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MA6YAH UMBRIA 
A FERENCES KAPISZTRÁN-RENDTARTOMÁNY IFJÚSÁGÁNAK 
ÉVNF.GYEDES FOL"\ Ó IRAT A.- SZERKESZTIK: A GYÖNGYÖSI TF.OLÓGUSOK 

AZ ISTENI ÉS AZ EMBERI AKARAT MIVOLTA 
DUNS SCOTUSHÁL 

Yázlat. - Célunk röviden. csak fővonásaiban. hülescleli
lcg megvilágítani az isteni és az emberi akarat mibenlétél, úgy 
a'mint azl Duns Scotus értelmezte. Ezéd először az isteni aka
ratot oksági szercpében nézzii.k. 

Azután az emberi akaral tökéll•lcsségeit vizsgáljuk. Ez az is
teni akarat képére és hasonlatosságára lett alkotva, lehát cn
nek minden tökéletességél Istenről a legfelsöbb fokban. ernin
tcr állíthatjuk. Nézzük az akarat szabadságát, elsőbbségét. ille
LőJeg viszonyát az érlell·mmd szemben. Akaralunk célratörek
véséiwk szemiéiele összekapcsol Istennel. 

Majd az Isteni akaral szabadságá,·al foglalkozunk és egy 
pillantást velünk az isteni ~lindenhalóság scolusi érlelnH'zésérc. 

• * * 
, Ha szei·elclcm nincs olyanná lelll'm, mint a zengü érc vag~;. 

a pl•ngii dmhalom 1 '1. Aki Duns S(·olusban csak a krilikust látja. 
az érc zengését. eimhalom l>Png(·sél hallja. dc nem találja meg a 
lényegel a Dm·lor Subtilis világnézelében . 

.\ fercncl•st külünöskép a szereleinek kell mozgalnia. .\ 
szcrcll'l fogla Duns Scotus lollál is. Filozófiája végső gondolatát 
a szeretetben kell meglalálnunk. 2 ) .\ szeretet hozta létre és ren
dpzi Duns Scotus tanílásálY) 

r:rzéki, érzékfell'lli vilúgÍ>an a szerelctnek a me_gntlósulásúl 
talúlla me!.!. Az Ens Inl'inilum a szerelt'l á. lal fejl ki ll·vékenységPl: 
Deus vull hahere alios dili,genles. 1) Ilt a .teremtés legmé!yebh 
gyökere: A világmindenség I sle n akaralából jött létre, hogy 
,,mindcnek szercssék az Urat . 

Igv az isteni akaral causa elfieiens-e mindcn lélnek. A lé
tezők teremtése , ex. nihil o sui cl termini» volt, így a causa 
materialist is az isteni akaralban kell megtalálnunk Isten pedig 
,, vult alios diligenles ·, akarta, hogy legyenek akik akarják ől, 
tehát akarata a causa finalis is. Ez pedig egybeesik a causa for
:malis-sal, s így ezt is az islc~i akaratban kell keresnünk. Az. e!ső 
ok a célok, mert ez mozgalJa az akaratot a cselekvésre. ~hkep-
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pen? Ahogyan a eél az akarást, a szcrl'll'l maga felé tudju for
dítani. Tehát az elsü ok akarja u l'éll, ami l'g~·l•nlö l'ZZl'l: ·;Az 
l'lső ok szereli n eéll. :Jl') 

Isten létrehozta a világn•tHicl l'SÚpánesak nkat·nláhúl, dl' 
·megőrizte a lerl'mlésbl'H a n·ndel a végll'll'n hölesességl'l és az 
okoss~\gol.G) Igy adta nll'g az t•mber lélét emwk formáját, <'él
ját: a maga képérl' és hnsonlatosság~\ra, értt•ll•mml'L akarallaL 
működésn• képl's tl"'ill'lségl•kkl'l. Ha nwg akarjuk ismerni az is
teni akaralnak a mivollM. ll•gközn•lll'nehb útnak látszik a mi 
akaralunk vizsgálata. Hiszen ez k~pe és hasonlatossága az isteni
nek. Igy ennek lökélelességc.>i és isteniben végll'll'll fokhan van
nak meg . .-\ mi akaralunk vizsgálalánál pedig a küvl'lkl'ziikl'l 
találjuk. 

Islt•n bl'álliloll minl;:l'l a természeli valók rendjéht•. Ezl'l< 
hatást ft•jll•nek ki t•ánk. .\nult• l'Zekkel a halásokkal szemhen az 
t•mher vagy l'Sl'll'kszik vagy nem. Tl'rmészeli tárgy azonban t1l•m 
hozhal lélrl' ih·en ellt•nléles halásl .. lt•hál az akm·ás, a eselekvés 
oka sem lelwt ·más minl maga az ~ikm·al. 1 ) X em a tárgy jósága 
indítja az akaratoL hant•m az akarat sajátmaga. szabitdon hitj
lik a jó felé. Ez az akarat szabadsága, a liber/a.~ radicali.<ii. Dl' 
Hl'lll érheti Duns Seolusl az indl'lt•t·minizmus vádja. lsml't·le és 
c.>lfogadla a lermészell'S hajlamoknak. szokásoknak. az észnc.>k és 
hu\s molh·umoknak a bet'ol~·ásál,8) és éppen ezekből mag,nt
rázhaló. hogy a saját ll'rmészele szerint jóra tm·ló akaral a 
kt•vésbhé jót is képl'S választani. . 

.Jól lmlla S('olus. hogy az érlell'm helyezi az akaral t'lé a 
tárgyaL dt• azt is látta .. hogy cbhöl az időrl'ndi l'lsőbhsé_,ghül 
ilnég nem kö,·elkezik az érlelem felsőbbsége az akaraltal szem
ben. Yan primatusa az értelemnek. de esak a nu~isml·t·ési rl•nd
lwn. nem pedig a psydwlogia és az l'likü lertilt•lénY l 

Ilt az akaral az úr . .-\z érll'lem eliHl· nt•m szolgakénl úll. 
hogy elfogadja az igazaL hmwm paran('sol<l és az éi·lclt•m t'igyel
mét a neki tetsző lárg_val,:ra l'ordílhalja.to) Tapaszlalhalja ezl 
bárki saját magán is. EliHlt· áll a jú és az akaral st•mmi hajlan
dóságot st•m mutat irántuk. Az akaral ilyen arún~·ú clsiibbsé
gét mulatja az a meggondolás is. hogy az a tevékenykl•dö képcs
ség a tökéletesebb. az l'lsőhb. amelyik szorosabh l'gységt•l lé
tesít tárg~·ú,·al. c\z értelemben az a megeg~·ezés esak képletes. 
inleneionális. Az akaráshan pedig leljl'Sl'll az akan) hit·lokáh:• 
kerül az akarat tár!!\' a. t:!) •-w / 

Természelesen a DOl·lor Subtilis ncmmondja spholst'm. hogy 
az akarat uralkodna az értelmen. Erüsen lm·Lolla a régi eln·l: 
nil volilum, .nisi praecognilum. Csak azt hangsúlYozta. hogy 
nem lehet az akarásnak más oka~ csak maga az akarat.·· Ha· :.lz 
értelem mégis szcrepel ekként akkor ezt esak az akaralnak 
szolgálva leheli. 13 ) Igy az akaral oka az értésnek - lilwnter ('re
dimus, quod volumus, - de csak részleges oka és éppen ígv 
az érlelem sem lehel leljes oka az akarásnak.14) · 

Az akaratnak saját magában van az ereje, amellyel haléko
nyan tud tárgya megszerzéséért működni. Túrgya pedig mindt~n 



:ami jó. Az emberi akat·atot nem vizsgálhaljuk tovább önmagá
ban. Mert valaminek a jó mivoltát Isten határozza meg. Az-er
kölcsiség normája az Isten akarala <:Deus vull alios dÍligentes ... 
tehát minden olyan mértékben jó, amilyen mértékben szereti az 
Istent, illetve amennyire megegyezik az islt:'ni akarattal. Ehhez 
az isteni elrendt:'zéshez való alkalmazkodás eredménye lesz az 
akarat telj(•s kiel~gítése: az örök boldo_gság. Ezt az akarat szük
ségképpen kert•si: cA természet není niaradhatna természet 
ha nem hajlana a maga tökéletességére: ha elveszed a termész(•
(es haj' an: oL elvesze:! a lermésze~el~ az akarat pe~Ji~ i'yen ternié
szeles hajlam tehát szükségképpen keresi a boldogságot mert ez 
a lc.·glcljesebb lökélelt:'sségeY1 ) 

Ebb6l szigorúan lo_gikusan kövt>tk(•zik, hogy az örök bol
dogság lény(•ge is akaralban kell, hogy legyen. A tomizmus eb
ben a kérdésben is az érlelem oldalán áll. Scotus ped-ig követke
zeletien alapgondolatához Isten akaratának. illetőleg szeretelé
IU>k éln•zésébt>n találja nu·~ a kercs\'e keres(•lt örök boldo3,.;;4g 
lényt>gél._ és nem csak az lsten látásában. lG) Doctor SubtHis az 
emhenu~l az akaralot lalálla a leglökélelt:'sebb képességnek. Az 
t•mher peclig Istt:'n képmása~ - lt•hát Istennél is, - természt•ll·
scn esak emberi szt.•mmt>l nézve az akaral elsőbbségél han
goztatja. 

Az emberi akarat maga az akarás oka. Ez a liberlas radi 
cails lt>gleljesebh mérlékben, -t.•minenlcr ,·an meg Istenben. Isten 
akaralára nines befolyása semminek, nem köti semmi. Jó az 
amit jónak rendt•l rossz amit rossznak. Természet a természel 
~s addig természet. lön·ény a lörvény és addig törvény, ameddig 
lslcn akarja_li) Tehát az lstennek van hatalma alkothalni egy 
másik rendel, más törvényekkel. Ez azonban csak a tíz parancs 
második része lön·ényeinek a megváltoztatását vonhatná m:~ga 
ulán. :\tert az isteni akarat megőrzi a cselekvésben a rendel. a 
bölcsességet. vagyis az isteni lényeggel csak összhangban est•le
kt•dhel. ~lármosl. azok a törvénvek amelvek közvetlenül az 
Isten lél~yt.•géből ·ert•dnek és ~.gy az lsten és a teremtmény vi
szonyát rt•ndt.•zik. az örök cél kitűzését foglaUák magukba n, 
örökök és vállozhalatlanok.18 ) Tehát a decalogus l'lsö kél lör
vénv<~ minden erkölcsi rendben megmaradna, míg a többiek, 
anu!lyek az t'mbt•r és ember viszonyát szabálsozzá~, közvl'llc
nül az islt>ni akaraltól függnek,, ezért fel is függeszthetök. Csak 
t'''Y abszolut én·énvű lörvénv van: az Istent szerelni kell. Ez a 
JF.'l\'e!!c a tíz naraiu·s Plsö kél rendelkt•zésénck. 

· Ezl telte első és leglényegesebb kölelessé~ünkké az islt>ni 
~lindt>nhalósáf.(, aki nlindcnnek ősoka és f~ggellen. szabad lélrt>
Jiozóia. Ez .s~- hatalom kt•ll ahhoz. hogy az «ex nihilo. ni
hil fil· elve feloldódjon és a ':nagy nlindenség ezer neme> léh·t> 
jöjjön . .\ mindcnhatóság működésében más nem vehet részt. t•z 
a képesség nem közölhelű sc~kivel. A Mindenhatóság ~ajál 
Imagából alkot, saját maga az alkotó, saját maga a forma és a 
·cél. Igy értelmezi Duns Scotus Isten hatalmát, er~jét és l'zérl 
fordul itt a hithez: az ily t• n értt•lt.'mb.t'n vett mindenhatóság 
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,ésszel nem következtethel.ö k~; ez hittélel. 19 ) Ennek a Mindenha
tóságnak csak az isteni LényeJt szo"lgáltathat mótivumot. ·Mindlm 
müködésében szabad. nemcsak tenni, vagy nem-tenni, nemcsak 
így. v~gy úgy tenni, vagyis szabad nemcsak az akarat aktusával 
'Szemben -- ami az embernél van meg -, hanem magával az 
akarat tárgyával szemben is: a semmiből alkothat létezőt. 

Az Jsh•n :\lindenhatósága pedig cvult habere. alios diligcn
tes·· akarta. hogy legyenek akik szcrclik .. nem akik félnek W1t•. 
rellegik hatalmát. hanem akik szeretik. Ennek a felismerése adja 
nekünk az alapot. hogy az újszövetségi Isll•ncszmének, a « Deu.o; 
est CaJ'itas»-nak20) leghiiebb.~ Jegpontosabb kifejt~jét a Doclor 
Subtilisban laláli!.tk meg. Az ~jszövelség Istene a szen•tet Islt•
ne, az U iszövetséa: ,t'ilozófiá iának a szerel l• t t'ilozbt'iá iának kt•ll 
lennie. Hiszen a filozófia célia a lét érlclmczésl' . .-\ létet uec1iu: 
csak az eredetébőL a szereleiből maayarázha·l i uk mea. kiclé!!iliil•n. 

J!lv érteimczi Duns Scotus az akaratot! Fr. S:örénu. 

1) 1. Kor. 13, I, 

2) Gil~on-BöhnPr: Die Geschichte Jer christlidwn Philosophil'. Pa•lr·horn. I!):W. 
5 Ig. 1.: « •. ,. der scine letzte Vollendung in der Caritas findPt. ,, 

S) v. ö. Longpré: La philo,;ophit~ du n. Duns Seol. Paris•. l !P''· du. 1. 
r,•) Op. Ox. Ill. d. XXXIII, •(. I. n. li. XY. t.3:l. (Lun.~prí• i, m. •'11. 1,) 

5) Stöckl: Geschichte der Philosophi•! .t .. s :\litHaJtprs. LL. :\laim: 1S:í6. x:~o. L 
Die erslc und oberste Causalitat ist n'imlieh di" UPI" Zweckursaclw, WPil ""'' zw .. ck ,.,. 
ist weleber die wirkcndl' Ersachl' zur Tiitilfkl'il heWP!fl. Fr·agt m:m al11·r·. wil' .l .. r 
Zweck der wirkcndc llrsaehe wr Tiiligk••it lwwPI(I. ~o i•t dic Antworl diPsP: ,.r J,... 
wegt sic, in so fern cr von ilu· g'I'I\"OIIt tJIIer g,.Jieht ist . . . Die •t'sll' l"rsadw "ill 
odcr lieht den Zweek. (In. l. ~eut. 1 .. d. ~!. 'l· :1. !!:!.p~ ~djli SI(.) 

G) Longpré i. m. 55 .. l. ') ln l. sPnt. :1 • .J. :1á. 'l· 1. H. p. 87ti. 
8) Op. Ox. LL, d. :lá,. q. unica n. 1 (i. XUII. 210. 

9) Ueberwe~s-GI.'y ... r·: lJrunJriss d"r {;t·schichtc •l er Philosophi... 1 ~l. 1 !P~'~· nerlin. 
515. l. 10) Stöckl i. m. 8!,g. l. 

11) Searamuzzi: Duns Scoto ~umrnula. Firenze Ig:h. 66, l. (Op. Ox. lY ol. 
6. q. 2. n. I 1, XII\ 355 ·l. 12) Scaramuzzi i. m. 66. l. (J~. c. n. :!o, 16:1.) 

l3j Op. Ox. h. d. 1gi. q. ex lah•rc n Iti.: Inte)ll•rtus autl'lll si .. ~t cansa Hl
litionis est caus sohseniens mluntati. (Gilson-Bühner i. m. 5!,5. l.) 

14) Scarmuzzi i. m. 64·;, l. 
15) Scramuzzi i. m. 8o. l. (:1 .. L. c .. 10. nn. ~!. ''· :í, 6, 10. XXI, 3di:.3:~1 

333. l.: •. qia natura non potest re mam• re natur:1, quin indiul'lm· ad suam pcrfectiom•m, 
quia si tollis illarn inclinationem, tollis naluram; SPd appetilus naluralis non est nisi inclina
tio talis. ergo ut sic nccessario appetit lll'aludinPm. •tuia ma ••st maxima perfectio. 
(Op. Ox. 1, IV. d. !.g. q. 10. n. 3. 

16_; Uebenwgs-Gei~·••r i. m .. i1:í. l. :\lit oh·t· J,..\·or7ngt•!n ~tdlnn!f ,(,.s \ViJI,.us im 
seelischPn Organismus hiin!fl Ps, denn . . Duns ~.·otns .. ~ die (Jlücksdigkeit wcsPntlidt 
und forrnel in den W.illen, und nicht Wic Thomas \". Aquiu in den Intcllcet scllt ... 
(Rep. I, IV. d. 49 q. 2. n. 20.) 

17) Op. Ox. III. d. 19. q. un. n. 7.: Dico, quiJil sicut omne aliud a Dl'o ideo est 
bonum quia, .a Dro ,·olitum est et n«jl e ronn•rso. ( Ubt•rwi'J.,rs-Ge~·l'r i. m. 516. le) 

18) ln. l sen t. 3, d. 37, q. 1. p. 129. o.: ~on t•nim tlli.s quae pcrcipiuntur .. st 
honilas necessaria ad bonitatem ultimi finis convertens ad ultiumm finem, nl'c in hi.~ 
quae prohibentur est malitia necessario averlens a fine ultimo; quin si bonum i~Lml 
non essel praeceptum, posset finis oltimus amari ct attingi; et si iatud mal um non 
esset probibitum starel cum éo aquistitio fini11 ultimi. (Stöckl. i. m. 852!. l.) 

111) Quod!. q. 7• 4. p. r6g. :q. p. r83 .. : lu l, sl'nl. 1, d, 42, q, unica p. 1351, 
(Stöcld i. m. 837.) 20) Ján. 4. 16. 
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. 
Mit tesz a ferences kispap a hazáért ? 

úgy imádkozz, mintha mindent az imáddal érnél el és úgy 
dolgozz. mintha minden a munkádtól függne. Ez a gondolat él 
a lelkemben akkor. mikor a hazaszeretet szempontjából kis 
fényt óhaj Lok vetíteni a ferenc·cs kispap életére. Témánk nem 
is áll távol napjainktóL (;yakran vetik a papság szemére, hogy 
mí~ arról a csillagokon-túli hazáról beszél. elfeledkezik a földi 
hazáról. Nem célom ezeket a támadásokat kivédeni. Nyitott 
könyv előttünk a történelem. TucLJuk, hogy mit telt az Egyház, 
p~ipaság és papság ezer éves Lörtént•lmfmkben. Célom csak ez: 
bemutatni azt. hogy ma mit tesz a ferences kispap szerelett 
hazánkért. ·· 

l\lunkánkat egyellen mondatban összdoglalhalom. Imád
l<ozunk, dolgozunk és ha kell, meghalunk érLe. 

I. 
Az Egyház nagy fiai JH'mcsak nagy alkotók voltak, hanem 

n~1gy imádkozók is. ~Iind_íg szemii.k előtt állolt az írás szava: 
~ál am nélkül semmit scm tehettek: .. (Ján. 9. 16.) Mi is érez

zük gyen~cségünket. Tudjuk. hogy hazánk jövő sorsa nemcsak 
az emberek munkáján dől cl. (:Xcm azon múlil<:, aki akar vagy 
vagy aki törtet._- mondjuk Szenl Pállal - hanem a l<önyörülö 
lstt•nen. · (Hom. 9. lü.) Könyörögjünk hát mi is. Kérjük az egek 
l "rát. ha fekete fellegek jelennek meg a magyar égen, hogy osz
lassa cl a vészterhes fclhökct. De imádkozunk akkor is, ha a 
g~·őzelem és öröm mámora tölti cl a magyarságol, és tedeumos, 
hálatell lélekkel mondunk köszönetet az Isten szerelő jóságáért. 

Hogy miL jelent a nemzl'l életében ez az imádkozó kis 
esapat. azt hiszem .. mindannyian ismerjük. X em rejlelt előttünk 
a természetfeletti vilt~g és a természetfeletti s~ítő erő. Vala
mennyien tálluk a közel multhan, hogy mit jelent nemzetünk 
életében az imár·a kulesoll kéz és az imát suHogó ajak. 

A világháborút a magyar fegyver diadalával fejeztük be. 
S az eredmény mégis Trianon lett. Elszakították a magyart a 
1nagyartól, és mi. testvérek és Szt•nl Istvánnak fiai vagyunk, húsz 
(·,,·cn keresztül, öt nemzet határain belül kényszerülliink élni. 
~liért c g~·ászos hcf(•jt•zés? :\[ert a háhorúl kön•lli lázongó vörös 
Yilághan sol< volt az üköllw szor·[tolt kéz és az Istent káromló 
ajak, és kevés volt az imára kulcsolL kéz s az Isten dicsőségél 
zt>ngil ajak. 

De jött az t9:J8. évi eurhariszlikus kongresszus,. mikor a ma
.gyar férfi és nő egyar~int- térdet hajlott a nagy Király előtt. és 
imádságos lélekkel könyörögtünk a szebb magyar jövőért. 

1\la, mikor szcrtc a világban a katakombák sötét világába 
akarják kényszeríteni az Egyházat, és kiszorítani Krisztust a 
társadalomból, akkor Magyarországon ünnepél~·esen felmagasz
:talják a :\legváltó keresztjét, s az ország szívében, a Parláment-



ben tűzik ki, hogy annak fénye és szelleme sugározza be az egész· 
magyarságot. S míg az istengyülölő nemzetek saját vérükben 
fuidokolva hullanak az önmaguk által ásott sírba, addig a ma
~yar dicsöségest•n támad fel abból a :;írból. melybe ellenségei 
kegyetlenül elhantolták Beteljesedett rajtunk az Űr szava: «Ha 
ketten közülelek megegyeznek a földön bármely dologban, me
lyet kérnek, megnyerik az A~yától, ki a mennyekben v~tgyon '>. 

(.Mt. 18. 19.). 
Ime, ilyen er<.•je és hatása van az imának és a természelfc

letti életbe való kapc·solódásnak egy nemzet életében. 
Az Isten nem nézi tétlenül a történelem folyását. Do!gozik 

és mnukálkodik szüntelen. c~h·nnyi szabadakarat tesz, vesz. 
dolgozik itt a világon. ~lindegyik teszi azt, amit akar, és mégis. 
az Isten örök terveit szövi, szolgálja és az ö ügyét juttatja dia
dalra. :J N é ró kegyetlensége a vértanúk dicsőségél sz ülte. Az 
eretnekségek a szeutatyák és hittudósok hatalmas karát hívták a 
világra, akik felragyogtatták Krisztus tanítását és megteremlel
ték a tudományos teológiát. A keresztes háborúk nem vették 
vissza Jeruzsálemet. de nagylelkűvé alakították Európát. A fran
~ia forradalom rombadöntött l!gyan egypár lt•m.plomot, de mt;g
teremtetle a katolicizmus \1jjászületését. Ime, az Isten ··így mun
kálkodott a történelemben. ~lég a rosszból is Jót hozott ki. 

Ezért kérjük mi is a Gondviselést. hogy az istengyíílölü 
Európát is használja fel arra, hogy az igazságnak és szeretelnek 
az Európáját, egy új korszakot. a me_galázott magyarság diadalát 
támassza fel ebből a forrongó világrészből. 

Tehát a ferences kispap először imádságos életél teszi a 
haza oltárára, s ezzel viszi előbbre és diadalra nemzetc sorsát. 

II. 
De nemesuk imádkozunk, hanem dolgozunk is. Hét éven 

keresztül készülünk arra a munkára, mely ~z úr szőWjében váa· 
reánk. Tanulunk, dolgozunk, hogy jó papokká legyünk. Dt• a 
hivatás magaslatán álló pap nemcsak az örök hazáért dolgozik. 
hanem egyben c földi hazáért is. N in es még egy pálya, mcly a 
lelkekért annyit dolgozott volna, mint a papság. Hogy lélezik az 
emberek közölt hit és szerelet, vallás és erkölcs elsösorbnn a 
;katolikus p~pságnak köszönhető. Dc.• kérdem: mit jelent a hit. 
szeretet. vallás és erkölcs a nemzel életében·! .\z ala,pol. Azt ,, 
szilárd talajt. mclyre a m•mzeti együtiélés fenséges é.[>iilctél lw
lyezzük . .\ sok áldozatot kövelelő Iwmzeli élet'\. katonai és adó
fizetési kötelezettségeivel, az emberi szabadságot megkölö törvé
nyeivel.. a szorgalmas. mindennapos munkát kövell"'IÖ bcrtmde
zellségével, vallás nélkül csak ideig-óráig tartható fenn, s nél
küle hamarosan a végső pusztuláshoz ér. Ezért merem szenl 
győződéssei vallani azt. ho,gy az Egyház tanait és törvényeit 
hirdető katolikos 1,>apság a nemzet életében legalább is olv fon
tos szerepet és munkát tölt be, mint maga a katonaság. .. 

Az Egyház papja ott áll a nemzel a..Praja és nagy,ia melletl. 
() az. akinek bűn a hallgatás. Beszélnie, tanítania kell, 1nert az. 
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Isten. akarja. ~lugasra kell az igazság fáklyáját emelnie, még ak
kor Js, ha a következő pillanatban kiveszik a kl'zéböl. 

Dt.• nt.>zzfmk esak egypár mozzanatot a papi munkakörböl. 
Odaáll nemzt.;te fiai mellé s oktalja tanítja őket. Feltárja 

t'liJLiük a názáreti műhelyl <'.a vizethordú, ácsoló, faragó, fúró 
ish~ni munkásával. Kér és könyörög: légy szorgalmas és dol
~ozzál, éjjelt napallá téve munkálkodjál. TPrjt.·szli a názáreti 
('salád munkás élt.• tél. Dc kérdt.•m: <'Z nem a ·hazáérl való leg
szt•ntebb munka ·! 

Má.skor a t•salád védt'lmén dolgozik. ~hh amikor az állami 
élet alapj<íl: a esaládot mm·<·angolja és szaggatja minden ·-
sokszor még maga az állam is - Egyedül az Egyház az,, mely 
hirdeti a házasság felbonthatatlan szents~gi mh~ollát. M~}.jd 9da
úll a magym· édt~sapák és édesanyák elé akkor, mikor még a 
volt esonka hazánkban is évenkint 50-60 ezer életet oltotlak 
ki a mcgszületés előtt. .és a szívek és vesék l~gtitkosabb r~jtekét 
vizsgáló islt•ni rnindentudásra hivatkozva mutat rá nemzetünk 
pusztítására. Kérd pm: lelwl-t• ennél értékt.•scbh és n~yobb mun
kát kifejteni a haza érdekébt•n '? 

A pap oktatja a jövö magyarságát gyermekelnket és ifjain
kal. bevcZt•li az crköl<'s világába, .széppé és nemessé teszi a lel
két. költ•lességtudóvá és a haza hű gyermt•kévé neveli. Kérdem: 
van-t.• elliH szebb és ncnwsebb, nagyobb és értékesebb munka, 
ml'lyct t·g~· cmbt•ri lélek ndhal a hazának "?1 ) 

Inw. így dolgozik a katolikus paps~ig a haza érdekében. De· 
mi. kispapok t•rrt• a munkára készülünk. Azért tanulunk nqpról
napra. hogy t•zt a hivatást a leheli) legtökélelesebht>n teljesít
sük. Ezért merem mondani, hogy mikor nap-nap után képez
zük magunkal a papi tudományokban, ncmesak Krisztus és az 
Egyház, hanem t.•gvben a haza hűséges fiainak._ és a legszorosabb 
érlelmébt•n a nt•mzt•l munkásainak bizonyoljunk. 

Szent tiszlt•ll'lld és l'Sodálallal nézem azt a vértanúi, aki 
éill'kt.•lvl' mt.·g~· a halálba, és boldogan adja oda életét hitéért. 
De m·m kisebb tiszleletlel tekinlek arra a férfiúra vagy nöre, aki 
egész éll~lt•n át kiizd a lélek tiszlaságáérl. :\lert míg az l'lőbbi a 
szcrell'lli)l l'lragadtatva, pillanatok alatt adta át magát Kriszlus
nak. ,addig az utóbbi t•rkölcsös élete által. pt•rcröl:-.nerere m~gl
halva adja át magát az lslt•n szent akaratának, s vértclt.·n vérta
núvá. 

lll' ugvan t'Z a pál"llllzam vonható a nt.•mzet hősc és munká
sa liüzüll is. :\' agyt·aiH'csülésst'l l's esodálallal lt•kinlt'k arra a 
hi)s katonára. aki éll'tét adja a haz•h~rl. lll' l'p ilyt•n nagyraht•<·sü
léssl'l tudom ('Sodálni azt a munkást, hinttalnokot, tudóst n~gy 
fcrcm·t•s kispapot. aki hűséges<>n és szorgalmasan munkálkodik 
olt hová a nt•mzet l'rdl'kt.• állította. :\fert mlg az cWbbi höslélek
kt•l uuyan, dl• pillanatok alall adta oda éll'tét a hazáért, addig 
a1. utÓbbiak napról-napra szorgalmas munká.iuk által lwly<>zik 
It• l'lctiikt•l a haza ollát·ára. 

Igy ll•sz l'Wlll'lll mimlt•n ht.•l·sült•tt•st•n dolgozó magyat• hőssé 
(~s katonúv<í. 

l }• Tc',! h Tiha111Í•1': ~l«'llllu••zc'•clc•l.. 1\ ri•l.lll" 1\ inil~..-úl. '1li. l. Huclapc•sl. l !131. 
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III. 
De nemcsak imádkozni és dolgozni tudunk a hazáért, ha

nem - ha kell -meghalni is. Ott kell lennünk, ahol testvéreink, 
hív:eink vannak. Ha örvendeznek, velük mosol.vgunk.;, ha sírnak_. 
velük könnyezünk: ha véreznek. velük vP.rzünk . 

.Megszámlálhatallan azoknak a ferenceseknek a száma, akik 
életüket adták a lc~kckért. Ne hivjuk a történelmct tanuságté
tclre. Elég nekünk hacsak azt az egyetlen tényt em1íljük, hogy 
a ferenccst.•k t>OO é\·en keresztül ontották vérüket a Szentföldön 
azért .. hogy mcg,·édjék a Krisztus állal megszenlclt hclyckl'l. 
D(' ha évszázadok bőkezűségével áldozta l~gjait a fcren<"rcnd ezek
ért a kéh·mlékekérl. akkor mi sem lehetünk kislclkiíl'k. mi
kor nem 1\:üböl épült tcmplomokról, hmwm a Szentlélck é1ii~ 
elevt.'n templomairól, a mcgket·csztell cmbt.•rlársaink védclmériil 
van szó. Nem riadunk vissza az :lldozatoktól. Követni akat·juk 
clődeinkt.•t a hősicsségben is. Ha hivatásunk, a ll'lkel\: védelmP a 
lövészárol\:ba szólít. 111J'gyünl{ oda is. Yalanu'nnyicn Plké_szülünk 
erre a munk~íra is. 

Főiskolánkon a nw~l'e!elő korosztályok állandó levenlt·okta
tásban részesülnek. ~lajd t.•zt köveli a tökéletes ){atonai kiképzés. 
Az elmúlt nváron a hilludomáuvi főiskola akkori növendékeinek 
ötven szüzaiéka hagyta el a zát:da m~~gsz<>nlelt falát és felcserél
te azt a dchrP<'l'lli és bu<la!>csli honvédkaszárnyák légkörén·I. 

~cm kérdez tem. hog:v megtell ék-t.• '? Dc nem is kérdezem, 
ml'rl minden bizonnntl tudom---miként isml'rcm rendtársai
nnat - hogy ott is h·l}esítellék azt a szép szcrzelcsi és papi szo
kást. hog~· mikm· IP\'l'ljük vagv felvesszük ezl a nwgszcnh•lt. 
ruhát esókunkkal illt.•!jük azt. T~tlún ha külsölcg nem is leljP
sítl'Lték. biztosan tudom, hog~· lelkükben nu'g<"sókollúl{ ezt az 
Pgyszedí ferPnC"cs ruhát akl\:ot'. mikor pár hónapra nwg,·últal\ 
tőle. és l't.•!('scréllék azt a ma~\·ar katona ruhájántl. Dc nt•m
csak azt a levetett ferences ruhát csókolgalták, hanem a haza
szeretpt sz('nl esókjántl illellé.l\: azt az új től ünk talán kiilsiileg 
távol álló. dc szív'fmkhöz annál küzPichh lé,·ö magyar katona ru
háját. Szt.•nt nPkünk Pz a ruha. ~le_gszenlelle a mq.gyar muH, a 
magyar szen,·cdés és a magyar vér. Örömmel és szcretcll<'l 
vesszük azt magunkra, annál is inkább, mcrt így katonailag is 
tökéletes kiképzést nyt.•rünk, és minl papok és kat01iák kö\·PlhPL
jlik a hadhavonnit ~nag~·ar tpslvl't·cinkel. Ig~·, ott is lehelünk a 
süketek1wk fülei, a vakoknak szenwi. a ném~íknak nveh·ci t~s 
llnindenldnt.>k támasza, oltalma és st.•gítiUt•. · 

• • • 
Ezzd a pár szóval !gyekeztem bemutalni azt a munkát_., me

lyct a fcrt.'lll'l'S kispap c földi hazáért végt.•z. ~ckünk nincs más 
<·élunk, csak az az t.•gy. mel~'eL az írr .Jézus hirdet evangéliumá
ban: adjátok nwg az Istennek, ami az Istené, és a császárnak 

• r r r ' 
~m1 a esaszare. 

Igen~ imádkozni és dolgozni -- s ha kell -- meghalni tudunk 
az Istenért, Egyházért és szt.>relell magyar hazánkért. 

Fr. Gottjri(i. 
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Öröm-

felebaráti szeretet 

ferences szellem. 

iW iheJ]t a . sz ív szegénnyé lett a szeretelben". 
szegénnyé lett 'az örömben is.» (Keppler).l 

Az emberben óriási erők rejlenek: nincs az a szenvedés, nincs az 
a kín, melyet el ne tudna viselni, - nincs az a nélkülözi45~ m~ly le tud
ná törni életkedrét, és nincs az a kincs, melyröl le nem tudna mondani, 
ha . . . ha az örömnek, a boldogs~gnak bíztató csill~ga életének ~éről 
még le nem tünt, eNm baj az, ha halványan is pislog ez a csillag, csak látha
t(> legyen, mcrt mindenröl, mindenrűllemondhat az ember, - de az ljröm
röl soha! 

Hogy sok üres tekintet. koravén, blazirt arc imbolyog közöttünk, an
nak eg~·edüli mag~·arázata az, hogy ezeknek az embereknek még van re
ményük az örömre, a boldogságra. Lelkük már régen elvesztette fogé
kon)·ságát minden szent és nemes után, lelkük már régen halott, de tes
tük annál követelődzőbb. S fékeveszett testük Ichetctlen z..:arnokoskodásának, 
szerencsére. - vagy talán inkább szerencsétlensé:~érc ~ ~ van e ~Y alá~ J~ 'lS 

szolg~jB;. mely a le.,glehetetlcnchb kíváns~$ait is kielégíti: a ci,,ili:cíció. A 
civilizáció boszorkányosan üg.\e~ azoknak a dolgoknak a kitalá!á~áhan, me
l_yek a testnek kellemesck. - Sf.ijno . .; csak a te:itnck .kedvez! A léleknek' 
magasabh, örökélctet igénJIÖ törehé . .;ei ir·ánt nincs érzéke, azokról nem~ 
akar tudni. ~li ennek az er·cdmén~·e? Az, hogy a test, ez a telhetetlennek 
látszó zsák eg~·szer m~giscsak (( hetelik )>_. megcsömödik az éh·ezetektöl. 
S az emberek most, mikor· múr· lestiif,·el is meyfo.•doltál-: minden újabb 
i-l\Czct remén~·étöl, })()llt"Jl h''ZIIl'k testi életük ,-égére is. 

~linden dörrenés fejhekólint.ia az embereket, mindcn levágott kötél 
kérdőjelként venaglik az emberek előtt: Hol lehet kiutat találni ebbül a 
sivársá~hól. hol le/wt meyta'á'ni ríjból a te.~ti-fe'l.·i boldogságot? 

cr Nincs itt más meg-oldás, mint az, melvet ha csak megne,·ezünk is. a. 
modern ,·ilá•r mind1'ár·t i;1eg-Q"Ö!'c:-oökhe e,.ik és. \'alósállOs dührohamok fog-"Ják r"' • l \.J \. 

d: Vissza a ,·alláshoz. Eg~ házhoz. Kriszha•dtoz ~,, 2 - Y issza a második l.r.1-
föbh parancshoz: «S:r-re.wl fclt'bar dhdat, mint lenmagndat ~l> 

,Ez a parancs teteml'ehhja korunk egoizmusát é;; vádlóan mutat az 
örömtelen arookra: Te tetted ezt~ Te tanítottad az embereket arra, h·ogy 
csak a maguk én,jének kis középpontja körül keni.ugjenek. Te tanítottad 
meg öket arra a ,·eszedt>lmes túncra. melyben végül is összcrogytak. 

Nézzük csak közelcbhrill, hogy érheti ez a ,·ád az egoizmust, mennyi
hen szárad lelkén korunk hold~gtalansága. Feleletül Hello Ernő szavait 
:i.dzem: «Uram, a szomorúság. a reám való emlékezés, az öröm, a Reád 
való emlékezés.»S - Vizsgáljuk csak magunkat: valahányszor szomorúak 
vagyunk, s:omorúságunk onnét ered, hogy_ magunk felé fordulu~, magunk
ra gondolunk. "E:s rendesen csak akkor vidulunk fel, ha elvesztjük magun-
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kat szemünk elöl. Hogv ezt az emberek is ész1·evették, mi sem bizonJÍl
ja jobban, mint a szór~kozások uhíni lázas törtetés. Ve1·senyezve merülrwk 
el az emberek a szórakozások árjában. ehhe a moder1i Léthe folyó
ba. Csak feledni, feledni, -- ha csak pár pillanatl'a is, pá1· ó1·ára is, -
ele ft>ledni - ez az eg~·etlen vúgJuk. Ki akarnak kaycsolódni az éle~ ter
ltt>s jármáhól. és nl'm veszik észre. hog.'· m{uilik. sokkal nt'IJCzcbb •gába 
hajtják nyakukat: Egy 'asámap. egy ÜmH'pnap mind testileg, mind lt•lki
lt'g jobhan kimeríti az emht>reket, mint a hétköwapo~ hosszú som. A 
kékhétfők )> komor óráiban fájdalmasan ,jajdul föl a lelkiismeret: '' Emher. 

uem jó úton keresed a boldogság kék madarát. Fordulj me~~ Még nem 
késő!» 

Hol kell keresnünk hát a holdo~súgot? U i a.~ ijr(J/Il :> - lm t' az em-
beriség legnah~·obb rejtv{~n.'·ének megoldása: :\ holdo~ság mást 
boldoggá tenni, - a: ijröm, má.•mal.· örömöt s:ere:ni. Zsarnoki t•uünk sicl
,.e tiltakozik : '< Nt•m i~az ~ Hog-Y lehet11t~ a mús11ak szerzett öröm a tc 
holdogságod forrása?, .. - PNltg így mn szóról-szóra. l::vezretlek tapasz
talalából \'Onta le az emberiség ezt a bölcst•sséget: a megosztott öa·öm. 
megkétszereződik. Csak eg.'szer kdl megpróhálnu11k a holdogsúgnak ezt 
a rl'cC'ptjét és féltékeny egoizmusunk rüg-tön nwg t'og 11,\Ugodni. l~szre\·cszi. 
hog-.'- nem is olyan rossz íizh•t az. másoknak örümüt su•I"('Ziti. Bd{ttja. 
hog,Y csak a maga malmára hajtja n vizet: míg músnak ad. magú
nak is ad. S valóhan úg-.'- \'ali: niucs na~yohh öröm annúl, nlÍntha má"űk11ak 
örömöt szerezhetü11k. :lg.'- eg~·enlíWdik ki legszcrencséschhen a lt~hclö leg
széthúzóbh érzésünk: az önzés és a feleharúti szeretet. E kPllemes üsszc~ 
találkozáshan mindkdtö rátalál arra. amii·e i!!éll\'t tart: mások11ak adunk 
t:~s mé2'is - szóról-szóra i!raz - ma•,.unk a:azd.arrodunk ~) 1) 

L ,~ 0 ::':' 0 ' 

Azok a hel.'-ek. mel~·ekre kiái·aszt,iuk szeretetünket, sohasem szomo
J'Úak. S mí2' másoknak örömén huz~ólkodunk. anostolkodunk dsö él
vezöir mi J;}agunk ,-agyunk. Ha felebar:ítunk javál7 dolgozunk, a ll•gkö
zel!•hbi felebarát: akit ez érint: s~iM l~lkünk. 

Te~,·üuk félrl' minden bizalmatlankodást és lássunk hozzá tüstént a 
feh•har~iT szerclelh<'n re_jl()z() örömök kihám·úszásához. Az első csúkún.'·
ütések, a szeretet elsö g-yakorlatai után mindjárt látni fog_juk. hogy azt'•rt 
,-oltunk eddig- 'szegén~-ek az örömben, mert szegén~·ek. fukarok \'Oltunk 
a szeretelbcn. 

<; Lélekta11un~, ontologiánk első tétele isteni fogalmazásban: Nem ió a: 
-emberneh egyedül lenni. --- lehát ':ens socialt· :) - lársas Iéi~ vag~·unk. :\z 
újkori tulzó indi,·idualizmus már ilt a WrténdPm forrásánál az lslcu ke
zétől kapja az clsí) nu~semmisílíí ,.pííriil~ c..;npúst. ;, S azóla híli_IY t'•s 
hánv .ember ajkáról r(.>ppent el ez a k••seríí ntllomás: .\'em .Jó az t•mbei'HPk 
eg'.'·edül lenni. Hel.'·telen utakon járt, ontologiája ellen ,·ételt, testi-lelki 
boldogságának sírját ásta meg, mikor vak önzésében csak a marra kis 
énjét bálvántozta. r-

Foerster remekszépen 1rJa: «Társas lény az ember és nem ch, mely a 
sarokba húzódva elrágódik a csontokon. Minden életörömének éltető iég
köre másnak résnétf'lc . .. ~"l~gfagy a mosoly az ajkunkon.. mé_g a saját 
nevetésünkön is kételkedni kezdüuk, ha mások uémák maradnak. Az üröm• 
nem s:óló-éneknek való. az öröm himnusza c.~al•lmrba11 hang:ik fel.r;:épen)) Y 

• • • 
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700 évvel ezelőtt vállalko:wtt eg,v igénytelen kis ember arra, hogy nz 
öröm himnuszát eddig még soha nem látott, soha nem hallott énekkafl'al 
adatja t•lö. F.z a karmt'sler Jssisii Szt. Feren.c volt. Énekkara a ferencrend. 

. Hogy ez a hatalmas rend megalapítása óta háuy ember arcára ültet
te már át az öröm rózsáit, annak csak a jó Isten a megmondhatója . ,\ 
tö~ténelcm lapjain csak SO\'Íln.v adatok lapulnak félénken egymás mellctt, 
mmtha csak éreznék, hogy bizony nem mutatják meg az igazságot. Leg
~t·ljebh fantáziánk \'állalkozhat at'l'a a vakmeröségre, hogy visszaszáguld
JOH a multha és összeg.vü_jtse ezeket az örömrózsákat De még fantáziánk, 
ez a ho Lm das Zo\ong!ik is h;'uuuh n áll meg az ch;{) rózsasz{tl eli) U, il~·ii:'L 
még ö sem alkotott: bélpoklos arcáról örömrózsát még sohasem szedett! 

Pedig ez íg,v volt. Bál'lnermyirf' hihetetlen is, a ferences vídám-,ág t'gy 
hélpoklos arcára J!yomott forró csókhan sziiletett m~g. M~ga Szent Ferenc 
biztosít he~münket arról. ho~v vídíunsáu-ának forrása a feleharáti szere
nek e hösies g~·akorlitsából' fakadt. ~i"ikor végrendeletében visszatekint , 
életére, a bélpoklos arcára lehelt csókjitt jelöli fllP,!! élete fordui.§:I)OHtjául: 
<; hitell mPgcngedte nekem Ferl'nc testvémek; hog~· eképen kezdjem el n 
bíínhitnatot .. midéJn ug~·anis bűnökben éltem, undorodtam a bélpoklosokat 
látni. de lsten közéjük vezérelt é:; én irgalmasságot g~·akoroltam velük. :\zu
tún kissé ,·árakoztam é:; a \ilág-nak húc~út mondtam.>> 

:\ fl•leharáti SZCI'efet Con·úsából "fakatló vídámsága volt az a múgncs, 
mdy úg,v vonzotta köréje az embereket.. mint az -~jszakába lohogó tűz a 
rovarokat. S aki mrázslatos egyéniségének hatáskörébe jutott, mcnthelct-
lenül elveszett a ,·i14_!(, a sálún számám. • 

Fiai hííen köwtték mestt•r·iik útmutatitsát. Egész életüket a szt•medök 
11~omnrgók te.4i-lelki se!lei!le\ g} ó~.' ílá:-;ál'a szentellék. és szeretetük gazdag
:-;úga hiztosít;>tta számukra az öröm 1>öségét is. Az ÖI'lllll rózsája minclíg 
ott vil'nlt arcukon. Munkit,juk sikerét ennek a ferences vídámságnak köször~
hették .. \z emberek szomjúhozzák az örömet. Keresve-keresik a vídám em
berek tíu·saságat. é~ annak még a7.t is meg- tudják bocsátani, ha - a val
lásról mer heszélni nekik. 

Fem•lon mondotta: , lia a g,,·ermek --- dc c z áll a felnéJttekre is - a: 
erén.vrúl s:omorlÍ, sitlár I&PpPI nl/wt magána/,·, ellenben.. a szabados~ág (•s 

féktelenség kellenu•s színekben mutatkoznak be előtte, - m'inden eh•es:C'I~} 
itt már minden fáradságunk hiúha. )) - Ezért nem olvadt le soha és iil'lll 

is fog eltűnni soha a ft•rencc~ek arcáról a mosoly. 

:\ Szcráfi .\t.va gyermekei sohasem lesznek sz~gér!~·ek a szeretetht>~, 
nll'I'I akkor nemi a szeráfi rend la~(,jai töbhé - dP-t a vidámságban és örüm
hea Sl'lll }pszm•k szcg(•n.wk soha. mcl't e nélkül a vonás nélkiil nem fer·,•u-
ccsek ~ 

1) Ko·ppJ,.r.- .\érm·ll·~·: TiihL ü•·ü.illct. Bp. 1 tP 1. 8:!. l. 
~) l; a. s~. l. 
S) Piu~ -·- L'hl A.: Az élelúl. el<itl. Bp. rn1t. G:~. l. 
l) Kcpplc•· i. m. 2 20, l. 
á) Blazo,·i<·h Jáko o.s.u.: .\ le!fl'ájobb ,·ál~ág. :~u. l. 
&) Keppler i. m. :~:W. l. 

Pr. Töhötöm. 
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IJMM"., ú ltWfM, ••• 
Uram, Te hívtál, és én jöttem. Mély alázattal figyelem hát 
Nem kérdeztem, talpra szöktem, kezed minden mozdulatát,-
és most nyomodba szegődve járok, az élettavon, a halászbárkán 
ha mész, megyek, ha megállsz, várok. Te a Mester, én a tanítvány ... 

Figyelem minden mozdulatod: Szavad halk szellő, lágyan zenél,. 
áldó kezed hogyan tartod, de lelkemben ujongva él 
hogyan hajolsz a betegek fölé, és tüzeket gyujt lobogó lángra, 
hogyan váltod a bút örömmé, hogy rohanjak ki a munkába! ... 

S csodálva nézem, hogy a bűnöst, 
ki a drága lélek- köntöst 
magáról durván, kéjjel letépte, 
-de ha Hozzád bánattal tér be,-

Reád tekintek: tetszik e láng? 
vagy az egész csak szalmaláng, 
saját önzésem nagyratörése, 
hogy Altalad tegyek szert 

Te ismét újra öltözteted ... l . ? nevre .... -
Mily irgalom, mily szeretet! 
De nemcsak gyöngéd szeretet 

Szemedben csendes fény mosolyog. 
Oktatásod félbehagyod; 

[vagy Te, 
hanem, ha kell, az ég Istene, 

de néma ajkad így beszédesebb, 
így többet mond, mint száz felelet. 

Hatalom, Erő, Szentség, Fönség: ... Hát nem szent a láng, mi itt 
Neked hódol a mindenség!- nagyravágyás, hiú önzés [benn ég: 
Remegve én is Eléd borulok, fekete füstje fölötte lebeg, 
hisz teremtmény, por, semmi vagyok. és így nem is tetszhetik Neked ... 

Atégis Te gondot viselsz rám, Tisztítsd meg, Uram, szívem tüzét, 
jobban, mint az édesanyám. s add, hogy éZjem a szent eszmét: 
S bár semmi vagyok, Magadhoz DolgD'IZni Erted szívvel, hévvel ott, 
kegyelmeid papjává tettél. [vettél, ahová küld szent akaratod! ... 

TÚL BUJDOSASOM BARNA BÚJÁ.N. 

ll 

Az égbollot bebetono::ták 
J/essziről-jött fellegek. 
Riadtra · sziirkült minden uirá..o: 
A naps11gár kíuül-rekedt . 

• 4. · messzelár11lások ré(jén 
Ködfúvó .fájás lépeget. 
A gyilkos én-barlangba vert be 
Egy láthatatlan .förgele_g . 

• 1..: ösz csörög: - kitélovázam 
Napfénytelen öreg-gyerek, 
Elhallgalom a fáradt csörgöt: 
Halott. lel,elek, verebek. 

Túl bújdosásom barna búján 
Sejtettem kékes kerteket. 
Szemem lehúnyt .... Ottalan úton 
JI egyek a Nap felé ... Megyekl 

Fr. Cecil. 

Fr. .4.ttila. 



A belga katolikus ifjúmunkás mozgalom. 

Harminc éve, hog~· ::\f. CardijnL. kinevezLék káplánnak az 
egyik belgiumi t>lébániára. Sz~gény mu}lkás család gyermeke 
volt. s így saj.{tl tavaszlalafai ai~!Jján nagyon jól m~gértette a 
munkások. különösen az ifiúmunkások siralmas helvzetét. So
kat gondolkozott. ho~ miJ~ren úton-módon s~íLheliÍe ·az iflú
munkások siralmas és nvomorull helvzetén. Azonnal nekilátott 
a legelhagyatollahb és legszegén~·ehb i'nunkásnegyedek lál<;>gatá
sához. Csakhamar arra a meggyőz6désre iutolt, hogy a ·:<munkás 
ifjúságot <·sak a munkásirjúság mcnlheli meg:>. 

X em kételked el t to,·ább._ hanem .. hogy az elvet gyakorlatban 
is kipróbálja, esoportosHani kezdte maga körül a fialal munká
sokat és ezeldJől a jóakaratú fiúkhól hamarosan megalapított 
<'g_,·-pár danonceg~·csiilet:>, 'Le petit Syndicat des apprentis». 
Ehhől a pár jelenLéktelen egyesületből f~jlődött ki később a 
n:,_gyszeríí. vil.ághíríi munkásmo~galom. Először Bcl~iumbau, 
kl>söhh a többi államhan is, söt Afrikában és Amerikában is· je
lt>nlüs sikert éd d. Tény az. J10gy ez a kis szcn·eze~, munk4jával 
és sikerein•l mindcnüll nag\· elismerésre találl és érdemes meg
PmlíLeni, hogy még a szo,·jct sajló is bcszámoll róla. 

J~zt a jól h<·,·ált mtmkásmo~galmat szerelném bemutalni 
q.;y-pttr sorral. Bon<'olgassuli előhh a munl\:ásifjúság legfőbb 
élelliérdéseiL. azután ezek megoldási lehetőségél dzsgáljul<, és 
,-{ag ül a n nm kásmozgalom sikl'rl>t tárgyaljuk meg. 

l . . l nmnkcísifitíscíf! Netkérdései. 
~linden országban a fiúkés leáJ~yo1\: ezrei vállnak m~g éven

te az iskola padjától és munlu"tha lépnek, a munl<ás élet na,gy fo
g<~skereli:c magához rántja öket. A fiatalság nagy részének már 
a l t-1 :l-ik éleLé,·él>en kdl hi\·aL{tst választania. míg a többiekre 
t'sak a gimnáziumi és eg_\·etemi tanulmányok hcvl'gzése után vár 
a hh"alásn"ttasztús nehéz fGladala. Fialalok l<özül egyesek gyárak
ha mcnnck rohololni, mások kisebb műhl'lyekbe; egy részül\:eL 
1\:ü,·ér szántóföldek n.velik el, m{tsokat az életveszélyes bányák; 
,·annali: azután akii< eWkeiü irodákhan. bankokban és hasonló 
helyelwn kL•zdik me::r új éleLi"lk l~pet·getését. . 

.. Bármil~·en leg~·pn a fiúnali vagy leánynali sors:~, miután el
h:lgyta az islwlúl, egl>s'zl•n új ktll·n~·l·zclhe jul, egész mús egyéni 
és Lá1·sadalmi helyzeie \·an l>s kün·lk<'Zl'll'S<'Il <•gész<'ll más élel
mödot kell neki folytalnia minl eddig folytatott. Ha a multtal 
való szaidtás elkeríi.lhelellen, nem formálhalja éleLét csupán a 
vl>lellenül fülvctődöll, az élt>l J"olyamálól hozzásodort új elvek 
alapján -- legyenek az elvek helyesek va!Jy helytelenek - A 
mai fiatalság ·alko'ja a l\özeljö,·ő egész munkásosztályál: amilyen 
a jL·len munkásifjúsága, olyan lesz a)ö~·ő <:gész m}lnkáss~ga .• A 
rosszul nc,·elt. magára hagyott munlmssag viselkedese J?edig eleg 
közisnwrl dolog és mi sem ,·olna kélségbecjlőbh, mint ha erre 
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a rosszul nevelt. bármikor forradalomra kész munkássá'gra 
bíznánk a fiatalok nevelését és formálását. · 

Ha kö,·etjük a munkásifjak életsorát attól a perdől kezdve 
amikor elhagyták a szúette iskolapadot, könnyen megfigyelhet·· 
jük. hogy igen nehéz és súlyos életkérdések előtt találják magu
kat. Sok megalázó szükség, veszély és baj nyugtalanítja ökel. úgy 
az erkölcsi minl vallási, családi osztálybeli és társadalmi életük 
területén. ~Iindezek a lényezök halással lesznek ideiglenes és 
örök életükre. ezeken fordul meg minden. 

Legtöbbjük jóakarattal és határozolt elszánls:íggal sz.:íll 
szembe a feltornyosuló bajokkal. .\ szüliik is l'sak jóra lll'
n·lik öket, dc nll'gvan bennük is a lörekv~s. hog~· a társadalom 
derék. jór·avaló lagjah·á v:ílljanak. .-\ haj azonhan meg,·an és 
sajnos a lapasztalat azt mulatja, hogy az ifjt'•ság nag~· része 
könnyen rossz útra tér· . .-\ hibál tehát ezek szerinl ne csty>án 
bennük keressük, még kt'Yésbbé a ne\·eléshcn .. \ fii kórokozúl 
inkább fiatal. mindennel hcfolv:ísolhaló korunkban. a min
dennapi élet nehéz köriilményt:ihen~ a lá1·sasághan és ahhan 
a környczcllwn találhaljuk meg. amelyben napról-napr·a élniök 
kell. Okolhaljuk lehál a nyilvános és magán intézméi~yekel_. 
a gyárak és mühelyek l:tkóil és a rossz úlJ·a tévedt munkás
ság nagy tömegél. Ezek a ráhatások, n·sz~lyek és nehézs(agt>l~ 
pedig elll•nálló képl·ss(agüJwl fö!tétlPnül gyöngítik. híszcn min 
den nap érezlelik erjl•sztií befolyásukat. 

Yilágosan látjuk, hog~· a munk{tsifjúság nagy r~szp igen 
siJ·almas erkölcsi, családi. vallási (as Lúrsadalmi viszonvok kü-
zöll él. l~s t•lé~ értheti) is.- · 

.-\ 1.)-lli (an·s ifjú. aki mindl•n Pliík(aszülel n~lkül. l•gy
szólván ht>\'ágódott az élet folyamúha: nem ismerheli az élet 
igazi feladatait. kerPsztjei l. vcszt~lyt•il, ür·ümét és húnal:íl. :\li n
den lo,·áhhi nélkül részt ,·esz minden rosszban júrtas túrsai 
l:írsalgásaihan és 6sszt>jü,·etPlt•in. eg~·szóval l'llgt>dni és all,al
mazkodni kényszerül kiknyczelc lekülií Priiinek. Szülei és jú
barátjai hamarosan észrcn•szik. hog~· t·ossz úton j:í1·. hog,,· 
l'Zen az úton már· nag~·on is nwsszit·t• haladt~ de ki fqgja jú 
t)_lra téríteni, mikor li maga sem l:ít tisztán a sajá l lelk{abt•n ·! 
O maga sines tisztában azzal. hog,,· tula.idonképpt•n mi is lür
t(anik n•le'! Már m~ga is l:ílja. hog~· PZ íg~· to\·ühh lll'lll mclu·l._ 
dP ki fügja twki nu:,gmulalni a t'l'JHil·s utal'! :\fil <"sin:íljon. hogy 
ismét mindl·n r<'IHiht> iiíjjön. :\lill>véí ll·~_,.l'll tl'lt:íl'! 

Cardijn szerinl a munkúsifjús:íg sajút maga fejl'Zil' ki si
ralmas hclvzelél ezekkel a szavakkal: :\li fiatal munk:ísok {>s 
munkásniik va,gyunk, ezért szüks(agképpen rossz úlJ·a kt•ll t(ar·
nünk és a bűn állapol:iban élnünk. 

·:·Mégis milyt•n szép jüvéí ní1· írja Fallais mindt•n 
egyes fiatal munkásra. Mindt>g~·ikíi.k a cliC'si)ségt•s ürük élelrl' 
hivatott. Lt>gnagyohb r(aszükcl megkt•reszlt•lték és mcgbt-rmál
lák. Az I.stl•n gyermekei és munkatársai iik Széj) hivatás vár· 
.t:eájuk már a földön is. minl lt•Pndií esahídauakra. minl lt·
t•ndö munkúsok, apostolok. missziúmír·iusok aty,iail'a. .Joguk 
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van munkaliírsaik, munkalársnőik, müvezclőik és munkaa-.:lóik 
lisztelelére és nwgheesülésérc .. 

. \z volna rendjén ha munkájuk tökéletesílené öket, de 
·st.·~nmikép scm h•hcl hünrc vagy rosszravezetö alkalom, 'hár
nul~·cn lcgnm az a munka és búr·miln•n h•uvcn a körnvt.•zt•l . , . •· o.. • 
:undvlwn munkal kodnak. 

:\ munkakürülmf!nyl'li írja Loníhh Fallais - a fialal 
.munkásságnak nílljanak nevelö. oktaló és nwgszt.•nlelö t.•sz
közül. Xt.• lekintse sPnki a munkásnöl jálékszernek hanem a 
leend{) édt.•sany:íl és q~y holdog esaládikör kiJ·ály\1éjál lisz
lt.•ljc mindt.•nki. Xag~· é:ediénlések forognak tchál kockán. 

ll . .1/i a:onlmn l~ súlyos kf>rdh;ek megoldása'! 

.\ kalolikus mm1ldsmozgalom nwgalapílója és megszt.•r
n·zo.JP. nwggy{)züdöll arr·úl. hogy a munliásifjúságoL ("sak a 
munl,üsifjúság mentheli nH'g. Ez az igazság Leljcst.•n egyt.•zili 
XI. Pius p{tpa szavaival: .\ fiatal munkások ds{) apostolai 
mondja ·a Szenlal._ya köz,·erlcn Hlloslolai, maguk a fiatal 
munliások lt.•szrwk. Ezt a l'élt larlolla szeme l'löll Cardijn. 
mikor HH2-ht.•n maga kö1·é gyííjlöll egy maroknyi j6r~walú 
fiatal nnmk:ísl ps n~ l ük mt.•gkt.•zdte a munkásság nehéz helyzc
lém·k {>s szükségt.•inek tanulmányozását. Hamarosan arra az 
l'rt.•dml>n~·,·e juloli. hogy a nnml,;áss{tg mt.•gst.•gílésc és jóÍllra 
ll>rílése nem ahhan áll, hog~· a jollbérzésííl'kt.•l kinmja mun
kaküri"llihiil t>s dlú\·o!ílja nllnlo:L t{trsaik köniyczl'iéből. Csak 
nwr·a.ljanak ük loníhhra is műlwl.n·ikbt•n és a g~·:írakha1~. a 
rosszhíríí mtmkásrwg,n·d('kl>l'n. dP ft.~jlserwk oLL ki a~lOsloli ll'
,·ékt·n~·spgt.•l a Szenialyn szándé.ka szt.•rínt. 

Elkészílpllf!.k h·h:íl minden halogai{ts nélkül a munkalPI'
n·l t>s nímu lallak a m un.k{tsszer·n·zl'L lényegén•. .\z l B 12-ben 
megalapítoll .J.O.C. nén·n isml'rl munk:ísszt.•rn·zel lényeg(• a 
kün•liH•zéík.l>l'n foglalhalú összt•: Fiatal ft'rri és nüi munkások 
szt•rn·zele t.•z. anwl.\· majd nwgszabadílja a l'iatal munkásolutl 
magu kralwg\"(>Llságu kh)l és elhan~·agoils{tgukl6l. Szt.•rn•zpt, 
:mwly üsszchll'lj:t. oktalja és lll'Yl'li a munliásokal és íg.\' lt.~
lwléín; h•szi, hog~· t.•gpsz élt>lükel. t.•gész kürn~·ezt.•liikl•l, sM az 
... gész munkisíljús:ígot lialolikus l'ln·k alapján SZl'l'\·(•zlws.:.;ék 
:ll, l>píllwssék újjá. 

C:11·dijn Ill'lll ol~·an ('g\·(•süll'll'lu•l akar! nwgalapílani am('
J~·l·l"tPk Jd"dün-kl"llün <·l>ljuk n111 és még küli'mbüzéíhh Pszkö
zülü•l lwsznú~nak a kilíízüll ('Pl ('ll>•·ésf!t•t•. Ol~·an szel'\'(•z},;('d·~sl 
indítolt nwu. anwl~·l>l'n a munkúsil'júsúg nwglanulja. hogyan 
sl'gílst.•n sa.i?.t magún. :\l('gslt.'rl'ii a l\:ilzüs ('élok m~gval()sílás~íra 
a munkal:ít·saintl \·alú köksünüs üssZt.•t"og{t~t. az ünst•2élyr és 
pr,·más lúnwgal:ísút .. \ ),;alolikus munkásifjúsúg szt.•rn•zl'((' lt.•sz 
h~tlílúja ps kisl'gíléíjP az cgt.'sl: .. dolgozó if.júsúgnak:. t.•ltt>kinlvt> 
:tllúl. lw~~v g~·~í•·akhan dolgoztli-l' n~~-'· krsl'l>h muht.•ly<'kht>n~ 
a nwzün. \·acrva a hún,·úlihan. az irodákhan ntg~· a hankol\:han. 
Ecrysz{n·al ol~: iskola l~·sz a .J.O.C .. anwly nwglanílja a munkás
it'.f:ikal sa.Vtl ·maguk emht.•rré nt.•n•lésérc és t.•zzcl t.•gyiHt új éll'l 
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teremlésére a gyárakban, műhelyekben, odahaza, irod á kb a n, 
az utcán és mindenütt, a munkás egész éleltcrén. 

A .J.O.C. kitűzött célját el is érte. Milyen megható, vagy 
inkább megnyugtató látvány, amikor ötven-hatvan munkás -
a tisztelendő úr rábeszélése nélkül magától érlelödiien - ösz
SZl'fog és valamelyik le11dgyakor1alos házban 3-1 na~>os ll'l
kigyakorlatokat végez. 

Ez a szen·ezet nemesak ncvelöjc, hanem - mint mondol
tuk - segílőjl' (>s mintcgy gyámja ll•sz a dolgoz<> ifjúságnak. 
Kész anyagilag is segíteni a munkásságol. Ez a J .. O.C. mivolta 
és lényege. . 

Ami a közigazgatási és n•zelést illclL jcllemzü, hogy az 
l'gész \"t>Zl·tőség és i,gazgalósá_g. tchút a tisztikat· esal\: \'il:í_~i 
személyekhöl áll. akár helyi lagoptiokról nu1 szó. akár az 
orsz~gos szt•n·t·zdriíl. Ik mégis, hog~· az l'gész szen·t'Zl'ltwl~ 
lncglcgyen .\dio Calolica jl'llege, a szl'rn'Zl'Ld, valamint ld
sebb nag~·ohb lagozalait t:g~·h.:1zi személy kéjH'isdi.. () azonhan 
nll'gmarad Jelld\·l·zcWncli és a közigazgatásban nines szaYa. 
Eselleg t•ll:'i!hatja a Yt'Zl'lÖl":t'l és valóhan d is L'itja jMan:Ít"s
<"S<:l ,l's l'ölcg kriszlusi szellemmel l's gondolatokkal. Buzdírja 
és lelkesí! i a vezcliJkeL, dl· a liüzigazga l ás t es ak v il ági ak v~gzik. 
Tet·mészclesen inleiligt'ilSl'!>h {>s teheh{:geschb munl":úsok Egyt>h
kénl a .J.O.C. SZl'l.\'l'z!'ll' lll'm külümhözik más ilYen intézm{>
nyekéWI. Lússuk a hclsií szl'l'\'l'Zl'l IH(:gisnu="rt>sc Útán a .J .0.(:. 
c.~rPdnu:;n~·eil és sikl'rl'il. 

A mun/,úsmo.-:yalom l'redmh1ffd h; sik.-·rC'i. 
Cardijn l~H2-hen indítolia lllnak a mozgalmal. .\ szern·z

kPdés és a munka azonnal megkl'zdüdéHL. .\ ,·ilúghúhorú :tl:tll 
azonhan m~ndl'll lt·,·t.'·kenysl-g csöld.a•nl. esakncm nll'gszi"lnt. nH'rl 
a llll'HléYií eg~· néhánY nu1 n k<l:-;t.·~·yc.•sülcl iagj ai h adha ,·on ul tal.:; 
sőt magúl az aia_píiú \:ardijn; is minl be~ga kémet.: hez~'u·Lúk 
.\ háhm·ú után azonhan újj:íé!prJL <l nwzgalom, HHH-hen m~ír 
300 pl-ldúnyh:m nwgjl'll·nií lapjul' is va~1: :La jeunesse Syn
dicalis((' a dm e. Küzlll'n új Pg~·csülclek alak nhl<: li Bruxclll'~.· 
Lil'·ge. Charll'roi t>s t·g,·t>hb l"onlosabh munkás központokhaJL 
.-\z 1 B2l-IH.•n mcglm·lo:t lllllllkáskongresszuson Charlerni-ba n, 
1000 fialal munliús n·ll részt, a koqgt·l•sszus l'redmt>nyek._;nl 
pedig t:>O új t·g~·t'si"lil'll•l alapítollali ml'g () hónapon lwiCJI. 
:\likm· :1zutún 1U2.)-Ia·n C:anlijn Húmúba menl. hog~· a Szl'nl 
atyúnak hi\·aíalosan lll'SZ<Ínw:jon lllllllkail'l'\·t>rül. és a ll'nl'l~ 
·nwgvalósílúsi Jehcliíségt>röl. megalakult hh·atalosan a .f.O.C., 
a Kaloli!n1s Hjúmunkás mozgalom · . Ezl'kulán nem afft>le kis 
helyi szl•t·\·t•zlwdt>st·iil Yan szú. hanem az t•gész munkásság sú
lyos éll·lkt>rdésénl'k inlézményl's nwgoldása a eél. .-\ mozaalom 
a Szl'nlal.nt jóYúhag~·ása utún rohamosan kez1l lerjl·s:'kedni 
Bl'l~iumhan és lassan a lühhi l'Urópai államiJan is. úgy, hogy 
1932 dcel·mherélwn már 2n.ooo az l'.g~·l·süleli tagok sz~im:i. 
Chnrleroi-han és Li1\gc-hl'n ladott munkáskongress-zuson J 93:~
ban 15.000 munkás Yl'll rl'szl. Két év mulva pedig bruxc1ll•si 
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mun~áskongresszusnak máJ· nem. kevesebb mint 100.000 tény-
leges résztvevője volt. . 

A rohamosan fejlődő .. nagyszabású szervezkedés nem ke
rülhelle el az egyházi és világi elökelőségek figyeimét és ezen 
a kongresszuson több bíboros. érsek és püspök is résztvett. a 
Yilágiak közül pedig a király kétwiselöje, miniszlerek stb. is 
vollak jelen. Az akkori miniszlerPinököl~ Van Z~elandot, any
nyira meghúdítolla ennek a jó úton haladó és már is nagy 
sikerekel arató sz(.•n·czelnek mu.nkalerve és a nagyszerű eszmék 
megvalósílása, hog~· ~1z ől üdvözlö szavakra így válaszolt: «_Hall
·gatni akarlan1. dc nu.•g k<>ll mondanon~'l. hogy Onök logosan 
beszélhelnek a I laza és az emberiség reményéről. On ök se
gítségére szükség van ezeknek a reményeknek megvalósításá
hoz ~ Az ü n ök módszere a lPgalkalmasahh és legbiztosabb a 
jPlen iclök slll~·os élel-l\ér<lésdnek megoldására.» 

Ez a szpn·czd Yalóhan · sikPrült. merl mindcn munkás
!:özponlbmt ahol lagjai ,·annak, úgy anyagi minL szellemi szem
ponlhól, egész más életmódot és körn~·czelet lcremtelt. Azt le
helne mondani, hog~· h.:irmilwz kedjcnel\ az cg~·esület Lagjai és 
H·zeliiségv. mikor a munkások nH'gscgíléséröl van szó, sikerül 
nekik. :\liko1· l!i:ll-!Jen e!üsziir l\czdlek a munkanélküli kér
dés-.;pl i'oglal!,:qJ.ni. (.'g.'· {~: al alt <·sak Bruxelll's-hen, 800 mun
kalúrsukal lll'lyczlék el. ~·z l'l nem helyezett társaik közölt pe
dig n~:_g~· mc:wyisé:~.;ü t-:c:misí:crl és ruhái oszLotlak széL. Ezzl'l 
a púr cllll'l.n·zéssl'l igaz nem sokat segílellek a munkanél
kü!iségcn. ~liYcl pí.·dig sokkal liihh munkaalkalmat nem iJ,{{'ll 
twllak ta:úlni. a szern•zd azon ,.~111 .... lwg,v külön munkatúbo
fOI\JW g\'líj!si)n minél liil>h munlwnélkí'llil, ahol aztán ingyt•
nc:.; túp;úlko:-:úshan. eselleg gyógykezciÍ'shPn részesÍlik öket sőt 
szcreztek IH'i.:ik oll (.'gy kis munl\ál is. lt•húl k(.•reseli lehclöséget. 
Igy azlún elérléle hogY a munkanélküliek nagy rész·:St megóv
ták :1z ul<-ai !(·zengés bomlasztó halásaitóL .A munkatúhol·han 
L::rlanak nekik külön eliiadúsokal és kü!ön munkanélküli l'gye
süll'lt'l alapítotlak szúmukra. Ez szintén nagyon jól műkÖdik. 
100.000 p{·lclányl>an megjl'lenii h~pjuk is van. Le jeune Chó
meur a címe. 

~\ szenezd gondoskodik let·mészelcscn a beteg munkások
rúl is. :Jltúl Pllekinln·. hog~· tagjai-t' CZL'k a szen·ezPtm•k. vagy 
S<'lll .. \ szt'i'\'\.'Zl'liH';\ küiön l:q.!ozala ,·an, amely csak a helegek
riíl t~ondoskodik. Sl'gíli a IH'(e:~t'kl'! an~·agila.~. ing~·t'IH'S g~·óg~·
kvzt:llelt;s,,l'l és gYú.~.YSZl'l'(.'kkd. k{>rhúz:d-:. t-s szanalúriumi kia
dások szúz szií.z:tlékos l'edt•t.ésb·l·l é:-; szC>p pénz:>l'li adomún,,·ok-
1.-:d. Segíti iíkel szt'lll'llliieg is: imántt. úJdozalokkal slh. Fcl
k:lrolja· a helcg mtm.ids lesli-lelki ügy(•l. 

.\ .J .O.C. Íwgy sikerekPl éri l'l a n~unl\ásság lclkJáii~umlá-
11:1 k jadl:ísa ll'rÍ'n is. Külünös(.'ll n z ugyne\·czett Lampagnt' 
Pascall' -al IPil sok ji'>L Ez szl·nl propaganda szervezkl'ués. 
amelynek tagjai felkérik és huzd íljúk a mun~:.'~sokat. ~ husvéti 
ünnept~k mcgünJu•plésérl'... .\ szt·~~\'t•zt'l la~om. va!osagg_al e~
lcpik hus,·él liijún a gy;írakal, muhelyckt't, hanyakal, Iroda-
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kat. külön c C'élra nyomolt husn•ti ujsággal és· ezt szélosztják a 
munkások közötl. így pl. 19:17 husvétján nem kevest•hb minl 
2..100.000 ilyen ujságot osztott.ak szét. J~s az erd em ény'! ~Hlyen 
megn,yuglató tén~·. hogy az a rosszhírű munkásság, amely csak 
lázongásra és súlyos kövelkezményű munkaszünett.>kre kl•pí.'S 
sokak szcrint, igen nag~· ürömmel oh·asta a Intsvéti ujsúgol. 
pedig arra hívtitk l"t•l. hog~· Jpgalább husvétkor. jó szt•ntgyón:ís 
után vegye magúhoz IstPni ~lunkástársúl az Ollúriszt•nts~hen . 
. \ felhh·ás bizon,· nem volt falrahúnvt borsó, mert m:ír ahh<lll 
az évben a munkúsok lizezrt'inél lahilt 111l'!!h~illgabís•·a. hog~· :t 
l<övelkezii én·kel nt• is t•mlítsük. 

A .J.O.C. további silH·J·ci közül emlílésre méltúk a l"öszl'l'n'
zel kt•rctC'in belül mííküdii különfélt• hiztosílú l'g~·csülelel<. De 
nagyszl'rű erC'clményl érlek l'l l<ülön a munkásoknak ,·aló t'l'll
geleg könyn·el. ~ok folyóirallal és füzetlel is . .\z a kis tuclúsí
lójuk. amely HH B-hen nu'g<'snk :100 Jléld~ínyhan jeh·nt mt•g. 
mosl .t.:>-;)O.tJOO pélcl:ínyhan jd<·nik meg La jPnnl'SSl' om·r·ii·n· · 
címen és oh·asóinak szúma mcghalad.ia a százl'Zrl'l. 

. S végül örömnwl nll'g:íJiapílhnló lén':.. IHWY ma múr· Eu
•·ópa csaknt•m mindcn államában lélesülnC'k éppen a .J.O.C 
szabályait és mödszpr·él kövpiÜ munkúst·g~·esiilclt•k .Jl'lt•nl<•g a 
legtöbb <'gyPsülcl FJ·:m<'iaorszúgban. Sy{lj<'ban~ Lnxt'mhurg l-s 
.\ngoloJ·szágban Yan. Hollamosan lt·rjcd azonban az Em·úp:ín 
kh·üli :íllamokhan is. külilnösl'n a hPiga Kongóhan, Tunishan . 
. \lgirban. :\laJ·okkúhan l-s .\nwt·ik{lhan. Ez JH'lll is esoda, ll i
SZt'll a1ig múlik Pl nap írja. Fallais - hog~· nwg IH' l{llogaln~í 
a bruxellesi {lllalúnos liüzponlol n~húny ,·ictéki {os klilfüldi lú
logató. t~gyhúziak és ,·ihigiak <'gvarúnt, Jtogy íg~· iik is hozzújú
ntljanak a munk:íské•·d{>~ nehéz és mú1· nag~·on is súl~·ossú 
,·úll nwgodúslúhoz. ~úlunk is hasonl<'> hüt· nt•m ll'lj<'S('ll nwg
<.~gyezii mórlon próhúljúk nwgold:mi a siil:güs munk:'tsliéJ·désl'lit'l. 
Bár • nútunk mosl még min<len a t'orrús ~íllapol:íhan van . 

. h·h•nlt•g éppt•n azok az orszúgok. ahol t'Zt'k a Kriszlus la
nítúsa alapjún szer\"l'Zl'll munk~íse~~·<·sülelck dolgoznak katonai 
megszúllús alatl vannak .. \ mC'gm·msz{lllt rr·an<'ia ll'riiiPlen míí
ködö .J.O.C. úldúsos. t•mhcJ·szt•n•lii. nemzelnt'Yl'lii és or·sz~igépílii 
levékenységéröl pPdig épp az ulóhhi idiih('ll szúmoll hl' a ~1:!
gyar Kalolikus .\Idio . .Jü,·iir·t·. 1912-h(•n lesz har·min<" l-n·s ·a 
.J.O.C. 

Fr. Fr'/'('/lf". 



Mzeressük a mlsszldkat. 
(1.ll is.~::ió.~-vascírnapi elmélkedés.) 

Az elmúlt néhány napon buzgón és bensiiségesPn imád
liozh~n~, hogy minél ·előbb teljesedjék Krisztus L; runk jöYcn
\'endolese az egy akolról és t-gy PásztorróL .Ma az egész Egy
házban fl'lhívták a hívek figyelmél, nyújtsanak segítséget a 
pogányság sötétségében tévcl,,·gii t-mbcrlestvéreinknek. Szüksé
gt-s. l~ogy mindannyian öntudatára jussunk~. fiJ"kéJ>en m~~ hogy 
kalohkus papok vagyunk, egy világegyház papjai, hogy hiva
lásunk lényegénél fogva igenis közünk van az Egyház missziú
ihoz. Sőt kötelességünk, szigorú lelkiismeretbeli kötelességünk 
törődni vele. és pedig minden rendelkezésünkre álló mórlon, 
a leghehalóbban foglalkoznunk kell a katolikus hit és Eg,·ház 
t'lll"'rjesztésének legszentebb ügyével, a missziós munkávaf. ~ 

Amikor a missziókról. hangzik el a szó, elmaradhalailan 
az ellen~etés: miért beszélünk mindadd!g mi_sszióról, amig itt
hon is valóságos pogán~' missziós munkára ,·an szükség '! I n
kább tegyük hát előbb itthon elevenné, virulóvá a nu:glé,·ő hit
éleleL és <'sak azután fordítsu]<: a fölösleges erőket a tá,·olahbi 
lt'riilelek megh6dilására. · 

~ t•m, világér l se gondolkozzunk így! Az okos szerelelnt'k 
meg van a maga rendje.~. Sem a legközelebb kínálkozó jóese
Jt'kedelt•ket kc.~Jl <'liinyhc.•n r{>szl'síll"'nünk. hanem a legszüksége
sPbbeket. .\ legnagyobb és legszükségesebb pedig a hit kegyl'lme. 
Tc.-hál az chbt•n sziíkölköd6kt>l k<'ll c.-Wször megsegíteni ... Krisz
lus Pnmk az Utolsónwsorán imádkozolt érc.•tlünk: üérell:ük 
könyörgük, .\Lyám. akikPl rwkt'm adtál. Tarlsd nwg iikt•l a Tc.•. 
nc\'l'dht•n. únl nwg iikct :1 gonosztóL szcnteld meg őket az 
igazságban. Ez volt az l'lsií inuídsága -- ércllünk, papjaiérl. 
Dc röglün l{iJ\·elle a másik - mondhaljuk a missziókért: X em 
l'SUpán ől'rc.-llük kün~·ö•·gük, hanem azokét·L is: akik az ii sza
,·ukra hinni fogna·k hennem. Tl'ltát mi. papjai és a nwglériik 
egymás mellctl kön•Lkczíink a halálba induló ~legnilló imád
sá~Híhan. Ha kérdt'zné liiiünk a ~lc.·slc.·r. nmnak-c.- már ol~·m1 
lelkl'li. kik a mi imádsúgunknt. a mi szavunkra hisznt•k Bc..•mw. 
nem lu·IIPJH'-l' sz{>gn·nkt>z\·c.· hallgalnunk ·!... ~l<'sszc..·. nag,nm 
mcssze c..•sik .J(azus g~,ndolalvilúg:ílúL az apostoli szl'IIPmWI az :1 

pap, aki llc.'lll (orzi· szükségét a.nnak hogy ü ll ala is terjedjen n 
a hil ,·ilá~oss:Í,!~H. 

A missziúk kérdéséhl"'ll is lc.•gyt•n példak{>píink Szcnl Púl. 
a kalolikus pap mintakt-pc.• .. \mióta fellángolt be.nne a .Krisztus 
iigve iránti lelkesc.•dés líizc.-. nem tudott n,.vugodm. Hallja a ma
<~eilón férfi kiálltását: .Wjj át )faecdóniáha és st•gits rajtunk~ 

f:s miulán látta t•zl a jclenlésL nyomban ig~·ckc.•zt•tl elindulni 
:Mm·('(loniáha abban a I)izlos ludatha.n, hogy Isten hívja, hog~· 
hirdt!sse azoknak az evangéliumot. (.\p. esel.) 1la is felhang-
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zik a szerencséllenek kiáltása, és hallják is ezerszer és ezerszer 
a missziónáriusok ezt a forró ,·úgyódást. esdeldő kiáltást: atya, 
jőjj minél hamarább! Addig is küldj hozztink hittérítői, nem 
akarunk pogán~·okként 'meghalni ... ! 

Krisztus ll•ste vagyto)~ és t•gyenkint tagjai .. \ tagok egymá
stírt kölesönösen szorgoskorljanak! A nemzetek Apostolának ez 
intdme elsősorban nekünk szól. Mert az Egyház kizárólagosan 
nem mostani t~gjaiért ,·an~ hanem minden emberért c Elmcn
vén tanítsatok minden nemzetet megtartani mindazt, amil meg 
hagytam nektek .... :~ 

Az Egyházat alapító Krisztus szelleméb~n tanítanak késői 
l"üldi lwlylarlói is. :Maximum sanetissimumque omnium calho
lkorum opetum est opus missionum.» Legszenlt>hh és legma
gaszlosabh feladalunknak hirdetik az űclvözílő ''ég•·endeleléncl~ 
y{•gn·hnjlásúl. Omnes fideles uro omnilms infidl'lihusl~> hang
zik a pú pa fdhínísa. Ti mindn~·ájan. kik a :\[e~nílbís a.ián
dél~ánal\: részesei vagytok legyetek azon, hogy tes-tvéreileket "is 
ugyanazoknak a keg~·elnwlwek részeseh·é tegyétek~> szólíl rel 
minden katolikust a ~Iissziús pápa. a Sununi Pontifil'alus :!pos
loti körlcYcléhen. És ldlnwk szúl eliihh és inkúhh minden ~gyes 
pápai felhh·üs .. mint neki"! nk .• papjainak~ lmlomíinak ·? .\l~g a 
papok. szetzl'les('k közöll is elsiisol'l><m nelü"mk. Szenl Fl'l.l'Il<' 
fiainak kt•ll nwglwllga!nunl\: és lclk('sen nwglennünk. Csal\: íg~· 
h·hl•lünk az apostoli és kHtolikus Fédi hűs('gl'S küvl'lüi. Ilisz· 
tudju!.;:, nH·nn~·ü·l' szi,·iig~ c voll .\t.,·<inknat~ a hilcllelwk mcgté
ríli·se .. -\ kl'reszll's húhort':1~ i:!l'jé!l is úg,· gondolkozol!. hog~· 
lühlll•; h::szniil Kriszla. dicsüségi·nt•;\. ha az Eg\"!Iúz LagjaiY.ú 
kszi a pogún.vokal. minlha cr·üszaldml leigúzzúk; ,·ag.'· l'lpusz
líljük. .\t~·ún]\:al t>lsíísod>~m Kriszlus ir~Í'nli szerelele sürgelle 
a ll'lkel.;: llH'gnH'nlésén• inínyuló l"ú;-adoziisaihan. Xt•m ludl~\. 
nem akarta l'l\·ist•lni a gondolalol. hog.\' az Clh·üzílö dr:í.ga \'é
J·t-n nu·g,·úlloll ll•lkel~ dpuszluljanak. Ezért inrlull maga is úl
n:Jk. ezér·! küldi szél lesln';reil is a külünhüzi) népl'k küzé. Fiai 
ml·gl-rlell(·k rorTú úh:tj:í.l. ürömmd Ll'Llek annal~ dcg('l. :\em 
rtllek a r·{1jul~ ,·ún) n·szc<h·Imeldííl és halúllól. Ll'lkest·désiik
hen álén·zlék a <caritas Chrisli m·get nos-:· jelszó lendíliJ t•rejél. 
.\l issziús szerl'ld ük eredmén v<· ,·o ll a X\". szúzmlhan a Ft·alcr
nil:ts Sandi Francisci. m<·'~~nck lagjai a missziúnúriusok min
dl'llnemií ::n~·agi szül.;:séglt>lénel~ l"<'dt>zésérc kült>leziél\: magn
k:il ... lia lt>h:'tl ig:tzi l'i:ti :!klrunk ll•nni szt>r:Hi .\1\·:ínlwúk. 
meg )\:cll liedn·lnünk :1 missziös gondolatol és lt•nnür1k is l\:t>ll 
érdekéhl'll . 

.\lil lq~yünk, milwn st·gílhdjül.;: a missziók i"!,gyél "! Sujnos 
sokszor az a té,·es rctrogüs a missziók nH"gsl:_gíléséi·iil. hocr,· 
'-:sak azok tehetik meg, akik földi j:wakhan,- gazdacrsáubim bŐ
Vl'llwdnek. X em. nem az anyagi a legfontosahh ~ J{\~no!.{alás. 
Tl~rmészell'Sl'H. k<'ll PZ is, cit• rwm 1\:iz.:írúlagosan. Lt.•gsüi·gi)sl'hh 
I"Placlalunk, hog~· imüdkozzunk a missziüs munka silu•réé1·l. 
~~gr. FaYier~ Fe king püspük(' mondolla: lraj)pislák kl'llenck 
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nek~m ebbe a helytarlóságban. Én azl akarom .• hogy tartóz
~od t~mak. minden külső szol.fl.álattól. hogy semmi se vonja él 
''kd az unáds_ág, u \'czeklés és szentgyakorlatok végz.ésélöl. 
~lcrt tudom, nulyen nagy segítséget jelent missziónáriusainknak 
egy buzgó imádkozókkal telt kolostor. . . Tíz imádkozó kúr
mdila - han.gozlatta Kokinkina egyik püspöke -- nagyobb 
segíts~gemrc ksz. minl húsz nrédikáló missziónárius. 

Tt•hát imáds{J,g. n~zt•klés a h:ghalhatósabb seaítség, melyre 
a hillt>rílöknek égető szükségük \'an . .Jézus mo;dotta szolgá
lójának BPnigna Konzolálának: :,Jegyesem, áldozalokkal ad
halsz nekem ldkel. :\linclíg áldozali állapolban kell lcmwd, 
SemmitlevéssPI nt•m lehel lelkeket nwnteni. Hogy megmenl
sem a lelkekt•t feláldoztam magam a kt•reszten. ~em kivánok 
íly nagy dolgokat: nem, esak egy szól, melyet visszatartasz, f•gy 
lt•kinlcld, melyről lemondassz, egy gondolatot, melyet elutasí
tasz. Szóval min<lent. ami önmegtagadással jár.)) L~jobhan 
tehát imádság }{ell a misszióknak. Szükségeset>b és fontosahh. 
minl a pt>nz, minl a sajló. és propaganda. Imádság nélkül nPm 
remélhelünk komolv t••·eclménvt és tartós sikert. _.. . 

.\zután mindn~·ájan az ((;ui o Cleri pro :\lissionibus: lLlg
j.li vag~·unk :\linl minden egyesületnek, ennek is meg van a 
<"élj~l és szabályzata. C.21jál jól ismerjük: a pogány népek mPg
térílésének vág.'·át almrja l'e!g,·újlani a papok lelkélwn, hogy 
r:.1jlul' licrpszliil az <'gész k<'r<'szlt>n.'· világ buzgósággal teljél{ 
el a kalolikus missziók it·ánl. [gy az Egyház részt ,·cgyt•n Krisz
lus országiinak ellerjPszlésébt•n az egész világon. E magasztos 
céljának t•léréséhez mcghat:írozza az alkalmas és szükségt•s 
l'SZküzölwl is: a) .-\ tagok buzgón imádkozzana]{ a ":\lindenhal(,_ 
hoz. hogy a szpnl misszic)kal és az érettük kife~ell munkássú
gulwt si"IH·I·rel áldja meg. b) lsmPrelcket szerez1~ek a missziók
ról t>s mindart·ól a dologról nwly az Isten orszqgának fökt>nl 
a pogányok liözöll való lerjeszlésé,·cl összefügg. e'l :\legbeszé
léseliet és összdün•lt•leiwl rendeznek. amell·t•kcn kölcsönöst•n 
l'elvilágosíl.iák egymást a misszió szüliségeiröl, és egymást buz
dítják támogatásukra. d) .\ kalolikos családokban ápolják a 
missziós hh·atásokal. mégpl'<lig nemcsak a missziónárius:papi 
hivahisokal. hmwm a missziónárius-papok kisegítőinek hint
tását is, l't>rl'iak és nők között egyaránt. c) A- hív~·k figyeimét 
·mindt•n alkalmas eszközzel felhh"j:.ík a hilt<>rjt•szlés nag~· t>s 
rontos míívt>l'<'. ,·alaminl rámulalnal{ a különböz6 mó<lokra. 
ahogyan a missziók szükségein segítt•ni lehet. n UgynevezPlt 
missziós ünnepélvekel és kongresszusokat rendeznek. amel;.·ek 
nagyon alkalmasak arra .. hogy a h h· ek érdeklődését a Jnisszió 
J"clkarolására felkeltsék és nö\·el i ék .... 

":\lind e kötelességünk jó teljesítéséhez azonban szükségt•s, 
hoso· minekiink is erős me,;tll_yőződésünk legyen a missziók 
fontosságáról. l\Icrl hqgyan győzzünk me,.g másokat. ha mi nem 
szcrcljük, nem lelkesediink értük? ((Qui non ardet non accen
det». Ennek meu f.löfellélele. hoey imádkozzunk érettük. hogy 
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ismerjük meg a missziós munkál. ~'fert, ha megismerjük azt az 
áldozatos munkáss~got. -~lz Isten országának terjesztéséért fo
lyó hősi küzdelmel, szükségképen érdeklődni f<;>~unk iránta,_ 
lelkesedéssPI és szereleltel fogunk érle dolgozni, imádsúggaL 
áldozatokkal --- dc lelkes szereleltel - Krisztus LT runk és a 
lelkek ir:l.nli szcrctclhiH .. az Egyház iránti hálából. Igy fogjuk 
hathalósan megntlósuláshoz segíteni szerelt'tl :\h•gváltónk jü
Yendölését: .·Egy a 'kol lesz és egy Pászlo1·~, 

Fr. ·Jiiiuí/y. 

Értékbölcseleti istenérv 
az abszolut igaz és ·az abszolut jó nyomán. 

Lelll'lcllen: hog~· éljen józancszü cmher a füldöt~. ki11t>k 
It> l ke mélyén lcgaláhh (:sysze•· éiPlé>hen Yalamilycn formúban 
me~ ne rt•zdülnl' a tw~y kérdés: nm-c fslcn? 

Y an-<• Isten"! .. OlYan kér<h's t'Z. ml'lntél fonlosahh. 111 in
denl átrogóhh, l'gyéni · és küzüs l-nlekekcl leginkább érinliíhh 
nem lél<•zik. .\z t>mhPri gondolkodásnak lörlétll'l<• lcgalúhh is 
t>Zl igazolja. Ha c kérdést tárgyilagosan me~oldolluk. nwgér
tünk mindt>nl. t>ll<>nkezii est>lhen nedi!! értl'lmt>ll<>n céltalan 
életünk. 

.\ nag~· lölJIJst'g megnyugszik néhán~· mondathól úllú. szh·
Jwmarkoló. rüYid esznwfutlalúson is. de akadnak olYanok kik 
JWm útaJanak hosszú (>,·ek fúrads~~gos munkúja ~'lráli ~·gy egész 
böksl'leti rendszert kidolgozni <'sakhogy lelküknek P kínzú 
kérdésén· és ~tz ebbül kön·tkeí.ii újahh kérdés-lán<'olalr;t 
legalább az ii szemükben -- kil'l~gílű vúlaszt kqpjanak. 

.-\z Istl•n lélt'l bizon_yílú érYck szúma nines ml:gszahYa. 
Bárki Jllegkísérl'lheti. hogy új islcnér,·et úllílson fpl. <'sak l'e
l<'ljen meg érYelésc a J~ö,·etehnén~·t·lu1Ck: h·g~·cn újkPlelü és lo-
gikus. · 

Az értékhöks<•leti islenén· arra a lanasztalali tén\Tl' l:'i
maszkodik~ hogy az Pmheri szélll•m sziinni nem akarú nyugta
lansággal igyekszik mindcnt v~gsii mivoltáhan megismt>rni. mPrl 
Pnnek s<·gílségén·l valamikép közeléhe akar férköz ni a kiolt ha
tatlnn szomjjal úhajloll. dP mt'g Pl lll'lll ért holdogsúg t•szmt; 
jélll'Z. 

Gondolalnwnell' röYiden ez: van abs::olul és autonom l-•·
tékrl·ml. mclynek létformúja .az érvényes.{jl~fl . . \nuiP az elt'gsl-
.ségps megokolás pl\·p alapj:'ln ennek ok:H kell keresni. min·l 
önmagát megokolni képtel<•n. Olm pedig C'sak (•gy ,,;láyj-.·•/,•1/i 
abszolut szellemi Yaló lelu·l. kiben a lét és az érték eqtJh:•o/
lJUd. Ez az abszolut szellemi való pedig csak fstt>n leh<>i~ ·Tt>húl 
van lsh•n! 

I. Yan abszolut és autonom t'rlékrend .. melynck létt'or
má.ia az ér\·ényesség. 



A) Hogy van külön értékrend. leginkább a núndennapi 
lap&szlalatra támaszkodva tudjuk kimutalni... Érző. ,gondol
kodó, mindíg valami után törekvő lények vagyunk. Éppen 
r.ozért. nPm tudunk élettelen tuskó gyanánt megmaradni a ben
nünk viharzó és a körülöttünk hullámzó világgal szemben. 
Szcmélyiségünk független középponlkénl áll e két világ küszö
héu és nem elégszik meg azzal. hogy e két világ dolgairól -
legyenek azol< akár elgondolások, érzelmek vágyak, mondások. 
Lellek vagy hármit'éle túrgyi valóságok - csupán az érvtelen 
hiel e~ szavát hallasa: ezek léteznek .. hanem a le1[ala rwc.t.iJbh 
módon más. sokkal bonyolultabb maaatarlást is tan~sít vc
l ük szemben: értékeli ö kel. Például igaznak mondjuk a be
szédet, elismerjük t•mherlársunk viselk(•désének erkölcsi jósá
gát és szépn('k tartjuk a nagy természetet. 

.-\ dolgokon tehát a léten kívül felfedezünk valamit,_ ami 
egészen má~. a lélWl különhöző mozzanalot kölcsönöz nekik 
és ez: az érték. E zállal megkettőződik előttünk a vllág. A lé
h•zök világa mell('tl egy másik: az értékek világa is feltárul. 
Ennek h ens{) tagozódása a követekző: közvetlen lapasztalatunk 
alá esnek a túrgyasult értékek. Ezek., aszerint.. hogy a szel
lemi valók elérentili <'éll<énl vagy esak alkalmas eszközként 
jelennek m('g eél- vagy eszközértéknek nevezhetők. ~Iindezek 
Telell állanak az abszolut és autonom értékrend tula\donképcni 
nlkotó l'IPml'i: a lis=h vag~' ab.-;=olul értékek. · 

A lel i es érlelemben vel t. önálló föértékek azok. melvek 
n szellemi valók számára úgy jelennek meg, mint törekvéseik
íll'lc lcn'kenységeiknek fölléllen tartalma és normája._ mint 
('él kit üzésl'ik végső csillagai~ mint értékelő magatartásuk vál
l oz ha tallan zsinó nnérlék(' és me.,.gvesztegethelellcn bírája.;> 1) 

Ezek hát·om ('SO!>Ortra különülnek: a logikai cigaz-lévcs), 
az t•likai (jó-rossz:~ és az l'SZLélikai (szép-rút) érléklat·Lomá
nyokra. 

B) ünként adódik a kérdés: hoayan és hol van az értékek 
'.:llága ·! A lét mérl1elellen világában a létezés módozalai szerinl 
négy !'élc létrendnek körvonalai bontakoznak ki a vizsgálódó 
l'lmc előtt. Létformájukkal együtt a következők lennének: a 
lapasztalali az érzéki me_glapasztalhatóság rév"én, az ennek gyö
kpt•ét képezií melafi:ikai az érzéki megtapasztalhatós~g fölött 
úlló v:dósálrúnll. a <·sunún ft.•nnállúsa állal létező es:mei létrend 
t"·s az h·fl~l;·encl. · 

Errül az ú ll íl iúk. ho !lY \"an ugyan léle. de nincs létezést': 
vaf!Yis eiL.v e.1!észen sa iá tos módon. az érvénuesséa által van . 
. \zt jl'lcnli ez, hog~· az érték mindíg és mindenütt ér-vényesülni 
akar . .Amivel figyelmünket magára vonja, a létezés rendjévl'J 
szemben tanusított szokallan nagy szerepet játszó tul~jdonsága: 
az értékszólilás. Két fajta ez: eszinel és normativ. Eszmei any
nyiban. amennyiben rámutat a valóságos életállapottal szögt•s 
l'llcntélben álló eszmei. ideális állapotra, mivel helyesebb, ér
tékesebb volna ha a valóság ilyen lenne. Sőt ilyennek kell is 
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lennie. Ezt írja elő a normalív érlékszólítás~ amikor szabályo
kat állít fel a eselekvés szánu\ra, hogy ne maradjon az pusztán 
csak eszmény, hanem mihamarahb megnllúsull állapottá vál
jon. Ezért nem elég esak nwgismerni az értékel. harwm cl is kcH 
ismerni érvényét. ~lerl a fpJéjc közcledönek bizonyos mélló
ságol mulat. ..!ndy arra szúlí!Ja azt.. hogy vállalja cl öt., dc nem 
azért merl neki ll'tszik és m.l'rt kedvtelése most úgy kívánja. 

C) Ez az érvényessé~W által fl'nnálló abszolut és autonom 
világ a kön•tkezőket zárja magában: 

1. Az értékrl'nd független a lélezök rendjé WI: vagyis az 
értékek érvénye független az értékhordozútól és az érlékisme- · 
rö alanylót ~- abs:olul.wJ.g. 

2. Lélét JH'Ill k~lJlla más l<'>ll·endlől.. hatwm ünmagában is 
fennáll és saját lüt·,·én_ysz<•t·iíst'gétwk h«'Hiol -· auf"onom.'í~íg. 
Ezért, 

3. örökkévaló és változatlan. 
1. A.bszolulságál úgy tudjuk Jpgjobhan hizonyílani. ha sor

ra járjuk a két érléktarlomán~·L. 
a:1 Három féle igazság van: onlolúgiai. logikai és morális. 

első az ontológiai. merl már pl{)z()Jpg ki kell eg~·pznie a dolog
nak a maga eszmélyével és csak azután ismct·lwli fel az érle
lem czl a mPgeg~·czést és esak legvégül jühel emwk az ismerét
nek másokkal való igaz közlése. Amde a doJgok HHünk fi~gcl
lenül léteznek és felelnek meg cszmélyüknck. Tehát áll a régi 
megállapítás: az igazságot az érlcl<•m <"sak felfedezi._ de n<'m 
alkotja ... Ezért nem az igazság igazodik az l'lllhl'l"hl'z. hmwm 
az embenwk kell az igazság hatalma előtt nwghódolnia . 
.Bármifél<~ érlelem is ll'g~·<'n a ,·ilágon, ha véglelenül felelte 
áll is az emberi ért('lcmnekl az igazságot annak is cl kell fo
gadni. mert a nagy \'ilúgban mindcnüll az igazság lür,·ényl'i 
uralkodnak. 

b) :\li nel en <"Sei ekedel <"l-l ja valami jú. mcrl a <'se1<•k<•dl'ld 
mozgató akaral lárg~·a a jó. Ez p('(lig a holdogságol kiollhatal
lan szomjjal óhajtó lélekbi'il forrásozik. minl annak (•gyik 
képessége. De az a tapasztalat, hogy a nyugtalanul hajszoll l'é
lok kielégíletlenül hag~·ják a h·lkel, következlelni eng<•d Pg~· 
elérhetetlenül messz<' álló jóra . .\ lélek tehát nem ezt vagy azt 
a jót kívánja. hanem a júl nt<~gál. Yiszont az ide!_glcnt•s<·n l-1-
vczell boldoasáa élét veszi annak a kélelvn<'k. m~·Iv szerinl a 
léleknek l'Z a ,·ás.n·a 11<'111 \"olna más . .alaulalan .. bcl(.•!!l'S \":tk 
ösztön nél. Tc hM kell valahol -- tiHiink t'üggcll<•nül ·-- l<•nniP 
egy jónak, mert esak törtelünk után és érczzük vele szemben 
tehetetlenségünket. 

Az erkölcsi jó kérdésében p('dig Plég az er·kölcsi rend füg
getlenségérc hivatkozni. . . Lelelkiism<•relünk két alapvet() mó
don szóll hozzánk: tedd a j <l t. kerüld a rosszat! Mi az a ib és 
•mi az a rossz? Ha ellene eseleksziink sziiksé~képpen hallatja 
rosszatását és nem kerüliük el furdalását. Viszont a ió telt 
eselén - bármily nehézségek árán valósuljon az meg -- mindíg: 
a megnyugvás érzele tölt el bennünket. Tehát Wlünk függetle-



nül van egy olyan érték, ~mi önmagában megéri azt, hogy sze
rinte cselekedjünk. ellen&ezöje pedig az ~rtéktelénség amit 
kerülnünk kell . . . · ' 

Magukban az erkölcsi _parancsokban oly értékességet fe
dezhetünk fel, mely azt a meggyőződést tamasztja "bennünk 
hogy azok nem azért értékesek. p1ert egy felsöbb akarat alko~ 
tásai. hanem azért alkotta így a ·felsőbb akarat, mert már ön
.magukban értékesek ... Céleszme nélkül. csak ú.,gy találomra 
alkotni nem vall felsöbbségre. ·• _ · ~ 

2. Autonomságát - igaz, csak burkoltan - az a régi sko
lasztikus felfogás bizonyítja, mely szerint a lét és az érték egy
lnással felcserélhető. Az «ens» egyúttal «verum;) és <<bonum» is. 
Ezzel azt akarták . kifejezni. hogy csak úgy létezhet valami~ ha 
megfelel értékeszméjének Dc ebből már az értékeszme előbb
revalósága tiinik ki. Igy minden. ami létezik alá van vetve az 
értékeszmérwk. d~rték és lét közölt tehát nem az a viszon~· 
~ll fenn. hogy az érték előfeltétele a lét. hanem megfordítva: 
nz érlPk előfellélele az Í'rlékes Iétezönck>.21 

~i. ~lindehh<H nyifvúrlYaló. hogy az igaz' és a jó mindlg és 
mindeniitl változatlan én·éml\'cl hírnak és nem ők szorulnak 
miránk. hancm nt>künk k<'ll I1ozz~juk igazodni. ha szellemünk
höz ml-lló élclet akarunk élni. 

ll. Eliilliink áll lduít. .mint ~g~· titokzatos istenség a m~ga 
abszolut l-s aulonomságával az idő és tér ft•lell uralkodó ér
t(>kek vilá~a. A létpz{)k létének előfeltételt> .. a szellemi valók 
ft>lé pedig állandúan sugározza kt>llös: eszmei és norma th· 
értékszólílúsúl. J)(~ ujra esak felvt>liidik a kérdés: megtudja-e 
d egeneW képpen okoini önmagát. vagy loyább kulassunk? 

E nwllell van még egy másik probléma is. Az ért.ékelés 
t(>nyhen három tt'n~·ező szt•repel: az é1·ték eszme. az érték hor
dozó (>s az ér·lékeiö alany. Ezek leljesen különállóak ug~ran. 
mégis <"Sodálatos összhanghan vannak egymással; az értékhor
dozó arra van hivatva. hogy rajta érték valósuljon Ineg. az 
értékel() alany pedig érték eszme nélkül képtelen értékelni. A 
.J{érdés tehát az. mivel magyarázható meg e három külön álló 
elenwl egyhet'űzii összhang'! 

Az (')sil kérdésre azt kell felelnünk: képtelen a követelmé
llye ·k•PWtl elégségt'sen mC:gállni helyét. ·Van ugyanis eJ~Y se
bezhelÜ pe nl ja: :t z h·t/>kcllwWsége. Ahszolutsága ug~·anis csak 
ahhnn :'ill~. hog~· fi'tggetlcn a lén~·lcges értékelést{)!, dc nem attól. 
ho"Y eoY:íllalún t>rlkclhetö legyt>n. merl ériékelés nélkül érték 
ni;(·seri~· Igy az érték rt>ml legmélyebb mivollában gyökert'dzik, 
hogy érlékdhetö. Ezt pedig önmagától nem ~yeri. .Mivel pedig 
nl'm zárja önmagában teljes megokolását..._ m~okolóra szorul. 

III. Ennek a megokolónak pedig · - tekintve az értékrend 
:~lkatál --- a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznic: vi
lágfeletti, örök és változallan értelmes Lény~ kiben a lét és 
érték teljes egymásbauú/ása. van. meg. . . • . . . 

Olvan lénnwk kell lennll'. k1hen a tt>IJes let es teljes ertek 
egybeoivad, mt'rt csak így simul el e kettő között az ellentét. 



Közülük egyik sem előzheti m~g a másikat~ az érték előfeltétele 
a létezésnek. viszont érték sem lehet végeredményben értéke]{• 
létt>ző nélkül. 

A létnt> klegleljesehb birtokosa; a többi létező leremt(as 
által csak tőle kapja létét, de úgy, hogy niegfclel az ii elgondü
lásának. eszméinek, amik nem mások, mint legbt.>nsiibb mivol
tának külső kivetítödései. :Megoldódik így az a. nehézség is, 
hogy az értékt>szmék látszólag neki is felette állanak_..,. amennyi
ben őt gondolközásában és alkotásában irányítják. .\z ö leg
bensőbb mivoltának mozzanatai ezek~ azért koránt st•m jeh•n
tenek korlátozást számára, hisz van t' szabadabb valaki annál. 
ki ben~ő mivolta szerinl élhet'! 

Megoldódik végül a~ összhai!g problémája is: a leremh.•ll 
létbe anyagi és formai fo.,gékonyságol oltott ht•lt• az érlékl'k 
iránt. Ez azt jelenti, hogy egyrészt értékhordozó. nuís•·észl t-r·
tékisme'rő és értékvállaló tud lenni. 

De ennek a megokolónak nem csupán az t•lgondolásban, 
hanem valóban is léteznie kell. Ebben eléggé biztosít henuünket 
az a tény, hogy még soha st•m találtak okozalot megfeleJö ok 
nélkül. Ismerjük az okozalol. nagy vonásokban meghatározluk 
okozóját is. Eldöntheljük azt is. hogy ilyen megokol() csak t•gy 
leht>t. merl szembe kt•ll nézni azzal a kérdéssel is. vaj_jon az 
egyes értéktartományok nem követelnek-~· külön-külön t•gy-t·gy 
abszolut Lényt megokolóul '! ~fert ma általánosan t•lfqgadoll 
és fenomenologiai megmulalással szabalosan igazolhaló lélt•l. 
hegy az értéktartományok önállóa~. egyik sem n•zethl'lö vissza 
a másikra.: s~ 

Az egy abszolut Lény t•legendősége mellt•lt a következő mc~
J(Ondolás szól. Az érléktartományok-minden önállóságuk melletl 
sem állnak teljes t~lszjgeleltsé;gben ~gymás melleU. hisu·n t•gv 
közös lwlyen: a lélezök ,·ilágában oly bonyolult módon érint
keznek. ho_gy hasonlatlal éln• ·(az értéktarlomáqyok mindt~~yi
ke külön ország. de egy birodalom .. mel,ynek tarlonuínyait sok 
közös út és üzem köti összt•. ".) 

Igy tehát némikép mégis esak t•gységel alkotnak. Pault•r t•zt 
ú~y gondolta: hogy önérdekeink esak aspechtsai ~·gy azon · i!s
értéknek. amelyet ha a mi emberi elménk nem is ktves ft•lismt·r·
ni. azt egy mindentudó elme nyilvánvalónak látja.·~-, Külön
ben is a több teliesen me~Zokoló abszolut Lé1w ell(•ntmondás. 
Ezt az egy abszolut Lényt mi rövid(•n I sh·nnek IH'\"t•zzi'rk. Tl'h:H 
van Isten~ 

Nem mulaszthatjuk l'l. hogy bt•ft•jezésiil a gyakorlaU éh·t 
számára néhánv következtetést It• ne vonjuk. Be kell látni. hogv 
az igazság mégismerésében nin('st•n helyt• semmifélt• siuhjt~k
tivizmusnak vagy rt>lativizmusnak. Egyedüli helyt•s úllás_ponl 

. ebben a kérdésben esak az objekliv realizmus ll' hel. .\z t•rköl('si 
rendet illetőleg pedig esak a ht>leronom és nem az autonom 
etika van hivatva döntést hozni. :\Ierl miként létünkel nem 
bírjuk magunktól. íagy nem vallhat.iuk sajátunknak szellemünk 
értékességet ft•lismt•rni és vállalni tudó képf'SSf~gél. l~gyszin-

• 



. 
tén .nem ~_gy-munkánk eredmé~,Yei azok a fenkölt eszmék 
sem. meh1ekkel o~y elé.giilten szoklunk néha kérkedni. Ezekel 
felülről kapjuk és a Tcremlőnek megvannak a maga tervei 
vele: ~.zl akarja:. hogy életelgondolásunk nemesebb verelezést 
kapjon az objektív idealizmusban. 

Megtörténik ~gyan, hogy emberi elvakults~ foJylán az 
t>rtékesség J>Uszta ábrándnak tünik csupán, hisz a gyarló ter
mészel írtózik az értékek kövelelle megerőltetéstől. De okulva 
a taj>asztaltakon hiszünk abbal!, hogy előbb ti.tóbh. ha lassan 
is, de biztosan eljut az emberiség, --- talán egyes nemesebb 
lelkek áldozata árán. -- abba a szebb., nemesebb állapotba~ 
ahol úgy az egyéni. minl a közösségi élet békésebb megoldást 
talál. Fr. Aurél. 

J) Sch ü b .\utal: .\ biill"sl'lf'l P len wi. Bp. 19~0. :JS li. L 

2) Paull•r ..\kos: Bm·ezctés a filmófiítba. Bp. Ilii. kia. :~45!. l. 
l) Schütz i. m. 38 j. l. 
•) u. o. 
6) Pauter i. 111. "! 1J9. l. 

FORRAS:\IU~KAK: 

1. Schütz A utal: _\ hült·~··IPI Plt•u ... i. Bp. 1 ti 'tu. 
~~- Paulf'r Ako~: Be,·t•;r.nté~ a filnzúfiába. Hp. lll. kia. 
3. Komis Gyula: .\ lelki élet.. Bp. J!) 1 i. ll. küt. 
4. Boflllál· Cecil: Értékelmúlet. Bp. 19~~ 4. 
5. Bangha Béla: lslnnhil ···s i;lcutag;ulá5. Bp. 1924. ll. kia. 

Konnosak a néma fák . 
. l:- éi puha fáiglát nem tépi a szél. 
.-\ csenel mesélne tán Inibájos csodaregét, 
ll a bf)s:- • komonclorok e/ny új/olt mély ugatása 
N enz ZUl)(Jrná .~:-él 
.l ml•sél dúdo/á c.'\endmanók álomcsafHllát. 

Nenz mess=e ,a tJúro.Y elnyúlva, .Yölélen 
J/int ·nagy, fekele macska: dorombol. 
Fölölll' néha néma villanás pará=slik. 
RqlJ barna felhödonzbról 
Leiordull a Göncöls:ekér a Tejút árkába: 
Le.~odorta köm1yű káprázat-karamból . 

. -\ kép=elel-tJa/óság ./a.Ysan ködbe dermed . 

. 4= álom (.'srnde.Yticeánja mindenl l'lborft .. 

.l n1élybe11 /dJllályoq csak néllány 
Ritéliedi fénysát'fJOltp ... 

Fr .. 4.ttila 
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"TÁRCA. 

A szonáta. 

Az utolsó a_kkordot fejezte be épen P. Konstantin. Végre 
t•z is kész lett. Ahítattal becsukta a kotlafüzetét s az ablakhoz 
nwnt. Kinyitotta. Friss levegő ömlött be a szobába. Semmit 
sem árult el az idő abból. ami még néhány órával eWbb tör
tént. A tenger elszabadultan!. bőszüllen tombolt. d(thön,gött. 
Egymás hegyén-bMán huklak Ic írtózatos rob~~jjal a sebcsen 
rohanó hullámok s amelyik még ki tudott verekedni a partig. 
mennydörögYe szikrázott neki a hullámtör{)nek. hogy úgy lát
szék. Jninl Y<ilami zápor. S ebbe a vad dulakodásha bele-belt• 
Yillant egy-t·gy villám. hog~· néha kísértetszerű Jilára. kékre 
fpssc a szürkt•, iSrjöngö t<.•ngcrt. A Yillámlást azután fülsikt"tílő 
robbnnás követte. I~g és föld. felh() és víz rettenetl's erő,·el 
reszketett, rohant~ ü\·öltött két napon keresztül. 

l\fost már ennek is végl'. A tt•nger. mint vnlami ezüstös szö
nyt•g remegett. ('Sillogol t szelíden a kék ég alatt s valahol a 
mcsszcségben összeölelkezett az égbolttaL Az aranysárga. cl
tiinni készülő nap végigesókolta az l'_gész világot s valami nyu
godt. _rscndes,_ önfeledt niht•nés ülte meg V árnát. 

Egész Y<írna s a tcnger is idehítszolt a kolostorba. anwly a 
he'''" eg,·ik bt•ucJróJ"án épült. Azt rt•gélik hocty valamih·en tenaeri ::".. ... o . ' ~ .A.I ... o 
ú1·iás ezer én·el t•zclőtl egyik éjjel végigjárta Várnál s ez a 
heugró nz ö lában~·omn. Itt h\tzódott nu~g a sz~gén~·es lds 
kolostor. ~lég a XIY. században épüllwtett. A mellelte lévő 
kis kápolna rozzant tornyában lévi) elmosódott emlék legalább 
is erre engedcll kö\·etkczletni. A szl•gényes kis házban hárman 
laktak: P. Quárdián. P. Konstantin és Fr. Boleszláv. 

P. Konstantin nngy zeneszt•rzü. ~liséit, énekeit, kisehh-na
g~·ohb zt•nedarabjail ismerik Pgész Bulgáriában. És bár Jól 
ismerik a darabjait~ öt magát nem ismeri senki. A n~tgy ze
neszerző ismeretlenül. 4névlelemil húzódik m~ n ierenccs ko
lostor csendjében. Nem is akarja~ hog~· valáki is tudjon róla 
Y:tlamit Külünöspn honfibírsai ne tudjnnak róla senunit 

~losl eg~· szonúlún dolgozott. Szonúta volt mindt'n ,·úgya. 
Egy szonátába belesüríteni az életél: az elkeseredését. l'g~·cdü
Iiségél. ,a megnemértést nmivel úton-(tlfélen találkozott. Eddig 
hármibe kczdt•tl. Aremllársninak nem tudott tetszésért• tenni. 
Eleinte nem adta fel a küzdelmct. r.,·özte az iramot a mindin
kább eléje tolakodó másik énjével s'zcmbcn, amelyik egyre az 
l'lzárkózást sürgette. S()t nemcsak az elzárkózást, hmwm töb
bet. maga sem tudta még mit és h~gyan, csak érezte, a lelke 
közel van a kirobbanáshoz. r~s akkor elhatároztn. hog~· megír
ja ezt a szonátáját. Eddigi daral!jaival szemben ezt a müvcl 



zongorá~a írta. Zongora! Minden vágya az volt, hogy egyetlen 
szerz~menye legyen _Iegaláb~, amel_yet zo~gorán is előadhatnak 
Zengo, szakgatolt, Ideges, tépett hangjaiból érezzék ki az a 
szenvedély, az az ütem és várás. és az a sok kérdés. amelv 
benne feleletre vár. _.. · 

Mert sok kérdés éget P. Konstanlinban. l\lielölt a fert•t;
cesekhez belépett; orvos volt, amellett zeneszerző. A teológiát 
Párizsban végezte ,bejárta Amerikát Ausztráliát és most ide
teltél<: Várnába. Nem is a városba,:.l hanem ebbe az elduaott 
kis. ba.~langb!l. S i~t .. van, má,r nyolc éve. Igaz l!gyan, hogy ~zc
rehk ol. Nyaron orokke szol a csengő, mert a nyaraJók eaész 
serege keresi föl P. Konstantint. De ö nem ezt várta. ű n~<Jy
vonalú · élelel keresett. \'árta, hogy majd az egyetemre l:~í'v
ják Szófiába. Vagy a nagy szófiai assumptionista székcseny
ház karnagya lett ,·olna. ~lost mindezck helyett Yárnában vá;Ja. 
hogy egyszer őt is fölfedezzék. · 

Mosl már kész volt a tervvel.· Fölviszi Szófiába a szonátáját 
s szcmélyes('n kéri meg a tartomáQyfönököt. hogy nyomassa J<i. 
de most már névszerint is. Ezt. azután mindcnütt játszani fog
ják s nwgkezdi majd miívészi jlályafutását. ... 

Büszkén, karbafont kezekkel nézte a tengert. Yalami ha
talmas öntudat járta át hcnsőjét. ((X e féljetek, én m('ggyöztt•m 
a világot --- bíztatgalla ma_gM az Evangélium _szavaival. Érez
te. hogy ez sikerülni fog. S már el6re örült az eredménynek 
~agy örömt'b('n a kápolm'ilm sictt•tl. Hálásan imádkozott a 
szonáláérl. 

* * * 
An•. - fl'IPltc a kopogtatásra a tartományfőnök. ~lár 

vártam P. Konstantin. Xagyon örülök,_ hogy djött. Hiszen. amil 
levélben kért, ha szPméi~·t·sen mondom meg az engedélyt. 
mégis csak több örömöt okoznék vele. Elsősorban köszönelet 
kell mondanom, hogy olyan kc~h·es volt és hívei közölt lelki
csokrot gyűjtölt névnapomra. Es hallom, nagyon szeretik ott 
Várnában. Higvjc el P. Konstantin,_ ennél nagyobb örömet 
nem okoznak nekem. minl mikor iót mondanak az én kedves 
fiaimróL De térjünk rá magára a tárgyra.)> 

Itt nwgállt egy kissé. Fáradtali húzta v~gig sová~.Y újjait 
ráncos homlokán. ~lintha kissé mt•gremegett volna a han~ja. 
Hiszl'n most m~gy próba következik. ,gondolta magában. Cst•n-
dcsen. atyai gyöngédsft~ge_I foly.tatta: . _ " . 

,.: P. Konstantin! l udJa. nulycn sztvescn osztozom oromcl-
hen. :\lerl t'iaim öröme az én örömöm is. De a fájdalomban is 
egvek vagvunk mindíg. És látja P. Konstantin, itt az eréQy ér
téke. Egyelőre nem fog m~gérleni. Talán .igazságtalannak is 
tart. De tudom. hpgy csak egyelőre. Mert azzal. .ho_qy most 11{'111 
engedem meg azt. ~mil kér, megnyitom önnek az !!tat a több
re, jobbra. szebbre. Ne u!asítsa el e~t a kere.szt~t. Nem tudha!
.ia, m•m kaphat-e valami nagysze~u2 val~m1 fols~.geseb~ láto
körL ha megadással. Jürelmesen var)a, mtg az elso nehezs~en 



átesik. Először mii1dcn nehéz, tudom. Dc csak késöbb látj uk, 
hogy nehézségeinkkel új végtelen távlatú utat nyitottunk ma
gunknak boldogulásunk felé ... » 

A végét már nem is hallotta P. Konstantin. Hirtelen a .fc
jében olt kavargott minden: örök élet, boldogság, _szonála, 
Íartománvfönök ... egvclem,. Várna s aztán újból az egész. l~s 
pillanatok alall inegt'ordull agyában ez az egész körforgás. EW
ször nt•m tudolt szólni semmit. Hirtelen megtörölte gyöngyözi) 
homlokát. Aztán a tartomáJ!yfönök kezét megra,gadta és m~
csókolta. 

~lég aznap hazament Várnába a délutáni gyorsvonallaL ... 

* * * 

Másnap rl'ggel fri~sen víchíman sictett a koJ).yh<ih~~ P. 
Konstantin .. Utközbcn a P. Quadiánnal találkozott össze: 

'· Cd,·özlöm kedves P. Konstantin. ~lár haza is jött Szú
fiából? Bizonyosan sok sikerrel járt, mert látom .. ragyog az ar<'a 
az örömtől. ~likor ~yomják ki a szonátál ?-» 

<:Soha l'> --- felelte P. Konstantin. ,:-Többé nem írok sem
miféle muzsikál. ~li ért·? :\li a cél j~? X ck ünk más úton kl' ll 
járnunk. ~li nem vagyunk művészek, tudósok, hírnévn· vá
gyók. mi --- szentck vag~·unk. Nem mondtam le a muzsik:.írúl. 
Csupán kihelyeztem földiességemből a másik, a szebb viliígha. 
Okoljuk meg ~ellcinket. sokszor máskéo cselekszünk. Sokszor 
a szív értékei ke,·esek azokért a nagy értékekért. amikt•t sz<í
munkra rejlegel a hit nag.'· vihiga. Napsugárra volt szüks<-gPm. 
Hát Jeszedtem a nílaszt'alal a napsugár {>s közültem: a szonátá· 
mat.)' 

Csodálkozó arccal hal!galla mindezt P. _Quárdián. Ez 
Yolna a P .Konstantin>) -- gondolta nu!gában. <(A k~~l{Yl'll'm. 
kegyelem· -- hümmögött, aztán t•Hiint a homál,\·os t'olyosún. 

Ezalatt P. Konstantin a kon_yhába ert. Hirtelen: m~g •njt·
lött valakinek is szólhalott volna. az egész kolta-köteget a l iízbt• 
dobta. És karbafont kt>zekkel nézlt• m~reven.:~. amint a lángok 
sistere~ve nyalták körül a kottát, s a kotta görbedten zsugoro
dott össze. míg lassankint elszenesed<·ll .J>npirt'oszlányok szál
lingóztak szél a tűzbe. Aztán azok is eltüntek. 

Szó n{>lkül szohúj<íha nwnl. Kinyitotta az ablakot. .\ IPngt·r 
ft•Wl friss rcggt·li IP\'egiH sodort he a szél. Kitárta a km·jút {·s 
ügy hallgalla a \'(>gtl'lcnség felől zúgó szonálát. EWször csak 
halkan zsongott. aztán egyre erősbödött. Késöbb hl'töltötlt• a 
szobál. Kitágította a falakal és mint valami hatalmas, egl't n•rii 
kórus zengett-zúgolt a lelkéhen az új szonáta: ürökké\'alúsitg . 

.-\ kis szoba templommá lett. P. Konstantin .oltárra h•ltt· 
az égő áldozatol: a szonátáját. 

Igy halt meg a Kálvárián P. Konstantin. Es így támadt 
fel a szonátáiból P. Konstantin ... 

Fr. Pelbcírl. 
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Isten dicsö~égét·~· és a hívek lell<i épülését mind,johhan szet·ebiök munkál
ni. Ezé1·t vasárnap és ünnetmap templomunkhan a tizt~negy órai szentmi
sén mindí:.: énekelünk: gn•gol'ián kűrálisl. klasszikus polifóniát, mai nagy 
magyat· művekel, a ~lagyat· Cantualt.• és a Szent Yagy, Ut·am! énekeit, 
~\laj-os páterünk hozzáértö és lelkes vezetésével. 

Okl. G. A mai gy:íszünnepcn elsősorhan a szovjctfronton elesett és 
megsebesült derek honvédcinkt-e g-ondolm1k. Ilisszük. hogy vérükből ki 
fog nyílni az új magym· élet! 

A kassai jezsuita hölcscleltan-hallgalóklól levelet kaptunk. Igen, testvé
reink. a kispapi eg~·ség a mi nagy gondolalunk is! .Megvalósítjuk! 

Tamás lestvérünk ismét elhagyott bennünket. Szentkúton fejezi be 
utolsó teológus évét. Xchéz voll a b(tcsúzás. - sc baj, legközelebb, má1· 
mint papot üdvözölhetjük 

Okl. 8. űszi kit'ándulás az .. \nn:ícskához .. \'ídám énekünk és a hullú 
l'alevelelc nagy ellentét. Kell t~z nag,\'On. Szeráfi Atyánk óta ez a kötelessé-. 
günl\.: ellentétet v:ígni a pl'lyhi"ullséghe. meggémhet·edéshe: nyíljon ki a 
lélek! 

Okl. 1 t. Szüret itthon. Kicsil sm·anyú. dc manapság? ... 
Okl. 15. Füti.~=t . .1/onostory fJI't~po.<~f úr hitott ma vendégü} mindany

nyiunkaL szüllcjéhen. Kt.•dvcs küzvellenségével kitünő hangulatol teremtett . 
• J ól r{mk cslclcdett. mikor énckszó\·al t!s a sz~ p délután gazdag emlékével 
hazafelé' indultunk. ~lclt.!g J\öszönel érte Prépost urunknak. 

Okl. Ui. Flíatycínk óhajára megalakult a Harmadikrendi Bizottság. 
\'l•zelőj:! Pell1árt t. Tagok: Gotítfl'id. Okl:h·, Géza és Anyos testvérek. Az 
fl:,!y égetően fontos .. iú munk:.H testvérek! 

Okt li. Tridumnot kezdtünk a missziúkért. A háború ugyan elvágott 
Wlelek. messzi kínaiak! De imádságunk. előtt nincs sem dt·útsövény, sem 
hlokád, - fölkeressük mindegyikíítöket! 

Okt. 19. llissziós vasárnap. A missziós szakosztály díszgyűlést rende
zett. A Kis-kar Palestrina diadalmas Krisztus-Király köszöntőjét énekelte. 
f'mwpi beszédet Mihály t. mondotl. Ezuhín János t. vonóshármasa kt"·t 
könnyed simajúrású dalt adott elő. Gottfrid t. az Egyház győzelméről éi·
t{'kezett. Yégezetül Halmos négyszólamú Jubilate Zsoltára tett az ünnepségre 
l•oszorút. · 

~:~\ Fííiskola missziós gyíílésével az clöl.:észítő három nap imája mel
lé szcrényl'n odatette munkájál is. :\z élet ámmában akarunk állni és járni. 
még azzal is. hogy szcn•tjük a missziút. (.ll'h'YZÖköny\'). 

Okl. 2:t Provind:ínl.: védlíswntjL·nck üncnpén kétszeres huzgósággal 
imádkoztunk édt'l-> Jll"'\'inciúnkért és azét·t. aki a provincia mindcn gondjál 
viseli: .<~::erdő Fű~li!Jánkért. 

Okl. 21. :\ l'clsíív:'lrosi mozgúban megnéztük 1\.l'isztus Párizs vadoná
han c. t'ilmet. Nagyon együltéreztünk a kíUvát"'s a1>0stolával. Sőt - nem 
restelljük megvallani - olykor szemünkbe kívánkorott valami - hiszen 
ez lesz talán a mi életünk is ... 

Okl. 25. P. Kapisztrán pasat-éti házfőnök atya és Gilbert atya ajándé-
l•:ít meleg szívvel köszönjük. · 

Okt. 2i. Füatycínk két pál~·ázatot hirdetett meg a Klel'ik:Husban. 1. 
Svachulay Sándor: A természet aviatikusai. 2. Dr. Gaál István: A föld 
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és az éle l történele. Kidolhtozás: M it n~nnék he apologetikámba beUSlük,. 
milyen természt•tludomimyi, hi»ll·seleti és tt~lógiai tév.t•cléseliet találtam a 
könyvekben? Pályadíj 20-20, illlelve 10-W P értékíí könyv. 

Okt. :JO. Szt>rt•W /nel' atyánk idöszc•·íí k6h•ajándéli:il nagy örömmel 
fogadtuk. 

Okt. :H. Kilenc napos á j tatoss:íggal liésziilün k t•szmt"nyfmk: B. Duns 
Scotus ünnepére. Xagy Doktorunk metalizilmi im:ídság:íhól olvasunk min
den nap. azután szcnttévat:ísM·•·t künyin·günk. 

Nm·. :t Halottak napja. Idén is liimentünk a lcml'iőhe. ~éha talán 
soklml töhhel tanulhalunk a halottalitól ... 

Nov. ll). Fiíatv~ínk természt>ttudom:ínvos l•ünvvsorozattal lt•pett meg 
ma • hennünkt•t. Mt:le,!.( szívvcl köszün.iük. · · 

~ov. 7. :\lásodik rt•lmlll'kciós nap . . 1/agis:ter .ltfJtínk az Istenhez, em
ht•rtestn•rt•inkhhez és a ft•r't•;u•t•s cszmt"nyhez val(, viszonyunk kímélyítésé
vel CI'Ösítt•tlc !:ennünk a kispapi ünitulatol. 

Nov. 8. Egyh:ízirmlalmi lslwl:'mk B. Duns S('olus Júnos tiszteletére 
díszünnepélyt rt•ndt~zt•tt. melyt~n a Hí liszt. lckloi·atyák liözül P. özséb. P. 
7.si!fmom/, P. .4/.:os é." P. /nel' is nwgjdcnt. :\lííw•· a \ki'l,·ctlw ~ö volt: 
Thermignon-Pclh:íi·t t.: Srotiat• Fili. h:ímmsz6lam\J himnusz. I~J:ekelte a 
Kiskar. Vezényelh' Scmjén t. Okt·h· t. Duns Srolus•·iJI olvasolt fel. Pelbárt 
l. wrsét: .-\ Szíízm~íriás Tudúshoz. Koesárd t. adta elő. :\Ieslerünlmek 
larthatjuk-<• . Duns Scotust·! <·ínwn tm·lnll t•lííadásl Csaha l. Schuhcrt 
Sliinddll'njt-t és Bt't•tho\'Cll T1·oj:it. Elííadla .l:ínos t. Yonúsnl-gyese. Az 
isteni l-s t•mhl'I'i akarat mh·olta Duns St'o:usn:íl. Fcloh·asta Szörénv t. 
\'égt•zciül Koz:íky: O Patt•r. Dux tnonun. - Út•gyszúlamú antifónát ~ulla. 
elő a Kislmr. A g~·íílést t'iítiszt. P. O:."N' nwlt.',!{ sza,·ai z:írlitk he. 

~o\'. 9. X agy iiriimnap a Klt'I"ik:ítushan: di:íkonus délvidéld testvérün
l~et ma szcnlelte pappá ke:mt·lmes Ptispt'il: atyti,lk. Tamás és Pt•lhi'trl t. a 
a m:ísik liél kisellh rendet n~ttc t'el. -- :\ Juhilale zsollál"l"al vezettük he 
P. Imrét szohájába. hol a7. asztal helyén tündöklő olt:ír· mgyogolt kehely
lyd és kinyitott misckünyn·i'l. Fert•nc l. Ion·() köszünWjt• ul:"m az eszményi 
i'<'I't•nct'" papról oh·asoit t'el Töhötüm l. llagy;nn:ínyossit váló papköszön
tönkkel: Liszt: Vigy :izz az é,.~i jclrl' ~ nt-gyszúlamú kóru:h·al húcsúztunl.: cl 
a boldog kisatyátóL Az ént•!i ,·t-g~n m:Íl" magunknak hm·sogluk: Fel h:íl 
Szenllélt•k népt•. az é~re nézz, ne l'él,j, má•· múlnak az :'1rn~·ak és tíínik m:ír· 
az éj!» :\li pedig úgy ért•ztük. t•gy Jolikal ismét köz4.•lehh :Hlunk az olt:í1·hoz. 

Fülis-:t. Polikcírp atydnk ma mondolla el ezüstmiséjét. Buzgón imúd
kozlunk érte: tartsa Isten ml-g !->Oldig a gyt.•rlyalal·tún. hogy ,·il:ígoskodjék 
minkcnkinck. 

~ov ll. Kalocsáról levél .iütt: munkáljuk együtt a kispapi egységeL 
valóban erre igen nagy szükség van. A ny{u·i lelkészképzí)-tanfolyam meg
tanított rá! ~li is lenne, ha ú~•y igaz~ín üsszdognánk! Prúlníljuk meg! 

X ov. 12. St•rkenj t'<• l kc.~yt•s nép. mosolyog a bajnal! Aml•nnyi 
rüszill \'an a tarka mcziíht.•n. annyi illd~ís szi'tlljon :\ll•sterünk fcjér·c.. Igy 
zengett az ének ma kora ha,jnaltúl. A szenimiséhen azul:ín mindannyian 
körülvettük az oltárt és kértük-kérleltük a földreszálló Istent, kisérje J/a
giszter Atylink mindcn lépését továbbra is áldásával és kegyelmével. ~s. 
százszorosan kisérje. amikor értünk: a jövendő új magyar barátokét·t dol
gozik! -- Szentmisc után tovább harsogott az ének. Azután zenekar, újból 
éoekkat·. Attila t. szavalat, Scmjén t. mcleg fölolvasása, Csaba t. szavaló
kórusa harsogott. Igen, mcrt az únnt'J>ell és ez a nap - a miénk! 

Levelef J..-aptunk P. Kerkai Jenő S. J., a Kalot ors:. elnökétiJI. Fel
csillanó tekintetlel róttuk végig a sorokal: dec. 11.-én körünkben üdvözöl
hetjük, mint Kalot~löadót. Kinek köszönhetjük? Föatyánknak, aki szin
te minden álmunkat megvalósitja. 

Nov. 15. Főtiszt. P. ~venyhérl lt·ktor atydnkal ma avatták a bölcselet-



tan doktorává. A Bölcsessé~ Lelkének áldását kivánjuk további munkújára. 
lsten éltesse Rendünk és ifjús:.lgunk javárai 

Nov. 16. Imre atyánk ma tat·totta első szentmiséjét Zcntán. Szónuka 
P. Ozséb volt. Távolságban ugyan messze, lélekben azonban ott voltunk, 
vele ünnepeltünk. úgy mintha mi léptimk volna oltárhoz. Sok papi ke
kegyelemért imádkoztunk. 

Nov. 20. Régi reményünk heteljesült: jót. P. Provinciális!, Egyháziro
dalmi Iskolánk Fővédnökét köszöntheltítk! A gyűlés keretében tartotta 
meg FlJatydnk nagy előadását: «Extra Ecclesiam nulla salus!» Felfénye
sedett ellSttünk a nagy tétel a dogmatika és pszichologin sugárkévéjében. 
Emlékezetes lesz mindíg ez a napl Ekkora kitün.tetés mé~ nem ért bennünket! 

Főatyánk kaput nyitott. Nyomában megindulnak az előadások: or
szágunk nagy vezetőit sorra felkérjük: mutasák be a magyar nép: a fel
nóttek, az ifjús~íg és a .,zyermt-kvil~g minden bl\_ját mert mi két kézzel 
akarunk ~giteni! 

Köszönjük szerető Főatyánk. hogy ezt is megérhettük! Igér jük, hogy 
meg lesz az eredmény! 

Nov. 21. Magiszter Atyánk másfél hónappal ezelőtt meghirdelett pú
lyázatának, - Egy nap életünkhől, és A ft>r<>nces kispap magyarsága -
eredményét közölte velünk. Az előbbit 16-an, az utóbbit 4-en pályázták meg. 
Egy nap életünkből: Első lett Zoltán l. pályázata. 2. Semjén t. 3. Töhötöm t. 
A ferences kisp~p magyarsága: 1. Semjén t.. 2. Gottfrid t. Magiszter atya 
Zoltán t. pályázatát 20 P-vel. a többit könyvekkel jutalmazta. 

A dec. 9-i diszünnepély már megjelent a látóhatáron. Ha bejönnél a 
Klerikátusba, azonnal észrevennéd. Egyik teremben az énel•szólamok . gya
korolnak, a másikból a h«:gedű cincog, bőgő .brummog és cselló énekel. 
Aztán csend. FIJtiszt. P. Ako.<; lektoratya kemény, de jóságos szava fi
gyelmezteti a hegedűsökel vagy a brácsást a becsúszott ; hibára. 
Aztán újból megzendülnek a '·húrok . . . Egyszerre csengetés: próbál a 
szayalókórus l t Fr. Zoltán krónikás. 

r·-··-··-~:::~·;~::~~:::::;-·-··-·,1 
l Sok az írnivalója? 

KöruayCue munlcdjdl á "etJYen 

moclnn laorclozlaat6 vafY Irodai {r614pet l 
m•a;ra• felt~telekkel! Hec-.fzllat' e~1! 

Kérjen aJánlatot : 

Vajda Zoltán ~6zsef" 
fr.SK~P ~~~ sz6moi.S&~P keresked4 e~p41. 

Ki•pest, Klapka-u. 3/ a. Telefon : 149-303. 

Felelős kiadó: Hittudományi Főiskola Gyöngyös. 
Kaplatraa-N7omda. V'c. 116vezet6: Farkau Károl7. 
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