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MD6YAH UMBRIA 
A FERENCES KAPISZTRÁN-RENDTARTOMÁNY IFJÚSÁGÁNAK 
ÉVNEGYEDES FOLYÓIRATA.- SZERKESZTIK: A GYÖNGYÖSI TEOLÓGUSOK 

HABEMUS PATREM! ... 

.:llyát kaptunk. A J/ayyar l'mbria ferences ifjúsága sze
n·tl'itel köszönti Főt. Schrotty Pál Ex-Definitor r;eneralis Atya 
személyében szereW, jóságos Atyját, Fövédnökét t!s Pártfogóját. 
Fiúi ragas:kodásunk és öszinte tiszteletünk egész melegéuel iid
vij:öljük t':.úttal mostmár nemcsak mint Rendünk kiváló és 
narmrabecsiilt eyyéniségét, Izanem mint Provinciá.nk Tarlo
múnyfiíniH:.:ét is, akit a Gonduiselés és RWljáróink bizalma lzc
lye:l'it ebben a nehéz id6ben vezetőnkül éliinkre. Háborús 
JU'mzedéknek induló ifjúságunk tisztában van azzal, hogy ebben 
a felelüséyleljes idiíben lakozott sziiksége van bölcs és e/6reláltí 
irtínyítókra, s:.eretü, gondos Elöljárókra, akik megfontolt, j6-
akaratú. túmogalásáual nyugodtan és biztosan teljesíthcsse azt 
a hiuatást. amely minden egyes magyar ferencesre a lclenben 
t~s a jövőben uár. (íj Tartományf6nök Atyánk személyében meg
kaptuk ezt a minden tekintetben kiváló Vezetöi, aki hosszú esz
tnuWkön kt·resztiil s:olgúlla tudásával, szivéuel a Rend közös 
,~rdl'keit s most kö:énk jötl, hogy önfeláldozó munkríjáual, sze
rddével h.; mNységes cmberismereléuel második t''desanyánkat. 
naqymullú fJrouinciánkal kormányozza .. \z O tapas:lalatokban 
ya:dag inínyífása uezessen bennünket azon az tílon, amelyd 
S:ent Ft·renc .1/yánk szaball ki számunkra s ferences t')seink, 
a .o;:l'ntek Iliisi Ne/e s:enlelt meq, s taposolt járba/f'Juá nekiink. 
kh;l'i ultJdoknak. 

f{ös:r)ntjiik Fiít. Tarlományfiíniik .1/yánkal. mint a::: 
if_iúsáy mcgl~rw támoyatájúl, ·s:eretö, lelkes lmrrítiát . . \ = ruekl'l 
ll'kinltw ft"j/J/J rs:/emW uálas:tja ugyan cl s:erl'fl'lt j(í .\tyánkal 
a mai fr'l"l'llccs ifjú-ncm:l'dN;t/íl, mégis twljuk (js mindig h·e:
fiik. /wyy s:í1w a mit~nk maradt. megéri() és ifjú. S:erelelt F/3-
atyánk lllt'ff{·rldle a: új ilWk új !JO~ulolk.o~á.~ál, s nc~n cqy~:er 
(~J'l':hcltiik jlíságos s:eretl'lének ln:::ony11ekat. .\lyaz s:uwnck 
l'fJ!Jil; /úl/wtallan rejteke mindíg felénk állott nyitva és abból 
tm:artíl s:úrla jú.wíg-kincseit fiainak . 

. \mikor Fiít. Tartományfiínök .\lyánkat Egyházirodalmi 
Iskolánk Fiíuhlniikcként iiduö:öljiik. egyben kis lapunkat. a 
.lfli!J!JUI' ('mb r iá/, fel'l'lll'('S s:lÍJ'llf~pró/Jl~fg;tfása!nkl~Ok e:.( a ZSt'I1-

fll~jéf is s:ílws fóindulalába és parlfogasaba UJánlJilk . . 1. Magyar 
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Umbria arcvonala mögött felsorakozó ifjúság ''ál/alta azt a 
munkát amelyre ferences multja és magyar mivolta kötelezi, de 
hogy ennek a hivatásának eleget lehessen, abban a jó lsten ke
gyelmén kívül elsősorban megérW és gondviselő EWljáróira 
akar támaszkodni, hogy munkája minden tekintelben mJiimöl
csöz(j és áldásos legyen. Bizalommal fordulunk azért most .'lze
retett jó Föatyánkhoz; hogy viselje lovábbra is szívén ifjú W
rekvéseinkel, kezdeményezésrinket és célkitíízh;dnket azzal a 
lrlkl's megértéssel, amivel azt eddig is viselte. O.'lzinle hálánk
nak ezúton is jeiét akarjuk ac/ni., amikor szerelell Tartomány .. 
fönük .-llyánk feleWséggelteljes és fáradságos munkájálwz az 
lsten kegyelméért fohászkodunk s kérjük a Mindenhalót, tart:m 
meg jó Föatyánkal mind Rendiink és Prm,inciánk, mind pedig 
mindannyiunk javára és kö::ös örömére. 

Éleleélunk 
(.-lz erköhwi érték .~ a uallás irányu és találkozá.~a.) 

Az emberi élet minden mozzanalál általános vagy rész
leges jellegű, kivételt nem türö vagy esetleges lermészctíí imií
lások és követelmények szabályozzák. Igényekkel lépünk fel 
másokkal szemben, normális vagy túlzásbavitt kf>Vl•lelést•kel 
lámasztunk és mindt•nnl•k a kövelelhetőségnek az emberi ter
mészet norma alatt álló jt•llegéh<·n leljük nwg az alapját. 
De épen az emberi lt•rmészethlH kifolyólag minden rationalis 
lénnyel szt•mben más kö\·clelmények is jelentkeznek. amelyek 
tt•rmészelliknél fogva súlyban és kölch•zöeröhen mimlt•n m:ís 
liövelehnényl megelőznek és felülmúlnak, s ezek az embet· 
I sh·nhez való viszonyát szabályozó tör,·ények. S mint minden 
djárásmód és cselekvés els6sorban a eélokhól, az irányító 
alapprincipiumból mt•ríti erkölcsi jellegél: az cmber-lsll'D vi
szony kialakítása is - mivcl mindl~n escleln·ésünknek vagy köz
n·llenüL ,·agy közn·l\·c. de r('á kell irán~·ulnia -- c-élként kPIL 
hogy dültünk álljon~ mégp(•dig a legfontosabb és elód~ízhata!
lau. últalúnos érvényií {·ll'kl'lkl'nt. Ez :1z l'IPI<'l'l~ mint nag~· cgl'sz 
kél irányhan n~·t·r ki{tgazúst: a \·allús és az erküles lPriHetét't•. 
I>olgozatunkban t• kt•llövcl és találkozásukkal fogunk fogiaikaz
ni annak a mélységes igazságnak a világánúl. mcly SZPJ'int ha 
nt•m is kön·lelhelünk mindcnkiWI élcsen l áll')· elméből fakad ú 
tudást vagy nag~·okat alkotó szépérzéket és mií,·észctet dc jog
gal Plvárhatjuk mindPnkilöl, hogy tisztességes. lwcsfilcles éle!et 
éljen. amint•k pedig a vall~\s és uz erkölcs az alnpja. 

Ha felvetjük mosl nu\r a kérdési: mi is az az d i ka, mi
riil is t{trgyal: min•l is foglalkozik l'Z a t'iloz{,riai szali, mindt•n 
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:C•í•·atlságosabb gontlolalszövés nélkül azonnal készek vagyunk 
a felelettel: az etika ·er köles tan, az erkölcsi élelet taglaló tu
domány. Meghatározásunk önmagában véve etimológiai. szó
fl•jlü~ boncoló meghatározás, s mégis tartalmazza a meghatt?
l"ozás nélkülözhetetlen kellékeit: a legközelebbi nemet és a 
f<~jalkoló különbséget. Megmondja ugyanis, hogy az etika tudo
mány (gPnus proximum), mely a többi más tudományágtól 
abban különbözik, hogy közvetlenül az erkölccsel, az ember 
t-rkölcsi cselekvésével foglalkozik (differentia specifica.) S mit 
l-rlünk l~rkölcsön 'l Egy bizonyos értékelési módol, s cselekvé
st-inknek ez éJ·tékelési mód szerint való alakitását Az erkölcs 
lt-lull nlindig kél mozzanatol tartalmaz: egy elméi etil, vagyis 
az értékelést magát, tehát az elvi síkot; és az érték szerint iga
zodó életirá nyílást, az elveknek csl'lekvésbe való ál vitelét, tehát 
a gyakorlati síkot. Ebből egyúttal már az is világos, hogy az 
t-rl<ölcs a világnézelet is magába olvasztja. Mert mi a világnézet'? 
.\z életbl•n,· a világban való elméleti, elvi tájékozódás és e1iga::. 
zodás. S mint ilyen tl•hát az erkölcsnek egyik mozzanatát: az 
ph·i síkjál alkotja. S vajjon mi a legfontosabb világnézette
•·emlii és alakító, tökéletesítő tényez<)? Az Isten, az istenfoga~ 
lom. ~l'lll szm·ul ugyanis igazolásra az a tény, hogy az ember 
,·iJágnézetének központjál mindig az Isten, az ember-Isten vi
szon~·. vagyis a vallás lölli be. Amilyen az islenfogalmunk, 
olyan ll·sz nlindig az elvi nézőpontunk is, s amilyen elveket, 
valú igazságokat, vagy igazságlátszatokat vallunk, akként ala
Inti mindig esdekvésünk módja is. De mi lesz akkor az ateis
tá,·al. nwrl•<l elénk az ellenvetés. Allításunk itt is érvényes. 
~lt•rl mi más az elméleli vagy gyakorlati ateizmus középpontja~ 
minl épt•n az igazságnak \'allotl hamis tétel, hogy Isten nincs, 
l<üvPtkl·zl-sképen tehát az ateista életének elvi és gyakorlati 
síl<ja. azaz világnézt•tl• és erkölcse a megtagadott Istenen épül 
f<'l. Ezek után lehál igazal adhatunk Brandesleinnek, aki azt 
moml,ja. hogy az t•rköles maga a teljes élet: «valóban nem 
is más, minl a ll•ljl'S étel elvszerü egysége, eh·i életvitel elvi 
t.'·IPtnézd alapján, eh· i élelstilusban. :) 1 

lll azonban jl'lcntkczik a krilikus elme, s Kant n~·om'
dokain haladva azt állíljn. hogy akkor mégis esak igaza van a 
königslwrgi vilúghül<"snPk. aki a Y:lllásl építi az erkölcsre s nem 
nwgfor·clíh·a. ,·ag,vis az t-mhl'l' l-ll'kl-l.i:íl l'üggelll'ntH mindPntöl 
<"sak az l'l'ki'llcsi éh•Lhc hcln·zi. 

Dolgozatunknak t>tH'ii az a célja. hogy a Yallás és er
kül<"s küzüll valóhan nH'gll'Yií kapesolatot Jwl~·es<'n meglássuk 
l-s magában az Abszolutumhan gyökrrezles;;ük. U~y.anis eza'att 
a látószög alaH a lt•gyiJúgosahh és Jegálll•kinthctöbb a kél 
h·•·ült-t t>gymúshoz való \'iszon~·a, s íg~· kaphaljuk meg azl a 
kt•l)('l. nwl~· szt•J·int a ,·allás függellt•n marad lényegéhen az 

1 Elilia 22. 
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t>rkölcstill, jól1C'hct a kölcsönös befolyást C'gyáltalán nem zárju],: 
ki. 

~lint már Pmlítl'flük az erkölcsiség, az erkölcsi cseJek
vés értékPiés, értékekhez való alkalmazkodást fejez ki. S ami
kor a lC'gértékC'sebb a cselekvésünk~ csak akkor éri cl az igazi 
l'rkölcsiségl•t is. Vagyis az értékes cselekvés foka, az erkülesi
ség milyC'nségére mindig attól az értéktől függ, mcly csell'kvl>
st•ink zsinórmértékéül szolgál. Az értékfogalom cg~·öntetű meg
határozása még nincs rögzílvP. A modl•rn bölcseWk mind-mincl 
jobban kiépítik a bölcsC'let értékelméleli részét azonhan még 
magának az értéknek ·ml'ghatározásában sem értenek eg~·et. 
Altalában mégis megegyeznek abban, hogy az érték valami i·l•a
litást fC'jl'Z ki. mC'ly részünkröl heC'siilést, szert•lell'l. meg,·aló
sítási törekvést, azaz értékelést vált ki. Brandeinstein Etikájáhan 
mély éleslátással boncolja az értékek fajait, amikor lárgy~lja 
az élet értékét mint alapvető értéket a gyönyör-. ilrüm-, hol
dogságértékét, hasznossági, hatalmi értéket, a műn•ltség, tudás. 
kultúrjavak, szellemi erők, gazdagság, becsület értékéL Vizs
gálja ezeket külön-külön, majd pedig cg~·mással való összefüg
gésükbt>n. s megállapítja. hogy ezek az értékt>k vag~· eszköz. 
vagy véglt•gességi értékek. de semmiesetre sem abszolut értékek 
:\fert többek között pl. a boldogság értéke véglegl's érték szá
munkra, megszerzése azonban nem áll teljcsen módunkhan: 
vagy vegyük szemügyre a becsület értékét: végleges érték min
den ember számára. azonban bizonyos l'Setekhen --- (>pen az 
abszolut értékekért föláldozható. Ezt•k<>n a relatí\· értékPken 
túl tehát meg kell találnunk az igazi abszolut értékekPt. az 
igazságot, jóságot, ~s szépséget. ~fi jcl1emzi ezek<>l? Az önér
téküség s ,·áltozhatatlanság. XPm változnak. nem alaknlnak az 
értékelő alany egyéni értékelés szerint. mert az önértékek t'sak 
alárendC'ltséget ismernek. Következésképen nem függhetnek az 
l'mberi értékitéletektöl, hant•m azokt61 függetlenül fl'nnállnak. 
:\fprt a legnagyobb érték épen az önértékűségben rejlik. ErrP 
mutat rá Pauler is, amikor az abszolut értékek szükségességét 
a regresszusz in infinitum lchelC'tlenségének elvé,·p] bizonyítja. 
Ha vannak velaUv értékek, már pedig vannak, szükségkl"pen 
abszolut <'rtéknl'k is k<>ll lPnnit'. mivel a visszakövetk<>zh•lési 
sor végén okvdl<>nül Pl kell jutnunk ol~·an értékhl'Z vag~· iit·té
kl'khC'z. nH'Iy már önmag~íhan ét·ték<•s és a töhhi C'sak hozzú 
Yaló viszonn\han nVl'r érték(•l. :\l~ískülünh<>n nem is beszélhet
nénk rC'latí\r, viszmiylagos érlt~kl'kriH s<>m. mert his1.en akkm· 
mihez Yiszonvithatnánk ők<>t. 

S a 3 'önérték közül az abszolut j()ság az. nwl~· erküll'si 
c·sl'lekvés<>inkkt>l kaprsolathan áll. lé,·én akaralunknak iit·\'é
n~·psülési terfllele. A személ~·is(ig öt·ök dinamizmusn az a kn
po<"s. mely egységet létesít az erkölcsi érték, s az erkölC'si ér
tiikt'l megvalósító akarat l<özött. Szemiil.viség niilkül nin<"s t''rliik
nwgvalósítás~ Yiszont értékes személy csak akkor hontakozha-
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.Lik ki, ha dinamikus életének rugója és feszítő ereje az abszolut 
erkölcsi érték. Ebből már kiviláglik az is, hogy cselekvéscink 
zsinórmértékét az abszolut erkölcsi értéket nem mi szabjuk 
meg magunknak, hanem az normativ jelleggel már előltünl<: 
áll, máskülönben ugyanis bármely relatív értéket abszolut not·
maként kczelhetnénk. Mil jelent ez a normatív jelleg'? Azt ami 
tulajdonképen válaszfalat emel az ·értékítélet és tényítélet vagy 
ontológiai ítélet közé. A Lényítélet egyszerűen megállapít vala
mit. amil előbb már észrevell, ezzel szemben az értékítéld 
dveket, szabályokat, törvényeket, normákat ad, melyeket meg 
kell valósítanunk. Kötelességekre utal, melyeket leljesílenünl\ 
kell. Vagyis a két itélet-faj két külön világot fejez ki: a való 
és a kellő világot, tapasztalati és az értékvilágot Az értékvilág 
közvetlenül a cselekvéssel van viszonyban. Mert ahol értékről 
beszélünk, szükségképen erőkifejtésset bontakozással, megvaló
sítással és megvalósulással találkozunk. Hiszen ha már csak mc.t
_gát az élet fogalmát elemezzük is, mit találunk? Mi az élet'! 
Folytonos valósulás, folytonos előretörés, erőkibontakozás, több
valósággá levés. Egy kis magban micsoda erők rejtőznek, mc
lyek csak később jutnak el a megvalósulás állapotába. De élel
ről nemcsak testi vonatkozásban beszélhetünk, hanem szel
lemi síkon is. Mi az ember szellemi élete? Folytonos elöretö
t•és. Szunnyadó erőknek állandó ténylegesítése, képességek szí
lása. Igazán nagyot csak az ember, mint szellemi lény tud alkot
ni . .Amikor mi egyéniségkibontakozásról, szellemi magasabbní
,·óságról beszélünk, mi más itéleteink zsinórmérték<.•, mint an
nak a szemmeltartása, hogy ki mennyi értéket valósított meg 
magában, ki mcnnyi értéktöhbletet termelt ki szellemi világa 
számára, ki mennyire formálta át szubjektiv értékiségél az 
objektív értékek szerint. Itt áll igazában Hehbel szava: <<Der 
kh b in, grüst trauernd den, der ich könn le sein.» Az ember so
haSl'l11 érte el, soha sem érheti el értékkiteljesitésének csúcs
pont.iát, épen azért mi más lehel életének, tevékenységének 
irányelve, mint az, hogy a legteljesebb abszolut értékek sze
rint ítgy alakuljon, hogy élele mindig azok varázsa és igézete 
alatt álljon. 

Tl'l1:íl a jú ('Sdt'k\·t>s az l'rkülcsi ('seh•k,·t>s. De hogyan 
julunli cl arra az állásponlra, hogy az erkölcsi érték csak ön
l-rték lehel? Tapaszlalali tudattényeink alapján. Merl nem önké
nyes megállapítás az, hogy az értékskála öntudatunkba van 
írva, hanl'lll a gondolkodó elme elölt adottságként megjelené) 
valóság. HisZl'n éppen a fel'tüzéscktöl és tévelygésektől menl 
tiszta és l'lfogulatlan öntudaital rendelkező elme képes a helyes 
t'•rtél<sot· nll'gúllapítására. Beszélhetünk mi nietzschei ~~átérté
lt'•srőh, ami a valósúgban értékrombolással egyenértékíí, be
szélhetünk elhanyagolt értékek «napvilágrahozásáróh, de mil 
viiHoztal l'Z magukon az objektiv értékeken? Semmit~ .\ pern~!'í~ 
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értelem, a hamis színek után futó öntudat dun·a kisiklásai" 
lesznek ezek csak. Perverz értelemről beszélünk, mert hiszen 
az ilyen esetben az értékmegállapítás s objektiv értékskála-fel
fedés már nem is elméleti, hanem sokkal inkább erkölcsi ké•·
dés. Aki gyakorlati életében, erkölcsi magatartásában már he
hódolt valamely alacsonyabb fokú kisebb értéknek s ezt ahszo
lúttá léptette elő, az magatartását elm·életileg is igazolni sze
retné. S így szülctnek meg hamis értékíléleh•k, így látnak nap
világot fejnélküli, torz értékelméletek Két elvi sík s annak nte~ 
felelöen két gyakorlati magatartás lehets~es. Az egyik a me•·6-
ben alanyi elvekl~n épül fel, s l{övetkezéskép erkölcsi t"l~lfm·dul:ist 
és értékrombolást szül, a- másik a tiszta, elfogulatlan öntudat oh
jektiv értékeknek megfelelő törvényeket kutatja t"el s helyes 
értékelést, erkölcsi életet teremt. Törvényeket hordunk ugyanis 
magunkban, amelyeket tehát közvetlenül ismerünk fel. Yag~·is 
az erkölcsi síkon is, miként a logikai és esztélikai síkon is, az 
evidencia, a közvetlen nyílvánvalóság adja kezünkbe a kul
esot a végső erkölcsi alapelvek meglalálásához. S amikor fel
fedezzük magunkhan ezekel az alaplörvényt•kel. közvl'll<'nfll 
nyílvánvalóvá ,·álik magunk l'lőtt az is. hogy ezek a lörn>nyt>l\ 
önmagukért és önmagukban kötdeznek: ,·ugyis az elikai ön<'rté
kűség, az abszolút jóság is evidencia lénye. ~agysz<'rííen nm
latja ld Pault'r .\kos, hogy mimlen t>ll1ikai t'Pit"ogús szüksl>gl\l>
p<•n ('llentmomhisba k('veredik. ha az abszolút l>rll>k lwi~·(>Jw 
rl'lativot ültet. Igy pl. a hedonizmus azt a csel('kvésl tartja a 
)('gérlékesebbnt•k, kö,·etkezéskép a legcrkölcsösebhnck, mely a 
legintenzívebb és a l('glarlósabh örömöt biztosítja . .-\mde a gyö
nyör intenzitása és állandósága nem fér meg együtt. Hasonlú
déppPn áll a dolog a többi etikai fell"ogással is. Eg~· dolgot kl'll 
tehát minden esetekvésünkkel szolgálnunk: az ünértékíí jósú
got. Ez a jóság pedig végsii fokon magára az abszolulmnnt n·
zetheW és vezeteneW vissza, miként a szépség és igazs:íg t't·télw 
is. Az Istt•n ugyanis. miv('l lényt•gébiil kifol~·ólag lélt•zil\~ szük
ségképpt•n a létteljességgl'l t•emlelkPzik. Ez a lélleljess(>g bi
zonyítja azt. hogy az lslt'n a leglökélelt•sl'hh és mind<·n szl'm·
pontból Yéglelen lén~·. Tehát az érlékPk szemponljáhúl is. úg.\"
hog~· U jóság, igazság. sz{>pség az ahszo)U(Uillnak vt•ffllt•fpi. J S((•Jl 

az ö ;fl'lfoghatallan és úlé•·llwlellen fölségénl-l l"og,·a a rni 
számunkra a végl.l'lenéggel jelölt legpozilín·hb lét. Ennel\ :1 

fogalomnak kl'llent• kifejezni mindazl a lül\élelessl>gP~~ ami az 
Abszolulumol nwgilleli. .-\zl a km·látlanságot. ami (•gyPdi"rl az 
Istennek sajátja, s jelenti mindannak foglalalál, ami l>rlék 
S ha igazat adunk is a modt•rn érlékclmél<•lct kialakílú filoz{,
t'usoknak, hogy érték és lélt•zés tll'm szükségképpt•n t"cdik pg~·
mást, a három abszolút érlél{nek mégis sziil{ségkép össze kell 
esni .magával az A~s~olúl ~élével. I_la mindt'mwk alkotója, Isl<'n. 
a mmdenben az ertekck 1s lwnnloglaltaknak. Ist('n a ,·églt•lt·n 
lét és véglelen érték. Benne összet•sik a kt'llii, mert benne azonos 
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a kettő . .\z azonosságnak a végtelen Iétteljességben és a legtel
jt•sebb egyszerűségben van az alapja. 

Látható tehát, hogy az abszolút erkölcsi érték magába 
az Ahszolotumba torkollik bele. S itt találkozik az erl<:ölcs a 
a vallással. 

Mi a vallás'! Viszony, reláció, mely a hívő ember s az 
Isten közölt lép fel. Csodálatos természet jellemzi az ember l. 
Nem gyökeredzik bele teljesen az evilági életbe. Nem kapaszko!.. 
dik mindeneslül az evilágiságba, noha tér és idő korlátai közt 
kényszerül élni. ~lerl az emberben két világ találkozik, s fonb:
dik össze eggy é: anyag és szellem, végesség és végtelenségbe 
törő, szinle kielégílheletlen \'ágyak: az örökkévalósági igén~·. Az 
ember nem lezárt egység, nem befejezett alakulásra, fejlődésre 
képtelen lény. ~em! Az ember lebegő természet, akiben benne 
feszül az Istenlől beléadott szt. ágostoni nyugtalanság: .\ Le 
indításod az bennünk. hogy gyönyörűség dícsérni téged, mert 
magadnak teremteUél minket, s nyughatatlan a szívünk, míg 
l'Sak Pl nt•m pihen bennet.I.~: 1 Ez az IslenWI adott indítás az a 
melafizikai vágy az emberben, mely kileljesülésn•, kielégiilésrt.•, 
tön·kszik. Ez az a ,·égtclenségi igény, melyet a valláspszil'hológu
sok szpnzus numinisuck mondanak. S ennek az igénynek m~g:.. 
,·alúsulási területc a vallás. Kt>rdezzük ismét: mi a ntllás '! Ez a 
szó t.•gyesíli magában mindazl, amit az emberi szh· kifejt..•zeltcn 
vagy hurkoltan óhajt, amin· az emberi szellem szellemdómokat 
l-píl. ~h·rl a vall:ís gondolkodásunkkal, igazságaink mcgszerzé
sén·l s magá,·al az élclll'l alakul ki. Bennünk, lén~·egiinkbcn 
nm annak gyökt•rt..•. ~lt•rl mi az ember? Teremtmény~ Létét 
l'sak kapta, s nem önmagából merílellt•. .\. mástólntlós:ígnak 
a fogalma pedig már· magábazárja a korlátoltságot és esékeny
ségl'l is. S az ember· valóban léte nlindcn pillanaláhan léte ös
forrására, az Islt•nrc ulai, merl szűntclcnül az ö Iétt'enntal'lására 
szorul. l~letének gyöken·, középpontja tehát az lesz, aki nélkül 
létezése lehdellenség, képtelenség. Vajjon él-e a test lélek nél
kül? Soha~ S élhl'l-t• akkor az ember Isten nélkül, aki valóban 
létének feltélelét képt•zi sokkal inkább, mint a lélek a teslnek. 
Csak kellé törött, meghasonlott lelkek írhatják alá Strausz 
szavait: A föld a miénk; az t•gt•t hagyjuk az Istemwk és ama
daraknak.:? Csak ,·akok és lwkölött szcmií sajnálalramélló hajú
töröllek nem láljúk azt bt•, hogy mindt>n, ami van maga az 
ember is képességévl'l és mindt•nével, annak a hatalmi 
.ioga alatt áll, aki tercmlette 61. ~em az istennélküliség, harwm 
a n· h.• val ú egység ad e1·6l és méllóságot az embernek. , .\mt·l~· 
néprwk t•r·iist·hh az Islt•rw. az gyiizi It~ majd a nuísikat. a Ez úll 
a tör·ténelmi t"or·dulúkra s vajjon az t>gyes t•mherckrt• m·;n 

t Vallomások l. l"cj. 
~ V. ü. Schütz ()rc'.,J,ké\':tlús&íg, l X. 
: (.. O. 21. 
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:tlkalmazható? Dc igen! Isten képét, Isten eszméjét hordja 
magában az ember: az isteni nemzetséghez tartozik. Felismeri 
ünmagában ezt az isteni eszmét, vallásában meglátja a minden 
jóságot tökéletes mértékben megtestesítő Istent, s ezzel meg
találta vágyai netovábbját, melyre törekedhet, s amelyre törc
kednie kell. S a saját lelkében megtalált eszme kiteljesítésé~ 
nek foka szerint részesedik majd jutalmában. J 

Ezt a gondolatot ragadta meg Szt. Bonaventura akko1·, 
amikor Isten, vagy inkább az Isten-megtalálást nem az lsten
bizonyítékok végére. vagyis eredményeként helyezi, hanem mát· 
abból indul ki, hogy a Föltétlennek a fogalma okvetlen követel
ménye és kondíció szine qua nonja minden ismeretünknek 
~em az Isten szorul arra, hogy a világ által megismertessék, 
hanem sokkal inkább mi olyannyira, hogy a relativumot, a 
korlátoltat, a más által létezőt csak az abszolut és feltétlen lény 
fényében és f~galmának birtokában v~gyunk képesek meg
ismerni.4 

Mi tehát ebben a vonatkozásban az értékelmélel szerepe 
(•s jel('nlőségc? Az, amit A. Dietcrshagcn ofm. mond Szl. Bo
nan~ntura egész filozófiájáról: «<m Unlerschied zur Theologie 
ist di<.• Aufgabe des Glaubens in der christlichen Philosophie 
nicht zu bewcisen, sondern nur hin-zuweisen».5 Az értékelmélel 
föképp<.•n az erkölcsi érték révén valóban az általunk említell 
látószög alatt ezt a jelenlöség('l hangsúlyozza: túlmutat t•zen 
a világon, szárnyakat ad az Abszolutumhoz, akihez letjes lclke
n•l hozzákapcsolódik az ember a vallás világában, mely mát· 
nem a bölcselet követelménve és eredménve. dc helPtfiz~sl' 
l'•s logikus folytatása. · · · 

A vallás tehát bizonyságtétel amdletL hogy mindcn, 
ami van, az Istenlől van! ~legvallása annak, hogy az lsten. mint 
öspéldakép és feltétlen Cr a legtökéletesebben meghatározta 
cselekvésünk módját: megadta azokal a normákat, anwlyekhez 
igazoduunk kell. S itt térhelünk megint vissza a kiindulásunk
hoz: az <.·r köles és vallás kapcsolatához. Az erköks, az elvi 
életnézetet, az elvi életviteit és az elvi életstílust foglalja ma
gában. Ez utóbbi a cselekvésse!,. a gyakorlallal jelentkező mií
,·észi oldalt domborítja ki. A hangsúly azonban az élctnézeten, 
t>s az életvitden van. S ha így lekintjük az erkölcsöt, valóban 
azt nwndhaljuk Brand<.•nsleinne~~ hogy a vallás maga is mcta
fizikai t• r köles. ~em az elika reszt;.l hanem a természeles ct·
kölcsön túlmutató másvil~gi t•rkölc~, mely elsősorban alkalmas 
az erköles Plvi élclnézPli síkjának hl'lüllésérc. Dc nemcsak 
az Prküks. hanem m<wa a vallás is hármass~g, három össze-

4 Wiss. u. \\'cisl1. 19:1 l. nm·. dnser·ta est mentihus hominum , veri 
honique l'Upiditas; sed al'l'cclio vcl'i honi pmcsupponil eognilioncm eius
elem: er·go mcntihus hominum impr·cssa est cognilio ,·cr·i honi cl cupidi
l:.ls maxime desidel'Uhilis. Hoc aulem honum Deus est.-> 

:, { ·. o. 19:11. ápr. 5 t. old. Von dt•r· l'hilosophic dcs hl. Bona,·cnlura. 
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leviit mngába olvasztó egység. Mint nagy egész szent hármasság
g:tl t'('löleli n z egész embert: értelme elé tárj a a végtelen Terem
WI, minden lét és tökéletesség forrását, minden érték meg
valósílójál és adóját: t.'Z az elvi életnézeli sík. Feladata tehát 
az Isten és a ő parancsainak megismerése. - Akarata elé adja 
a már megismert parancsokat, törvényeket, erkölcsi köteles
ségeket, melyt>knek összege és gyakorlata alkotja az elvi élet
vitelt Feladata tehát a köll•lességek pontos teljesítést>. S végill 
az istenlisztelet s az Isten iránt tanúsított hódolal ld"tlsii meg
n~·ilatkozása érvényesül a liturgiában: s ez az ei v i életstílus. 

A vallás és erkölcsi élt>l tehát két különálló l{örl alkot, 
dl' nt.'1n ,·égtelen távolságban egymástól, hanem szoros kapcso
lalhan és üsszetarlozásban. A vallás a maga teljes egészében. 
mint a h·gfőbb világnézel-alakító tényez{) alkotja az erköles 
életnézeli síkjál; az erkölcs pP<Iig szinlén a maga leljes egészé
bt>n alkotja a vallás élelviteli síkjáL Az összetartozás és egy
másrautaltság ll•hát valóságos, ámbár egyiknek a függellenségél 
st•m veszél~·pzteli. Yégsö fokon mindkeltö az Istenhez;-julás 
hl'lyes és eredményes útja. Két dolog, mely mindíg megigézi 
az t>mheri szh·et és elmét. Kan l mondotta: ~~-Két dolog Lölli el az 
t>lmét mindíg újlthb és növekv() csodálatlal és tisztelettel, minél 
gyakrabban és tartósabban foglalkozik velük a gondolkoz~ís: 
a felettem lt.•vö esiliagos ég és a bennem h•,·() erkölcsi tör-
vény . 

Ez a kellősség valóban benn van az embt>rbcn: az érté
kl'! ü: végteh·nhelörö emberi szellem megtalálja abszolút érté
keit magáhan az Istenben, és így t>zek közvellenül azzal az Istt>n
nd kapcsolj:ík ill össze, aki értékteljességénél fogva egyedül 
méltó tárgya lört>k\·ésünknek. A vallás pedig ugyancsak ezzel 
az ét·tékh·ljességel hordozó Islt.•nnel kapcsolja össze az em
IH·t·l s így megteremti a legszentebb Islt>n-t>mher viszonyt. S mi 
en nek a k6n•tkezménye '! Az, hogy így az az ember. aki lt.•rmé-
szdénél fog,·a a bensejében ft•szülő eszményi ,·ágyak korlátait és 
ak:Hiályail kénytt'len felfedezni lestiségéhen és földhözkötötl
ségéhl'n: c kél terület megnyílásával és megmunkálásával órh'tsi 
t.Í\·Ialok l'l(> állítolla értelmét, akaralát és egész valóját, hogy 
a szíínlelcn mnuka és jobbra-törekvés, a meg nem szakadó ün
:·ll:Hiús és az élt>llcndülcl st>gítségével kihareolja. kiét·denu·lje_. 
nll'gszt·n·zze magúnak azt a legfübh érélkel, az I stent, aki egye
dúl és h•gleljesebb médékben k~pes őt boldogítani. S ebhen 
úll az l'lllhl'I" igazi életcélja, ho,g__v vallásos és l'rkölcsös élele 
:Hlal egy <·süppjét. egy porszeniét kitermelje magáhan annak 
az érléknl'k .. mely rásugárzik az e,g~·etlen és lc_gföbh élelteljessl~2-
hiíl. ~ anwly iíl is értéklermelésre .. ,érté~gyarapodásra .sarkalja. 

Fr. Vendel. 
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Kapiszirán Szenl János szerepe 
a nándorfehérvári ülközelben. 

tl5:i-ban az e,gész kereszlény világol megdöbbentelle a 
szörnyíí hír: Konstaillináj>oly, a keresztény Kelet erőss~ge W
rök kézre került. Rómában a nép 'hangos, fuldokló zoko
gásba törl ki. V. Miklós pápát annyira megrendítelte ez a nagy 
Yeszlcség~ hogy úgynak döll, beteg lelt s azóta egész élclén úl 
!)l'nki scm h'ilta őt nevetni. 1 A Lelhetetlen török pedig fokozott 
l'rün·l mosl már a Halkánra velelle magát. Il. :\lohamed szu1tán, 
minl Konslanlinápolyban, itt is diadalmasan hordozta vé_gig 
fcgyn•n•il. X cm csak had\'ezéri lchels~g voll; a török hiroda
lom egész újkori szen·ezl'le is az ö műve; helclőzle elődei hódí
tásai!, egységes hir·odalommú ková<.·•;olla azokal; a hadserc.~el 
átszl·rvezlc. ~l<.·gala,pílolla a török l üzérs~gel egy U t•hiin ne\'íi 
renegát-kereszlény segítségéveL Ennek a tüzérségnek köszön
helle Konstantinápoly he\'élelé~, ellől remélte, hogy :\lagyar·
orszúg kulcsál, ~ ándorfcjérvárl is mihamar· elfoglalja. ll. :\l o
hamednek haliirozoll céljai vollak háborúi\· al: hirodaimát aka•·
ta még tovább l<.>rjeszleni. Kem volt tchúl csupán rahlás~ fo
golyszcdés és pusziHús a moslani lámadás célja scm. nem is 
csak védekezés a kercszlén~·ck állítólagos -- Konstantinápolyt 
visszaszerzemlö -- készülödései\'cl szemben.!! Kruscvú<"oll ké
szültek éjjcl;..nappal ·a nagy ágyúk és hadigépek ~l aga I L 
:\lohanwd szullún folyton azt hangoztatta: atyja hét lu)napig 
ostromolta hiába X úndorfején·úrl, dc il kél hét ala ll ell'oglalja. :r 

És Európa hog_\' an Ju~szi'tll a lörük ellen? 
Németországban :t ld(·nrs nagy része álomha mcrüll és 

oly ünzö Yolt, hogy a tizedel. amelyet a kereszles háborúra kellelt 
Yolna adnia, az Egyhúz-szabadság hangoztatásúnak ürügye alall 
egyszerííen ml·glagadla. A némel császúr· húzla-halasztotta a 
uolgot, úgy, hog,,· a pápa kiküzösíléssd fcn~·egellc a magyar 
kirúllyal együtt, ha nem adjúk meg az igért segítséget. 

Franciaurszúg magatariása méllalJan voll. \'11. Károly 
l'leinle még a pápai kereszles hullúnak és a tized szedésének 
kihirdl'lésél is megakadályozta . 

. \ halalnws llurgundi:ll.: f<·jetlt•:mt·. hHÜJl. aki oh· na.,': . • t:l. 
g:tJT:Il kvzdl'll :t ,·úll:tl:tllwz. nlikor kt•ttYtorlürésr·t· kt·t·Ctll a do-
log, nem ldl semmit. .\ dútL ~panyoL po.rlugúl ldrúlyok is nag,,·
hangú ígén•lckl'l ll'llek: dl' loníhh nem menlclc Alfonzo HÚ
polyi ldrúl~·~ kihelle Fülüp, a dcgkct'Pszlényihh ldráiY péld:í
júl és c·nnek llll'gfeleli)Jl'g a lcgnagyohh :t kadúlyokat gördítelle 

1 Tower Vilmos: :\ püpák szcrep<.· IJaZ:tnl• megmenléséhen és rca'l-· 
mamdásáhan. Bpt·sl. tn:lli., 77. J. 

~ llóman-Szelüü: ~lag~·ar Történe!. Ill. 1\iil. Bpe ... l. évsz:'11n nél!\iil. 
:.H2- :ll:l. l. 

~ Erdélyi Lúszlú :\lagyar törléuelcm. I. Brcsi, l!l:lli. :;:n. 1. 
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a keresztes vállalat elé. Ugyanígy az itáliai államok is egytől
egyig kihúzták magukal az ígéret teljesítése alóJ.4 

Szégyenletes, hogy még a magyar király is megszökött az 
országhóL Egy májusvégi éjjt•l vadászat ürügye alatt Ulrik 
~~róffal. s még egy st•rt•g úrral Béesbe sietett, mert a hír szerinl 
a szullán Budán akar ebédt>lni.fl 

Egyt•dül Hunyadi .János nll'rl keményen, Plszánlan szem
hl'fordulni az orkánnaL Sem pénzt, sem fáradtságot nem kí
méln~ ft•gyn·rkezt•ll. dc ö is minden bizodalmát a pápa segíl
séght> vetette. Ehht>n nem is esalódoll. V. Miklós halála után 
H l. Kalfixi ll' ll az (Jj pú pa. .-\ Iighogy nwgválaszloth1k, meg
l'sküdöll.. hogy addig nem nyugszik, míg a törököt ki nem űzi 
Európ:íhól és erre a ('éira minden kincsét, ha kell, még életét 
is fplúldozza. li .\z aranv sólarlúlól a könn·ek anmv és ezüst 
<"saU jáig mindent pénzzé n·relt>ll. 7 • ~ 

.\zonhan mihamar útJáita III. Kallixl pápa, hogy a ke
resztény ft>jt•dt'lmck véglt•lcn önzése miatl földi t'egyn·rPkben 
Jll'lll igen bizakodhatik. lslt•n segítségéhez folyamodoH tehát 
eiJ·eJHielvén, hog~· a világ mindcn templomában, mindcn nap 
dé-llújhan ~.inlt•r nonas el vespcras) húzzák nu•g a harangokat. 
FigyPinwzlt•sst• t•z a hín•kel :u·ra. hog~· nag~· a n•szt>delem, 
imúdkozzanak a kt•reszlén~·ségérl!8 

.-\ p:ípa híí st•gíWi vollak a ferencrendiek. Y el ük lanács
!wzoll úlland()an a hadilet·,·ekrül, í)ket küldlc mindcnii\·é. hogy 
!tinll'sst'k nwg a ket•t•szlel s alamizsn<H gyüjtsenek a kereszlt>s 
ltúhorú <"l>ljair:t. Lt•gkimagaslúhb t•gyéniség közöttük CapistrauM 
.! :í nos. 

Ez a nagy férfiú, miután rendjéhen békél let•t•mtelt, 
nwghúz,·ún az arany középulai a laxizmus és. rigorizmus kü
züll/ ün·s zsehbel, teli szi,·vel nekivágott EurÓJ>a megreformú
hísának. Bejúl'la ~ émclországol, ~Ion·a-~ Cseh-. Lcngyt>lorszá
gol, lohogú ll'lkén~l, végiggyujtolla fél Európa pusztaságait, az 
PrelnekségPI clpcrzscltc, a szí\·ekel Istenszeretetre, keresz
les húhorúra indílolla. Szavál csodák kísérték.10 Neve mihamar 
ismt·rell's ldl nálunk is .. -\ frankfurti és bécsújhelyi gyűléseken 
mindcn l'rejévcl ~Iag~·arorszúgél'L szállott síkra. A magyar ki
rúly. llun~·:uli és a fiipapok többízben meghívták az országba. 
l\:tpiszlr:ín ké-szségt•spn ji'lll volna, dc a pápa megbízása uélki'tl 
nem alwrl t•g,,·éni \'Úll:tlkozúsh~t kezdeni. 

·l Bökskt•y ödön: Capistninói Szelll János élele és kora. II. köt. Szé· 
kt·sfchérn'ir. 1921. 27.)- -2/li. l. 

:. Erdéh·i: i. m. I. :121. l. 
,; ll úm:in - Szt'ld'íí: i. m. Ill. :H l 312. l. 
; llölcskc,·: II. i. m. 2:i t. l. 
8(;. o. 271 i. l. 
!• flolzapfel: ( iesehieh Ic des I·'nllleiskanonlens. F.reiburg im Breisgau, 

HlOH. 112. l. 
10 F. o. 221. l. 
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Yégrt• 1-L)5-bt•n nwgk~u>ta a púpa meghízó levt>lét~ hogy 
hirdt'sst• nwg ~la.,gyarorsz:ígon is a keresztel. ~(ájus közepén 
lépte M hazánk halúr~il. .-\hol megjelt>n, kitör a IPikt•st>dés~ 
.Július 21-én nu\r magával 1·agadja az országgyűlést is. 

Ifjúi tüzzl'l lát a munkához. Kibékíti Hunyadil a ki
I"úllval. Cilll'i Ch·ikkal és (iarai László nádorral s bár a két 
utolsó· kihékülést• esak színll'll, Kapisztrán mégis annyit elér. 
hogy a kél férfiú egyt•nliin• nem mt•r akadúl.'·okal gördíh•ni a 
nemesll'lkií, önzellen Hunyadi nagyszahúsú lern•i ellen, anwl.'·t·k
kl'l az ország nwgml•nlésél óhajtolla. 

Ezulún az agg szerzell·s mezílláh hejárja a Duna-Tisza 
közél és Erdélyt. Személyént•k és magyarm fordítoll beszédének 
,-arázsa alól scnkis('lll tud kitérni. Lelkesedést:, hitt>. szuggesztiy 
erejű szónoklatai ezrén•l gyüjlik a kereszlcs-zászlú alá fiileg 
a nép alsó rétegcit: parasztokaL diákokat, kézmiín·sPkt>l. 11 Lt>g
löhbjc fegyver· híján doronggal. furkósbottal. parill.'·ántl. íjjal
nyíllal ,·agy kapántl-kaszával, ntsvillá,·al köveli a harútol és 
(~i ontnni da Tagliaeozzo lant'tsága szt•r·int <'.a szomorúak fl'l,·i
dulnak. a kétségbeesők felbútorodnak és kinyilvánítják: ilyen 
h·lkt>s n•zér·t a börtönbe és a halálba is készek kön•tni. t:! S 
míg a Wm·ak Hunyadi n•szlén mesterkednek, Kapisztr·án minl
egy hatvanc.'Zl'l" ken•szlt>sl ho('sál rcndelkezésért• . 

. \prilis i-l~n nwgjön a hír. hogy II. l\lohanwd Xúndor·
fi .. •jérnÍI· ostromára készül s ennl·k nwgvíllával ~lagyarorszúg 
t>lfoglalúsár·a és bckehelezésére.ta 

.Június :3-án borzalmas féll'lnwl kPit a népPklwn egy ha
l~llmas üstökös megjelenése. Kapiszlrún (!gyt•sl'll ezt is felhasz
nálja a török ellen, hangozlalván, hogy az üstökös a pogún.vol\ 
n·szh•ségt-l jl'lt•nti. u 

.Június 18-ún jelt•ntik a kémek~ hogy a török hads<'J"t•g 
gyorsítolt mcnetben közeleg az ország határához. Szilág.'·i .\li
húly, Xúndorfejérnír· kapitánya nagy-hamarjában r,sszpszed ül
halezl'l" l'mhert és sürgősen kéri Hunyadi és K~wiszlrün sPgíl
s~gél. Sarlós Boldogasszonyra megérkezik K~~piszh·:ín és · kc
rPszlPst•in·l ünnepélyt•sen he\·onul a várba. ll írül adja l'gyszt•r·
sminl. hogy Hunyadi serege is közeledik Bátorítja a ,·itézekPl. 
azul{m ismt-l Pihagyjti a ,-{tr·at. hog.'· :1 l6hhi kt•t"l'szh·sekel is 
i"ISSZ(•gyúj (SI • . 

.\lúsnap július :J-án - n·ggd már kihonlakozil' a 
török lúhor. 150- -HiO ezer harc·os, Lühb minl 300 ágyú. 200 
egységhiíl úlló hajóhad, köztük 61 gálya jött megvíni a ,.é,r
Y:Íral.1'' Xúndorfejérvárl északról a Duna. nyugall·úl a Sz:h':'a 

•• Jlóman-Szl'kl'íí: i. lll. lll. :ut :11:!. l. 
u Tow('r: i. lll. 81-S.). 1. 
1s llóman-Szekfíí: i. m. · lll. 312. l. 
•• Bökskev: i. m II. 2i!l --280. J. 
1 ~ l'. O. 282. J. , 
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köríli. A Dunán felsorakozó török hajóhad egyszt.•riben clzár.ja 
:\lagyarországtól a várat. 

.Tí·Iim 4-én megkezd6dik a vár lövetés~. Az Pls{) tíz nap 
alatt az összes tornyok nwgrongálódnak, nagyon sok bástya 
leomlik . 

. Július ll-én m~·.gérkezik Hunyadi 200 kis sajkából állú 
hajóhadávaL A hajókal Hunyadi hadserege és Kapisztrán ke
reszlesei kövelik a part mcnlén. Számuk nlintegy 60 ezer főre 
l dwl ö .11; 

A török hajósok ncn•léssd és gúnyolódással fogadják 
llunyadil. O azonban nem \'ár egy pillanalig sem, harwm azon
nal megkezdi a esatál. Kapisztrán a parlról hangos ·.Jézus 
kiállással lelkesít. A víz folvása a micinknek kedn•z .. \ török 
hajóláne percek alatt szétszakad. Hunyadi török hajúnt szökik 
ál, társai minl oroszlánt követik; mindenkit, aki elll•náll. Jp
vágnak, vagy a Dunába Laszílanak. Egyszerre fcllűnik a \'át·
hl'lick negyn·n hajója is. A török két tűz közé kerül. lszon~·ú 
zaj lúmad, nincs mt.•nekvés. Kapisztrán összckulcsol L kézzel 
psedczik: védjl• meg Isten saját ügyét! A várban is szüntelen 
imádkoznak. Olórai nehéz n•rekedés után a török gályák tt.'l
jesl•n szétszóródnak. három nagy gálya a Duna habjai közé 
kerül, négyel elfognak a keresztesek, a többi futás közben merül 
l'l ,·agy pl•dig - nehogy a gyaurok kezébe kerüljön - török 
hadn~zl'löség nagybölcsen felégetteti.l7 

Szt•ád-Eddin török író a harc kiment.•lelét ektWpcn örü
kílé nwg míí,·ében: ·• :\líg a gyéizlwtellen sereg a fal rombolására 
szenleh·én t.•rt.\iél, a vár t•éseire úgy rohant, minl a méhraj 
a méhkas 1\~·ílásába, s míg a f~jkockáztaló heb·en annyi hareos 
illa a vértanúság mézél és n·lll' ölébe a paradiesom szét>l'il: az
alaH .Jankó király (Hunyadi) hada is 11,1egérkezelt s a. gonosz~ 
pokolravalú esapal l'It'oglalla az emlílett szigelel. - :\[ivel a 
,·addisznók hozta hajók száma kétszertt.• nagyobb volt az izlám 
hajóinál, a moszlim hajósokat csüggedés szállta meg és fu
l:ísnak en·dlek . 

.\ Szúva és Duna vérfolyammá vált, 

.\ zöld mez6 lulipán-színt öltött . 
.\ harcvúgyó st.•reg bátrai a vérözönben ide-oda futkos

,·:ín az :ít·ok viz(Ín Mt'1szlak és a nít·nál sz:ímzra jutottak. Itt 
azonhan az úlálalos l'lll'nség •·ontó lüzt.•l hát.~yt n•ájuk s élctük 
,·izél a pusztulás földjén· önl\·én, lisztútaianná lett ll'slük ham
,·út a st.•mmiség szl'lévcl szélszóralla, minl a port.» 1s 

A g~·()zell·m Leljes ,·olt, Hunyadi elérte- céljúl: a Duna 
szahad ll'll. Kapiszll·ánnal s a sereg egy részével IJcnmulhat:
lak a vúrha. 

11; U. o. JU:J. l. (tiiovanni da Tagliaoozoo.) 
•; Bölcskey: i. m. II. 2B8 -30!~. l. 
1" 1'. o. 31KI-301. l. 
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Azonban a török rohamok és ágyúzás a dunai kudnn~ 
után is zavartalanul folynak. Végre július 21-éil Il . .Mohamcd 
t'lrt•ndeli az általános rohamot. A szultán személves vezeté
sévt>l indított harmadik roham a vár külső udvarába hatoP!' 
Hettenetes harc fejlődik ki. Kapisztrán a várfal egyik félig 
rommálőtt tornyából, ahonnan a keresztesek mindenfelől Jál
hatják, loboglatja a kereszt zászlaját és dörgedelmes hangon 
huzdílja n harcosokaL Mint egykoron :\lózes, mialalt .Józsue 
verte az ellenséget, kitárt karokkal imádkozott, í~gy ő is u 
bástya fokán rendületlen nyugalommal tekint fe1 az égrl' és a 
keresztet magasra tartva folyton így imádkozik: , () lstent'lll. 
ú .Jézusom, jöjj segítségünkre~ Jöjj: ne késlekedjéL hogy az 
ellenség ne mondhassa: hol van az ő Istenük ?»2° 

A török váltott csapatokkal egyre elkeseredetebben tú
mad. A keresztények fáradnak, fogynak. Valamelyik ,·akmPr·ií 
török már felkúszolt a vár falára, hogy kitűzze a lófarkot. }lin
denki megdermed. Egy magyar odaugrik~ hogy letaszítsa a 
törököt, de az erösebb. Hösi elhatározással átkarolja LehM é~ 
magával rántja a mélybe.21 Dunravius cseh író azt állítja. hog~· 
a vitéz cseh volt. ~Iielőtt let~grolt volna a törökkeL. nwgkér
deztP a közelálló Kapisztránt: ((Ha szántszándékkal é knt~·á,·al 
a mélységbe ugrom, mit gondolsz, Atyám, mi történik a lel
kenunel ?)) Kapisztrán megnyugtatta: «~linden bizonn~·al üd\'1.>
zülni fogsz. E1-re habozás nélkül leugrott.:?:? Döhrünlei (~úhor 
hiteles adatok alapján bebizonyította, hogy a hős ·- m~yar 
voll, nen• pedig Dugovics Titusz.:?3 

Ez az önfeláldozás l:gy ideig lelkesílöl~g hatoll a ke
resztesekre . .-\ török azonban egyre támad, nlindig pihent csa
palokkaL .-\ helyzet percröl-perere rosszabbodik. Szilúgyi ~Ii
hály, a kapitány, már tartahatlannak véli a helyzelet és a szü
késn· gondol. Hajóra szállíttatja a vár kinese it. Az iír·ök el hagy
ják helyüket. A harcosok az egyenetlen tusában halútra f:l
radlan nem hírják lovábh a küzdelmel: meghátrálnak.., a töröl\ 
nyomukba özönlik. ~lég a hős Hunyadit is elfogja a f'sügge
dés.:!1 Szomorúan mondja Kapisztránnak: «.Jaj. a ,·ár múr d
veszett, a törökök már elfo_glalták, miként én mindig nwndot~ 
lam! . l125 •• 

Egyedül Kapisztrún 11em inog meg. :w/. (:j csap:tlokt;rl 
megy. A harc újhúl fp]f:lngol. Szilúg~·i t-s katonúi szt>g,n·nkt·z-

t:• Húman --Szl'kríí: i. m. III. :111. l. 
tn Bölcskey: i. m. II., :Hii-:111. l. 
tl u. o. 319. l. 
~t W adding: Annales ~linorum. XII. :J iti. l. 
2 : Bölcskey: i. m. II., :120. l. 
t& Wadding: XII .. :nt-:li2. l. ... Ipse dux Iluniades. t-cn·ra Tut'l':l

rum terror et fortissimus erislianorum propu~nator. iudicavel'it. cll'sl'· 
rendum esse castrum :\and(•t·alhae; ila enim fot·lilet· et ineessanlet· ,.,_ 
pugnahant arcem fel'issimi ~Jahurnclani . rKapiszlr:in levele a pápúhm:. 

25 Wadding: XII .. 371·-:li2. l. 
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ve foglalják \'issza helyüket a csatasorban. U jabb esapás: ki
fogy a lövőszer. Sebaj, megállni nem lehet! Kénbemártott rö
zsékel gyujantak meg s a bástya romjain felkúszó törökökrt• 
dobják. A hatás leírhatatlan. A könnyü lobogó török ruhák 
egyszeriben tüzel fognak s egy perc alatt égő lengerhez ha
sonlít a török tábor. A magyarokat is megdermeszti a látvány. 
Fekete éjben lángoló üvöltöző törökök! Egy-kellőre megtisz
tulnak a falak, mindenki az életél menti. S mire kivilágosodik, 
sehol egy élő török. Az árkok azonban leli hu1lákk:1l, ntin
llenfelé összeéget törökök, annyi, hogy járni sem lehet mialtuk. 

A város pi11anatnyilag mentve. Am nem lehel tudni, 
mikor jön a következő roham. Mert a java ellenség még pi
henten vár. Hunyadi parancsára Kapisztrán az összes keJ·psz
tesekel áthozza a Dunán részint a várba, részint a vár közelé
be. Ezekkel már nem lehet bírni. Annyira feJtüzelte ökPL az 
éjszakai győzelem, hogy minden áron támadni akarnak. Egy 
részük kiszökik a \'árból és megtámadja a török eWörsökeL. 
hapisztrán attól fél -- jog osan, - hogy ez a kaland megfor·cl Hja 
az éjszakai gyözelt•m eredményét, visszaparancsolja lehúl ükel. 
Ezek nem hallanak Sl'mmit, vagy legalább is ítgy lt>sznel<, minl
ha mil sem hallanának. Alea iacta est. Kapisztrán Isten újját 
látja a kerpszlesek rt'Llenetes harci kedvéht>n. l\lég két ót·a van 
napnyugtáig. l\fagasra l'mQji hát ken•szljét és nwgindul ő is 
mintegy kéll·zer emherrPI a lörökrc. A \'árból kélségheesC'ttt•n 
ki álloznak: .. :\' '-' nu:•njl'lek Atyám, mt•r·t mindnyájan odavesz
l ek~:> Dl• a hanTa liizeit lclkekl'l ,·isszalartani lclwll'lll'n. A lö
I"Ököl meglepi a hímadás. Fedezetlenül hagyják az ágyúll'lt•p<'l, 
melyl'l a fanalizáll kPn·szlesek egyszt•rihen l'lfoglalnak. Egy
másután a nuísodik majd a harmadik tiízvonalat is feladják. 
l\[ohamed szullán is feleszméL Osszeszedi IPstöreit s maga ve
Zl'li 6kl'l a kerl'sztl'sek Plll'n. Yálságos a lwlyzt•l. Hunyadi. aki 
t'lldig a várból figyt•Jlp a hm·<· kinwnetelél, egy Jwr·cre SL'lll ha
bozik, hanem kirohan, az t•lfoglalt ágyúkra veti magál s rl'l
lem·tes tüzclésl kt•zd a felhomloU török sorok eller1. l\lohanwd 
katonái azonhan derPkasan forgalják a kardot. .\ lit•resztese
lwl mindt•nüll visszan·lik. Szilágyi a vár nagy ágyúil irányítja 
a lörükrl'. Kapiszirán nwgfeiPdkPzik iO évéröl, kimondhatatla
nul szomjuhozza a vl-rtanúságol: líízbenégii arecal. mint l'gy 
szerúf sid a ll'gnagvoh líízhe. Innen buzditja ,·égsü kitartásra 
a kert>szh•sekt'l ::!'i t> magyarok, szPgl-ny fiaim, hozzátok Jwl.v
n· a ken•szll-nység hibájál ·-- álljatok Pll<·m· l'llcnségt.•i
lt·knek ~, 

A nagy harc közept•ll '' szulliin is nwgsl'b'-'"ÜL félholt~lil 
,·iszik el ... l\lin· a <'Sill~gok felragyognak az l'gt·n~ vl'gl' ~1z 

2•; ){apiszll·<ín h•vclc a pápúhoz. W adding: XII.. :372.: ,fn ca:mp111o1 
proclivi et hin(' inde discnn-ens modo 1-cvocaham, modo animabam. mod" 
disponeham ne ah inimkis l"il't•unularcnlur., 
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itdáz harcnuk ~.. Hunyadi még nt.~m tudja áttekinteni a győ
zelem nagyságát. Csellől tart. Beszegezi hál a török :lgyúkat, 
<'s katomíival visszatér a nírba. 

Az éj folyamán a törököket páni félelem fogta el iszonyú 
veszleségük láttán s az egész sereg rendetlen futásnak eredt. 
.\z eszméletlen szullánt is magukkal vitték, csak Sarona vAro
sában tért magához. Mikor megtudta, hogy csaknem valamennyi 
vezére elesell, mén•ggel akart \'égetvelni életének, de kisériii 
nem engedték.2i 

-.lsten ítélele volt ez azon ki uralkodni akart az egész 
földkerekségen, s paraszti kéz győzte le azt, ki dobbal, harsoná
,.al vídáman jött, de csúfosan futott el az éjszakai csendben.>'~~ 
Csak Szófiában tudta megállítani Xagy-l\Iohamed a sereget. 
Konstantinápoly elfoglalója kereszteseklől megalázva elvesztet
It• ágyúil, hajóit, hadiszen•it és 50 ezer emberél.29 

:\l irt• megvirrad l. N ~índorfejét·vár alatt egyetlen töt•ök 
scm volt látható. A fölkelő nap sugarában a hátrahagyolt ro
mok amu\1 tündöklőbbé letlék a magyar seregek nagy győzelmét 
:\likor kon1n reggel hírííladlák a hős vezéreknck, hogy a szul
lán seregén•) elnmull, Kapisztrán örömkönnyek közölt így ki
<ílloll ft'l: Haec est dies quam t'écil Domin us, exultémus el 
Jadémur in ca~ so 

llunyadi és Kapisztrán világ•·aszóló gy6zl'lmc az egész kt•rt•sz
lt''ny ,·il:lghan a lt.•gnagyohb örümct kcllt'llc. III. Kallixt pápa 
<'lt.•lc Iegszen'IH'sésebb t~semén~·é1wk mondla azt. 11;)7. augusz
tus (i.-án. azon a napon. melyt•n előzi) évben híríílvellt• a nagy 
g,vözl'lnwt. annak t.•mlék<'re plJ·t•ndt.>lte Crunk szinev:llloz:ba fm~ 
Ill')lt.;nt.'k külelczö nwgül<'sét.:a 

;\. török visszahúzúcloll ~s jú félsz:lzadra n('lll jelenlt.•ll 
komoly ,·eszt.>dclmel. 

.\nnak mcgállupílása, hogy tulajdonképpen kinl'l.~ ke11 
köszönnünk a gy6zclmel, már Ilt.'lll az én feladatom. Elég h·sz 
kél szcm<'lyrt• hinllkoznom: · .\ szemtanú Szilágyi :\l ihályra és 
a mai törlénelludl>sra Hómanra. Szilágyi :\lihály, a n:lndorfe
.ién·ári kapitány a gyi>zelcm után így szóll Kapisztránhoz: 

:\lagyarorsz:lg hasonló gyiizeimet még IWm aratott ellenségein 
s m·m szt·rzt•ll ily nyerps{>gpl: s ez lsten segítségével s liszlelendii 
.\tyas:ígod <'rdt•nwin<'l fog,·a liirl<'nl. .. :1:! 

2; Bölcskey: i. m. II... :~2:: :12!1. I. 
~- E1·dl-lvi: i. m. I.. :121. I. 
2:• Erdt·l~·i: i. m. L :~22. I. W adding Kapisztrún h·velét hozza:: (XII .. 

·~n. 1.) .IIIustJ·is Dom. Jh•spolus nunliiivit pl'idie Hcw1-endiss. 
Horu. Ll•gafa l'l mihi. quod ultra viginli qualum· millia in dic ht•llf 
JlC('C (lCI'i(~I'Uil L . . •• 

ao Bülcskcy: i. m. II .. :i:Ul. I. 
st Hbman Szckl'ü: i. lll. Ill .. :lJ:~ :H l. l. 
32 Hölcsi\C_\": i. lll. II., :~21. I. 
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Hóman is főként Kapisztránnak tulajdonítja a győzel
met: «Ez a fanatikus lelkesedés (t. i. Kapisztráné) volt szüksB
gt~s ahhoz, hogy a nándorfejérvári csata a magyarok: és a 'ki!J. 
resztesek győzelmével végződjék.»ss 

Kétségtelen, hogy szükség volt Hunyadi hadvezéri Jáng
c.>lméjérc és karjára is, de Kapisztr~n nélkül nem tudjuk elkép
zelni a nándorfejérvári diadalt. 

Hóman még külön kiemeli a Kapiszlrá:n-toborozta kc
rc.>sztesek közül a bécsi diákok 600 főnyi csapatának ,·itézsé
gét, a harmadikrendi franciskánusokat és Remete sz'~lt Pál rPnd
j{>n('k priorját hét halálraszánt rendtársával. S4 

A nag.'· örömöt rövidcsen nagy gyász váltolla fel. Hu
nyadi János augusztus 11.-én Zimonyban áldozatul esett a vár
ban kitört pusztító járványnak Október 23-án azután követlc.> 
öt ősz barálja Kapisztrán. A ~erencrendiek újlaki kolostoráhan 
érle a halál. Pedig az első győzelem mámorában mindketten a 
Ju·resztes háború eréi\'('S folviatását tervezték s mind a kellen 
rc.>ménykl·<llek a teljes sikerben. Csak 10-12 ezer jó lovast kér 
Kapisztrán a pápától s csak hat hónapra és akkor a magyar 
urak segítségével visszavesszük Konstantinápolyt.... A pápa 
k{>sz voll P hadivállalat támogatására. melyet 1457 máreiusára 
terveztek, mely azonban a Hős és a Szent halála után nem voll 
többé megvalósítható. A keresztény fejedelmek semmire Sl•m 
kaphatók. Hiszen - mondják - a nándorfejérvári diadalt is 
egyedül vívla ki ~lagyarország, van tehát ereje a további ,·é
d('kczésre is. 35 

Kapisztránt három nemzel vallotta magáénak: az olasz, 
ml'rt ott sziill'tett és ott volt állami tisztviselő, mielőtt szerzetes 
ll'll; a nénwl, mert atyja német nemes volt és a magyar1 mert 
itt harcolt és itt halt meg.s6 

Mikor Kapisztrán halálhíre végigkongott az országon, 
akk<H' tudluk 111l'g, hogy ő a miénk volt, mcrt mi veszítettünk el 
n·le f('glöhlwt ... 

(.J ászhcrény.) 

33 Hóman--Szekfű: i. m. III., 311-312. l. 
:14 u. o. 31J. l. 
:16 u. o. 314. l. 
3~ Szunyogh: Misszálé. 

Fr. ~lakár. 
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Népmúvelés - konyvtármozgalom 
és a lelkipásztor . 

. \ visszacsalolt Felvidék kull(trális élt>Léhcn fontos ese
mén~·! jelt.•nlelt 19:{5-ben az érst>kújvári elsii magyar köny\~Lárosi 
tanfolyam. Hosszú esztendők álma öltölt benne teslel s bár ide
gen segítséggel, magyar lelkesedésből és áldozatkészségből végn· 
komolyabb lépés, lett szüll'lclt és a felvidéki mag~·arság t>lszánl, 
h{llot· Vl'zetökel kapott. ~tert nagy feladatra vállalkoztak. amikot· 
az l'ln~·onuís alatt élő magyurok Pgységes, öntudatos it·:ínyítá
súr:l, Iwn·lt-sét•t.• külön szt.•rvezcllséggel készüllek fel l'Zl'll a lan
folvamon. 

· .fl'll'nliis fordulópont ,·olt a Lanfolyam t.•t·edmt-nycin·l nt.•m 
t esak azt-t·t. llll't"! az alig milli<'llt~·i mag~·at· nPmzt.•liség mag{lra

lalúlá!-.ának. lwlsii lt.•ndülelétw·k t-s t-ll'ln•,·alúsúgának adta l'én~·l'~ 
bizonyítékát, hanem azét·! is, nwrl oly döbheiwles igazs~ígra 
és lényekre derített fényt. amik egyszerre új színncl. larlalom
mal. lclwlőséggt.'l töltötték meg kullúrális életünkel {>s azt új 
it·ányba lerl·lték. A tanfolyam a népműve!és fegyvereit adta ,·e
zt>liíink kl·zébl'. amelyekkel a magyar népiségcl egy lümhhé. 
kemény aet-lfallü lio\·:íc-solhallük külslí és hl'lsi} ellenséf..igl'l szem
ben. Az előadások során, elteliintve a szakismeretek elsajálíl:ísú
lúl · különösen kél mozzanat domborodott ki. .\= ('fi!Jik: nép
tw\·elés és annak mindl'n l'szküzl'. lt.'1tál a kon;;zeríí. m~pk6nyvlár
mo::yalom is ma minden lll'lllzel éll'léhl'n égelii szükségll'Lié lett, 
dc külünüsl'll kist.>hhségi ,·iszonylathan, mct·t <"sak a m íín·ll és 
iinludalos nép képl's l'gész réll'gélwn komol.\":111 \"ÚIIal11i t:~s val
lani magyar minJllúl. lwrchaszúll11i mag~·arsügúl vcszél~·pz(p(é) 
tün•kvést>kkd~ lüt"dl·mnwl ,·isl'll1i kist•hhségi so.-súl és eri)s ma
gahízúsal J"l'lllélni a jü,·iíl. .l nuísik mozzanal: a nép szl'lll'mi n·
zl> n•itw k. pa po k 11 ak. la n ú ro kna 1~. l a nil ó kna k s 111 i 11d azo l~ nak, 
al.;ikd sorsuk népük éléJ"l' úllíloll. /elkiismerdbdi /dildr•sséyiik 
nl-pünk. clszl'gényedell míín•ll'llcn és IPngiidii m:1gyarságunl\ 
:tn.' ~1gi é!'. szellemi fl•ll'llll'lésl' . 

. \ lenuüll'll's munkakl'd\· és nl'kihuzdulús. anwh· a lanfo
l~·"'liül kün·lll'. igazolta, hog,v vnlln•lell munkú,·al, ál(lo"l.alliész
séggd é\'lizedck mulaszlúsail. hih:íil is lwi~T<'hozhatjulc söl :1 
lll~J>IIIÜH·i{•s ll·rén oly:111 l'ft·dm{•!J.\"l').;vl l!llll:llhalunk fl'!. :tllll'
::.·l'l~ dísz{·r,. \"úlhalllÚil:lk :JkúrllH'Iyik t•urúpai nagyll:ilallllllll:l:\ 
i 'i. . \z o rsz:'q . .{ k i"ll i"! nl u··m·; r'{·szt ·i l H' í i üsszl' j üt L l.; u ll Úl'lllllll k:í sok 
1-:i.lll,\ \"lúrosol~ od:dt:1za szííkl'hh küt·ökhel1' régi l.;iin,,·,·túr:lik :·ll~ 
SZL'I \ l'Zésén•l. ol\·asúll'I'Illl'k fl'lszerelésé\'l'l, kül1y\·lürosi szak
lap kiad:ísú\·:11~ elt'íadúsokkal és olvasókö.-ül~ lélesíésé,·cl lúllal~ 
:1 iH·g~·l'pl'sl'dl'll magyar szellemi ugar feltöréséhez s munl.;úju
kal ('S:1khamar sikt.·t· koronúzla. Sot·ra alakultak a hl'lyi. júrúsi 
t-s l.;özponli magyar liözmüvcWdési Bizolts;ígok. anwlyek Sl'

gílsl>gén•l úllams<'gélyhcz jutlalták a kgkisl•hl, tanyai l.;ünyY!:í
ral is. 
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A Felvidék megmozdulására az anyaország is fe1figyelt, 
siH követte példáját s bár még ugyanabban az eszten(Wben ná
lunk is megalakult u Könyvtárosole és l .. evéltárosok Országos 
Szön·lségt•, <'sak három eszlt•ndövel késöbb valósult meg az 
Plsli magyar könyvtárosi tanfolyam. Ezt az irányú megmozdu
lást komoly népművelődési Pseményként könyvelték el, hiszen 
pli)ször történt, hog~· népünk sZl•llemi életének irányításában 
{'JT61 az olelalról is halásos pn•dményl ·érhettek el. Ennek a 
hazai lanfolyamnak nem azokal a feladatokat kelJelt megolda
nia, minl az l'lszakílotl lPriill'lt.•n. Hazánkban a könyv- és 
künyvlárkullúra régi és biztos alapokon nyugodott, annál in
káhh rászorul azonban, hogy az új szellt•mi követelmények
JH'k nwgfelt~Wt•n szen·ezzék ál. 

Xézziik meg mosl közelehhr(il a magyar kön.vvtárkullúrn 
fl·jléídéséL annak ecldigj irányáL szern•zpltségél s vessünk egy 
pillantást az Eg~·ház sn•rPpt.-;re l'hhcn a fontos népmíívelésj 
kt-rdésiH'n . 

. \ népkönyvtárak twlwzt•n indullak meg minálunk. me1·1 
IH'nnük az Európában egyre jobhan térthódító demokratikus 
szPII('lll ,·h·nuínyál lállák. Az Egyház hamm· észren•tlt•, hogy a 
ki"llt~·,·kullúra mily óriási jelcnliiségű lényezl.i a népnc\'Piéshen. 
"út· a lizl'nkilt'll('Pdik sz:ízacl dPjén találunk ill-olt eg~·-egy 
n{•pkün~·vtát·L ·leginkább a ,·allásos eg~·psülell'k szolgállák ezt 
:1 <'l-IL· azonhan m•m sok t•reclménn~·el. Egyenlört• esnk keve
sPk szúm:í1·a állt t•l'tHit.·lkl'zésJ·p nwgfeleW számú és tartalmú 
kün,,., .. a szépi1·odalom csak kezdt.•llt.•ges t•redményl mulalolt fel. 
a LPJ'jnelés est.•kély \'Oll és költséges. Tervszerűen ('Sak a katolikos 
l.l•gén~·l·g~·ll'll·k nwgalapílúsával indulhalolt mPg n n~pkiln~'Y
l:"lr:lk felkarolása és kPIW lámogal<lsa. Eg~Te nag~·ohh l~1·t hú
d íloi l ez az llj intézmén~· és m•,·pJÖ t•n•je nem ann~·ira a nyom
latoll l)l'líí pszidwlúgiai hal:lsáhan n~·ílvánull meg, minl in
kúhh IH'ZPllwliiségél)l'n · és hozzáfél'lwtiiségébcn rejlel l. .\ nép
l~ün.n·t:trak lélt•sülésén•l Pg~·idL•jíílt.•g az olvasók igényt' is fo
lwzúdoll. nag~·ohh gonddal és l't·iivPl indull meg az ir·odalmi 
IIHIIIi\.ússúg .. \zonhan ma a népkünyvlá1·ak ügyt~ és a népmíín•lés 
múr v:dúsúgos lá1·s:ulalmi feladallú lelt és t'ls6sm·han a hivata
los :':ll:lmszt•J·v k()l('lességt• gondosl~odni arról, hogy a nép kul
i úr:"!: is igt"·n.n·i L kit·l<'gílst• .. \: l:'yyluí: l'ddigi s=f!rcpét a: állam 
pl'ff-· tíi s í.~.'· az Pg,n•lt'llll'S nt"·pmíh·l'lt-sben már nem tud köz
Yvllt·n ir:ín.\'il:"lsl g,\·akorolni. Siíl olykot· alig képes felvenni a 
\'t'l'!--('1\,\'l :1 r<'sziH'n ú!lami és küzs<'gi, t•észbcn pedig üzleti nlapo
knn fl'nnúllú kün~·vtúrkullúr:íntl .. \zonhan nz Egyház mégscm 
vngt·dhl'li ld kt•zt·ihíil k'jt•st'll P:d a hathatós JH'VPiiíi t:OnYt-zíí~. 
(•s 111indt·n t•szküzl mPg kPll ragadnia. hogy lcrmészclfelclli hi
,·:llúsúnak és eéljúnak nwgfe!Piiien valamiképpen befolyással 
lt•ht·ss('ll :1 hín·il küzn·ll<·nül <'l'inlii népművelési mozgalmakra 

Ez a kü1·ülmén.'· a IPikipúszlorl új feladatok elé állíl.i:t. 
'lllTI meg kt·ll talúlnia az útat-módol arra, miként kapl'solúd-
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.iék bd(• népművelési mozgalmaink legújabb irányaiba és num
kújába. Igy nem hagyhalja figyelmen kívül azokat a törl'kn~
seket scm, amelyek a népkönyvtárak újjászervezésért~. te~jPsz
tésére irán.vulnak. .-\ lelkipásztort különleges hí,·atása kdW.~ 
dmen ;,., munkába szólítja: mint az Egyház hivatalos kép11hw
/tíjént•k tudonuíst kdl szereznit• mindazokról a megmozdulúso]~
ról, .amelyek a hívek lelkivihígát közn•tleniil hefoly<:Ísolják l's 
,·ilágnézt'liik kialakuhísára valamiképpen halással lclwlnck. 
.\ jó hadn·zér· számol az ellenfél ercjé,·el, a jó pap szúmon 
tarlja azokal az ellenséges Pröket, anwl~·ckkcl fel kell n•nnie a 
harcot. hogy híveit megvédlwsst•. ~la a vilúgnézt•li harcok l's 
valJási tévelygések forgatagában kellözölt éberséggel kell ré
sen állnia, hiszen nyíh·ánvaló a sajtó félelmt'lcs hatalma, ame
lyet ellenségeink ravasz ii.gycsséggd használnak ki ellenünk 
Búr népiink nem tartozik a könyvked\·elö népek közé, a nép
könyvtárak és nvílvános olvasúter·mek mind szélt•sPhh köt·ht•n 
húcfítanak és hi7:ony t•gycsek lwtííéhségét már IH'Ill dégílik ki 
a szüksza,·ú, nem egyszer fcllcngiis és üres újság<"ikkek. tu
dússzomjuk valami foghalóhh, komolyabb olvasmún.vok után 
áhítozik. Ezt böségest•n felJelhetik a jólfclszer·elt és könnyen hoz
zúférheW könyvtárainkban. Komoly figyelmet érdPnwl népmíí
\'l'lésünk ezen iránya, mcrl amennyi jót és er·külesncnwsílüt 
meríllwl n.tlaki a jó és hasznos ktmyn•khöl. ug,,·anann~·il rom
holhal h·lkén a szennyirodalom és egyéb zúglt·rmékl'k. amik
ht•n bizony népkönyvtárainkban sines hhíny . 

. \ lelkipásztor lovábbá .r.;:l'llemi twzl'ii)je l>s ir:\nyílúja 
népének. akinek ncmzetnevl'lii kölclt•ssége. hogy t'Zt'n a téren 
is segílségéJ't' legyen. ~la a nép szt>lt•s rétegcinek oklat<ls:t és 
szdlt•mi emelése komoly hivatást jt•lcnt minden Pgycs mag,var 
számára. aki érzi és tudaláhan van annak~ hogy Pgész et't'
jé,·cl. lcljt•s tudásával, önzt~Uenül szolgálnia kell népének. Ezl 
a hivatástutlatot másokban is· fpl kell éhreszlt•ni(•. mert csak a 
kimÜ\'Pil. szellemileg felkészült nemzel képes nwg~íllni hl'lyét 
ahhan a forrongó viharban. amely ma hcnnünkc.·l t't•nyc.·get. 

Ehhöl a nemzt•tneveW hivatásából kifolyólag ki'llelt•s :1. 

1('1 kipúszlo1· a magyar népmün~lésst.•l foglalkozni, nu•g kt•ll is
nwrnit· azokat az eszközökel és múdokat, amelyek segítségével 
c.·n·dmén.\·c.·sen vehet 1·észt szt'IIPmi li'H'Pk,·ésPil}('n, újabh moz
g:dmaihan t."~s lényezi.Hhcn. :\lost <'sak az egyik lcgfonlosabh lt."~
nyezőjél. a köny\·LárkultúJ·úl \'('sszük szt•mügyre . .llik a:nk a 
lt•end6k, amelyek a lelkipcís:torra l':en a téren utirnak, mil,v 
fpJadatokal oldhal meg és milyen eredményt érhet l'l' 

EWször is meg kell ismernil' azokal a lzitJutulns s:t·r
tw=etekrt és lényt•zőkel, amelyek k6nyvtárkultúránknt. könyYé
szt.'liinkr(' és a vele kapcsolatos míívelödési viszon~·okr·a köz
n·llen befolyást gyakorolnak, annak t't.•jliidési ir~ín.v:ll IJl(•gszah
júk, fennmaradását biztosítják. 

.\ mult szúzml végP felé az E~.vh:lz Pg,vre johh:111 t·h·•·sz-
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lelte..• befolyását a népművelési mozgalmakban, ma már leljcsen 
a YaHás és Közoktatásügyi ~finisztérium hatáskörébe tartozik 
Ez a központi szervezet mindencsc..•tre népművelődésünk egysé
ges irányílását és gazdasági támogatását szolgálja, de megma
•·ad az a n•szély, anwl~· minden központi intézmén~·t jellemPz. 
hogy a bölcs és elön•látó inlézkedésc..•k, rendelkezést•k, a gyenge 
felügy<'lel miatt sokszor nem érik el kívánt céljukat. 

Az iskolánkívüli népmün•lést a V. J( . .llinb;zlérium l'l
si.i•·•mgú feladatának tekinti, hogy ily módon hl'lyrehozhassa 
a háború és kommün okozta közoktatási hiánvokal és a széle!:' 
réh·gek to\·ábbi kimü\·elését l'lümozdílsa. t 922-lll'n külön nép
miíuelési ügyosztály alakult, amelync..•k az voll a célja, hogy 
minden különösebb megkötöltség nélkül, mégis eg~·ségc..•sen és 
lpn·szcrüen irányíthassák az ország iskolánkívüli népmíín~lését. 
.-\z állam .ezzel csak előmozdítja és tervszerüsíti a tá•·saclalom 
munkáját, merl a társadalommal szoros együttmüködéslwn, 
központilag szervezi meg a népművelési intézményeket. kullúr
l'lőmhísokal, népkön):vtárakat és olvasótermeket, amellett leg
főbb felügyeleli jogánál fogva. egyúttal végzi az C'llcnörzést is . 
. \z ügyosztály vidéki szerveit a törvényhatósági kerületenként 
alakHoll Népnu1velési Bizoliságak végzik. A bizottság elnöke a 
lör,·ényhatóság első tisztviselője. (Alispán, polgármester.) Az 
l"lgyvezt.>W elnöki tiszlet rendszerint a nevezett tankerület Lanfel
l"lgyelőjl' ,·isdi, míg ellenben a tulajdonképpeni népmÜ\'elési 
mozglamak szervl'z6jc..· a \'. K. :\Iinisztérium által kijelölt nép
miíuelésiiyyi titkár. Ez a hierarchikus szervezel végzi ma az 
<'~·cs népkönyvtárak újjászervczését és gondoskodik a meg
fcll'lő számú és tartalmú könyvekről, kintalja a szükséges ál
lamsc..·gélyt. évenként számonlartja a könyvtárak mííl,:ödését, 
t'llt'n6rzi vagyonkezclésél és közli utasításait. 

.-\ lelkipás7.lornak azokon a helyeken, ahol az egyesüleli 
kön~·vl<ír képezi egyúttal a helység könyvtárát is, az lesz a ld
adata, hogy felhívja a figyelmet erre a központi szervezetn~ 
c..'•s hogyha ismeri a könyvtárjog rendelkezéseit, azok szerint 
l'llt'nőrizhcli a könyvtár lulajc..lonképpeni állapotát; megfelel
m~k-e a törvényszabta l'lőírásoknak. Tudvalevő, hogy a köny,·
lár állományának arányban kell lennic a lakosság számúvaL 
Eg.n'Z<'I' lakosli k6zst>gnl'k kh. kélszáz kiildPs kc'iny,·tár feh·l 
nH·g. ami a lakossúg húsz szúzal~kúl képl'zi. l~gyanakkor az 
(•\'i szaporulatnak szinlén a lakosság arányszáma szab halát·l. 
.\ közmíívcWdési bizollságok rendelkezésci szerint, tekintetlel 
,·annak a k6nyvl'k min{')s~yére is, mégis gyakran előfordul. hqg~· 
leljl·sen fülüslegc..·s. sőt cgy<~ncsen káros könyvek kc..•rülnek a 
könyvtárba. I.;.g~·esülcli könyvtárakból ezeket kön~yen eltávolíl
lulljuk, külünöscn, hogyha vallásos egyesületről nu1 szú. Xc..•
hezebh az eset, hogyha önálló népkönyvtár tulajdonát képezik. 
Ilyenkor a lelkipásztor nem sz •. :lha~ közvet!~n~·~~ hé~e a népkony
lúr könyvhl•szcrzéscibe, s itt az rendszerint a lehetősé~ határain 
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ht•lül intézkedhetik Legügyt.•st>bb formáhun ez úgy történik. 
hogy közvetlen kapcsolatba lép a községi könyvtár vezctöjén•l, 
- - t.•z rt>ndszerint valamt>lyik tanító, --- akit felvilágosíthat, 
és megkérhel, hogy a köny,·tárba nem való könyveket távolítsa 
t.'l. Könyvvásárlásokat a könyvtáros készít elő, aki jt.•gvzékt.•l 
állít össze a vásárlandó könyvekről. A jegyzék összeállításában 
is segítségére lehet az okos lelkipásztor, aki a lakosság iyfmyé
nek, foglalkozásának é.~ szellemi képe.~.flégeinek meqfelr>löen l<ii
lönbözö minöségü és értékes könyn•ket ajánlhat. Hasznos szol
gálatot tesznek a lelkipásztornak t.• bben a munkájáhan n z .\ kdú 
Catholika sujtó-osztályának kiadolt könyvjegyzékei. nemkülön
ben a katolikus kiadóvállalatok, minl a Szent István Társulal és 
a Korda r. l. jegyzékei is. Az ilyen könyvkiválasztásoknál h•
kinletbe kell vennünk a törvén\· rt.•ndelkezéseit. ameh·•wk é•·
lt>lnJébl'n a vásárlandó kön~·,·ekitek nf1olcvan .r.;=ázaléka· szépi•·o
dalmi mií, míg a másik húsz süizalékot az oktaló miín•k k{o
pt>zzék. 

.\ horáciuszi ·omnt• lulil pundum . különöst•n ill én·{o
nyesül, mert hiszen az t•mber a szépirodalom érlékt.•s alkotásai
han nemcsak gyönyörködik. dt.• ml'gsz<'l'l'li n,\·elvél. irodalm:íl. 
nemzt>tének t.•gész lörlénelmél, nwgismt•ri az egyes népszokáso
kat. népünk erényeit és kirívó hibáit~ jó és ros~z t.•J·kül<·seit. 
'tgyszóval önmag~íl. Ilymódon észrt.·,·étfenül is nemt.•sedik. kiszé
l<>sl'dik lálókön•, összt.>hasonlílhatja saját fajláj~ll mits n{oppk
kt•l és az önismerésm•k twlyes útjúra lép. 

Ezért a lelkipásztor számára st·m ll'IH'l közümbös. hog_\· 
milyen künyn·ket olvasnak hín·i. számolnia kell azzal. hog~· 
a könyn·kb(-'n rejWzii káros és nwgtévt•szW <'szmék lé,·úlJ·a \'t.'
z<>lhl'lik. megingalhaljúk hiléhl'n. J'omholhatnak t.>rkül<"sein. 1\ü
lönilst•n nagy figyt.•lnwl érdl'ml'hll'k az ifjtísáyi könflllltírak. 
aml'l~·eknek köny,·úllományál igazán küt·ülll'kinlii gonddal kl'll 
üsszt·\·{tlogatni, ml'rl a •·ossz künyn•k halúsa. az ifjúsúg t'og(•
kony lclkh·ilága soha li>hhé ki m·m jaYíthat6 károkat szt'll\'t•d
lwl. ~<'lll hhín.'·ozhalnak l'g.n·llt.•n t•gy kün.'·,·ti\J'I)()l st.·m az ol~·an 
kün~·,·l'k. amt.•lyt.>k 11allcísunk iga:.r.;áyail t~s Ps=méit hirdl'lik. Yag~· 
az egy<>s részh·lesl'hh két·dést.>kht.>n hasznos lllhaigazíl:ísul szol
gálhatnak. ~t.' gondolja a lt'lkip~íszloJ'. hogy az ilyt•n kün.\"\'l'kt•l 
nem forgaljúk szín•spn az oiYasúk. 111<'1'1 a híl."i:ólayos kii:iiny
nr>k t~s h·dpkft•lt·nst~!Jilt'l.· t'lst'},•wrhan a: ilyt'll könyut•/,· hiánya 
az oka. Tt•t·mészpl<•sen ahhoz. hog_\· nH·gfl'll'lií iJ·{tn~·ú {os hasz
nos könyv<'kl'l aj{tnlhasson, tll'ki mag:ínak is ismernit' kt•ll iro
dalmunkat. Tudnia kell. hogy melyt'k azok az irodalmi lc•t·mé
kek, amelyek népköny,·tát·ainkhan felléllt.•nül megleg~·<'n<>k. mi
lyen szempontokal kell lt'kinlelhl' venni<' a könyvt.>k kivillaszl:í
sánál. Ez bizonyos mérlékht•n mindíg a helyi kö•·ülményekliíl 
is függ. Igy például az oktaló miívek küzül azokal kell kh·á·
laszlania, amelyek valamiképpen kapcsolalban vannak az ol
vasók helyi viszonyaival, foglalkozúsi iigaikkal és érdeklíí(l{asi 
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lerüJelévcl. Nagyobb könyvtáraknál, amelyeknek olvasói a tár
sadalom különbözö rétegeiből tevödnek össze, figyelemmel kell 
Jcnnil' arra is, hogy az egyes osztályok szellemi igényeit is 
kielégítsék és fokozzák. A könyvtár első célja ugyanis a mű
veltség színvonalának az emelése. Tehát mindíg vaJami többle
let keH nyujtania és párhuzamosan kell haladnia a tudományok 
és p()lilikai alakulások fejlődésével. 

Azokon a helyeken, ahol a népkönyvtárak vezetése Lel
jesen a világi hatóságoktól függ, a lelkipásztor feladala .~ui
kebb körre szorílkozik, azonban ill is csodálatos eredménnye] 
fáradozhat a népművelés szolgálatában. A leghatásosabban al{
kor érhet célt, hogyha valamiképpen kapcsolalba kerül a nép
művelési litkárral és rajta keresztül a hl'lyi ~épmiín•lési BizoU
sággaL Minthogy a hatósági szervek a társadalom veze({) ré.
tegét is bevonják, az egyes népművelési mozgalmakba, n·nd·
szerinl a Ielkészekel is felkérik akár népművelési előadások tar
tására, akár pedig a népkönyvtárak ellenörzésén•. Hogyha ily
módon közelebbi kapcsolatba jut a lelkipásztor magával a nép.
könyvlárral, akkor teljcsen az ö ügyességétől és belátúsától 
függ, hogy milyen intézkedésekkel, esetleg újításokkal ntgy 
,-:\ltozlalásokkal mozdítja eW könyvtárügyünket 

:\fás módon jár cl abban az esetben, hogyha ezl a közvel
len kapcsolatol nem teremtheti meg. Ilyenkor a másik oldalról 
prób:ílkozik és az oll)(J.~ók révén gyakorolhal nyomást a könyv
lár\·iszonyok javítására. Ezt elsösOJ·ban úgy éri t>l. hogy már 
az iskolában a kisgyermckckl•L rá1wveli a köny,·szl•rctl'lre és 
rávczcli öket arra, hogy a könyvek megválasztásánál igén~·c
sek legyenek. Fclhh·hatja figyl'lmükel a jó és katolikus szem
ponthól kifogástalan irodalmi alkolásokra. Dt> nagy szolg:llalol 
lehel eZl'n a téren azzal is, hogy a 1wzzáforduló hh·eknek gya
koriali tanácsol ad a hasznos olntsás elsajátítására, l'gyben 
szellemi igényeiknek megfeldö könyveket ajánl, siit tm·áhhi al-

. kalmal\: során igényeiket fokozhatja is. 
Ilymódon nl'lll Pgyszcr indirckll' arra kén~·szeríthcli a 

népkönyvtárak felelős vczl•liiil, hogy az olvasók lühhszörös fi
gyelmczldésérl' és két·ésére azokal a 111Ű\'ekel is bt•szen·zzék, 
anwlyl'k a mi szempontunkból kívánalosak lennétwk. Tet·mé
szclesPn ill is a .iúzan körüllekintés és ch·atosság n·zpsse a ll•lki
púszlorL és 11l' ll-n•ssze sosl'm SZl'lll elöl a lula.idon l~l-ppe11 i cl-ll· 
híveinek ll'lki l-s szellemi kimün·Iésél. enwlésél. 

· :\lég l'gy fontos lénycziíl t'oglat" magúban künyvlárkullú-
rúnk. anwi~Tt' a lelki pászlot·ok figyl·lmétwk szinlén ki kl'IJ 
ler.it·d nil•. 

Népkünyvl:ít·aink nwllt>ll a törvény eWír:ísa alap.iún ui
IIWUílt·rmt'l is kl'll léll'síll'ni. anwlvnl'k külön kis kézikönvv
lára és folyóira l, újság és lörvén)~lára legyen. Sajnos, l'Z · :t/ 
intézkedés csak igen kevés helyen valósulhatott eddig meg, h·g
illk:íhh vúros:tinkh:m~ l'ZPrl l'Zl'k inll-zmén,Yl'S eWmozdítiis:t í'r-
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dekébcn a lelkipásztor nem sokat tehet. A legtöbbször anyagi 
okokból és az olvasók érdektelens~ge miatt nem jöhl'L létre 
t'Z a különben igen fontos művelödési tényező. Némely helyen 
úgy segítenek ezen, hogy úgynevezett olvasókörök alakulnak, 
tíz-tizenöt ember közösen járat magának valamilyen napila
pot vagy folyóiratot, esetleg többet is és egymás közt kicSl'
rélik azokat. 

A lelkipásztor egy dologra mindcnesl'Lre felhh·hatja a 
fig~·chnel. különösen akkor, hogyha anyagi okokból nem áll 
l"t>nn ez az intézmény, l. i. arra, hogy az állami költségvell-s 
minden esztendőben bizonyos összeget erre a eélra is előirá
nyoz. Azonban csak akkor juttalható cl az államsegély rendel
letési helyére, hogyha tudomást szen•znek róla és kérik. 

Az olvasótermekben lehelőleg katolikus folyóiratot i~ 
l arlsanak, hiszen a legtöbbször ezek után alakítja ki magána l\ 
ki-ki a maga világnézetét, tehát nem közömbös, hogy milyen 
olYasnuinyok és eikkt>k állnak az ol\·asók rendclkezésl-r('. Sajnos, 
még igen mcssze vagyunk attól, hogy külön katolikus népkönyv
túraink és olvasótermeink legyenek, pedig nem is ol~·an lehet('l
len. :\lindt•ncselrP a ]('lkipászlornak sokhan megkönnyítenék 
Jllll ll kájál. 

Az ill felsorolt lelkipásztori tecncWk sikcréréil nem k(•IJ 
kéll'lkPdnünk, küWnöscn akkor nem, hogyha mindl'nh('n oko
san l-s igazi ügybuzgalommal járunk l'l. Yalóllanok azok az 
idcgenhiil 1H'Iopolt v:1dak. hog~· a magyar nl-p szcliPmi igénye 
l'sl'kély 1ennl\ mert igenis. nl-pünk szer·et tanulni és míívelődni, 
csak annak is meg kell adni a módját., st>gílt>nünk k('J] é)( ahhan. 
hogy ludás,·ágyál kiPil-gílht•sst> és ki('lll('lkl'dhcssék alJhúl az cl: 
nwr~ulollsághól, amelyhe az l-\·sz:lzados nt·mlür·éJdömsl-g l-s szo-
11101·ú történelmi lwlvzelP sodorta. :\[int mirHil·n ll('Vl'léíi munka 
t•z is áldozatos és 'l·~gyhuzgú munkásokra n'tr~ dr n·ml-J.jiik: 
hogy a magyar lelkipászlorokl>ól, akik szívükön· vist-lik nl'piink 
s~rsá~, nem fog hiányozni a szi'tksl-gcs iigyszel'ctet l-s úldozat
keszseg. 

Tömjénfüst. 

Elm~=em. amint a kékr.~-lila füst 
mint gomolygó paní=sló (•=ii . .,t 
s:áll fölfelé ... 

1\.N .. · a fiisljl', kN .. ·, cft")k(•W, 
nwga.~/Ja tör h; ''fÍ{J!JU égbemenű 
fölfelé ... 

Pr. .T us :finián. 



Lila, mint az ibolya -
tán egy bfin féllett sikolya 
rebeg beWle bánatimát ... 

É.~ száll, gomolyog fölfelé az illat 
sok félő lelket ragyogón biztat 
titko."i tiszta létbe: 

Jlindíg csak fölfelé törni 
ami lenn 11an, azzal nem törűdni 
s er.71Jszer ·a /{emJérért 

• • ll- ' 

az Uslyáért 
izz() parázson -
c-lwmle.~en - elégni! .. 

. . . E/nézem, amint a kékes-lila füst 
mint yonwlyg6 paní:.~ló ezüst 
.~:áll fölfelé ... 

Pacsirtaszó . 

.1/i nem a J/áért, Iloinapéri élünk, 
J/ erttwfh.;ért a Roldogság bérünk. 

.1/ienk a gyermc'k gondtalan deriíjc·, 
S:í11iink /:~/ennek csodá."i hegedííje . 

. l ."iír6knak rmermekszemiink ragyog 
1::.~ elmúlik mimlen, ami fájón .~ajog. 

Xem 11agyunk gondll'rhelt komoly öregc•k: 
. \ ."i:íniink fiatal: örök és gyerek. 

1\ímilrt'J/ kicsik és sziirkék vagyunk, 
IJc égbetör imádú pacsírta.~zmmnk. 
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1:·s t·:l·rl mil'nk t•rcWJ.: l~S tavaszok napkdcljf': 
.1/indcn miénk: nuyyunk lstennek dédelgl'll'ltje ... 

Xinc-sldc•nséyiinkbiíl mi mindenkinek 
Orijmml'l s:tírunk égi kim'.~ekl'l. 

S a 1u~ha nl'lu~z mrrekjátN .. · ulcín 
1/u:alllt'fi!Jiink s {irucndiink - az l~gi lla:án ... 

Fr. Pelbárt. 
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Pax Christi in regno Chrlali. 

Ezerkilencszázhat évn•l czelött szenl-staféta indniL cl t.•gy 
jt.~ruzsálemi házból, s apostoli futók viszik a szenl lángot és 
osztogatják minden felé: .Cmnmunicanh•s el nwmoriam n•nt.'
rantes: Lini Cleti, Clemenlis, -- és méltán oda ('Salolhatjuk -- -
Pii undccimi». Vellék és továbhadták e szentfáklyál a pápitk 
nwgszakíthatatlan sorozalán át. E láng égt.•tl Pélt.•r apostol 
nagy utódjának. XI. Pius pápának szín'lwn és a laníl6-Eg~·h:íz 
mécsesében.t 

}fa. amikor vezt.•lésrc hívatotlak és oda fpllolakodotlak 
nlinden eszközt megragadnak eszméik l(•rjt.•szlésért• és diadalt·•• 
vilelén·. senkinek, akinek fejét·c a kt.•rt.•sztvíz {'Sorgoll. twm h·lwl 
közömbös, hogy mil tett ez a na_g~· pápa Kriszlus ot·szága lt'r
.icsztésének és terjt.'désének ét·dt.'.kébt.•n. C.élkilíízésél: -< 1::n misz
sziónárius-pápa leszek . mindvégig lankadallan buzgósággal igye
kezPlt megvalósítani. :Munkálkorlásába. -- amenn~·iJ·p az an~·a
giak engedték, - be~illílotta a ll'{'hnika mindl·n vh·múnyál. :1 

művészctl~t. az irodalmat és ludománvl. , Chi .\rcano kezdt>líí 
cnciklájában ( 1922. XI I. 23.\ uralkoclúsának programmját ki
jt'lölve, missziós munkálkodásának jelszavául: "P.\X C IIHISTJ 
IX HE<;xo CHRISTI -l választolla és {'éiul líízlt• ki a Békt.' 
m·szága helyrt.•állítását; a kct·cszlény ot·szágokhan az .-\kl·iú 
Kalolika révén. a pogány országokban p(.•dig. a missziús [e,·{>
kenység által. - Apostoli mííködésének két fiíit·:1nyúl tudjul\ 
megkiilünhüztctni; az (•gyik az tínir), a músik a missió. Tt>t·
nu'szt>tPs. hog~· az únió. az egyt•sílésrt> való türPkvés pgyúll:ll 
missziú is. De a keltő közölt mégis az a külünhség. hogy aí' 
úniónal\ föeélja az egység. a missziónak az t>g~·(•fenwsség. :! 

. . Dolgozatunkhan a nagy Pápa misszit"1s h·,·l'kl·n~·-.;{·g{>n•J 
k1n111 unk foglalko.~ni. · 

.\ missziós gondolal mai lt.•tHiüleh• a XIX. szúzad türt{>
nelmébl·n gyökert>zik. .\ X\"111. század nem kt>dn•zPll az l'g~·húzi 
lt.'rjt.•szkl·déstwk, söl forradalma tette tönkrt> az t.•ddigi missziús 
intézményekeL Cj lendüll'ilwz az EunlC's dol·ele ('~ak a múll 
század második ft>léht•n juloll.:l .-\ t"l·h·irágzús nkúl a dlúgkt,zk
kedés hatalmas fejliícléséht•n. az t•un)pai hatalmalinal~ 1H7.) .·,~;, 
~olyll!ll crií~ü~li~ g~·armali liirl·kvést>iiH'n. a sajll"'· :~z eg\·l·si'lll'li 
dd h·llendulesPIH'n kl'll kl'l'l'sni. 1 \"ll. Pius. miulún 1~1 1-
l!(.'.n visszalért pilrizsi fogsilgúhúl. újra úllítati<Í és a mi"\szic",J.; 
elt.•rt• Iwlyt.•zll' a Pt·opaganda Fide-l. anwln·l még \"ll r. { )r!J:"III 

r 1H2:J Hi ll p:1pa állíttatott. Ezt az inÍézml-n.~·t IX. Pius :1 

1 \"iola ~L: .Juhilt·nmi SZl' .. k> L'., tnhsia. 
t9:n. ~- 9. 
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Keletiek-osztályá-val kibővítette és végül, 1917-ben XY. Bene
dek külön kongregáció rangjára t.•melte. 5 A századforduló nyuj
tolta lehetőségek közölt: A modern hitterjesztés nagy hadi
tervét már XV. Benedek rajzolta meg nagy vonásokban M.\
XIl\IUM ILLUD kezdetű körlevelében, de a végrehajtás XI. 
Piusra várt.~.~; « ... Az ö sas szeme rögtön meglátta, hogyha a 
fKlgány világ - szerény kísérletektől eltekintve, - nem lesz 
bevonva a keresztény gondolat kegyelmi körébe, s ezzel IH'Ill 
immunizáltatik egy még pogányabb gyűlölet-hadjárat hatásah·al 
szemben, Krisztus műve torzó marad, sőt az a veszedelem fenye
get, hogy inferioritásba kerül a természetes erőtől duzzadó né
pek hóditó energiájával szemben. 'l i - ,:Semmi sem történi. ha 
még van leendő -- mondotla a pápa egyik konzisztóriumi 
beszédében a missziókr61. S tettei mutatják, hogy az ő szentpáli 
huzgósága kiesinyelte a világol, s ö is minl Xavéri Szt. Ft.•rene 
San Chonan szigetén haló szt.•meivel is Kínát kereste. XI. Pius 
lt•gszl'i>b jelzöje az .,apostoliság". Aki figyelmesen olvassa XI. 
Pius pápa iratait. megtalálja bennük XIII. Leó keresztény szo
dálismusál, X. Pius kereszlény individualizmusát és XY. Be
llt.'dt.~k ken·szlénv inlernacionalizmusál ... Azonban az ö lán
gol<) buzgósága ·nyugodt voll, nem olyan mint a fékevesztell 
l íízvész, hanem olyan mint a n~psugár, me ly mosolygé> biz
tonsággal ringatja milliónyi élet bölcsőjét. ,,s 

Els{) nagyszabású misszi6s megnyilatkozása RO~L\:\"0-
Ht.~'l PO~TIFICtT~I \1922. Y. 3.) kezch•tű molu-propriújá,·~tl 
lürlt>nl. amelybt.•n ama olthalatlan vágyának adolt kifejt.•zt>sl, 
hogy nagy eWdjének, XY. Benedt.•knek gyönyörű kezdemén~·ezé
seil fc.>nn tudná tartani. s azt tovább folytatni. min·l: .\z Eg~·
ház azért alapíttatott, hogy az egész világon ler.ic.•sszc.· Kriszlus 
országát. - · Milyl'n nagy ellenlélt.• a XX. század gondolkodús
mó<ljának: hatalmasságok másokat lt.•hc.•ngerlő terjc.·szkedése. 
s c.•zzt.'l szt.•mbc.•n az t.•gész kiesire húzódott egyházi úllam feje 
m·m tankokkal, hmwm örümhírn·l akarja a IPikPkt.'l Kr·isz
lus t>dc.•s igájába hajlani: 

~Iig csak a (iondvisc.•lés éllc.•l hcnnünkcl, apostoli hint
lalunknak c..zl a köll'lc.•ssl'gt>l agg«ldó rig~·t.'lc.>mnwl fogjuk szem
előll lal'lani. Sokszor nwgjt.'lenik szpmünk el6lt t>s m•m t.•ngl'd 
nyugodni az a gondolat. hogy a pogányok súnll·gú millióina k 
1\l'll hirelelni az Evangl'liumol. :• lrg~·anl'zc.·n évhl'n mt>g pün
küsdi homiliájában a pogány lelkek iránt l'rzt.'ll at~·ai gondos
kodásúnak adta igazi jeiét és az érett araltís mt~~·szc.>rií ,·íziójú
han mindt.•nkil a lc.>lkt.>k szc.•rplelt>re huz<lítotl. 10 )Iajcl rövidc.•st.·n 

;, l". o. 
'' ; caallfl'ldcr c;, .. : 1::rcuél manularulúhh. :\l agyar 1-m!lírra. Hl:l!l. 

t'ehr·. 20. · 
~Ur. Czumhdl L.: Bcszl-d XI. Pius ~mmymiséjérc. E11<·h. t;r·t. 
:• Szüntú Gy.: XI. Pius p~ípa. !l!i. L 

Ifi \'. il. .\ poslolicum. w:m. _jan. :\. l .. x l. Pius pú pa :\lissionum. (X l. 
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nagy misszws kongrt>sszust rendezett Rómában; a Propaganda 
Kongregá<"ió háromszáz én·s juhill•umán nagy lwszéd: l tart, 
amclvbl•n Krisztus koldúsának nevezi magát. (( Krisztus azlmon
cloltri hogv tanítványainak ismertelő jele a kölcsönös szerelel. 
Dc J~lCgÚlttlalhaljuk-e felebarátunknak jobban és kiválóbban 
szerclclünkl'l. minlha a babonaság sölétségéb{)J kivezcljiik, arra 
lür·ckszünk, hogy Krisztus hitérc oktassuk.)) 11 

1H2i>-hen új nagyszerű alkalma nyílt a pápának, hogy 
a missziók ininli szcrt•lelét kimutassa s ho,.gy a könnyen ellan
kadó érdekliidésél a kereszlény világnak ismét megmozgassa. Az; 
t H2.>-üs szenll>\·n•l kapl'solalban mcgrcndczlcllc a missziós ki
úll ílásl. a nwlynl•k eélj a voll: új ösztönzést adni, az eddigi 
e•·edml>nn•kel hücn lükrözlctni.12 «Ez a vatikáni missziós ki
úllílás IL·ll a magva annak a missziós múzt•umnak, amelyet 
XI. Pius pápa 1920. nov. 12-én kelt rendelelévd a lateráni 
palotúban :\IC ZEV:\1 MISSIONALE ETHNOLOGICL::\1 néven 
alapílolt. Ez a múzeum magában foglalja mindazt az anyagot, 
ami a misszi<) történelére ,·onatkozólag a legrégibb időktől 
fogva ránk maradt, egyúttal a katolikus hitterjeszlés emlékei 
melll'll. -· ,·agyis a történeti csoport mcllctt - bemutatja a 
hittérítés jell'nét is. mégpedig a hittérítés munkáját a maga 
környezdt-lwn; tehá l lll'lll <"su pán a hittérít ö állomásokat, temp
lomokaL iskol:'ikal mulalja be Wlcg l"ényképckhl·n és grafiko
nokban, hanem a benszülöllck életét, szokásail, foglalkozásail, 
~·s vallási szerlarlásail, hahonáit: többnyire ercdl'li modeile
kt'JU t:; .\ múzeum 2() teremből áll, hét képtárat foglal magában, 
anwlyek l'estményl'i egyháztörténelmi és mostani eseményekl~l 
:'tbrázolnak. .\ múzeumhan 150.000 l:'irgy, 5.000 kötel~ 100 fo
lyóirat l>s az .\nnalia Lall'ntni ~vkünyvci lalálhatók.ll 

l B2t) fl'ln·. 20-án ad la ki. a missziós buzgalom legnagyohh 
doiHJmenlumúl, anu•ly nllaha etldig is megjelent: a HEIH::\1 
EC:CLESJ.\E GESTABC :\1 kl·zdetü kürlevclél, anwl.vcl sokan 
ma múr a missziús Magna Car·la-nak is mondanak. Eg~· nagy 
szl·reld-kiúr·adás és ,·iJágtáborozás c levél. <(Bárki foglalja is el 
t' földön isteni küldetés l"olytán Jézusnak a legfőbb P:\szlornak 
lwlyél mondja a pápa -- sohasem szabad azzal nwgclégednie, 
hogy az l"rnak csak azl a nyáját, mcly gondjninl bizatoll, 
,·édjP l>s meglarlsa~ siil eg~·cnescn lcWbh felallalát mulasztan:i 
t.'l. ha nt·m iírküdnék minden cJ"i)n·l az idl'"Cill'kcl és a kh·ül 
úilú!,al K;·iszlusnak llll'gnyerni l>s Ühozzú k~lp<"solni. u. EhiH'n 
a körlt•vl'lt:~IH·n fejli ki, hogy azok akik egész élctükkel nem 
útihatnak Kriszlus-ország le•·jcszlésének szolgálatába. imúild:al 
t.'·s alamizsnáikkal halhalósan scgílsék a vérlanúll'lkíi missziú-

'' Szúntó li\·.: i. m. !)li. l. 
~~ Y. ü. :\p()stolicum i. sz. 
11 U·va\" ~1.: A 1\alolikus hitll-rí!és liirlénclc. II ... j;J2. J. 
1 1 \". ö: Egyházi la}JQk. Hllll. jun. 
1:, Glatlt'cldet· Gy.: i. m. 
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náriusokat. «Senki scm annyira szegény, senkit az éhség és a 
szomjítság nem gyötör annyira, senki sem oly elhagyott ,s szt•
rencsétlen, mint azok a milliók, akik az igaz Isten ismerete, sze
n~lele és kegyelme nélkül működnek. :·ts Tudásának nagysngál 
és SZ('I11élyének varázsát is felhasználja a gyűjtés l'rdekében. A 
P:ípai Hitterjesztő Egyesület 1922-ben még csak 23.000.000 
l il· át gyűjtött, 1927-ben ez a szám megkétszer<'ződött s 1936-han 
p(.'dig 81.000.000 Jira folyt he. 17 A vallási megs(•gítésben oly 
úldozalos Anwrika megdupplázla eddigi segítségét. Talán ezért 
részt•síl('lLP n pápa aztán a bíhorosi kinevezésekbPn .\merikát 
eWnyht•n. (A második helyrl' a g~riíjtésben a kis Hollandia ju
loll.... és Magyarország talán az ötvenedik helyen baktat. 
I .egnag~·ohb hordl'n'jíí gondolata --- amelyet azóta már a gya
korlathan a lehetőségek határáig megvalósítanak -- misszi6ná
t•ius papság JW\"Clés<'. « ... mel.'· XI. Pius uralmának t>gyik leg
nagyobb sikert•. A világi papság mellelt az összes szpt·zetesren
dPk valósággal sz('nt vesengést fol~·talnak, hog.'· minél több 
apostoli munkaeriH bocsáthassanak a Szeniszék rendt•lkezésére. 
:\Jcghalú olvasni a FIDES távirati iroda beszámolúil at·rc)l az 
üsPgyház buzgalmát fdújíló IPiküll·lről. melyet a legsiltélPhh 
.\fl'ika ,·agy Ol·e::1nia rPjh•kht'iyPin épúg~·. mint a hol'\l'\"isla vi
haroknak kitett Kína legveszedelmesebb pontjain: az isteni Igl' 
hirdcWi kifejtenek Valóságos hőskölteményei ezek a kriszlusi 
lelkesedésnek. De ezt másfél é\·tizeden keresztül a ll•gnagyohh 
hévvel és optimizmussal maga a pápa fűtötte.>l 1s {) tudja t'IŐ
szür nwgntlósítani komolyabb mértékben a Propaganda é\·
százados vágy át: a benszülött papság nevelését. 

.\z első szerénv kezdcménvezések a külső missziú érde
kéhen a 18-ik században kczdöcltck. IY. Frigyes dán király 
17H-hcn Kopenh(l~~ában missziós kollégimnot alapított. ame
lyet a század végén ~émetalföldön és Angliában kisebb misszi
ús egyletek követtck.l!l 

.\ komolyabb erükifl~jlésl, vagy a lu1horús-huzavon:ík 
akadályozták, vag~· pedig Hóma nem nézte jószemnwl az e:.~ycs 
államok gyarmatosító ízií misszilJs vállalkozásait. XI. Pius (azon
han páratlan zsenialitásával átlátta a XX. század nag~· missziós 
nehézségeit: dc nem maradt lll('g az elmélel h•rén. s a magale
hdl'llen sopánkodáshan nem merült ki aggódása, hanem a lcg
johh on·osszPt'l nyujtolla a hajok clll•n: a hcnsz(Höll papsúg 
inll•nzi,· nevelését. Egyik szomorú missziós. probléma.; Eurt''J'Ú
nak nincs tekintélye. :\lutsuhitu ja.~1án császár kövelei a sötét 
éjszaka szineil látták Eur()pában: a keresz lén~· elvek sz épek, d t• 
az a haj, hogy senki scm tartja, -· mondották. Hagagikn Dt>l 

u; XI. Pius pp. Homanonim Ponlit'il-um. 
11 Dr. Félcgyh:ízi .L: XI. Pius p:"tpa. Magyar Kullúra i. sz. 
1 s «aatt !'elder Gy. : i. m. 
• ·• \". ü. .Murx- Bilkei: i. m. s:12. l. 
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török író pedig má1· a kilt•twszázas én~k t•lején mcgállapílolla 
párizsi tanulmányútja után: a mohanwdánizmus l'lőbbrevalósá
gút a kP!·t•szténységgt•l szt>mben.2 A tmisodik missziós prob
léma. hogY a katolikus missziónárius után nwgérkezik a pro
ll'slúns. ~{ki a kPreszténységet még fenntartva. könnyebb l'lveivt•l 
nagyobb hívösen•gt·t• számílhal.:1 A harmadik nl'hézség a korgú 
gyomoré. Hideg valóság. hogy a ~liatvánkhól» nem épül lem
plonL harang, sem oltár, hmwm a ~liatyánk mellé kell a le
mondó ak~u·at. anwlv It· tud mondani néhánv fillérröl. . ~l'm 
kisehh n·szt;ly' az islentell'nség kiáradása. amel~· a missziós le
rüleld;: egyszt•ríí IPikl'ihen liönnyíí zs:íkmán~·L ,·él tal:llni. .\ 
:~zentaty~1 ~~ kommunizmus n•szél~·eire sokszor fig~·elnwzlelell. 
s ezét·l is ,·l'lte körül Szovjeloroszot·sz:ígol görögkatolikus misz
szión:ít·iusokkal. v~lg,Y 1:) lli szt•rzdesrend kapott l'rrt· meghí
\"Úsl. nwlyek küzül nt'húny mt'g IH'nnl is prúhúlkozik lilokhan. 1 

:\lindt>zl·kd lwll'li>zi a Jpgna~.('·ohh twht'zst'g: az aratús n~tgy. 
dl· kc\'t'~. :1 munkús . Ez hozla magúnd az inlcnZÍ\'<'hh misszic'l
núrius-képzés szükségessl>gét. Kiindul(, gondolal:1 a IH•nnszii
li'lll p~1 psúg nevelésénél az. hog~· az iísiH•n•sztén.vek is. a hilt<öz
~c·gl'l" \'l'Zl'liíil maguk küzül l-s nPm idegetwkkd ,·úlasz-
'o:t:ík. Si'lrgPiii okként ll>pPll fpl. :lllwly miall a JH'\'l'l{>s üle-
,. t'~ i'i meg kelldl g.\·orsílani a faji i'mtudat mindíg johhan 
ki·n·Crih:llúroll nwgnyilalkozúsai. Hohamosan. minl :1 1\·lg~·uj
ioil szay:mna lüzt• fuloll végig a japúnok. indusok arabok és 
!H'!.!.'Pn·k kiizl a kiúllús: .\zsia az ázsiaiaké. Afrika az afrilwiaké. 
!·.::: :1 kl-i szú nelll eg~·szer·íí l:trlalmallan szúYirúg. hatwill ko
n:o!y i'l'li,\'l'gl'lés. :!o Eliírelúlta a :\'agy J>úpa. a lllindink:íl>ll sii
lC•'t·d,.í \'('SZt>d<'lnwl a lllisszi6s lerúlelt'k<'n: hog~· a n:H'ion:ílish 
ir:í.n~ z:llok rliíhh-ulúhh nwgakaclúlyozzúk a fph{•r rnissziO!l:Í
ritl..,ok munk:íssúgúl. siíl elkön·lkezlwl az az idií. lllikor p11szl:1 
() (l(··ii.lk i~ múr (•Jpl\·t·szedt>lnwl jeleni. .\z JH'dig nyílt dolo.~. hogy 
;1 m újal p:íszlor n{·lliúl gondozni tll'lll lelwl. .\ lllindinl,úhll ni'l
·. (·k(·•lií h:1jl J'lodúzandú 1H21i. június 1.->-{·n liiiden·ll'l inl{•z(•ll :1 
'._í n; 1 i l' c' í! 1:1 p ok l w z~ amelylwn összefoglal .i a lll i n d azon el n· kd. 
:1 ;;(':_\'ekt'l hasznos:1knak vél a fcnnúlló missziúk nwgml'nl{·sért· 

r'it ~o<dlhl'ejll'szlésl>re: l. Fülszólílja ht•nnl' :1 missziúk \'l'Zl'
.c'.il. :1z ig:1zi h:1zaszerdl'l J'ogalm:ít~'~l \'ilúgosíls:ík fl'l a nl>pl'l. 
'.! · -~·sz('•l.i(''H•k :11. Eg_,·h:'tz l'g_\·,·ll'llH's"<-;..(t•riíl. :un e ly :1:t: (",...,'iZ(', 
1.\'J .1.1 ~~·i.;t•l \'!...!\ c·s:llúddú ig\'('kszik for1núlni. J>:1x Clll'i'ili in 
rq.J,o Cl:risli: .\1. \'gt•sz t•:niH'ri~(>g 1\.riszlus alall\·:dc'lja. lllindt•IJ 
!lr.'p :1z l~ IH'IIlZl'lt• s mindi.·n IJh·íí alkolúl'leme a Kriszlustlrszú
g:Í!l:l~· .. ~~~·g lu·ll <-riet ni n•li'lk. hog.'· ma is érvén,Yl'S (•s t''..(\ d len 
l't'IIH.'t:yl'orrús:l :1z :q>osloli sú1: ill múr nitJ<•s pogÚll\'. liÍnc-; 
í'~,ick,. lliil<'s harhúr é-. nincs szkíla. nitl<'s szolg:1 és 'o.;zai>ad. h: 1-
IH'I11 111indl'n és mindenhl'n Kriszlus. Kol. :;. t t. :l. Ki•·nwli. 
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hog~· a missziónárius nem itlt>gen hatalmak érdekeinek előmoz
rlílója s hog~· a nemzeti vonások egészen jól megférnek a ka
lolikummal. - A bennszülött papság nagy értékei letagadha
lall~mok. Pszichológiai heállílollsága, nyelvtudása, szokás-isme
r<•k, fizikuma mind olyan dolgok, amikkel, mint készekkel ren
dPlkt>zik: a külföldieknek pedig é\·ek fáradsága kell a kétséges 
Pl"t>dmén~·hez. A hennsziilölt papsággal szemben a hatóságok 
t'lnéziíhiH'k, az üldözésben könnyebben menekülnek, a nép bi
zalmái jobban hírják~ Plért <>redményeikhen ,pedig, - a Pro
rwganda Fi<IP slaliszlikái sz<>rinl, - - jóval t'elülmúl,ják a külséi 
papságot. ~legállapílásail nem késlekedik a g~·akorlatban valóra 
,·:ll ta ni: ti gyanezpn év (t H2H. okt. 28.' októberében 6 kínai 
püspüköl szentt>L 19:J:J. június 5-én p<><lig még hármat. A hozzá
juk inll'zdl lwszéd jelsz~wa: LPvall' <'a pit a vestra, et videle S\.'

gl'IPs. quia alhae sunt iam ad mPssem. 
:\ en·zelt köi"IPn•léhcn felszólílja a világ piispökcit a misz

szi{,.,. üg.'· lúmogalúsár·a a szPmináriumok he,·onása által; amil 
nu;!.!; ld"dön nwgt>r·iísíl: .\D C.\TI-IOLICI S.\CERDOTII kezdclií 
l'llt'ild:lj:íhan s t•rri)J én•nkénli beszámolót kér a Congregatio d<· 
St•rllin:ll·iis számát·a. s külön vizilálor·okal rendel. (1\lagyarorszá
gon a papnP\'l'ldék vizilátora: Dr·. Si pos I. pél'si szemináriumi 
n·ldor. , .. ü. Eg~·h:lzi lapok. tn:Jit III.· -- A pogány misz
sziók püspökeirwk l>s JH"cfPklusainak JWdig IPlkére köti: bcl
l'üldi szemin:'iriumok lélesílésl'l és azokhan hcnnsziilött papság 
lll'\'l'lésél. :!t ö maga a propaganda missziós-papképzii intézelél 

nag~· :íldozalok :ír·án -- nwgnag~·obhllja és modcn1ül f<>lszt>
n·l i. :\ (; r·pgo riánumon a 111 issziol ógia fel vil·ágoztatás:'ira külön 
Lt 1\ll! t :í st Pllgl·délyPz .. \ sz pm in á ri um i és <·g_,· éh missziós-cg~·csü
ll'l i tlll'gll,Y íh·ánulásoka l. g~· akra n szt>mél~·es mcgjelenésé,·el tíín
il':i ld. lg~·l'kszik a missziús mií\'l'k<'l közponlosílani. -:<A misz
'-··:iú . ..; q.~~·l'sÜil'lL·k küzüll a lt>ghalalmasabb és legnevezetesebb 
:1 llilll'rjl'szlés Pápai Egypsftll'lt>. (Opus Pontificium a Propa
~;tnda Fidl'. :\ hillerjcszlésrwk l'ZL a hatalmas t>gycsiilelét Pau
lilll' :\l:lrit· .Jaril'ol munk:ísnií alapítolla L~·onhan s első Lagjai 
''!.!.'" st•lyPmg~·úr munkásnüihiil l\:er·ültcl\: ki ... ~Iikor százén•s 
t'vrw:íllúsúl ünrH·pellt'. 1 H22-IH'n, XI. Pius pápa Hómába helyezte 
:'ti :tz 1'!:!.\"I'Si'rld székhelyét (•s p:ípai vag~· apostoli eg_\·esülellé 
kik.:.':.' \'1\ .\D st•\1\11 kudl'líi lllOlli[H'OPI'it'lj:'t\·:tl pedig a Szelll 
l ,·.,t T Egyl'súll'lt•l an H· l.'· a lélekhalászás müvénck egyik leg
il:tlll:tlús:thh léll,\'l'ZÜjl' a Propaganda alá hci~'czte és az Egy
Ilúz lri\·atalos szen·é,·é Ll'lll'. :\lásil\: nC\·czclcs társulal: a llil
ll'r,il'szliíl~ \lilúnói Púpai lnlézelL' (lnslilulum Pontificium .\lis
sion:triorum ', :11nclyl'l a púpa Hl2H-han alapított. Ez az intézel 
111issziús kYékt·n~'ségl'l~ kil'elé is kamalozlalni akar·ja. ~cm szé
lt•ri'rll'lén mííl~üdnck lagjai nyolc missziós állonuísor1.:?:l 

~~ l>r. 1.-élq~,,·h:'lzi .J.: i. m. 
~~ l.é\:t\ ~1.: i. lll. ;,~ii. l. 
~. l. é\' a~ ~l.: i. lll. .-,:n l. 
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De nemcsak a misszws terüleleken dolgozik a szent l'{-l 
érdekében, hanem a kereszlény országokban Sl'lll téllenkedili:. 
Legkedvesebb gondolata az Akció Kalolika. amelynek honi 
missziós tevékenységél, kifelé is kamaloztatn iakarja. Nem szé
gyenli hevallanL hogy a hierm·ehia clvilágiasodását csak a 
világiak eg~·házi szellemmel való telítése hozhalja lwi~Tc. Papo
kat, apostolokat Krisztus m·szágának: úgy zúgja ez l. a kiáltást. 
hogy el kell jutnia a legeldugottabb hel~·ekre is. <'Ha nem veszti 
el julalmáL aki az úr .Jézus legkisebb tanílYányának egy poh{u· 
hideg vizel ad isJ micsoda jutalmat nyerhelnek azok, akik eg_,. 
ifjú ll'vila tiszta kezeibe a ~f('gváltó vérén'l telt kelyhet adjál\ 
{>:.; neki az emberi békess~g és holdQgság váltságának hemnt:t
túsában így segédk~znek ?.·:'24 

.\ missziós l}_gyek hathatósabb eWmozdílásúra az ~gész 
í1illerjesztés ügyét Xaveri Szent Ferenc ollalma alá helyezte. 
Kis Sz(' nt Tt'rézt pedig a Szent Péter Társulal . patron~jáv:í 
lelte. ~Opus S. Petri.) A földi támogatás bizlosílúsá1·a pedig Pl
rendl'li. hog~· október ulolsóeWlti ,·asá1·napja missziósnap ll'
gyen. .\. missziós hírszolgálal Pgységesílése mellt>ll pedig Hú
mában AGENTJ..\ FIDES néven sajlóközponlol létesített, anwl~· 
üL nyeh·en küldi szél a missziós hírt>kl'l az t>gész vil<ígba. 25 

.-\z 1 n:~:J-as SZl'lllév jubileumi bullájában: Ql"OD x u PE H 
mmulla ,,Cogilaliones eon,·ertant homincs a tt'I'I'eiiis fluxis
qnl' n·hus ... · ad l'clt•slia pe1·peluoqum• mansm·a. Pi"mkösdn· 
kiadott <'onsliludójáhan «QUOD Sl ~PEHIOHE AN~<> ·-han misz
sziús lánggal ,·ilágítja meg a Szt>nlatya papjaink és hín'ink 
szh"él; midőn imádságukal kéri a missziók javára. s azon óhajál 
ft>jl'ZÍ ki, hog~· a szenlévet kif~'.il'Zetten misszi~s é,·nek tekinl
sék. Az oltár és ken·szt szetetetében g~·ujtsuk láng1·a szíviin kel 
és vigyük szél a missziók szereleiének szcnt tüzét: l'l'('(' \"os 
omncs . . . flammis accinti~ amhulalt• in lumine ignis ,·estri 

Isai 50~ :l t. p• ·.Életünk folyamán lll'lll gondolunk elég gyal\r:tn 
atra a nagy felelősségre, mely mindnyájunkal lt•rhel azé1·t. 
hogy egyl'Lien lélek sc kárhozzék el a mi mulaszlásunk~ vagy 
nagyll'lkűségünk hiánya miatt, hogy egyellen hithirdelő se kény
szerüljön munkájál abbahagyni az eszközök hián~·a miatt. ml'
l_,·eket rendelkezésükre hocsájthatnánk. >i 2 i 

Gyfunülcseiriíl isnwrilt'k nwg i.íkel>~ --- nwndja az I r:'ts. 
lia tizenhét é\" gyümölest•il \"izsgúljuk. szinle hildlenkedn' :'ti
tunk meg, a multhoz képesi ,·éghcvilt roppant (•redmények ciii l t. 
.\z Egyház .)~() missziós mt>gnyilatkozásából 211 XI. Piu5 pú
pára esik. :\Iéi tán megérdemli ő a missziós pápa elnevezést. .\ 
mis~zic)náriusok száma a különhöző hilterjeszW c<tyesüldek 
révén~ -- amelyeknek azonban XI. Pius voll a mozgaló lelkP~ 

21 XI. Pius pápa apostoli körlevele a kal. papsiigh:JZ. 
~-. \'. ü. Xcmzeti li.iság. 19:19. fehr. lll. 
~· \'iola .M.: i. m. · 
~; ~emzeti ( "jság. 19:19. felw. tu. 
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a halála után összegezett statisztika szerinl hatalmasan meg

nün·kl·dt.'ll: 14.239 külföldi missziónárius-pap, 6.937 bennszülött
pap, 15.97H szeminarista, 10.000 dolgozó testvér, 55.349 apáca. 
1 fi:J.l30 tanító és hitoktaló volt; összesen: 266.025 evangéliumi 
munkás. A megkereszteltek száma tíz év alatt: 1~_,330.629-rő) 
21,1-13.328-ra cm('lkedett. E számok mögött igen sok pápai in
tézkedés és intézmény küzdelmes verejtéke csorog. Többek kö
zötl: I. kínai zsinat· (1921)~ a hat apostoli delegátus kreálása: 
az Agl•nlia Fidl'S (192t) megalapítása, a missziósnap intézménye 
;: t H26), a ])('kingi kalolikus egyelem megnyilása ( 1927), a Szent 
( ~yörgy eg~·etcmen a missziológia mcgszervezése ( t9:i2J, a szent
é\· mozgalmai, a különhözö kollégiumok, alqpítása, a misszióná
riusok uniójának mcgszervezése, stb. stb. ~Iind egy-egy mér
füldkön· annak a l'enségcs útnak, amcly('n a missziós _pápa 
cliíhhrc vitte a hiUerjesztés szenl ügyét. 

lg~· ll•húl az a pápa, aki Hómában maga akarta a benn
szülöll püspükükcl felszl•ntl•hti, aki a kcreszté~y országokban 
:íllandúan a missziós intézmények fl·nntartására buzdított, a 
111 issziókhan pedig az utúnpóllásról gondoskodott, - -· úgy az 
inlézményl•kcl, minl a papság sz:ímát illetőleg, -- m'rtr életéhen 
l:íthall:1 })('ér·ni saját hátorságárwk és lankadatlan buzgóságának 
apostoli \'t.'lésél; nwlyek a Pax Christi in Rcgno. Chris li jegyé
hen szh·t:ík magukba örök értékeikel ... 

Fr. Hupcrl 

Szavalókórust a lelkipásztorkodásba. 

~ emrégl·n egy újságban egyszeríí r·ajzol láttam. .\1-am
,·onalas, l'gyüléscs. rohanó kocsi, a volán mcllell ülö alak ko
mol~·an ír .. \ kép ala ll esak ennyi állolt: Klió. Bt•szédes képben 
a jelen rohanó élt.•iét fogla meg a rajzoló. Fölöslegt•s ill ntinden 
magyar~ízal. Korunk t•z, ilyenek vagyunk mi. Ez a valósá_g. Dc 
:1 ,-~tlúsúg sohasem az igazi. .\ kell, a va16ságnak valósága_, ahová 
fel kell ('11H'Itl'lnil~ Plllll'k a zürös kornak is ha a maradús, a fenn
:'tll:ís igén~·ériíl le rwm mond. A papság ennek a kell{) világnak 
:1 tlllrnl.-ús:l. az islPni vil:ígha l'meliídií jü\'l'IHWrwk alapítója. 
( :sak az a kénh.··s. tudja-c alakítani. Vajjon megtudja-c fogni 
a ma papja lwr·út '! ~h·gér·zi-P az új lehelöségl'k kínálkozó ide
j{·l az l'gyhúzi Pill hl' l' is? .\. \·ilág fiai megérczlék már·. Hendczés, 
SZl'l'n·zés és hasonló szavak cml~gt.•lésc, erről beszélnek. 

s{•gl'l 
ll :J ll"\' 

'"'· I'IISl. 

.\l i Phhííl a lúg~ ál nyúló képbiil esak egy kcwszcrü jelcn
úllílunk elíí: a lünll'gvczetés míívészctét. Sőt, még ez is 
l{•r. l'lllll'k is l'S:tk t.•g,v eszküzél ,·ázoljuk I'Pl: :1 szavalókú-

~· \'. ü .\poslolkum i. sz. 
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.\ rádióközvelílések során ünneplések, Hínlelések tenné
szeles velejárójának érezzük már a tömegek kórus~l.l, az üte
mes, pallogó szavalókórus!. Honnan jött? Ki találla fel'! ~fi! 
~em te. se ő. ~li kiáltjuk együtt, mi dagasztjuk orkánná. amit 
l'g_v nagy torok lelkesülten jelszavunkként felénk t·(~pít. Ez a 
többesszámú nénn<1s a fellaláló. De minek ilt fellalálóról be
szélni'? .\ tömeg a magasabb vát·oskultúra nyomán mindcnhol 
üsszen·t·iídik. A régi Róma Panem ct circt>nses-1 halloll. ~la 
másl hall. A városi utcákon régentt· csak a nép rinlllla a fúra<\ 
a király ne\·ét, ma hangszórók n'csegik: Du ce \·agy ll illt•r. ~l\· ag~· 
.\lindenl vissza~ Ahol a szenvedélv a lelkesülés cimhor:í ra lel. olt 
születdl és olt él ma is a szavalókórus. 

lk nézzünk t>gy kicsil mél~·chhre. kénlésl"mk mél~·ehh 
megértése érdekében, nézzünk szeméhe ennek a varúzsló szónak: 
tömPg. Tömeg van. Aki a töt·ténethölcsdök, a kullúrhölcselet 
írúsail lapozza, megdöbbenve n·szi észrt>, hogy mil~·en élesen 
látták és látjük ezek az emhet·ek az emberiség fokozód«'> ellömc
gcst·désél. Héges-régen észrevetlék a komolyahh szcmlélök, hog~· 
a reiwszánsz. reformáeió. a francia l'ot·radalom. s újabhan :1 
na_gy háború egészen kicseréllék a vil4got. .\ jell•nség eliittünk 
t>rt>ll m~·g, mi már tu~ljuk a g~·ermek ne\·ét. Tömeg mindí.~ vol_l_. 
nwrl az emhl'l' társas lény.· A esalád, törzs. faj. -IH'lllZd lt>rml-
szdes l'lrendl•zödés. A társadalom középkori, rendi :ílal:tkul:ísa 
is eg~·t·tH•s fcjliídés eredménye, mely mint egész nem színklt·n í
lelk el az t'gyén vonásait. Személ~·iség kiizösség. eg_,·m:ísl 
kil•gészílií. rendC'zcll szt•rn•s indílúk t·g~·heesl'tHiülést· ,·olt :1 
rendist-g .. \ ma képe mást mulat. .\nnyi tömörülés. lúrsul:í'i :dig 
Yo!l mt."•g. minl múma. Dc itt a kü1lakílú lénvczü múr nPm az l'lll
heri m i'volthúl forrúsozú. És ez a szo<"ioll1giai érlelemtwn n·ll 
tömeg. .\ tömeg jelenli azt a laza emhcrközösségl'l. :llllt>lvtwk 
kgjl'llegzl'lt>sehh l'ajl:íi az ukai esiídülel. :1 nt>ziíki',zünst;g 'szín
húz. sporlpúlya;. a fol'I':HiaJmi tömeg \:iskolai példúja a i'ralll'i:l 
forradalom Pút·isa t-s a szen-ezell tömeg. amil~·l'll a nwgszern·
zl'll proldúrsúg. Yag~· eg~· polilikai púrt. .\li a jdlt·mzl'•kt· 
l'Htwk a lönwgtwk ·t .\ tömegben a fclsiíhh eszmei t-s Prköll-si 
lén~·cziík halúsa hállér·he szorul sokszot· egészt>n a kikapcso
lúsig viszont az alsó emht>r. az üsztönök. a szt•nvt>dl'·IYvk 
folwzollan. sokszor t>gyent>sen eg,\·eduralmi eriíkkel érd·tiyl·
si'llnek. · .\ lünu·gl'l nem az :1g_,., h:mem a \·elií irún.Yílj:l. :1 kl
llll'g nem inll'n<'iús. hatH'Ill emtkiús egység írj:1 S<"ltillz 
.\nlal. 1 .\ tünwg kifelé lún·a-nyilva úll minden r:'llwl:'tsn:1k. 
clll'núll:ís nélkül az agilúciú. jelsza\·ak. Júlszaloli karjaiba ,·l'!i 
•_nagút. K_ultúrális életélH'n lúlszúlag a jaYak talúllitlZI\ szi41'1l'·n 
el a lll:ll emher .. \ le<"hnik:l t•zt•r <"Sodúja. a 'í:1jlú. :1 · l'il111. 
a nyeln·k. urszúgh:dúrok ,·úlaszfal;linak Ieondúsa seoítik l'l.'ín·. 
lk Yiszonl az is igaz. hog~· e javak Dúriusai. a li'lnH:'g tTlú'dl'..;i. 

1 Idézd Blúzmi!'h .1.: .\ nagy ;,zlill\ 1:!!1 J:W. I. 
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személy~s értéke állagban lefelé zuhan. l!s bármennyire fonákul 
hangzik, a háborús tevékenységek közölt a mentés ~mlegetést•. 
mégis meg kell találni a biztos kivezető útat. újra a népvánrlor·
lás viharaiba bátran benyúló Egyházra van szükség. :VIert eddig 
esak az Egyház tudta a közösségi kapcsolatok helyes bekeríté
sével az egyéniséget megillető lehetőségekel kimérni. Errt· van 
ma szükség. Vessünk egy pillantást a közösségi alapon álló M
lamformák óriási erőt'~szítéseire és megértjük, mily kevés a 
lelkipásztori munka a polilikai és különböző részletérdekek sza
kadallan s nagytömegű özöne mögötl.2 ( Pátt•r Hangba) Jh·rl. 
rtlvid út, kényelmes mód, kevés munkára áll csak kötélnek a li)
meg. Későbbi megbírálás alapjául azonban sohast•m mt'!Wz
helii a fegyelemkeltő, ébreszti) kezdet. .A lömt•glwz férküzés 
ezl'r kínálkozó eszköze közül: rádió, sajtó és állaláhan a propa
gamla mai pszközl'i köziil egy a szavalókórus is. 

Sokan szerelnék a szavalókórust a kommunizmus talál
mányának elkt•reszlelni. Kétségkívül a munkás és ~gyéb izgalá
sok sok keserű szólamot csallak ki az emberekből. Sajnos. a 
IPlkellt••' agitátorok kezén. iigyeskedésén idegt>n <"élokért lt•n
diill ft•l a tömeg beszédt•. Azonban éppen a lelkiJ>ászlornak nem 
szahad elfelejtenit> és éj>pen Krisztus .J>apjának kell haqgsú
l.voznia. hogy az Eg~·ház éW orgonáján sohascm hiún~·zoll l'Z a 
r·egisztl'r-változal. ez a tuba mirabilis .. \ régi orgom1kat is idéin
kint úlépílik. Nekünk csak át kell csoportosítani ezt az új ll'
heWségPt és akkor ismét nyert ügyünk van. 

~Icrt az Egyház. noha tekintélyi alapon álló. morwr
dti lurs szern•zel, a nagyközösség kizárását sohascm isnwrll'. 
Sajnos. a szavalókórus, állalában a kiabálás, a lúrmás tünwg
nyíh·:ínulás képzelé,·el társultan .iul eszünkbt•. Pt•dig ha a lé
nyeget tartjuk szem előll, t•gészen más színben tíínik fel. Töml'(J 
nyúl le, lümeg emd ki l'g!Jiit/ér::és/, egybelzanrJolódá.d a ld
llH'ffbiíl. Ez a szavalókórus ll•lkt>. Ez lH'dig az Eg~·ház szt•rlarlú
saihan nH'gigézü míívészl•ltd él a kPzdet óta. Régt•n talán ml>g 
jobhan élt. Egy példa rá: Csak Pgy püspöki mist• voll és azon 
jl'll•n ,·oll minden hívő. Kriszlus-helyPlles vezt•ltt> a híviJkPl. 
f·:s a hí\·iJk közült oll voll a papság kórusa (kisl•hh. nagyohh
remh•st•k ), az Pl6érwkesek, a töhhi ém•kl•s, a hh·őspr·eg. a hitújon
<·ok. :t 'vpzeklök. Küliln szen•p szl·r·int megoszlúd,·a l'gyl'
si'tl\'l' adtak kifPjl'zésl im:ínak. kéréstwk. l'g~·szú,·al lslendí<'sérl'
lüknek. 1::s ezzel kapluk mPg lulajdonkl'•ppPn azt a nag~· li"lhhll'
lcl, amil az Eg~·ház ezen a téren hír és amil a ji"J,·íi papi em
lwrének kdl szebbn·, jobbra kihontania . 

.Az Egyházhan a tömeg szaván mindíg a mél~·ebb ll•lki. 
lcrmé~,.ttiddti vil*t:: igé~ye zeng. A jelen idők szavalókúnts;ti
han ell.itM'H'dés. ~~ytíi~jJl'i. polilikai" pártszenvedél.v tombol.. túl
i'ülöll nemzetieskedés izzik Krisztus serege is beszél. de m:ís 
n~~·~·en, _mús hangzón és a célja is egésn•n más. · 

2 ,. • (), 
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.\zonhan a két·dés csak most mcrecl igazában elénk. .\ 
kc'rdé-. ez: vajjon a ma i ko r emlJl·t·e a v i! :í g i fl• l nmuláso 1·: meg
mozdulások dieusúlyozására megkapja-e a lelki igényeinek ki
t•légílésél. ~la már a szt•nlmist> se jelenti azt a fölségl'S élményt, 
amil esl'llt•g régt•tt. Sok a kismise . .\ gyorsiramú isll•nliszll'IPl 
11em hííli Ie a lútó-fulú, közönséges l'mhcrl. l~ppcn nálunk jel
legzetes lüt·ekn~s figyPiheW meg. Magyarországon van a lt•glöhh 
f.!nekt•s nagymist• . .\ nu1g~·ar Pmhcr szerel hilnL hallani. Ez lö
rek,·és. amitwk kit>légíldlt>nségél mulaU<~, hog~· a jó ön:g hívek 
a prédikúdús ön•g-mist."t·p is rámondják: sietell a pap. Talán 
ezen a ponton kapesolhaljuk ide a lilu~gikus mo7:galom célkitií
zésl'il. ~lissa n•citata. közös fl•lplgl•lés és, lilm·gia magyan1zal, 
ofi'Prlorium: pax a miséhen~ a nép kúnon-éneklése a lell}J>lom
han eg~·szeri lekinll'lt"l' is lll'mde szítws beszéd a közöss~gi 
megnYilalkozús mellcll. 

· .\zt."t·l IH' n•ssen ránk kövel senki. fj dolgok ezek, az 
igaz: de hog~· a kor ,·ajúdúsa itt is érPzlwli~: a gyako•·lal Yil~,gíl 
ni. ~légi~~ mit lehel a lelkiJ,Úszlor? ~londjon óket·eszlét~~- misét·! 
'i'ol.iuk ,·issza az idül ,·agy kélezt•edén·el? X (.'111 .• \z l~gyhúz sz i
tárd alapja hizlos fogúdzú pont. mégis a multon to,·áiJIJépüllll'l 
:1 jön'í .. \ szayaJókórus lierPszlén~· érlelemben vé,·e helyet k<~p
hat '' littu·giúhan,, amennyiben löhh megélés~, hclsőbh kapcso
latol teremi. Csak a liözös szpnlmisék. szenlúldozások mind(•nkil 
l'g~·bl'fogú. zúrl misemondúsa: egységPs szenléneke llll'nnyin•l 
több átütő: elevenítő l'ről gyakot·olna. Gondolkozni h·heltw at·
r·úl. hog\· minl kellPIH' nu•Holdani J,t."ldúul l'g\· litániúl. TP"VÜk 

•.• ~ & ~L 

fel. a pap halksza,·ú. ~lit jelent ilyl·nkor a twgy(.•dúds Könyü-
rügj l>retlünk egyhangú ismélelgelésP. (.•gyediil, im·okú<"iúk nél
lilH. Eg~· Púll'l" mondolla \"olt. hog~· missziús IH"széde alatt a 
lllq .. !lm<"súlúsJ·úl Plmélkeddt {•s ezzel kapesolalhan elimúdkoz
l:llta a ~lialyúnkot. .\ megfl'll•lií lwl~·(.•n hirtelen t"éiiH"szakílol:
ta az imúdkozókal. ~Iilyl'n mús voll ulúna a llll'ghoesúl[ls ki
l'llll'l{•sl>n·l az l"t imúdsúga ~ 1::s ill a ldkipúszlot· pontossága. 
i'lsszeszt·ddl n~·ugodlsúga az igazi huzgúság szelleméh(.•n tud kü
zi'lsségi halúsl elérni. :\'ekí'mk tH'm kl'll lünwgel felhajtani, 
ll-mplomunk húla lsh•mwk: úllalúhan népes. Csak felvilúgosíl:ls. 
fl' l rúzús. SZl'I"H'Zl'll eg~·hl'l'ogús kl'll. -

lk ha \·alaki a sd•ll'S\'Úitozatlr tünwgotgona magasahh .. 
sz{·lt·sl·hl• nwgnyilatlwzús:lil is kl·zl>IH' nwri \'l'nni.. annak nvílil,; 
ilH'g ig;tzún :1 sz:l\·;tlúkúrus nu:•lységt• .. \z egyhúzi {•lel. l'J.~~·l's.tHl'li 
sz~·n·l·zl'li llll'gmozdulúsaihan oly sokn:·tíf: hogy szitÜl· l'g~·músl 
,·.,., a sok l'rnnl'p. g~·íílés. üssz(.•ji)n•ld. I~s ez az igazi munkalt."t· 
q~~·-<'g,,· júlt·eJHh·zl'll sz:n·•llúkút·us külön lwszt."d nélkül. ill 
mindenki lwszél . felt·jllwll'tl(.•n élményként ivúdnt."k a IPikek
ill' . .\lilyen halúsl ,·últana ki a Crédo szantlúköt·us<L Tl·.,vük fl'l. 
yan l'g_Y iskola. llúrom J"(;sZJ"l' oszl\·a. magas. ml>l.v. l-s k~·zt."p kú
:·usra l'sopot·losíljuk. Eg~·üll lagoltan mondjuk: lliszek p.r,· 

! stt·nhl·n .. \ szenlmis(.• latin szÜ\'t',l{l' ug,,·an kifl:jl·ziíhh: Credo iit 
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unum Deum. ::\lajd a mély hangok folylalnák: a mindenhal(, 
Atyában, a jelzöt pedig egy külön csoport emeli ki. ü egy Fi~iban 

a középsö szólam mondja, jelzl5il először a mélyhang színezi. 
a meglPstesülésl a magasabb hangokra emelkedés fokozza föl. .\ 
Szentlélel{ a magasabb, eselleg kicsinyek kórusán szc)laljon meg 
és változó, Pgymáshakapcsolódó Pgyültes mondja a HisZl'kt•gy 
\'l-gél. 

lnw. a mt•gszokoll hitvallás, egy ünnep kerele és larlalnw 
lt•sz. X agy diinyt•, hogy nem kötik rögzítell szabályok az elö
ad:lsl. H<tlásos, hogyha a közösség csak egy-két mondatol fííz 
hele az t•gészbt•, vagy csak ismélli imill-amolt. Xem kell ehht•z 
fölüslegps kombinálás, szavalgalás. ::\lindenki a saját· hangján, 
a meggyiizödés kal~pácsával pörölyözzön. Aki t•zt eléri ... je) úton 
ját· . .\z ilyen lelkes kililhís nwglalálja a ,·iszhangol a hallgatóság 
ll'lkél>l'n. Lt•lkt•s papok fiatalos lt•mlülele kell ehlwz az új mun
loi:ához. :\lagától nt•m nu•gy. Tanulni. nwgfigyelni mindíg kdl. 
iXéhúny kérdést nwgváligíl P. Zsámá1· .Jenii S . .J. l'j dall <'. 
künyn·. ugyancsak l'mlíl kél némel munkál és közül Pg_vnéhány 
kezdi) szantlókórusl: ::\lindíg újuló lalqjon já1· ill az t•mhl'l' . 
. \ kénlés azon fordul meg, vajjon a ldkipászlor minl n•zelö irá
nyító tud e lönwgmegmozdulásokra kisérő kórust találni vagy 
írni. Tud e kórust Pgybeöl\·özni, vagy helycsebben bt• tudja e 
szt·n·t·zni hín•il, növendékeit rátermett kántorok, tanítók, nt•\·c
Wk, vezt'lők, segítségéveL ÉW hangszerek, magas, mély hangolá
sli léleksípok lclkt•s, lendületes harmóniája a szavalókórus. Is
ll'nadla. más \'ilág hangsm·ára állítolt lelkt'k hangad6ja. irúnyí
lója a lt•lkipászlor. 

Célunk nt•m lelwl a szavalókúrus g~·akorlali alapvetést• . 
. \hhoz l'lsősorban gyakorlat, sok lapasztalal kell. Egyébként 
pt>dig indulásra sziíkösen elég a meglé,·ii irodalom. Csak t•gy 
li'u·létwli szt•mponi kínálkozik még írásunk fonalára. Szenl Ft>
l'('llC Atyánk Naphimnuszát Ll•slvérl'i dal os ajkára bízta. To
,·áhhá gondolok a ft•rcn('cs vándorszónokok szabadtéri hl'szé
cll·ire. a keresztút-járásra., a betlehemes . grt~('ciói kará('son)'l'a. 
Csak kiragadott apt·ú képek ezek, a fert>IH'l'S szellem Pil'\'t•n lük
ldl-sl-biíl. X em kt'll hizon~·ílani. hogy a ft•n•tH'l'S sz<'ll<'m sem 
iclegl'kPcllwl a lönwgrl'halásnak ell()) az új fot·mú.iútól. Siíl. :tz 
t··IC'I lm·:tft·jliíclií von:thín az i'lt·ük fl'rl'IH'es. korszt·rií szt>llem
nPk nwg kl'll fognia a lúrmúzú lönwg k(•zél. szh·ét. hog~· a gyot·s~ 
lwpkc~d~1 hajszál úh·úllsa az égi béke holclogsúgának nyugodt 
lu·n·sesct•t•. 

Dr Schütz .:\ntal a :\lagyar 1::Ielerlí lapjain írja:• : ... lör
ll-nl'lhöl<-sl'lelileg a holnap társadaltnál a legnapéntl szemben 
lil-l mozzanal jelll'mzi . .\z egyik a reneszánsz óta törléneli lé-
11\'t•ziín! ll·ll individualizmus likYidálása és az egészségPs köziis
s(.gi gondoltanak új. eri)ll'ljes térfoglalása; a másik. met·ii jl•h•n
\'ilúgi icll•úlok hállt~rht•szorulúsa transz('endens, clsösurban val
lúsi t•szmények javánt. Tl'rmészetes, ez az új feladat bátor ld-
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úllúl~al kíYán. Talán nem lé\·edünk, ha a papra és elsősm·han a 
l pl készkt'dii papságra gondolunk. Egs esöpp a lengerht•n. ('gy 
kikezdés a lelkipásztor nemes erőfeszíléséhcn. eéltuctalos. lé
lekal:!kíl{J fát·adozásában. a szavalókórus. ~('lll t'öltétJen. az 
igaz. mé11is hasznos ('melőkar. csak emberére, lelkes papokra 

t'> . . F c.• • , vár. •r. ,,emwn. 

T ARCA 
Vince gólyája. 

t'gal a kis kulya az ud,·m·on. J\.i,·án('si fejek k:Hidildl
nak az en•sz alól, csitítják a kis jószágot. d(• hiáha. :\~·ut·ga 
fiúcska szalact ki, t'ölné~ a húz szemüldükén ü W gólya l'(>szPkl'{' 
Í's elkiúllja: 

.\nyám, röpülnek a kisgúlyák! 
Kisz:llad a mama is és nég~· aprúsúgúYal nézi a nég~· 

gl"dy:tfiókút. 
fiúnap lüsz szenl .\na. Jg,\· YÚrluk nunk IS, hog,\· 

d;oi'Únl m:í. I'Üpíínek. 
.\ljön a kél szomszéd:tsszon.'·· nwg:íll néhány júl'úkeléí 

és nwsl már ('gész kis sen·g nézi az indulúkal. .\ két gúlyaszü
liíl nem za,·arja a kh·áncsiság, sem a lúl'ma. ToYáhh öszliinzik :1 
fiókákal. Egyel-cgyd höknek :tz ap!'úsúgol~on, de nagyon Ú\':t
tosan ~é-s Yigyúz,·:t. S persze mind(•z a fészek IH.'nsejéln•n {•s 
széles }H'l'l'lllÍ'Il türlénik. :\('111 is l'epülés ez még~ <'sak szúrny
pr·úhálgalás, de mégiscsak első és ezután a töl>hi oly hamaro
s:lll kön·l kezil~, hog~· megfig~·elése nag~·-nag~· odaadús l ld,·ún. 
:·.z azonhan dologidöl)('ll leheletlen. 

Yince mindíg büszke nJIL a gúlyúkra. Télen a fészkük
iT. laY:~sszal a gúlyaszülékre, nyáron pedig a kisgúl~·ál,:ra. ~ l'lll 
is <"soda .. \ nég_,· l >a ru-gyerek köz l ií Yoll a legün•gph}J {·s így lw 
,·:ti:~ kinek: hál neki Joga van így szólni: A mi gúlyáink. Ezt 
:1 jog:í.i a szomszéd g_Yerl'kckkcl szl'mhen nemesak szó\·al. lw
lil'lll tl·ll<-1 is nwg,·(>di .. \ki JH•dig lll(··g <·zek ul:í.n is <"H's:írolj:l 
:1 g,·,j~·úk:ll. azt YirH'l' kitiltja az lllh·:~rukiJúl. Ez a ll·gn;1gyolll, 
hünlclés. ezért ezl rilkún is alkalmazza. 

Egy' hét mullún a l,:isgúi,Yál~ már a letö mindt>n rÍ'szél is
merik. Csal~ eg_v gúlyafióka úll búsan még a fészd,:hen. ~cki
neki rugaszlwdik ö is, ue mindhiáha. Yiiwe nagyon merrsaj
n~ílj<~. IliYogatj~, ll~psol n.ekL k:.daJl_j:ít dohá!ja fcl~je, de a0ki~
golva nem akar chnduhu. 
·- ~ -'lulnak a napok, a ldsgúl,,·:ík ruúr a rélt·e is kijúntak. 
l"sak egy gólyafi<lk áll húsan a húzll'liín. Yinee nem 'nézheti 
tm·áhh a kicsi Yergödésél és lestü·rkéin·f l{>tráért indul. 
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:\lit akartok fijam, m·a a lajtorjáva? 
\'ince möglaníjn n kisgólyát röpííni felelik egy-

No, maj én is scgitök. 
Fürgén lép Vince a létrafokokon, föl egészen a házte

Wig. Eg,vik kezével a nádha kapaszkodik, a másikkal a gólyát 
fpnyegeli; hesseget neki, dc.· a kiesi csak nem engedelmeskedik. 
Y i neén kifogni nem lehel. J .ekapja vihar,·crL kalapját, elö
szür csak a szelet hajtja vele, dc mikor a gólya így sem röpül, 
feléj<' dobja és a kicsi ijPdlcn a földre ereszkedik. Ott már egy 
s<•t·eg gyerek roha n feléje.· és rögtön elcsíp i. Vince egy kettö
re a földön terem és Júbaközé fogja a gólyát. ~fert azt külön 
ldr is hangsúlyozni. hogy az i) gól:vája. 

Hozd csak ide fijam, hagy látom, mi haja~ 
.\ vizsgálatol nagy érdcklödéss<'l nézik a gyerekek és 

igen elszomorodnak, mert Vince mamája azt mondta, hogy 
ke\·és ~~ rüpülö tolla szt·génynek és így talán nem is tud majd 
':\ a~vasszonvkor a löhhh·cl nwnni. 

· · <i'vakorlalozlassuk~ -- adta ki Vince a leventézési 
parancsol. _i.'öl is dohtúk egypárszor .Jancsit. mert ezt a nc
n·l szavazlúk meg neki a vizsgálat közben, dc Orzsc néni rájuk 
parancsoH: 

Vigyétük ,·isz a~ X em szahad kínozni! 
.J :ul<'si fú rad lan érkezell föl a fészt'khe. pihegett, sz inte 

sírt a fészek alj á han; \'itH'P íg~· is YÍgasztalta: 
X c sírj .J an es L maj édösapám mögcsinája hónap a 

sz:'i!·ny:ul:tl -- löhfH'I is mondoll volna. de mát· jött hazafelé a 
liihhi gt'JI~·a és még \'ineP scm merlc a lélt·a tetején megvár
ni :1z ürq.(ckel, merl n~•·ekediist•k azok, legalább is úgy mulatják. 

:\ agyasszonynap rPggt'lén mút· korán fönt voltak a Daru
g~ en·lu•k. \' úrlák a gúlyúk h:tzaindulásál. Kiváncsiak voltak, 
hogy mi lesz .J anesiv:tl, hog_,· an viszik cl, mcrt ö még csak az 
úliomú!'.ig ,·olL az ml'g ll'gl"üljl'hb l'g,v kilóméler hozzájuk. .\ 
~úl\·úk azonhan lll'lll indultak. 
· · Biztosan müg,·:í.rik .l anesit - mondla Y ince, de azért 
t·zl maga Sl'lll hilll' és íg_,. lon'd>hra is szakadatlanul vigyáz
túl\: :1 ~ÚJY:Ík:tl. 

· \'t:·••re Isl\·:'tn kirú 1'- tl:llli.Úll vaoy n\·ok\·an ••ólva ,·v-
:--. • • ~.. ,, ~ v • 

il'lll nH'g a falu L'i',Ji"lll. '[ikor n Daru-húz l"ülé érlek, Vincének 
,·.!', h:tr:í.lain:.tl' még a sz:íjuk is lúlva Yotl. annyira néztek a 
li:í.zldíín·. OIL álli m:ir füll'nwl L t"cjjcl, szép sorban az egész 
,·salúd. Janesi is ... Fülszúlll:tk .... Janesi is. )[egkPrüllék vagy 
11l'•gyszl'r a Daru-lanyúl és sl'hcsen a többi ul:ín húztak. A gyc
rdu·k nézlék a kis ('sapalol. Kalapjukkal integeltek utána. 
lú·i"llll'k. hisz Janesi is l'lnwnl. 

. I l ogy hirl:1 a kis büdös -- szólall meg a szomszédék 
h·rkója. \'ince azért l'g,,· kicsil sajnálta a gúlyákat, különiisl'n 
.l all('Sil. 
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l~di'lsanyám. ugye \'isszagyfuwk. még .J an<"sit>k? 
\'issza há. fijam. ~[os még <'sak g~·üleköznek. 

Va16h:m. már ismét az állomás föl6ll vannak t>s egyt•
IH'Sl'll a Daru-ház felé tartanak. .\mikor a gólyaspr·eg oda(>r~ 
f6lhangzik a gvel'l'kt•k sóhaja: 

.J ane'si; gn·rl' 16. ugvse hirsz le l'lllll'nni ~ .T an esi 
lényh·g nag~·on h<Úul kuJ1og.-· de nwg kell adni. hog~· bírja, 
lt•gahíhh is úgy látszik. 

lsm(>l roniul a gúlyasl'reg. dP nini. .Janesi ki,·álik a t•so
porlhúl (>s ll'száll a ll'liíre. A gye n• kek ikül nek. J an esi pl'd ig 
s1.omorkodik. HPnu·gü inakkal a fészekbe meg~·. h·ül. Föláll ... 
l'jra Iei-.J. majd kiugrik a fészekh{)) és újra a töhhi ul{tn indul. 
.\l:l<"sonyan röpül ... Egyre alacsonyabban. A gye•·elwk ul<lna 
rohannak, \'incl' nwgy elöl. Kár volt a f:íradságérl. merl .Jan
l'si új•·:, Yisszafordult ,;s megint lH'iilt a f<'szt•k))('. Lrhúzódúll. 
Bizon.v:íra sír·t. íg~· gondollák a gycrekrk is. nwl"l nag~·on , .• _ 
ga sz la ll [tk: 

:\l:u·agy n:ílunk .Jan<"si .. Jú lüsz minálunk. maj fo
gunk néköd sok békát. 

Janesi lényJpg Yígaszra szorull. llll'l'l nlinlha megér·ll'l
ll' volna a beszédeL föláJlt; kilépell a lPWre s nézPlt k('scr\'l'
sl'n aJTafl'lt>. amer·n• szü)('i és lestvé1·ei clmcnll'k. \' úrl. Hál ha 
nem hagyjúk ill, IPgal:íhh nem ('gyedül. S hogy igaz:ín il~·t•s
félél gondolt azt ékest•n bizon~·ítja már az is, hog,· egész dél
l'lüll kéllúhon állt. )>l'dig pihenni a gólya t.•gyhíhon szokoll. 

.\mikm· miséről jötlek n népek. lényleg megÍ'I'kt.•zcll szél
sl'IH•st•JI húz\·a a két szülii. :\lindt.•n kiirüzés m'lkül .J ancsihoz 
szúlllak. Csürükkt•l körültapogallák. Kt•lt.•pellek 1wki: majd :1 

kéméii.\Tl' sz:ílllak {>s .Jan<"siYal a közéJ)l.'ll utnak indulink .\z 
l'~ész Daru-<"salúd. a szomszédok és sok rúéríí t.•miH•J' ki'lllll\'t•zk 
n'1eg ezt a nagy szt'l'l.'ll.'let. · 

Lúm. t•gyiHll'k {·rit•. Ck is l'll.\'iJ'l' szt•J't'lik ('g_,·müsl. 
.\Iig széled l azonhan szél a néziík ki,·ún<"si seJ't'gt' . .l an

már llll.'ginl a leliín állt Í's húsan nézett szüll'i ulún. \'im·t• n·l
ll.' a gút~·út észr(\ mel'l ií .J an<"sit mindíg YisszaYárla, nll'J'I .l :111-

('Si h<'il'g. nwrl .Jnn<"sil müs~ •·ossz emhPJ't•k nwg ls üln{>k. ií 
pPdig m:1jd gondozz:L hoz 1wki halaL hékúl és mindenL min
dl'nl. F('n'll<' hú('si :1 gazda is kijüll, hog~· l:íss:L 111<'1'1 húlh:1 
lll'lll i-. .Jan('si jüll Yissza. lk l{•nyl(•g .l:IIH"si az. 

llúl anyjuk. (·n IH'IIl lom. mil ('sinájunk t'\'Vl.' a uúl\·ú
Ya. :\Ios·. ,igy nyú1·on <"sak nwglüsz. dt' t61(•n. ho\':l l~sz.i'd·.:. 
mind i'1ldjük. Tühh gond lösz e\'c. minl a g~·crökül~e~ 

:\laj csak müg lösz Yalahog~·an --- szóll SZl'líden az 
asszony. 

:\lúsnap korán n·ggPl lll<Íl' megint húrom u{)Jya úlll a 
húzldiin. ~.h·gint es(~l~olózl:.t~ a n~aguk. módján é; k·t~ll'lll'lll'k. 

:\cm akarJak a flJUkal tlhan1 ezök a gúlyák~ így 
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költötte, köszöntölte alvó családját Ferenc bácsi. Pár pilla
nat aluli az udvaron az egész család. 

-- Édösapám - áradozott Vince, - biztosan azér gyüt
tl•k vissza, mcrt azt akarják mondani, hogy viseljük gond.fát 
.J ~mcsinak. 

-- Lölll't -- szólt a gazda. 
-- Látya, hogy súgnak a fülibe Jancsinak, hogy lögyön 

jó. lögyön szófogadó - motyogta Ilonka. 
- - Biztosan - hagyta rá az anyja. 
De nt•m így történt, mert a kéményre álltak és nekivágtak 

az aranyló légtcngcrnek. 
Yinec nlindcn vigyázzatosság ellenére a kazal tetejéről 

integctelt .Jancsi után. Nem is akart l~jönni, mert ö ott várja 
nw g .J an esi L nw rt .Jancsi ugy se bír elmenni, .J an esi beteg és 
leszédiil a magasból. És akkor a más emberek agyonverik 
.Jancsit. Ut• .Jan<'si nem jött vissza ... .Jancsi elment. 

EWször megsiratták a gyerekek, majd mcgszokták gó
l~·a nélküL b~í•· mindt~n órában megemlegették :\fajdnem min
díg gólyázást játszottak. \'ince és Ilonka volt a két gólyaszü
W, a pólyás Imre n> It .Jancsi, a hároméves Pisla pedig a gazda. 
\"ince és Ilonka is sokszor, nagyon sokszor visszament Imré
'~rt a szckt'rig t's ott mindannyiszor búcsúztatl~, megkönnyezte 
és hh·ta ,·issza Pista. Igy ment ez egy álló hétig, amikor reg
gd ism{>t nwglálla Ferenc bácsi a tetőn .Jancsit. 

Egyt•dííl maradt a gólyafiók, de milyen egyedül: bár na
ponként hékázgatoll, mégis szintc szemlátomást soványodott. 
( )ktúht·t· ,·ége felé már azért megbarátkozott új helyzelével és a 
házbeliekkt.•l. Ilonka nwg is foghatta. Vince persze emiatt fél
tékeny ldL még verekedcll is, de mindhiába, az iskola öt any
nyira ll'foglalla. hogy állandóan nem lehetett .Janesival. O per
szt' ráért volna, dc a sok jobbra-balra dülö vonaL majd pedig 
az áhé<"l- és twm utolsó sorban a keménv szülöi kéz munkára 
sarkall~t. .\ gúlya azért lovábbra is az övé volt. A Yince gólyá
ja . így hí\"la mindcn elsős elemista, vagy nem tette be lábát 
az tuh·arha. 

Sajnos non·mlwr végér·c megjölt a hi<leg, .\ndt·ás-n~pra 
Jll'dig m:ír IH·,·és hú is cselt. Jancsinak az idil]árús twm volt 
ínyérl' .. \ \"Íz hidl·g, nPm llll'J' hl'lt.'menni, a kölespép: húshulla
dt-k annyit':t ízellt.•n, hog~· nem akar enni. 

- - ~lit l'sinújunk má ,·eled - pirongalla a háziasszony, 
llll't't igazún nag~· gond volt .Jancsi. Hiába tömték bele a jó 
g~·l·t·mpk{>ll'Jlokl'l. még a tt.•jbedarából is csak alig ,·alamit nyelt 
ll'. Bt-kúl. kigyúl. pedig mosl már tahiini nem lehel. .\. gyer·et... 
lu·k i"lsszl'l'm·kúllúk az l'gész udvart, de úgy látszik a készlet 
J.;il"ogyoll. Ifalal is alig-alig lehet fogni, nwrt a víz hidPg és az 
iszapha hújnak. Igy pedig .Janesj megfagy éhen. Ezért aztán 
(•lhatúrozta a gazda, hogy beviszi az istállóba.- Hamar n•kt'SZ-
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tett neki helvet az ökrök mellet. --- .T ó helP lösz. még séláh al 
is. ha kedve ~tartva. -

Ilonka vezf.'tlt> bP .J an cs it az új otthonba. f)p n gólya a 
világért sem nkarl ott maradni. Rikoltozott. összP-vissza n•r
tc magM. 

- Yigyélök ki és hát anwdd!g bírja. bír·ja. Legalább 
ne mink döglesszük mög. -- És kit>ngedték. EgyPncsen fészké
be röpült. nt>m is jött le csak cstt>. Bizon~·ára akkor is a hasa 
hajtotta. 

--- Elsiibb. be a ketrecbe, - szóll a gazda s rögtön he 
is lclll'. dc megint csúnyán rikoltozott és doháll:1 magát. 

Erigy no. osztán maj mcgdilgh•sz ~ - :\(ost is Pg~· p
sen a fészckbc szállt. 

Halmi anyjuk. mit gondútam én. lwtüszüm a fészkil 
is. hMha úgy mögmaranna ~ Szúljalok <"sak a szomszédoknak. 
me1· cg~·magam nem h írom~ 

El is jöttek szh·pscn. hisz mindl'nki szt'J"l'lll' .Jan<"sil. 
Dc kcdvcztök má annak a gól~·ának. Ft>1·kú. Lassan 

má külön házat csinúlok neki -- l:í1·mázott az Plsií szomszéd. 
-- Hál val:nnit kü n·le <"sin~·:íni. :\lit szónak maj la,·nsz

szal az örf.'gök. Tíz é\·ig laktak minálunk. mindíg nwghü<"süt(>J, 
magukat. mosl mink szomorílsuk mög ükd? Xt•m vilwlték d 
szilg<'n~·t. Xt>m ,·(>tünk ,·éh•. ha JH'lll \'t•J·jük ag_von. (~~·t·rlck no~ 

Lt•<"súszlallúk sz~>t·n killélf.'n a fészkel. .fan<"sit JH'dig 
Ft•n•JH' hácsi hozta It• :1 n_,·:ll:íhj:íhan. ~Pm is rugdalóclzoll. 

l"lyan c mind a g~·eriik t•·éf:ílkozoll a h:llsó szom-
széd szpn·li ha <lnjk:íják. 

.\ f{>szekhen Janesi pg{>szen megnyugodott. Szinll' üi·fllt 
új környezpl(>npk. Egész kis lán~·é•· lPjbt'darát nwgt'\'l'll. majd 
félr<'hillt•nl fl'jjcl hallgaltn az ökt·ük kériidz{>sét. 

:\(ásnap dcct>mhct· p)scjén sz{>pcn hullolt a hú . .fan<"si 
l'Wszü1· csak az ajlúhól n{>zi. majd a küszilbn• {til (>_s johhl:íh:í
Yal nwglapogatja azt a l'ur<"sa fph{>t·s{>gl'l. .\ gazela sz:ín~ázni 
hívja. ()p .J all<'Si fé) a l't•h{>t•ségl()J. még a l"t•ggcJ il is )w n n t'o·
g~·aszlja cl. .-\ rt•ggPli ulún Ilonka íg~· számol bP mamá.i:ína k: 

f:dl'~anya . .Jancsi lwlüg .. \Iig akarta a h<~k:íl nwgiinni. 
pedig az ulols!'1 ,·olt. Tü\'t~ li'•ll'mk mindi'lnl. dl· m:í li'•hh h{·k:l 
nines . 

. \ köYl'lkl·zü napokhan a gúlya m:ír esak llll'h•gy{>ríí úJ
lati húst l'lll'll'll. En·ll is dt• <·sak nuíjal. abból is kt'\'l'St•l .\ 
mész:íros ndla ajándékha Ilonk:ínak. YitH'<' pedig mindPnnap 
<'lnwnl érit•. 

Decl'mhPr kilt•JH'l'dik{>n m:í1· n m:í.i is kifogolt .I:IIH'sin. 
~cm Plle meg szokoll kis pm·<'iújál. Csak t•cszkclcll. 

Héjáha l'Z az id() nt•m lt•Jwköd valú~ Dl· <'sal-\ hit·d ki 
még húnapig. Tal:ín húnap r<•ggPl m:í müglat·l :1 j<'g {>s fog
halok neki'HI békát. ,·ag~· h•galúhh lühh halat. 



43" 

Minden óvatoság ellenére, Vince is megtudta, hogy Jan
csi beteg, hogy komolyan beteg, mert nem is eszik. Ez pedig 
már városon is rossz jel, hát még falun. Odateh•pedett gólyája 
mellé egy kisszékre és hiába volt a szép szó, a szidás. Vince nPm 
ment iskolába. · 

- Maj mögmondom én a tanító bác~inak, hogy a g()
lyám beteg vól. Nem hagyhatom itt. Igaz-e .Jan<"si, tH' haggya
luk itt? Mingyá müghalná, hat itt hannálak! 

Ilonka és Pista is leültek bátyjuk mellé és sorba kér
dezgl•tlék a gólyát: 

-- Mi bajod .Tancsi? ~lond mög hun fáj. mid fáj'! .\ l'e
jt'd fáj? Itt fáj, igaz-l' Jancsi'? --- tapogalla a gól,va nwllét 
Pista - -- öregapának is ott fájl. 

.J an cs i nyugodtan tűrte a vizsgálatot, nw l~· talán eg{> sz 
nap megtartolt volna, ha délben a nutma ebédre nem viszi ~~z 
orvosokat. Ebéd után pedig már Jancsi nem volt az istálló
han. Hiába kutallak a gyermekek föl mindent, Jancsi eltiínl. 
Estefelé azonban már nem lehetett eltitkolni a gólya új laká
sát. Annyira könyörögtek, rimánkodtak, hogy megmutatta édes
anyjuk .Jancsit az ·új szálláson, a nyári kon~·háhan .. \ jó 
HH"'Iegt'n nyugodt volt Jancsi fészek nélkül is~ Ft'rt'nc há(·si 
mégis hehozta, mcrl feküdni, betegen feküdni, legjobb a nyo
szol~·:íhan. A gyPrekPk ismét mellé ültPk és vígaszlalhik. 

- Csak hónapig bírd ki, édesqpa majd Plvisz az ot·
\'Oshúcsihó, oszt nwgg~·ógyúsz . 

.r ancsi azonban reggel rí' üt·ükrl' elaludt. Hiába vo H a 
nagy gondozás, a sok aggódás és szerel et. N em erre az éghaj
latra szülelell. Ezt Ferene bácsi és Orzse néni meg is értették. 
d<· a gyl•rekek nem. Amikor meghallották, hog~· .Jancsi nincs 
az élők sorában, dsőbb ecelért szaladtak, hogy majd annak 
szagá,·al magához térítik. :\lik or pedig .J an esi továb h ra is moz
dulallanul feküdt, melléje ültek és hangosan sirathík. 

- Látod .Jancsi, mér nem gyütté be hamarább az is
tállóba? ~[ér nem ütlé több tl·jbedarát '! Mos mil sz ól maj u 
anyu kád? Sír ám ma.i. ha nem talál m1lunk. Azér IH' féjj. maj 
sokszor mögemll'gelünk ám! ... 

J g~· IH'szélgPill'k .J an esi lPll·mén·l a g~·l'rekl·k. 111 í g édt•s
:q)jut a kerthen a gólya sírjál ústa. 

l )ecl'mbl·r tizedikén reggel kilen l' órakor a Daru-lanya 
udvat·ún szomorúan húzta három gyermek a kisszánkót Szo
morkodlak, künnyezlt'k. mert Vince gólyája, .Janl'si feküdt 
rajta. 

~[árcius tizenhetedikén megjötlek .Jancsi szüll·i a lizen
ncgy<·dikszcr. ~ll'gálllak a kéményen, majd végigballaglak a 
tl'Wn, megnéztl'k lüzt>tl'Sl'll a l'észkPt, h·j<Htek az udvarra s 
még az istállóba is hcnéztl'k. Kerestek valakit. Orzse néni oda 
is súgta Vince fi:ínak: 
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Lútod, kcr<'sik a .Tan<'sil. ~[ utasci mög nekik a sírjál! 
Gyertök utánam, maj mögmulalom Jancsi sírjáU 

A hangos szóra azonban a gólyák megriadtak és a ké
méuyrc szálllak Ujra végigsétáltak a tetőn, majd pedig körö
zés nélkül útnak indultak. 

:\lönnyetök - kiáltolta sírósan Vince - ne is gyer
lök vissza soha, soha többet, ha nem nézitek mög .Jancsit, az 
t' n gól y ám at~ 

I::s azóta a Daru-ház szemöldökén üresen tátong az i)si 
l"l-szek. Ollhagylák az üregek. merl a t'iúk örökrt' ottmaradt. 

Fr. Alajos. 

Élelünkból. 
J ú ni us 2j-Löl júli4s ö-ig. Megújult klel"iküLunk: meszclt~k a swbákal. 

Hálás köszönet érle elöljáróinknak.. akik gondoskodtak róla. hogy szép, 
tiszta. fehérre meszel swháinkban kellemesebben érczzük magunkat. Ezzel 
együtt álestünk a nagytakarításoD is . 

.Júl. :{--li. Vizitáció: Fiíl. P. ~clwil"id1 Bonan-ntura, lesh·éi"-.JH":JVinl'i
:"tnk volt lartom:ínyfönöke jött küzénk. hogy szeretcllel javítsa. atyai támo
gatásával scgílse a hozzáfordulókat Szel-elelel horolt s mint a Familiához 
intézett szavaihan mondolta: igen meghatolta i.ít is az a szerctl•l és hizalom. 
amellyel i1·ánta voltunk. Eredményes munkájára Isten hösé!.!t~s áld:ísc'it 
kértük. s ígértük. hogy im:íinkban nem feledkezünk meg jó Vizitálor 
.\tvánl•ról. 

· .Júl. 7. P. Imre és P. Pacifik, a most végzcll Aty:ík közül utolsónak 
hagyták el az .\lma :\1\atel·t. hogy apostoli lelkülettel foglalják cl új helyüket. 
ahová az f·r íilwt meghívta. Szen·leltel veliünk Wlük búcsút. 

.Júl. lU. Z{trdánk nagyl•ünyvt:'írának I"CrHlezéséhez ma fogiunk hozzá, 
mert ettdig szinte megl•özelílheletlcn l'endellcnséghcn hevert. llámm cso~ 
portra oszlottunk, mindcn egyes ('SOPOI"l elkészítell egy szoh:it. rendezte, 
kartolékozta. :\l unkáok irányíl:ísát P. l noe lekto1· Alya és P. !\lagisztet· látta: 
t.'l, - Egyhen a magunk kis klel"ik:ílusi künyvtárát is rendbeszcdtül;:, nagy 
munk:tha került. de sikerült az aránylag kis S7..obában a csaknem négyezet· 
kötelel ügyesen t'lraknunk. Ezzel aztán val•:ídónk nagyobb részét kilöltötlük, 
a sok kartolékozús s1..erzök és címek szc1·int. ,·al amint a mü ra jol;: szerio ti 
elrendezés sok idiít vettek igényht•. Könyvt:írunk rendezése nag~·részt kön~·,·-
1:\J'Osunk és .Jusztinián teslvér·ünk hozzáé1·tését dícsél'i . 

.Túl. 21. Egésznapos J.:it·:"rndul:ís a :\l:ítl'áha. Szcmerl.:éll az csíi. dc 
jú hangulatunkal nem mntolla d. Végül is az csíí únta meg s l.:isüliill a 
nap. I><"·lulútr lllt''.( kaptunk u~.,·an t~gv kis zuhan.\"l a n~·almnklla. de mirul· 
ezt felejtette velünk a nap sok szép élménye . 

.Júl. lX. Fíil. Im-c lel\lor· .\t~·únk ncn•mtpj:ín liél·tül\ a _iiis:ígos Isteni, 
:íldja meg Ot az ifjús:'Lg oklal:ís:íhan ldfejletl huzgós:ígiiérl. :\h·gkiiszöntük 
köz,·etlen jós:íg:íl és mcgél·lt-sél. amellyel az egész é,· t'ol~·am:ín hennün
l.:et részesítet l. 

:\ug. i. 1\ünyvtÜI'I"CtHICzt;s ht•l"cjezést-re egésznapos kil':índul:ís'ial üdí
leltük fel bcpomsodolt tüdönl\d. Ye!·íifl-nyt•s itlíi \':ÍI'la a kis hadi scrcgl'l 
s vidáman daloltunk eg_\·ütt az (H'e.~ :\[,úh·a madaraivaL Kint l-1·czzük csak 
i1lazán. mily nagyon };:cll szel'clnünk az Istent. aki ezt a t•sod:ílalosan széJ) 
,· . ._ kedves természetet alkotta. :\findcn l'íísz:'tl. minden kis ho!.(:ír· Ohozzá 
'<>zet. az 11 kezt• munká.i:íl dí<"sl>l'i. E!,!t!'iznapos lddndul:"l'iaink mellett 



a nyár J'olyamán több félnapos sétát rendeztünk többször kimentünk i'li
rödni Sólymosra. ahol tetszése szerint ki-ki fürödhetett akár a l<is belon 
mt.~dcncéhen. akár a tóban. Sétáinkat nem ertvszer elöljáróink jóvollából 
l<ellemes uzsonna tette még kellemesebbé. r.. · 

. Aug. ?t. A legszentebb ~l_!dományból szom,jasan meríleni vágyók 
Jus csapata crkezett kozénk: megJottek a herényi filozófus testvérek. Oröm
mel •. iötlek s mi szeretett~l fogadtuk Melchiades. Jakab, Vendel, Neméz, 
Ignac. Illés. Oktá,·. Leontm. Jusztusz. Béda Semjén és Atanáz testvérftn
kt•l. Egyheu ké1·tük a mindcn kegvelínek ö~ök Iiorrását adja me" nekik 
a kitarhis kegyelmét. hogy megkezdett tanulmánvaikat' szt.·•·encsé;en he-
J'e.iezhessék. · 

:\ug. 2:1-:m. O•·ökf'ogadalomra készül() tPsLvéreink Martiszter Atyán)( 
vezetése mcllett megkezdték Jclldgyakorlatailmt. Klerikátunkat szent ko
molysál! és áhítatos csend ülle meg ezekben a napokban. - Harmadéves 
testvé•·eink. vagyis az újak. egésznapos l;:irándulásra mentel;: Sólymosra. 
Persze nagyon sajnálták, hogy az öregek nincsenek velük. me1·t íav nem 
mehettek f't•l a Kékesrc. · · "'· 

Aug. 29. Pelbárt és Oszkár testvérünk megújították <'gyszel'fí l'oga
dalmul,;at. l'Z csak hevezető volt a kön~ll,;ező nap ünnepélyéhcz . 

. \ug. 30. Fogadalomtétel. Orök ,jegyesi hííséget. fogadolt az Crnak 
~izt'nkét testvérünk. pévszcrinl F1·. .\lajos. HóhcJ'l: La io!!. ~lih:íly, Cecil, 
Gergel~·. Vid, Alpá1·. Hupert. Szilas. Crottt'rid és Szilviusz. Tizenketten 
ajánlotl:ík magukat egészen elégli :íldozatul az úr oltárára: tizenketten. 
mint az apostolo!,;, életük megjohbflására és lelkük megmentésérc vállalták 
véglegesen az apostoli életet: ,·h·cndo in ohcrlienti~ sine proprio ct in 
t•astilalt•. .\ megnaló szerta1·t:ísok alatt t·g~·m:'isi-•·t imádkoztunk. hogy adja 
meg mindnyájunknak a ió Isten a v~s() állhatatossá3 l,;egyelmét. -· 
Annál na~'ohh volt az örömünk. mert el.!..oen ezen a na_[)()ll hozta \'issza· 
a bécsi donlés anvaorsz~hnmkhoz Erdélv lÓ részét. Visszaf-oitott lélt>kzet-
tel hall~uttuk a r:ídióhúl visszatéi·t városaink névsorát ... 

Su•pt. :1. ~ru jüll meg a Tahula. Tudtuk m:ír előhb is a nagykáptalan 
fontosahh t.'J-edmény<'it és igaz szerelt>ltel üdvüzöl.iük új Provinciális Aty:'in
kat. Fül. P. Schrotty Pál. Ex-Dd-Glis :\tyút. A továhhi dispozíciókat a Ta
huláhól tudtuk mt.~g. Sz<'J-etettel búcsúztunk eddlqi Magiszter Atyánktól. 
P. Hon·:ith Zsigmondtót ugyanal,;kor lelkesedéssel köszöntöttül( ú.i Magisz
tt'J'Ünkt•l. Fiít. P. Ho1-v:íth Asztrik lekt-or .\ty<íl. aldt t'löl.iáróink hizalma he
lyezett élünlu-e Hendünk és saját lelki előmenetelünl;: javára. 

Szept. 5. 1\legjüil új Házfőnök Atyánk, FíSt. P. Hermann Hermene
gild Ex-~liniszter Atya. akit llefinilorr<í előléptetett volt HázWnök Atyánkl,;al 
C"vütt r11t.'lt>•• szereleltel küsz,·mtültünk. - Mai napon ismt"t •·ádiónk mellelt 
s;.oron••tuniZ mert a trhmoni héldvók ma estel{ le erdélvi h•stvéreink kezé
ről s tfi:ulal:nas C'sapataink hevomillak Szatmárnémelibe: 
. Szt'pl. !l. Veni Sancte . . . llizon"v mintll'n jóna~. ami mulandó. 
\'ége sza ka d <'~ryszer: val;:áC'iónk is D<' r H l,;~s h:ínatunkr~ m:í1· is ,·(>get~rt-. Sod~ 
sehaj! Kl-rt ük a Yígasztalót. ~ÍI'assza •·:mk l,;egyelnwl. hog~· az UJ Is lm la• 
t•szlenfWh<'n mindt•n nappal l,;iiZl'lt'hh _jussunk kitíízötl <"élunldwz. 

Szt'pt. tO. ;\la m:~r m~g i~ l\cztlődtek a pr<'lt>l,;ci,~k. , , .. 
Szt•pl. 12. l'ihcnes utan t.•des a n~·ugalom ... Jlleh·e laJIIIas kozht•n 

is j61 Psik az egyJHl))()~ ki~ánclulás. ~ga~. az ~d() is ~1~1 szomoroc~il<;, tal:í.n 
ií is a mulandóságot su·at l"· Ot•. nnnd.1árt ngasztalmhk. mert lűzo nap 
1»CrZst>l r:'lll k a magash(ll.. Yid:ím hangulatot terem l a :Pattog{) táhortííz 
I~ngja: ;\fclletlt'! melegedtiink s \'id ám n6tasz6val daloltul{: 

• Elhangzott a sz6. zeng az indul<) . . .» 

SZt•nt. 15. ciiol'llw ;\lildós ha l'clül a t'd<ete lov:h·a .... , Kömu-f's 
holdogs:íggal hallgattuk ·hon-gyarapít{) Korn!án~·zó l!runk hc~'onulását kin
I'S4.'S Kolozsv:írru. -- Imádságos lélekkel egyuti zengtuk ma nunden magym·
ral: Isl<'n :íltl meg a magyart! 
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~zepl. lü. :\Ideg szei-eleltel köszönlüUük Fől. P. Cyp1·ián J>cfinitor 
.\t.nmkat Ué\"ÜIUlepe alkalmából és a jó Istenlől azt kél·lük: éltesse sokái", 
it"júságunk. provinciánk és Renetünk javára. 

Szept. 23. !\leglálogatott lle1münket Fől. Tartományfőnök A.tyánk. Sze
releltel köszöntöttük l{örünkbe1~ minl szerelett Provinciánk Iggfőbb elö.Uár6-
ját és az ifjúság lelkes. odaado ba1·átját. Közvetlen szavaiban hangsúlyozta. 
hogy köztünk a szeretetnck és l'ínomságnak kell uralkodnia. merl csak 
így lesz hékés és boldog szerzctcsi életünk. Buzdítolt bennünkel a zene 
művclésérc és ígéretet tell. hogy az új zenekar megalakuh\sánal{ ~u!Yagi 
fültételeit hizlosítja számunkra. 

Szept. ~l. Belclilzlc örömünliel szm-elclt jú Pmvinciális Atyánk azzal. 
hogy a mai napm kil·ándulást engedélyezett, amil nem is reméltünk. Ked
Yünk olyan mlt_. _1nint az ~gbolt fölöttünk: ne\'elős, vidám és ragyogó. Fől. 
l'rovinciális .\tyánk is kijült láhorhelyímkrc Házfőnök Atyánk kísérelé
l•cn. :\. jó lsten fizesse m~g azt a sok. ió.l, amiwl minkel me~ajándékozotl, 

Okt. ~. Egyházirodalmi Iskolánk ma ta1·totta évadnyitó gyülésé( 
.\z Iskola \'ezelésél szerelett Magisztcr Atyánk \'etlP ál. akit örömmel üch·üzöl
tünk ebből az alkalomból és köszönetünket fejeztük ki volt Elnök :\t~·{mli
nak. Főt. P. Zsigmondnak a másfél é\·i szellemi irányílásért 

Okt. l. Szcnl Ferenc ünncpt'. ,\ Transilus sza\'ain elmélkedtünk iil·öm
Jumepünlilin: ·cFrancisce tuis p•·at•dhus auge tuorum numerum in caritalc 
Chdsli . . . :\léltó fiai alianmk lenni Szent Ft'I"Cn(· Aly:í.nknak. hogy eg~·kor 
mi b Vele iinendhessünk az égi dicsőséghen. 

Okt. 6. Arad gyásza a magyar gyásza. Fá.i az aradi tizenhi'trom és a 
li'lhbi vértanú. de ennél is jobhan sajt~g rnost. hogy .\1·ad rnt!g nem a miénk 
Imáinkkal se~ít.iük szl'n\·cdi.i magya•· lcsh·é•·cinlit>l a magyar seheli elviselé-
~t."·re. :\la újította meg fogadahuM .Jusztinián testvérünk. 

Okt. i. F6t. :\lonostory p•·éposl úr hf\'olt meg bennünket kis szüreti 
mulats:ígra. Küz,·etlcn jósi'tg:h'al. tréfás modorával vidám hangulalot terem
lt'lt ki•zlünk. A hagyomán~·ossá váló szürelek mind népszerűhhel~ lesz
nek. J ól mulatlunk. sokat daloilu nk. H :í l:ís l~üsziinct ezért Főt. P1·épost 
urunknak~ 

Okt. !1. Hi'tzi szü1·et. Biwny egy déleléíll t'lvégczlük az egészet. :\"agyon 
kt•,·cst>l adott. de egyehült sem volt johh termés. 

Okl. ~i. :\la tarlotluk a m:ísodik díszgyííli-sl az l'ht•dléíht•n az (~gt."•si'. 
Familia jelenlétében. Cgyt•sen üsszP:íllítolL tartalmas míísomnkkal hódol
lunk a mindcn népek Ki.-:íl~·:ínak. Jüiszlu" ldr:íly íinncpén. F1·. Vid. 

J ászberényi krónika . 
.Jun. :!:!. E napon zajloti It• izgalmas kei-clt·k kiiziJII az ünképziíliül·i 

':'da~z::ís .. \ 't'·gzelt lcsl\él-ek cllú\'ozni l•l'~szülnck ki'•ri'lnkhől és í.,,. a munl\a 
í':·•szlaj:ílwz ú i. J'l·is.., t•ríílíil dtv:z:ult"• t•mlluck sziil\séocspk. =·btk:ír leli 
11·. ~lakúr . .it·~,·z,·i l'r. Pl:'llt'l. Eg,\' új liszlsl'·gel is szent•ztii~lk. a nYch·lír.~é"el. 
amel ,Y a 1na~ya1•c IS stílus cfíillll)Zdilús:i( szorgalmazza. :\" \'l'J\;7ír Jl'lt <">fl~ 
Sziin:n,·. \'érusz h•sl\·ér húzna•t\' lelt. · · · 

)un. :!.-1. Gyúszolunk. Eg;': h:m·os ú.il .. '•l kidíJlt a sorhúL P. Bull,·ka,· 
.\n tal .. o !'l~~.. a l~ í··~·~ sdu~ok. nin<'s lühhé. J m:íd lwzlun k é1·1c. hogy eln.\·c1·.fe 
lstentol la•·adozasae•·l a JUtalmat. . 
. Jul; i. J~sll' l'~l .. nyn!c úrakor l'ogadluk l'. Schcirieh Bona\'enlura \"iz. 

t •en. :\ly a l. \lk I P. Sz u es Szolan Sc<'r. .\ty a ldst'·n·téhen kürúlj:íhan hozdin l.; 
1 s ele•·kezetl. 
. .JuJ. .to. l>él_llt'l} fél 12-1\01· híll'st'izoll el a ll:ízllil \'izil:ílor .\1\·:'ink. 

h IIIIIOI~·. mclyt•nszanto gondolalokkal mulaloll d a J'crcnees szt'I'Zl'lc" ·hefy .. 
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z~·téi~eli. n~i\'ollára. Legyünk izzig-\'él'ig szerzetesek. Szeressük hivatásunkat. 
:\e feleJt~u~ ~l. ~ogy a ~zerzetesi élet_ vérontás nélküli vértanúság. Ki'llönösen 
HZ egymas traott testvér1 szereletet kolötte lelkünkre. Majd megadta az álta-• 
Júnos teloldozást és a pápai áldást. 
.. Júl. 28. A i.YÖ!lyörüen ie!~í~z~_tett ebédlő azt árulta el. pQgy nagy 
un ne p van ma a hazban. P. \ tkarmsnak van a névünnepe. Szentmise·
<íldozatán elénekeltük a külön et·re az alkalomra betanult Halmos László: 
· Szt. Lászlú-misél». 

Aug. 2. Porciunkula. Különös élvezettel és lelki haszonnal hal}Rattuli 
meg ~lal'iún Atyának gyönyörű beszédét. Az ünnepélves nagymisét Fől. 
Kele István prelátus úr mondotla. • 

Aug. 11-18. Ldkigyakol"lat. A régieklől annyiban liülönbözött. hO$.Y 
Hz elmélkedéseket Főt. Guardián Atya könyvből olvasta fel. A megny1tó 
beszédet 11-én este ií maga mondotta. Figyelmeztelett bennünket, hogy 
ne engedjük mat"runkat megzavartatui a külső dolgoktól. hanem vonuljunl' 
a magány pusztájába és csak lelkünkkel lörő4jünk. 

Aug. 19. Lelkünk úJabb. szebb taJ.lasztalalokkal _gazda_godott. Meg
l:ilo,galtuk a heJyheli Allamt Tanítók~ző Intézelet és örömmef-láttuk azt a 
lázas le\'éJ.i:t.my szellemei. amely azon fáradozik, hogy hazánknak életre
,·alll. talpig l>ecsületcs tanítókat neveljen. 

Aug. 20. Szt.•nt István király ünnepe. Esdeklő lélekkel kön,yörögtünk 
u .iú lsh.•nlwz, tekintsen első szent királyunk érdemeire és segítse meg há
nyatot t sorsú népünket. 

Aug. 21. Tizt.•nkét test\'érünk hagyta itt Jászberényt és Gyöngyösre 
lúvozott a teológia lélekemelő tanulmányozására. Sajnos. a vakáció nem 
hozta meg számunkm a sokat óhajtolt zagyvai fürdést. mivel majdnem 
mindíg esett az cső. P. ~fagiszter is elkísérte öket. 

Aug. 2!l. Guárdián Atyán li l'elutazntl a huda.(lesti ,provinciai káJ.>lalanra. 
Izgalommal ,·ártuk a választás ldmenelelét. Délután sürgöny hozta hírül 
az örvendetes eredméf!yl. flogy Tartomán .. yfiinök Atyánk Főt. P. Schrotty 
PM. Ex-Det'initor Glis lett. ~lár eddL~ is sol~szor érezte a ferences i~úsá,~ 
atyai jósúg:íl. .sz<•t-elií _gondoskodását. Két:,jük. h<,>gy legyen ezután is szerelő 
.\ 1\·:ínk. szt.~retii szívének ~ézetévcl vezessen a Ma~assá,!Iok felé. Deo .gratias! 
Eg~·la•n g.n·•·meki hülaínk sz{tll Fiít. Hermann Hermenegild. v. Tartomány
fííllük :\t.dnk t'el{~ . .Jóságú!. sok I':ÍI'adoz:ísál csak a jó Isten tudja megfizetni. 
Imádkozunk is. hog,· l'izcsse meg mú1· itt a füldön is minden .ióval s szent 
kl'gvelmének holdogít{, üriimén•l! 

• Aug. :10. :\la érkt•ztck meg az új lt~stvérek Szé<'sényhől. Szereleltel 
fogadtuk éi ket. De müs okból is iiröm ért bennünket. Boldogan hallottul' 
az öt·ümhírt: Et·dély nagyrésze visszalét·t hozzánk. 

Szcpt. :J. Swmot·ú hít·: P. Akost. szerelett leetor atyánkat az elöl.iát·ó
súg llah·anha helvezlt.' út. házl'iínüknck. 

· ,Szcpt. 10. :\l<.•nyhét·t .-\t~·a mcgéd;czctt. aki leklorunti lesz. Adjon a jó 
Jsll'n sok l.;egyelmcl munkájúhoz. 

Szcpt; 11. Fiít. P. llet·~nann llen!1en~!4ild: '"'?ll tartom~n),"t'őnök atya 
t·ljl.lll hozzank. hog.'· mcgn~·1ssa a lanc,·c.t. De_lu.tan ~~hot·tactol mondo.tt. 
llh'~·hcn lclkünl.;rt' ki"lliitlc. ho~y a Szl•nllclek trnstentol ne csak a tudas. 
halWill a valúdi töliélell'sség malaszlj:íl is liét·jülc 

Sz~>t. 12. Y eni Sancte S11il'itus. G"·t·•·mcld léleld.:el liöu.yöt·ögt ünk 
a hl-t ai:índék lstenéhez a hölescs~ ."' jútnhors(J.!l. kegyelméét·t. 

Szl'pl. 13. )Jegl.;ezdőt.ltcl.; .az_ e}íiadás~k. ;\~ elsiís ~estvérek noviciálusi 
buzgalommal lwzdték meg az ulloresl a ltlozolta hm·lwthe. 

Szcpt. :Ul. Triduumot l.;czdtün_k _Kis _:-izent Tct·éz tiszteletére. .. , .. 
Old. :1. lk<"olleelios na11; l.;ömlovcztuk lll:J$Uilkat a csend lelket-ud1lo 

11l-nws:íuántl. Leültünk az isieni :\lcster láhához és szomjas szerető lélek-
1\t•l ('sít7Jgtfmk ajkain. Elmélkellési l~írg~·: Krisztns cg~·énisége . .\ termész<!l 
j., nwgélcnkült. Aranyos l.;évékhen znhógott u napsugár. 
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Okt. t. Szenl Ferenc Atyánk ünnepe. Gyet·melii szhünk 1!rzelmeklicl 
li~pte át a mai nap küszöbét. ~la minden t'er·cnccs lelkét új örüm. husvéti. 
allelujás hangulat tölti el és az a boldogító tudat. hogy .\ly{mk idke ma 
szállt az örök örömök hazájába. M.a újból. et·iísebhen rádöbbenünk arra; 
hogy ki is a mi Alapítónk. Hősies erényeinek ragyogása. vonzó ereje meg
acélozza lelkünket és egy szívvel kiáltjuk: Duc nos ad r·cgna polorum! 
A 9 órai szentmisén három szólamú éneket énekeltünk a Cantuáléból. Este 
triduumo! kezdtünk alapító szt. Atyánk tiszteletére. 

Okt. 8. Szüret. Vid~iman. boldogan élveztük a szabadság·~!, a szőliH 
és a hegy levét. Délelőtt és délul:in izgalmas lahdarqgómérkőzést vívolt 
a klerikálus nílogatott legénysége. melynek er·edménye egy tucat gólon 
kívül az :íltalános i1..omláz. 

Fr. Konrád krónik:í". 

Uzenetek. 
C.-;ík.mmlyú: Meleg testvéri öleléssel köszöntjük a Csíksomlyói Vil'ú

gok lelkes kis csapatát a visszatérés boldog napjaiban. l\lost mát• nyíltart 
~s kétsu•r-esen magyar lélekkel szolgálhat.iuk a ferences szellemet megn6w
kcdett Haz{mkban. újra szabad a magyar szó és a magym· 1"10ndolat. le
hullottak a sokesztendős rabság 'kínzó bilincsei. Kívánesi várakozással 
\"ár,juk levelüket és kedves lapjukat Fáradozásaikhoz a szebb magym· 
jövő kialakításáilan Isten kegyelmét és Szent Ferenc Atyánk :ild:is:ít kérjlik 
i~az szeretettel, a gyöngyösi Teológusok. 

Szombathdy: Orömmel olvastuk kedves lalljukat,._ amelynek legulóhhi 
tartalmas száma arról a komoly munkáról tesz tanúsÍf,rot. amelyet Irodalmi· 
Iskolájuk keretéhen fejtenek ki. Köszön.iük a .ió példát és munkám-serkcn
tt·st. egyheu sok erőt és kitartást kívánunk a további munl~:ihoz. Szereb·lleL 
üdvözül.iük kedves mindannyiukat! Pax! 

lcí.o;:berén!l: Az új iskolai esztendőhöz Isten áldás:ít kér jük. Kö
szönjük kedves ki'tldeményüket. Amennyit lehetett. itt közöljük Tov:ihhi 
lelkes irodalmi tevékenységükhüz sok erüt és kedvet kívánunk s decemlwrre 
várjuk az egés?.é,·i heszámolójukat. testvéri szeretettel a gyöngyösiek. 

Róma: A megnövekedett Ilaz:íhbl száll üzenetünk Hozzátok. )fásodik 
t>szlendö kemény munkájához er·iíér·t és ke~vclemért imádlmztunk számo
tokra. Levelcl<'kt•t nagy érdeklődéssei olvastuk Köszönet érle. :\ lovábbh.tkra; 
is kérünk henneleket. gondoljatok r{mk néhanapj:'ut. Sok pax~ 

Szerkel'ztésért és kiadáKért felel : 
a J.!)Üngyösi Ferencell Hittudományi Főiskola. 

Kapisztrán-Nyomda, Vác. Müvezető: Farkass Károl). 
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