarnak, át
mennek a terciárius község életkeretébe. Ha egyszerre többen 
mennek át, képzeljük el azt a friss életáramlási és életigenlést,. 
lelkesedést. amit az évről-évre szaporodó fiatalság a régebbi 
rendi község életébe hoz. 

Bár ezek a fiatalok, ha többen vannak, szintén más veze
tést igényelnek., mint az ötven éven felüliek. Hjggyük el, hogy 
ezért húzódoznak a fiatalok a legtöbb esetben a Harmadik 
Rendtől, hisz a szabályok megtartása katolikus egyénnek nem 
lehet terhes. mert mi más a Harmadik rendi szabály, mint 
igazi katolikus élet. Ha azután eHudjuk érni azt, hogy a Har
madik Rendbe a fiatalság és értelmiség is belép, akkor majd 
tényleg felfigyel - mert fel kell figyelni reá - az Akció Ka
tolika és az egyházmegyék. És felhasználja az eddig (<fel nem 
használt hadser~get». Fel kell világosítani az ifjúságot és min
denkit. hogy mi ennek a sz ó nak « Bűnbánali Rend:> igazi 
jelentése. ~em más. mint az Istenember hű követése és a fe
lebarát áldozatos szeretete. A Főparancs életreváltásat Ne gon
doljunk vezeklő övekre és sötét kamrákra, hanem a ferences 
életszemlélet örökvidám lelkiségére. Szent Ferenc legnagyobb 
szenvedése és elhagyatottsága közben énekelte X aphimnusál! 
Sok hiány ,kényelmesség és szervezetlenség terhel e pontban 
bennünket. 

Alakítsuk meg tehát és a hogyan is adva van. «Legjobb, 
ha IDegalakitjuk a fiatal terciáriusok külön egyesületét. amely
nek (amikor s ahogy lehetséges, vagy végrehajtható) legyen 
meg a saját tanácsa, saját igazgatója és folyóirata~ és ügyesen 
összeál1ílott s az elöljáróktól jóváhagyott saját szabályaiknak 
meafelelőleg azokat a vallási tevékenységeket fejlegessék elöl
tünk, amelyek természetüknél, vagy a végrehajtás módj~ínál 
fogva az il'júság hajlamainak legjobban megfelelnek.)> (Körl. 33.1.) 

Ebből is láthatjuk. hogy Generális Atyánk igenis számol a 
uyermekek és .fiatalok sajátos adotl.'ldgaival és pedagógiai szem
fJOntoknak tág teret enged az érvényesülésre. ~li is ezt hang
síalyozzuk leginkább. mert ezzel áll és diadalmaskodik. vag\· 
bukik az Eszme! ~fa már minden világnézeti térfoglalás ennek 
köszönheti sikerét és a ferences szellem szolgálata is világnézet. 
N em evilági, de természetfeletti világnézet, ennek megalapo
zása nem történhetik másképp, mint sajátos körülmények. esz
közök és életelvek igénybevételével. 
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Kik lehetnének a tagok~ Ahogy a Terciárius Vezérkönvv 
e}öí.~Ja: az elsöá~dozó.któl (tehá~ ,,~emi.stáktól.) a 2-l., életév.f..g. 
l:..Iso pillanatra lathaljuk, hogy Itt ts btzonyos beosztassal kell 
élnünk, először is, ami a korkülönbsé_.get illeti. Elgondolásunl' 
szerinl (bár ez sok munkát igényel). három tagozatha osztaná nk. 
f~s pedig az első tagozat 12 évig, a második 12-16, és a har
madik tagozat a 16-24. évi_g. Talán helyesebbnek látszana a 
1:~ és 13-24. évig való felosztás. De ennek pedagógiai szempont
ból a leghatározottabban ellene kell mondanunk. Más egy 13 
éves. kamaszkodni kezdő fiú életigénye és más a 19-24 évese. 
K ül önben is bizonyos alkalmakkor (ünnepélyek, közös áldozás, 
kirándulás. játék stb.) úgyis közösségi ferences életet élnének 
a kellé> felügyelet mellett. 

Igen ám, de mennyi munka!- Ne folyamocHunk ismét ki
fogásokhoz. Mert kis jóakarattal ezt is megoldhatjuk. Éspedig 
a következő módon. A harmadik csoportból ki kell néhányat 
emelnünk, akiket hajlamaik, tehetségeik,, lelkületük a kiseb
bek vezetésére alkalmassá tesz. Ezek a komoly ifjak érezve ki
tüntető bizalmunkat és felelősségüket, nagyon sok terhet le
vesznek a vállunkróL A havi, vagy kétheti gyűlést nem bízhatjuk 
ug~·an reájuk. de adminisztraliv. azonkívül kevésbé fontos 
dolgok elintézését. a kisebbek foglalkoziatását igen. ~Iinden raj
tunk múlik, ha mi lelkesedéssel. kitartó buzgósággal és meg
.alkuvást nem ismerő határozottsággal dolgozunk, lesznek kö
vt'löink, lesznek feren'-es szeBemmel átitatolt gyermekeink~ if
jaink és leányaink. :\lásik módja: Ha van a Harmadik Rendiek 
közölt intelligens. az ifjúságot szerető férfiú._ vagy nő. akkor 
l'Zek is kivehetik részüket a munliánkból. 

Dc nemcsak a fiúkra legyen gondunk. hanem ne féljünk a 
kis leányoktól és leányoidol .o;em! Itt a csapalszervezés eJs() 
fellélele egy-két ügyes fiatal tanítónő, vagy Harmadik rendi 
nővér. ( hangsúlyozzuk: lehetőleg fiatal és mindenesetre gyer
mekszerető legyen). Lassan-lassan teljcsen reájuk bízhaljuk a 
h•ánykákat. vagy leányokat s mi csak a havi összejövelel (lelki; 
lPbonyolítását végezzük. De legyünk ott mindenütt. ahol a leg
kisebb rés is támad a gáton és buzdítsunk, lelkesítsimk, örül
jünk és vigyük ferences szívvel ezeket a napsugaras lelkeket a 
ferenees ösvényeken előre! Alkalmazkodjunk mindenütt a heb·i 
körülményekhez és adottságokhoz és a fehncrüW ellentétekel 
inl~áhh szert•W alkahnazkodással próbáljuk áthidalni. 

További kérdés az os::ilíly és ragküWnbsérJ kérdést', ami 
annyi és oly sok fájó nehézségei". megnemértést okoz még a 
felnölt Harmadik Rendben is. Talán a legjobban itt domboro
dik ki a ferences ifjúság megszervezésének és vezetésének s::o
dcílis vonatko::ása! A kis gyermek még nem törődik ilyen el
lentétekkel. a 1~~-Hi én·s ifjú ellenben már nyitott szemmel jár 
i-s észreveszi a lár·s:.ulalmi oszlálykülönbségcl. Ha a mi kl•zünk
hiil kerül az elsü csoportból a músikba, akkor már tisztáhan 
kl'll hog~· legyen a ferences éleleln·el, amely az embertestvért 
nézi fl•lebarúljában és nem a születés és vagyon különbségeit. 
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Ha pedig kívülröl kaptuk, akkor itt a lPgalkalmnsabh idil és 
h.•gpompúsahb kt•ret a szociális ne,·elésre. A 13-1() éves it'jú. 
ha szemt•lyiinkl•l nwgszt•n•ti, (nwrl ·igenis szt•mél~·iségiinkön ke
resztül kell rt•ú halnunk s ez nem a szép szú. hanem fedhelct
len papi karaklt•riink és megértö szívünk lt•sz!) akkor könnyen 
a Jpgszt•hh színlwn liinlelheljiik t'cl a ferences lelld'tlcl szodúlis 
szali<idékokal kiegyPnlítö hatalmát. :\la már l'Zl különben sem 
nl'ltt'z meglt.'nni. amikor már omlanak a válaszl'alak, ;tme)Yek 
oszlúl~· és osztál~· közölt fennállotlak. Ha pedig ezt elérjiik~ 
~s gondos npn•léssel követkl'zctt•st'n kitartunk melleUük. akkor 
a 1-Ltrmadik Heudbe való ht•lépés után IH'lll ismet·i a giigöt, 
hanem " l'et'l'lll'l'S szl'lll'm lehajló alázalát és embt•rszpr·et(.•lét. 
S akkot· is c-;ak akkor és <·sak íg~· érhetjük cl azt. hogy az in
lelligt•IH'Üt sem szégyt•nli majd a Harmaclik Bendbe v:tló Jwlé
pést l~s végre felvirradhal a Xfii-XY. sz. t'erenet•s életstílus 
hazúnkhan is. Igy tárgylalan lt•sz az a törekvés, amely a Har
madik H<•ml kcrctébt•n úri és kt·,·ésbé úri oszl:'Uy !'l'lá!Htá~~'ira 
törekedd l. 

Sajnos a korda viselé!~ben meg van köln" a kezünk. Ezt 
valahog~· nwg kellene vúltozlalnunk. · .-\ kordúl és skapulárét 
éremmel. ,·ag,,· magával az ifjúsúgi jeh·énny(.•l ),ellene lwlyl'l
tesíiPni. Amilyen szabadok vagyunk a többiben, annyira nt•m 
remklkezhelünk szabadon ebbt>n a kérdésben. Pedig a modt>rn 
ifjt."1 és h•<ín~· nem szerdi az ilyt•n dolgokat. (E sorok írója is 
voll ll<ll·madik r·endi néhiiny túrsúval s még l't'l'l'IH'es inlézt•Uwn 
is csak lt•mosolygús júrl a kordúérl és a ska.!,mh\réért. Ert•d
ményt•: mimlkt>lW t•ltíínt az icWk folyamán:) Igaz. vannak ez 
alól l't"lmenlések. dt• ezekkl'l nt'm éllwlünk. Talán úllalúnos 
lü;1·ésre a t~t·m·raliÜa úlj{m a 'Szenlszéklöl lelwlnt• pl'i,·ilégiumol 
kérni. .hog~· (•tWl l'llekinlst•rwk. T nkábh válloztassúk <Íl mils 
--- esetleg ll'lki mt•gszorílásra - mcrt ez a kordavisl'léshl'z ntló 
r:~~aszkodús kerékköl6je lt•sz soli Lörekvéstll'k. A jászht•rényi 
vdda különl>Pn llll'gmulalla. lH~Y a gycrnwk és a t'iiitalság lll'lll 

is tudja f<>lrogni komolyan a korda és skapulúré jelenWségél. 
.-\ középiskolús és esetleg lc\·enl<" il'júságnúl pedig egyPnesen 
kürüln~ény(•s. Sport. torna. h·n·nlt• gyakodatok sth. mia!t. Pe
d ig :t Szt•ráí'i .\' ag:n·salád érdemeilwn és jóesclt•kedelPilwn való 
részPsl·dés a kordaviseléslwz nm kötve. 

l.f'f/!Jl'IH' C'fi!Jl'nruluíjuk? lll is a köt·ülmén~·t•kiH~z és az 
l'r~zl-n~·hl'Z kell :tll~:t!m:tzlwdni. 1\.él~t-gleh•n. hog~· a h:tl:ís t-s 
\·onzút•rií íg~· sokkal nag~·ohh. lia azonhan ez bizonyos okok 
mialt nem valúsílhatú nwg. úg~· h·galúhh a jl'h·én~·Jwz ragasz
Jwdjunk. .\ fiúknak talán eg~·szerü sapka.Júnyoknúl a természp
lükneli megl't•lt>lü mús dolog. T. i. t•zl nagyon küm~yt•n llll''~lt'hl'l 
valósítani .. \ holland és franda Hjúll•r<·iúriusok sapkúja .. amo
lyan sv<íjd 1. jami>O sapka és cWI a jeh·ény. lg~· a sapkftt künY
nyen zsehn· lehd g~·íírni és kis hl'l.\'l'll elfér . .Ami p('dig a i<:I
Yén~·L illdi. ez a lalálékonys<ígl<)l függ .. \ némt'lt·ké Szt'nl 'Fe
l'l'IH.' sligmils lu·zéhiil a nap felé szúrnvaló súlvom .. \ h:íllér 
züldszárú. hófehér liliom. Dl' h<ít·mil~·l·n· is leg~·p·n. ügyl'lni kPII 
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arra, hogy minél egyszerűbb és mégis megkapó legyen! Lehe
töleg élénkszínű, zománcozott és minél kisebb térfogatú. Ugyan
csak ez díszítse a zászlót is, amely közös megjt•lenések alkal
mával állandó kísérőjük. A jelvény ne legyen csak helyiérdekű. 
hanem ezt az országos mozgalom jelvényévé kell Lenni. 

/\omo/y gondot kel/J(n·dítani a szórakozásokra is! .\ gyer
mek játszani akar. a serdülő szereti a természetet. .szeret szc
rqlelni. Lornászni, sportolni, olvasni stb. ~lindezekről nekünk, 
illelve munkatársainknak kell gondoskodni. Biztosítsunk m!n
dt•gyik csoportnak két-kél szabad délulánt, amikor a megfclclö 
helyen, télen és esős időben megfelelő helységben elszórakoz
halnak A Harmadik rendi otthonok és Kullúrházak . .iöhelnek 
itt szóba. vagy más erre a célra alkalmas helyek. Xe felejt
sük el. hogy évenként, vagy bizonyos alkalmakkor színdarabo
kat rcndezzünk, amel~·ek nemcsak közösségi gondolat erösílői, 
hanem az anyagi megalapozás elősegítői is. Ezáltal is hirdct
hetjük a ferences eszmét, a missiós gondolatot. sajtót stb . 
. -\z egyes szakosztályok felállílásá.t az egyes csoportok keretében 
szintén tanácsos megvalósílani. ~li életvidámságra akarjuk ne
vt'lni az ifjúságot. ferences optimizmusra és ha az élet sokszor 
kegyetlen ostorcsapásai nyomán már a gyermek szeméböl is 

·könny csordul, mi t•zt a könnyet áldozatos harmatcseppé akar
juk varázsolni a gyermekarcon a ~ag.'· király hírnökének meg
értö szívé,·el. Gondoskodjunk megfelelő énekekről és különö:.. 
sen megragadó ifjúsági fcrertces indulóróL Ez patlogós, eleven, 
az ifjúság vidámságától duzzadó és gondoJatokban gazdag legyen . 

• ldjunk minden c:wporlnak külön nevel! Xe féljünk allól, 
hogy komolylalanná válik, hogy lemosolyognak érle -- a mosoly 
hozzúnk tartozik - mert nekünk alkalmazkodnunk kell a gyer
meki. az ifjúi lelkülethez. Ferenees vonatkozású legyen az el
nevezés is. Pl. a legkisebbek: Kispacsírták: a másodil~ csoport: 
Fiatal Sólymok: a harmadik: Szárnyaló SasO"k! ~linclegyiknek 
nwgmagyarázzuk a né\· jdenWségét (saját elgondolásunk sze
ri nl l és t•z majd önérzetlel és nemes tenniakarással tölti el 
iíkel. (.\ 1\·reiárius Yezérkönyv átvette a német Sonnenkincler 
dn('vezést. Xt•m tartjuk egészen megfelelőnek_, mert nu}gyarnl 
kissé sután hangzik: napgycrmelH•k. .\ némelben is az a . .ielen
lósége. lu:gy ük az élet kis nnDsugarai_,1 

l" l ol hí nt lwgylam azt a kérd(•st. .hogyan s=erue::iik mJ:.'l a 
nw:!Jalnutl, hogyan indulton l'l h;; mif·,, leklí.'ssiik a l(ísúly/:7 

.\ leglwly(;st·hh a t'iúlwt ~ illd,·c leún_yolwt -- e~yszer-l~élszer 
össze h inli és beszélni \"Pl ük a ferenct•s eszmékröl. Szent Fc
rcneriH. a ~ agykirúl~· Hírnökéröl. lcrdJe\·ett mozgalmunkt·M 
és lassan mHHiig töhhriíl. Csak az önként .it'lentkezökel vesszük 
l" ül és lll' a tünwgt•n ll· g~· l' ll a hangsúly~ ~Iindenki h<~Iéphel. de 
<'S:t k azt vessz ük föl. a ki ,·:.íllalja az Eszme meg,· a) ósulás:1 r n 
ir<invulú júakaratoL .-\ rdvélel az egész reneli liözség jelenlété
!wn: minél ünnl·pél.'·t•sehh és nwghalúhb su·rlnrtás keretéhen 
nw n jen vé,rJw. \Sz ép a \\•zérkünyv szcrlartása is. 1 !9. l.) 

·.-\zl m~mdhalná valaki, hogy így az ifjúság alig vesz rész! 
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a rendi község életében. Igy van, meg nem is. U gy a nis évenként 
egyszer-kétszer résztvesznek a termi gyűlésen, a közös áldozá
son. a körmeneteken, színdarabokon és bármikor szükség van 
rájuk. Xem az a fontos, hogy együtt 'legyenek, hanem hogy 
együtt érezzenek! 

Ha pedig az emlitett elvek meg nem valósíthafók s bizonyos 
okok miall a Harmadik rendi község még jogilag sem vállalja 
magának az ifjúságot. még akkor is megszervezhetjük a gyer
nu•k és ifjúsági csoportokat, ahogy Generális Atyánk is ajánlja: 

.-\ korda viselö jelöltek egyesületén kívül, más felnőtt vagy 
ifjúsági egyesület is lehet, vagy válhat a Harmadik Rend isko
lájává, vagy nevelöjévé. akár a természeténél fogva ferences 
jellegű ~mint Páduai Szent Antal jámbor egyesülete. SzenL 
.-\n tal ifjúsága, Szent Ferenc Atyánk kordájának testvérülele ), 
akár rendtársainktóL akár másoktól ered. de löbbé-ke,·ésbé 
ferences élettel van áthatva és szabályszerűen van megalapítva 
és vezetve. (Körl. 33. l.)* 

•Ehhez talán még csak azt fűzhetjük hozzá, hogy ne úgy nevezzük 
el. ahogy a Körlevél tanácsolja, hanem a Szent nevét megt.artva. ne 'jám
bor egyesületének•, hanem valami más nevet adjunk a csapatnak. Pl. Szt. 
Antal kis keresztesei, Szt. Ferenc apródjai sth. Ennek a megoldásnak 
azonban csak akkor ·van helye, ha az első mód kh·ihetetlen, vagy más Im
mo ly okok tanácsolják az első terv elejtését. 

::\live! a ferences ifjúság életprogrammja és néhány szabá
lya a re:zérkönyv 196. oldalán megtalálható, itt nem térek ki 
rá. Ha· azonban a programmnak csak a felét tudjuk meg,·aló
sílani a reánk bízottak lelkében, gazdag eredményt értünk el: 

~<'lll egyéni törekvés akarja a lt•írlak megvalósítását. hanem 
t jS;) no,·. 19. óta sürgl'li az Egyház. Legújabban pedig Generá
lis .-\.t~·ánk köl'len~le is nyomatékosan hangsúlyozza. Próbál
juk nll'gvalósílani. mert sikerülnie kell. Ez akció katolik<1s és 
i"l'rl'nccs cselekvés! 

Fr. Gilbert 

Fo1·rásmunkák: 
I. P. Hello :'\1. Lén:í•·<l a Ft•rt•nen·:ul t':.!vt':t'nws riíni"lkt•: S:cnf Perem· 

l!urmadik Uendjh"iU. Fot·dítolla: P. I>:ím Im·~; ch·. 0. F. :\1. Budapt•sl. l!U~"I. 
II. Tt·rcitíriu.o; r c:érkiiny''· Budapt.•st. Hl: sj. 
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Magdaléna. 

Frissítő szél kavarta fel a pettyhüdt levegőt. A fák kecse
sen bólo!.!altak a szélben, mintha ök is örülnének az enyhet
adó vendégnek. 

Mária. a híres «magdalai szép nő); ___:__ mint Kafarnaumban 
nevezték, kertjében élvezte az üdítő Ievegö-hullámzást: meg
nyugtatólag hatott gyönyörökbe belefáradt lelkére és teslére 
a föld, a természet illatától terhes levegő, szelíd jókedvében 
megcirógatta a fákat. megcsókolta a kis virágokat. mert testvé
rének érezte valamennyit. kiket ö rútul elhagyott a szerelem 
bűnös virágaiért a gyönyör nehéz illatáért Szórta testének 
bűnös gyönyörét. pazarul és könnyelműen, egyik bűnvirágról 
a másikra röpült. mint megittasult kis pille ... 

De érezte. hogy lelke belefáradt a szilaj hajszába, bár 
teste új gyönyörök után áhítozott. N em törődött a világgal, 
a plctykálkodókkal, akik szemében szépségét dícsér.ték. de háta
mögött sápHozva szürcsölték bűnének hamis mézét. Tudta jól, 
hogy írígylik szépségét. írígylik tőle a bűnös gyönyört. hqgy 
annyian lesik az ö kegyét. 

Könnyedén támaszkodott egy karcsú fügefának és tovább 
merengclt. .\ kafarnaumi útról, ml'ly ott surrant el kertJe tövén, 
eszébe jutott a názáreti _próféta, aki bele_qeket gyógyí( a bíínö
söknek megbocsátja bűneit ... l\Iindenki azt mondja róla, hogy 
ö· a ~Iessiás. Egyszer már ö is találkozott vele Kafarnaumban. 
~fikor elhaladt mcllette. kacéran belepillantott a Mester sze
méhe; akkor megdöbbentette az a csodálatos tisztaság és nem 
err61 a világról való titkos erő, mely a l\fester szeméből sugár
zott. Valami titokzatos vonzást érzett, egészen más volt ez, 
mint a szerelern mámoros vágya, a lelkét kapta meg s mint ör
vénylő mélység húzta magához. Csak pár pillanatig tartott az 
egész. aztán. mert tudatára ébredt vétkei gonoszságának. sz~
gyenkezve sütötte le a szemét és mikorra felpillanlott. a l\Iest(.•r 
már messze járt. X apokig m•m lalálla helyét. mindig a csod.'1-
latos tekintet lebegett elötlle . .Szakítani akart már akkor bűnös 
életével. de nem volt ereje hozzá. ~!ikor a bűnös testi ,gyönyör 
ismét kinyujlolla érle polipkarját elfeledkezett a tekintetről, 
a l\Jesterröl és még szilajabbul vetette magát a gyönyör lmrjaiba. 

Hogy szabaduljon a kescrűízü emlékezéstől. búsan körül
hordozta tekiniPlél a ket·len . .\ szél sóhajh·a zizegell a f<Íii 
gallyai közt. Éppen egy kis falevélkét sikerült lesodornia a 
közeli ágról. ::\Iúria megfoghatta volna kezével, oly közel játsza
dozott vele a szellő: fölkapta, majd meg el engedte, megforgatta 
a levegőben, labdázott vele: a kis levél kecses röppenéssei 
ugrált. szökkent a szellő hátán, de egy erősebb fuvaJlat hozzú
esapta a földhöz s ott tovább görgelle. A reggeli öntözéstől még 
kis poeséták maradtak, oda sodorta bele a szél a kis levélkét 

'Mária saját magára ismert a kis levélkében: más sors nem 
is várhat reá. csak a pocsolya. Lebeg, leng a szakadék fölött, 
nem érezte a lelki kínt, ha utána újult erővel tört is rá a féreg. 
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Kínzó vúgy ébrl'<ll bl•nnc a mcnckülés utún. Cgy érezte. a 
:\lcslcr ö rajta is tudna segíteni, megmentené a kétségbeejtö 
lélckmardosáslól. mcl~· a nyugalom. a magány ór~íiban ráborul. 
Cgy szerelett volna tiszta lenni, l'gyszcrű, Istennek lelszö. de 
nt•m tudott, ég,<'tl benne 1a pokol, minden kínzó vágy~intl. Azért 
dobta magát sokszor a gyönyör karjaiba. merl akkor ll~galább 
nem érezte a l<'lk ikíiit, ha utána újult l'rőn•l tört is r·á a féreg. 

:\lint mindig. most is g~·orsan készen voll az l'lhalároztíssat: 
fel fogja l<l'resni a :\lestl•rt. H a ll otta. hogy mostanáhan ismét 
Kafarnamnban tanít. 

Az úton. a kényelml's gyaloghintóban vall idl'jl' gondol
kodni. :\Iint súlvos vízió nehezedett rá a bűntudat. 

Gomolygó felhők takarták a komor egl't. Iszonyú. rl'mény
ll'len szürkeség tcrült el a llll'ZÖn. amelyen járt. Forró biínpára 
ll'pell l>l' mindl•nl, l'rnyl'Sztő véteklihl•gés suhant ál a réll'n, hol 
a gyönyör. a bűn \'irágai pompáztak, csalogatták. ('Sábílolt:\k, 
kilárták feléjl' hamis, ittattól ll~rlws karjukat. déntj szirénkaca
gússal hi\·ogatták, édl'sgl'llék. :\!inél sötéll'hh lett annál vígah
bak, gonulalanabbak ll'tlek a bűnvirágok ölelésre, csókra éhes 
szújukból forró. bűnpárás 1l'Yl'gii csapolt fcléjl'. fiyön~·ört. kéjt. 
boldogságol ígértek, dc nem árulták el, hogy csmk boldogtalan
ság. kín. gyötrő bánat és üröm jár n,yomukban. 

:\lesszl' terült cl a bünmezö. ,·égét Sl'lll lehelelt látni. A két
ségbeesés tengere, a kín és a gyötrődés erd~je vette körül. 

Rémült fásultság uralkodott l'l r~jla, nl'm látott reményt a 
szabadulásra s belül égellt' a pokol tüze. :\legalázottság:iban, 
kínzoltan felsóhajtott: 

- ::\Iester~ szabadíts meg ... 
É~ ekkor a bűnfelhők mögül előbukkant mint fényes nap. 

a ::\lester jóságos tekintete. Heményt. szeretl'let. titkos. nem l' 
világból való erőt sugárzott feléje. Cgy érezle, a lilokzalos crü 
l'ml'li, vonzza iit magához a mél~·höl. A bűn mél~·ségl' még olt 
ka,·argoll sötélen alatta. dc lelkén a szorongás mindinkáhh nwg
künnyl·bbüll. :\ll'gerl'dl SZl'méböl a biínbánat l'SÖjl' .. mosta lel
két az édes zápor. úgy éreztl'. nlintha min<lig tisztább ll'lllll' 
Wle. Tünedezett ll•stéhöl is a bűnös. forrong{) tűz. a szerel<'m 
álizzoll tiszta szl•n•ll'lté. kivel<>lt szíye kohújábúl minden sala
kot. Büntársainak. bűneiJwk képe szertl'l'oszlolt s mint áldó 
napsugár ragyogolt ll'lkén a :\l<'sl<·r tekinh·lc. 

- lgl'n. sóhajtoll f('l hizalomll'ljes('n. - () ll'\'l'lwli rt>lam 
l:. l<.•rlH'l. Yisszaadhalja ll'lkl'm n~·ugalm:'tl. l~s én SZl'l'l'lni l'ogom 
Ol lll'lll földi SZl'l·l'll'lllllll'l. IH'lll híínüs ll'Sll'lllllll'J. (h> ll'IJH'lltllll'l 
s mincknt fel:'tldozok I~rll· . . . ~ t• ki ... 

. \ gyaloghinló,·ivii szolgák m:ír Kafarnaum küYPil t<'post:ík. 
A zsinagóga l:'tjún :\lária nwgállítolla a hinlót. hog~· k~rdl'züs
ködjék a :\lesll·r hollélt• fpl()J. Talúlt is ~·g~· cmlwrl, aki meg
nwndta. hqgy Simon farizl·us húzúnak n·rHlég<'. :\l:íria az illat
szerárusnál llll'glölll'll'lt ('g~· alah:'tslroml'dén~·t kl'IH'ltel. j{, hú
sásan nwgt'izclle s már· siclelt is. hog~· nwglal:ílhassa a :\ft•sh·r·t. 
Simon harútai közé tartozolt: hizon~·~íra · Hl' lll \'{'sz i szín•st•n, 
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ha házában megjcícnik s mintcgy árulója lesz ,·iszonyuknak 
dc most nem törődött semmi mással húzta vonzotta a Mcster 
tekintete. vágya a szabadulás után. ' ' 

Dobogó szívvcl lépett be Simon házába. Az ebédlő kere,·p
tein étkeztek a vendégek és a háziúr. Simon azonnal észrevelle 
Máriát. de nem szólt, Q.lgy telt, mintha nem ismcrné a nőt.• 
Mária pedig érezte, hogy a ~Icster tud jelenlétéről. <;~fegállván 
hátul az ő lábainál, elkezdé könnyeivel öntözni a lábait, és 
megtörlé fejének hajával és csókolgatá lábait és megkené ke
nettel.:: 

Simon hosszankQ(Ioll a furcsa ömlengésen és ígv ·· szóla ma-
gában, mondván: · 

Ha ez próféta volna, bizonnyal tudná, kicsoda és miféle 
asszony az, aki őt illeti.. tudniillik, hogy bűnös ... ,, 

~lária zokqgva térdelt a ~Iester lábainál. Szerette volna 
lelkét odateríteni az úr elé s mondani ~e ki: 

- Jó l\lester! tégy velem, amit akarsz, csak engedd meg, 
hogy szerethesselek, forrón, lelkemmel, mint ahogy testi szere
lemmel még nem szereltem emberfiát. Tudom, hogy Tc ::\Iessiás 
vagy. aki bűneink megváltásáért jöttél; bocsásd meg biíneimet, 
bocsásd meg ... 

Csak mély buzdulat volt benne, nem tudott volna hangot 
adni érzelmeinek. Egészen el volt foglalva önmagával s alig hal
lotta. amit a ~1esler halkan Simonnak mondott. A ::\[ester a két 
adósrói mondotl példabeszédet, akik közül az egyik ötszáz. a 
másik ötven dénárral tartozott egy úrnak. , X em lévén nekik 
honnét megfizetni elengedé mind a kettőnek.>> A ~[es ter szl·líden 
megkérdezte Simont: 

- c:\felyik fogja őt közülük jobban szeretni ?>> 
Simon megértette a célzást. fanyarul felelt a kérdésre: 
--- , r· gy véll'lll az. kinek többet engedett el.>' 
.-\ Mester hel~·benhagyta Simon válaszát és az asszonyhoz 

fordulván megfedte Simont. amiért vizet nem adott lábára, ba
ráti csókkal nem üch·özölte s nem kente m~g fejét kenettel me.~
becsülésénck, liszlelelént>k jeiéül, mikor ház_ába lépett . .:\[ária 
örömtől rl'pes6 szín·l'l hallotta, mikor az Fr megdícsérte (ít 
esl'll'dl'dl'léérl a n'ndégt>k elölt. Cgy érezle. lelke , .. melkédik 
fölfl'lé. mintha a nap magához szippantaná, mert az Cr fenn
hangon mondta róla Simonnak: 

-- ~J onelom nl'ked: nwghocsálalolt az ö sok hiíne. nwrl 
n:tg~·on szen·ll'lt: akinek pedig kevés bocsállalik meg. kevéssé 
SZl'l'l'l. > 

A holdogsúg .minl mindent nwgtiszlító krist-ályvíz ömlöli 
el ~lúria lelkén. mikor az Cr feléje fordult s jóságosan mondla 
neki: · 

-- <\leg vannak bocsát\· a bűneid.» 
~lit töriídötl )lú•·ia azzal. hogy nz asztaHársak :ilszentes

kcdve moroglak. csodúlkozyún. kksoda PZ az emhe·r. hogy még 
a bűnökel is nwg akarja bocsátani: ü hitt. ü tudta. hog~· t'lérk~·
Zl'll lstl'n orsz:íga, hogy aki meghocsújtja az ü hiínéL az IWm 
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más. mint a l\lessiás, a jó, a hatalmas Isten egyszülött Fia. At
rezgett lelkén, bennélt tekinlelében mindez s az úr megerösítel~c 
hitét. bizalmá t. mcrt jóságos szereleltel mondta neki: 

- «A te hited megszabadított téged: menj békével~)) -
Fr. L~tusz. 

P. Bangha hal_álára. 

Halálát az egész magyarság meggyászolta. :\finden katolikus 
magyar lélekben elkisérte utolsó útjára, mert érezte, hogy tarto
zik ezzel. ennek a; rendíthetetlen hitvallóna~ ... országos szónok
nak és kiváló szellemiségnek. Vele kialudt a világító fál{lya, 
megszünt az az elapadhatatlan erőforrás. amely több mint egv 
emberöltőn keresztül sugározta maga körül az erőt, szórta szel
lemi kincseit, élesztgette lankadó hitélelünket 

A magyar sajtó méltó keretek közölt és a nagy halotthoz 
illő részvéttel búcsuztatta egyik legnagyobb vezéregyéniségPl. 
Halálát csillaghulláshoz hasonlítolluk a sötét magyar égen. aki 
míg ·élt, oly biztatóan és reménytkeltően állt az élet szürkcs6-
gét taposó magyar milliók elölt. A bizon~·talan időkben jólcselt 
mindannyiunknak az a tudat)' hqgy vannak n~gyjaink.:. akil<rt' 
mindig teljes bizalommal reáhagyatkozhalunk, akik figyelik 
és megértik a változó idő szavát és aszl•rint tudnak bennünkel 
is irányílani a számunkra egyedül lehetséges cél felé. 

Páter Bangha hadvezérnek születell, azonban ö nem föld i 
hadsereget szen·ezett és irányított, hanem Krisztus szelíd és 
hiYö seregét vezette új meg új rohamra a sátáni hatalom földi 
csatlósai ellen. Harea, az erő l'gn•nlöllen eloszlása mialt, sokszot· 
a g~·engébb fél harca volt. de ö nlindig a végső győzelembe és 
saját igazába velett hitével állt ki a küzdötérre, hogy diadalra 
vigye ll•gszenlebb ügyünket ... 

f-:lelmüvében. a Yilághódító kereszténységben, is ennek a 
komoly harcnak haditerveit fektette le. itt közli zseniális meg
látásait és elgondolásait s oly irúnyeh·eket szab minden harcos 
kereszlény elé, amelyek segitségével eredményesen harcolhal 
a mindenoldalról támadó cllenséggel szemben. 

I::Icle szünlelen harchan tell cl. d.P ebben a kemén.v küzdl'
lemlwn t.'dzijdöt acélossá h·lke. itt <"siszolódoll minden Pllcnn·
lésl elsöpri) hatalmas logikúja és chhcn krhl:íl_\·nsmlolt ki az a 
megdönthelellen hitvitázó t•gyéniség. aki egész társadalmi osztá
lyok szellemi és lelki .Pálfordulását indította m~g, pedig nem 
tett egyebet.. mint, hogy öntudatra ébreszlelte bennük hitünk 
szel'! l tit~:tit· s re~ döb.bef!tett a hcnn.ük rejlő félelmetes ~·gazság
ra es erore. - Kongo veszharangkent zúgott az egfmkön tor
nyosuló viharfelhők elé s még id~jében lielesiivöllÖtt a tesnedl 
fülekl?e, felrázta az alvókat, sorompóba állitolta a húzódoi6kaL 

O szervezte meg a harcos keresztén.ysé~~ cgysége.s frontjál 
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hazánkban a magyar Kalolikus Akció. a Központi SajtóváHalat 
keretein belül, s országos katolikus gyüléseinken százezres tö
megeket mozdított meg harcbahívó szózatával. 

A kongó harang most elnémult. Munkában, harcban meg
tört leste me_gpihent. - Egy röggel több lett a magyar anyaföld, 
egy l élekkel gazdagabb a boldogult lelkek sere_ge.·- Lelke most 
ott áll a reá tekintő csillagszemek kereszttüzében s várja az 
örök Biró végzését. 

Sorra jönnek a lelkek és felsorolják a nagy halott érdemeit. 
Beszámolnak földi élete sáfárkodásáróL Jönnek azok a lelkek, 
akik fölszentelt papi kezei által nyerték el büneik bocsánatát 
és vele az örök üdvösséget; jönnek az elveszett juhocskák, akiket 
vállain vitt a biztos menedéket nyújtó akolba, A~yaszentegy
házunkba; majd azok, akiknek ö adta vissza lelkük szeme
világát. elveszett hitüket; ott vannak azok is, akiket az ö vigasz
taló szavai mentettek meg a végső kétségbeeséstől, akiknek ő 
adta vissza megrendült önbizalmukat, életkedvüket - Csak itt 
tünik ki, hány didergő szegénynek jutlatott meleg ruhát. meleg 
ételt jóságos szíve, hány könnyes szemct törölt le, mennyi fáj
dalmat enyhített, sebet gyógyított és lelket mentett ez a csodá-
latosan gazdag lélek. . 

Euge serve bone ... hangzik a bírói döntés: .Jól van szol
gám. hűségesen sáfárkodtál kincseimmel, okosan felhasználtad 
talentumaidat Érdemed azonban abban van, hogy teljesítetted 
kötelességedet. Vedd tehát fáradozásod jutalmát: intra in gau
dium tuum ... 

Fr. Ju.~:tinián. 

Életün kböl. 

Yeröfényes szeptemberi nap. Yeni Sancte. :\Iegkezdödik a 
sokat igérö iskolai esztendő. n hosszú vakáció után újult t•rö,·el 
látunk a komoly munk~íhoz. Eg~·éhként csak szahályolnlsással 
b·zdlük. X agyhan folyik a készüWel és a közl'ledő ordinációln·a. 

Szept. 10. Feh·irradl a szép és ,·úrvm·árt nap, amelyen Fől. 
Krislon Endre. egri szentelő püspök úr Okegyelmessége hal 
diákonus leslvérünkt•t. László, Richárd, Henrik, Kerény. Sze
réu és G(•dcon személyében templomunkban pappászentelte . 
.\ felszentelés magasztos pillanalaiban buzgó szín·el kértük a 
~lindcnhatót, hogy kegyelmével árassza el fölkentjeit - trgyan
l~kkor Lukács, (iyárf~ís. Grálusz és Pacifik testvérünk a szerpapi 
rendet. Klárusz és Elemér lcsh·ér pedig az alszerpapi rendet 
,·ették fel. - .-\ felemelő ünnl•pségen megjelent szerelett Provin
d:ílis .-\Lyánk is, hogy oszlozzék fiai örömében. Délután Főtiszt. 
Provin<"iális .-\tnínk az énwitóvnl és az ordináció,·al kapcsolat-. . 

39 



ben kifejt•ztt• abeli óhaját, hogy a magával hozott rf)mai szelle
ra és komoly hivatástudat fejlesztésére serkentve bennünket. 

Szt•pt. 18. A háborús hangulatra való tekintettel két horvát 
testvérünk, Gottfrid és Anasztáz visszatért hazájába. Szereleltel 
vettünk tőlük búcsút. 

Szept. 25. Egyre tart a külföldiek kivonulása. ~la két ameri
kai testvérünk, P. Richárd és l\letód testvér távozott körfmkh61. 
Sok szerenesél és Isten segítségét kivántuk nekik a fáradságos 
és veszedelmes lengeri utazáshoz. 

Okt. 2. 1Ia tartoltuk szüreti mulats~~unkat. Y~g hangulat
ban folyt a szüretelés, persze az előadások szüneteltek. ~linden 
ép-kézláb ember szüretelt és evett. A munka még másnapra is 
kihúzódott. nem kis örömünkre. 

Okt. 5. Ismét bí1csúzkodtunk. Julián, ~laximus és Pelbárt 
testvérünk a Főt. P. Provinciális rendelkezésére a római studi
um-köz.pontba ment tanulmányai folytatására. Büszke örömmel 
kivántunk nekik szerenesés utat. 

Okt. 2-t-26. Légvédelmi napok. Igyekeztünk mindenben ele
get tenni az előírt szabályoknak~ a s~k szirénabú~ást egészen 
megszoktuk. 

Xov. 1. ~legérkezett új lektor Atyánk, Főt. P. Horváth Aszt
rik. aki hosszú hat esztendős római tanulmánva után közénk 
jött. hogy szellemi kincstárából nekünk is jtittasson. Lektor 
Atyánkat Főt. P. Provinciális iktatta be új munkakörébc s egy
ben kifejezte azon óhaját. hogy a magávaJ hozolt római szclle
mt•t mi köztünk is hasznos eredménnyel hintse el. Ugyanez nap 
délutánján szerelett Főatyánk exhortáció keretében a szcrzelesi 
t•ngt'<h.•lmesség erén_yét véste lelkünkbe. 

Xov. 18. Boldo<~ Duns Scotus ünnene. ~la az előadások szü
nl'leHek. Előz() nap,.Főt. Lektor .\tyáirik Duns Scotus müvdnck 
lu·itikai kiadásáról számoltak be rövid előadások keretében. 

Xov .. 11. ,Súlyosan megsérült Revmus Atyánkért lelkicsol\:
rol ajánlotiunk fel. 

Xov. 2G. Rennus Generális Atyánk felg~·ógyulásáért név
napja alkalmából bt•nsőséges lélekkel esedeztünk a jó Istenhez. 

Dt•c. 5. Hangulatos ~likulás-est. Az első évfolyam sik<>•·cs 
lwmulatkozása. ~Iikulás bácsi kinek-kinek meghozta a szobájá
ból <>llíínt dolgokal az ajándékkal cg~·ütt. 

De<'. R Szepliítdt.>n Fogantal<ís ÜlliWJH'. Déh1lán öl c'H·akor 
rl'nd<·zl<' Egyházi1·odalmi lslwlánk hagyom:ín~·os d íszgyíilésél a 
Kullúrhúzhan. Elnök Alyúnk Fiíl. P. Ho•·,·úth Zsjgmond dr. 
bcn·z<•lií szavai után Iskolánk vúllozalos miism· kcrl'lében mu
tatta ht• a sz~psz:ímú ~rdl'kliidiík eliHt ~:gész éYi munk~íjúnak 
gyümöksét. .\ júlsikerült ünncpéi,Yl Fiíl. P1·m·ind:ílis .-\ty~ínk 
közvt>ll<•n l>s l<•mliildt>s sza.vai zúrbí.k he. küszünl'l<•l mondviin 
~n~nd az érdeklúdiík rigyl'lmesst-géért mind pl'dig az Iskola lag
]amak 
· Dl'<'. 22. Iskolánk tisztujitú g~·ülésél tm·tolla. Az évzúJ·() bc
számolök után HH'J.wjtPll ní.laszl.:'1son a liü\·c..·lkezi>képl'n alal\:ltlt 
nH•g az Iskola új lis~likara: litkiír és szc..·rk<·sztií nagy szúlühh-
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séggel Fr. Jusztinián lelt. .1 cgyző: Fr. Cecil. szakosztályvezetők: 
Alajos, Celerin, Létusz és Oszkár testvérek lettek. Könyvtárosi 
tiszts~gre Szilás testvér lelt érdemes, le,·elcző .J>edig Fr. János 
lett. 

Dec. 2-t. Meghitt örömmel ünnepelle kis családunk az Cr 
Jézus születését. Imre testvérünk közvetlen szavah·~l méltatta 
a szent este mélységes értelmé~ ... majd hagyományos jászolos 
körmenet után családias melegséggel töltöttük el az estet. Hálás 
szívvel vettük át szerelett F6atyánk értékes ajándékát, amiért 
fiúi szereleltel mondtunk X e ki köszönetet. 

Dec. 31. Hangulatos est keretében búcsúztunk cl az ,)esz
tendőtől a boldogabb és szebb újesztendő reményével. 

Jan. l. Mit várjunk az elkövetkező évtől, szépet, értékeset, 
vagy csak az értékek rombolásá~, torzításál? - X em tudjuk! 
De bizakodva kapaszkodunk az isteni Gondviselésbe s bátran 
nekivágunk. X agy elhatározáso kkal, szép ten·ekkel, azonban 
mégsem elbizakodottan. 

Jan. 12-27. Yizsgáinkat szerencsésen letettük Főt. Provinci
ális Atyánk két alkalommal is résztvett fiai vizsgáin egyben buz
dított bennünket a további komoly munkára. Különösen a jel
lemes helytállásnak és az úri lelkületnek szükségességét hang
súlyozta ki a papi lelkület kialakításában. Szereleltel hozzánk 
intézett szavaiért hálás köszönetünket ezúton is igyekezünk 
leróni. 

J an 30. :Ma kezdődtek a szokásos próba-prédikációk. A fel
sős tesf\·érek saját beszédjüket mondották el. míg a többiek kö-
tött beszéddel szerepeitek . 

Febr. 6. A hagyományokhoz híven elsős testvérek rendez
ték meg a farsangi estét. A mulatságot a közönség jóindulatára 
bízták és így ki-ki a maga számlájára tetszése szerint mulatha-
tolt. !" 

Febr. 26. Ordinaiidus testvéreink ma kezdték lelkigyakor
lataikat Ft. P. :\lagiszter vezetése mellett. X agyban folyik az 
előkészület a nagy kegyelemáradásra. 

l\lárcius 2. A Szentelendök Egerbe utaztak, ahol Főt. Kris
ton Endre püspök úr (.)kegyelmessége Elemér, Gilbert. Klárusz 
és Lehel testvéreket szerpappá, Imre és Győzö testvéreket pedig 
alszerpapokká szentelle. 

Március 5. Elemér tesh·érünket bítcsúztatluk, aki teológiai 
tanulmányait befejezte és első úllomáshelyére, Kassára utazott. 
Túvozásakor ]<értük a jú Istt•nt segítsc öl kegyl'lmé,·el, hogy új 
müködési helyén úldúsos tevékenységevel tcrjessze Isten or
szágát 

~Iárc. 15. Hazafias díszgyűlésünk Iskolánk komoly munküs
ságáról tanuskodolt. Hangulatos és tartalmas müsor kt•rctében 
ünnepelllik a jól érldmezett hazafiság gondolatát, nmely ma 
már nem a szavalásokban és szónoklatokban mcrül ki, hanem 
ft•lelöségtcljcs hivatás vállalást, helyhillást és lel"kiismereles mun
kát kövt•lcl nlinden igaz mag~·ar fcrt•m·t•stöl. ennepélyünk lt•g
kicmelkc.•döbb szúmn a magyar dalköltészet és népi balladák 
gyöngyeit mutatla t•n•deti tisztasúgukban csokorbakötn>, a ma-
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gyar lélek és magyar gondolkodás leghűbb tükörképeként 
Márc. 17-23. Nagyhét. Krisztus· Urunk kínszenvedésének 

cmlékét ünnepeljük. A bensőséges szertartásokon komoly áhi-· 
tattal asszisztáltunk 

l\lárc. 24. Husvét. Ujjongó örömmel zengjük. az Egyházzal 
a boldog Alleluját. Krisztus Jézus dicsőséges feltámadását ün-· 
nepeljük. Hisszük, hogy nemcsak a halál felett'" de a vill\g felett 
is győz Juda dicső oroszlánja. 

Márc. 28. Husvéti örömünkben szomorúság ért bennünkeL 
Régóta betegeskedő jó Norbert A~yánk lelke szállot fel az örök 
Biró színe elé. hQgy elvt;gye hosszú. fáradságos munkában el
töltött élete méltó jutalmát. Szenvedéseit csendes türelemrnel 
viselte s imáink közben nyugodtan aludt el. Szemében áruló 
könnycsepp jelezte titkolt szenvedéseil. Orök világosság fényes
kedjék neki. 

Márc. 30. Végső nyugovóra kisértük Plischka Norbert Atya 
földi porhüvelyét zárdánk kriptájába. Régi tanártársai nevében 
Ulmanek tanár úr búcsúztatta, volt tanítványai közül pedig 
Bariska egyházközségi elnök úr köszönt el a kedves halottól.. 
Temetését Főt. Provinciális Atyánk végezte a világi hívek vala
mint Föl. P. Schrotty Pál Ex-Def.-glis, és több ház képviselö
jének jelenlétében. 

Apr. 13. Főt. P. Provinciális, szerelett Atyánk névnapján 
kértük a Mindenhatót. halmozza el kegyelmével, a bölcseség 
és tanács lelkével, hogy jó Föatyánk még sokáig dolgozhasson 
Provinciánk javára. Viva t ad multos annos.! 

Apr .. 30. Iskolánk ma rendezte első missziós díszgyűlését 
Gyűlésünkön megjelentek Főt. Dám Ince dr. és Főt. Horváth 
Asztrik Lektor Atyák. A kellőleg összeállitott müsor a missziós 
szakosztály tevékeny vezetőjének munkáját dicséri. • 

Máj. 19-20. Városunk nagy ünnepe. Főt. Kriston Endre 
püspök úr űkegyelmessége bérmálás szentségébcn részesítette 
rnindkét plébánia híveit. Asszisztenciával és énekkel vettük ki 
részünket a fölemelő ünntWségekböl. 

~fáj. 29. Végre elérkezett a várva-várt kirándulás n:y1ja. 
Vidám han_gulatban vonultunk ki az öreg Mátrába. Megszakolt 
heh·ünkön. a Szanatórium mögött ütöttünk tanyát, ahonnan 
mindenki mehetett, merre esak látott. Délután hatalmas t'oot
baJl-mérközésscl tettük változatossá a napot az újonan kivágolt 
footballpályán. Este fáradtan, ele hangos jókedvvel tértünk 
otthonunkba. 

Jun. 4-5. Felsőéves testvéreink a Szentírásból. mig az alsó
évesek a Dogmatika fundamentalisból sikeresen vizsgátak. Visz
~áinkon szerelett Föatyánk elnökölt. 

J un. 11-12. Ma folytatódtak vizsgáink: a felsösök Dogmali
kábóL alsós testvéreink pedig ::\loralisból szerc_peltek. 

Jun. 13. Ordinandus testvéreink ma kezdték lelkigyakorla
taikat Főt. P. Magiszter Atyánk vezetése mellett. 

J un. 16. Főt. Kriston Endre szentelő _püspök úr űkegyel
messége ma szentelte Egerben pappá Gilbert, Klárusz. LeheJ ... 
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Lukács. Gyárfá~\ Grátusz és Pacifik testvéreket. Jllig Imre és: 
Győzö testvérek a diakonátust kapták fel. A lélekemelő ünnep
ségen mi csak lélekben vehettünk részt, és hathatós imával 
kértük a legfőbb Papot, hogy erősítse meg kegyelmével új 
fölkentjeit · 

Jun. 18-19. M~ tartottuk utolsó vizsgáinkat a Főt. Studium 
Prefed us elnöklele m·ellett. - J ól végzett munkánk után meleg. 
szivvel rpondtunk hálát a Mindenhatónak támogatásáért és 
bőséges kegyelméért. amellyel bennünket az egész év folyamán 
segített. 

Jun. 21. Te Deummal zártuk iskolai évünket. 

A jászberényi klerikátus krónikája. 

1939. 
Nov. t. cl\lemento morl• ... Mi is eleget teltünk szent kötelességünknek 

és kimentünk a temetőbe, hogy lerójuk kegyeletünket elköltözött rendtár
saink és embertestvéreink iránt. 

Nov. 24. Főt. Provinciális Atyánk meglátogatta zárdánkat Este a már 
hagyományossá lett «Katalin-beszéd» után latin nyelven szólott hozzánk 
és méltatta a skolasztikus bölcselet iga és helyes értélrelését. 

Másnap, a szentmise után exhortációban elénk tárta azt az eszményi 
lelkületet, mellyel nekünk Duns Skótus tanítványainak, baladnunk kell az 
igaz bölcselet és az élet tanulmányozásában, megértésében. 

Dec. 6. Szent Miklós püspök mihozzánk is ellátogatott. Bár nem tettük 
ki éjjelre az abiakba szandálunkat, mégis mindnyájunkat megjutalmazott. 
Isten fizesse me~ a Főt. P. Provinciális atyai jóságát. 

Dec. 22. Ft. P. .1\larián Delinilor negyedévi gyóntatónk ma tett eleget 
léleképítő feladatának. Exhortáci.ójában az igazi, alázatos, engedelmes és 
testvéreit őszintén szerető klerikus képét rajzolta meg előttünk. lgérjük, hogy 
mi ennek önmagunkban való kialakltására törekszünk. 

Dec. 23. Kellemes megle~tés volt számunkra Pelbárt testvér szives 
figyelmes~ge: nagy örömmel olvastuk sorait, melyeket az Orök Városból 
nekünk küldött. Azt írja, hogy mindenütt jó, de legjobb otthon. Véleményé
ben mi is egyetértünk vele. 

Dec. 24. A kis Jézus Betlehemben született ... Elérkezett a mele.: 
családias szeretet-ünnep. Jászola előtt kitártuk lelkünk ajtóit, hogy szaba
don áradjon be az a sok kegyelmi lehellet, amelyet az isteni Kisded sugároz 
ki magából, szeretö kis Szivéből. 

1940. 
úJ~V. új örömök, (tj gondok. :\lit borel. mit rejt magában ez a még 

kibontatlan csoma~? .. Lc~inkáhb tiíhink fü~~· In Xominc Domini. 
Jan. 2. F6t. P. PI'Ovinci:llis l:'itogatás:íval tisztelte meQ: zárdánkat 

a templombúcsú alkalmával. Az ünnenélyes nag)'misét Ft. Kele István prelá
tus úr mondott.a. a szentheszédet pedi'( Provinciális Atyánk tartotta. Ugyan
ekkor ellátogattak · a zárd~ínkba Enl!{'lbert és Manus szolnoki atyák is. 

Jan. 3-4. Megkezdődtek a vizsgák. Másodikosoknak szociológia, első
söknek ontológia. 

Jan. 10:11: közös vizsga Egyháztörténelemből és ~lódszt.>rlanból. Ft. 
P. Guardi:ín volt kegyes hetölteni az elnöki lisztet. 

Jan. 16-17: második kurzusnak kozmoló~ia és theodicea; első év
folYamnak pszicholól!ia rationalis. 

- Jan. 16. Fíít. P. PI'Ovinci:llis l:llogatás:h·al tisztelle meq kolostorunkat 
egyrészt, hogy a Ta1·tomány nevélJCll üdvözölje szerelett Házfőnök Atyánkal 
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névnapja alkalmából, másrészt, hOfJY a vizsgán jelen lehessen. Ez alkalomból 
láto~altak el hozzánk Ft. P. Cipr1án, P. Xavér gyöngyösi ill. hatvani luíz
főnök Atyák, továbbá Ince és Aszbik gyöngyösi Lektor Atyák. 

Jan 24-25: másodikosok pszichológia experimentálisból, a elsős test
\'érek logikából és etika ~nerálisból vizsj!áztak, irásban és szóban. 

Jan. 30. Főt. Provinciális Atya me~hagyásából nálunk, filozófián is 
me~kezdtük a próbaprédikációkaL Változatos . tárgykör és az ujdo01á.g 
el~venné és általában élvezetessé tette - a hallgatóság számára ... 

Febr. 6. Farsang .•. Hangulatos és szines müsort állitottunk össze 
elél!' szép eredménnyel. • 

Febr. 21. Szerelett jó Péter bácsink átköltözött az örökl<évalóságha 
hosszas, türelmesen viselt szenvedés után. Pie Jesu Domine, dona ei requiem ... 

Febr. 22. Főt. P. Provinciális személvesen végezte a temetési szertar
tásokat. Könnyes. de Isten jóságáhan bízÓ lélekkel hallgattuk a megható, 
paptestvéri szívből fakadó búcsúztató szavakat. 

Márc. 3. Az Actio Catholica sorozatos vallásos délután.iaiból mi is 
l~h·ettük részünket. A Kat. Legényegylet nagyterméhen ma tartottuk a sorozat 
harmadik előadását egységes böjti gondolattal. 1\lüsorunk bevezető száma: 
Bárdos La,ios: c Vilál!megvátló Jézus» kétszólamú énekt> volt. Ezt követte Ja
kab t·estvér szavalata: «Memento mori» Var,ias Endrétől. A beszédet P. Ma
giszter mondotta •1\li van a földi élet után» címmel. Az örök igazságok kö
zül három nagy állomást tárt a nagyszámú hallgatóság elé: a poklot. a 
tisztítóhelyet és a menn~"Orszál!i boldogságot. Ezeknek fényénél más szfnben 
tűnik fel az e-vilá~! káprázata és lelkünket, életünket a túlvil~ értékmérője 
szerint kell irányítani az örök üdvösség felé. Majd szavalókórusban adtuk 
elő Hozmán János: «Uram. mérlegre ne tedd• c. \'ersét és a cDe profundis• 
zsoltárt Sík Sándor fordítás~ü>an. Közben pedig Kornél testvér szavalta 
Harsányi Lajos •Dies irae" c. versét. A záróhangokat az énekkar küldte a 
közönsé~ szívébe: Prohászka-Halmos: «Hiszek a szent Szivben» kezdet O 
szép énekkel. 

!\lá.i. 25. Az előadások hefe,iezödtek. 
~~~í.i. 30-31. Kezdc')dnek a vizs!!ák: m:ísodé,·eseknek Kazrnoló~ia: az 

t'lsösölmcl;: Etika gcneralis· és Ontohl~ia. 
Jun. 3--l: másodikosok Pszicholóqi:íhól és Szociológi~íhól. az elsős 

tcstYéJ·ck pedig Pszichológia •·atinnalishól és Krilil~áhól viz<>g:íztal~. l\lindkét 
\·izsgán Főt. Provinci~ílis Atyánk elnökölt. 

Jun. H-15: közös vizsgáok volt egyháztörténelemhól és módszertanhól, 
a m:ísodilmsoknak még lheodie<>:"lhól is. Ft. P. Cipri{m töltötte be az elnöki 
lisztet és a viszontlátás reményéhen fuh·özölle a másodikosokat. A kedves 
látogatást igyekszünk hamarosan viszonozni ... 

Szerkesztöi üzenetek. 
()frm.•uíinknnk. :\ ~la.!,!ym· t"mhriajel<'n száma az Irodalmi Iskola el?lész

cn n~un){_!Íiát. öleli fel. mivel az eli)zi) évfo)yam két utolsó száma technikai 
akadal~·ok m1alt nem !elenhetett m~!!· 

Róma. Kedves soraitokai örömmel olvastuk. Gratulálunk az elért si
l..:e•·hcz. Kl'lllemes val~~ícióz:íst kíY:inunl~ l..:erln•s mindnvájotolmal~ a háhot·í•s 
olasz egek alatt. Az í)szre hövehh hl•számolót és ejy ·kis irodalmi ai)Y3JlOt 
s7.eJ·ctellel v:írunk tőletele 

;-fi:oml!a/l!c/1~. Az l f.iús:íg .I(·ll~('S ,g:írd :íj:ínak lll<' l~~ fuh·c-lzlc!t•t kflldfmk 
az ilJ'C!!-~I:ítra alúl. Az úl.Jnisés Atv:ílmak a j.t) Isf<>n :íld:ísát l~ériük elitn·cndíi 
P~pi életükhöz. A .jjl ,•t:~zett évi limnka utún l~cllenws és hasznos nv-ári szü
netükhöz sok örömei és szórakoz:íst kívánunk mindann;.;iuknak. .,.. 

Pána. Kedves !ds Tt•slvéi"Cink szé!> ii'O!lalmi munlúijához 3atuhUunk. 
Sok örömet és édes niht>nést kh·ánunk m·•íri vak:ícióiukhoz. Sok oax! 

Jú:•;:l,erénu. l{<>dws T<'slvért'ink <'U~s1é\"i munldiúra Isten :Hd:'í.sát kl'r
.LHc ~lindannviulmal~ kellcmt•s nihenést kív~ínunl~ az elktm:~tkez6 sztin<>then. 
Szert>leltel Y:íriuk kö1·iinl~h!' az ahsznlutus Testvé1-eket. .\ heszámolóérl 
h:íltís köszönell 

Kiadásért felel: Fl'J'Pncrs Iliiludományi Fíiiskola. G~·iing~·i'•s. 

1\.apisztnín-Xyomtla, Y:íc. ~liívezctíi: Farkass K:"u·oly. 
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