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1941 október. XV. évfolyam. 
., . ... szam. 

MA6YAH UMBRIA 
A FERENCES KAPISZTRÁN-RENDTARTOMÁNY IFJÚSÁGÁNAK 
ÉVNEGYEDES FOLYÓIRATA.- SZERKESZTIK: A GYÖNGYÖSI T.EOLÓGUSOK 

EMLÉKEZZÜNK 
arra a tizenkél éure, amdy a jás=/J('J'ényi ference.-; kispapok 
!Joldog /Jun.-; Scotus hínos Onképzfíkörf'nek miíködési idejél 
_iden/i. 

1!J'JY-Uíl IY-'11-ia flJrloll ez a 12 év. Szakadallan munkárrí/ 
ferences ldkiséyr61, csl'lekuf) lenniakarásról beszél a jegyz(). 
ll.iinyu. /la bepillantanál tartalmába, meglá/nád, hogy minden 
(·sodála/ol megérdemelnek ennek a 12 évnek ferences kispapjai . 
.llf'l·l hiszen c.~ak liin6dtw kérdf'zlzeli az ember, honnan az a 
I'OfJfHllll erf), amely annyi kezdeli nehéz.~ég közölt is 1.11,. 
r1yíílésl Ituloti rendezni? lionnun a kitartás és törellen lelkü
ld? l/onnan a folyton fokozól/ó lendület'! A felfelé ívelés? 

S mosl lezárullak a Boldog Duns Scotus János ()nképzf)
kör jeyyzfíkönyuének lapjai.... De nem .~ziinl meg maga az 
ijnkép:Jíkör. EWljáróink rendelkezésére ugyanis újra egye.~iill 

a kN sludium, egybeoluadt a rJYöngyösi és jászberényi Jde
rik(ítus. S t•záltal eyybeolvadt a kél önkép:iíkör is: Boldog 
Scotus Jáno.-; Onképzfíköre beleojtóelolt a Szenl Bonaventúra 
h'yyluí:irodalmi Iskola öreyebb, lombosabb fájába. 

S Ífi!J t'f!Yl'.-;iiltiink . .1/ár pedig egységben az er6. 
Többek lettiink számban. fi)bbek akarunk knni szellem

bl'n t~s INek/Jen is . 
. l Szenl Bonwwnltíra Ryyluíziroclalmi Iskola iS fiatal fe

rt•nce.-; h·uilája Ífi!J áll neki a munkának. Igy dolgozik és Í{JIJ 

akarja mt'flluílálni ayy6d6 atyai jóságát azoknak, akik érle 
Nnek t\<; érle dolyoznak. Jyy akar valamit viszonzásul adni 
.l/ y ú i nak t~s J Mt•uf)i nek. J gy akar többel, jobbat, nemesebbel, 
ierenc·esebbd kilermelni n1f.!,Qából. 

h'hhez kéri a: (r kcyyelmél és égi Párifogójának .<;('

!Jílséyél. 

l 



i 
l 

·l 
l 
j 

l . 
i i 
; i 
l • 

. i 
; . l 

j 

. i 
. l 
r : 
' l . . ~ 

l. l 

j 
: ~ 

Széchenyi szellemét idézem. 

A rohanó felhőkkel terhes, borongós ég tükrözi vissza 
hűen a mai életet; döngve, recsegve omlik össze a régi, el
nyütt világ és még mindíg csak erjed az új élcl mustja. Szi
lárd pontot és értéket keresek a magyar életben, ezért idézem 
nagy lelkedet, forrón szerelett hazád sorsán elborull szelle
medet hívogatom, hiszen már korodban legnagyobb !nagyar
nak Ill'veztek . .J ól látom, a mai kor dicskoszorúval övezi nag~· 
álomlátó fejedet, fönséges eszméidet idézgelik, ;ízlelgelik, sze
rl'lnék megérteni gondolataidat. vagy beleérteni saját eszmé
jüket nagy lelked tüzének lobqgó lángjánál próbálnak fölnll'
lrgedni a nehéz magyar sors viselésére. 

Jőjj velem, mutasd meg lelked titkát nekem és bizon~·ílsd 
be. hogy érdemes volt végigküzdened fáradsá,gos harcoelaL 

Eszmények borzolták láng lelked tükrét, t'igy fiílöllek az 
egész ma~yar vil:ígot átalakító nemes gondolatok. hog~· hele 
kellelt állnod prófétaként a neq_1zel életébe. Bels{) kén.vszer 
iízött. érezled magadban a szebb, holclqgabh vil:!g megvaló
sításának csiráit. Tespt•déshöl mozgalmas. gazdag nemzeti (~lPh>l 
sn•rellét volna varázsolni. és ezért hős szellemed palántáit 
üitetled a magyar lelkekbt•. Látom~ nagyon komolyan vetl~l 
mindenl. Túlságos komolyan. Talán arra gondoltál, hog~· raj
tad áll va..!!Y Intkik mindPn. Xos igt•n. lelkt>sedést szíloll:ll. 
eg~·szerre lángol kapott a hon és úg~· n~zl'll nl<l mindPnki. 
mint akibPn megleslesült az iga-zi mag~·ars:íg. Jól tudom twm 
értetlek meg egészt•n. 

Belső átalakulást sürgettéL vedig ükapáink önmagukkal 
nagyon meg \'oltak elégedn·. de annál ke\·ésbé a küh·ilággal. 
::\lerész gondolal volt. nekrel sikerülhelPlt is~ ho_gy felszámold 
egész edcli~i éleledet és új. teljesen magyar és egé"izen emberi {>l('ld 
kezdj. Ezt vártad a lümegliil is. lg~n·l. hízlat:ís voll a lclkP
sedésben. de tulajdonképen arra leli volna égdii szükség, hog~· 
senki más ne vágyakozzék a mag~·ars:.í.g n·z~ri pálcája után. 
H:J szellemed Yezelését elf~gadla volna mindenki~ műn•del 
C'SPJHihen lwt"t-jt•zhelecl és diadalmasnn megPriisöclú• kPI ki 
hazánk a szahad(')yűség homlaszt 6 sz:ízacl:ína k új kPzd~spJc•t 
elinclílú l~gki'lr~hiil. 

Dt• hál esodálom. hogy túlságosan komol~·an \'ClLPd a 
magyar lelkesedést és pillanatnyi meghúdolást nag~· szpllemPd 
Plőlt. Xem l:íllad. hog~· Szenl lsh·:ín jogara ut:ín Kopp:Ín\· 
áhítozott. Endre királ~·éra Béla lwr<"Pg. Imre kir:íl~·é1·a End
re. II. Lajosé1·a Zápol.Ya l>s hát voltak a kuru<"ok nwllt·lt l:t
hancok is nnnak idején. Észre vetled lelkünkn{'k kPlWség~l. 
szélhasadását? Bámulya sz{'mlélhellt•cl Kossuth üstököshöz ha
sonló roppant csillog:ísál ~s mégis oly komnl~·an Yctled nw
gadra az eg~sz terlwt? Róla is tudhall ad. hog~· ép oly égi 
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ldildöll, mint le vagy'! csak épen h.ogy ellenpólusod. Féltél, 
~wgy le vagy a felelős· a megindult lavináért, ami - jól 
!úlhallad. hisz próféta voltál -· ellemelni készült hujjázó, 
szavaló nemzetünkel? 

Lelked legmélyére nézek. Felém esap forrongó nagy lel
:a'd lángja: azt értem meg, hogy teljes ö ná ladás, áthasonulás 
szellemed félelmeles izzásának táplálója. Isteni küldetés érin
tl'll meg valahol mcssze hazánktól, mikor rltég magyarul 
scm tudtál. Lelked Isten-szerelet tüzétől ittasult, hozzátapadt 
lslenhhez. átadta magát az isteni behalásoknak Csodálatos, 
i'ünségl'S per<' lehelelt a megértés perce, mert egész életed 
mozgaló_, lendítő cr~jévé lelt. Azt nevezem a megérlés na.gy
szcrű percének, amikor á lvilágolt lelkeden a te titkod: az 
i stent nemzel edben, testvéreidben szerelheted legforróbba n. 

f' gy érzem a 'lelked legmélyére tekintve, ez a ·te titkod. 
S~ellemcd azt nyilatkoztatja ki előllem, szólj, igazság-e amit 
mondok ·? - hogy egészen áthatott ez a nagyszeríí meglátás, 
:.;zl'lll'llli. hels6, ll'lki kényszered lelt. A nagy lelkek alázatával 
hajoltúl meg a Lélek prót'étai avató isteni érintésére, föllét
len és visszavonhalatlan önátadással szalgájává szegödtél a 
nagy eszméknek Az Istenlől jövő prófétai küldetést elfogadtad. 
Hittél ebben a kül<lelésben. Bíztál a sikerben, merl lsten kül
dölt. Akarlad a diadalt, mert szerelled a népet, árva magyar
jaidat. 

~l iért a nll'groppanás "! ~l agyar sorsunk örök felkiállójele 
lehangolú tragédiú<l. r·gy érezted elhagyta az Isten fölkent 
prúl'élújál. .\"em sikl'J"ÜIL n<!ped<.'l l'ölemelned, hanem e he
l~·ell vérpúrázalos vörösségben hukoll Je eszméid világító nap
ja. :\Jegérlelek és súlyos lragédiádban együtt érzek veled. ~lár 
lll'lll kell magyarúzkodnod, tisztún, csupán eszméidde~, alko
!ús~liddal álsz dőltem nagy hareos, hUszólagosan kudarcos 
t;lelsors hordozója. 

Tulajdonképl'll az idén 150-ik éve. szuletésednek. Keveset 
mondok, ha azt állapílom nwg milliókkal, hogy nagy, drága 
perC'ek voltak ezPlöll 1;)0 éve: prót'éta adatolt nekünk akkor. 
Bölcsödnél állok lélekben, de felfogom végperceidnek és ~g·ész 
élelednek nngynmalú, keserű tragédiáját is és azt mondom, 
a JWól"éla nag~·szeríí küzdelemmel leljes életét elindító pet·e 
;! IPwh·üg~íhh . .\"Pm a lragédi:í•·a mul_aL hanem a gyözelen~n'. 
t·sznu'·id diadalúra. ~la múr mindenld tgazal ad neked, eszmétdel 
legalúhh is igyekszünk megérteni és hele,·inni életünkbe. Tu~l
jul". l'szméicl diadala z~ll(~ga 'fölemelkedésünknek. Xem csak 
:1z akkol"i idiikJwk szóllál, hanem az örök magyars~'ighoz van 
szantll. 

.J (ll van, nll'gg~·özlél érdemes volt vé~iküzdened harco
dal. Hoppant érték <;gész életed nekem •_n~u magyarnak., •:nert 
ltH'gadja a mai foJTongú korhan a szdard pontot, ·.a!lli~en 
megkapaszkodhalok mimlíg: Istent ncmzt'lemben, testvereun-
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ben szerelbelem l~gközvetlenebbül. A nemzelszotg~Halra hívsz, 
de abban esodálom n;tgyságodal. hogy rámutatsz arra, ll•
_gyen nemzelszolgálalom islentiszh~lel. 

lgy hódolok én nagy szeJemcel eliitt lcgmag~·arabb ma
gyar. 

fr. l'id. Y. <.' . 

Yégn• szép i<W leli! Az út Sl'lll sáros. 
Hajnali szélbl•n nekiníglunk a heg~·nek . 
.-\lallunk zsongott, csörömpöll a város. 

S hogy kapaszkodtunk tiszt:ísról -- liszhísra: 
EZl•r ,·irúgszájjal ka<·agoll a ~látra. 
S lelkünk rányílt a 1ntlló napsug~írra. 

- DP mire föl<.'rtck frissen az pJsiík. 
f~s a kipirult ar<'ú fáracll utolsók: 
.-\z <.'gr<· sölélen gyíillek a fellJök 

X agy. Iwh<.'z árnyék suhant az <.'gen ál: 
LPlorzull a mosoly l'I·dürül.. vi•·ágról ... 
Csak a mi arcunkról rag~·ogoll lovábh. 

S olt maradi tm·úhh l'slig e ragyog:-ls. 
Pc<lig folyton l'Scll: :íhízlunk. :ítr:ízlunk, 
S szépPn elázott a nagy kiJ·:ímlubís. 

:\llTI mi Pliín· gondoltunk csüre. 
Széln·. zivalarra. milH>r 1-Il·g~·n·ck vágtunk 
S halálig J-lpg~·pn harcolunk l'liírc. 

Rossz i<Wrc k<.'szen mindcnkor a pap, 
Csak zúgjon a zúpor; csak Vl'rjen a vihar. 
Tudjuk: alkon~·atkor visszasül· a X ap! 

fr. Zoltán. 

• 



A XV. SZÁZADI 
FERENCES SZONOKLÁS SZELLEME. 

«Non solum sibi vivere sed et aliis proficere.» 
' A törlénelem folyásában, aki meglátja a nagy, réjtett erll-
1-a•l. az mindíg öntudatlal vall.ia. hogy a történelem az lsten
l'mberi lények rendszere. 1 ) l\lindenkor megtalálj a .. felszínre hoz
z:t vezetőit, akiket az Isten pápai tiarával, vezéri öntudattal .. 
vagy papi-szerzetesi köntössei a népek élére állít, hogy a 
.iö,·ö isteni terveit kiépítsék. A XIII. század szent Ferencet, s az 
ö· rendjét kapta. Szent Ferenc szellemében, az evangéíium újra
élésében adatott meg a világ fordulásának jó ideje. A Nagy· Ki
rály kön•leként, forró szerelett fogadalmával indult el szent 
Ferenc, hogy minden <>mber-testvért az (rr szerelmére édesít
sen. És mi volt a tanítása? A cselekvő, szenvedő, szerető Krisz
lus élele. Az Evangelium. Az, amivel Keresztelő János a pusz
tát járta: a bűnbánat. Amivel az er a bűnösöket ébresitgette . 
.-\mi szent Péter tanítása: Tartsatok bűnbánatoll A bűnbánat 
hirdelésére övezi fl'l magát Ferenc, mikor megérti, hogy Is
h·n meghh·ta. Ul' nemesuk a saját, hanem mások üdvénék 
munkálására is. :\likor hallotta az Or szavát, hogy hirdessétek 
<:z Isten ország.ál és bűnb~natot - Feren~ felkiáltott: Ez az 
amil akarok, ami után szívemből vá_gyódom! Es ez lett a rend 
j<'llege is. amint az első testvérek magukat nevezték: viri poeni
lt•nliales de ei\·italt• .-\ssisi.2) Fr. Humbarti de Romanis az 
egész franciskánus· lökéletességt•l ebben látja: Bűnbánat. Ez 
,·olt az az általános és mégis kimeríthelellen forrás, mel_yb{)l 
nwgszületell a fl'rences prédikáció. Yárosok, falvak terein, lernp
lomaiban az l'gyszerű barátsereg ajkán mindíg visszatér: tarl
satok biínhánatot. Ebben izzot !gazán a ferences élet. Xem a 
!'orma. a stílus. a módszer volt a beszéd lényege. Ez csak a 
humanizmus világából ival<mlik hl' a testvérek közé. A ferences 
vámlorprédikáció. a népmisszió máig változatlan, Wké_pen csak 
egyel hirdet: biínb<1natot. A ferl'ncl's bűnbánathirdelők a bel
s() \ilágol. __ a lelkit állítják az· emberek elé. C.éljuk csak e_gy. 
hog~· a lelkek békéjét. összhangját megteremtsek Ezt hozta 
meg a XY. százacl. mikor az obszer,·enciáhan m~gújúló rend 
h:n·<"haindull a kl ke kért. :\[t•rl szükség volt t>rt·e. 

«~\hundauil iniquitas d re{riguit elzarilas plurimonlf11 ;; 

~lég a XV. század is tanúja a pápaság nagy küzdelmeinek. 
.\z egység hiánya, az ide-oda pártolás, a háborúskodás, egye
Iwllenkedés úlkát vonta ma~a után. A ((Civitas DeL>-ért küzdii 
l'sászárok uh1n az újabb uralkodók a nemzeLi állam megalakí
l{tsáérl t'~\radoznak. Az Egyház l'ieddig uralkodó szelleme fölé
nve a.t újraéh•dii antik szt>llt•mmel szt•mben, háltérbe szorul. 
.\· városi 'él(.•t kiilünöst>n Itáliában rohamosan lendül eli5rl' és 



:1 tömegek ll'lki gondozása iskola. irás, t.·g~·t.•sült.•tek nélkül 
óriási er()ll'SZílésekct kön•tl'l .. \ humanizmus UZ istenek Visz
szatér(.:::í( . ..'s a tudomány ,·alhlsát hangoztatja, nt.•m egyszer 
éppt.'ll i.l p~tpság útj.jn. ~\z alsó papság JH.'dig képzcllség és buz
góság híjjim nt.•m ludja nwglarlani a pl·t.•dili:kiókal és a szenl
._:isél ·igen sokszor l'lhagyja. .\ magára maradt lönwgbt.•n 
is:nél fl'lburjánzik a h.~l.zasságlörés. Xápoly. Húma, .:\lilánó, 
méginkább Yelence vczelnt.•k e téren, szinte kialakul a prosli
tiH.'IObúi éli) nök külön társadalmi oszt:íl\·a. A humanista lisz
ia lernH~SZl'l-diesöílés esaii igazolása az' t.•rkölt'si kilcngések
nt.'K . .\ sz't.·n·czcllen g.tzdasiigi éldben a kalmárkodás, uzsora, 
úrdrúgílás. hamisítás napil·t.•ndt.•n voll .. \ dival ~l'm isnll'rellt•n. 
s a század mindkét nemét magával sodorta a szemérem és 
l iszlesség rovására. A vasárnapi, ünnepi mulalságok, mind sű
rübht> níltak. A farsangi játékok crkölestelenné lellck, muin•l 
együll járl a böjl és az islt.•nliszlelclek nwiWzésc. Jóslás és 
ha!Jona, az arab tudományos ,·ilággal való nwgismcrkedés állal 
~;z dKimia és múgia is ollhonra h•ll a Wúri. kir~llyi udvarok
h:m. .\.z alsóbb társadalmi osztályoknál a l"élludonuíqyos jel
legű múgia-hit összeken•rcdell a pogány kor mat•<tc..lnínyainak 
1 :i~·dt>lmén•! ·:?s boszorkány hillé 1 fajul!. ami a ,·allási tisz
tánlátás és buzgóság kárára voll. -- Ezek mind a XY. száz:HI 
fekt.•lt.• olelalára ,·etnek l"<.~n~·L. De nem szabad ell'elt•jlenünk. 
hogy a ,·ilág romlottsága sohasem jclt.'nt teljes romlollsá_!4ol. 
Séil éppen a nagy cltén·l~·edést.•li t.'lt.'szlik igazáhan a komoly 
lell~ekht.•n a n'ígyat a johh és Il-:':nPsehh utún. Sajnos l'Z IH'Ill 

l'gyszt.•r a véglelekig l"okoZ\·a je!Pnik meg. :\lindt.•n kor ml'g
ll-rmi a maga nag~· miloszúl. .\ X\'. század végének és a XYL 
század elejéneli mi!o .. :za az .\nlik1·iszius .. \z .-\nlikriszlus eljö
n·tele l' korban épp olyan konkrét ,·alóságot jl'lenl, minl JH'
künk l'Z a kift.•jezés: gazdasági válság .. :> Buzgó papok. komo
lyabb világiak kelnek fel a pápaság, a városok. a hiléll'l mPg
újílására. dc sajnos kellő mérlék és nwgfonlolts~g nélkül. r:s 
így a reform esak késik. :\lt.~gvalósílúsa az eriHit.•n .Jw()bálko
zásokba vész. Azonban a gonoszság l'llcnsarja a valódi buz
góság is él. .\ középúlon éppen a legsötétebb id6bt.•n kiní.l{>. 
szent emberekkel találkozunk. . 

Ebben az ellentétes, nagyrészt forrm~gó világhan kezd 
munkába a XY. század ferenees nt.'mzt.•déke. E században, :1 
ferent.·t.•s gondolat a leggazdagabb és legll'\·ékcn~·ehh múdon az 
ékesszólásban nyil\·únul m~g. Ehhen a szúzadhan tiinest.•nek 
nagy bölcsészek, scm nag~· irók a szü szoros értl'lmében. dl· 
\·anna!\. olyan szúnokok. akik azl hirdetik, amil \áléhwk :•; 
hünh<lnalol. ll:íl iá han. X énll't-, Frmwi:.h Spanyol-. Lt.'ng~·t.·l-. 
:\lagyarországon mindenüll m<;gjclennek a ft.•rt.•necs híínbánat
hirdcWk. Eg~·cnkéi~t vagy csoportonként júrnak v:írosról vú
rosra. Tt.•mplom vagy ul<" a az t.•Wadótermük (>s. prédikálnak. Be
szédjüld>ü! mindenki nwgkapja a felelelel. :\linden litrsadalmi 
sebre írt cscpeglelnek. Pedig jelszavuk az cgyszcrííséu, beszéd
jük pedig e három körül forog: Biínbánat. sze1·dd ~és hékl·! 



<'A prédikálás t'rl'dmé~yél tartóssá lt•llék a ·h·lkekt•l Maiald;l·, 
gvóntaló székben. A gyónószék a legkedvesebb ferenn~s llllll'} ... 

kalér. -- ahol nem hull az t•lisnwrés babérlen•lt>, dt• hu!l ~· 
bűneilöl megkönnyebíillnPk. a boldog bűnbánónak h:.íl~1~: 
könny<'seppjt>, melyről azonban .... mt>rt tilokban történik. tWlP 
szól a törlénelíró L 7 · Pt•r .Jlr~wdi<'alionem enim st•minatvr.., pet· 
<·onft•ssimwm vero <'olligitur frudus R 

'Ecce ego, ·rriille m.'!! 

Kik vollak lt>hál a XY. század bűnbánat hirdetői"? .\ 
Kriszlus szelleme szt•rinti bíínbánat legnagyobb apostola Sziénai 
szt•nl Bernardin. A ~hihdlin, guelf hare közept•ltl' sil'l Itálin 
sL·gílségére. Teslvérvérlc')l pirosló tereken, rablő, fukar Rerl's
kt>dök közölt államo]\: köz L áll Hja hel~TP a bék·~l. s a m·áglya
iíízön. hamntd t>l szava n~·nmán a fé1~vűzés és szerlelen .J>Om
pa. O JWclig az l'lll'nség·:·skedés. a vád ellenét•t• j.1rja lláliái 
st'l11Jll'r dCH·ens. instans, semper insudans ·--állandóan tanít. 

1\:\izd és f~l.rad . .Jézus nt>vél írl'l a ll'lkekhe .. templomokra. h:'i
zakra: Sanelissimum nonwn .Jesu, quod vas l'lectionis Paulu:', 
portavit <'Oram gt•nlihus t•l r<.'l:!ihus t•l filiis Israt>L ul _pt•r hoc 
S!tlulifl'rnm nomen a Dl'o gratiam in'!!>elrarl'nl el miserieor .. 
diam quo pt'r n·ram pm•nil·:·ntiam malam eorri,g<•n•nt vitam .:) 
.Jézus lt•gszt•nlt•bh n<'\'él. mel~·el PHI apostol is prédikált, hogy 
<'7. íidvösség<•s né,· által lslt•nWI kt·g~·elmet és irgalmat nyer
.il'nek az emb~·rel< és í~y a biính~ínal ú !Ján éll'tükel jobbá t~gyék. 
Szent Bernardin is ezt hil·<l:>ltl'. 

1 Sz<•nl Bernardin szt~llt•mi úriása volt a kapoes. mely a 
rPnd széjj<'lhúzú 16rek\-~S·?il az apostols~gra eg~·t•sílt•llt>. Szin
ll' iskola alakult körülöltl' az obszervancia nagy,jaiból. Xem
<·sak kiln•tö. siit inkább <'g\· kis történehnel jelent mn~a Ka
pisztrán szt•nt .János. · Szl'rzetl'si életének .legnagvobb részét a 
híínhúnat hirdt>Lésén· fordította. Bárhol járt. bárminö külde
lésben is n•tl részt. mindíg találl idéit arra1 hogv az eniherekel 
a bűnbánatra st•rkenls<'. 1o Yal6han L~az. hogy <'a pártokra 
szakadt (>s vallásHag <•h•adu11 n·2pre. minl bíínbánó-predikátor 
oh· c.'rlh·el hatolt, hogy az példanél kiili a \'ilá}~lörfénelemben. :· 11 

. Alhl'rlus de S~1rdano. szenl Bernardin l<•lk~gyerme'ke. In
kább diplomata és köveL d<· emellelt a béke és a lelkek üdvéért 
olv sokat dolgozik. hog~· Rt•x praedicatorum-ként emlegetik. 
~~~tr<'hiai szt>nl .Takah fasaruhan járja b.l' 'Eur()pát, ~orvégiától 
Jlliriúig. ~lag~·aror·sz:.íg. Padu~t. Pi:t<'<'nza t''s S.p-oleto völg~·(' .. 
minl a héldlii vándorszónok példaképérl' emlékezhl'l alak.b1ban. 

~s a töhhi<•k? 
,.A szt•nt Bt•t·nardin-l'éle híínhánalhird·•l{) szónoktipusokal 

iwm is lehel t•lszámk'ilni 1 ~ - mon'dja P. fiemelli. Robl'rlus a 
Lveiots szt•nl Bernardinröl sz616 ht•sz(>d{>ht•n munkalársail is 
m't•g<:mlíli. Ezek köz611 sz~·t·<'nt>l Si<'ili!1i ~Iálé. Bilont·:. Antal. 
Plátöi .János. Riminii Antal. J>iagalei Ht•rkull's, Yt•r<'l'lli Antal. 
llália Yándorszónokai voltak nH'g: Lt•<'<'t•i Hóherl. \Sziennai 
:Szilvl'szler. Cer('danói Paeifik. holdog Careanoi :\lihály, Spo-

7 



letói Kerubin. b. Ft.•ltrai Bernardin, aki peslis és a zsidók gyü
lölt'le közölt n~ndüll'llt.•nül pn~dikáll, még bolognai :\lárk, Go
l.H~ssiai Domonkos és Husli Bernardin. Spanyolorsz~\gban Ya
lendai Benedek jelt.•skedetl. 

.-\ XY. század második fele ad híres szónokokal Fran
eiaor~gnak. Illiriai Tamást, a nagy elöadómíívészetlel m<,•g
úldotl :\laillard Olin.~rt tahlljuk itt, aki még ~émetországban is 
bátran ostorozta kora bííneil. Aztán meg BQtleft.•r István, Bour
g{'s János és Tisserand .János. Tisserand ah!pította meg ·a bün
b~inatra tért bukott nök kolostorát: ,:monasterium feminaru~n 
a prostibulo ad pm•nilentiam lranst.•unlium. qm• hodie vulgo 
Y<)('antur Lt.•s filles repen'"fies)> 14 írja \Vadding. 

K~wiszlrán szt.>nl .János és szenl .Jakab után Xénwlorsz:l!.{ 
is sok ft.•rt.•Iwt.•s hiínbánali szónokol látott. Ezt.•k közé tartoziK 
:\linden .J~inos. \Verli Henrik, \Verden .János, az ohszen·ans 
C:ot.'lde Delrt.• és Brugmann .J~inos. aki oly híres volt, hogy 
késöbb is esak azl kérdt.•zték a szónokt61: · Könnlest Du rede11. 
":ie Brugmann! 1 5 Tudsz-e úgy predik~Hni. mint Brugmann··! 
Kamwmann .János böjti beszédeh·cl váll ismereh·ssé. .-\ szpn
vedés gondolatál emelik ki Brils("h .János és kövcWjt.• :\lüde1· 
.János. :\Iár a kövt.>lkezi) században éri d legnag~·obh sikl'I'él 
(~ieslingen Theobald, aki a halálról tartoll hcszédl'ivel rt.'IHií-
telle meg Béest.'l. · 

:\lily nagyszabású voll ez a ferent.•t.•s prédikáló szt.•llt.•m. 
I .cn~~·elország is mutalja. Lipnikai Simon. Dukla .János t-s 
Gi{'lniow L~iszló a leng~·elek napja:· vollak a nagy 'f'cretH'l'S 
szónokok. 

I~s magyar hazánk"! Brisils írja a magyar harátokról a 
magyar t't.•rt.•Iwrt.•mli szónok, kezdve a XIII. sz:ízadtól, c>gészt.•n a 
XYII.-ig IH'mt.·sak a hit igéjéiwk szolgája. hant.•m nemzt.>li hös. 
önfeláldozó szoeiális lélek .. eg~·üttérzii ksh·ér, s ha kt•ll márli1· 
magyar. 16 .\ magyar sors váltoü)ságúban ciii magyar· haritl. 
más jt•lens~g. mint t.•gyéh m·sz~1gokban. flt• kPIIt.•ll lenni ma
gyar bűnbánalhirdt.•tiiknek is. Kapisztrán szeilemt.': :\lard1iai 
.Jakah példáján induló ohszt•rnms irán _ _y e lén•n st.•m lagadhalla 
meg n•ndi szellemél. Tt.•mt.•s,·itri. Pt.>lhárl il~·en szónok. .\ la
mirság nwllt.•l minl népszónok is mííkö<IMl. .\ ma_gyar Pg,,·
házi szónokok st>g~<lkönyvéi"ll h·ta meg künyvél a Sermorws 
qu:Hh·:~gesimaJps -.1 1 IBR-han. :\lh·pf t>hl)('n a szúzadhan nag~·
hiijl hiPjén mindt.>n nap l'g,,·twg,,·i-.It az újlatos nép az Eg,·húz:ll-\
ban. hog~· ott Kriszlus szPn\·cdéséri)f és a híínhúnalrúl t.>lm{-1-
kedjt.•n: 17 szükség volt tehát il~·en rt•ndszt~res heszéd_gyííjlt.•mén_,._ 
rt.•. mely éppen magyar nmatkozása miall 21 kiadást él'l meg. 

Tt.•mesvári Pl'lhárl nön·mlék<' és t.·g~·lwn uh)dja Laskai 
Osválh. :\l estere rendszt.~res munká ját nem éri el. de a Qua d ra
gesimalcs Bigat• Salutis és a XYJ. század t.•lsii én·ihen ít·t (i-t.·mma 
Fidt•i. amely az idiiszt.•r·íí hitvéclelnwl l"űzi t.•gvhe a na"vhiijti 
gondolatlal mégis nwgiir·izlék IH'\'él. E k{>t 'm'•gy szúnok volt 
hazánk lslen-kühlültt> élii sz:wa .• akik a nag~· léleknwntés nnm-



kájában m'éltón sorakoztak a szent Bernardinok, Kapiszlránok 
mögé. 

Azonban ki gondolná, hogy e nagy férfiakal ilyen soro
zatint lehelne tömöríteni és így eléggé jellemezni. Sokszor a 
szónok a szószék magasságában marad, ha csak szavai van
nak. Az igazi apostol imában és áldozatban is megteszi a 
magáét, hogy a magvetés eredményes legyen. A nagy ·tömegek 
megindításának czl a mócUál a le.gtöbb szónok ismeri. Azonban 
a ferences szónokaposlolnak még egy külön jellegzetessége van, 
az. pogy közvcllcn. I~s ez rokonérzésben, szegénységben, be
esiilt>les tevékenységben áll, amely g~·ors, -fáradhatatlan, amely 
l"ült•mészli magát mint a láng, mert inkább alkalmazásba veszi 
szívél. minl kezél és nem vár scm emberi kedYeskedéseket, sem 
titokzatos édességeket, st~m kényelmet, scm tiszteletet, seni nyu
galmat, dt• még a szemlélődésböl származó édességeket sem.· ts 
P (;emelli t> pár sorban biztos kézzel rajzolj~\ meg prédikálóink 
élt•lél. Talán más voll a körn~·ezet körölliik. más volt a vidék, 
t>g~·énenként \·áltoztak az emberek, de a lelki aratásban munká
jukat l'Z jt>llemzi. A bűn, a bűnös ember nemcsak sajnálaniló 
tömeg eWltük akikhez noha bűnösök, mégis lehajolnak, h~nem 
éppen mert bűnösök, azért vetik ki utánuk a hálót, hogy ök is 
Istenéi legyetwk. Aki az emberekhez kiildetett, annak magának 
is mélyen emhc1·nek kell lenni, hogy a lrstvért ismerhessék fel 
benne; I slt•n még önmagával scm tett kivételt ez alól a törvény 
alól. mikor magát kinyilatkozlalla. 1!l Ez a trijes odaadás és 
szintP önfeláldoz~is nem elégülhel ki máskép csak tettben. És e 
szóban: tett, kapjuk maqg~·arázalát annak, hogy mlért képvi
selnek e szónokok szociális szervezőkel, nagy újítókat is. Ván
dorpredikáeióikkal (.•gyszerrt• e:i.ilatosságokat, intézményeket te
remtenek. SzPnt Bernardin és követői .Jézus szeritséges nevének 
lisztl'lrlére toborozzák az embereket. A nagy szónokok mind 
p){)mozdítják a l\lons pietatis2°-t, amit a zsidó kufárkodás le
lürésére alapítoll a t't>renees Terni Barnabás ( 1460-62). Car
t·anói ~lih~íh· a kórházak alapítását és fel.iavítását sürgeti. 
A fran('ia Ric-hard lestvér Jeanne cl' Are serkentiije és a nem
zeli érzést élesztgeti honfilársai. közöU. ;\larchiai szent .Jakab 
és Tisserand .J á nos az eltévedt nők felemelésén fáradnak. Es 
hány volt n sionokok közül Praedikator apostolicus, mint 
Spolploi Keruhin; inquizitor. mint Kanisztrán: hány gyiíjlött 
kt>reszles hadat. mint C.arlelli .\ngYal. É'S még ezer-ezer hivatal 
l>s munkal{>r. nwiiYt>l púrhuzamosan mindPnütt 1wreg az evan
gdiumi muslár és· épül a bűnbánat úljcin a szen1ehb élet. 

·Qui ad pietatem ermliunt mu1/os, "fulbegunt, skut 
.4ltellae in fWI'pdua.4l aetrrnitatr.4ll 

.-\ törlénelem folYamM nem töri meg semmi. A ferences 
híínhán~lthirdt'Wket n1inden km·ban megtaláljuk. A regula sza
nti bátor és igazi szúnok Jwmzcdéket ne\·eltek és nevelnek. .\z 
nl ókor számára nem haiYún~·ul el szent Ferenc Atyánk szaya: 
moneo quoque el exhorlor fratres ul in praedicalione quam 
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faciunt sint examinali el casta eorum eloquia, ad ulililatem .el 
aedificationem populi, annutiando eis vitia et virtute~ poenam 
et gloriam cum brevitate sermonis, quia verbum abnreviatum 
fecit Dominus super terram.» (C. IX.) Alkantarai szent Péter, 
szent Lénárd legfeljebb csak vezéralakjai koruknak, és mö
göttük kiváló harcos sereg sorakozik. De ami mégis a XV. 
század n~gy bűnbánat hirdetőit. jellemzi és me_gkülönböztet~, az 
a harmonia. Ezeknek a mezítlábas, egyszerű testvéreknek si
került még megfékezni és jó irányba átváltani a feltörő új, 
forradalmi megmozdulásokat A bet{!, a könyv csak utána nő 
ki óriássá. Ük még az Evangélium, a szó hatalmasai. Először 
szent Ferenc. másodszor pedig a XV. század alakították ki a 
ferences szónokl~l szellemét ·.:Az evangeliumi hasonlatra gon
dolva a predikáció többi irányai. mint ma is benn harcolnak 
.Jeruzsálemben az írástudókkal. farizeusokkal, szaduceusokkaL 
Nikodcmusokkal. Ezek a prédikációk válnak a százados hh·() 
igéivé. a lálnitudók vak imádó csodálkozásává, a jobb lalo1· 
megtérő pen·eh·é. a kételkedő Tamás és a megtérii szenl Pál 
zseniális gondolalah·á. A ferences igék pedig, mint szelíd ahi
zatos parabolák járnak kint az utakon. Értik őket a halk ha
lászok. a naiv madarak, a szűz liliomok. Elébe mcnnek a lékozlú 
fiúknak. megpihentetik az él<.•t fáradt pásztorait. s tanítják 
r.. nyolc boldogság szépség<.'il. űk maradnak, ök lesznek az 
;örök Ccdron patak, amel~·nck mély alázatvízén mcnnek ál 
mind<.'n idők apostolai, akik a Tábor Hegy fényéből indultak 
el a gelszem~ini árnyékokon át a tudás fájdalmas zsoltárai va l 
ajkukon. ki az élet emmauszi útjaira, ahol csak egy igazsúg 
;ragyoghat - az örök lemondó. mindíg égi), szcrafikus szt•
.reteC 21 Hogy niit tell e sz<.•relet ·? Pastot· a _pápák lörténelé1wk 
vil~ghírű írója mondja: Az ellenséges nirosok leleszik a ft;gy
vert. a pártesaták elnémulnak, a haragosok kibékülnek, az uzso
rások az adóság miatt fogságba került szegényeket szahadon 
bocsájlják; fellobog a máglya. s a hiús~íg és fén~·űzés eszközei: 
a kocka, kártya, játékok. álarcok, hangszerek a tűzbe kerülnek. 
Ezután a kemén~·ebb sz ívek következnek: aki már régóta g~·ónl. 
az most meggyónik, a jogtalanul visszatartolt jószágot vissza
adják, a gazdagok a lelkiszegények kincscit ken•sik, a kéjencck 
a kárhozat útjáról a bűnbánat tö,·ises ösvényére lépnek.~,!?:! 
, Igy lett a l"erenerendiek igPhirdet(ise igazi P\'angéliumi munka. 
úgy. ahog~· t•zl sze nt FerPnc· elgondolla: Békél acilak a léleknek 
és világnak. !?:J És végül honnél forrásozoli P hatalmas Ielkes(•
dés? A lélekből. A nag~· és a szent eg~· e szónokokban. S PZ a 
belső harmónia n~·om6dort rá munkájukra is. A szentek. a 
szentség ~gyes ült a hűnhánóval.. a bűnbánatt al. Ezért tud-hí k 
a reformáció előtt mégt•g,·szt>r össz<.'l'ogni az emhPrekct. ~funk:í
juk a lelkek híinb~ínó hazaiérését teremtett<.> meg. tie km·múí
juk s<.>m maradt el._ merl a sz<.>nl él<.>t útján lik is hazatér·t<.•k. 

fr. Sem;én. JY. Í'. 
Idéulf. mür·e~·: P. Gerw·lli :\ .. - P. Takáts l.: \ rrarH"isl..anilluus. Bp"st 1 n:;::. 

l' ,dr. Heral,!•rt Holzapft>l ofrn: Handimr h l),.r r.,.schidrhf,. d•·s franziskaner OrtiPu,, 

10 



Bús felhöóceán sirdogál az égen ... 
Uram, sok bűnömet végre .felszámoltam: 
Jajongó felhökkel várlak úlrakészen. 

Épilek, vesződöm, könnyezek mióla! 
De már elhallgatok s elnémulok, úgy, minl 
Babilon vizénél a zsidó poéta. 

Jlmodlalll:, véreztem, sóvárogtam sokat ... 
Pihenni szerelnék már messze, messze, hol 
. .l szél lóbálja a csillaglámpásokal. 

Fr. Zoltán. 

Fr••ilmrg. 1909. P. dr. Hilarin FPitle1·; O. cap.: Die ldeale des heiligen Franziskus von 
.\ssi~i. PatleLorn, tg:>.3. P. Lueas Watldingus ofm: Annales Ordinis Fratrum Minorum, 
( (Juaracchi) Szent Ferenc nyomdokain. BpPsl 1926. P. König Kelemen: Hatszázen's 
fpreuces élet Szécsényh{'n. Vác, I g 31. 

t) 1\far·x-Bilkei: A kat, Egyh. lürli>nch~ II. I. 

~) Tres socii, N. 37. Die ltlealc, 4o8. I. 

a 1 l X. Gl•rgcly: Quoniam abundavit. 
4) Bangha-ljjas: A ren. és hitsz. kora. I20, I. 
5) Szerb Antal: ll ag~· ar irodalom történet, 4 I. l. 
6.: P. GPmelli: A franciskan izmus. J~ 4. l, 
7) P. König: Hatszáz éves . . • 3 ti. l. 
li) Lásd: Dic Ideale • . . 3 g 5. I. 

9 Wadding: IX. 3~3. 
tO) BülcskPv: Kapisztrán sz{'nt János élet•• t8:J. l. 
11) \\.f'! ze1·:__ \\' .. Itt': KirchPule:~. i,·on. VI. 1 of i. n. o. 180. l. 
l~ .\ franciskanillnus. I:!lj, l. 
1a) Watldiug: XII. Ih. 
ll) W addiug: XIII. 4g!l. 

tá) llolzapfel: Handbuch ..• 223. l. 
t 6) Szeut Fcr·enc nyomdokai',! :~.3g., l. . . .. . 
t< l Dr. Karác~onvi János: Sze nt h•1·•~nc rendJenek tortenete. Il. 56g. 1. 
ts 1 P. Gemelli .,l 48~ l. 
19 1 V. ii. KoPpg{'n-Endrt'fahy: A szó hatalma 34. l. 

2o) Wa.lding: XIV. g:í. . 
21·, S1eul Ferenc nyormlokam :>.'l 'l. l. 
2~) P, Künig: Hatszáz én~s . . • :l 6. l. 
2:1) Sze ul Ferenc nyomdokain :>.:;g, l. 
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NÉPBALLADÁINK LELKE. 

A kt.•rt.•sztény magyarsúg keres. KPresi igazi énjét, a Wzs
gyökl'res. az évezredt.•s ént. A ker. magyarsúg kct·es. Kl'rl's és nt.•m 
talál. .Miérl '! Merl nem illhon keres. MPrt nem a sajúl szh·ébt.~n 
kulat. Pedig ott van, itthon van, amit keresünk. 

Azér l néhány percre meghívom k. Y t•ndégl'inkl'l. .J üjjPnl'J.~ 
velem és n~J>balladáink szöv~gében és dallamában kulassál' 
föl az · én~zredes magyar arc<il. :\lerl, ha valahol, népballa-
dáinkban ml'g kell találnunk az üsi gyöker<'l. ~ll·rt a dalhan 
l'lbcszéll tragédia, a ballada, a legmagyarabb népdal. Csak 
Wzsgyökt.•t·cs magyar vidékeken élt és él. 18()0-ig nt.•m is tud
tuk, hogy létezi~~ titkon vir~gzolt tehát, de megis annyira l'l'l
n6tt. hogy Gyulai Pál 18BO-han az Erdélyi :\lúzt.•um Eg~·Il'lhl'n 
Kriza .János székelyföldi gyűjtéséveL a Yadrózsákkal kczt'hl'n 
már nyílvánosan merl így nyilatkozni: .\. balladák az oss.zt.•s 
magyar népköltészet legszebbjei közé larloznak., Aran~· pt.•dig 
t.•bben az időben saját hallactairól mondja, hogy azok cn·jükPI 
a néplélek ballact~iiból szh·ták. 

Xt>m voltak tehát ném~ik a magyar heg~·t.•k és rónúk 1000 
éven ál. Yollak és még ma is meg vannak azok az {isi dalla
mok, ml'lyektwk üh•mért.• honfoglaló ap:link harcra kcllPk. nw
h·pkböl törekyü öseink és km·m· t.•Wdeink diadalmas erm merí
t~·llck. ~leg vannak. mPgiirizll' ükt.•l a nép, a I'Md népl'. a mi 
népünk. Szájról-szájra szúllt az ősi kines és Arany szl'rinl minl 
a patak vízcseppjei a km·iesot. úg~· <·siszollák ki az q.(~·szt.•ríi 
l'mberszívek l'Zl'kt.•l a mclódiákat ('sodúlalosan kcrPk. kifPjezii. 
klasszikus formákh~l. 

S amint majd hallani fogj~\k k. Vl·mlégf..•ink. twm <"sal.: 
a szön·gíik kf..•n•sitén~· és mag~·ar. hanem a halladúk dallama is 
igazi kl'ménykölésíí. úzsiai. ülfokÍI mag~·ar dallam. ~liml~g t'l'l'SZ
Iu·dii. k,·arl. mn·úsokkal dísn•s ma!!as a -~- ~1r:ísa és méh· a zú-

,. , • f.J ~ ' .. 

roda sa. 
Dl· a lcgmag~·arahb a h:lllad:ík szön·géhen és dallamúhan 

rejtőző lélek. ~lt•rl mil sull<~gll:k. zúglak, zt.•ngll'k. harso~lak. 
egyszóval daloltak iisl'ink 1000 én•n út? ~legdalollák önmaguka l. 
úgy, ahogy voltak: íinnPpli)spn a l'én~·Iií hadakúljún, dl' nwg
daloll:lk m~~gukat közn<u>Osan. a IPiörl orsz:lg kPrPszlén~· ü.i
júl-píléséhen is. ~legll-plP iíl<ct lalúr. lül'ük. nénwl. orosz. ol :'th: 
IPliporlúk kt.•n•szljl-l. fülgyújloltúl< lemplomúl. l'llillollúk a m:t
gyar szól. a három színl. a mag~'ar rnhúl. dl' a nóta Ju·•·eszll-nY 
és magyar maradt. Ajún<lékul adlak IH'Iiil<' mindcnkinl'k. ml-~ 
az ellenségnt.•k is. d~· köksön soha. ~liét·t·? :\ll•rl a dal az (j ll'l
küket sugározta. nwrt a balladúban az ii fújdalmuk zokogoti 
az Ég. az lsten felé~ Ezt pedig idt•gen m·m rrlcné. IU'Ill t.•nvhí-
h•né. mert ninC"s balzsama reá. csak r stcnnck. · · 

:\légis g~rakorl:t nwglöt·l<~nl. hog~· iíseink az lslt•nl l'lf<"lej
ldték és scgílségéi·l scm H ozzú. ha nem a héC"si mh·arhoz. · :1 
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török portához folyamodluk HL is ott is meghallgaqtá)i 
őket. segítséget ígértek, a magyar vérzett és ment idegenbe, 
mert a sok mostohát nem bírta se teste, se lelke. Pedig Szent 
István adott nekünk Anyát, gondos Edesan..rát, Máriát. Mária 
országa vagyunk, mi! Elfelejlették Ez a tragédia. De Mária 
nem felejtette el örökségét és megállította vándorló Három 
Árvát. Erdély székely magyar és szász nemzetét; adott nekik 
három vesszőt. hogy verjék meg a temetőt, mert "ött vannak 
a magyar máriás-édesanyák, akik majd kirimánkadják a késő 
unokáknak. a Három Arvának Isten segítségét és Mária új 
!\ugy Orsz~gát. Ezt a gondolatot ne felejtsük és Í$.Y hallgassuk 
meg a csíkiek Mária-Liszteletet lehelő balladájat, a Három 
Arvál: 

Elindul-a három árva. 
hosszú útra, bujdosásra. 
Azt kórtli a szép Szüz 'lária: 
cHová mész te hámm árva?» 

cMi elmegyünk bujdosásra, 
.. gyik ajtóról a másra,» 
- • ~" meujeh•k. jt·rtPk vissza, 
adok nektek három vesszőt, 
Al\ok lll'klek hí1rorn vesszői. 
n~rjélt•k meg a temetőt.» 

• K"lj fel. kl'lj fel. l•dPsan.vánk, 
nH•rl el,;zakadt a g~ ász ruhánk, 
MPrt t• lszakatil a !!.' á~zruhánk, 
.\ int·s ki fd1érl a ti jon reánk,» 

- «Nem kelhetek, három árva, 
koporsóba vagyok zárva. 
Vagyon néklek mostohátok, 
aki gondot 'i;el rátok,» 

«l\likor fésüli a fejünk, 
sarkunkon foly piros ,·érünk, 
Mikor kenvért ád kezünkbe, 
hull a kö1;nyű kebelünkbe,» 

«Én Istenem, ,·alahára 
lekints reá az árvára. 
hogy ne jusson hujd03ásra. 
egyik ajtóról a másra.» 

Oseink közül a legtöbben meg is tarlották a 'Három Arnt 
tanítását l-s azért tudlak olyan ·csoda-dolgokat véghez vinni:. 
~1zl-rl tudlak oroszlánként küzdeni a pogány ellen. Nem keresléK 
~~ harcol. dl' ha hazá_juk, vallásuk vagy becsületük veszélyben 
l'orgolt. akkor .Jézus-~lária nevével állták a vártát a halálig. 
l~s m(•rt nlinden felől ránk nézett az nagy kereszténység és 

merl mi Yitéz kezünkön volt nlinden reménység'~ kiverekedtük 
1\.l'reszlénységünkel nem csak a ma,gunk_, hanem az egesz Xyugal 
számára. Erről a magasztos, de hah'ilos harcról szól a Szilá
g,\·iak Basa Pisla kalona-ballachíja. 

i\le!fiihék a Basa Pislál 
fe jPdelern katonájál, 
Hszí-ll'll hollan találták. 
LPn!f~···lurszá1fnak halár{m. 

T ":~~~~-.. !OI',;tú~om_a_k h;ll :u· ún. 
Hakol'Zmak hujtlo,;asan. 
Basa Pi~t ál ott nwgfuglák 
az éh•tM kiuhollák. 

l~kt•,; aranyos dolrnányán 
V é)Ú1fömlött piros vére: 
Jaj Istenem. jaj Szüz .Mária, 
1\liért is j ültem lmjdosásra? 

l::t .. tprut't. f.,Jálduztam. 
VPzÍ•rl'lll IHI'IfOltalrnazlam, 
Hazám halárán me!(álltarn: 
Gyilkosokkal me~csatáztam. 

Amíg így ha bírunkon a pogányt sza~_dal.Lák+. addig. b_enn 
a sok pogán,\·l(•]kií mag~·art meg kel~~LL. t.~•r!i•:. 'tselkede~~~k~L 
~~ zonban a nép sohasem hel,\·esclll' s kosz1vuseguket balladaiban 
is megénekelte. ~lindenki elfogadja ma már Pl•Löfi közmondásos 
sorai l: , ki a Yirágol szl'reli. rossz ember nem lehet» s én most 
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kérdeze :n, melyik a legszeb l> vir*.g '! lJ gye, a gyermek. Es .mosl 
ril.glön hozzátt•szem. ki a gyermekét nem szcreli, lehel-e jú 
ember·? ~ épíinK nem-mel felell erre, s a Pogány Kírály Leánya 
dmü l>allallál>an t•1rellentésül elénkállította a kőszívű, leánya 
húzasságában is a maga büszkeségél kereső, pogánylelkű apa 
lragélliájál. Lt•ányál, a legszebb Violát durván ell~jlOdja, 111\.'rl 
szegén~· Ifjú nem lehel gazdag ember veje; minlha a szív pénz
zel \'ofna tele és az házasodna más ifjú pénzével. Pedig a roz
maring az ö rózsája felé hajlolt s a más-\·ilágon már össze is 
t'onbdoll. a pogánylelkű gazdag pedig án·án ·az örök kínra 
lurlolt. Igy éneklik ezt Vllvarhelyen . 

.\ po/!áll~ királ~ lcáu~·a, 
szépcn st•lál az utcába. 
A szép kt•tln•s éfijuval, 
a szép kedves éfiuval • 

. \zi me!llátá pogán.'· király 
megfogatá '!izép éfiut. 
F .. ltéldú a ,·árfokra. 
olt fuvatá hilkg széllel, 
olt Vl'rl'té az esű,·el. 

( )dalllt'lll' kis Lilia, 
~IÍ'JWII IPrllll'lt szt•p \·ioJa: 

\lit •·•i . .:ílsz itt. szép (•fiu?» 
:Én hzion\ esak mint "~'· án-a. 

ki társától m~g vau ,·álva. ~ · 

ll amméne kis Lili a. 
~zí•pt'll termelt szép ,·iola: 

:\zi iz .. ule szép •'·fiu. 
n'•lt•ssc le a ,·árfohól, 
uc fu,·assa hideg széllel, 
ue vt•resse a~: t"3tÍ\"t'l. '> 

""!!fordul a po!!Íill.' királv 
~ ú;.r~· llll'!l"iitl• az í:í lí111~·át: 
piros szoknya elhasada, 
piro; n'•rt' :·!i 11luia. 
s ahajt szörnyű haWt hala. 

lluzni k•·zLiék a harangot. 
m••ghallá a ~zép Hiu: 
- daj de szépen ha1·an~ozu<~k. 

lal;ín az t'•n Liliámnak ;l 
Jaj. ha íí llli·!.!IHIII t'•11 úriPm, 
o'· n· is lll•'llötlok i)í•l'!l', '' 

, :\hám. királY. I'J!YPt nólnék. l.o•forolula a \·árfokrúl 
ha ·m·hezPn n~rn is · .. sní·k. 5 ahajt szörnyú halált hala. 

:\lindPn közössl'ght•n t·Wfordul egy kis vl'lélkedés. szcrén~· 
dulakodás a · szPhh l's jobb jelzlik birtoklásáért. A magyar
ból sem hiányzik ez a lulajclons~'í.g. nwl~· sok-sok tragélliának 
a szülöje. :\ler·t ki a szebb és a job h·? ~(>p ünk ítéleté szerinl; 
aki már szép és jó és nt>m. aki majd csak lesz azzá. Ig~· a fehér 
szekfű. mel~·el a pap az ollárn:'íl megszenll•ll és az összelarloz~.ts 
jeléül a leány mellérc és a legény kalapjára tűzöt!.C ez olyan 
eljeg;;zésféle lt>helell) leg~·{)zi a buzavirágo l. h~'ír abból Krisz
lus Teste teht•l. legv6zi a sz(ilövirágot. hár az Kriszlus Yére 
h•het. mert n nwgszPnlt>lt szc>kfíí már kl'l szpr·l•l{) szh·et kap
esol össze: tehá l a lc>gszebb a legjohh. IH•rc>szll'n~·ihh c>rényl. a 
szt•retelel lcslt•síti nwg. Jg,· mondj:1 PZl Csíkor·szág szl'p halladá ja 
a Virágok vclélkedése. · · · · 
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:\ hummP7.<ihPJI 
hoíromU·IP ,·iroíJ!. 
a IP~Z"el~i) virág 
a sd•p búza-,·irág. 

\ IIIOÍ<oolik ,·iráJl 
a S/Í•p Sl<iloi,·irág. 
a harmaolik ,·iráJ! 
a ~zép szckfüvirág. 

~z1hal f••lfelelé 
a szt•p hnzavirág: 
,, swhb , ... ll.' ok. johh \'agyok 
a 1m~ ival náladnál. 

nw rt 1'111!"111 •·h i~ZIIPk 
az oltári lwh ri'. 
Olt llCH!lllPk ,:llJ!'Pm 

Jéws sz.,nt le,.tinek. » 



Szímtl felfelelék 
a siép szőlővirág: 
«Sl(•hb \'af(_vok. jobh 
ann~·hal náladnál, 

Szó\·al fpJfPiel(, 
a szép szekfú,·irág: 
«Szebb vaEI'mk. johh 
ann~·ival náladnál. 

nwrt Pngr•m Ph·isznPk mert t•ngem les7.Pdnt•k. 
lll oltári hely1·e, koszorúba kiitnek. 
o~t nen•mek ·~~~~"'" )p~én~·ek. IPán~·ok 
Jezus S7.Pill vermt'k, » kalapjukra tt'szn&k! 

Sokat hibázolt a mag~·ar· éll'Lében épen a n~télkedés mialt. 
Hibáját azonban m·indíg liszintén bevallolta, va_gy magyarui: 
amit főzött .. szónélkül megette. bármil~r nehéz is volt .annak 
megemésztése. Ezt a gondolatot adja nekünk Barna Jancsi, a 
hódmezövúsárhc!yi"k balladája, melynek dall~ma a l~glermé
kenyebben hatolt magyar <lalköltöinkrt•. 

l 
.Jaj, dP sd•h•.;, jaj. ti" ltmszú az az út. 
·\;w·hikt•n Ba''ll'l Jam··i Plitulult. 
Barn~ Janrsi ldPkiirll a nag,v 'fú(,p, 

'Komájának kl~ ;t n.1 omolt a szh·PhP. 

\'érPs )plt a Barua .Tanl'si ruhftja. 
\laj•l kiruo<s:t az íi kPtln•s lmh;íja. 
\h•d ki halt:ÍIII 111Í11t(,'ll l'llhám f't•hi>rrl". 
llohtap llll',l!.'"k t'<Pn·lhiztos úr p({•hf', 

CsPndbiztos úr. adjon lsiPu jt'mapol, 
. \tljnn lsLPn. Barna JaJI(·si. mi hajmt:> 

CsPmlhiztos úr, szívern n.1·omj·1 a Lánat, 
Eg_1· ki-; lányért megöltem a kornáfuat. 

Kár \'Olt m•kt•d Barna Jaul'si alt tenni, 
E!!y ki• lá.t.lért a ko:uiulat nwgiilni. 
A te kornád sosP mll eiiPnségPd, 
A IP bahád sose lt•s1 fPil•ségt·tl. 

:\1. erdőLen rnost faragják azt ll fát. 
Arnel~·ikre Barna Janesit akasztjftk, 
Fújja a szél. lobogtatja a haját . 
ÖsszP\'I'ri rézsarkant~·ús csizmáját, 

Üsl'ink régl'n majnl'm min<l púsztorembt•rt•k voltak.. azért 
lússuk atyáink lt•lkél erri)J az oldah·ól is. Azt a lelket. ~,1e~y sok 
m indt•nl ki hírl. ft•rgt•lt•gPL. pandurl. börtönt, ha volt m•ki hű 
szt•reWjt'. aki vt'lt• szpm·t•dell. vele nélkülözött. rabságában sem 
hagyla PL hmwm nwglátogalla. sza,·úval. simogatásávaL sze
reimével báloríloll:t és még a kert•szlntsban is megölelte .. \kkor 
is nwgmaradl a jaj. <ll' (•desebb, könnyebb ll'Ll a keresilvas. 
nwrl a szh· melt•ge a kemén~·t lágg~·~i. a durvál simúvá alakítja. 
Szavaimal igazolja a zalaink h·.gszehb ballad~.ia: ~em akar a 
\·t>zérürüm lt•gt>lni. Fign•ljék <'sak nwg a dallam és a szövt•g 
tükélt•tes hangulategységét 

1\Pm akar a \'l'tf.riiriim lt•gl'lni. 
Hí•zt·sün~ö jét smmorÍian p•·u;:PI i: 
ltiPJCt'll sza~ol í.•rpz a llll'l.iilu·n. 
Y i ·szané1.Pk. hat csiimlér áll rnl'llt•ltem, 

Nemsoká1·a kisétál a számad6m. 
{;,;ak azt kérdi: ho,· á hajtják bojtárom :J 
EPlkísérjiik \lart"aliba ft•gyházba. 
Vasat veriink a kezére. lábára, 

llal <'siiwlérn•·k uiucs•·n a11111i halalrna. - .Jaj. dl• w·héz kPrPsztvasat viselni, 
llo~t.'· ClllfPIIII'I n.'·;íjatulúl Pll~ajtaua, 1\Pt'I'Stllasha l•al'lla kislán~·t ülelni! 

Hiszem. hogy az Pliíadoll halladúkkal kedves Yt•ndégdnk 
sorsközösséget ért•ztek és megi<Hlák lt•galúbb erről az egy, de 
a legbiztosabb oldalr<>L milyen voll apáink lelkületl', vagy di
vatosan: ~[i a magvar·! A mag~· ar. ug~·e. így hallolt uk mosl: 
1. ~hida országúnak gn·rmt•ke. 2. hitének és hazájának a halú
Hg hű lirP. :l gyernwkszt•r·eW, l. a belséí szerint értékel, ;). hi
hájúl líszintén l>t'ismeri. és G. élettársa mcllelt még a megaláz
lahisban is hííségesen kilart. Ezt•k az t•rényt•k megtartották 
:~páinkat ezek nz erények megtar·tanak minkt•l is. P .• !lajos. 
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Az Eucharisztia megváltásom. 

(.lz Eucharis:tia kö:pontisúga a: ernJén életében ..-tranys:újú 
Szt. János tanítása alapján.) 

..\ranyszújú szenl .János nem hagyolt húlra rendszeresc..•n 
kiépítclL hiánytalanul kipontozoll Eucharisztia-lant. S mégis 
bc..•szélhelünk nála Eucharisztia-tanróL Szcntírás ·_l magyaráza
tában tl. i. három helyen is tárgyal a nagy Titokról, mégpc..•dig 
mélységes hittel, ragyogó elmeéllel és buzdítani tudó szóuoki 
hévvel. Dolgozalunk tárgyát tehát a kövelkc..•zi) homilh\k ké
pezik: A ~Iátéhoz írt 83. Hom., a .Jánoshoz írt ·Hl. és 17. Hom. 
és a Szenl Pál korintusi l. Leveléhez írt 2-l. Hom. Tárgyalú
sunk meneléhez két út kínálkozolt: Aranyszájú Szent J á nos 
írásainak egyszerű ismertetése, magyarra fordítása, vagy pedig 
fiigondolatainak megragadása s azok közölt is a vezéreszméknek 
alaposabh kidolgozása. l\li ezt a második utat választottuk, va
gyis - alanyiságunk mellet is - próbálluk megkeresni és 
meglátni azt a nézöpontot, amely leginkább megfelelne Kryzos
tomus egyéniségének és eucharisztikus gondolatvilágának Ot 
u. i. a '<hogyan)) vizsgálata helyett elsősorban a miérl .· és a 
· mi» érdekelték Számára az Eucharisztia legkevésbé sem \"oll 
csak szó vagy fogalom. Hanem több, mérhetellenül több! Ya
lóság, élet! Az. aminek az úr mondotta: Teste és Vére. Ezért 
dolgozalunk kiindulásakor mi sem tehetünk egyebet, minlhogy 
l'lménk világító fáklyújaként ajkunkra vesszük Aranyszájú 
Szcnl .János szavait: '<Cum de rebus spiritualibus disserimus. 
nihil saeculare sit in animis nostris, nihil Lerrenum, sed his om
nibus abdicalis ac dt'Jmlsis, dh·inis 'Sermonibus loti haerl'amus. t 

- ~e kössön a föld, hanem szárnyaljon a lélek szabadon az 
Crhoz! Kételkedés nélkül ragaszkodjék szavaihoz! Próbálja ma
gában életté váltani mindazt, amil az Eucharisztia fogalma ma
gában rejl! (Ezzel próbálkozunk meg mi is. Dolgozatunkban 
cWször Ar. Szt. János eucharisztikus beszédeinek főbb ponl
jait óhajtjuk vázolni. hogy utána annál világosabban ki tudjuk 
domborítani uralkodó gondolatát: az Eucharisztia és az én 
kizárólagos kapcsolatát, az Eueharisztia közponliságát az egyén 
életében. Ezt pedig úgy tudjuk elvégl'Zni a lc..·_gmcgt"l'leWhhen: 
hogy az ember· al{aralL értdmi élclébe heúlfílolluk .\r. Szt. 
.Jánosnn~ nemesuk sznvail, hanem sokkal inkább a szavak mü
gölt mcgbúvó, de a hallgatóság által megérldl és megragadott 
érlel mct. 

~lclyek lehál Ar. Szt. János főbb eucharisztikus gondolatai·? 
.\z emlílett helyek t'ig~·elembevételével a kövelkezök: . 

a) .\z Euc-harisztia és Pászka, az Euch. és a manna cgy·
múshoz való viszonya. melyet a jelkép és az igazság, a figura 
és a veritas viszonyában ~illapít meg Crysoslomus:! ·- ~li köz
lük a hasonlóság'! ..\ cél-elv, amely már egyben a kiilönbségcl 
is jelzi. ~fert míg az úszö\·etségi P:íszka-v:t<·sorút az l'gyip-
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tomi csodák emlékére rendelte az úr, Krisztus saját emléke
zetére adta az Oltáriszentséget. (ln l\l~tthaeu'm Hom. 83; l; 
In .To. Hom. -lG, 2, és 47, l; In Ep. I. Ad Chor. Hom. 24', 2.):s 
- Nyilvánvaló, hogy melyik rendelésnek van reánk nézve kö
tdezö ereje·? Az eucharisztikus parancsnak: Krisztus azért. 
mondta, hogy ,<ezt cselekedjétek az :E:n emlékezetemre», mert 
l'Zzel akarta kifejezésre juttatni, hogy a Pászka vacsorára ad~ 
dig fennálló parancs kötelező ereje megszünl.4 

b) Chrysostomus másik nagy gondolata a valóságos je
lt•nlél vallása és tanítása. Az Eucharisztia nemcsak jel és nem
csak látszat. hanem Krisztus valóságos Teste és Vére. űt érint-:
jük. m magát vesszük magunkhoz a keqyér színe alatt.G - A 
.hogyan»-l" a valóságos jelenlét lehetős~gét nem kutatja Ar. 

Sz t. J á nos. Lelki világára, mélységes hitére, egész egyéniségérc 
kapunk utalást, amikor csak ennyit mond: ha Krisztus meg 
tudta szaporítani az öl kenyeret, miérl ne tudná nekünk is adni 
\'al ósággal szcnt lestét és vérét ?6 - (In Matt. Hom. 83, 4; In 
.J o. Hom. -Ifi, 2: és -t 7, l; In Ep. I. Ad Chor. Hom. 2-t, l; és ·l) 

c) .\ harmadik mély gondolat az Eucharisztia létesítette 
titokzatos lest. a benne részesülők szeretetegysége. Mert a Krisz
tusban való igazi részesedésnek legszebb és legbiztosabb külső 
megnyilatkoz~1sa a szerelet. Ha Kr. szeretetből adta magát éret
tünk. miképl'n lehel az, hogy a benne részesülő ember nem su
gúrozza tovább ezt a szeretetetl ?7 - Az egy Kenyérben való 
részesedés egg~ré kell, hogy tegyen mindannyiunk~t. Mivel pe
dig a Kl•nyér Kr. leste, következésképpen mindnyájan vele al
lwtunk l'gy nagy, valódi egységet, Fejből és tagokból álló ti
tokzatos teslet.s - Ez a titokzatos test olyan mint a kenyér, 
mdy több buzaszem közös egybeválásából jön létre, anélkül 
azonban. hogy az egyes buzaszemek megtartanák különböző
st'gükcl. Az Eucharisztiának is így kell egybefonnia az embe
J'ekl'l t>gymással és az embereket Kr.-sal. 9 - (In ~lat. Hom. 83, 
.): In .Jo. Hom. tG, 3; In Ep. I. Ad Chor. Hom. 2'!, 2.) 

d) Yégiil az utolsó nagy gondolat: ha Kr. ekkora nagy 
szt·relelel tanusítoll velem szemben, mire kötelez engem ez a 
szl·rctel'! Hogyan kell ciiikészülnöm a szeritáldozásra ·?10 Ho
gvan kell hálál adnom a vétel után? S mennyire meg kell fon
l~lnom, hogy mekkora rossz, mekkora gonoszság a m-éltatlanul 
,·{>gzl'll szenlúldozás ·? Ha Kr. nem elégedett meg a kcresztáldo
z:ll vúllalúsú\·al. ünmaga egyszeri f<.'lúldozásával, hanem mér
helclll'll szerelele jdéül szcnt Testél és Vérét hagyta nekünk 
soha meg nem érdemelt örökségképPn, lehetünk ~ mi az Eucha
•·iszlia llll'gszenlségll'il'nílői '!11 (In :\fa t t. Hom 83, 5 és 6; In 
.fo. Hom. -W, J: és .J 7, 5: In Ep. I. Ad Chor. Hom 24, 5.) 

Ezl'k azonban l'Sak kiragadott pontok Ar. Szt. János Euch.
lanáhúl. Xézziik mosl azt, hogy mi az uralkodó gondolata·? 
'li teszi patinássá, szorosan eg~·ségessé és eggyé Euch. homi
liáit '! S nem is kell sokáig kulatnunk, mert szembeötlően ragyog 
t>lőtlünk Ar. Szl. .J~ínos legáll'ogóbb gondolata és legszebb la
nít{tsa: az Eudt. közponlis<íga az egyén életében. Ar. Szt. .J~í-

• 
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nos itt adta a legegyénibbet, a legmélyebbet és a legszebbet. 
Ezt ragadjuk meg most mi is, annál is inkább, mivel dolgoza
tunk ezzel a gondolattal rajzolja tovább egy-két vonással azt 
a képet, amelyet a Szeutatyák Euch.-tanáról meg akarunk 
kapni s amelynek alapvonalait már a multkor Szt. Agostonnál 
felvazoltunk. 

Bátran mondhatjuk u. i. azt, hogy míg Szt. Ag. ennek az 
euch. arcképnek az arcéleit adta meg, addig Ar. Szt. .János 
szívecsetjével az arc-színeket festi bele. Mert akkor lesz ez az 
arc élővé, virulóvá, amikor az Euch~ beleáll élete központjába, 
\·elem. az ~gyénnel lép kapcsolatba s me_gkezdi éltető működé
sét. Cris. szoros és nélkülözhelellen kapesolatot fedez fel az 
Euch. és az emberegyed között, l\fert az Eu ch. az egyénért 
van, Vele egyesül, Neki szolgál lelki eledelül. Ezért az Euch.-l" 
központi szerepének megfelelően bele is kell állítani az egyén 
életébe. Ar. Sz t. János bele is állította. Allítsuk most be az {) 
tana alapján mi is. 

Az ember két világot hord magában: a természeles és 
természetfeletti egységbe olvadó kettősséget. A természeles sí
kon ismét háromféle tagozódást észlelünk: az akarati, értelmi 
és érzelmi életet. l\Iikor lesz tehát az Euch. az emberi élei kö
zéppontjává '! Mikor beszélhetünk az Euch. központiságáról? 
Akkor, ha az imént emlílett szempontokból az emberi élet 
centrumát. éltelő forrását ad.fa. Ha anélkül, hogy a természe
lest a természetfeleltitől elszakítaná, eg~·ütt táplálja, együtt fej
h•szli mindkellőt. A természeles és a tt.•rmészetfelclli nem zá:r:Ja 
ld egymást, nem áll ellentétben eg~·mással, hanem ez ulóbhi 
az előbhin épül. Következőleg az Eu(' h. ak km· tölti he legszeb
ben központi szerepét. ha tcrmészt.•ll'S képPsségek lcrmészelf<' 
letti életbe való állendílöjcként szcrepel. 

Nézzük az ember érzelmi életét! .:\li n· kt.>ll az érzl'lcm '! .-\ 
lendítésre. a scrkentésrl>, a ,·onzalom, a tetszés, a kt.>dv, a lel
kesedés kicsiholására. S mi a rugója·? .-\ szcretcl. Az ön vag~· 
mús szeretcl ·? ~os. az Eu('h.-han '! .\r. Szt. .János benne látja a 
szeretel ténvél. A felülmúlhatatlan, utánozhalatlan lénvéL Tchút 
érzelmi élctem legnagyobb rugójá't. lcndíWjét. nemesítőjét :\[ert 
ill nem t>gyszerü szimpátiáról, még ke\·ésbhé kijáró viszont
szolgáltatásról van szó. N em. :\lt.•rl bát:r·an kérdezht.•ljük mi is 
Jóbbal: Ki adja nekünk testét. hog~· jóllakjunk ·?1:?- Ki szer<.>l 
annyira. hog,\' vele egg~·é váljunk. Ki ann~·ira har:ílunk. hogy 
fenntartás nélkül. kikütés nélkül adnú magút nekünk'! Kr. JH.'

dig ezt tette az Euch. Lényében. amikor az ember érzelmi v i
lágánali: mt.•gt'eleliiPn és kitöltésképen önmagát adta s így min
den vágyát betöltötte. (ln .Jo. Hom. -W" 5:) --- ~em mondhal
ja u i. el senkiscm magáról. hogy kidégült. b<'l<.>lt~ vág~·hullúmai 
elültek, kh·áns~igai elest>mlesültck esak azért. mert l:itta, meg
é~inlclt(• azt. amil vag~· akit SZl't•Plt•ll. Xl•künk töhh kell~ :\li
hn·ní. hiriokoini akarunk~ Bir·tokolni azt. ami nélkül hiúnvos 
a~ él,et~_nk 1 T~húl mindíg ,tovúhh és lonihh roham~nk vágy~link 
smpar,tan. szaguldunk. nug esak meg nem szt•r<.>zlük, el nem 
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értük vágyaink álmát. És· Kr.? N em enged futni és kifulladni. 
N em enged esztelenül tovább rohanni. Hanem fehér Ostyát ad 
elénk és érzelemhullámaink elcsendesednek. Mert a fehér Os
tyában nemcsak mej(mutatja. hanem étkül is adja magát. «Nequt· 
SP concupiscenlibus videndum modo praebuit; sed tangendum, 
comedendum, denlibus terendum. commiscendum~ desiderium-
que implevit omne.>;t3 ' · 

Hogyne ragadná meg az ember érzelmi világát ez a cso
dálalosan nagylelkű szeretel! S hogyne ragadta volna meg 
Chrys. lelkél is. N em csodálatos az, hogy talán itt csúcsosodik 
ld leginkább, legvilágosabban ·az ő euch.-tikus tana. Itt fénye
sedik fel előltünk a legtündöklőbben a szerető Isten szeretetté
nye: az Euch. Szeretet szülte, szeretel adta, s a szerei:el Lelle 
örökké számunkra ezt a nlinden mozzanatában szerelelet lehe
l() szenl titkol. Ez a szert.'lel, mely ilyen fönségesen állott szem
ben az emberrel. készlt'lle Ar. Szt. Jánost, arra, hogy érzelmi 
életének. túlesordulásaképen így kiáltson fel: <'Tremenda vere 
mvsleria Eeclesiae~ horrendum vere altare.>,t4 - Aki túlhevül. 
akit elkapolt a szenvedély hulláma, aki nem volt ura érzelmi 
élt.'lénck, jöjjön ide, ahhoz a forráshoz. Jöjjön, igyék a Kr. 
vé1·éböl s égt'lö l ü ze kialszik. Kérjen részt az áldozati vérhűl 
s Kr. Y ére megdcrmcszli. megfagyasztj a, kiírlja a szenvedély 
hullámáP;, - Igy tt•hát az ember érzelmi élele pozitíve és ne
galíve áll nmatkozásban az Euch-,·al. Pozitíve: l\Iert lelke
sedést és nemesílésl mcríl belőle; negalíve: mert megtisztul 
és helyes útra tér általa. 

Dt· nézzük most az ember értelmi életét. Központ-e itt az 
Eueh '! Kélségldeniil. ~lerl mi az értelem hintlása '! Az élelel 
irányíló és kormúqyzó törvényeknek az ismeret~, a cselekvés 
szabályainak a feJ t'edése, az indítékok figyelembevélele és mér
legelése. A nyomósabb és hatékonyabb előnyben-részesítése, 
irányílásra-segílése. S minl ilyen, nem nélkülözheti az Euch.-t 
~ t•m bélyegezheli lehelellennek azt a mélységes titkot. N em 
állhal oda ,·akon Kr. dé, hogy , kemény beszédnek minősít
sc az Eueh.-l igérii szavakat.16 Xem tagadhalja meg igazságot 
kulatú lt•rmészt•lél. Xt•m lehel lompult és vak, hanem meg 
kell látnia. hog\· ill, az Eueh. mélységeiben fakad a fény,, az 
é1·telmi világoss~ág, Úz igazság forrása. Innen cred az a fény
patak. mel~- ~zerl,t•szórja, az, ig~_tzsúg sugar~i~; Itt ,találja .meg ,a~ 
{·rlelem a mclYsegck szepsegetl, a ncmestlo. szaroyalm tantto 
t••·ííkel. ameln;k nwnlesílik öl az anyagisúg és lestiség gállá
saitól nwrl 'ezek az t•riík úlhaló,·ú teszik az érlelem súímára 
az t•(idig nwgsejllwlellennck látszó do~go.~a~ is. Az ,é~telem i.tt 
nem bukd:ksolhal. és nem topoghat. Ropulme kell. Szaguldama 
kell. ~lt·rl ismerheli ezt a. nagy titkol. Az Euch. számára olyan, 
minl a kéz számára az aranyt'oJyadék. Ha hel~nyúlok. bt'aranyo~. 
Ha az Eueh.-hoz meg~·ek. hearanyoz~a ~gesz lelk~·met, lehat 
é1·telmi képességenu·l is.t i - _s t•bbt:n all ~p pen az ex:telcm szt;" 
l't•pe. lsnwrje t't•l hivatását~ Es YallJa errol· a legfelse~esehh, h
tokról. hogy .. h oe est orbis pretium. hoc est. quo Chr. E cc-
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lt~siam emil. hoe illam tolam ornuvit. 18 - ~lit ercdmén~·t•z 
tehá l az Eueh. központisága értelmi élelitnkben? Éleslátását 
t'dfokozza. ne\·eli, vagy leghelyesebben' élteti. Külön tan~lmány 
túrgvání lehetne lenniink Ar. Szt. János ,:supernae v1rlules, 
ldfdezésél és oldalakon kert•sztül dmélkedhelnénk azon.:- vaj
jon mit is kell itt értenünk·? 

:\lit gondolt maga a Szt•nl '! Hogyan pillanloll<! meg t'lmé
lései közepelle ezekel a legt'élbb eriikt•l. mel~·t•k kHiradnak az 
Eueh.-ból és érlheWbbé. világosabbá teszik azt'? De esal{ 
t•gycl mondunk: itt azt a het'ol~·ást. azt a készséget kell érll'
niink. amt•l\· az Eueh.-búl árad az elmébe és nu~gliszlílja azt 
minden gáncsokodáslól és fölösleges aggodalmaskődáslóL .\zt 
a fénvl. melv átalakítja az értelem gondolkodását, és eléje :11-
lítja a nagy ~kérdőjele't: :Cur ergo rlurus est st.•rmo '! .-\n. qtH)d 
vitam . promiltat et resureclioncm? An quod dica l se ex cm· l o 
dt•scendisse ·? An quod nemo snlvus esse poss it, nisi carm· 
Pjus manducet ·? Haecein l' quaeso dura sunt'! Quis hoc dixP
ril '! 19 Ki volna oly tm t>llé\·edt és meg,zavarodott lélek, n ki 
mindt•rre rá merné ütni a kemény beszéd jellegel ·? Ki az. 
aki nem a szebb és boldogabb éleleL a fellámadást áhítja'! Ha 
pedig igen. fölöslegesnek és keménytwk ítélheli-P az éghiil sz~tl
loll Kt•nyér valóságát és a.z örök élt'lht.>z való szükség(•sségél ·! 

Igaz. az t.>mber sokszor kételkedésre lH_tjló, ingadozó~ IP
hl'~ii tt.>rmészet. Sokszor megy a látszatok ub'in, s észrevétlt>nftl 
mellélz: a mélységek kutal<ísát. Ilyenkor az Euch.-ban is ha.i
lamlo <'sak kenyeret és bort IMni. Föns~gesl'n szépt•n szcml<'l
heljük ézt az igazságot Cr,\'S. '-'gyik hasonlaláhan: .\ Szt .J ú
noshoz írt -Hl. Hom.-.i~'il u. L a H. ft•j. t 1-12 YPrsérwk magyar:.l
zásával kt•zdi. Zúgolódának lelH'il a zsidók Plh.•rw, mivl'lhogy 
azt mondotta: l~n vagvok az éli) kcn~·ér, aki nwnnybiil sz·.\1-
loltam alá: és mondák: ~'-·mde ez .Jézus, .Józsd fia, kinPk is
mPrjük aly,jál és anyját'! És csodálkozn1 jegyzi meg. Ar. SzL 
.J á nos, hogy a zsidók ép akkor zúgolódlak .Jézus '-'llen, amikor 
a legjobban kellell volna ül esodálniok. ~lert amikor kenyt·
rel adott nekik, és .ióllakatla öket, királyukká akarták tenni. 
:\likor pedig szellt>mi táplálékot és ürök életet ig·~r nekik, zú
golódnak diene. DP zúgolóch'isuk t'o.ilolt és titkolt. ~ '-~m nwr
n'-'k n~villan szembeszállni Kr.-sal. mt>rl még csak a niinap la
paszlalták nag~· esodale\·{) PrPjét. Tt>h:íl <'sak l'g~·nuís köziill. 
tilokban PllH'hH'k kil'ogúst ldjdenlésl·i l'lh•n. · 

Valahogy így úll sokszor az l'mheri érlelem az EuC'h.-\ al 
szemben. Ha csak magát a lényt nézi - könnyen örvényienek 
bPnne l~llenlmondási látszatok, ha azonban számba,·cszi az egész 
Kr--t. <'Sodatévö Prl'.iével, lehctPllen. hogy meg rw 'hódoljon és 
dlenmondásokal szimaloljon. .\z ilyen néziiponthan bizonY 
hqjlik érlPimfmk is zs i cl ó okoskod:ísra: amin l ök mondotl.1 k: 
· ~emde. t•z .Jézus . .Józs(.•t' t'ia. kinPk isnwrji'lk at~·.iút és anvj:íl '! 
-- úgy okoskodik sokszm· CÍI'lPimi'lnk is az En<'h.-val szcrrib{'ll: 
~e1~1de. ez kepyér é;~ hor·?. Hisz'-'n látjuk, ízlcljük~ tapasztal.iuk. 
s mmchg <'Sak kc·ny(.•rrwk es hornak t:~paszlaljuk .. \ zsidók S(.'lll 



látlak a dolgok mélyére, s azért nem észlelték Kr.-ban az Is
lent is. A mi kétkedő és ingadozó értelmünk sem kulatja ilyen
kor a nagy titok mélységeit, s ezért nem látja meg benne a 
~risztusi testet és vért. Pedig az Euch. h<;>gy vonzza, hogy hív
JU. hqgy akarja emelni és nemesíteni, hogy akarja tágítani is
rneretkörét. amikor eddig ismeretlen, szellemi világot: a titkok 
\·il ágál tárja föl előtte! • 

H a az ét· tp Jem mPrít ebből az élő forrásból, fel üdül, tisz
tán lát és biztosan ismer. De nemcsak helyesen szemlél., ha
nem vezel is. Fáklya lesz az akarat számára, biztos iránvjelzö, 
nélkülözhetetlen utilárs. · - ' 

Y~m-e az Eueh.-nak kapcsolata az akarattal'? Kétségtelenül. 
:\lcrl az érzelmi és értelmi élet keretein túl az Euch. elsősorban 
akaralunkkal áll votwllwzáshan. Innen kell jönnie az újjászü
Iclésnek! Itt, az akarali életben kell kiülköznie az Euch.-vélcl 
halásainak. Az Eueh. itt alakít, itt teremt új életet. Világosan 
látja ezt Ar. Szt. .János, amikor ezt mondja .Tudásról: el dum 
tremenda fruerelur mensa, non runtatus est. »2o - l\fi is ré
szesedünk a szenl titokban. Kr. vendégei vagyunk és mégsem 
,·állozunk. Hol leh(•l a hiba·? .\z akaratban. Kr. azért adott ne
künk a régi Pászka hl'l~·ett Em·h.-L, hogy lelki emberekké tc
uyen hennünkel.21 -- .\r. Szl. .János oly világosan látla az Euch. 
és az akaral közölt ezl a ft>nnálló _kapcsolatot. Nemcsak a nagy 
tilok nélkiilözhclt•llenségél vallotta. hanem egyben hangsúlyoz
la az Eueh. hiáhavalóság<lt is az akar~1ti közreműködés nél
kül. Hiszen amikm· azl mond,ia, hogy az akaral kegyelem nél
ldil nem cselekszik -- nyilvánvalóan természetfeletti lsíkon, 
azonnal hozzált>szi: de a keg~·elPm sem akaral nélkül! Tehát 
,·il ágosan ·állítja Crys .. a kettő egymásraútaltságát, a szélválasz
tás lermészelellenességél. S a kegyelmi forrás? Csak en~yit 
mond Crvs.: Kr.-l vesszük az Euch.-ban.22 Azt a Kr.-t, akit 
ép]wn Szi. :\lúténál is a javak. a kegyelmek kútforrúsának nc
vezctt23 - Azt a Kr.-t, akinek az Euch.-ban való valósá
gos jelrnlétét egy pillanatig sem vonja kétségbe. Azt a 
Kr.-t, akin•l titokzatos közösséget alkot minden benne része
sedő. Azt a Kr.-t.· aki a lélek, az a!<arat élete és ereje. (In Ep. I. 
ld. Chor. 2l 2:) ~lrrt mit használ n lelkesedés, mit alkot a 
buzgalom. ha hiányzik a kegyelem'? :\lit ér bármely nagyszcríí 
elgondolús. aprólékos lt•t·v és szines clképzrlés is. ha felülriíl 
nem ,·ön a se,rílsé~"! S rordílva is. dolgozhat-<'. lwmwm a ke-· 
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~\·elem. ha ellenszegül akaratom'? .\ két kérdést·e kél ember ft•-
it:l: .Judás és Péter. Judásnak része volt a kegyelemben, vég
zrtes lépése ri<Ht m~g az Euch.-l is magához veHe. dc nem 
volt akarata és t>lhukotl. Péll'r hcnet•gcll. és saját magában hí
:~olt. de Kt·. szava rajta is heleljt•sedcll: a kegyelem híján Pé
trr is elbukott. (ln :\fatt. Hom. S:J. L) 

:\li hát az akarn l szPrepl' és kötelessége'? Hajoljon meg az 
isteni szó előtt. Fogadja el az értelem meghódolását. De még 
nem elég. Részesílse cWn~'bcn az Ct· szavát az értrlem lnnus:1g
l<;lt•ll>n•l szt>mhrn. :X<· ingadozzék. hanPill higg~·c az Eueh. til-
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kát és járuljon hozzá úgy, minl a lt>rmészetfclelti élelt•l n~eg
.szerzö legfontosabb tényezőhöz. 

Mil mondjunk t>zek után? Központi szerepet tölt-e be az 
Euch. egyéni életünkben? 

Igen. Az elmondottakból világos, hogy Ar. Sz t. .Jánosnál az 
Euch. valóban elsősorban az egyénnel szemben, az egyén ~íl
forn;álását. átalakítását van hivatva végbevinni. S ez csak úgy 
történhetik, ha az Euch. egyéniségünknt>k minden terülelével 
vonatkozásban áll. Az akaralival épúgy, mint az érlelmin•l vag~· 
érzelmiveL :\Ierl hisz épen arra van szükség, hogy legyen ben
nünk valami titokzatos er.ő, mely ezeknek a képességgeknt•l( 
megszentelésével és a természetfelelli életbe való átlendílésével 
a bennünk rejlő természetfeletti elemet is kielégítse. Ezt _pl•dig 
csak az Euch. eredményezheli a maga központiságával. :\Ieri 
--- mikénl nu\r láttuk - éltet, táplál, és erőt ad. :\lintegy azt 
k_ell mo?danm.lk:. ho~y a megváltás val~sága., erej_e_, csak ~~z 
Euch. ,·etele pillanataban tudatosul bennunk. Csak Ill van sza
munkra ad,·a az a lehetőség, hogy belekinh·e az Euch.-ba, meg
pillantsuk magának a megváltásn~k céljál és értelmét. S ebben 
a gondolatban Crys.-nak. a lehellete, szíve dobbanása, a lelke 
izzik bt>nne. :\[ert mindaz, amit ő elmond az Euch.-ról. ehhen 
az egyetlen szóban jelezhető: megváltásom. Xemcsak ldki ékes
ségí'nJ. hanem újjáterem töm. ~ erncsak a ll' l ki nemesség meg
iirzője. hanem királyh·á fornJálója. Amil akkor Kr. megszer
zell mindannyiunk számára. azt most adja meg az egyénnek:!' 
--- . Tesl\·érünk akart lenni, s ezért vell fel mindenkihez ha
"ionló emberi teslet és vért. Az Euch.-ban pedig ö adja 1wkünk 
Iwkünk testél és vérét, és így valóban vérrokonunk ll'lt~'· 
Ez az Eueh. bontja virágba lelkem életfáját De· az Euch. 
ll·rmi meg a lelki élet legszebb gyümökscil is. Ll'hetetlcn tehát 
ill meg nem látnunk és észre nem vennünk az Euch. kizáróla
gosan l'gyéni ,·onalkozását, az l'gyéni életben való bl'leúllílúsúl. 
Hiszen már a nwg,·áltásba is ez l visszük bele és akkor ért j ül( 
meg s akkor értékeljük igazán Kr. nagy megváltói lényét, ami
kor kimondjuk és joggal kimondhatjuk, hogy Kr. egyenest ér
tem hall meg. Hál még az Euch.-ban! Ez a nagy Szenlség meg 
l's~k érll•m nm! A közösséglwz <"sak rajtam keresztül van 
szava. Tl'luil dsösorban és kizárólagosan nekem szól. Hal{tsai 
hl•nnem érzödnek. :\h·rt Kr. Yére hl·nnl'lll vúlik vér1·é. S ne 
gondoljuk azt. hogy megállapításunkkal l'lll•ntéthen úll .\r. Szl. 
J únos sza y a: ez a kiöntült kriszlusi vér lemossa. nwglisztílja 
az egész vilúgol. Legkl'\'ésbé sem. ~Ierl pár son·al késöbb múr 
mondja is, hogy ez a vél' a mi lelkünk- lchúl mindenkiiwk envé
nenként. üd,·össége. Ez tisztítja meg. ez ékl·síli fel. ez h<~zza 
liízbe lelkünket. S végül: ez a Y ér lt•szi cnyémmé az egl•l !::?'; 
S hogy l!ll'tmyire egyéni élctünknek megvállása az Euch. mu
lalja hiánya: Eu<· h. nélkül nincs ll•rmészelt'l·letti élet. hmwm 
<·sak tespl•dés és halúl. Hat'<' autem dieo non ul IH' :H'<'l'damus: 
s(.'() ne tenu•rc accl•damus. Sicut enim tl•mert• acccdl•rt•. JH•t·il'u
lum l'Sl. sie his myslieis eaenis non <·ommuni<"are. James l'Sl 
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et mors. Haec enim mensa nervi animac nostrae, mentis vin
eulum. t'idu('iae causa, spes, salus lux, vita est.»27 - Amint az. 
l'mhcriség sötétségben botorkált és a halál zsákmánya volt a 
megváltás nagy ténye előtt, épúgy minden ember egyéni életé
hen a halál, a lélek halála az úr az Euch.-vétel megváltó való
ságáig. ~lerl ha Ar. Szt. .János a lélek életidegének nevezte azt 
a esodálatos szents.égeL. mi mást akart ezzel érzékeltetni, minl 
épen az l, hogy. az Euch. a minden, egyéni élctem létgyökt.•re, 
melyböl szép élet, erős élet, érdemdús élet fakadhat. 

Végezetül vessük fel a kérdést: van-e ennek a tanmik va
lami mondanivalója a modern ember számára? Ad-c neki nt
lamil az Euch. köz ponlisága? N cm túltorzított-e, nem hamis-c 
l'Z a gondolatvilág a ma vcrgüdö. mindíg úja t hajhás~ó emb(•ré
nek ·! X em! Crys. ,Eu('h.-us gondolalvilága és a modern ember 
vérimádala találkozik. ~lindkettö a vérért lelkesedik. Mindkellö 
a vért imádja. Mindkettö a vérben látja az új életet hozó meg
váltást. Es ezen kívül még mindkettö a szívével gondolkozik 
és átélései szcrint igazodik: a platoni szellemct lehelő Crys. a 
a doc·tm· Euch.-ae, és a maga értelmét gúzsba kötő tömeg
Pmbei· is .. \ vér azonhan nem azonos. Crys. Kr. elölt borul 
l"öldrl'. és isteni Vért vall a magáénak, a modern ember földies 
gondoJiwzású, s fajtája vérét isleníti. De ennek az embernek 
lll'm lehel idegen és érthetetlen az Euch. Nem lehet csak hozzá
l"érhelellen titok. Ar. SzU. János megmutatta a megközelílés 
útjá l: gondolKozzam szellemi módon, s akkor fel kell fedeznem, 
hogy az Euch.-us szl. Vér épúgy központja a lermészetfelelli 
életnek. minl av. et·cinkbcn esörgedczö piros vér testi életünknek. 

Fr. Csaba. 
'1 ln lo. IIom. 'li· 
~ 1 Cur l uni" IPrnporl' pa•!" ha ti~ hoc lll.'·.;lt•rill!ll eel..t)l·a,·it? Ut untlique tliscas. illunt 

\" l'leris T .. stam!'nli fuisse lt!~islatort>m et ••a qua t! in illo sunt proptcr haec at.luml•rat.a 
fuiss ... ltleuqm· ubi '·'pus Prat. ihi veritatem l"oustituit. (IIom. In ~latt. 3. 1 .) -

C_luia eniat installant eilmm P"lr·nles, s.-,1 corporenm. et majoribus suis praeditam escant 
IIII'IIIOI'alltl'~. manna ma,ll'nnm qnirlpiam esse diceuant, ostent.lends illam omnia f~u
ram .. t umbram esse, loco vero cilmm rei Vl'ritatern, escam memoral spiritual~m.( ln lu.) 

~ \"iden' quomot.lo a Iuda ir is ahJucal et a ,·ocet morihus :> .\"am sicut illut.l, in
qui!, celeurali i in eonunemoral ionern tniraculorum in Aeg_ypto editorum, ita et hoc in 
rnpant commemoral iow·m facit••. Illut.l Pf!' usum ••st Pd salut!'m p•·imoge11itorum, hoc at.! 
I'Pmi~sionl'nt p••t•t•alul'llln ti tius orbis. ( IIom. in \latt. 83.) 

4) l)uid ig-itu•· inquir·s. an hoL ct vl'lus illud simul faciemlum est:> ~equaquam. 
ld1·o namqua di\il: lloc· f:u·itr• . ul ah illo abdw···•·•·l. :\ant ~j hoc rt•mission""' pc'Cl'alonllll 
l":wil. ul •·li:un fal'il. suf .. rplumll c•rit ill11d, 1llom. ~G. in \lati,) 

:.l C)uol stm l. qui modo di··unl: ·< Yt·ll .. m eius fol'lnam, t.' p um. \"Pstinwnla. r~alcl'aml'nla 
, it.lt•rc. t'l't'c• illum ,·it.les, ipstuu tangis. ipsum comedis. E ttu quidem ves·timenta vidor .. 
eupis: ips•~ n·m sPips11111 tihi dat. tillll \itiPIIllum mo,lo. sPd lan)!"andum, comedendum. 
intus accipiPntlum. (IIom. R:t in \latt.) 

G) Quomodo potest hic· nobi: carnem s~1~m dari' ad ma'!ducamlm~1 :> ~am. si illud 
•quomot.lo» inquiris. cm· tic• pamhus non •ltc1s: ·:Quomodo ;) pancs m tot ahos mul-
tiplica,·it:1 • (Hom. in Jn. ',Ci.) . . . . . 

i) l :t l'rllo non solum per tltlPdtonl'lll SPel Pltarn I'Ptpsa. cum t lia carne com-
mi~rP~mur·: iri 'l''ot! .. ffieiatur P"'" ciln11n cpwm illl' t!Ptlit. ut ostendat nobis quanto erga 
nos f••r\l'at amm·... ldPo SI' nnilis cwnrnt~cuit ••t in lllllllll corpus con!l:ituit. nt lllllllll 

,-intus. qua> i corpus iunclt111t. capit i. ·• (lJ. o.) . . . . , . 
N'l Quoniam unus panti •·l lillliS corpus mulh sumus. Qmd emm, mqu1t, tlin1 



communicat:ionem? llud ipsum corpus sumus. Quid est enim panis? Corpus Christi. 
tJuid autem fiunt communican tes? Corpus Christi, Non corpm·a multa, sed unum corpus. 

9) Sicut enim panis ex multis gr·anis constans, unitus est, ita ut grana nusquam 
appareant; sed sint quidem ipsa, non manifes ta autern sigillorum differentia proptPr 
·l'llninctionem: sic nos I'St mutuo et cum Christo coniungimur, Non enim ex alllcr·•• 
•~orporc hic. ex altero ille nutritur. sed ex eodem ipso omnes. (ln Ep. I. Ad Chori.) 

10 l ,,Gratias egit antequam dise~pulis daret. ut etiam nos gratias agamus. (Hom. 83. 
lu Matt.) - Gratias egit hJmnum dixit po'slttuam declissct ul et nos hO<~ ipsmu 
faáamus (u. o.) 

u) Cogita quautum contra proditorern indignaris. ct contra eos qui Christum 
t·r·ueifixerunt. Can• l'rgo. ll!' tu ipse reus sis corporis et sanguinis Christi. Illi sacrurn 
t'u!·pus t.rucidarunt. tu post tol lumeficia l~um sortliJa suscipis anima. (IIom. 8:t ln :\Iali.) 

12) lob 3r. 3I. 
13) ln Jo. Hom. 4ti, 5. 
U) ln Jo. Hom. 47· 4. 
15) Si quis aesluat, hunc adeat fonlem, el ar·dor'Pill lt•mpPrel, ~;un al•slum fu~at. 

Pl adusta omnia refrigeral: non quae ex solis ardonl aestuanl, sed quae ign••is sasagillis 
PXusta sunt. SupPrnum l'nim habet principium el radicem. unde el irrigalur. Ex 
hoc fonte multi l'ivi manant, quos emillit Paraeletus Filiusque mclliator est: nou 
, itienie ,·iam para t, $1'tl a ff.,ctum nostrum apc rit. (ln J o. Hom. 4 i.) 

16_; ln Jo. Hom. '1H. 2. 

1 ö) ll ie fons luci; est. veritatis radios d i ffundens. Ilu ic l'liam abstant. supl'l'nil•' 
\ i•·tules. ah·eorum pulehr·iludinem intuentcs; quia clar·ius proposilae rci vim t•t inaccr·~!;.t•s 
1·a lios per·spiciunt. etc. (ln Ju. IIom. '•i· 't.) 

18) u. o. 
19) ln J o. Hom. ltj. :1. 
:w 1 lu !\lat t. Hom. s:t 
:H) I>Psidcro desitlera,·i hoe pascha marulucarc: iti est. ,·obis res nm· as tr·adt•re, el 

pa~cha dare. IJUO nB spirituales r·eddam. (ln \laU. IIom. 1'!:~. 1..) 
!!2', Yolunla~ ~in" gratia non agit, ul nec · gr·atia sinP ,·olunlal•~. Chrisium edimu.; 

in Euch. (In \lat t. IIom. 8~. It.) ' 
2s·, \'iden' cum quania cura provi•mn sit. ul. t·Pco.lo>mm· sPmper· ipsnm (11'0 nobis 

mor·hmm PSSf'? ... I'!Pnim illud capu l honorum est (ln \lan. llon1. 8:{. ~>..) 
U) Hic ~an1-rt1i.; in nobis rP~iam. floridamque exhiel irna~irv·m. pulehritudint•n•. 

parit incredilihl':n. animaP nnhilitaiPm marcescere non sinit, dum freqtwnter irri;.rat Pl 
rntlril.(ln Jo. Hom. 46.) 

25) Frater essP vr•ster ,·oluit proptPr \·os t'ommtmPrn hahnil earnem cl sanl-'uirwrn 
tr·a-lo per qua I'Oll!!'t'DPr \·ohi.; fari u.; sum. (lu Jo. IIom. '•fi·) 

2•l, ll ie san:ruis d i~·· acct•phrs rlaPrnonPs pror·ul pe ll it. ani-'Pios ad uo.; adn•cal. 
ip•urnquP angelonun dominum. - Hic Sillllflli~ pffusns tolum urhPill abluit. -- llic 
:-'. ~alus animarum nostrarum Ps!: hot· ahluitur anima. hoc ornalur. hoc iucPndilur: 
l'i· igne >p'erulirlirn·m uwn!Pnr nos'ram r.·,!tlil: hi: S. effu;ns ,·aelum pPniu•n f•·cit.(u.o.'; 

27) ln Ep. l. ad C hor. Hom. :d. 

Gyöngyszem ek. 

A gazdagsúg olyan. minl a löds. Aki pr·iíst•n a kt•zéht• l'ogj:1. 
uzl nemcsak munk<í.,iúhan gútolja~ d(' ml-g könn,n~n meg is sebzi. 

(SzPnl .\n tal. 'l 

Bemutaljuk űt mindcnnap és mindenhol ,·étkeinkl-r·l és 
magunkhoz ,·esszük, hogy Istenek, Kriszlusok Ieg~·ünk. ~ll'rl 
nt•m Ö hasonul hozzánk, hanem mi Hozzú. hog~· lt•gylink 
amik nem voltunk, islenüljiink, kriszlusi\·á legyünk. 

(Ba('Oll Hogl-1·. 
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A PROLETÁROK ARANYBULL~JA· 

A XX. század légköre forradalmaktól és bomlasztó eszmék
WI voll terhes. Az önzés nyomorba döntölte a társadalom nagy 
részét. A gazdasági romlásba kergetell munkásságot Marx dönLö 
ütközetre uszította. És a gyűlölel evangéliuma rohamosan hó
dított A munkásság ~gy része készült a n~g_v les1:ámolásra. 

Ebben a zűrzavaros. békétlen vilá_!lban adta ki XIII. Leó 
világtörténelmi jelentőségű körlevelét, a Rerum Novarum-ol. A 
H. X. pártfogásba veszi a békél sóvárgó munkásszívet. Baráti 
lélekkel áll a munkás mellé és megértést, együttműködést hirdet, 
merl a gyülölel boldogságot sohascm adhat. A R .N. a proletár
ság aranybullája. 

Időzzünk néhány pereig a ken·szténység e nagyszerű alko
tásánál és vizsgáljuk meg döször, hogy miérl is adta ki XIII. 
Leó a H. X .-ol'! ~lelyek a R. X. célgondolatai '? Másodszor: hogy 
hogyan oldja meg a nagy pápa a munkáskérdést? Harmadszor: 
állapítsuk meg a körlevél jelentőségéL 

~li ért adta ki XIII. Lcó a R X.-t? Azért, hogy meg,·áltsa 
a prolt•lárokal. ~legoldja a munkáskérdést. Levegye a nyomór
gúk ldkt>riil a létbizonytalanság, ~lz éhenhalástól való rettegés 
gondját. Azért, hogy ellörölje a prolctárságot. 

De ki is az a proletár? "Proletár az, aki kénytelen munka
en•jél. mint piaei árúl értékesíteni, hogy meg tudjon élni, min
<il'll biztosíték nélkül arra nézve, hogy munkájából csakugyan 
felln is farlitalja magát. ,,t Tehát a proletár nin<'stelen munkás
ember. ~Iunkájál bérért adja cl. ha mcgn·szi valaki. Ha scnki
Sl'Ill ad dolgot, vagy koldul, vagy lt>p, vagy éhenhal. Az is kér
dés, hogy a munkaadó mennyit ad neki. Lehel. hogy csak éhbért 
J~ap. Könnyíi nll'gérlcni, hogy il~r körülmények közölt elnyomo
J'()(lik az l'mbcr szclll•mi és l'rköl('~i színnmala, lehetctlt•n a nyu
godt és egészségl'S csaláeli élet és a szh·ek nwgldnek kl'Sl'ríis<.~g
gl'l. haraggal. vad lázadással, felhalmozódik az érzelmi robbmíó 
anyag. anwly nlinden pillanalhan kész a társadalmat ,·ér és 
l ííztengerrd elborítani. »2 

.-\ proll'társág l'lrellenW fpkén~· Yoll a xrx. sz. ll'sk'n. Szo
morú okozat. Ezt a fl·kélyt akarla eltüntelni XIII. Leú. meg
akarta szüntelni az okozatol. Ezért akarnia kellett az okok eltá
,·olílásál is. O l'Zl is nwglelte. A R. ~.-ban küzd a munkásokérl, 
tlt· hogY {'lllll'k :1 küzdl'lt>mrwk nwg legYl'B az erechnén~·e. Imrcol 
a hajoKai l"did{>z{) okok l'lll'll is . 

. \ munkúskl;r·dés kialakulás<íhan igen nag\· szl'rl•pel játszolt 
a tl•chnika rohamos haladása. A kézműipari kiszorította a .gyár
ipar. Ig~· a gyárosok, nagyiparosok, és nagykl•rcsked{Sk meggaz
dagodtak, a ·kisiparosok, kiskercskeclök nem tudták felYenni a 
\"l'I'Sl'nyt, l'lszegényl•(ltek. föladh1k önállóságukat, beálltak a 
g~·úr·ha (•gyszt•ríi munkásnak. .\z urak pedig annyit adtak nekik. 
amcnn~·i saját zsehükrwk t('tszt>ll. Tehát a gépek, a technika YÍ\"
nul.nyai Yollak résziH'n okozúi a munkásnyomornak. Felmerül a 



kérdés vajjon XIII. Lt•ó helyteleníti-e a teehnika haladását"!' 
:\em! A ·~agy pápa nem kerékkötlUc a haladásnak. X em a gé
peke l okolja a bajok miall, hiszen azok közömbös eszközök. Ha 
beesüleles kezek birtokában vannak, jólétet és boldogságut lt•r
mdnek. Leó a gépek urait ostorozza, mert Isten ajándékát sa
.iál szenvedélyük kielégítésére használják. 

Továbbá azt is meg kell jegye~nünk, hogy XIII. Léó a kapi
lalista (lökés) gazdálkodást, mint ilyet sem kárhoztatja. Ez a 
rendszer önmagában véve nem rossz. <'Hibája ott kezdődik, ami
kor a tőke a bérmunkásokat azzal a céllal fogadja szolgálatáha, 
hogy az t•gész v~illalkozást és termelést egyoldalúlag saját tör
vényt• és haszna szerinl vezesse, nem tekintve sem a munkások 
l'lllberi méllóságál. sem a gazdas~ignak szoehilis vonatkozásait, 
sem a közjól, a társadalmi igazságosság kövelelményeit..· 3 XIII. 
Leó ezt a rendszert szabályozni, az igazság medrébt• akarja té
ríteni. ű á kapitalista rendszerbe betolakodott kapzsiságot, ön
zést ostorozza. ~fert a nverészkedés szen\·edélve nem néz sem 
jogot. sem lön·ényl, hanem vakon letipor mindcnl és ~yomorha 
dönt milliókat. 

Azután har<'ol a nagy p:ipa a gazdasági szabadelvűség t•l
:l'll .\ liberalizmus ökonomikus ll'ljt's szabadságot kövdel a 
gazdasúgi éll'lht•n. .\ nt•galh· ... romholó liberalizmus szt•rinl 
a gazdasági élt•lhen minden szabad, amirlH nem lehet bebizo
nyítani. hog~· helt•ülközik a bünlt>W lün·én~·könyvbe.»4 .\ 
lilwralizmus ökonomikus jelszava a szabadversen,v. Azt 
rt>mél i. hog~· anarehiszlikus verseny b{)} tt•rmészelt>s össz
hang. az önérdt•kh{)l hajtoll lülekedésb{)J últalános jólét szü
lelik. Y~zeles derülál~is~ Ha a bűnre h~)jló t>mbert a földi javak 
ulá11 való loholásban nem fékt•zzük. milliókal dönt nvomorha . 
. \ h·gerösebb, sokszor a lt>glelkiisnwrcllt•nebb gy6z. Ezért támad
ja XIII. Lt•ó a gazdasági szabadclví\L!,..égl'l. 

De a libt•ntlista államszemlélettef st>m rokonszen\·t•z .. \ sza
badelYii állam ,·allástalan. Célja a jogvédelt•m. Itt egyedüli ft•la
data. hogy a polgúri biztonságot ft•nntartsa, megvédje alaltn\
lúi jogait. biztosilsa az egyén szabad tevékcnységél, dc nt• korlú
!ozza azt. .\ liht•rúlis állam szentesíti, vagy legalább is szenn·
dőleges magatar·!{tsl tanusíl a szahad versennyel szemben. Eltíí
:'i. hogy a halalmasok ezrekel g~·ürjcnek le emberhez nem mél!ú 
sorba. .\ púpa a szahadl'lvíí <íllanwszmél ki akar·ja égl'!ni a 
dlúg t•mlékt•zd:.'héíl. llH'1·t ha az <ÍIImn iln•n t>ln'k szerinl 
1endezkedik hl'. a munkúsok nyomorát alig fl·het megszüntt>lni. 

Yégül 1wdig a marxi konkolyt is ki szerelné töYestül lépni 
a szÍYl'kböl. me1·l a szoeializmus még jobban l'lmérgesíli a 
helyzetet. a prold<írok c•·kölesi színvonahit lesüllyeszli. 

Ezt•k a célok lcbt>glek. a p<Ípa szeme cliJLt, l'Zl'k nwg,·alú
sílása érdl'kéht•n küzd a H. ~.-ban. 

Dt· hogyan is akarja a lumt>n dc cot>lo. nwgoldani a mun
kás-kérdést·!. ml'gsziinlt•lni a bajokat·! ~liln•n lénvezök közrl'
ködésél tartja szükségesnek a prolelá•·ok nH:gnUlásttban "! Xézzük 
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meg. hogy XIII. Leó szerinl hol kell keresni és hol lehet megta
lálni a kiálló nyomor or\·osságál? 

A bölcs pápa tudja_.. hogy sokan, akik a munkáskérdésl 
csupán gazdasági kérdésnek tekintik. csodálkozni fognak és 
méltallankodva kérdezik: Mi köze a pápának ehhez a dolqghoz '! 
Azonban Leó nem így vélekedik. c Bízvást és leljes joggal bo
·csátkozunk éppen Mi a kérdésnek tárgyalásába, mivel oly bo
nyodalmakról 'van szó, melybül a katolikus Egyház és vallás 
se~ítsége nélkül nincsen kiúl. :\livel pedig a vallás megőrzése 
és azoknak az eszközöknek használata, amelyek az Egyház ha
talmában vannak. elsősorban a :\li feladatunk, hallgatással kö
telességet mulasztanánk. Igaz ugyan, hq_gy e fontos ügy mások 
közremüködésél is megköveteli, értjük az államok fejedelmeit. 
nz urakat és gazdagokat. épúgy mint a munkásokat, akiknt.·k 
sorsáról \'Hll ill l'lsösorban szó, de azt habozás nélkül kimond
.iuk. hogy minden ember·i kísériPL hiáh:waló lesz. ha az Egyhá
zat mcllőzik. ~·5 

XIII. Lt.•6 három lényt.·zö közreműködését tartja szükséges
uck a munkáskérdés megoldásában: az Egyh~1z. az ·au am és az 
t.'rdekt.~ltt.•k (munká~ok és munknadó~) közreműködésél. 

El si> lényczii az Egyház. :\[i a szerept.• az Egyháznak·! 
l. A tanítás. Az Egyh~znak súlyos költ.•lcssége az erkölcsi 

l.örvén~·l'kel. (a jog és szerl'lcl paranesail) mil1den körülmé
n~· ek közöll, lchM a gazdasági életben is. kihirdetni. A morális 
törvények megtartása a baj g~·ökerén• teszi a fejszét. 

2. Az Egyház nuisodik fdadata a kifejtell l'ln·k gyakorlat
ba való átültetése. a .Jézus KI·iszlustól kapotl lélt.•knemesílö ke
gyelmi eszközök últal. 

Azonban az Eg~·ház nt.·m clégséges. sokan nem hallgatnak 
az Eg~·házra. 

:\lúsodik ténvczö az állam. Az állam vezelőinek oh· tör
,·énvt.•kel és intézinénvekct kl'll ll'r·melniök. melvek a köz és ma
gún:jólélt.•l felvirágoztatják. Az állam szünjék meg liberális len
ni. Teljcsílst.• a természt•ltiil neki juttatolt felaclalokal. Fékezzt.• 
meg a nyerészkedést. ~walkozzék bele a gazdasági élelbt.• a mun
kások javúra. Azonhan hangsúlyozoltan t'!.gn~lnll'zlel a .~><ipa. 
hogy nem eg,·edül az állam fdadata a társadalom egészséges 
mt.'greformálása. U. i. ha az úllam maradna az t.•gvellen tényező. 
ez szükségszcr·ííen ridt.·g ahszolulizmusra. eg~· párt vagy osztály 
Pg~·oldalú zsarnokságúra ,·czeln<'. YPszl'dPIPm lenne azért is. 
nwrl az úllam íg~· úlll>pn{> a gazdálkodúshan azokat a határokat. 
nll'lvekel szl'nwliill kt.>ll tartania. Ezekel a hatúrokal: -- a ke
reszténY úllamh61 küv<'lkt.•zi)Jeg -- a köz.i<l küvelelm~nyei úlla
pít ják in eg. Az t.•gészs(•ges magiinkezdemén~·ezés Yisszaszorítása 
n z· államhalalom h·rnu~szel(.•s jogkörén kh·ül fekszik., 6 Az :ll
Iam ,·é<ljl' meg a magúntulnjdonl. F~kl·zze meg nz "1zgalókat t.'s 
tartsa távol a munkúsoktúl a szocialisla uszíl6kat. 

Dc az érdekelt f«.•ll'kiH'k is küue kell mííl\ödniök. Különüsl'n 
n munkásnk eg~·esüljenek jogaik. v.éd~lmé;e. A valh1serküksi 
alapon álló. különféle túrsarlalm1 mtezmen~·ek. szakszer·\'l'Zl'-
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tek. legfőképen az egymással összhangban álló rendek a leghi
vatottabbak a szociális és gazdaságpolitika legtöbb problémú
jút megoldani, megtisztítani a gazdasági életet a szabadelvűség 
ién·s lételeilőL 

~lost menjünk egy lépéssei tovább, és állapítsuk meg a 
H. :\. jelentőségét. 

A R. N. jelenlőségft a fényben, az irányt-adó, kételyt el
oszlató világosságban kell látnunk. Felbecsülhetellen érdeme a 
H. :\.-nak. hogy feltárja a. keresztény igazságokat, az uralomra 
hi\·atott dvckel a munkásKérdésre, erre a végtelenűl fontos. túr
sad:dmat n_yomorha' dönti). vagy boldogító kt'rdésre vonalkozú
lag. Ern· a tanításra a fagyos XIX. és XX. sz. nagyon is rászorult 
l>s rúszorúl. 

.\z útmutató l'lvek közül mégis kél télehwk voll a lt•gna
gyohh jelenWségt'. EWször: :tz úllamnak joga és kötelessége 
nwsszenwnö munküsjúléli inlézkedésekl't lenni. kötelcsségP :t 
mtmk:ísok éntekében úlfogú szociúlpolilikút folytatni. XIII. LPt'l 
ezzel :t megálapításúval eldönti az állam lúr·sadalompolili ka i 
fl'l:tdatairól még a katolikusok közült is dúló ludomúnyos vil.-tl 
és beleharsogja az üllamt'érl'iak klkiisme•·l'léhe: az úllam a 
lúrs:idalmi igazságossüg ön>, vl'·düje. az t•lnyomottak púrtt'ogúj:L 

Erre> a ft•lhívásra nagy szíikség ,·olt. llH'I~l egyl'S :.íllanwk. 
min·l szabadelvíí alapokon nyugodtak. nag~·on is kl'Yesel lörüd
IPk a munkással. Igaz. hog~· volt már sok állam, mely múr on·a
solt:l a súl~·osabh hajokat. .\zonban ezt'kiwk az üllamoknak 
szoeiálpolitikája nem volt még elég ll'ljes és útt'ogó. Igaz. a 
szúzad közepén a ridt•g államéí·dek már közlwnyúlás1·a hírta az 
úllamokat és törvénvhozúsokat. de ezek a munküshan csak a 
hmwédl'lmi és tl'rnu:lési tén~·l·zill nézték .. \ munkús pedig elsil
sorhan embernek. türsadalmi tagnak érezle magül és minl il.n·n 
l~h·únt:; elisnw•·letésél. üntudatlanúl is az e\·angeliumban g~·c"l
k<•n•zö életeiYill'k. mindPn humanizmus alapjünak: az igazs~í.
gossúgnak érvén~·esiilésél úhílolla. ·i Azért Yolt XIII. Ll'ú az 
igaz!'.Ügossúg melll•tti bútor kiállása oly korszakalkotú. nwrt 
összezúzlll a lihPralizmus létt•leit. hivalásuk teljps tudatára l>h
reszl'ellc. feh·ilágosítolla. nwgdöhhenlel l<.' az államok n•zeliíit 

· és teYéken~·ehh. Pmlwrihh társadalompolitikának lett a megin
dítója. .-\ R. X. hatúsal<ént a liheralizmus eh·ei összeomlottak. 
amPl~·pl~ az államhatalom halúsos he:n·atkozásút ol~· régen meg
akad:íl~·ozl:í.k. :\laguk :1 nl>pd~ erél\·es halhalús szo<"iúlpolilik:íl 
sürgettek Kivúlú kalolikus l'l>rl'i:1k felldk<·sülleli és lwrm:ín,·aik
naktPZPI-; a miíködési téren felajünloltúk s:wlgúlalaikal és gyak
nm ők voltak az országg~·íílésPkPn PlllH~k az új politikünali leg
lelkesebb szúszúlúi. Sil! IH'111 ritk:ín a LPú-ft"h· gondolatoktúl út
hatott .. nnpok Yoltak az ilven új,ion:tn alkotoll iörvényeknek lt·r
.ieszlöi az o•·sz:íggviíléseken. valamint, k(>siíhh azok· yégrPha jt:í
s~nak .lege~él~·~·sehh siirgelííi . ., .\ jognak eg(-szpn t'1j ~íga fp:jlií
dott k1· n torvenyes munk:ísn;rh·'<"ll. .\z P!!.vh:íz diadalra juttatta 
a keresztén~· szerdelPl. .\ R. X. eszm·~i :ílnwnlPk lassanként :tz 
államok tön·én~·kön~·vl'iht> és :tllcltm:ín.Y:íha. :\ R. X. pJ\·ei küziH 
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. 
Magyarország is igen sokat megvalósított (Lásd: R. N. XIII. 
Leó púpa szodális és társadalomújító szózatának hatása Szenl 
István magyar birodalmában. Emlékkönyv.) Felelős államfér
fininit programjukúl tűzik ki az államigazgatásban a H. ~. 
t>szméil. l\la~yarors~ág egén új, szoch\lisabb ezredév hajnala 
pirknd. A nagy kísérletek, a spanyol korporativiz,nus, az olasz 
fasdzmus és a nt•mzeli szocializmus Leó eszmekincséből sokat ' . 

meríletl. A fas<"izmusról pl. Crispolti a római szenálusban 1928 
május l 2-én n~· illan kijelentette, hogy maga nem termel tulajdon 
ú.i gondolatokat. hanem, ha hibákkal is, XIII. Leó útmutatás·í
hoz igazodott. A fascizmusnak azonban érdeme és dicsöség·~', 
hog~· akadt élén t'ért'iít. aki megérlelt(• az idői< szavát és Leó 
Pszmt"n~·cit magáéYá Ielle. ))9 

2. :\lásodik il~·pn nag~·jelenlöségíí tétel: hogy a mun'kásol<
nal< joguk van érdt•kük védelmében szervezelekbe, egyesületeli
lw lö111öriilni. Enn<>k a tanításnak is azért volt ol~· nagy jelentö
sé~t'. nwrt széleskörií hútúst Imiolt kifejteni. A munkásszervezéli 
moz~alom sz<>nl<>sílésének kélféle bntása volt. Romboló és épíW. 

Romboló. A R. i\. nwgielenésc> <>lőll sokan ell<>nezték a mun
kúsok szt>rY<>zkedésél. Ahhan az időben n l<>gtöhb orsz.':Íg
hrm a kormán~·f(\rf'iak még lt•ljt•spn a lih<>ralizmus hívei voltak, 
:t nnm kás<>g~·esülel<>kt>l rossz szt•mnwl nézték, sőt nyiltan üldöz
ték. :\líg ugyanakkor m~ts néposzlál~·ok hasonló t>gyesiilelt•i 
akaclál~·okha n<>m ülközl<>k és könn~·en megkapták az állam 
jogyéddmt'l. addig kiáltó igazs~Í!!lalans~\"gal énnen azoknak ta
gadlák nH'g az t>gY<>siilés l<>rnH~szt•lcs .ioqál. akiknek a legna
~Yohh szükst'gük volt r:1. hogy vele a hatalmasahhnk n~·omása 
Pllen védckt•z1wss<'nek. :\lég n katolikusok közölt is akadtak, 
akik a munk~\sok Pisi) kísérl<>t<>it az cg,·esülésre barátságtala
nul nézték. m<>rt lwnnt• holmi szocialista és forradalmi szellc
nwl st•jtcllck. 1o XIII. L<'fl <>zt•kel az <>lőílélch•ket .. helytelen véle
k<>dt's<>kel nwgcáfolta. lt•kintél~·p l<>g~·őztc az ellenállást. úgyhogy 
:t magukrn hagYatoll és kiszipol~·ozoll munkások szahadon szcr
n·zk<>dhl"lt<>k. 

: D<> épílii hatása is volt <>Jtnl"k a tételnek. mert XIII. Leó 
buzdítás~• {>s tanít~\sa m<>ghozta a kh·{fnt eredmén~·t. Katolikus 
és kert>szténv munk~\st>rtv<>siill't<'k kl"1t>lkP7.f<'k szén számmal. XT. 
Pius pápa boldogan ~lllanílja nwg: H:lla a Leó-féle körlevél
twk. a nvom:íh:m alakuli munk~1ssz<>t·,·pz··h•k: hn számhan mé~ 
f('l is míltj:1k iiiH·I n szo<"hlisln (;s kornmuni!'l~t szern•zl"tek. min
dt·nl'pf( t•f,·ir:íuozl:lk t's m·ít· :lldwt·:l l:t~lt'ls'l::ímol t'rld' t>l. hoJ,Z\· 
úg,· az egves ~ll:nnokon Jwlül. minl nt•mzPtkilzi ,·iszon~·lathan is 
,;rlékt>sílhelik h<>folv~\suknt n kntolilms munk:1sok jogos és mél-
1:\n~·os igt'tn·<>i. ,·nlaminl a k<•rpsztén~· t~\t·sadalom <>gészség<'s 
<'lvt>inPk nwgvaMsítása t'rch•kéht>n. ·· 11 

A R. X. jPit>ntiiségt> f'{'])wcsii11wlt>lll'n. E m\r !1onc1olat. it>l
fpmzt's és tt'nv csak hah·;\nv:m , .. í?.ol ja a körlevél korsznkalko
lf) jPI<>nliist'gt't. <'!!\·ént {>s bírsad:1lmat ~ítal:tkílú hnt:ísát. Erről 
a n'n!!vszt•ríí alkol:ís:í•·()1 h:1t·onl npnlh:tn 1:\r~vallunk. . .\z elsliht>n 
mt·~vizsgáltuk. hogv XITJ. T.t•fí miérl is adta ki a R. ~.-t. .\z~rl. 



hogy megoldja a munkáskérdést. A nagy pápa a R. X.-ban küzd 
a proletárokért, de hogy céljál elérje, harcol a bajokat felidéző 
okok ellen is. Második pontban láttuk, hogy XIII. Leó hogyan 
oldja meg a munkáskérdést. Három tényező: az, Egyház, az 
állant és az érdekeltek közremüködését tartja szükségesnek. .\ 
harmadik pontban nu~gállapítottuk a R. N. jelentöségét. 

Ebben az évben ünnepli a világ a pápaság t•gyik nagysz«.•rü 
alkotásának a R. ~.-nak 50 éves évfordulóját. Egy ünnep annál 
boldogabbá teszi az embert, minél közelebb áll. minél bensöbb 
kapcsolatban van az ünnepelt személlyel. eseménnyel vagy al
kotással. Ha ez így van, akkor nekünk ferenceseknek nagyon 
kell örülnünk. mert igen közel állunk a R. X.-hoz . .\ R. :\". a 
mi szellemünknek, a ferences szellemnek alkotása. XIII. Leó 
t'l'rences volt: a harmmadik rend tagja. A ferences sz«.>llt•m egyik 
t'ötulajdonsága a szegények, elnyomottak. meglilrl szh·ííPk szl'
retete. XIII. l. .. eót ez a t'eren<'es nwll'gszh·ííség indította a H. :\". 
megírására. Kühár Flóris írja a nag\· Jlápáról: Az l'\·angéliu
mot megint a szegényPknek hirch•li XIII. Ll'ó. akilwk lPikét a Pl·
rugiával szomszédos Assziszi Szenljének szl'll«.•nw halotta út 
ifjú korától kpzch·e. )> 12 A mi örömünk. újjongásunk h•n•mj(' BH'!! 

a maga pomplís gyfunc)Jcsét. )1ird«.•ssük mi is az l'Van.~éliumpl 
a nyomorgóknak. a társaelalom kitaszítoltjainak LPg\·ünk iga
zi barátok! Oleljfmk magunkhoz mindPn koldust és Pmherpárhíl. 

Fr. 1\onrád. 

Furr,ísmunl;,í/,·: XIII. LPú: HPrurn 'manun. for·tl.: Proh;í~zka Ottok;'u·. ~11. l•h;',u 
T. Bp. - XI. Pius: QuadJ'ai!'Psirno Anno. ~11. l. T. Bp. - "ilu•li,·• \'iti: \'ilil!!pro!,Jt'·
mák és katolirilmu~. - J. Donat. S. J.: Ethil'a ~pPriali•. \'. l..i:ul. ln•hnwk. '!l:l'l. 
Yar~a László S . .T.: új társaelalilii r.•ncl f,.J( .. Bp. l!l;{;t "ilu·li«"s \'id: \ sml'iilli• 
ké1·Jé• é~ S7.0cializmus. Bp. - \(ilwli<·s Vic l: 'loolc•rn katoliku< f',.j«'k. Bp. -- Ilus/il•· 
Károl~-: A katoliku~ Akci ú sznriális Jrowlolatai. R p. 1 !l;{ 'a. - n,·, ~os lop i L:í~,J,·,: .\ 
,·ilágné7Ptek lí•IPktana. Rp. I!J:lj. - BanJrha-ljja•: .\ l;, .. n·sztion.'· "~.'·hi11 ti"••·t,'•ndo•, ,'\, 
kiil. Bp. rg4I. 

1) Var~<~ Lá~zlb: (T j t{trs:ui.,I.ui 1'1'1111 l' o• l{·. Bp. 1 !l;~;l. 'a o. l. 
2) r. o. ,,o. t. 
S) Qua<lra!!'r-~imo Ann•1. ~zi. L T. ki·ul. Ih. :i'a. l. 
''l Or. :Xoszlop• L;ís7To't: .\ ,j!á!!llt'/t'll•k lo'·IPktan:J. Bp. 1!1:;'7· :~ofi. l. 
á) lh·rum ~m·;,rum. Szt. I. T. ki:ul. Proh:í.;!k., n. l'nrcl. .,;~_., '1 l. 
6) 'lilwli('s Y id: Vilál!prolttf•Jn{tk «'·• katolio·iwm•. ·~ ·~. l. 
i) r. o. r!). t. 
8) Qu:u!J·.,~r-sillln Au n') i. m. 1 '1 l. 
9) "ihPli··• Yiol i, 111. ·~ll l. 

10) Ouadra~t·•inltt \un" i. 111. Jfi l. 
11) Qu:ulraJ!'P•imo Aun·1 i. 111. 19 l. 
12 "ilwlics Y id: "miPrn J..atnliku< f<-jPk, 1 R l. 

Térj vissza hozzám rpmber). nwi·l TPJ·<·mtiíd vagyok! Térj 
vissza hozzám. nwrt ~legvállód vagvok! Té1·j vissza. merl Yi
gasztalód vag~·ok ~ S ha mindpz csekéb·ségnek líínik fel <'W ll cd· 
térj hál végül hozzám. nwrl hökezű .Tulalmazód vag~·ok. 

(Szrnt Bonaventúra. 1 
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TÁRCA. 

A fekete viganó. 

Pistuka új ruhát kap. ~em viganó t! ~fa tróz-ruhát kap a 
, lelkem'>. ~l:ír a neve is tetszik, hál még a színe. Pepila-szürkc, 
nem fel\:el<.'. minl az a csúf viganó. 

J>isluka meg <"Sak a télen múll négy éves, dc már nagyon 
szég_n·nli a gyen•kszoknyál: a viganó l. X em "is csoda. Az ö 
pajlikái már rég nadrágban járnak és mindíg csúfolják a szok
n~·a miatl. A l~·án~·ok közé kiildik .iádzani. )> Pedig nem tclwt 
rúla. hogy nincs nadrágja. Arva ... X agy szülei élnek ugyan, de 
;tzolmak mindeddig nem lelszett az újmódi uraskodás. 

Yasárnap Y<lll. A szabó miíra igérte. hogv kész lesz a ruha. 
Lúm. lám. mé;.ris<'sak jó Pistuka apúl\:úja: szabóntll csináltalia a 
nthál. minl a nag~·okél szokús. 

Pistuka <.' pillanalhnn Gazsó ~Ian·ira gondol. - .\z ő ruhú
jál éciPsan~·ja varrta. X<.•m is ol~·an szép az~ minl nz övé lesz. 
'brdnak sipk:íja sincs. Xcld nzt is hozott apóka a vásárrúl. 
~l:tli'úz~sipl\:úl. ken·keL szépel. ~Ian·inak cipőjc sincs. Xeki meg
,.ail. :\lé.L{ a t:tlpa is t'én~·es. ~la veszi fel először mindel. ~Iicsoda 
holdousiiu- l<.•sz.- Amikor <.'zc>krc uondol ma idnemlnnsol örömé
ben .. \lmodoz:ísúhól nagyanyja szelíd hangja léríli magához: 

( ;~·pn• lelkem. aranyam~ nwgfirdesz a lc>kenöhen. oszt 
l'eln·szed a szép ingc>cl, a kis dp6<L nwg a viganód is. ~Injd oszt 
l'lnH~g~· a szabóh.oz. El tudsz te nwnni ma_gacl is. Apóka nem 
nw het vc> led -- a hírónúl \·an. - :\' t'!H·m meg nnn~·i a hnj<mL 
hog~· miséig. nem tudom kész lt•szek-e. 

Eg.v-kPlliii·<.• a IPknöb<.•n luhi<"kol. X Pm fél mosl a víz WI. 
sem a szappantól, pedig eszi a szemét. Az újruha-várás mindenl 
l'c>lejlel. Csak egvel nem ért a kis szenlem,: - mér kell a vigü
nút még ma is t'C'ln~nni '? - Erre a gondolntra el is biggyeszti a 
szújM. Elnwgv i) az új ingbe is a szabóhoz. ~Iinek nz a ~eketc 
vigan ú? .. Kiesúl'olj:ík ·? ... - D<.• erről nem mer szólni. Nem 
jó n nag~·okkal t•llenkc>zni. 

Ff11·dés küzhen nag~·mama gondosan 1\:ioklatja. hog~· mil 
llllltHijott :t sz:thúnak El motHlalja n·le kétsz<.•r . 

. \ türülközés alall új1·a eszébejut Pislukúnak a viganó, 
de nc>n1 szól a nagymn~núnak róln, nehog~· nwgharagítsn. 

X ag~· o kal pilwgn•. YC'szi fd az új inget, a kis harisnyát. a 
l'én~·es dpi)]wl és ... kü,·c>LkC'znc> n fpketc ,·iganó. Itt nzonban 
Pistuka Plkc>zdi a rív:íst. Egyre di'mn~·ögL hog~· nem kell fekete 
viganó: SzPgén~· nagymama m·m tudja elgondolni,. mi lől le 
ez l n gyerPkd ·. 

-- ~Ji hajod. nwdm·am ·? :\lé1· m•m kc>1l n viganó'! - és 
1núr indul is, hogy dadja a g~·íílölt ruhadarabot. 
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Pistukának se kell löbb. ~Iinlha fekete ördögöt mulatnának 
1wki. úg~· ront ki a kon~·hából s !~lelm.eles.en si~olt. i\!cg se ~ill 
az udvaron. Csal< az uton lassitJa lepte It. Hatra-halra n ez: 
nem jön-t• a viganó'! .. 

Xyugodlan ballaghab mert bíz az nem jön. Nem olyan ler
mészelií a nagymama, hogy az il~·esmit eröllelné. - Ha nem 
1\.ell. hM. úgy is jó -- gondolja. - Ulóvérc is gyen•k még. ~[cn
.ien ingbe .• ha neki úgy tetszik. 

Ezalatt Pistuka beállít a szabóhoz. Egyetwsen a műhel~·he . 
. \ jó ön•g Kosár bácsi épen t•gy csendörzubbonnyal \"t•szüdik. 
1::szrt> sem ,·eszi a ht•somt'ordálú gyPrekc'l. Pt•dig molyogol is 
valamilven köszönésfélét az istenadta. 

lg<tz. hogy Pistuka sem a szahóval lör6dik úm~ Inkább a 
ru húl kémi t> li. tr g~· an mt'iyik fogason lapul a kis lll' p il a·? .. 
:\"t>m látja sl·hol. - ~em baj, majd idcaggya a llll'Slt•r úr. 

Kiskutya módján odahízt>leg a gép eliill görnyedii szabú 
mdll>. Iü~sern.•s ábrázattal pislog az öreg lótra, - merl lót a· 
magyarul alig tud ,·alamil. De a szín• mag~·ar... - Cieakl>nt 
t"i"lrkészi Pistuka a fürgén mozgó viaszsárga kl'íWl. :\"ézi a mun
kúha m<.'lyedt sápadt arcot. ~fil~·cn ráncos ... akút·<·sak a nag~·
nwm ál> ... 

.\7 ört>g tól személ a g~·<.·n·kre mt•rpszli ... majd minlha 
1·szélw jutna valami fejéhez kap g.dísziís ujjú nt l: - .\zonnál. 
cízonnai Pisla~ C j ruha meg fogsz kapni - kiállja el magúl a 
_j,·, ön·g. megszaporáznt az üllési az utolsó fén~·ps gomb alall. 

··- X ú - ... n:íl.von szép m - ... m<í . . . - no to .i('. az meg
Y ún ... málrúzt·uh<íd ... nH•gv'ún Pistii, - tartanú szúval Kos:ír 
húesi szúll:tn n•tHll>gél. de az esak pisszpgésst>l t"PIPI Pg,n·l-eg~·<'l. 
'l<ír kész is :1 zuhhony. Csak Ílg\· t·ag~·ognak t•ajla a gommhok. 
\ nwsler úr mégPg~·szpt· ,·~gignl>zi a züld pot·lékúl. :\h•gsimogalja 

,;., 1<·1 eszi. 
Pistukúna k meg<"sillan a szPme. Várakozúan l'i"u·-kt'szi ;t 

nu·sle1· min<ll•n mozdulatúl... .Jaj. ugyan honnl>l hújik eli) :1 

kis pq>ila... X.vílik a szl·krén~·ajlú: - · hjaj. hP szl>p ruhn~ 
H~tg~·ognak Jwlé a szenH•k: a IIH'stt>rl>. nwrl t) <·sin:ílla. l>s a .g.V<'I'
nwlu'. lllCJ•( i) hordja ... :\Jt•nn~·j hoi<Jogs~Íg f{>r e) k~t kis SZÍY
J"tmráhan ~ 

Pisluk:t szÍ\"(' úg~· n~·uglalankodik a kis nwllk:tshan. miHilw 
ki akarn:t onnan lüt·ni. .\ lüde.i<' is alig ft'•·lwl: ~~~" !'újla l. minl 
,-:tl:tmel~· koY:Í<'sinns. fg_\· szokoll :tz l<·nni. miko1· az <'mher 
holdog ~ -

.-\z újruh:ís gypJ·<'k üg~·PIIenül hangst'tl~·ozoll IH··,szünüm sz<;
!H'Il ul án kh·<'liidik az ú Ira .. \r<·:íhan rag~·og a falu ü mwpi fén~·e. 
Csod{i<.; színlwn rag~·og <·liiiiP a falu vas:írnap r<·g~el<'. SzPhh<'n 
ragyo~úhh:tn sül a nap. mint m:ískm-. miln·n ar:mvos most 
mind<'n~ · · 

Szinl<' rag~·ogú lélekkl'l. i;t·ümtPii szívn·l szalad haz:tt"PIP . 
. \ falu kt'Jij:ín<íl g~·er<·k<"sopot·llal lalúlkozik. I::ppl'll Bozú fintla 
r·salja madar:íszni a t'iúkal. :\"Pm is n·szik észt·l'. ]way új •·tiil<íi~t 
nm Pislukúnak. .\ madár érclPkli most iikPI. Roz1f· fi~·tll:t mií-.· 
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nu gy fiú. j) rá figyelnek. ü l u<ija,hol fészkel a madár. Most is tud 
kél fészek vadgerlét. meg öt fészek nagyfejű gébicset. Aki elmen
lll' vele, megmutalná neki. Ami annyit jelent, hogy egy-egy szál
lófia kinézne a házhoz. 

~l'IU nagyon ajánlkoznak a fiúk. új ruhában nem szabad 
fára mászni. Megvernék olthon öket. ::\lisérc is el kell menni, 
rl'zdül nwl,! lelkükben a sziil6i ,l!Hranes. Bozó (iyula is észreveszi. 
hogy mi ill a baj. Bíztatja is 'öKet, hogy nem larl az soká. ~lég 
bl'lwrangszó elölt a templomhan lehelnek. lszen nem mennek 
ml·sszire, csak az erdü aljáig. Fára sem kell mászni. Csak a bok
rokul kuslatják végig. 

Ez a beszéd eléri hatását: négycn-ölen Hozó Gyula mellé 
állnali . . . Pistuka még nem dönt. Hazamenni fél, mert reggel 
viganó nélkül szaladt l'l. A ruhájál is félti, meg nagyon szerel
ne madarúszni is. \'ég ül is addig-addig l'Salják amazok, míg 
mdléjük áll. 

Elindulnak. lk még útközben megegyeznek abban, hogy 
aki fészkel Lanál, megmutatja a többinek is. A szállófiál niingyúr 
l'lszegyik, oszt et is oszljúk. A lokosál, meg a Lojását még nem 
húntjúK . 

.A szl·nvedélyWl lohoh·a rohannak bokorról-bokorra, de 
lll'lll lalúinaK senuni l. Legalúbh is. Pistuka nem .talál. ~I ár azt is 
dfl'lejll•lll'. hogy új nthúban van. ~linlha nlinden pókot éhinség
re akarna kárhoztatni. mind magára akasztja nfű,·észi háló
ikai a hokm·kulaláshan .. \lég a zöldbékanyál is l't>hérlik a kis 
pepilún . 

.\z erdií ~tlalli italókútnál mcgpilwnnek. Pislukának nagyon 
nwlegl' van. Lcn•li a kabáljúl. Leszl·degeli róla a rá nem való
l.;:al, kil'onlílja (>s egy satnya cserjére fckleli. ü meg elnwgy a 
kúlhoz. hogy szomjúsúgúl ('Sillapílsa. 

lll mindig friss vizzel \'árjúk a dclelö marhákal a hatalmas 
vúl~·uk. ~l'lll kdl vedeiTl'l lölleni. minl a siksági itatókaL ~\leg
tölti a jú islenatlla természet. .\ krislályliszla víz az egyikből 
a músikha t·soJwg. Csak az utolsóhúl esurog a földn',_ hogy lo
\'úhb esaesogva lúplálja az t•rdei csermelyi. 

Pistuka m·m iszik a válvúhól. abból a lchl•nek isznak. In
kúhiJ !'d kapaszkodik a l'orrá.shoz .. Igaz, hogy veszedelmcs az a 
ld.; p~trl: esúszik az úl:ízoll zöl-moszaLos lalqj. Dc nagynehezen 
ttt{•gist·sak l'l'ijul ... Etollj:t szomjúl és nagyol.;:al piheg rá. ~lajd. 
lllinlh:t illl'grt'·szl:gl'(L·II \·olna. oly húlran indul ll'I'Pk~ ... ll.i!>P
hopp ... ldl:súszik lúha alól ~~ talaj és nagyot nyckkl'll\'l' ol<lall 
\'Ú Hód il.;:, Ellürült a küesüg~ -- ~ l'lll a r~íjdalom miall, hanem 
nu~rl ú jaj ... a kis pcpilún lcn~·érnyi zöld pcesél éktt•lenkedik. 

Pislutm vígasztalhalatlanul si1·. Hasztalan vígasztalják a töb
biek. lliúhavalú mindt•n simogatús: csurog a könnye, mint a 
zúpo1· .\ vúlyímúl mossa, mosogalja az éktl'lcn peesélet, de nem 
hasznúl ~tz spmmil. A löbbit•k ,·igaszlaljúk: - Szercneséje~ hogy 
a lwhúlka IH'Ill vúl rajta. mt•r az is zöd ll•nnl'. - Ez egy kicsil 
mt•g is vigasztalja. l~s. minl akinPk t•széht• jut ntlami. a est•rj~-



he.~ ront, magára veszi kabálj~íl. A többiek is segítenek neki Majd 
húesí1szó nélkül otthagyja pajtásait 

~Iikor Pistuka hazavetödik, már a delet is elharangozták. 
.\ házba be se néz, nemhogy még bemenjen. Fél apókától. Az 
udvar egyik szöglelében bánatosan szórakozik a drót~erítéssl'.l. 
.\t-útdugja kis kt•zét a lukon, s meg-megijed olykor, ha nem si
kerül visszahúznia. 

Amin l így kesevesen, ·éhesen tölti az időt, egyszer csak erös 
c·sípésl érl'z a karján. ~agymama ragadta meg. Pistuka nt•m 
ml'r szólni semmit, csak a nadrágját takargatja. :'\ agymama 
dcs szt•nu• azonban észren•sii a bűnjelet 

--- ~lit esináltál a nadrágoddal, te konesorgó '! .J aj nekt•cl! 
Ifa apóka meglátja, szélveri a fejed ... Ezért nyafogtál ann~·it 
új ruháér!'! .. .Jobb is, ha l'ilirholsz a ház tájékáról, míg apóka 
nwg nem lát. Ha oszt apóka elmegy itthonról - lt•sszi h~zzá 
dgasztalóan nag~·mama. hazanézlwlsz majcl cléluhín. Tt•szek f{>l
re ételt is D t• már ereggy is l 

::\' ag~·manw utóbbi szavai nt•mi rPményi sugároznak Pis
lukára. El is oson még idt>j~hen... ~l aga scm tudja, hov~í.. 
'llt'rre nwg~·- Céltalanul hahteL minl a bujdosó . 

.\ faluhan nl-ma c·st•ml ó hí. l kodik. St> hol egy lélek. Táphllko
·~il~ mosl minclt•n. Yas1í.rnap délben még a kutya sem vakkantanú 
l'l mag~í.l. az is a hasa k6rö van··. Pistuka nem megy "tovább 
:1 falu hídj:í.n.:íl. Ill várja nwg. míg apóka t>lmegy otthonról .. 
r:·lws. nag,·on {>Jws: rt>ggel óta mil st>m evett. De talál r:í módot. 
hog~· {>hségél fl'lt>jlst>. F<.>lk:tpaszkoclik a híclkarf:í.ra. Yégigmú
szil~ rajta: kíYiH is. hl'lül is .. \ felsö karfát kezén•) fogja, az 
:dsc>n lúhával tapos. ~lég tt>tszik is neki. --- Xem is olyan nagy 
valami gondolja . 

. -\ híd alatt. mél~·t•n lt•nn so\·:í.nv patak kanyarog. Lassan, 
tl'tm·ún cammog. nPm fl'lii. ho!~~- l'lhorclja a temérdt>k fck<'lc 
iszapol. Inkáhh még lt>sz is hozzá imitt-amott. Pistuka e mél~·
ség fölölt gondtalanul űzi gondatlan játékát. 

X ag~·mama azért -otthonról szemmel tartja ám a gyerek l' l. 
:\[ár ö se h~í.nná~ ha t>lnwnne illhonról apjok. 

Yégrt> végt• az t>hédnek. :\legtölti apjok a pipát. Egy kis 
i"lszköl tesz rú l-s már készen is áll az útra. Széles jókcdYébt>n 
füstöl. mint a gözös. 

-- .J(J t>hl-c!PI Ji)zli-1 ma. ann~·uk! -- szól Pg~·l'l hun~·orílYa. 
Ill' :tnrl~·ul~ol twm l-rd<'kli mosl a dí<'sl-I·l't .. \ g~·pJ'l'kPn j:ír az 
t'SZ<'. Hal ha Bl'm szúsz. akkor [slt•n hozz:í.d!- s sl-rWdöllsl-
gt'L színleh·e ldl"orclul az ajtón. 

Xag~·mama ismét a híclra pillant. - Pistuka m:í.r nincs ott? 
Csn_k IH'm l'S<'Il It>·? - sikoltj a. s máris rohan a híd hoz. Csak~ 
úg~· kalimpúl a sz ín·. Lt>nl-z a híd al ú .. _ Dt> ja j~ ~(ozclul az 
isza1> ... t>g.\· Idesike sár-kéz l'llH'l ked ik az é_g f~IJ. ::\' agymama 
egy-kettön· lt·nn lt>J•Pm. kt•zén~J kikotm·ja a1.: iszaphaL · meri"tlt 
gyereket. Els{) szaya hozzá: f:dPs Pi'stukúm! Tühhet sem hul 
mondani ... 
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Otthon földrehuppan tompa zörejjel a mosóteknő ... Loes
csan a víz ... könnyezve mosogatja nagymama a mosatlan edé
nyek helyett a bűnös unokát. 

De csak a mosdatás után áll igazi bökkenő előtt: - Mil 
mljon a gyerekre? A viganó elől reggel is elszaladt a kis huncut. 

S~elíd-óvatosan megkérdezi hát Pistukát: 
- Mond. jlrarwom ~ Melyik viganó t veszed fel? A kéket va_gy 

a feketét? 
És Pistuka a világ leglermészetesebb hangján így válaszol: 

·- A feketét. · 
Fr. Platon. 

Június -;. • Carita' Chris li ur gel no,;! Emil, 'Alajos, Hóbt·t·t. Lajos, Alp[u·. Ce!Prin. 
Szilá• és .J us z l inián IPs l n!riink Eger) w u la zol l. hog_v föh·eg_vék a szerpap!>ágot k<·;.r~·eltnes 
Püspökatyánk kl'zébí)l. 

Jún. 10. Az alsósok is hefPjPtlék az itlt•i lant•vet. PatrológiáLól és héhPrbiJI vizs
gáztak ma. - \lilll!Pn tlélhPn t•lcsitul a. klerikátus munkás láza. A \legszenh•liJ Ll·lekhe1 
stáll ilyenkor újra meg újra imánk: isteni szent ihletéssei kenje fel örökre tesll-éreinket 
az örök papságra. 

Jún. J 3. Swnl An lal négy új IPshúrt hozol!: Déh·idék mag_qrjait. Sz h· ük régi 
'á~-t.va ha~ahhla i)ko•t Zá~-trilbból. lrnn• .. Fer<'nc. Pí·IPr, R .. galát tPsh'l·rünk mcle!(' üh·lésst•l 
\á ri unk benneleket! :\Ios I már mitulí!(' a mi,.ink lo·szt<'k! 

Jún. 1 't. Vizitáció. ~ZI't'Piíí Ftial~ánk eljött közénk. hogv hepillanlson mimlen kis 
testvérkéjP lelkébe. Kiiszönjük tiirP)mP.s jósá~át. hog_Y minden szavunkat meghallgatta. 
Zmu~karunk eg~·n· nag~·ohh és merészl'hh lépí·sPkel lesz. \lil.v('n jó. hog_Y a 1('!-!'ma!('asabh 
JtPI~-ről: - szeretó Főatyánk {•s Titkántl.dnk - úg_v érdeklódn('k utána! Ez sz:ímunkra 
hatalmas híztatás és lendítús! · 

újabh raj indult Egerbe, hog_v feljo~bb hágjon az Oltár lépcsőin: \fihály. Cecil. 
Gergely, Viol. Gottfrid, Oszkár. Gábor és .Jáno'! ll•SI\:ériink a másik két ki>~ hb rend<·l 
i~ felveszik. 

Jún. 1 ;). Forró nap! \lindo·n i)!'éret tPijesült: nvok új. tüzes tanítványt választollt· 
az úr: Emil. Alajos, Róbert, Lajos, Alpát·. Cl•lerin, Szilás és .Jusztinián testn;riink m:\-
161 kezdve mindiiriikrP pap! - \li kic,inn•k itthon kiirrnPnl'th<'n kisértük a 7. Úr Jl·zmt. 
gondolatunk azonhan p gyr(' E.~rPrhe sziikk<'nt: talán most \'Ps zik a rendeket. talán ... 
most Psdik h~ előo;T.ör a földre az iiriil~ Főpapot. És láttuk. 'ho!!'.'' a 'kézrátétel alól 
rPme)!'Ő. túlontúl bolrlo~t kisat.vák jiinrwk •·Hí. - E JH'rco'•rt doll!oztatok eddig. most •· 
l"'rcből nla)!:t'otlik fiil at új papi _jii,·o'í. 

Est én· nwgzPwliilt a klt•rikáfw;. Haza jölto•k a fo·ls7.entclt at.\·ák és a «kisrendP!>I'b . 
.akik már az als7.('rpapsft~ ,.),ill :íllanak. Il_yenkor awtán sem a szó. sem az én('k nem 
twl ja tolmácsoini liihhí- at iir·iimPt! 'Xo'~ zünk t'ai!~OI-1\a f'l!'~·má'lra és twm tudunk be-
telni. Fén~·e• nap! Úraolt a t;kPs nap! . . 

Jlm. Jfl. \la a111t:Ín nH•,~rharsanl a daJ IS. 0. P. ll orakor az Í~koJában laJáJkoUunk. 
ho)!'V a pap~ál!ol ütm('pt'l jiik. 

· Elólj:íníban Vid ,,.,,·,{·r kii<ziinliilf,. a1 !'tj ki;atvákat. ?.. Sík S.: Zsoltár a hP,RWn, 
Előadta Oszkár t. :l. Conslanm FP<Ia: Tíít. !Pn)!'er. • . hil'inium{tt előadta a kis kar. 
!1• Csaba t. · \ papi ''ll'.'·{·ni"•'•~t ,.,.,--,,,·.nn•tlíi t'ÍmnH•l t•rtPk,.zo•ll .. á. Haenrlel.: Trio :1 

1\fakkab('u< Júol:ís Oraloriumhól. Elti:1olta .J:ínos. Fer('nl' és .-\tanaz t. fi. '\lmdsz('nth~· 
Gedeon <Újt11isí·~n,..k r. költPménvét S!<l\alta Oklá,· l. fidP.i•'zl-siil ~('mjt•n t. :•Pap \'31!'~
te miwliirö.kk~, r. sza,·alúk.'lm'lát. ,;, Li•tt Fo•r,.n·· Vi,~r_di.Z at {~~ri jPii'P" c. t'nPkút 
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adta e ló a Főiskola. V Nén~·t•lt St•mjén t.. - Az iimwpély végén l\fa~iszter atya szúloll, 
majd az újmisés atyák nevében Emil atya. 

A ueretet hatalom, a békétlenség zűrös zajában is. Egyszerű szívünk ezzel nkat·ta 
egybefogni. meg t>gy kicsit fokozni az ünnep örömét, hogy a boldogság clöcsi.llauú 
könnycst>ppjc zálog logycn és biztatás a morzsoló nehéz munk~: a jö,·ö felé! . . . 

Jún. 19. T<' Deum. Ilyenkor mát· nt!m nezzük: mt•nnyt munka. mPnn.\1 nl'ktll'
s,ülés árán értünk ide. Fő, hogy itle értünk! Legyen hála éri<' lslt•ntlf'k! 

Küzben az újmi,;és atyák ismét távoznak: haza. Kit ez. kit az vár: s:r.ülr3k. te8h"Ór<'k ... 
s lélekben mi is ott térdwünk az újmisés oltárok tövében. P. Emil Sárszentmih:íl)on 
moridta el első miséjét. P. A.\ajos Öregcsertőn, szónokolL ft. P. JuHmál; P. Húhl't'l 
Diósjenőn (ft. P. Damján), P. Lajos \lezókövt-sdl'n (ft. P. Ince). P-.. \lpár Hajósun 
(ft. P. Kelemen). P. Celerin Zalagpgcrs7.egen (ft. P. Tarcsafalvy Anaklét), P·. Szi'iás 
Jánoshalmán (ft. P. Zsigmond) és P. Jusztinián :\' ngyléLényen (ft. P. :\lagiszter}. 

Júl. 1. '<Császárnak, ami a csás:r.áré .•. » ~yolc tesl\'érünk «bevonult» kéthónapos 
'katona· lelkészképző tanfolyamra. Lajos atya, Gergely, Oszkár, Gábor. Jakab és Semjl•u 
t. Budapt•stre. Csaba és Gellért t. Debrecenbc. 

Júl 1 2. Gyöngyös és Jászberény egyesült! Késő este változal~s utazás után mcgt~r
ke:r.lek az utolsó jászberényi filozófus testvérek. Tárt karokkal vártunk! Isten homll 
heunl'lcket! A jászberényi Főiskola és klt•rikátus ezzel megszünt. Itt GyöngyöSiÖn ha r
col mind n hat évfolyam - egyenlőre 45-en - az Oltárért. 

Júl. I3-J4. Rómában tanuló lesh·éreink: Julián és Maximus is oltárhoz l~pt .. k! 
Hogy haza nem jöhettetck, ez n~k.1nk is fájt. Felejthetetlen lehetett azért ott is. a~: 
i>si katakombák mé'lyén az t'lsó mise! Kiis7iintiink bPnnf'leket! 

Júl.. 1a. Ft. P. /ncP lektoratyiÍnk Fert•nc•·s :\liss:r.álé\-al ajándékozott m~g 'bennünket. 
llálásan köszönjük. . 

Júl. 17· Egész napos kirándulás. Az ·<öregt•k» kézenf~gtak minkPt, ifjú lJpr·ú
n~·ieket, hogy bevezessenek a .Mátra rejtehm•ibe. Kár, hogy az idő olyan könyörhNn 
mlt: folyton esett. No, legalább ezzel is nll'!l'ismerkedtünk. 6izonyára lesz még dolgunk 
,·ele •. De az esernyők alatt pillan:ttra sem borult bP.: dallal muzsikával elűztük a fel
hókel •.. Hazafelé már a nap is kisütött: nekünk volt igazunk! 

.\ug. J. Két dt>breceni «honvédünk» hualátogatott. Azonnal kiirülfogtuk t;k,•t 
Aug. !J. Kirándulás Szentkútra! Szeretö Főatyánk ajándéka volt: zarándokoljunk 

.. 1 a szentkúli Szüzanyához! Mog h jártuk az utat oda-vissza g~·alo~. Sohns<'ln fogjuk 

.. lft>lejleni a szentkúti napokat és öt. aki olyan felt>jthetetlt·nné tetll': ft. Po11g1'tÍc 

llá:fünük atyát! Hálás nivvel köszönjük. 
Aug. 13. Budapesti «homédeink» is kiivették a ·debreceni péltl.át: 3 napra ük 

•~ hazajöttek. Harsog a klerikátus, mintha le)l'alábh is a szovjetfrontról érkeztrk mlna. 
Au~r. 27. Legfrissebb hajtás zseráfi Atyánk ágán: hefutollak a \'Olt nol'iciusnk. 

lsten hozolt bennetekeLl 
Aug. 28. Örök ri'! Hat testvérünk: Jgnác, Béda, Oktáv, Justus. Illés és Atanáz l. 

mondta ki ÍJjból ezt a szót örökre! 1.\:s já1· a s'7.t•nl Pt•l'petumn \fohil•·, nincs megá,ll;is. 
Élrlünk legszebb na,pjai ezek l 

Aug. 3o. Dráfla kat.onalelkészeink lt•szl'rt•ltt•k. úgy jöttrk haza. mint a tavaszi 
fecskék, kiket messzire vert a tél. Boldogan tértek meg a jó klt•rikátus ülére. Igy 
azután ismét telje~ a létszám: ft 5! 

tizept. 6. Hatalmas csomagoL hozott a posta. TalálJCaltuk: ki küldte? A gyors fe, it·• 
kezek súlya alatt egJSZt>rihcn meJ.rtárult a láda: ll:f'I'Piti Ftjnt.vrinl' mindenki s7.itmára m··~
küldte Schütz Doflmatiká.iát. Sipos Enchyridionjál. J<:,·atm·ics Katolikus Erkölcstanál í·s 
a C. l. C.-1, Útravaló llf'lll c~nk a klerikus Í!\'Pkrt•, hatwm az P~t~széll'trP. Esti;r for~:•lluk. 
lapozJlulluk. Kaptunk mP.g :~o tlrh. Sz. V. (). ,·.n .. k,.skiin.ncl. n z l<~nekszú eiMiwll•.;•'•l. 
kót.aálh·án~·okat és igen sok kótát. Szl'rl't .. u jú Föat~·fmk, fogadja J .. gkisl'hh fiai 
tjszinle háláját és küszönetét. Jutalmazza meg az Úr jószh·ü htjkezü~é~ét. 

SzPpt. 15. f',.JíJjítottuk templomunkl13n a Fájrlahuas Szüz ln'tl-sl'tjitt. KMszer hm
dozluk körül az Úr Jézust az utcákon: II'Y"t'l~·afí·n~·nél és nnp,·ilág:ní•l. .\ldja tnt!~ a 
,·árost és adja tnPg :t ht~két! - A llarm:ulikr .. ndi ~a;rflyÜiéshl' mi is heálttunk. 
Egyenlőrl' rsak énekszámokkat 

·SzPpl. Jli. "el"ll szert•LI'III'l'13.-ii~ziintiilliik fl. P. C'·prián 0Pl'initor ~11j'ánkat nh
iinn,.pe aikalmáhól é; kérliik a ji1 ls!t!nt: é ltPssP sokA ig t~'jr'ts:igunk. Prm·inciánk t'•s 
R•mdünk javára! 
... 'S:r:Ppl. 18. V•·t~i Sanele Spiritu~! ~:í ki~papi sJ:t'lll sén·árog. '•:í kispapi lélek áhít: 

.Jo.1.1 Szenilélek Úrtslen! J,3jj. nwrl 1wlu'•1. 'f.v · Pltill :í ll unk! - Ft. P. Provim·i;ílis 
nyitotta meg az 1!)41 'ft 'l-es tan;., ... ,. :\'a ;t~· i'tri'•unw·l t'•• lstennPk hálát atha .}elen ter"~ 



be, hogy a k6t atudium egyeaGlt. Rép gondolata volt u •87•'*· Adja 11-. ~ 
hevütea a h01úflb6tt rem6nyebt: a aúllemi • lelki va ~toQ)úü. l•aod• 
aem lea& hUny: - Ipa,· aze~t6 j6 F6atymk mi u miDdeat meg fopakteaai, 
hogy niegval6auJJanak kG&GI Üm•JDk l 

D. u. u EJ1h,zirodalmi lakola új tuikart v6lautoet. TitkU lett Caaba tv ..pi
titUr Cecil t. JeJ1&6 Semjén t., helyettese Pelbú1 t. Az elméleti. aak01at.. veze16je 
Cecil t., a gyakotlatii Vid t., iroclalmié Pelbú1 t., a millli6a uakoUt.. vezet6je ~ 
t. KGnyv&irosok: OkUv t., Gerply él Zoltúl t. Az IUola· leveiU6je Tamú t .. 

Szept. JO. Foly016iokon CIGITen • meazeavGdGr, cuppan a kef!!l. A nJ10p újn
featett falak j6 Húf6DGk atyúakat ú pdvisel6 Magiszter atymbt dica6rik. 

· !zep. 25. Pom~ &zi kirinclulú a M'trtba. Amene m~. felriadt a 
azeptembervégi caend. D. e. Yelldésat,.a u érkedflk Budapeatr61: P.. :Kolunibúa, 

. P. Kapjjltftn, P. Mmuaz éi P. Gilbert, il felejthetetlenné te&Uk u utola6 idei nac 
kirWulút. Az aaya~ cUrb - mlr múodalior - a&érela F6atymk fedezte. Elfog
latalga miatt nem JGhetett kGrGnkbe. Atyai pdoüodú't meleg aúnel koaDajai. 

. Szept. 26. Ft. Haj6a Elemér kanonok úr, az6kedeh6rvúi ueminúiumi riltor ipa 
értékes IE:Gnyvekkel ajúad6kozott meg beaaanket. Jóúgürt hAJú k.Gizlloetet mooduak ú 
nevét ufvaakbe frjuk, hosJ el ne filejtaelk soha. 

Okt. 4. Reodala~ft6 -s.,.t AZ:! annepe. Ujjonp gyermeki 6ra mv'ilnkbea, 
csens6 dics6r6 6nek •Jkunkonl... ttal bOrultunk le Atyák el6tt ú megkGuGntOk 
neki, hogy miaket u meghivott fiai kGd. - Szent BOiiawntun EgyhUirodalmi 
iskol6nk dfu~Nsel hódolt azeat ed6k6nek. Onnepi benédet mondott OuUr t. Fel
olvasott SemJÉ ·t. Szavalt Kom61 t. Hel(edfllt Jm01 él Fereac, harmóniumon kfa6rt 
Semjén t.- A volt berinyiek alkalmi 6nefeket adtak el6. Igy h6doltuak Nek;i, . bianak 
elfogadta hódolatunkat il velank. leaz mindfg. 

·-··-··-··-··-··,-............. ·-··-··-··-··-··-··-·., 
l Osszegyait fróaaztalán a munka ? l 

Sok az frnivalóJa? 

l J[...,."_ ••IIWJM_ la ...,_ 

moám laordo~laat6 f1G17 Irodai INI~ l 

... .,... feldtelekkell -~ ....... -·· \ 

K6rJen aJ6nlatot : 

Vajda·· -ol16a .1'6z•e,. 
fnpp 4a ..._ •• , ... kere8kM.• e'PQ. 

Telelon: 149-303. l Kf•pest, Klapka-u. 3/ a. 

Felelas kiadó: Hittudományi Faiskola Gyöngyös. 
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