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MA&YAH UMBRIA 
A FERENCES KAPISZTRÁN-RENDTARTOMÁNY IF.JÚSÁGÁNAK 
ÉVNEGYEDES FOLYÓmATA.- SZERKESZTIKa A GYÖNGY081 TaOLÓGUIJG~ 

Élei - ezüstmlse. 

A múló, lovasiető idő fáradhata.Uan rokkáján egyhangú vál
lozatlansággal pereg életünk. Csak imitt-amott szövi bel~ a,z 
emberi emlékezés, tisztelet és hálás szeretet aranyszálait, hogy 
szürkeségbevesző kis és nagy dolgunkat. porszemnyi életfmkné;k 
mégis világol jelentő eseményeit fölmérje és számbavegye. Ilyen 
aranyszál~t fűz most életünk egyszerű szőttesébe ez a szJvün.k
ből fakadó kis emlékezés is. Főt. P. Hermann H.ermenegild E~
minister Atyánk és szerelett St.udium Prefektusunk huszQnöt
eszlendős papi jubileumát ünnepeljük. Hódolatunknak, meg
hecsülésfmknek és gyermeki ragaszkodásunknak ezúton is jeiét 
akarjuk adni, amikor a Magyar U mb ri a jelen számát, lap.uQk 
nagyrabecsült Alapítójának és ifj(tságunk melegszívü Párfogójá
nak ajánljuk. 
· ünnepelünk és emlékezünk. Az ezüslmise· a pap életében a 
lélek és 3 múló idő ünnepe. Huszonöléves emberi, papi m\tn.ka 
lankadatlan szargalma érlelte meg benne legszebb gyümölcsét. 
Huszonötesztendő nagy és szép idő! Különöse.n nagy ·a legszen
tebh és fenségesebb emberi hivatás, az örök isteni szolgálatban 
ellobbanó papi élet számvelésében. Szerelett Exminister Atyánk 
emberöltőnyi nemes munkájának, töretlen, lelkes Istenszolgála
tának negyedszázados határmesgyéjén őszinte elismeréssel. néma 
tiszlelettel állunk meg és emlékezünk. Most nem az üresen hang
zó szó ajkunkon, hanem szívfmk meleg összedobbanása mondja 
cl, mit érez lelkünk, mit óhajt a szívünk. 

Huszonöt éve. hogy a gondviselő Isten sz;eretett Studiuni 
Prefektus Atyánkat a Szentlélek tüzes csókjával, a papi kenet 
hatalmat. méltóságot rejlő erc.•jével kftldte a lelkek töretlen 
ugarára. kenyérszcgő, áldástoszló munkára. (( Ignem veni mit
terc in terram . . . » A legnagyobb kincset, a lélek tüzét hozta 
a fáradt, lankadó cmbcrszíveknek. Elárvult magyar lelkek szán
tóvelőjévé lett, hogy verejlékében, könnyében, imájában vesse 

ORSZ. SZFCUfNVH'ÖNYVTiR 
Hirlapok-folyulf a:ok 
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el a megváltó isteni magol új, bőséges aratásrá. Tüzel hozolt 
és a huszonötesztendős kemény munkában tüze nem fogyott. 
Mert a legszentebb olajjal, az áldozalos, imádságos lélek papi 
olajával táplálta, óvta, védte. ---- .Tós:ágos Főatyánk soha ki 
nem apadó forrásból merítette élete mécsolaját: a pislákol 6 
örökmécs - papi lelkének virraszt<) jelképe mellell - hall
gatta, kérle az isteni Mesterl. 1\ csendes éji 6rák f:íradl oda
hajlásából hányszor lobbant lángra ez a szenl tűz, csak jó 
Prefektus Atyánk a megmondhatója. A huszonötéves papi éld 
mögött. tudjuk és érezzük, megannyi öröm és bánat. tengernyi 
munka. kilartó akarás, acélos lendület. emberi letörés meg 
újrakezdés feszül. Áldozatos papi lelke fényes tükörként ragyog 
most előttünk. Isten keze csiszolta ilyenné és most felénk tartja. 
Felénk fordítja, hogy bele lássunk és benne az igazi pap arcát 
keressük. 1\li bele nézünk ebbe a fényes tükörbe és fejlődil, 

fiatal papi lelkünk magára ölti legszebb \'onásait. 
Rá akarunk térni arra a csodálatos útra, amelyen szen•ll'll 

Föatyánk immár huszonöt esztendeje halad és osztja pazarul 
jóságkincseit Mi is az isteni szeretel .oszlogalói, lariszn~·ás 

papjai akarunk lenni, hogy bőségtarisznyánkból mindenkinek 
oszthassunk. Feddhetetlen papi. szerzetesi élctl' pedig a h·g
beszédesebb tanítás lesz mindíg számunkra, merl mi sem kí
vánhatunk szebb sorsot, élethivatást, mint hogy ilyen tiszta 
áldozati kenyérré őrlődjünk az úr oltárán öröli papi áldozat
ban. Akkor a mi életünk szenlmiséjében is úgy hangzik majd 
fel a dícsérö Glória, minl szerelett Exminish.•t· Atyánk Pzüsl
miséjében szállott az illatos tömjénfüstteL 
· Gyermeki szívünk egész melegével, hódoló tiszteletfmk 
imádságos ajándékával álltuk körül jóságos AL~·ánk l'ZÍlstmisés 
oltárát. Igaz szándékkal és egy akarattal kértük a legszentebb 
Főpapot, árassza cl kegyehné,·el, vígasztaló, erősítil j6ságá,·al 
szerelett Prefektus Atyánkat, hogy erőben, dPrüs lélekkel dol
gozhasson továbbra is a lel kek llll'gtwmesítésén é.s épít hl'SSl~ 
az Opus Dei fenséges tl•mplomát. Az ifjúságot s t'iHl•g a ~[a

gyar Umbriát, kérjük, tartsa meg eddigi szeretetében. Legyen 
ezután is jóságos Atyánk, támogatónk és tanítónk, hogy hf>ks 
vezetésével szellemben. léll•kben egyaránt gyarapodhussunk 
lsten legszentebb szolgálatára. Vival ad mullos annos~ 



K~LL& Y BOlW .&. VElWTÚB.&. 
TESTVÉRfr:NK MEGH&LT ••• 

. • . Elmentél. Az emberi fogalmak szerint 
nagyon korán mentél el. De a jó lsten gondolatai 
mások • . . Ahol mi csak kezdési, nekiindulást 
látunk, ott Ö már betelJesülést, befejezést lát. 
Az isteni mindentudás és mindenhatóság előtt 
mi emberek s annál inkább mi szerzetesek alá
zattal és hódolattal fejet hajtunk •.. 

Szlnte együtt indultunk neki az életnek. 
A gimnáziumban, a noviciátusban, a filozófián 
együtt voltunk, és cR&k most a teológián váltál 
el tőlünk. Azt gondoltuk és Te is úgy vélted, 
hogy csak rövid időre állított meg munkádban 
a betegség. Hiszen erős, egészséges voltál, szinte 
köztünk a legegészségesebb. Azért dolgoztál. ta
nultál annyit ! . . . De a jó lsten. máskép akarta. 

Te már elérted a célt, Öt, akihez mindnY:á· 
jan törekszünk. Hited tudássá, reményed valóra. 
vált és szereteted még jobban lángra kapott. 
Az. evi1ági ragyogás, csábítás, vagy hiú dicsvásY 
már Téged el nem érhet. Megtisztult, égi szemmel 
látod a dolgokat. Most már bizton tudod, mi volt 
az igazi érték, és mi volt az emberi kicsinyesség' 
hiúság, vary ravaszul takargatott. számitó önzés. 
Ezek Téged_ már mind nem érintenek, Te már 
közel vagy a végtelen Jóhoz. Imádkozz értünk, 
amiként mi is könyörgünk Érted, hoa;:y minél elóbb 
élvezhesd a mennyei boldogságot. 



Ferencrend a keleli unióért. 
«Az unionizmus - a leglágabb értelemben véve -- az 

egész világon megnyílvánuló törekvés, mely az összes keresz
tény egyházakat. hitvallá~okat, egyházi társulatokat. felekeze
tekel és egyéneket egyesíteni akarja egy közös egyházban.» 1 -

E meghatározás alapján, kevés vizsgálódás után kitiínik, hogy 
a Ferencrend több vonatkozásban is közel áll e szent ügyhöz: 
sőt az unionizmus legtevékenyebb zászlóhordozói közé tartozik. 

Ha az alapító szent Atya életél nézzük: egy képben ele
venedik meg előttünk az ö apostoli működésének és elhivatott
ságának központisága: a vézna, rongyos, alig embernyi Ferenc, 
az omladozó lateráni bazilika falát támogalja vállaival.2 Szent 
és sokatmondó képe ez Szent Ferenc Atyánknak. Az Gr .Jézus 
megalapította «Egyházát, de e szent egységet igen megtépázta 
tizenhárom század története: s talán azért született meg az 
«Alter Christus»,s akiben újraéledt az egyesítő isteni láng, s 
vele visszavilágítolt a mult egységébe s megjelölte a jövő lehet
séges útjait. - De ez a kép valóban a szent Atya életét fog
lalja össze: nemde midőn Spoleto felé tart, akkor is az Egyház 

. védelmében indul harcba, s midőn Assisi terein, Umbria völ
gyeiben békít ve prédikál: ugy-e akkor is, az egység, a béke 
az egyetlen főgondja?.. . E szent apostoli tüzet nem hagyja 
Ferenc kialudni. ~ azért Regutájában - az összes rendalapí
tók közül elsőként - külön fejezetet szenlel a misszióknak.' 
Talán Szent Demjén templomában történt csodálatos látomása 
lt)tlik fel lelkében: - «Francisce, vade et repara domum meam, 
quae ut cernis, tota deslruitur,»5 - mikor a missziós fejezetet 
írta. Tehát akkor, mikor Szent Ferenc előírta testvéreinkn(•k 
a missziózást, egyúttal parancsot adott az uniós-tevékenységre 
is: hiszen az unió is misszió, azzal a különbséggel, hogy az 
unió célja az egység, a misszióé pedig az egyetemesség .. Joggal 
következtethetünk ebből arra, hogy amikor előírta a nagyobhal 
a szeráfi Atya, ~ kisebbet is bizonyára beleértette. · 

A szeráfi Pátriárka fiai szóról-szóra értették Atyjuk ula
sitásait: amit bizonyít az is, hogy IX. Gergely pápa tíz évvel 
Szent Ferenc halála után így ír a Kisebb Testvérekről: ~~Bő
vel kedvén a gonoszság és kihülve sokak szerctele, íme az Or 
létrehozta a szerelett kisebb testvéreket, akik nem keresvc a 
maguk. hanem Krisztus ügyét, az úr igéjének hirdelésérc szen
telték magukat, leyyözue a tévtanokat, s kiirtva a halált okozó 
tévedések magvait.))s Alig húsz év mulva pedig lY. Sándor 
pápa így ír a ferencesekről: <·Ezek azok a férfiak, akik le
győzve a lélek ellenségeit azt óhajtják, hogy a katolikusok a 

1 dr. Szántay Sz.: Az unionizmus. 13. l. 
2 Breviarium Rom. Seraph. 16. ápr. 
s XI. Pius: Hite expiatis. 
' Regula Franc. XII. fej. 
6 P. Molnár A.: Ferences szellem, l i. I. .• u. o. 46. }, 
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hit. remény, szeretet kegyelmeiben erősödjenek, a hithagyák
nak utat nyissanak az igazság felé és a gonosz tévedések esz
lt.•lenségeit eltűntessék.» 7 

Az évszázadok folyamán a ferencesek még sok nemkeresett 
elismerő dícséretben részesültek. Hisz «a rend krónikásai há
romszáz ferencrendi nevét jegyezték föl, akik mint a Szent
!,zék követei, vagy nunciusai, az öt világrészben sokszor a 
lt.•gkényesebb ügyekben szolgálták a Szentszék érdekeit».s E 
nagy szám miatt mi sem vehetjük az uniós mozgalom eme 
ft.>rences hőseit sorra, s azért inkább a fő irányeseményekre, 
mint a nevekre és részletekre tesszük a hangsíllyt, s ezekből 
is '<Kele l» nagyobbjait válasszuk ki. 

A ferencesek uniós tevékenysége felölelte a keleti szakadár
ság minden ágát és behatolt központjaikba. Keletiek: l<~lind
<~zok a keresztények, akik valaha a római ·egyházzal alkották 
a kalolikus Anyaszentegyházat, de különböző szertartásokkal 
és liturgiai nyelvvel éltek, s lassan a Katolikus Egyháztól kü
lönváltak. akár keleten. akár nyugaton éljenek,»9 - most már . 
. \ kt.>leliek ezen meghatározása ráillik: az 1. örményekre, 2. sz(
rt.•kre-jakobitákra. 3. káldokra, 4. az egyiptomi koptokra· és 
:l. etiópokra (abesszínek). Központjaik a konstantinápolyi pát
riár('hálus, - amelynek különválása nagyobb jelentőségű volt 
bármelyiknél is, mert központiságánál fogva más pátriarchatu
sokat is: pl. az alexandriait, - magával rántott a szakadásba . 
.-\z antiochiai és jeruzsálemi székhelyek voltak még nevezete
sebbek: ez utóbbi az antióchiai patriarka fennhatósága alatt 
áll t. Ezeken kívül meg kell említeni a görögkeletiek között, -
a bizanci ritus miatt - (jóllehet szláv törzsűek) - az oroszo
kat, _bulgárokal és szerbeket, akikhez közelállnak még a ro
mánok is.10 

A franciskánusok keleten nem mindíg az «Unió» címén töl
töJék be hivatásukat. de közvetve azt szorgálták «keleti misszió
ikkal», amely igen hatékony eszköznek bizonyult az unió elö
ké~:zílésére. Talán a mai módszt.>rlani vizsgálódás hibát talál 
munkásságuk mikéntjében. mégis azt kell mondani" a ferenct.>
sek megtalálták és járták mindkét utat, - amely ma leginkább 
ajánlott az unió erdekében, szorgalmazták a tömeg visszatérí
tést•f<et. s személyi kapcsolataikat is felhasználták az egyesel< át
térítése érdekében. Egycsílö törekvéseik: az uniós-zsinalok_on 
jutottak sikerhez, ezeket azonban kivétel nélkül gyötrő mnnkák 
1whéz erőfeszítései előzték meg. 

Igy az örményekné/ll a ferencesek 1246 óta működnek. IV. 
lll<'e pápa (1243-54) Orlai L6rincet a «béke angyalát tt.>ljes 
hulalommal kftldi az ormény patriarkákhoz és püspökökhöz. 

7 u. o. 
s Holzapfe!: Handbuch der Geschichte des Franziskamml., 213. ~s 
P. Molnár i. m. 140. l. 

9 P. Theof. Harapiu: Quaesliones orientales. 
10 u. o. 1-4. l. 
u P. Lemmens: Geschichte der Franziskanermiss!ont•n, :12---::3. l. és 

Holzapfel i. m. 213. l. 
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Igazi lendülethez jut az uniós tevékenység Montecorvlnoi J á
aQs közbe1épéséve1, akit II. Hayton azért küldött Rómába, hogy 
IV. Miklósnak (1228-92) - aki az t>Jsö ferences pápa volt s 
rövid négy évi müködése- alatt több, mint 2000 okiratot adott 
ki a misszió és unió érdekében 12 - számoljon be az örmény 
heh· zetről ·és hozzon új abb segítségt.•t. A király kérését csak 
V. "Kelemen (1305-14) tudta teljesíteni, aki egyúttal Já
nos testvért, - akit az ör1nény király ((az Isten angyalának 
nevezett - az örményföld apostoli kormányzójává nevezte 
ki: aki 1307-ig fáradhatatlanu] tc1jcsílclte szent örállá
sát, mikor is nagy lázadás alkalmával megölték. V. Kelemen 
ekkor ismét az 'áJdozatos lelkű ferencesekhez fordult, s elküldte 
követségbe Cassagne Pétert es Terdona Dánielt, akit késöbb 
Tarsus püspökévé lett. - XXII. János pápa (1316-34) kiván
ságára örbelyeiket átengedték a domonkosoknak. 

-XII. Benedek pápa ( 1334--ll2) a fl•rencesek közbenjárására 
A:vignonból segítségét ígérte az örmény királynak, az egyiptomi 
&zultánnal szemben. A segítséget kérő örmény követ utagávai 
bQz.ta az elszakadt ormény egyház monofizita lanainak össze
fi;Jglalását 11i pontban. Ezeknek helyes kiigazítását és c~Uolását 
a; ferences Tiibris Dániel adta meg. Az 13-ll-ben összeült ör
mény, zsinat és a későbbiek is Tabris könyvét vetlék vezér
Ü)l.lalul. 1346-ban (YI. Kelemen megbízásából) két ferences ment. 
el J\Z unió további ápolására: helyzetük azonban a szaracénok 
elönyomul~sa folytán mindinkább tarthatatlanná lett ... 
. Jelentékeny szcrepet töltöttek be a franciskánusok a kop-
toku visszatéritésében is. 1439 augusztus 28-án IV. Jenő pápa 
(1.431-47) P. Sarthanoi Albertet Egyiptom komisszáriusává ne
vezte ki. P. Albertnek - 1440-hen - sikerült Alexandriai János 
kopt pátriárkát rávenni, hogy kövelekl'l küldjön a florend 
zsinatra. A patriarchatus egyesídését 1-l t 2 február 4-én hir
dették ki ünnepélyesen Rómában: a S. Maria Novella templom
ban. Ez az unió sajnos csak rövid ideig tartott. - 1630-han 
a ft>rences Silva-Pianai Angelus és Hómai Ferenc fáradozásuj 
folytán úL' reménység csillant fel az egyesülésre, s ezért Rómtl 
a kiváló ódi Pált küldtc az egyesség megkötésére: mire azon
ban Kairóba ért, a pátriárka meghalt és így az ügy lassan d
csendesedett. (P. Salt.•mi Ferene IX. Inec meghízásából 1 ;)Hl:hcn 
kezdcll ismét tárgyalásokat.) l ill-ben P. Cozza Lőrinc kuszlos
nak sikerül CajJassuli Sámul•l pátriárkát visszavezetni az Egy
házba, akinek XI. Kelt>mt.•n :" 1700-21) ~Iazel J. János ferences 
prokurátor révén palliumol is küldötl. Sajnos, a pátriárka me17-
térése nem hozta ln cg a remélt tömcg-uni ól, me rt l i J i -ben P~
rugiai József a Propagandához beküldött jl'lcnlésébt•n panasz
kodik: ,,Ez a misszi6 kevés gyümöksöt hozott. Az t>mberek igen 
megmakacsolták magukat, s lt·glöhbszö•· csak érdekből jönnek 
hózzánk.)) 14 Szavait igazolja az a lény, hogy 171 ;}-bt•n Kair{)ban 
9 és Roselliben 6 visszatérés vo1t mindösszc. Az t"1jabb idöhen 

u Lemmens i. m. 18-21. l. és llolzapfel i. m. 213. I. 
u Lemmens i. m. 21. l. 
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az uniós mozgalom erősebb lendületet kapott az iskolák . sza
porod t ával. 

IV .. Jenő már pápasága ell.itt foglalkozott az abesszinP-k15 
uniós l ehetőségeiveL Trónra lépte után 1437 július 11-én Pri
maditzii Jakab atyának, - az obszervánsok vikáriusgenerálisá
nak, - egész Etiópiára szóló megbízást adott, majd rövides~n 
( 1439-ben), Sorteana Albertet küldte oda, akinek sikerült is 
.János pátriárkát és Nikodémus jeruzsálemi szakadár archi
ntandritát tárgyalásokra bírni: s ez utóbbinak követeivel vissza 
tért Itáliába. A további uniós működésben a főérdem P. Alberté 
és Florenzi Tamásé.16 - 1700-han XII. Ince ismét kítldött fe
renceseket követségbe. akik elölt I.. lyasu császár, - miután eJ:. 
lenvetéseit megcáfolták és kételyeil eloszlatták - letette a római 
hűségesküt, s erről bizohyság-levelet küldött Rómába.17 

Említésre méltó még P. Grypho flamand ferences a «maro
niták apostola>), akinek 25 évig tartó hősi erőkifejtése hozta 
létre az uniót.18 

A keleti szakadásban Rómának legfájóbb sebe a görög sza
kadás, Konstantiná.poly19 különválása: amely központiságáná) 
fogva magával rántott más, neki alárendelt patriarchatusokat 
(pl. alexandriait. jeruzsálemil). Szent Ferenc első fiai megér
telték és tettekre vállották a Regula 12. fejezetének célgondola
tát Atyjuk halála után hamarosan, már 1232-ben öt Kisebb 
Testvér próbálkozik a konstantinápolyi pátriárkánál, hogy őt 

. a Szentszékkel való egységre rávegyék. Igaz, hogy fáradozásuk 
nem termette meg azonnal gyümölcsét. mert a bizantinusok 
szélzavarták őket: de ez csak olaj volt a lelkesedésükre, emlé
keztek Atyjuk szavára, amit Hugolino bíborosnak mondott: 
, ::\londom neked, az 'úr az egész világ hasznára és lelki üdvere 
küldölle testvéreimet és ha megtartják amit ígértek, megadja 
nekik mindazt, amire szükségük lesz a hitetlenek és . hívők or
szágában.»2o Meg is találták a múdot, hogy visszajussanak Kon
stantinápolyba s a bizánci hatalom végéig - a pápák megbízá
sából -- ök tárgyalnak a pátriárkákkal az unióról. IV. Ince 
pápa 1247-ben Pármai Jánost kitldi keletre, aki 2 évig miíkö
dött ott a «béke angyalaként :, 1263-ban pedig Paleolog M. 
kívánságára IV. Orbán négy ft•rencest küldött a tárgyalásokra, 
s ezek annvira eWmozdítolták az eg~·esülést, hogy Montecorvinoj 
.János 1271-ben a kiegyezés lehelőségeit közölte a pápával. 
Sajnos. az unió nem tartoU sokáig. - De a XIV. században is
mét újra kezdik a ferencesPk a szenl harcot. 1350-ben VI. Ke
lemen Emergavi Vilmost 'küldle Hizáncba. Eredményes müködé
sét bizonyítja, hogv Paleolog .János 1369-ben letette a hitval
lást; amelynél P .. ~theni Antal ofm. működött közre tolmács
ként. 1374-ben IX. Gergdy megbízásából Caracio Bertalan ér-

l~ Lemrn<~ns i. m. t ii. I. és Holzapfcl i. m. 213. l. 
tt> P. S('hroth· i. 111. t l. l. 
1~ Lt'mmt•ns 'i. 111. tl'l:l. l. 
1" llolzapft>l i. 111. 21:1 J.. Takács h.1cc: Szent Ferenc Rendje 234 l. 
1:1 Holzapl'el i. 111. 212 1.. l.t•mcns 1. m. 34-36 1. 
20 P. Schrottv i. m. 81. . 
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kezik meg a görög melropolisba az unió megerősítésére. Késöbb 
IV. Jenő pápa ismét a kipróbált ferences erőket állítja sorom
póba. azonban 1453-ban bekövetkezelt katasztrófa (Konstanti
nápoly eleste) áthúzta az ö és utódjának, V. Miklósnak (14 47--
55) terveit. 

Néhány szóval meg ·kell említeni a szakadár-görög fenhalfí
ság alá került 'F:szak-Balkánt21 s az ide vonatkozó uniós h)rek
véseket. E területeken a X. századtól a manicheizmus, illeW
leg bogumilizmus volt a fő vallási-irány egész a XIV. századig, 
a török fenhalóság kezdetéig. 

IV. Miklós pápa 1288-ban ferenceseket küldött Helémt 
császárnöhöz, hogy visszatérítsék fiával együtt a katolikus h il re. 
Fábián testvér f önöksége alatt folyt az uniós munka.- 1291-ben 
a bolgár érsekel akarják rávenni az egyesülésre, egy régebbi 
ígérete alapján; az eredményről azonban nem maradt feljegyzés. 
Később, kb. 200. évre megszakadt az egyenes iráP.yú uniós 
munka, és meg kellell t•légedniök a legszükebbre korlátozoll. 
tevékenységgel. amelyet a nagyon változékony hangulatú tö
rök uralom még megengedell nekik. Egy azonban elvitathatat
lan. hogy a Balkán vallás-élelét semmiféle erőszakkal nem le
het a ferencesek hősi tevékenységétől különválasztani. Mégis 
ebben az egységes ferences irányításban szakadás állott bt•! 
Főleg a horvát katolikusok két pártra szakadása a jezsuiták 
betelepedésének eredménye: akik a horvát-egység hangsúlyozá
sával gyűjtöltek maguknak híveket, a délszláv-egységet kép
viselö ferencesekkel szembtm.22 

A bolgár uniós tevékenység a török uralom idején csak igen 
lassan haladhatott előre. A XIX. sz. közcpén a háborúk és peslis 
miatt már kolostoraikat sem tudták fenntartani. s azért 1852-ben 
a magyar Kapisztrán rendtartományhoz csatolták az északi zár
dákat. .... 

A ferences tevékenység napjainkban sem szünelel, amit mu
tat az, hogy 1931-ben a kapucinusok23 - P. Cyrill von Ternen
zen és négy holland társa·- Lengyelországban kezdlék meg 
uniós müködésüket, s a siker érdekében - Szenlszéki engedély
lyel - a keleti rilust ,·ették át. Késöbb még husz lengyel atya 
csatlakozott hozzájuk. 

Ezek a túlságosan vázlatos adatok is mulalják az unióért 
fáradozó «kisebb testvérek>> legszebb vonását, az áldozatos sze
retetet Ez az aldozalos szerelet ·vállalkozik a legnagyobb lehe
tetlenségre, amikor is nem a sikert és eredményt nézi, hanem 
az ővele parancsoló. öl szer('LÖ, és szerelelet váró Istent lebegteli 
szemei elöth 24 Mit löréídlek ezek a fen~tw('s hősök erejük ki
csiségével, az eléjük lorlbdó gyűlölet-hegyekkel, hogy a siker 
másé lesz és ovék a félremagyarázás (v. ö. Katolikus Szemlc, 

11 Lernens i. m. :Ji-43 l. 
u v. ö. Bajza J.: Bosznia és Hereegovilla \'allási \'iszouvai (Kat. SzemJc 

1933 IX). . L 

11 Keleti Egyház 1938 nov.-dt•c. 
ll Takács l.: i. m. :J08 l. 
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1918) marad ... mentek, tnert vitt-e őket eléSre a szívük, hajtot
ta a szeretetük: naiv lelkesedésük előtt Atyjuknak, a vállalkozó 
szeretet főhősének képe ·lebegett. Mentek és ha elestek újra fel
keltek ·és ha győztek, csendesen tovább álltak és átadták helyü
ket a fontolgató -, élelmesebbeknek és ők így voltak boldogok, 
mert ez volt a lényegük, hogy így kell-ett tenniök, ezt diktálta az 
«anima franciscana». 

N em kisebb, de jobban agyonhallgatott ferénces érdemek 
az uniós zsinatokon is szép számmal vannak. Szinte lehetetlen 
volna a ferences hét évszázad folyamán összeült uniós-zsinatok 
szeráfi-részvevőit mind sorba venni, mégis nem mehetünk el 
szó nélkül a két legnagyobb keleti uniós-zsinat - az 127 4-ben 
Lyonban és az 1438-ban Ferrarában kezdődött és 45-ben Fló
reneben befejez.ett zsinatok - mellett. 

A lyoni zsinatot megelőzően 1274-ben IV. Ince ferenceseket. 
küld Görögországba. A nehéz szerepre Pármai János generális 
vállalkozott, akit a pápa a «béke angyalának» nevezett el,25. s 
aki még 80 éves korában is arra kérte IV. Miklós pápát (1288-
92), hogy engedje meg neki a szakadárok közötti térítést26. 

De «kelet» is érezte az unió szükségességét. Kifejezésre jut
tatta ezt Paleológ :Uihály bizánci császár, aki a növekvő török 
veszedelemmel szemben remélt ·keresztes-had.iáratban bizakodva, 
hajlandónak mutatkozott n római egyházzal való egyesiUésre. 
IV. Orbán pápa (1261-65) örömmel fogadta az ajánlatot és há
rem ferences tudóst küldölt Konstantinápolyba· az egyesülés 
módozalainak megbeszélésére... . 

A zsinat közvetlen előkészíWi a ferences l\Iontecorvinoj 
János és Ascoli Jeromos dalmát min. prov. voltak.27 Előbbi a 
purgatóriumról tartott nagyhatásu es meggyőző beszédet ... A 
pápa ekkor- az abban az időben még generális Bonaventurával 
megegyezőleg - P. Jeromost küldte követségbe a császárhoz 
három társával (Berengár Rajmund, Mugellói Bonaventura, 
Persecali János).2s Érdemszerző munkásságukat a görög profes
sió bekezdése is kiemeli.29 J án os atya még a görög követségben 
amikor a rend 127 4-ben generálissá választotta. so 

A lyoni zsinat legaposlolibb résztvevője szent Bonaventura 
volt. aki az előző évben nyerte el a hiborosi kalapot. Bonaventura 
a II. és 111. sessiokon monrlott nagy beszédet. Első beszédének 
motloja: «Exsurge J('rusalem, sta in excelso et circumspiee ad 
Orientem et vide colleetos filios tuos ab Oriente usque ad Oc
cirlentem.» .Jun. 28-án a római hit tisztaságáról és a megkötendő 
egységről értekezett. amelynek végeztével ünnepélyesen eléne
kellék a «konstantinápolyi hitvallást)). (Hatan a latin és hatan 
a görög részről, akik közölt Konstantinápolyi .János kisebb 
testvér is segédkezett.) Az ötödik gyülés napján amelynek tár-

26 P. Molnár i. m. 139 l. 
2s P. Gemelli-P. Takács: A franciskánizmus 445 l. 
21 P. 1\lolnár i. m. 139-UO l. 
28 W adding L.: Annal es ~linorum tom IV. 345 l. 
29 u. o. 389 l. 
ao Holzapfe! i. m. 44 1, 
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gya a (;pápaválasztás módozatai' lelt volna, --. az egész zsinat 
megrendülve vette tudomásul a szeráfi. Doktor előző napon be
következett halálát. A nagy veszteség felett érzett megrendülés 
és fájdalom jel dl: az uniós-bíboros halála fölött a zsinati és 
más történelmi írások is megőrizték.Sl 

Joggal állapíthaljuk ineg. hogy a lyoni zsinat sikeres befe
jezésében s en•dményeiben a ferenceseknek jelentős szerep ju
tott. 

A másik nagy, Kelelel érintő uniós-zsinat a fPrrarai-fMren
ci. E zsinat kezdő oka: görög részriH a fenyegető török vesze
delem volt. Rómát pedig az t•gyesülés reménye sarkalta ~lánul'l 
görög császárral való tárg~·alásra. Y. Márton pápa diplomádai 
céllal Massano Antalt. a fert•n(·est•k akkori generálisát küldte 
Konstantinápolyba. Az ő fényt•s müködése tette lehetövé - Má
nuel kétszínűsége ellenére is, -- hogy az eredelileg Bázelbt.• hir
dedeteft. m&jd Ferrarában ~s Flóreneben lefolytatott zsinaton n 
görög császár (akkor már II. Paleolog .János), s az egész bizánd 
egyház képviseltelte magát.32 A zsinat közvetlen előkészítésében: 
főleg a politikai kiélezőrlés letompílásában, igen nagy szerep ju
tott Casali Vilmosnak (a zsinat alatt már generálisnak), Sziénai 
Bernardinnak és Sartiano Albertnek.33 Rövid ideig résztveU Mar· 
chiai Jakab is, tle őt rövidesen Magyarországra küldték kitJön 
felhatalmazássats-t P. Albert a rex praedicatorulll ,, több rendi 
testvérrel Kelt•tre is elment, s ':a pápától kapott megbízást szép 
humanisztikus nyelvévt•l elvitte Kelet haldokló esászárságá
_hoz, '>35 hogy nz elszakadtakat az egyesülésre rábírja. 

A zsinaton a Fert•ncrend szép számmal és igen jelenlös 
megbizatásokban volt képviselve. Többek közölt ott volt: La
jos f orlii püspök. Gandisah·us grata i püspök, Illés Petragoric-a 
püspöke. Casali Vilmos generális. Angelus Perugia min. pro
vinciálisa. J ak ab prokurátor generális és más fert•n(·t•s kiv~í
lóságok: Sziénai Bernardin. Kapisztrán János. Perqueri Pétt>r, 
Sarliano Albert és teológiai tanáraink közfil is sokan. 

A hat hivatalos latin vitázó köz ül kettő fert•nct•s volt: La
jos forlii püspök és PenJueri Pélerss 

A zsinat anya~ának előkészítésében is igen jt•h•ntös sze
rep jutolt Lajos forlii ferences píispöknek.37 A zsinat a megnyi
tástól (1-138 ápr. 9) négy hónapot Pngt•délyezPll az illetékest>k
nek az összt•gyiilckezésrP, s t•zalalt a 21 tagu külünhizoltság 
heti két gyüléshen szent Ft•n•ne templomában tárgyalta az 
ülései\: anyagául szolgáló hitágazatokat.ss · 

A zsinat els(• uniós gyűlésének (okt. 8-á nl tárgya: vajjon 

st W adding i. m. :JX7-:mn 1.. Flem·ius: llistoJ•ia t.•<·clesiaslica tom XXI. 
629-648 l. 

u Horváth: Az unio 2!i l l. 
33 P. ~folmir i. m. 140 1.. Holzapl't'l i. m. 212 l. 

~' Wadding i. m. tom XI. 3;;-:u~ l. 
:i5 Gemelli-Tak:ics i. m. 125 l. 
36 W.adding i. m. tom XI. 29-:iO l. 
a7 Wadding i. m. u. o. :io-:u 1. 
38 Horváth i. m. 269 J. 



li 

a l~tin egyház hitvallásában dogmaérvényü-e a «Filioque pro
cech t» .... Ebben a n~gyfontosságu vitában a hat latin vitázó 
közölt ott találjuk az említett Lajos püspököt és a szintén fe
J"en~es Perqueri Pétert. Megbizatásuk fontosságát kiemeli, hogy 
a vilához nagy tudás és higgadt fő kellett, amely megóvta öket 
az oktalan heveskedésektőL - Lajos 'püspökünk mindvégig 
l'o!llos szerepel töltött be a zsinaton: azonkivül, h~ a ferrarai 
zsmatnak florenebe való áthelyezését -- a kiütött epe
mirigy-járvány miatt - ünnepélyesen kihirdette; a bázelitá
kat damnálla, a görögökkel küzös Szentlélek misét ő pontifi
li:álta. és nov. 8-án a ,. Filioque) -t oly elmeéllel fejtegette, hogy 
tudásával és ékesszólásával a zsinati a~yákat m~gival ~gadta.s9 

Még kolosloraikkal, templomaikkal is az unió szent ügyét 
szolgállák. Apróbb megbeszéléseknek és megállásoknak (pl. a 
szent Antal kolostor Florene feJé) adtak helyet, igy Szent Fe
rl'IH' Templomában Floreneben hasonlították össze a görög és 
latin atyák a Szentírást. 

A döntések anyaga es sikere meghaladja dolgozatunkat, 
még csak annyit; a zsinaton rendünk generálisa, Casali Vilmos 
mindvégig jelen voll es az egyesülést bizonyító okmányt iS is 
aláírta.4o 

Ezeken a történelmileg is biztos adatokon kívül a többi 
Mlt•t. indíh·ány, gyakorlati es elméleti tételek számát, amelyek 
a ferences uniós apostolok lelkében születtek meg, majdnem 
lehelellen összeszámolni. Mi csak kettőt említünk: a már fen
tebb megnevt•zelt P. Grypo, <'a maroniták apostola)) már jóval a 
Propaganda Congregálio kivitelezése előtt szorgalmazta a ben
szülött papság kiképzését.41 Sőt magát a Propagandát is a 
kapucinus Narni Jeromos inspirálására alapította XV. Gergely 
t 622-ben. 42 

Dolgozatunk keretein kívül esik a ferences uniós tevékeny
ségnek a prolestánsokra vonatkozó ismertetése: pedig ott is 
mt•nnyi ötlet, áldozatosság. fáradhatalanság, lelkes apostolstl.g 
született meg a ferences lelkekben. Magának a trienti zsi
natnak eseményei is egy ft•rences éposznak szolgálhatnának 
anyagáuL 

~[ikor tanulmányunkat írni kezdtük, egy pillanatig sem 
gondoltunk arra. hogy tárgyunkat ki tudjuk meríteni, s mosl 
a végén még inkább érezzük, hogy itt köteteket megtöl~ö, de 
l'lhanvagoll történelem van. :\légis hiszük, hogy sikerlill meg
mutatni: sohasem voll idegen rendünktől az uniós munkálko
dás. s apostol arcú elődeink sokkal többet lettek, minl anwnnyil 
nekik a törlénelem elisnwr. Az igazi (<anima franciscana azon
hun sohasem vágyolt erre: megelégszik boldogan Krisztus el
isnwrésével, s azzal a tudatta!, hogy a hétszáz éves p·~ldák nyo-

:19 Wadding u. o. :10 l. 
,40 u. o. 31 l. 
" Holzapfel i. m. 213 l. 
u Gemelli-Takúcs i. m. 208 
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mán a ferences utódoknak álforrósodik a szive, megfényesedik 
a szeme, s uj harcokba indulnak Keleten és Nyugaton az 
unió szent ügyéért. 

Fr. Rupert ofm. IV. é. t. 

Forrásmunkák: 

1. P. Gemelli-P. Takács: ,, A Francisli{mismus. · ~Bp., 193:1.) 
2. P. Schrotty P.: «A ferences missiók1·ól. (Bp., 1927.) 
3. P. Molnár A.: <A ferences szellem.· (Szomhathely, 1!)27.) 
4. P. Takács 1.: ,,szent Ferenc· Rcndjt'., (Bp., 19:J7.) 
5. Horváth F.: •Az unió.» (Kalocsa, 185H.) 
6. Keleli Egyház 1938. évf. 
7. dr. Szántay-Szémán J.: «Az unionismus. (:\fiskolc, Hl:J2.) 
8. Katolikus Szemlc 1918. és 193:J. évf. 
9. Marianov-Sz. Szémán: «Hogy mindnyájan egyek legyünk.,, Bp., 

1939.) 
10. Marx-BHkey: ,,A kat. Egyház töi·tt-netc.· (Székesfehérvár, 19:12.) 
11. W adding L.: «Annales l\finorum. Tom. IV. és XI. H.omac. 1732, 17:H. 
12. Fleurius Claudius: ,, Histoda Ecclt•siastica., Tom. XXI. 1764. 
13. P. Theophilus Harapin O. F. :\1.: · Quaestiones sclectac ad Orientes 

spectantes.•· Romat', HJ35. 
14. P. dr. Holzapiel: «llandlmch de1· Gt•schichtc dcs Franziskanordcns.» 

1909. 
15. P. dr. Lemmens: «Geschichte der Franziskancrmissionen. ,, 1929. 

Tavaszi mise. 

Reggel kivirágoztak a cseresznyefák 
Mint ünnepi misén sok ragyogó gyertyák 
Lobognak a szirmok. 

Fiatal hajtással jó ,<i;zázéues tölgyek, 
Ibolya-tömjénnel hegyek és a völgyek 
Jönnek a misére. 

A cseresznyefákon szél harangoz végig, 
Cnnepi örömben szárnyalva az égig 
Kezdődik az ének. 

- - -- Ha az elsü vihar meg nem törte uolna, 
Uram, kicsi szalgád most vt,rsenyt daloina 
Virággal, madárral. 

Igy arcomról némán letörülöm a port 
És bánatosan kezdem a Kanfileort 
A kis ibolyával . . . 

Fr. Makár. 



Ezüstmisére. 
A szíviink ma Hjjongva Veled ünnepel, 
H isz huszonöt éve mondtad elöször el 
Istennek, hogy fiatalon vidáman viszed 
Oltárára égi) papi szived. 
És az akkor 'örömtől könnyes szent imád 

, Ma ezüstösen újjong 'ifjú gloriát. 

És hw;zonöt év után is vagy, mi régen: 
Lelkes munkás lsten szöllejébenl 

Csak érte dobog lázasan szived: 
Féltve szerelett magyar nemzeted/ .. 
Teljesited a nagy örök hivatást 
Ezen a földön: pap uagy és baráll 
Pap és barát -- a nép barátjal .. 
Hányszor hozott a ))arna kámzsa, 
Amerre jártál a nép közölt 
Ferences vigaszt, édes örömöt 
S ha a könnyeket letörölted, 
Ezt mindíg boldogan lstennek köszönted ..• 

b/ert nem szeretted, ha dicsértek Téged, 
De örültél, ha téptek szenvedésekl ... 

Huszonöt éve pap l'flfJY és barát l 
De nekünk több: mi .'lzeretö Atyát 
Találtunk Benned, gyermekek, 
Kik közölt pazarl6n sz6rsz szél kincseket: 

· Tanitottál minket és vezetté/, 
Hányunkat papokká s barátokká tettél . .. 
De nem csak úgy me.~.~ziröl néztél, ha lJergödlrink, 
illi~díg letörölted, Neked 'elsírt könnyünk/ .. . 

. 4.zért most csendesen köszöntiink Atyánk .. . 
A hangunk gyönge, tie hálás imánk 
Ezüstmisédnél együtt voll Veled 
És a nem-felejW hálás szeretet 
Felejte.~sen r e led ki nos könnyeket 
És újjong6 papi-barát szived. 

elmádkozzék értünk is A.tyánk, 
Hogy mi i.fJ elzenghessük egyszer GMriánkl 
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Az id6szómilás és az erköicslan. 
l:ülönöa leklDleliel a közép.európal helvzelre. 

Az egyházi írók az· időt az emberi élet legdrágább kincsei 
közé sorolják. Például az egyik írónk kifogásolja annak az angol 
közmondásnak a helyességét, amely szerinl az idő pénz. Az idő 
nem pénz - mondja - hanem inkább nevezhető örökkévaló
ságnak, mert a mi időnk kezdete, alakítója a másvilági végnél
küli életnek. Igy gondolkodik az Egyház is, mikor erkölcsi köte
lességeinket meghatározott időhöz köti, hogy így annál biztosab
ban tudjunk megfelelni az előírt lörvényeknek, melyeknek betöl
tése az örökkévalóságba vezetnek. 

Amíg az emberiség az időszámításban a :\T ap által mttlatott 
igazi időt követte, a breviáriumozás. misemondás, böjtölés 
szempontjából semmi kétség sem merült. fel. De annál vitalol
tabb lett a kérdés az egyházjogászok előt( akkor, mikor az igazi 
idő helyébe szinte müvésziesen összeállíloU időket kezdtek hasz
nálni. Felmerült a kérdés, hogy a fent említett kötelességeink
nek melyik idő szerint tudunk elegel tenni, az igazi idő szerint-e, 
avagy az emberi értelem által alakítolt id6k után is igazod
hatunk? 

Mielötl a különféle időszámítások ismerletésére rátérnénk, 
és azok használhatóságáról tárgyalnánk, vessünk egy pillantást 
az idő fogalmára és felosztására. 

Aristoteles az időt így határozza meg: ,Tempus est numerus 
molus secundum prius et posterius,)• Tehát az idő változással 
összefüggö fogalom. 

Kant meröben alanvi mozzanalnak tartotta. Ezzel szemben 
a mi véleményünk az, hogy az idő reális valami, amennyiben 
az alapja, ~ változás reális. Ha a változástól elvonatkoztatott 
eszmei időt vizsgáljuk, még ez sem lesz lisztán ens rationis, ha
nem ens rationis cum fundameuto in re. 

. Ezután a kis meghatározás után térjünk át az u. n. általá
nos felosztásra ( divisio generalis ), mely szoros értelemben nem 
tartozik a mi tárgykörünkhöz, erről csak a teljesség és a to
vábbiakban való könnyebb érthetőség miatt tárgyalunk. 

Az idő mérésének alapja a Földnek és a :\T apnak a jár·ása. 
De ez lesz alapja a feloszlásnak is. Az egyházjog szempontjúból 
felosztjuk órákra, napokra, hetekre, hónapokra és évekre. Az 

. óra egy huszonnegyed része a napnak. A nap pedig magában 
foglalja azt az időt, amely alatt a Föld egyszer megfordul a 
saját tengelye körül, azaz 2t órát. A napokat éjféltől éjfélig szá
mítjuk, nem pedig napkeltétől napkeltéig avagy napnyugtától 
napnyugtáig. A hét folytatólag számítolt 7, a hónap 30, az év 365 
napot foglal magában. Tehát, ha valaki egy hónapra szóló fel
függesztést kap, akkor ez 30 napon át tartó távolmaradást jelent 
a megnevezett cselekményl•ktöl. De ha valaki l'l'lt'üggl·sztését nwg
halározott hónapra, pl. februárra kapja, akkor ez 28, illetve 
29 napos távolmaradást jelent. Hasonló a helyzet az éveknél is. 
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Vagyis. ha a felfüggesztés megnevezett hónapra vagy évre szól, 
akkor ez annyi napot foglal magában, amennyit ez a hónap 
vagy év a naptárban tartalmaz. 

Ezek előrebocsájtása után áttérhetünk az idő sajátos fel
osztására (divisio specialis), vagyis azokra a különleges idlS
számítási mód.szerekre. amelyeket a gyakorlati élet szempontjá
ból az embert _gondolkodás alkotott. Igy különböztetimk meg 
igazi időt. középidőt, egységesielőt és zónaidőt Nézzük ezeket 
egymás után. 

Az igazi idő (tempus locale verum) az, melyet a Nap· való
ságos menete határoz meg. E szerint valamelyik helyen akkor 
van dél. mikor a N ap az illető hely meridiánjában van, azaz 
delel. De egyrészt abból a tényből, hogy a N ap egyenlő id lS kben 
nem egyenlő utal tesz .meg az Ekliptikának, azaz a N appályá
nak (az a legnagyobb kör, melyen a Nap látszólagos évi mozgását 
teszi a Föld körül (az Aeqaulorra) az a legnagyobb égi kör, 
amely a világtengelyre merőlegesen áll) való elhajlása miatt, 
másrészt, mert. a Föld a Nap körül nem egyenletes mozgással 
halad. amely abból származik, hogy a N ap hoz közelebb vagy 
távolabb van, pontosan megállapflhatj~k, hogy a N ap nem mo
zog mindíg egyenlő sebességgel, vagyis az időtartalom d~ltől 
délig nem mindíg egyenlő hosszú. Más szavakkal: a napok az 
«igazi idő)' szerint nem egyenlők. Tehát megállapíthatjuk azt, 
hogy a Napnak ezt a valóságos mozgását nem vehetjük időméré
sünk alapjának, mert ehhez nekünk egyenletes időközökre van 
szükségünk. melyet a N ap mozgása nem ad meg. Azonban mi
előtt áttérnénk a következő pontra. meg kell állapítanunk azt, 
hogy az igazi időt a N ap nak a most ismertetett járása adja, mfg 
a következő időket az emberi értelem alkotta m~gának csak 
~)zért. hogy igy egyenletes időközökre tegyen szert. 

Az eddigiekben már megállapítottuk azt, hogy a Nap a 
pályáján nem egyenletesen mozog, és igy az egyes delelések 
közölt eitelő idők nem mindíg egyenlő hosszúak, mig nekünk 
az idií mérésénél egyenletes időre volna szükségünk. Ezen a ne· 
bézségen úgy segített az emberi értelem, hogy képzeletben lé
tesített egy olyan N a pot, amely az ég egyenlítőjén egyenletesen 
mozog, és az «igazi idő»-t helyettesítette a középidővel (tempus 
locale medium)", amelyet e képzelt :Nap mozgása szerint szá-
mított. · 

Igy hozott létre az emberi értelem oly időszámítást, amely 
H polgári életünk időszámítási alapja lett. Azonban itt egy úl' 
fogalom mcrüll fel, az ·idöegyenlet, ~melynek segítségéve 
a valódi napidőből, melyl'l pl. a napórák mutatnak vagy a 
Napnak közvetlen megfigyelése szolgáltat, mindig ki tudjuk 
számítani a középidőt. Espedig úgy, hogy a valódi időhöz vagy 
hozzáadjuk, vagy abból kivonjuk, aszerint, amint a valódi Nap 
a képzelt Nnphoz képest hátra vagy előbbre van. Négyszer 
évenként az icWegyenlcl zérussal egyenlő, mégpedig április 15-
én június 14-én, szeptcmber 1-én és december 24-én. A leg
nagyobb eltérések: február 11-én: plusz 14 perc, 34 másodperc; 
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május 14-én: minusz 3 perc, 55 másodperc; július 26-án: plusz 
6 perc, 12 m'ásod,pcrc és november 2-án: minusz 16 .Perc, 18 
másodperc. (Révai Lexikon 10.-166 l.) 

A középid6 l'lfogadásával azonnal fclmerült a gyakorlati 
kérdés is, hogy vajjon az erkölcsi kötelességcink teljesítésé
ben szabad-e ehhez az id6höz alkalmazkodnunk? A Poenitentiaria 
J'882. november 29-én kd l határozaláhan így dünlölt: . Fideles 
in ieiunio nalurali servando el in officio divino reeitando sequi 
tempus medium posse, sed non teneri.» Tehát úgy határozott, 
hogy mind az igazi, mind a középídől követhetjük. Ujabban a 
33. kánon is elfogadta egyes szt>nl c·:e'ekményeknél. mel.\·re későh
ben még kitérünk. (Az igazi- és középidőt közös néven helyi ici6-
nek is szoktuk nevezni.) 

A középidő használatánál ujabb nehézség merült fel, amely
nek következményeképpen szükségszerűen létrejölt a harmadik 
idő: az egységesidö (tempus alterius meridianO. 

Nehézség onnan származott, hogy a középid ő is helyi id éJ. 
A helyi idő pedig tudvalevőleg helyhez kötött .és pedig a kü
lönbözii hosszúsági vonalakhoz. 15 hosszúsági vonal egy egész 
óra időkülönbséget jelent az igazi és középidő között. Vagyis 
két olyan hely között. amely két egymás mellelt fek\·6 hosszli
sági vonalon fekszenek 4 perc az idökülönbség. U gy a nis, ha kél 
olyan hely közötl, mely az 1. és 15. hosszúsági vonalon t'el<:szik 
60 perc az idökülönbség. akkor két szomszédos vonalon fekvö 
helyek időkülönbsége hatvan per tizenöt, azaz ef perc. 

Mellesleg tegyünk egy kis kiléröl arra nézve, hogy honnan 
származik a Föld egyes hcly(•i közölt fennálló időkülönbség ·! 
12 órát számítunk akkor, amikor a ~ap valamely hely mcri
diánjában van, azaz a hely felett delel. Ugyanakkor dél van 
mindazokon a pontokon. amelyek ugyanezt•n a délkörön t't•k
szenek. De minthogy a Föld 2-l óra alatt fordul meg egyszer 
tengelye körül ~y.-ról K. felé, a Xap egy óra leforgása alall 
15 fokkal nyugatibbra fekvő mcridiánumban delel, s az utóbbi 
mericiián ideje ennélfogva egy órával van hátra az elöbbilu~z 
képest. (Révai Lexikon 10. '171. l.) 

A helyi időnek ez az egyes hosszúsági vonalak közölt fenn
álló idökülönbsége a \'asúti közlckedésnck folytonos növekerlé
sével vált kellemetlenül érzékelhclövé. Ennek ·mcgszűnt<'lésére 
az egyes országokban úgy eg.n·zlt•k meg. hog~· a n~·ílv::ínos köz
tekedésben a Wvárosnak középidejél fogadták el az illl'lő' tarto
mány egyéb helycirl' is. Ily érlelemben beszélhetünk budapesti, 
berlini. _párisi stb. idüről. . ' 

Az Egyház ezt az idői is Pll'ogadla törvényeinek helöltésénéL 
De még ennél az idöszámításnál is igen sok kt>llemellt•nség 

merült fel abból kil'olyólag. hogy az utazóknak mindcn újabb 
országba való nwgt'rkezésiikkel az {) idiiszámílásuklól cllérő 
időhöz kellett alkalmazkodniok. Ezen sPgílPLl(•k akkor, amikor 
a legtöbb országhan az úgynevezcll :(maidríl :Tempus lenalt• 
regionale) vezetlék be, amelynek cg~Tészt az az cllinve h~>gv 
több országot is magában foglaL és így nll'gszűnlctlc 'az' egyes 
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országok közölt fennálló időkülönbséget. másrészt előnye az, 
hogy a greenwichi . (grinicsi) időtől csak egész szám ú órákban 
kfllönbözik, a helyi időtől pedig nem igen tér el. · . ·· 

Igy osztották fel az egész Földet 24 zónára, és különböz
tettek me~ nyugat-, közép-, kelet-európai stb. időt. Mi a közép
európai időhöz tartozunk azokkal az országokkal egyíttt, ame: 
lyek a hét és fél és a huszonkettő és fél számmal jelzett hosszú
sági vonalak között foglalnak helyet. Tehát a Világháború előtti 
viszonyok szerint idesoroljuk a következőket: Luxemburg, 
Ausztria. 1\lagyarorszá~, Németország, Dánia, Svédország. Nor
végia, Svájc, ItáJia. Szerbia, Málta. nyugati Törökország és 
Afrikának a fent megnevezett hosszúsági vonalak közé eső része. 

De ezek után vegvük elő a kánont, és vonjuk le közép
európai zónába eső vidékekre alkalmazható gyakorlati követ
kezményeket. A 33. kánon így hangzik: <'In supputaudis horis 
diei stand um est communi loci u sui; sed in privata Missae ce
lebratione, in privata borarum canonicarum recitatione, in 
sacra communione recipienda et in ieiunii vel abstinentiae lege 
servanda. licet alia sit usualis loci supputatio, potest quis sequi 
loci tempus aut locale sive verum sive medium, aut legale sive 
regionale sive aliud extraordinarium.)) Tehát enne-k értelmében 
az Egyház törvényeinek véghez,·ilelénél mindíg alkalmazkodni 
kell ahhoz az időhöz, anwlyet a közösség legnagyobb része 
használ. Itt minálunk ez a közép-európai idő lesz. Tehát ilekfmk 
ehhez kell alkalmazkodni. .\zonhan az idézett kánon a kivéte:. 
)eket is hozta, amelyekben nem tartozunk a közösség állal hasz
nált időhöz alkalmazkodni. hanem úgv a helyi időket, mint bár
melv más extraordinális idlH kövelhelünk. Ezek a kivételek: 
a bŐjt vagy megtartóztatás. szentáldozás, breviárium imádko
zása és a magán mise mondása. Vegyük ezeket egymás után. 

A bőjt vagy megtartóztatás parancsának ·eleget tesz pl. 
Gyöngyösön az. aki a mi óráink állal mutatott éjféltől é_tféJig 
böjtöl. Itt zárójelek közölt me~említhet.iük. hogy ez a közép
európai idő. De eleget tesz az is, aki a helvi időt veszi alapul. 
Ezek szerint péntek és szombat közötti éjfél előtt 20 perccel 
lehet húst enni a nélkül. hogy a megtartóztatás parancsát meg- · 
szegnénk. Feltéve azonban azt. hogv ·a pénteki hústól való tar
tózkodást a helvi idéi szerint is kezdtük el, ,·aq_vis csütörtök és 
péntek közölti ~jt'él l'léHL 20 pet'C('l'l. nwrl egyébként az egyházi 
parancs kijálszása volna. ha valaki közép-európai idővel kez
dené és a helyivel fejezné be. 

Itt térhl•lünk ki arra a kérdésre, hogy a helyi időt hogyan 
számíthatjuk ki a zónaidöhéil ·? A ~ap amint már fentebb em
lítettük, a 15. hosszúsági vonal felelt egy órával előbb delt-J, 
mint flr<>enwich feh•ll, azaz <>g~· órá\·al előbb van ~jfél. Ha 15 
fokra (j() pt>rc jut, akkor egy fokra halvan per tizenöt, azaz 4 
perc. Vagyis minden helyt•n, nw]~· egy fokkal van keletibb irány
ban. 4 per('cel elöhh lt•sz éjfél, viszonyítva az egy fokkal nyuga
tibb irányban fekv{) h<'lys(>gh<>z. Igy a g~·öngyösi helyi idő a 15. 
hossz(•sági vonal idPjéhez képest ötször négy, azaz 20 perccel 
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előbb lesz, mer·l (iyöngyös iH h"osszúsági vonallal kelelibb irány
ban fekszik. Megl•mlílheljük, hogy hazánkban az t•gyes fokokra 
eső négy per<' idökülönbséget azért a 15. fok idejéhez adjuk, 
mert a közép-európai zóna valamennyi helyén a 15. fok idejét 
használjuk, így a mi óráink azt az időt mutatják, anw1y vahl
jában Némelország középső részén, azaz a t:>. fokon fekvö 
helyeken van. Dl• mivel Gyöngyös 5 fokkal kelt•tibbre fekszik, 
ezért előzi meg 20 perccel a helyi idő a zónaidőt 

A szen/áldozásra vonatkozólag megemlílhetjük, hogy ma
gunkhoz vehetjük a Szentszíneket akkor is, ha a közép-európai 
és a helyi idő két éjféli időtartalma közötl még ételt vagy italt 
vettink magunkhoz. Ennek ~lagyarországon nincs nagy .ie
lent6sége, mivel a helyi idő éjféljt• megelőzi a k--. .tép-európai 
időszámítás éjféljél, és ezért nekünk a bőjtöt még éjfél előtt 
meg kellene kezdeni. De annál fontosabb a 15. hosszírsági vo
naltól nyugatra eső lu•lyeken, mert itt a helyi idő nem mege1özi 
a közép:...európai időt, hanem követi~ és pedig annyiszor .t .pere
cel. ahányadik hosszúsági ,·onalon fekszik az illelő hely a 1:l. 
foktól nyugati irányban számítva. Igy pl. a luxemburgi része
ken 12 és fél t óra közölt ehetnek a szentáldozás nap,ián. 

A breviárium imádkozásánál előre meg kt'll állapítani azt. 
hogy éjféltől éjfélig szükséges t•lvégezni. DP itt is bármelyik 
időt vehetjük alapul. Ezért itt Gyöngyösön a helyi idő szerint 
már éjfél előtt elkezdhetjük a következő napi officium Primá
ját, természetesen figyelmen kh·ül hagyva a Matutinumot és a 
Laudest, melyeket előlegezni (anticipálni) is lehet. Ezzel szem
ben a mi zónáokhoz tartozó, de a 15. hosszúsági vonaltól nyu
gatra eső egyes helyeken (pl. Luxemburg\ még éjfél után fél 
órával későbben is elkezdhetjük az előzi) napi offi<'iumol, pwrt 
itt a helyi idő a közép-európai idő után követkl•zik. 

Végül térjünk ki a szenlmise mondásának az idl'jérc. A 
~tisszálé előírása szerinl: .dici polest quacunque bora ab aurora 
usque ad meridiem. '> De mivel a hajnalpír az igazi napfelkelté
töl függ, világos, hogy itt csak az igazi időt, azaz n ('sillagászali 
időt vehetjük alapul. Tehát a közép-európai idö aligha jöhet 
számításba. A végső határidőnél már mindkét időhöz alkalmaz
kodhatunk, és így a közép-európai idő és a helyi id{) déli 12 
órája közölt még l'lk(.'zdhl•lünk szl'ntmisél mondani. 

Meg kell azonban említeni a szcrzetesek kiv~l.ltságM, akik 
szükség eselén éjfél után 2 órakor bármely templomban mi
sézhetnek, a szerzelt•si templomokban pedig más pap is élhet 
ezzel a kiváltsággal. Ennél az időnél azonban már bármelvil< 
időszámítási módot velwtjük alapul. Igy, ill, (iyöngyösöri ~~ 
helyi idő éjféljéWl, azaz éjfél elötti 20 peretiil, számítjuk a 2 
órát, és ha az időt moraliter értjük, már· a mi 6r~l.ink állal mu
tatott. vagyis a közép-l•ur6pai idő szl'rinl kb. l óra után l 0-15 
perccel elkezdhl•tjük a szenlmisét, min•l a heh·i id{) után 2 
órakor fejeződik he. Ugyancsak l'lllll'k a kiváltságnak az alapján 
még a kc>zép-európai délutáni 3 6rakor· is dkl'zcllwlünk misét. 
Természetesen Magyarországon l' lén·n a helyi id(),·el élni nem 
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előnyös, mcrl ez megelőzi a közép-európai :J órát. De a 15. 
foktól nyugatra eső részeken még egy fél órával kitolhat.iuk a 
szentmise kezdelének az idejét. Pl. Luxemburg környékén még 
délután fél 4 órakor is kezdhelünk szenlmisét. Természetesen 
itt is moraliler vettük a kiváltság állal adott időt. Vagyis úgy, 
hog)' a szcntmisél n"m fél 4 órakor kell befejezni, hanem akkor 
lehel elkezdeni. 

MieWlt befejeznénk dolgozat unkat, megemlíthetjük azt, hogy 
egy idöben két törvénynek is eleget lehetünk, úgy, hogy mind
kellőnél különfélc id6számílást veszünk alapul, azonban csak 
akkor, ha mindkét törvényt sértetlenül szolgálhatjuk. Nézzünk 
t.•gy példát ennek alapján a gyakorlati életből. Csütörtök és· 
péntek közölti éjszaka a mi úráink által mutatott, azaz a köz~p
t'Urópai időszámítás szerint Gyöngyösön már éjfél előtt 20 pere
eel elkezdhetjük a Prima mondását, mert a helyi idő szerint 
akkor már elmúlt éjfél. vagyis már a pénteki napban vagyunk. 
Dc a Prima befejt·ztén•l, ~mely mondjuk 10 percet vett igénybe, 
még t.•hetünk húst, merl a böjtnél a közép-európai időt vesszük 
alapul. amely szerinl még csak 10 pere múlva lesz éjfél, azaz 
cs~tk 10 pt•re múlva kczd6dik a böjt. Ismételjük azonban azt, 
hogy ezzt.>l a törvénnyel esak akkor élhetünk, ha mindkét tör
vényL füg~wllcnül ugyan "gymástól, de leljes pontossággal be
löllhl'ljük, vagyis ha az t.•gyik törvény suppulalioja nem teszi 
h•h('lellt.•nné a másik betöltését. 

Befejezésben l"hál üsszefoglalhatjuk azt. hogy az Egyház 
n lt>gkülönféléhh id6számí!~holn1ak helyet ad a törvényeinek a 
betöllésénél, részben azért. nwrt igen kis mérlékben térnek el 
egymástól, dt> l'öképpen azért, mcrt nem akarja híveit ellérésre 
kényszerílt•ni allól az idilWl. anwly szerinl. a közszokás alap
j:ln. rendt.•zi mindennapi élt.•tét. ~lár pedig a közép-európai idő
számítás adja a közösség állal elfogadolt időt, ezért engedi 
meg az Egyház l'nnek a használalát. A különféle helyi időknek 
a használatál pedig azért l'ngedi meg, merl azok közelítik meg 
lt•gjobban azl az idöt, amelyet a esiilagvilág mozgása megállapít. 

Fr. rrottfried. 

Gyöngysarok ... 

Én min<lt•nl, fájdalmal és ö1·ömet egyaránt Isten szerctet
Lcljl•s kczéb{)l fogadok. ~--) tudja legjobban, mi válik .1avunkr~t. 
Egyellen vágyan1. hogy_ O~ szen•sscm. ,Oh, az az. egyetlen agg~a
gom. ho_gy ()t oly IH'\'l'SS<.' sz(.•relem. l Parzhami szcnt Ko n rad! 

* * * 
Szenl F(.•n•Jw a l\üzt-pko1· .\poslola, .-\ssziszi hiínbán<lja, 

Y (.'rlla :\h·gt'Pszílellje. ( ~~·.eedo renwléje., Az ol~ts7;ok l~gszentebbJ.c 
s a szt.•nlek ll•golaszahh.Ja .. -\zonhan alazalosag:l\'al es t.·g~·szeru
ségén•l lelt mégi,s az Egyhúz kt.'J·tjéiH'n a h•gegyelemesebhen ki
nyílt vir~\g. (P. Y. Faed1inclln 
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Éjféli mise. 
A zúgö széL lllint vad cimbalmos 
Ablakomra sok cseppet halmoz. 

Fütyüh·e rikolt, mint jóbarát 
hidl'gen metsző jóéjszakát. 

Y erte-verte az ablakot, 
hiriPlen l'lhancúrozott. 

Közben beáll a vak-sötétség 
s vele sok 'álmodó reménység ... 

S amíg ágyamon gondolkodom 
s a szél Zt'néjét hallgatom, 

szélnyílik mindt'n: templom, oltár, 
orgonán búgva zeng a zsoltár ... 

Alom vagy valóság: t> n vagyok, 
kin ragyognak papi ornátusok. 

S hirtelt'n örömmel, könnyben zengem 
megyek felé. ki nwgvídámit engem ... » 

aztán szent csendben Iehajolok 
s mikor nehéz, szt'nt igét suttogok ... 

. . . mindl'nnek vége. A szél zokog, kopog ... 

Fr. Pelbárt. 

Olvas a kereszt könn·éhen .. \ földi és fölösh'ges tudúkos
sággal mit'rl foglalkoznúi1k. Boldog aki visszatartja magát et
töl Istenért. (szl. Ferenc' 

* * * 
Annvit tud az l'lllhl'r. anwnnvit tesz . .-\ szerzl'lt'slwk <11111\'it 

<'·r a sza,:a. anwnnyit ií maga nwg tdt IH"Wil'. ( szl. Fert'IH'\ · 
* :j: * 

.Jaj annak a szvrzl'lpsnek. akit ha músok a magasba IH·
lyt·znl'k. a maga saj<ít júszúntúhúl JH'III :tk:tr onnan lt·sdtllni. 

:sz t. FerPnc' 
' l 
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A zsolozsmázás. 
A mindenkor imádkozó egvházban a nvilvános istenliszte

letnek két förésze van: a szcnlmise és a zsolozsma. Dolgoza
lunkban t'Z utóbbival akarunk foglalkozni, egyrészt, hogy tü
zetesebben megismerhessük a zsolozsma ,végzésének szabá1yail, 
másrészt pedig, minl ~ól ismertet, lélekkel és örömmel végezzük. 

A zsolozsma crt•dl'lc1 osi mullra nyúlik vissza: a zsidók
nak a zsinagógákban végzcll közös imádságáig. A zsidók az 
r·r Jézus idt•jébt•n. nap,jában h:élszcr, sőt néhol háromszor is 
összejötlek a zsinagógákhan . es nyilvános istenliszteletet tar
tottak. amely zsoltárok énekléséböl, az Oszövetség olvasásá
ból és különbözö áldásból állott. Ezekre az ájtatossági gya
korlalokra kezdeltwn a kt•resztények is eljártak. Később azon
ban c..•lszakadlak a zsinagógától és maguk közölt külön végez
tc..•k az c..•löziihöz hasonló istentiszteleleL 

:\lár az apostoli korban mt>glaláljuk a zsolozsma imádság 
kél fő részét: a reggeli és az esti istendicsőítést (Laudes ma
tu tinales el vesperUnac ). Ezekhez járul a III. században a 
három kis Hora: a Terlia, Sexta és Xona, a IV. században 
pedig a Prima ( Cassian: altera malulina), amelyek kezdethen 
<"sak mint magánájtatosságok szt•repellek. A Complelorium ere
del<• pedig Szenl Benedek nevéhez fűződik. Szent Benedek 
ugyanis t.>ln•mlelte. hogy a vacsora, amely vecsernye után volt. 
mindíg akkor legyen, amikor nem kell még lámpát égetni. Igy 
tchM a n'esernyél már nem lehelelt többé esti imádságnak 
nevezni, Yiszonl esti imára szükség volt, és ez lett a Completo
rium. Igy Lc..•húl Szt•nt Benedek idejében, 530-ban megtaláljuk 
a karimák valamemwi részét. 

:\lagában a róm~ai egyházban a karimák rendezése Xagy 
Szenl (lergely nevéhez fűződik. Késöbb azonban a Gergely
féle liturgiát kevés helyen tarlották meg teljesen, sőt még Ró
mában is ellértek tölt.•. Ezt.>knek a különféle eltéréseknek azu
tán V. Pius pápa azzal velett véget, hogy az eddigi szokáso
kal cllöröiLe és költ.>lez6en eWírla a római breviárium vég
zését. Heudeletében YIII. KelenH'll. YIII. Orbán és XIII. Leó pá
pa végzett kist•bh-nagyobh ,·:íltoztati'lsl. Yégiil X. Pius pápa 
:tz t•gész hl·e,·i:ír·ium szahúl,,·ail g~·ülu•r·psen :ílalaldtolta. Et
WI kt•zdn· minden hintla!os hre\'iárium dmlapjár·a fel kl'll 
írni: "Brt.•\'iarium Homanum a Pio X reformalum., 

1. Krisztus Urunk az imúdságol minden hív6jének elsö
r·angú k'ölelc..•sségévé le..• ll e: :\lindt•nkor imádkozni kell és abba 
bt•le- nem t'úradni. :! E t'igyelmeztt>lés nc..•mesak az t>gyt•s szt•mé
lyeknek szúl. hmwm magának az egyháznak is, azaz Krisztus 
Úrunk t' kijdc..•ntést;\.el tör\'ényl állítolt fel a nyih:ános is
lc..·ntiszlelet sz:ímiira is. ":\lerl ha az egyeseknek kell nundenkor 

• ~lihálvl'i .\. dr.: .-\ 11\"ildnos islt.mliszll'll•l :n 1. l. P. Unghv~íry A. 
O. F. ~1.: .-\ római cg-yhoí.z . Iillu·giúja IH. l. J}~~m. ~L Prümmer 0. P.: Jl 
nr. 3fi0. Genkol S. J.: Tht.'Ologia )l oralis II nr. .>0. 

~ Luk. 18, 1. 
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inuídkoznia, hogyan han~·agolhalná l'l czl az egyház, ·Krisztus 
i<'gyese. Az t•gyház t.•zl a nagy fonloss.ágú köle'ezetlségél leljesiti akkor, amikor a nap bizon~·os óráiban papjai állal zso
lozsmában imádkozik a hívek szükséglett~iért. A zsolozsma tehát 
nem más, mint az Egyház által nyilvánosan előírt, naponkénti 
imádság. Isten dicsőségére es a hívek testi-lelki javára. Tehát 
mindt~n nap az c>gész földkerekségéröl eggyé forrott, hatalmas 
ima száll az t>gyház lelkéből az ég ft.>lé. hogy azt e mindent át
törő fegyn•rrel mt•gostromolja és ö\·éinek kiesdje a szükséges 
kegyelmeket. 

A zsolozsma végzésének köfelezellséges hármas forrásból 
fakad: a) nagyobb t>gyházi rend ek fölvételébőL azaz a subdia
e.onálustól kezch·c és 1wdig a szenielés órájátúl számítva. Igy· 
tehát. akit 11 órakor ordinállak, az a vecsernyétől kezdve kö
teles végezni a zsolozsmát. Kérdés, dt>get lt>lle-e a zsolozsmá
z~ís kötelt>zeltségének az. aki már a szent rt>nd fölvétele előtt 
<·lvégezte a zsolozsmát? Nagyobb bizonyossága van annak, hogy 
nem; és pedig azért nem, me rt a zsolozsma az t> g~· ház nyilvános 
imája és mint ilyent csak az egyház nyilvános szolgája végez
llel. De valószínií a másik vélemé~y is, és pedig az t•lső vélemény 
érvének megcáfolásából kifolyólag: nemcsak az l'g,·ház nyilvá
nos tagja végezheli a zsolozsmát. mert t>g~· kiközösitt>lt pap 
nt>m nevezheW már nyih·ános tagnak és mégis köteles végezni. 
._C. I. C. 135. cn.) 

b) A zsolozsma ,·égzésének költ'lezt'ltséqe credhl'l külön
félt• egyházi javadalom ch·ezéséből is. jóllehet az illelő talán 
még nagyobb rendet nem is vett fl'l. Súlyos kötell'zettségiik 
kilünik abból is. hogy ha a javadalmal élvező a napi zsolozs
mát elhagyja, visszatérítésre köteles. (C. I. C. l t 75. cn. 2. ~-) 

c) Végül kött•lt•st•k a zsolozsmát eh·égezni a korimára köle
lt.•zt•lt szerzell'sl'k is. és pedig karban vahtml'nnyi. De ha valaki 
valamil_vc>n okból karimán részt nem veht•l. magánúton csak 
akkor köteles elmondani. ha már ünnt•pél~·t•s fogadalmas. (C. 
l. C. 610. cn.) Azok tehát, akikt•t <' h·írüm pont érint. kötelc•
sek a zolozsmát t•lvégezni. és pe~li.'~ súlyos bűn (erhe mellett.4 

Általában aki a napi zsolozsmának jelentéke11y részét <'1-
hag~·ja súlyosan n~lkezik. .Tl'lenléken~· rész megfelel eg~· kis 
H ora-nak. 

A zsolozsmát az egyház kélfél t• képen vég<'zteli: nyilváno
san -- karban, ( <'rr<• kötelt>st'k a székc>s- vagy társas káptalanok 
és a szerzelest•k). magánúlon, ('Sl'ndt•s<•n. Aki magáhan st•m 
tudná elvégt•zni. az kölelt>s társat kt>resni. akivel l'l tudja mon
dani, de ha il~·<'n társat könn~·en nem talál, pénzért nem kö
teles fogadni. .A kanonokok. ha valamily<'n okhól nt'm jelennek 
meg a kóruson, visszalérílésrt• kölclesl'k. A sz<'rzt•lt•sc>k pedig, 

' ~lih{tlyfi ..\. O. F. ~~~. i. m. X2. l.. 1>1· .• J. I>al Sasso: l.ilm·gitH' Sal't•t•do
lalis m·. Hl. S. Atphonsus Li•.(.: Tlwol. ~lm·. 1\". nr. 2:;:1. Pt·iimmt•l" O. P.: 
Il. nr. ~fi:~ .. \. Jlisu•lla-(;t•nmtm: l\" lll". 101. (;t'l'Í">i S . .1.: m·. Hi-lX .. \. lnrin 
S .. T. The!ogia ~l:lralis: ll. WXI p. P. l'ngh\':'ln· .\ O. F. \1. !'. nt. R2. l. 

l \". Pius: Consliiulio '-'X Pro~imo. · 
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ha engedély nélkül nem ve~znek részt a karimán, ~vétkeznek, 
mégha azt magánúton el is végzik. Vannak szerzők, akik azt 
állílják. hogyha a szerzetes sokszor és ok nélkül elmarad a 
kórusról, súlyosan vétkezik. Dc mások viszont, köztük Appel
tern/' azt áHítják. hogy itt csak helyi, nem pedig személyi kö
Lelezettségröl van szó es így az egyesekre nem lehel súlyos 
kötelezettséget fölállítani. hanem csak a karra.6 Ha tehát mások 
t•l tudják végt>zni a hiányzó nélkül is a karimát, az utóbbi 
legalább is a súlyos bűnt elkerüli. 

2. A zsolozsmát abban a formában kell végezni, amely
ben az egyház előírja, vagyis azon római breviárium szerint, 
amelyet X. Pius pápa 1913. jan. l-étől kezdve kijavított. 7 

Természelesen t'Z alól kivélelek azok a szerzetesek és egy
házwegyék, amclyeknt>k saját rendi, illelve egyházmegyei zso
lozsmájuk van. Dc magánúton t•zek is végezhetik a római bre
viárium szcrinl. A legújahb egyházi türvénykönyv szerint Szftz 
:\lária kis officiuma, halotlak officiuma, bűnbánati és a gra
duális zsoltárok elvégzésének kötelezettsége mind magánúton, 
mind karban megszünl. (Nálunk, ferenceseknél mint rendi elő
írás megmaradt a kóruskölelezettség.) De Szent Márk napján 
és a keresztjáró napokon kötelező a mindenszentek litániájá
nak elvégzése és pedig egyesek szerint halálos, mások szerint 
csak bocsánatos bűn terhe mellett. 

Naponta az l a zsolozsmát kell elvégezni, amit arra a napra 
az egyházmegyei vagy a · szerzelesrendekben a tartományi nap
tár megjelöl. Szerzelesek más tarlományokban alkalmazkod
hatnak azon tartomány naplárjához, amelyben tartózkodnak. 
Megtehetikl ;ezt a világi papok is, ha ·hivataluk nincs javadalom
hoz kötve. Javadalmas papok (kanonokok, plébánosok) akár
Inilyen egyházmegyébt•n is időznek, mindíg a saját egyházme
gyéjüknek és templomuknak a zsolozsmáját tartoznak elvégezni. 
Szerzetes, aki egy hónapnál több időt tölt, más tartományban, 
köteles alkalmazkodni azon tartomány naptárához. Ha valaki 
;azt gondolja, hogy a naptár hibás, akkor is köteles a naptár 
szerint végezni a zsolozsmát. De ha biztosan tudja, hogy hi
bás, akkor nem tartozik követni. 

Nem szabad a napi zsolozsmát másnapi zsolozsmával fel
cst•rélni.M Súlvosan ,·étkezik, aki ezt évente többször ok nél
kül megteszi. 'Egyes lllorálisták -- Sporer, Laymann - valószí
nűen állitják, ho'gy csak bocsánatosan vétkezik, aki évente .Pár
szor (háromszor, négyszer) cseréli fel a zsolozsmát, feltéve, ha 
az amivel felcserélte az illető nem lényegesen rövidebb. Ha ez 
a felcscrél~s valamilyen okkal történik (nagy fáradtság, be
tegség bizonvos szent iránt érzett nagyobb áhitat) néhányszor 
t•gy é~·bcn niegengedhető mindt•n bűn nélkül. Gyakran azért 

:; :\ppeltern: SacJ'U(' Lilurgiae promtuarium ll. n. 10. 
,;~lihái)~J'i A. d1·.: i. m. 322. l. . 
1 Prümmer O. P.: Il: nr. 368. P1scetta-Gennaro: nr. 114. 
s Dom. M. Prümmer 0. P. II. nr. 370. 
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nem engedheW nwg, merl az ilyen gyakori csereigetes a zso
lozsma látsz<llagos megvetését kelti. 

Ha valaki lé,·edésből eseréHe fel nz egész zsolozsmát, nem 
tartozik azt újból elvégezni. nlin•l az Egyház senkit sem köte
lez. hogy egy napon kél zsolozsmát végezzen. Erre az esetre is 
áll az az alapch·: officium pro ol'ficio.H Dc ha pl. valaki lénye
gesen rövidebbcll végzl'lt. (három lectiósnt kilenc lectiós he
lyett) akkor az ille W tartozik az elhagyottakat pótolni. 

De ha valaki a tl>vedésl még a zsolozsm~ízás közben észre 
n•szi. akkor vagy a már nwgkezdettet folytatja, vagy 1wdig a 
tévedés észre,·ételélöl kezdve a szabály szerinti zsolozsmát vég
zi.10 ~[ert Szcnt Alt'onz szerinl is én·én\·es ez az elv:: ·Error 
eorrigilur, ubi deprl'henditur. · · 

Aki az l' gyik h ora hl'lyett, pl. a St•xla hl'lyett a X o nál két
szer elvégezte. köll'll's a Sextúl még egyszer elvégezni, mPrt az 
előbbi szabály: officium pro ol'fido, csak akkor érvényt•s, ha 
nemcsak a mennyiség, hanem a forma is egy. 

Aki pl'dig tévedésből egy késöbb előírt zsolozsmát vég
zt•lt. az majd mikor t•z a zsolozsma lesz előírva, vagy ezt újra 
d\·égzi. vagy pl'dig az l'lhagyottakal végzi az ciliírt helycll. 

3. A zsolozsmát a kövl'lkPzÖ szaháh·ok szerint kell vé
gezni: a) szavakat kil'jl\·c, b) meghatározott szándékkal, ~) 
kelW figyelemmel. d) tl'ljcsen. é) megszakítás nélkül, f) egy
má5.ulánságot betartva, g) nwgfelclö helyen és helyzetben, h) 
végül a kijelölt idöbcn.11 

a) Szantkal kh·jtn•. A zsolozsma ugyanis nem pusztán a 
lélek imádsága, hant•m az ajaké is, vagyis minden szót ki 
kell ejteni. dt• nem szükséges, siH egyencsen a szomszéd türel
mének kipr<lbálására szolgál a susogó zsolozsmázás. A karban 
végzell zsolozsmázásnál nem szabad az egyes szavakat elha
rapni vagy elhadarni. .\z egyik kórus vigyázzon arra is, hogy 
addig ne kezdjen bele, míg a másik kórus abba nem hagyta. 
Elő van írva az is, hogy a k()rus a versek közepén, a csillagnál 
megálljon és legalább kélütemnyi szünctet tartson. Ezzel az 
t>löírással szemben t•llenkezö szokást, mint visszaélést az cl61-
jár<lk tartoznak kiküszöbölni. Amil a ft•lolvasó olvas, azt a 
töhhi nem tartozik oh·asni. dt' kötdes hallgatni. .-\ki k(>sz
akarnt nem t'igyl'l a l'clolvasoll részt•l,:n•, l'cllévl' ha ez jelt•n
lékcny rész, lll'lll ll'll l'legel a zsolozsmázás kötelezettségének. 
Szabad a zsolozsmát társsal is mondani, aminek a szahálva 
ugyanaz, minl a karim áé: amil az egyik mond, kell, hogy a niá
sik is hallja. Tt•hát süket társsal nem zsolozsmázhat. Ezen sza
bály alól l. i., hogy szantknl kil'jlvc kell végezni a zsolozsmM, 
kh·étcll képezünk mi l"t•rencesek mégpedig X. Leónak 1516-
han kiadott kh·álls:íga alapján, melyröl hőn•bben majd a fe
rt·n<'t•s kivállságoknál l{u·gyalunk. 

b) A zsolozsmát nwghal:írozolt _szándékkal is kell végezni, 

11 -\. Piscella - ~\. (;t•nnaro IV. m·. ll,j. E. (il'nicolt S. J. Il nr. ;;1. 
1o Lessius 1. 2. r. :Ji. nr. ii . . \. l'iscetla -- .\. Gt•nnar"O IV. nr. tW. 
ll 1\lihályfi i. lll. :121. l. 



azaz mindíg Istent dicsőíteni és imádni. Ezt a szándékol kife
jezellen f elindíthaljuk az Aperi imádság elmondásával. Aján
latos még az egyes Horák elölt is felindítani a jós~ándékot de 
állalában kimondhaljuk azt, hogy aki öntudatosan kezébe' ve
szi es mondja a zsolozsmát. annak mindíg mt•g van az előírt 
szándéka. , 

c) .Továbbá a. zsolozsmát kellő figyelemmel is keil végezni.12 
Figyelem lehet külsö és belső. A zsolozsma érvényes elvég
zéséhez sem a dolog természetéből, sem pedig az egyház paran
esából nen1 elengedhetetlenül szükséges a belső figyelem. Elég
séges tehát a külsö figyelem is. A belső figyelem meggátlója a 
szórakozás, amely lehet önkényes és önkéntelen. l\1indkét eset
ben a zsolozsma elvégzése érvényes, bár az elsőnél - azaz a 
készakaratú elszórakozásnál - bocsánatosan vétkezünk. A kül
ső figyelmet, mely lényeges kelléke a zsolozsma-imának, .meg
gátolja az olyan cselekedet, mely a belső figyelmet kizárja. 
Ez kellős lehel: lehel olyan, me ly csak kevéssé akadályozza a 
belső figyelmet, pl. öltözködés, dt~ lehet olyan is, mely teljesen 
kizárja, .PL ujságolvasás. Az l'isö esetben bocsánatosan, a má
sodikban pedig súlyosan vétkeztünk, feltéve; ha ez a cselekvés 
jelentékeny részre terjed ki. . · 

d) Továbbá a zsolozsmát leljes egészében kell elvégezni. 
E pontnak elegel teszünk, ha az egész imádságot, mely aznapra 
eló van írva, elmondjuk, és ha az egyes szavakat is minden v~\1-
lozlatás és megcsonkítás nélkül ejtjük ki. Az első követelmény
hez hozzátartozik a Pater, Ave, és Credo is, de nem tartozik 
hozzá az Aperi és a Sacrosanctae imádságok elvégzése. Aki a 
napi zsolozsmából jelentékeny részt elhagy, súlyosan vétkezik. 
Hasonlóképpen ~kkor is, ha a zsolozsma jelentékeny részén át 
a szavakat megcsonkílja, vagy megválloztatja. 

Aki pedig nem ugyan jelentékeny részt, hanem kevesebbet 
(zsoltárt, himnuszt) hagy el, bocsánatosan vétkezhetik . .Jelen
tékeny rész, mint már fenntebb mondoltuk, megfelel egy kis 
Horanak. Vannak azonban olyan moralisták is, akik azt állit
ják. hogyha valaki egy kis Horanak harmadrészét elhagyja, 
már ·súlyosan vétkezik. 'f~rvelésük pedig az, hogy ez a rész egy 
kis Horahoz viszonyítva már jelenlékeny.13 Allításuk alaptahm 
és p edig azért, merl a zsolozsma kötclezellségének betöltésére 
csak egy parancs ü.ll fenn. nem pedig annyi, ahány Hora van. 
1\•hát amikor jelentékeny részről beszélünk, ez mindíg az egész 
zsolozsmára, nem ,pedig annak t'sak egy részére vonatkozik. 

Kérdés, hogyha valaki kételkedik, hogy valamit kihagyott 
a zsolozsmábóL kell-t• azt pótolni·! Aggályos lelkiismeretünek 
nem. Egészséges lelkiismeretű egyénnél pedig, ha a kétely ko
moly. el kell végeznie, mivel ilyen eselben a parancsot illeli 
jog szerinl az elsiiség. Ha pedig gyenge kélség áll fenn, nem 
kötelező iaz elvégzés, sőt sokak szerint nem is ajánlatos annak 
újbóli elvégzése, Jnerl könnyen aggályosságra vezet. Ha tehát 

~~ Piscetta - Gennaro, IV. 127. nr. Genirot S. J., nr. 59. 
ts Lig. Szl. Atphonsus: Theol. mor. IV. 146 nr. 
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\':alaki esak arra is l'mlékszik, hogy egy zsoltárt, vagy him
nuszt elkezdett, de nem tudja, hogy befejezte-e, az illelő nem 
tartozik az újból l'lvégezni. Si>t. ha már valaki pl. a Nonát vég
zi. és kételkedni kezd, vajjon a Sl•xlál elvégezte-e, nem tartozik 
azt újra elvégezni, mivcl a rendt.•s körülmények közölt az egyik 
I-lorat mindíg a lnásik után szokla \·égezni, nem pedig felcse
rélve. Tehát valószínű. hogy a Sexlát már elvégezte s így nem 
tartozik ismélelni.u 

e) Továbbá a zsolozsmát megszakítás nélkül kell d vé
gezni. Ha valaki minden ok nélkül megszakít egy Hórásl. bo
csánatos bűnt kövel cl, de ha bármilyen kis okunk van r:í, meg
teheljük. Két különbözö Hórát azonban minden ok nélkül meg 
lehel szakítani.15 

f) Az egész zsolozsmát a Hó.-ák szl•rinli sorrendben kell el
végezni (Mal., Laud.. Prima, stb.). Ha valaki ok nélkül fl~I
cserél két vagy több Hórát, boesánalosan vétkezik. Hasonlókép
pen nagyobb valószínűsége van annak a véleménynek, hogy 
bocsánatos bűnt kövel el a kórus, illetve az t.•löljáró, ha ok 
nélkül két Hórál feleserél.16 

A szentmise elvégzése a ~latulinum elvégzése előtt szintén 
csak bocsánatos bűn. (Természetesen ok nélkül.) 

g) A zsolozsmát lovábbá nll'gt'l'leW helyen és helyzelben is 
kell végezni. A kóruson pontosan be kell tartani azokal a sza
bályokat, amelyeket a rubrikák clőírnak. ?\Iagánúton bárhol 
végezhetjük, utcán azonban ok nélkül nem illik. Magánúton 
bármilyen helyzelben is végezhl'ljük, mellőzve a kórusi tesllar
tásokat. dc ha valaki mcgteszi, nagyon dícsérendő. 1 7 

h) Végül a zsolozsmát a kijelölt időben kell elvégezni18 és 
pedig az egészet egy napon. Az egyházi időszámílá~"zerinl egy 
nap tartama: éjféllől éjfélig. Tehát ez alatt az idő alatt kell 
az egész zsolozsmát elvégezni. Továbbá, az is elö Van írva, mt•
lyik Hórál mikor kell elvégezni: 1\Iat.-ot, Laudest, Primát és 
a Terliát délelőtt; Vesperást és a Complelóriumot délután~ ~~ 
Sextál és a ~onát pedig elvégezheljük délelőtt és délután is. 
Azonban bármilyen észszerű ok elégséges arra, hogy a sorn•n
del ·megváltoztassuk. A .:\latutinumot és a Laudest szentszéki 
l'ngcdéllyel szahad anli<'ipálni is. Az antieipálás megkezd6d
helil\ dél és a napnyugta közülli idölll'n. La Croix szeríni n 
kövelkezö láblázal mulalja az t•gyes hónapokban az anlid
pálásl:19 

.Jan. 20. 1 , 13 ó~ Ápr. ,t t 14 ó; Aug. 1. s1,.1 ú~ Okt. ll. s/43 ó. 
Febr. 13. 1/23 , ; Apr. 20. 1/2 ·1 )) ; Aug. 21. 1/2 -i ; Okl. 20. 1;23 
llárc. l. 3/ 13 ; ~lá_i. 10. a, rl )) ; SZt.•pl. 7. 1/ri :; ~ov. 18. 1/43 : 
.:\láre. 18. 3 '; .Jún. 8. l l>; Szcpt. 24. 3 ), ; Dec. 15. 2 , 

t:. • 
t& Prümmer: II. :JiO nr. 
ti ~lihályfi i. m. :J2() l 

IV. 150 m·. 
IV. Wi nr . 

18 Piscetta - Gennaro, IV ur. lli-1!1. Genicol nr. 5:1-56. 
19 Alphonsus Lig.: Theol. )lo•·al. IV m·. :Ji:t 



La Croix ezt a táblázatot más némel szerzőktől, Eibel
től és Holzmanntól veszi. Tehát e szerint a Mat.-ot a legko
rábban december 15-én és pedig m.ár két órakor lehel anti
<"ipálni és a legkésőbben pedig június 8-án, és pedig -t órakor . 
.-\. legújabban azonban már a Szerlarlások Bizoltsága állahí
nosan megengedte a 2 órára való anlicipálást az év bármelvik 
napján. egyeseknek pedig engedélyt adott a délután 1 órára 
v~ló anticipálásra, sőt az Irgalmas rend tagjai az 1899. jú
nms .12-én kapolt engedély alapján az anticipálást már dél
ben IS megkezdhetik 

Ezek az engedélyek természelesen csak magánúton való 
végzésre, nem pedig a karimára vonatkoznak. A kórus vég
zésére megmaradtak a fent lt•írt előírások. 

4. A zsolozsma végzésének kötelezettsége alól a következő 
okok menlenek fel :20 súlyos helegség; pl. erős fejfájás. Ilyen 
és hasonló esetekben, ha kételkedik valaki, hogy köteles-e a 
zsolozsmát clvégt•zni. akkor nem tartozik azt elmondani, sőt 
még akkor sem, ha úgy gondolja, hogy 1-2 Hórát minden na
gyobb megerőltetés nélkül el tudna végezni. Sőt még azok a 
helegek scm tartoznak a zsolozsmát elvégezni, akik már any
nyira jobban vannak. hogy más könnyebb dolgot tudnak is 
olvasni. h) Felmenthet a zsolozsmázás kötelezettsége alól az 
egyházi felsöbbség is. még pedig egyszer s mindenkorra a 
pápa, bizonyos idöre pedig a püspök és a szerzetes rendfő
nök. c) Felment a zsolozsma végzése al61 nagy elfoglaltság 
is és pedig részben vagy ldjesen. Részben ment fel az olyan 
t•lt'oglaltság, amely még hagy valamelyes időt a zsolozsma vég
zésére is. Teljcsen pedig az olyan munka, amely mellelt csak 
súlyos megerőllctéssel leht•Lnt• a zsolozsmázást elvégezni. Pl. 
aki egész nap gyóntat. Ez az alapju u katonapapok felmentésé
nek is háború esetén. Állalános elvként kimondhatjuk, hogy 
senki sem tartozik éjjel vé.~ezni a zsolozsmát, ha nappal nem 
ért r~í. Természetest•n az ok, ami miatt nem volt ideje a zso
lozsmázásra, elhalaszlhatatlan <-s komoly volt. d) Végül fel
nwnt a zsolozsmázás alól a természeles lehetetlenség. Pl. aki 
d vesztette a breviáriumát; ilyen eselben azonban, ha az illető 
valarnilyen részt el tud v~gezni az aznapi zsolozsmából emlé
kl·zPihöl. súlvos híín h'rlw alall larlozik nzt elvégezni. 

5. X ekiÚ1k fcrt•ncescknck még sajúlságos kivállás~l.gaink 
is nmnak a zsolozsmát illl•lőlcg. Az első kiváltságot 1516-ban 
X. Lt•ó pápától kaptuk, mely így hangzik: «Regulare posse 
extra chorum, quando soli el privatim rccitant, tolum offi
cium recHarc mentaliter.,21 Egyt>s morulisták, mint Tambu
rini, Lugo, Lessius és többen n~ások azt állitják, hogy ez a 
kiváltság már megszíínl. mcrt XV. Gergely (per bullarn Ro-

20 P1·ümmer O. P.: ll. :\"r. :m~-7H., (;t•I:iool :\"1·. CO-~i2 .• Pisdtta - Gennnaro 
Nr. 108-110., ~oldin: 1:(' Prat.•c. :X r. ii'l .. :\lihlilyfi i. m. :12:1 l. 

21 ~lecchegiani P. O. F. :\1.: Jm·is prudenlia ccclcsiastica. .\d usum el 
oommodilalem ulriusque clci'i. Ad Ciaras Aquas 1904: II. 23-26 p., Coronala: 
I. Nr. 617., Piat: Praelectiones J uris Hcgularis, l. 336 p., S. Alphonsus: 
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manus pontifex 2 . .Tul. 1622) és VIII. Orbán pápa minden 
élő szóval adott kiváltságot visszavonlak és mint több mora
lista t.•gybehangzóan állapítja, ilyen volt ez a kiváltság is. De 
néhányan az ellenkezőjét állítják (Navarrus, Salamanticenses, 
Hodriguez); azaz, hogy ez a \"isszavomís csak V. Pius pápa 
előtt adott szóbeli kiváltságokra vonatkozik, nem pedig azokra 
is. amelyeket V. Pius még bullával is megerősített. Ehhez já
rul még az is, hogy X. Leó kivállsága nem volt más, mint a 
közjognak a kinyílvánítása és mint ilyent nem vontak vissza. 
Vannak azonban, akik itt megjegyzik, hogy ez a kiváltság csak 
a t"sendes részekrl' vonatkozik. Ez az állítás alaptalan, nwrt 
mint fentebb mondottuk, a kiváltság szövegében: az egész ki
váltság az egész zsolozsmára vonatkozik. :Megjegyzendő azon
han. hogy_ ezt a kiváltságot csak azért kaptuk, hogy nagyobb 
áhítattal és buzgósággal végezzük a zsolozsmát, nem pedig 
azért. hogy vele visszaéljünk, azaz. hogy a zsolozsmát gyor
san elhadarjuk. A C. I. C. Can. 78 k~ is mondja, hogy akik a 
megengedett kivállsággal visszaélnek, azok büntetésképen el is 
veszlik azt. Ezt a visszaélést az elöljárók tartoznak följelenteni 
a Szentszéknek. 1533-ban VII. Kelemen pápa ·Dudum» kez
detü leiratával kaptuk a következő kiváltságot, mely hatal
mat adott az elöljáróknak, hogy mindazon rendtagoknak, akik 
valamilyen erős munkával foglal"koznak (tanítással, gyóntatás
sal). a zsolozsma végzésének kötelezeltségét átváltoztathatják 
a kövctkezőkre: H-7 zsoltár, 7 Pater és 2 Credo. Ha valaki 
pedig komoly beteg, annak egy Pater és 7 Ave.22 1841-ben 
kapluk az utolsó kh·áltságot, mely szcrinl, ha valaki beteg, 
akkor a zsolozsma helyett elmondhat 1 Patert és 7 Avet, hn 
,·alaki pt.•dig súl~·os beteg, annak t.•légséges a jószándék is.:?s 
A Klarisszák pedig IV. Ince pápától azt a kiváltságot kapták, 
hogy a zsolozsma helyett észszerű okból elvégezhetik a dol
gozó nővérek imádságát is (7() Pater).21 Communkalio ré
vén pedig ezt a kiváltságot mi is élvezhl'tjük. Il~·en ésszcríí ok 
lehel valamilyen komoly elfoglaltság, nagy aggályosság a gyó
násban, a zsolozsma körül stb. 

l\lindezekhöl láthatjuk tehát, hogy az egyház pontos sza
bályokat ír l'W a zsolozsma végzésére. Tartsuk ezeket Jelki
ismerelcsen szem l'Wll. Ll'lwl a zsolozsma számunkra köle
ll•zcllség --· sőt az is -- de ne legyen sohascm teher. Ha egy 
papi élelel a zsolozsmából kiáradó szellem hat át, ha naponta 
többször is szívböl t"elkiáltunk: Deus in adjutorium meum 
intende!, akkor életünk alkonyán, utolsó Completoriumán az 
agg Simcon boldog, nyugodt lelkületével mi is elmondhatjuk: 
e Xunc dimittis servum tuum Domine. secundum n·rhum tuum 
in pace!» · 

L' 1..' "/ • s.· r. ,.,z, ut u.~.::. 

•~ Pial: i. m. I. :J:UI. p. 
•" :"ichtwid<'r: Hcsct·ipla .\ulh. S. C. Indulg. :J:Ui. p. ("act-em. mm. s(.•raph. 

Th. :\for. IV. ~r. 6J. 
.: l\". Ince: Pial i. m. :J:m-:no p., Coronala I. ~~· tili. 
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T ARCA 
Tamás atya fermánja. 

A t<öd foszladozó t'átylát kopottra szívla aranyos fény
özönével a N ap bátyó. Enyhén lengedező szél szaggatta meg· n 
ködfályoll, dévaj jókedvvel marlwlta meg a ködcafatokat és 
beledobálla a Dunába. Olt még tartolla magát egy ideig a köd, 
de aztán elmerült a <"sobogó vizű hatalmas folyamban. A kék 
Dunán tutuló hajók l'lnyújtott vonítása mint az ünneprontó bús 
sírás rezgett a levegi>hl'n. · 

-- Semmi sem rontja ezen kívül az ünnepi csendet ·- me
rengett Tamás atya megillasulva a tavaszi természet titkokat 
bontogató ünnepétől. .J ól esett megpihennie hosszú gyaloglása 
közben a pázsitos budai domholdalon. Innen beláthatott a 
ködtakaró alól kibontakozó Alföldre: erre visz az útja ezután,. 

A domb lábánál kihalt, poros út lapult. Azaz nem is von 
olyan kihalt az út, mert ciiikelő török lovas közeledett rajta las
san. Jóval mögötlc léptelelt a kísérete. Tamás atya megismerte 
a török urat. látta már többször: a budai basa őkegyelmessége 
voll az. Tamás atya gondolt egy merészet és _pár perc m\llva 
olt állt alázalosan a kegyelmes l\Iahmud basa előtt, kívánta rá 
Isten áldását, }log~· növessze meg Allah szakállát kétakkorára. 

--- N os, mi a kérés(•d, gyaurok dervise - kérdezte jó
akaratúan a hasa. 

Tamás atya clpanaszolla a sok zaklatást, aminek a jász 
herényi, gyöngyösi és szegedi testvérek ki vannak téve: azért 
esedezcll a has~ihoz, adjon neki olyan menlevelet, amivel a 
testvérek biztonságban hilogalhassák meg az elhagyolt ma
gyarokat. 

- Jól van, dcn·is, megkapod amit kértél - örvendeztette 
meg Tamás atya szívét a basa. Hátr~ ~zóll mindjárt íródeákjá
nak, dc mivel nem volt közelhl'n az trasra alkalmatos hely, azt 
mondja a basa Tam~is -atyának: , 

-- Na. dervis, ha len·lt.'l akarsz, tartsd a halad. 
Tamás alva kénvtelen kl'IIPIIPn hidal esinált és az íródeál\ 

ll hátán Íl'la nieg a 1\:r·m:ínl. .\zlán dPrl'kál ropogtatva fellápász
kodott. nwgköszönle a fermánt és hajlongva távozoll a jó-
indulatúan nen•li> basa kegyclm~.s színe elöl. , . 

- Jorgalmas Istt:>JH'llL scgejls meg t•zeknek utana Is, ha 
eleddig segéjlellél -- foluiszkorlott neki a n.agy ú!nak. , 

Bizonv. naavon fontos most, hogy lnztonsagban ulazzek, 
mert aran\·k<·lvl~t·l visz iszákjában a szegedi házfőnöknek, Antal 
ah·ának ezüstmiséjt~r·(•. A pozsonyi hívek ajándéka. Félve lapul 
meg az iszákhm1. minlha Yt:>szély fenyegetné, de azért majd 
csak eljut Szögedébc. 

Tamás at~·át nagy örömmel fogadtá~ a falvakba~, amerre 
csak elvitt (ttja. Hitka vendég voll akkoriban a katohkus pap, 
csak ilyen mcze,jllábas csellengő barálok keresték ·rel olykor-
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olykor a letarolt magyar földön küzködő falu magyarjait Volt 
ideje bőven Tamás atyának. Meg ismerkedett is, mert ez lesz . 
a munkatere ezentúl. A Szörzés Szögedébe helyezte, hogy a 
többiekkel még nagyobb erőfeszítéssel mentsék a magyarságnak 
és a kereszténységnek, ami még menthető. Szeged végvár, ki 
kell tartaniok, amíg megkönyörül árva népén az irgalmas Isten. 
Tamás atya prédikált, gyóntatott, vígasztalta, bátorította a fel
nőtteket. benézett muskátlivirágos kis házukba. Ha bölcsőben 
ft•kvő kis magyart talált. megápolgatta, megringatgatta. Min
denkihez volt egy-két szerelő szíves szava. 

Végeláthatallan. virághímes tavaszi mezőkön vitt az útja. 
Százszorszép, pipacs, rezeda. kék buzavirág, meg szarkaláb 
tarka virágszőnyeget terítettek lába alá. Félve kérdezte a vi
rágokat_ hogy megmaradnak-e magyarnak. M~gkérdezte a falu 
magyarjait is, hogy kitartanak-e hűségesen magyarságuk és ke
reszlénységük mellett. A lengedező szélben százszoros, ezer
szeres igent intettek a mezei virágok. A falu magyarjai nem 
hizonykodtak sokat, csak egyszer mondták az igent, de ebben 
benne zenélt egész hősi lelkük. 

Kiskúnmajsában találkozott a kiskúnfélegyházai bég csapa
tával. A bég hajtó,·adászatot tartott már napok óta a majsai nagy
erdökben és környékén szökött katonákra és szegénylegényelc:re. 
f7gy elszaporodtak már ezek a vidéken, hogy megakasztották 
Szeged felé a forgalmat. A majsaiak intették Tamás atyát várja 
meg míg türbeWen megtisztítják az utat, de Tamás atya csak 
mosolygott. Olyan simán ment eddig az útja. Ha felmntatta a 
f<•rmánt, mindenütt nagy hajbókolással tértek ki előle. l\feg az
láz az ilyen tekergő baráto n ki keresne kincseket? De azért 
szívesen velle, pogy a bég még előtte elindítolta csapatát. Igy 
nagyobb nyugalommal vágott neki az erdő rengelegén keresztül
vivő útnak. 

J ól benn járt már a sűrűben. mikor egy álarcos török ka
tonaszökevény állt eléje és rákiáltott, hogyha kedves az élete, 
adja elő minden kincsét. Tamás atya nem vesztette el nyugal
mát. Meglobogtatta a katona orra előtt a fermánt: 

- De ézö~ atyámfia, nézjed eme fermánt, az kegyes hudai 
pasa úr parancsolatját. Tudom, tc tévedésben vagy és engem 
ulamra bocsájtasz. 

A katona elvelte a fermánt, nézegette egy darabig. ~em 
értett ugyan az ír~íshoz, de jól ismerte a főbasa pecsétjét. X agy 
tisztelettel homlokához és meJléhcz érintette, dc aztán felkaca
gott és bő nadrágja zsebébe dugta a fermánt 

- No, de most már a kincseket, koszlott gyaur den·ist•, ·-
fenyegetőzött a katona. L 

- De hajszen látád a fermánt - lep6dött meg Tamás alva. 
- Nincs is néked fermán od -- vigyorodott cl a katona. L--

Elő hál a kinccsel, mert nem érek rá! 
- Igen, elő a kinccsel. gyaur kutva dörgött mögöttük 

egy mély hang. Gazdája szintén szökült kalon:t. Gg'· hítszik mosl 
L 1 álkoztak először n haramiák, mt•rt ahog~· összc,·illnnt a tc-



at 
kintelük, látszott, mindegyik azon gondolkozott; hogy kaparíntsa 
meg egyedül a barátnál lévő kincset. Tudták ezek jól, hogy a 
csellengő, falukra mis·ézni járó harátok magukkal szokták vinni 
iszákjukban a kelyhüket Tamás atyától is ezt akarták mo5t ki
csikarni. 

- Hagyj itt ez az én prédám, - szólt az első katona. 
- De osztozunk, mert én is lestem rá - mondta a másik. 
- Nemi 
-Del • 
- Allah verjen meg ... 
-- Szaggassa ki a szakálladat - ordította másik és jobban 

megmarkolta a handzsárát · 
A bég emberei ezalatt mind összébb szorították a kört. Ta

más •ai ty a hallott is messziröl lódobogást, de hát addig ki tudja 
mi lesz. 

- Ézös atyámfiai - mondta huncutul a katonáknak -
látom ·én, hogy a misézö kelyhemet akarjátok. Már tudom, hogy 
Allah valamelyikteknek rendetle. De tegyen Allah igazságot. 
:\I ert Allah igazságos. 

- Allah igazságos. - hagyta helyben mind a kettő. 
- N ahá t várjatok egy kicsit emitt - mondta Tamás atya, 

- vagy husz lépésre előbbre viszem az iszákot és ott leteszem a 
porba. Akinek Allah gyorsabb lábat adott, azé legyen a kehely. 

- Legyen azé - egyeztek bele a haramiák. 
Tamás atya szép komótosan ment, hogy még a gyanujuk 

sem ·ébredjen fel a rablóknak. A bekerítő csapat lovainak prüsz
kölése, dobogása mind élesebben hangzott. De még mindíg nem 
mutatkozotl a közelben segítség. Vagy harminc lépésre letette 
tehát búsan iszákját a földre. Na, gondolta, oda a szép kehely. 

A katonák egy vonalba álltak a futáshoz:-. Tamás alva tap
solt nekik, mire fergetegként elindultak az iszák felé. Hej, de 
sajnálta már Tamás atya. hogy még egy kicsit nem várakoziatta 
meg öket. Az útkanyarnál feltünt. az első lovas. ű vette csak 
észre, azok ketten veszettül lohollak, az első haramia már oda
ért, megragadta a tarisznyát, de a másik a handzsára boldo
gabb végével úgy fejbekólintolta, hogy csak elhuppadt a porban. 

Tamás atya vagy öt lépésről nézte ezt, mikor aztán a bég 
katonái elég közel ,·oltak már, torkauszakadtából eJkiáltolta 
magátt: 

- Gyilkosok, rablók, haramiák! ... 
A pajtását leülö haramia még le sem nyúlt az iszákért, fe

nyegetöen lóbálta meg handzsárát, de abban a pillanatban éi is 
észrevette a veszélyt. Az életét akarta legalább megmenteni és 
t'ulásnak eredt. De a bég emberei észrevették és utána vetették 
magkat. Tamás atya magára maradt, körülnézett és mivel nem 
látott senkit, kivette a leütött haramia bő nadrágjának zsebé
ből a fermánt 

l\' emsokára megkötözve hozták az elfogott haramiát. 
-- l\liért csellengesz egyedül, - kiáltott dühösen a barátra 

a katonák agája. 



De Tamás atya csak ~negmutalla a fcrmánl, ritire a lmtonák 
tiszteletleljesen bókoltak az írás elölt. Az aga még akadékos
kodott az iszákkal, szerette volna magának megkaparintani 
a kelyhet, de szerencsére a fermán mégis csak nagyobb úr volt, 
mint az aga. Hiába a budai basa ökegyelmességével mégs(~m 
merl újjat húzni. 

Tamás atya megköszönte a szíves védelmet és tovább állt. 
Két nap mulva megérkezelt Szögedébe. Éppen jókor, merl mind
össze pár nap volt még csak hátra Antal atya, a házl'önök 
ezüstmiséjéig. 

- Nesze, ézös bátyám - adta át a házfőnök a~yának u 
kelyhet, a messze pozsonyi hívek gazdag ajándékát. -- Meg
örizém ezt néked, de engem meg t•me fermán őrize meg. 

- Köszön öm. ézös öcsém, ·- hálálkodott a házfőnök,- mi 
meg eme fermánt őrizzük meg az mi leveles-házunkban az uló-· 
kornak. 

l\léltán szakadt ki a csodálkozó felkiáltás a krónikásbóJ: 
«Bárki is láthatja ebből, hogy milyen volt a mi őseinknek 

az állapolja és körülményei azokban a kellemetlen idökben, 
amikor a török állhatatlansága és kegyetlensége uralkodott és 
mennyit kellett nékik szenvedniftk, hogy a maroknyi magyarsá
got megmentsék az igaz hitnek és a magyarságnak ... >> 

Fr. Vid. IV. é. t. 

ÉleiünkbóL 
Okt. 18. Színes álmok valósága: Erdély! A pergő kocldk lapjain mt'gle

kintettük a bevonulási. Gondolatban el7.arándokoltunk mindcn felé, amerre a 
barát-sors - magyar-sors Erdély földjét 20 évi kcménv tűzben szenllé, drá-
gává avatta. • 

Okt. 23. Hcndtartomáuyunk égi védőjének ü1mepe: Kapisztrán Szenl J:í
nos. Adj Uram, új Hunyadiakat, de adj melléjük sok keménykötésű rcllt•nt
hetetlen, bízó magyar Kapisztránokat is. 

Okt. 27. Krisztus Király ünnepén ünnepi missziós est volt az ebédlö
ht>n. «Krisztus Király csak egy a vágyunk ... hogy mi•tden ajk csak tégcll 
:Hdjon .. ·' 

Okt. :JO. Pclh:írl tcstn!rünk súlyos gyomonérzésscl kórházhan feliszili, 
dc reméljük, hogy állapota rövidcsen jobbra fordul. 

Xo\". 12. Szcl'c•lell ~lagiszte1· Atyánk né\"ünncpe. Az ünnep fényében, a 
s; en Imisén mt.•gtárultlélcklit.'l ké•·tük a Teremtő Erőt. hogy szt'retelll\leste•·fmk
nek egyellen célja: az új mag~· a•· ha•·át he n nünk megval6sulhasson. Sok-sok 
líldozatos lemond:1sMrl, tíil·í) híz:ís.íérl áldja meg az isteni Mester. Ad multos 
unnos! 

; Dec. 6. ~fikul[ts-cst. ~l('gint eljölt kö1.énk Szent ~lildús püspök. BiS putto
n~·aban nekunk JS sok lllindt.•nl howtt: hálásan köszönjtik l 

Dec. 8. Az Eg~·házirodahni Iskola díszgyíílésc a Kult\1rhlízhan. Főt. P. 
Provinciális s nagyszámú dííl,;t.•líí küzúnség .it'knlél(oh('n. 1. sz. nevezel() 
beszéd, mondotla Fötiszlt>l('ndií P. ~lagiszlc1·. 2. sz. Harmat A.: ll azafias 
Má~ia-é_nek, előadja ~ J:iHskola .énekluu·a. :t sz. Oj mag~·ar feladatok, új 
arcu fiatalság: Jusztumm testver. szahadt.•liíad:ísa. l. sz.: Xéphalladáink 
lelke, e_lőadta Alaj<?s !cst\"~r, a Ki.s-Km· l,;ül;n·m~il,;(,dl"·sévcl. ;). sz. Világo'!;ság 
vagy sotétség? Cecil cs Vu l lcstvc1·ck h<'szt•lgdesl'. li. sz. B1·ahms: Keringií. 



A a 
~lu.bay: Csárdajelenet, hegedűn játszotta János testvér, zongorán kisérte Ala
JO~ testvé.r, 7. s.t . .lárószo - montlotta l'oliszteJ.entló .t1. ~cnrotLy PáJ. ·rar~
manyiOnok Atyánk, az Egyházirodauni Js.kola FővédnöKe. H. sz. Egressv-Vö-
rösmarty: Szózat, éneKelte a 1'öis.Ko1a énekKara. ~ 

J..Jec. 17. Sapiemia estJén Emil szenior-testvér tartalmas latin beszédben 
emléKe~ ll meg az ünnep Jetentöségéről. t ó tisz Letend ő Házrönök Atya tea-eslel 
UUOLl. Hálás hé.t.CSÓ.k.kal .köszönjük. 

Vec. 20. i'\égy liaLal papi té.ek: Jusztinián, Cclerin, .Oszkár, .János, lest
vér. s z.ent fogaaáss,al örö.Kre az úrnak adta magát. új fegyvertarsak az aratás
ha-mdwók csapatan.an, S.t.ent Ferenc Atyánk vigyázza oröK kötésletek! 

Lee. 2a. AlaJOS testvér szerenesés mandula operáció után ismét körünk·. 
Le érkezett. 
·· · IJec. 25. «Leszállt a földre a legszebb éjjel .• ·" Künn a nagy világ lángol 

-:- Mi még ünnepelhelünk Mcghht, csendes rendházban, csillogó fenyögally, 
Jászolka, sok szép ajándék me1Jctt hálásan gondotunk gondos jótevőinkre. 
SzereLett Tartományfőnök Atyánk jóvOltából a Karácsonyfa aaall nagy csomag 
vár l mindenkire. A legöregebook Schütz: lJogmatiKáját, a többi testvéreK 
Tower- Illemtan J., II. köaet, P. Juvenál: Ferenc Teshér útján, P. Sándor: 
Sándor: .1\.ö...e.eob hozzá c. Kö.1yve.~el Ka,>tuk. - P. Fausztin é~ P. Ottmár 
háziÖnök atyáK karácsonyi aJánué.liát háuís szívvel -küszunJÜK. A kis Jézuska 
írja föl szereLett Provinciális Atya és minden jótevő. nemes nagylelküségét. 
- Egy másik gondotattal széldúlt ollhono.{at, megtört szíveliel láLOgalunk. 
l H 40 .1\.arácsonya ez. 

Dec 2H. Az Egyházirodalmi Iskola új tisztikart választott. Titkár lett: 
Alajos testvér, segédtit.kár Rupert testvér, Jegyző: Pelbárt testvér, helyet
tese Cecil testvér. .\z ctmé.eti szakosztály ve.tetője Vendel testvér, gyakor
latié Semjén testvér, szépirodalmié Jus?:tinián lest.·ér, a missziós szakosztály 
vezelőJe Oszkár testvét". Könyvtárosok: Szilás, Gergely, Rupert testvérek. Az 
Iskola levelezöje Tóbiás testvér. Egységben az erö, ha Isten segit, az ered
mény nem késik! Eljenek! 

Dec! 31. Szilveszter~ste. Ismét lejjebb l~ptünk a létrán - l~jjehb a 
sírba. De talán teljebb is hágtunk - közelebb az Eghez! Rövid, hangu
latos est keretében néhány szindarabot, büvészmulatványt, zeneszámot mu
taltunk be. Utána Házfőnök Atya teával vendégelte meg a szerepiöket és a 
mt. hallgatóságot. - · A kápolnából azzal tértünk cellánkba: jöjjön a jobb, 
békés magyar jöyendő l 

1941 Jan. L Az Ujév mesgyéjén szereleltel köszöntöttük Ft. Magiszter 
Atyát. Egy pillantits meg a multé, de szemünk már a jövőbe néz. Mit hoz '1 
Az oltár integet, biztatgat sok apt·ó remény. Aliunk és várunk. Magiszt,er 
Atyánk jelmondata a miénk is: Nem igérünk, cselekszünk. 

Jan. 5. Csillogó karácsony! - Vége már. Az új év számát, ítj áldását 
vittük kis cellánkba. Kívül kialudt a liai·ácsonyfény - belül a munka ütemén 
lobog tovább. Megkezdődött a hivatalos előkészület. 

Jan. 10. Elsö vizsga. A felsőheu szentírásból, az alsósoknál dogmatika 
fundamentálisból volt írásbeli: 

Jan. 17. A nyomós, nehéz órák terhe másodszor is beért: dogmatikából 
és morálisból vizsg:í.ztunk 

Jan. 2-t Vége az clől•észülclckiWk. Utolsó vizsgáink: morális és szónok
lattan a felsőben, az alsóhan szentírás és zsidó nyelvtan. A jó eredmén~· 
hizlaló megnyugvásával (?y magunk mögölt hagyjuk a félévet Ezzel is IZaz
dagabban keressük a jövő kincsét, a papi jellem bennünk rajrolódó vona
lait. 

Jan. 27. Félévi "próba-prédikációk,,. 
Febr. 6 . .Főt. P. Hermann Hermenegild, Exmin. Prov. szerelett Ház

f{)nük Atyánk Isten kegyelméből ezüstniiséjéhcz érkezett. A 25 éves papi ju
bileum láttán ehryhecsendült kispapi szfvünk dobbanása: ~rte imádkoztunk l 
l\fint a pacsirta (mfeledt dala csatlant ajkunkon a Missa Jesu Christi Sacer
dolis ujjongása. Tu es sacerdos in aelenmm . . . Hosszít l\lementója alatt 
a mult Ileszél t: 25 éves kemény papi munkájáhan hány élőre, h~íny holtra 
kellett visszagondolnia . . . Szentmiséje végén a Christus Vincit dallama csen
J.relt a kápolnában, szerelett Föatyi'tnk pedi~( leJ(elslS ezüstmisés áldását csókolta 
ránk. 



De Tamás atya csak megmutatta a fcrmánl, ritire a katonák 
tiszteletleljesen bókoltak az írás előtt. Az aga még akadékos
kodott az iszákkal, szerette ,·olna magának megkaparintani 
a kelyhet, de szerencsére a fermán mégis csak nagyobb úr volt, 
mint az aga. Hiába a budai basa őkegyclmességével mégsem 
mert újjat húzni. 

Tamás atya megköszönte a szíves védelmet és tovább állt. 
Két nap mulva megérkezelt Szögedébe. Éppen jókor, mert mind
össze pár nap volt még csak hátra Antal atya. a házfönök 
ezüstmiséjéig. 

- N esze, ézös bátyám - adta át a házfőnök a~yának u 
kelyhet, a mcssze pozsonyi hívek gazdag ajándékát. - Meg
őrizém ezt néked, de engem meg l'me fermán őrize meg. 

- Köszönöm. ézös öcsém, hálálkodott a házfőnök,- mi 
meg eme fermánt őrizzük meg az mi leveles-házunkban az utó-· 
kornak. 

l\léltán szakadt ki a csodálkozó felkiáltás a krónikásból: 
«Bárki is láthatja ebből, hogy milyen volt a mi őseinknek 

az állapotja és körülményei azokban a kellemetlen időkben, 
amikor a török állhatatlansága és kegyetlensége uralkodott és 
mennyil kellelt nékik szenvedniük, hogy a maroknyi magyarsá
got megmentsék az igaz hitnek és a magyarságnak ... » 

Fr. Vid. IV. é. t. 

ÉleliinkbóL 
Okt. 18. Szines álmok valósága: Erdély! A pergő kocldk lapjain megle

kintettük a bevonulást. Gondolatban eb.arándokoltunk mindcn felé, amerre a 
barát-sors - magyar-sors Erdély földjét 20 évi keménv tűzben szentlé, drá-
gává avatta. • 

Okt. 23. Hcndtartományunk égi védőjének ü1mepe: Kapisztrán Szent Jií
nos. Adj Uram, új Hunyadiakat, de adj melléjftk sok keménykötésű rellenl
hetetlen, bízó magyru· Kapisztránokat is. 

Okt. 27. Krisztus KiJ'ály ünnepén ünnepi missziós est volt az ebédlő
ben. «Krisztus Kil·ály csak egy a vágyunk ... hogy minden ajk csak téged 
:Hdjon ... > 

Okt. :JO. Pclh:'lrl lestvérünk súlyos gyomoi'\'érzésscl liódu\zhan fekszik 
dc l't~méljük, hogy úllapola rövidcsen johhra f01·dul. 

Xo\'. 12. Szei"t.•lclt ~la.~isztct· Atyánk né\'ünnepe. Az ünnep fényében, a 
s; entmisén mt•gtárult lélckkc•l ké•·tük a Teremlő Erőt. hogy szerelell Mesterünk
nel{ egyellen célja: az új magya•· ha1·át bennünk mcg\'alósulhasson. Sok-sok 
tíldozatos lcmoJl(hísMrl, líí•·íí híz:ís.íért áldja meg az isteni ::\fester. Ad multos 
annos! 

~ Dec. 6. ~likul~s-est. ~legint eljölt közénk Szent Mildós pí1spök. BiS putto
nyabau nekunk IS sok mind<'nl ho1.0lt: hálásan köszönjük! 

:pe<:·. ~· Az Egyházirodalmi Iskola díszgyíílésc a Kult\trhlízhan. Főt P. 
PronnciUhs s nagysz:hnít t'lííkt'líí k6zcinség jPknlétt."hen. 1. sz. nevezelő 
beszéd, mondotla Főtisztd<'ndii P. ~lagiszlci·. ·2. sz. Harmat A.: Hazafias 
Má~ia-é.nek, előadja ~ gmskola ,éneklm•·a. :t sz. nj magyar feladalok, új 
arcu f1~.talság: J~szhman. test\'~~· .szahu~l<'liíac~:ís~t .. l; sz.: Xéphalladáink 
lelke, eloadta AlaJOS tesl\'CI", a 1\.IS-]\.ai' koZI'<'IllUiwdcsc\'CI. a. sz. Világo<sság 
Yagy sötétség? Cecil és Vid tcstvé1·ck h<'szt."lgclésl'. ti. sz. Brahms: Keringéí. 



Huhay: Csárdajeienet, hegedün játszotta iános testvér, zongorán kisérte Ala
jos testvér, 7. s.t. lárószo - monuolta .hHiszleJ.endö J:'. Scnrohy Pál ·rar&Q
mánywnök Atyánk, az Egyházirouauni lsko.ta Fővédnöke. ~. sz. Egressy-Vö
rösmarty: Szózat, éneKette a l'öisKo1a énekKara. 

J.Jec. 17. Sapiemia estJén Emil szenior-testvér tartalmas latin beszédben 
emléKe.t.elt meg az ünnep Je1entöségérö1. J:oöliszt.etendö liáztönök Atya tea-estel 
aUOLl. HáláS .1.\é~.oCSÓKkal köszönjük. 

Uec. 20. l"légy fiatal papi té~ek: Jusztinián, Celerin, Osz.kár, .J~inos, test
\'ér s z.ent fogauással örökre az úrnak adta magát. új fegyvertarsak az aratás
ba-indwók csapaLáoan, S.t.ent Ferenc Atyánk vigyázza oröK kötésletek! 

Lee. 23. AlaJOS testvér szerenesés mandula operáció után ismét körünk-. 
Le .érkezett. 

·.· · Dec. 25. eLeszállt a földre a legszebb éjjel ... ,, Künn a nagy világ lángol 
- Mi még ünnepelhelünk. Meghitt, csendes rendházban, csillogó 1enyögalty, 
jászolka, sok szép ajándék met!ett hálásan gondotunk gondos jótevöinkre. 
SzereLett Tartományfőnök Atyánk jóvOltából a karácsonyfa a•atl nagy csomag 
várt mindenkire. ~ legöregcbJJek Schütz: lJogmatiKáját, a többi testvérek 
Tower- Illemtan 1., Il. köLet, P. Juvenál: Fetoene Teshér útján, P. Sándor: 
Sándor: .1\..ö..e.eob hozzá c. kö.1yve.~el katltuk. - P. Fauszlin é.:i P. Ottmár 
háziönök atyáK karácsonyi aJánué.tiál háuís szívvel .köszuDJUK. A kis Jézuska 
írja föl szeret.elt Provinciális Atya és minden jótevő. nemes nagylelküségét. 
- Egy másik gondolattal széldúlt olthollo.<at, megtört szíveliet láLOgatunk. 
t H 40 harácsonya ez. 

Dec 2M. Az Egyházirodalmi Iskola új tiszlikart választott. Titkár lett: 
Alajos testvér, segédtitkár Rupert testvér, Jegyző: Pelbárt testvér, helyet
tese Cecil testvér. Az elmé,eli szakosztály \'et.:elöje Vendel testvér, gyakor
latié Semjén testvér, szépirodalmié Jus~tinián te.st .. ér, a missziós szakosztály 
vezelője Oszkár testvér. Könyvtárosok: Szilás, Gergely, Rupert testvérek. Az 
Iskola levelezöje Tóbiás testvér. Egységben az erő, ha Isten segit, az ered
mény nem késik! Éljenek! 

Dec, 31. Szil\'esztet·-este. Ismét lejjebb l~ptünk a létrán - l~jjebb a 
sírba. De talán teljebb is hághmk - közelebb az Éghez! Rövid, hangu
latos est keretében néhány szindarabot, hüvészmulatványt, zeneszámot mu
taltunk be. Utána Házfőnök Atya teával vendégelte meg a szerepiőket és a 
mt. hallgatóságot. - A kápolnából azzal tértünk cellánkba: jöjjön a jobb, 
hé kés magyar jövendő l 

1941 Jan. t: Az UJév mesgyéjén szereleltel köszöntöttük Ft. Magiszter 
Atyát. Egy pillantás meg a multé, de szemünk már a jövőbe néz. Mit hoz 'l 
Az oltár integet, biztatgat sok apró remény. Aliunk és várunk. Magiszt~r 
Atyánk jelmondata a miénk is: Nem igérünk, cselekszünk. 

Jan. 5. Csillogó karácsony! - Vége már. Az új év számát, új áldását 
villük kís cellánkba. Kivül kíaludt a lial·ácsonyfény - belül a munka ütemén 
lobog tovább. Megkezdődött a hivatalos előkészület. 

Jan. 10. Első vizsga. A felsöl>en szentfrásból, az alsósoknál dogmatika 
fundamentálisból volt írásbeli. 

Jan. 17. A nyomós, nehéz órák terhe másodsror is beért: dogmatikából 
és mot•álisból vizsgáztunk. 

Jan. 24. Vége az clökészülclcktH.'k. Utolsó vizsgáink: morális és szónok
lattan a felsőben, az alsóhan szenlírás és zsidó nyelvtan. A jó eredmén~· 
biztató megnyugvásával ( '!) magunk mögölt hagyjuk a félévet Ezzel is IlU· 
dagabban keressük a jövő kincsét, a papi jellem bennünk rajzolódó vona
lait. 

Jan. 27. Félévi «próba-prédikációk''· 
Febr. 6. Főt. P. Hem1ann Hermenegild, Exmin. Prov. szerelett Ház

főnök Atyánk Isten kegyelméből ezüstrriiséjéhcz érkezett. A 25 éves papi ju
bileum láttán egyl>ecsendült kispapi szfvünk dobbanása: ~rte imádkoztunk! 
Mint a pacsirta önfeledt dala csatlant ajkunkon a Missa Jesu Christi Sacer
dolis ujjongása. Tu es sacerdos in aeternum ... Hosszí1 Mementója alatt 
a mult beszélt: 25 éves kemény papi munkájában hány élő re, hány holtra 
kellett visszagondolnia . . . Szcntmiséje végén a Christus Vincit dallam.a csen
~tt a kápolnában, szerelell Főaty{lnk pedi!( legelsiS ezüstmisés áldását csókolta 
ránk. 



Délelőtt fél 11 ó.-kor az Egyházirodalmi lskola ünnepi üléssei kösz&n
tölte egykori elnökét, mostani nemes támogatóját - Műsor: 1. sz. A Főis
k-ola Kis-kara Halmos László köszönlőjével üdvözölte az ünnepeltet. -
2. sz. Jusztinián testvér ünnepi beszéde. 3. sz. Gcnnadius Ezüstmisére c. 
költeménvél szavalta Celerin testvér. 4. sz. Pelbárt testvér: A pászka vacsora 
a szentmlséhen c. értekezését olvasta fel. 5. sz. Halmos L. Sik S.: Assziszi 
Szent Ferenc Naphimnusza; előadta a Főiskola énekkara. 6: sz. Tamás Atya 
fermánja, elbeszélés, írta: Vid testvér. 7. sz. Brahms 49. mü, előadta János 
és Cecil testvér. Bihari: Bercsényi nótáj a, hegedűszóló, bemutatta .János' 
testvér. A gyűlés végén szerelett Főatyánk lépett az emelvényre. A meghitt 
családi közelségben megköszönte az ünneppé alakult ülést. Szines, meleg 
szaván egybefűzte a diszokmány buzavirtígát, pipacsát, az ünnepi gondolato
kat, szívünk lelkes dallamát, mind-mind .... Jó Főatyánk igy vág neki az 
új jövőnek. Csak egyet kér: másoljuk le a Missa J. Chr. Sacerdolis szö,·t•
gét, ezt akarja eltenni: a ko1>0rsóha is! Búcsúzául Halmos L.: Köszöntő
jében énekeltük: Máskor is eljövünk még, Ha az lsten éltet még, Hisszük, 
Téged soká éltet, mert szerel az ég! 

Febr. 9. Főt. Exminiszter Atyánli nyilvános ünneplése. D. e. H ó.-kor 
Főt. Tarlományfőnök Atya vezetésével indult meg Exminiszter Atyánk a fé
nyes segédlettel, Szolnok, Jászberény, Eger, Salgótarján házfőnökei, atyái 
közölt, fiai körében az ezüstmisés oltár felé. Bach zugott az orgonán. Két 
oldalt a város, a katonaság tömött sora várta. Az ünnepi oltár oromzalán 
fénykehely villódzott. Az örökzöld csokrok sötétjéből száz élő szemként 
100 szál szegfü integetett. A Veni Creator, a szentmise, Főt. Monostor~· 
Adorján prépost plébános úr ünnepi beszéde, Te Deum· és áldás: egy-egy 
gyöngy volt az Ezüstmisés áldozatában. - Szentmise után a zsufolásig 
megtelt Kultúrházban az Egyházközség diszgyűlése következett. A város 
polgármestere, az egyházközségi elnök, az t•gyesületek megbizottai mondlak 
üdvözlő szavakat. A testvér egyházküzség és papjai köszöntését Főt. .Mo
noslory prépost-plébános í1r hozta, az éneklmmk friss alkalmi énel<eket 
adtak elő. Ft. TartományWnök Atyánk a Szentatya külön leirab\t nyújtotta 
ál és a Rendtartomány jóldvánságait tolmácsolta. Megható volt a leán~·egye
sületek, elemisták, a kis óvódások t~:.o·szt••·ű gyermeki üdvözlése. Ft. Exmi
niszter Atya köszönete a jókívánságok után a hála hangján szólt. Bizó re~ 
ménye terveiben már a jövőt bontol-(alta. Szerény óhajtása az volt, hogv 
harátai, tisztelői Isten segitségé,·el valóban azt kapják, azt talál ják meg sze
mélyében, akire várnak. Ez a mi gyermeki szivünk ('sencfles kivánsága is: 
az eljövendő ötvenes útjelző elé! 

Febr. 10. Ft. Tartománvfőnök Ah•ánk szh·es nálunk időzésével tisztelt 
meg bennünket. Velünk szórakozott: élveztük közvetlen meleg szavait. Csa
pongó derűs gondolatainál örömmel időztünk. Boldogan vettük szfves enge
délyéből a másnapi szünetet. f:ljen! 

Febr. 12. Ft. Tartományfőnök Atyánk és lektor Atyáink ~ndoskodása 
folytán mindenki megkapja a papi élethez szflkséges komJ>endiumokat. Most 
az alsósok részesüllek ebben az ajt\ndékban. Codex Iuris Canonicit és Si pos: 
Enchiridion,jál kapták - ut:ínpótl:íssal majd rövidesen mindnv:íjan forgat-
haljuk A J..SOndos fig~·elmet szorgalommal hiilál,juk meg. · · 

Fehr. l:J. Az Egyházirodalmi lsliola l'niós-gyülésl rendezett. A régi 
kapcsolatok történeti cmlékét néztük a mai helyzet tük•·éhen. A ki11 kar gö
rögkatolikus népéneke ünnepi hangulattal telítette a szép ülést. Ha Isten se
git, reméljük, hogy az uniós szellem Főiskolánkon egyre mélyül. 

Febr. 28. Farsangi estünk \'olt. Két t•gyfelvonásos víg,játék, cigánv-ma
gánjele!let, alkalmi e,~ywlc~. a fat·agószék nótája, tették vidámmá az 'estet. 
(Anyagi kár kevés - csalódás ... ) 

febr. 26. Hamu hull a homlokunkra. Bennünk zsong: c. Boldogok kik 
megjavulnak, hamu. szaván megindulnak., ' 

:\lárc. 2. Alajos testvér hossz(• távollét ut:ín hazaérkezt•tt. Reméljük 
hogy h!ldapesti kezelletése meghozza teljes gyógyulás{tl. - TíSle vettí"tk ~ 
szomoru h1rt, hogy Bonaventúra testvér állapota a súlvos tüdíivérzés után 
aggasz.tóan ~sszabbodik. Mindnyájan a~gódunk, im:ídkozunk fölépftléséért. 

Főatya JÓVoltából megkaptuk fialanyi Gv.: A ft••·cnces mozgalom begyö
kerezése magyar földön és Ibrányi Fe1·cnc: lüisztus a ke•·esztény életeszmény 
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c. értekezést. Bőkezű adc;>mányaiért hálás szfvvel gondolw1k szerelett Fő
atyánkra. 

Márc. 6. Minden reményünk megtört. Eljött a halál-nővér és kioltotta 
Bonaventúra testvérünk pislákoló életmécseséL Sok szenvedés, igen hosszú 
távollét után az örök hazában vúrsz már reánk. Az örök Világosság fé~ 
nyeskedjék neked. Nyugodjúl llél,;éhen! 

Márc 8. Klerikátunk gyászol, de örülünk is. A püspöki városból ma 
jött haza a boldog válaszkltlak első kis csapata. Kriston Endre püspök úr 
lrezéből vette Emil és Jusztinián testvérek az alszerpapságot, mfg Alajos, 
Hóbert, Lajos, Alpár, Cclerin, Szilás testvér az ördögúző és akolitus rendel. 
Az örök Főpap kiválasztott Benneteket és vezet az újmisés oltár felé. 

Mindenki boldog: emlékeztet és emlékszik a szép napokra. Hálás szívvel 
b10ndolunk az egri Házfőnök Atyára és az egész rendházra. Meleg fogadásu
kért, gondos figyelmüké1·t huzgón imádkozunk: Fizesse meg az Isten száz
annyi jóval! - Ft. P. Dénes ajándékál mivel háláljuk meg? Fohászainkban 
megmutatjuk a Fehér Mcsternek is 

Fr. Simeon krónikás. 

Jászberényi _ krónika. 
1H40 október 22. Délután Ft. Provinciális Atyánk örvendeztetett meg 

bennünket látogatásávaL Jóságos Főatyánk lebilincselő kedvességgel fogad
la hódolatos köszöntésünket Az a kevés idő, amelyet körfmkben töltött, 
elég volt arra, hogy atyai szeretü egyénisége mély hatást gyakoroljon reánk.~ 

Okt. 23. Ma tartottuk meg Kapisztrán szt. János tiszteletére rendezett 
díszünnepélyünket a Klerik.átus nagytermében. A világi főtisztelendő urak 
mélt. Kele Istváll dr. prellltus ún-al az élükön majdnem mindannyian, azonkí
vül a város világi vezetői közül is szép számmal megjelentek. Müsorunk a 
következő volt: P. Magiszter megnyitó szavai után 1. Sik-Halmos: Isten 
nagyságát .•. (3 szólamú é.), előa:lta a papnövendékek énekkara, 2. Kapisztrán 
szt. János egyénisége, beszéd, mondotta Tarcza Aurél Il. é. fil., 3. Krüger 
A.: Jövel Kapisztrán, szavalta Kiss Kornél II. é. fil., 4. Sik-Halmos: Rész
let az 59. zsoltárból (3 sz.), énekelte a papnövendékek énekkara, 5. Kapiszt
rán szt. János szerepe a Nándorfehérvári diadalban, tanulmány, irta és 
felolvasta Marosszéld Makár Il. é. fil., 6. Kerényi-Liszt: Magyar ünnepi 
dal (3 sz.), énekelte a papnövendékek énekkara, 7. Részlet Zadravetz l. 
püspök Kapisztrán c. színmüvéhől, ellőadták a papnövendékek; énekbetélele 
Csorda R. Román, O Sanele Francisce (3 sz.), Kodály: Ah hol vagy ma~ 
gyarok .... , 8. Zadravetz-Beretvt'ís: Kapisztrán Himnusz, énekelték a pap
nö\·endékek. - Az ünnepséget Ft. Házfőnök At:vánk szavai zárták be, majd 
a közönséggel együtt elénekeltük a magyar Himnuszt. 

Okt. 31. Rekollekciós nap. - Elmélkedési tárgy: közös életünk alapja. 
a leslivéri szet·etet. Arról ismern<'k me~ hcnnclekcl, hogy az Én tanitványaim 
vagytok ... 

~ovemlJCl' 1. Mindenszenlck ünnepe. Délután kimentünk a temetöb(.•, 
hogy meghalt rendtársainl.: sírjiín:U lerójjuk a testvéri szeretet adóját. Az 
imbolygó apró g~·ertyafényck a mulandósáw-a és a7. örök világosságra hív
ták fel a figyelmímket. Egy mély élménnyel gazda~dva tértünk haza. 

Nov. 2·1. Este az ehédlőlx>n Konrád tesh·érüilk tartotta me~ a Ilagvomá
nyos szt. Katalin-beszédet. mcl~·ben a keresztén~· filozófia c>rökbecsft ér
tékeit méltatta. Az egész h:'íz figyelemmel hallgatta a lendületes, klasszi
kus veretü eWadást. 

December 1. Oélul:'in me~néztftk a ,, Kelet felé·' c. filmf't. Igazi nemes 
hftszkeséggel, lelkesült örömmel ·szf'mléltük honvédeink előrenyomulását, 
a hazatért Erdély természdi szépségeil. 

Dec. 6. RekolJekciós nap. - P. :Ma~isztet· a hivatás-tudat szükségcs
ségérc hfvta fel figyelmünket E~ért a hivah\s mihenlétét ~s annak kellé
keit tette napi elmélkedésünk tárgyává, 
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Dec. tG. ~la megtekintettük Kultúrházunl<han a Villám-háború c. fil. 
mel, a nagy nyugati h~íború e_Iső részét.. :\legr·e~dült lélekk~l. szemiéitük n 
modern hadászat dühhenc!es teljesitményert. Bt.> mas lenne a vtlag képe, ha az 
Evangéliumot tennék meg az erkölcs mérléké,·é .... 

Dec. 21-2:i. Vizsgák. Elsősökrwl< Logica és Onlologia, má:;-odikosolmak 
Psvchologia t•xp. és Cosmo!ogia. 

~ Dec. 2t Mindenütl lázas készülődés. Tiszto~alás, dfszíté..:, énekpróha, 
holdogságlól sugárzó ar~k mind. az~ mulalják, hogy a Kisde~ .Jézus fo~a: 
dására készülünk. Este felnvolc m·at kezdetlel megtartottuk kis karácsonyi 
ünnepségünket az Oratóriumban. Ferences me!e~ szívvel énekeltük a ked
ves karácsonyi dallamokat. Kornél testvér· beszéde és Plátó testvér szava ... 
lala csak szította szívünkhen a ka1·ácsony ürömét. A gazdag és értékes könyv
ajándékért ezúton is hálás liöszönctet mondunk Ft. Provinciális Atyánknak. 
Az isteni Kisded fizesse meg jóságáti 

Dec. 25. A Szeretet ünnepén gyermeki szerctettel köszöntöttük fel Ma
giszter Atyánkat. O pedig a szeretetnek arra a nagy hatalmára célozva, mel~· 
képes az öldöklő fegyvereket is elcsitilani, felhívta figvclmfmket a keresz
lény optimizmusra, melyet ProMszka püspök így fejezett ki: Hiszek a 
Szer-etet végső g~·őzelméhen .... 

1941. Jan. 5. Jézus névünnepe, templomunk húcs\map.ja. A nagymisét 
mélt. Kele prehítus úr mondta, mi az asszisztenciát szolgáltatluk. 

Jan 7-8. Vizsga hölc!"elettörlénethől. :\ szóhelin Ft. P. Hermann Hermene~ 
gild Exminiszter Atya dnökölt, mint Praefectus Studii. 

14-15. Ismét vizsga. Els6söknek Psychologin ral., másodiko~·oknak Thco· 
dicea, mindkét évfolyamnal< pedig Sociológia. H:íla Istennek, Előljáróinli 
szerint is minden vizsgánk szépen siker·ült. - Ezen a viz!igán is Ft. Exmi .. 
nister Ainink elnökölt. 

Jan. 't6. Hiába van tél, ma olyan az ebédlő, mintha nvár volna: min
denütt vir~íg: fmneJJelünk! .szeretetl Házfőnök Atyánk névnapján buzgó 
imánk száll az ég felé, hogy jó At;y~'ink sz~ímára még sok holdog névnapolt 
t.•sdjünk ki. 

Jan. 2:-J. :Ma kezdtük me'.( a próbaprédikációkat az t.>hédlőhen. Bár pilla
nalnyilau ez számunkra izgalmasnak tfmil< fel, dc hisszük, hogy ezekm•l< 
a próbálkozásoknak mi logjuk használ Ftlni. 

Február 3. Kipihent fejjel, újult erővel kezdtük meg ma a tanév má
sodik szakaszát. Bízunk abban, hogy a .ió lsten igyel<ezetünkct látva, ezut:ín 
sem fog,ja szent ke~·elmét meg\'Oimi tőlünk. és í~,. a következő félév is ered
ményesen fog végzödni. 

Febr. 71 Hekollekciós nap. - Hogy a téveszmék <>l ne \'akftsanak és az 
emberi gyöngeség el ne kábftson bennünket, Magiszter· Atvánk a Kriszlus 
gondolata szerinti igazi klerikus (•szményét :íl!ílotta ma elénk az clmélke
déshen. Célja volt me~adni azt a helye-.; élt.>t-l'lgondolásl, mely hivatott arra, 
hogy állala gazdaq lelkek lehessünk, hogv mind most, mind a jövőhcn is 
helyünket mcg~íllni tudó emberek leqyfmk Faxit Deus! 

Fehr. B. Szer·etelt Exminister At~·ánk ma ünn<>peltc papp:iszentelésém~k :!5. 
éves é\'forduló,i:íl. Im.:linkhan kértük az é'.(i Szólősgazcl:lt, halmozza d ke. 
gyelmén~l, hogy még sz:ímns éven ál tudJon munk:Hkodni híísl>ges ~ín-t'! 
sz()lőjéhen és n~·e•·je me~~ majd m{·lló .iulalmát. • 

Fehr. t l. Délután a gimn:íziumhan m(.•ghallgattuk Vajda G~·rwgy dr.: 
A modern gondolkodás címen tartott előad:ís:íl. A mai ernher világné7.eté
nek bölcseleti alapjait vázolta tartalmas előadás:íhan. Itt is híttuk, hogv amit 
Jlekfmk tanulnunk kell, aziránt a vihíg is érdeklődili. Ez is ösztÖnzésfil 
szolgál az odaadóhh munk1íra. 

Febr. 19. Délután a Kullúrb:ízhan a .József N~ído•·-lwlv()rség Kémelhárí
tás címen tartott rendkívül tanulsác.,ros és t.•gvhen sz{u·alwztalú eWadásán 
veltünk részt. · • 

Fehr. 2.). Este farsangi t.•Wadás ~H cl:édlíiht.~n. níllozatos míísor·r·al. Nem
csak a nézíiköz6nség, hanem mú~ a szer"Cplőli is g~·al<ran mulattak egymáson. 

Febr. 26. ~fa reggel hamut hint fejünkre az Egyház. 1\femento homo •.. ! 
Fr. .1urél krónikás. 

SP.erkeutéeért és kiadis~rt felel: a g,öngyösi Ferences HittudomAnyi Fc'Ji11kola. 

Kapisztrán-Nyomda, Vác. Müvezetö: Farkass Kúol). 
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