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1942 m6rciua. XVI. évfolyam. 1. 

A6YAH UMBRIA 
A FERENCES KAPI8ZTRÁN•RENDTARTOMÁNY IF.JÚ8ÁGÁNAK 
évNEGYEDES FOLYÓIRATA.- 8ZERKB8ZTIKa A GYÖNGYÖSI TBOLÓGUSOK 

Hivatástudat- papi eGYéniség. • 
Főtisztelendő P. Provinciális! Szerelett jó Föatyám! 
Kedves Vendégeink! 
Szinte hallom kedves vendégeinknek felém röppenő, tü

nödö csodálkozással és bizonyos fokú sajnálkozással teli kér
dését: hogyan lehet az, hogy csak itt Gyöngyösön is ~3 fiatat 
l'gészséges férfi lélek zárkózik el a kolostori falak mögé? H n
gy an lehet ez? Hát ök nem kivánják az életet a maga szépsé
geivel és ezerszínű örömvilágával? Nem akarnak örülni, élni~ 
boldogulni? - A kérdésre kérdéssel felelek. Kedves Vendé
geinknek csodálkozására még nagyobb csodálkozással kérde
zem: csak ennyien vagyunk? A Kapisztrán ferences tartomány
ban csa~ 43 ifjút hívott volna most az úr? Hol van a többi? 
hol :Van az a sok-sok derékbatört, esetleg még csak útra sem 
indúlt ifjú lélek, akiket magának választott az lsten? Akik 
hivatást kaptak? hol vannak? 

Az Isten: is értelmes lény, kedves Vendégeink, sőt maga 
a W.Szta értelem! Tehát az Isten is gondolkozik! Elképzelhel
jük-e hát akkor Róla, hogy ma, amikor minden téren, még a 
sátán területén is több-és több munkaeröt állitanak szolgálat
ba. éppen az Isten ne gondoskodnék megfelelő számú munkás
ságról? Hogy O ·megengedné a visszafejlődést és a munkáscsök
kenést? N em! S a valóság m~gis mást mutat: csökkenő irány
zatol állapit me_g. 

Miérl hát? Mered elénk a kérdés. Miért?, kedves Ven
dégeink. Azért, mert a mai ember nem képes összeegyeztetni a 
papságot a modern eszményekkel. .Nem látja meg benne a fen
ségest, a csodálni valót. a köznapiságon túl szárnyaló i.gazi 
ideális vilt\got. Nem veszi észre, hogy a papi élet éppen azt rftiti 
ml!gában"' ami után egész léf\Yével vágyik: a többélevést a ve
zetést, az irányitó szerepel. 

Mert ma mindenki hivatás~, elhivatoltságo~, hivatástuda
tot érez magában. Mindenki tenni, alkotni, menteni akar. Külö-
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nösen az ifjúság! Ezért ideálokat, eszményeket állit maga elé. 
Tipusokat rqjzol Ineg, akikben összpontosítva együtt látja a 
maga számára szükséges vonásokat, erőket és alkotásokat. Akik 
a a~egszebben fejezik ki és valósítják meg az· ö vágyait, akikben 
magára ismer. Akikben saját magát állítja bele az élet valós 
áramába 

Alig egy-két évvel ezelőtt soför-t!,pusról beszéltünk. Ha jel
lemezni akartuk modernségünket s valamiképen kifejezésrt~ 
akartuk juttatni új irányunkat, azt mondottuk: a modern ifjú
ság eszménye a sofőr. Volánnál akar ülni ö is, keményen meg
markolva azt, hogy biztosan irányítsa életét. Ne ntenjen Sl' 

jobbra, se balra! Csak a célt nézze! Csak azért dolgozzon! Csak 
azt fürkésszel Csak az legyen programmja! - Ma már ez a 
típus is kevés! Több kell! Eszményibb kell! Kérdezzék csak meg 
kedves Vendégeink serdülő fiaikat, mik szerelnének lenni'? ~ 
mit válaszolnak? 
Pilóta ... Pilóta... Pilóta!. Szárnyalni a magasságban, a t'l•l
hök felett, dacolni a viharral. eltiporni az ellenséget, s diadalra 
vinni egy célt a haza megbízatását - ez a mai ifjúság vágyai
nak netovábbja! Pilóta! S ragyog a szemük s fenn érzik magu
kat. Egyedül, megfeszílett erőkkel, küzdelem, harc közepetle. 
de mérhetetlen magabízással! 

De kedves Vendégeink, a pap is ilyen pilóta-lélek. A .lHJP 
is iszárnyaini akar) a pap is harcolni, küzdeni'l. tomboló vihart 
legyűrni, ellenséget tiporni s következetesen a pap is győzni 
akar. A .Pap is felhők felett röpül, maga alatt liagyva az élet 
mocskát, piszkát, a mindennapi élet büngözös, áporodott le
vegőjét. A papban is akarások feszülnek, tervek születnck. 
energiák halmozódnak A pap is csak egy célt fürkész, s kemény 
marokkal vezeti hivatása gépmadarát a kétségtelen diadalra. 
1\Iert benne is él a töretlen hivatástudat! 

De mi az az erő., - ötlik fel kedves Vendégeinkben ~~ 
kérdés, - mi az az erő, amely képesíti erre a papot? :Mi ad 
neki ekkora öntudatot és lelkesedést? Mi formálja így egyéni
ségél? Hogy hivatása, - ebben senki sem kételkedik. Azonban 
most éppen az a kérdés, hogyan támad ez a hivatás-tudat'! 
Mi a papi hivatás genezise? Egy remek mondást idézek fell• ll ül: 
. Oltess el magadban egy gondolatoL s az nígyódássá l'og ki
nőni. Dllesd el ezt a vágyódást, s tetteL fogsz aratni. A tl'ttek 
gyökeréből hozz~íszokás. megszcrelés sarjneL a megszl•relés jel
lt.,qnmé'l. karaktcrré fl~lödik. S vé,.~ül a kara.kler 11yomálHlll ki
alakul életsorsod is:,! (Sac l'inl'n Gedanken und du <"rntcst <'ine 
Begierde; sae eine Begicrde, und du erntest eine Tat; sae eine 
Tat, und du erntest eine Gcwonhei~; sac l'ine Gewonlll'il und 
du erntest einen Charakter: sae einen Charakter und du erntest 
ein Schicksal!) - Ez a papi hivatás titka: gondoljon csak néha 
napján a papi élet fönségességére az a tellre ,.~ígyó ifjú s az 
isteni indítás folytán már vágyódik utána. .\ vágy leltl't szül. 
vágya szerint cselekszik. A tl'lt nwgszokásl léle.síl. ;t mtlqszo: 
«ásból pedig kialakul életsorsa: a fenségl'S papi élcC Ez a 
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kiindulás. ez a szárnypróbál_gatás, ez a papi hivatás megszüle
~ése. Mert ne gondoljá.k, kedves Vendégeink, s főleg ne gondol
JU azt az ifj~ág,. hogy a papi hivatás okvetlenül minden eset:. 
ben rendkívüliséget, az Istennek személyes felszólít~sát jelenti. 
Hányszor látunk tépelődő ifjú lelkeket, akik szinte sírni tud
nak fájdalmas tehetetlenségükben, akiket visszahökkent a papi 
úttól az a bénító gondolat, hogy nem találnak magukban semmi 
r~ndkívüli vonást, hogy közönséges emberi egyéniségek, mint 
anyi más ... hogy esékeny, törékeny, a kikezdések és nem a 
:bcfejezések emberei ... Igy legyenek ők közvetitök Isten és az 
emberek közölt '?~ Nem! S talán inkább visszafordulnak ... 

Pedig, kedves Vendégeink, a papi egyéniség nem kí
ván olvadozó lelkületet, nincs szükségk~pen kapcsolatban hódí
tó külsővel. felülmúlhatatlan tudással. .sem hihetetlen össze
köHetési hálózatot kiépítő szervező erővel. Téves az az álta
lánosan elterjedt felfogás, hogy csak az való papnak, aki fél
refordítja fejét imádság közben, vagy aki gyermekkorában Jézus 
nevét mondotta ki először. Megkevésbbé áll m~g az az állítás: 
hogy életre való, okos, egészséges, vídám fiú nem mehet el 
papnak. Már miért ne? Hát az Isten szolgálatára a gügyék és 
tehetetlenek valók'! Nem! Mindaz, mindenki, akinek akaratát 
erre indította az Isten. l\lerl a papi egyéniségnek emberi olda
lát tekintve - csak egyetlen egy alap jellege, követelménye van: 
az erős akaratú hivatástudat! Az elhivatottság érzése! A dol
gozni akaró, fáradhatatlan akarati élet! Mert akarati élet nél
kül nincs erősködés, nincs nekifeszülés, nincs célba-jutás, már 
pedig a papi élet állandó feszülés. Tehát ez az akarati élet első 
sorban a pap sajátja és jellemzője. Ezt pedig minden ifjú lé
lek képes kitermelni magából. 

Kélségtelen azonba·n, hogy sokszor valóban bénító gon
dolatként nehezedik az ifjú lelkére a papi hivatás és kötelezett
ség tudata. Valami «tremendum .. (Ar. Szt. János). valami .meg
remegtető és visszariasztó vonás az, amely belemarkol az em
lwrbe ... .\ pap magasabban áll mindenkinél. Az élen jár és 
vezető szerepel tölt be. Hivatása, hogy egybekapcsoljon, ösz
szeforasszon két világot: az istenit és az emberit. Ezért úgy 
kPll iránvítania hivatása gépmadarát, hogy azzal valóban ka
poes leg);en az Isten és az emberek között: maga is eszmén_yi 
pgyéniség legyen! 

De, kedves Ycndégeink. mégis fölösleges itt mindcn agsá
Hoskodás A kételkedő és kksinveskcdő lélek nem tud alkotni, 
~l'lll él ·hivatásának biztosíló 'tudatából, fél-ember és törpe 
léll•k marad. Nem tud száguldani. Nem tud sas módjára ki
ll•rjesztctt szárnnyal, napbanéző szemmel, veszélyeken diadal
maskodó pilótás lélekkel a szenvedélyes, de már a hivatástu
dattól szenvedélyes Péterek és Pálok, Ágostonok és Jeromosok, 
Assziszi Ferencek és Kapisztrán Jánosok, Temesvári Pelbár
lok és Laskay Osvátok, Tomori Pálok és Zadravecz Istvánok 
n\·omába száguldani. Nem döbben rá arra, hogy azokban a 
b~·nsőséges, meghitt években, amelyek a szeminárium kq.pujától 

3 



elvezetnek az oltárig, két ·mozzanat, két erőtényező dolgozik 
minden kispap papi egyéniséggé való ·átformálásában:. saját 
természetes képességei és az isteni kegyelem. A kettőnek közös 
eredménye lesz majd a papi szép egyéniség kialakulása. Igy 
volt ez az első kispapok, az 3J>Ostolok szemináriumi életébt.'n_. 
a Krisztus mellett eltöltött három esztendő alatt i~.., de igy volt 
ez Rendünk nagyjainak alakuló éveiben is. 

Talán sokszor találkoztak már, kedves Vendégeink, egy-egy 
jó pappal, egy-egy jó franciskánussaL Ugy beleivódott lt>l
kükbe az emléke s talán néhanapján el is tünödtek már ma~ 
gukban: Istenem, de jó pap is volt! Bár maradt volna mindíg 
a miénk! 

Vagy gondoljunk csak egy Assziszi Szent Ferencre, t.~g~· 
Kapisztránói Szent Jánosra, egy Alkantarai Szent Péterre, egy 
Márchiai Szent Jakabra, egy magyar Temesvári Pelbártra, T o
mori Pálra, v~gy egy második m~_gyar Ka,Eisztránra: P. Zad
ravecz Istvánra. :; azonnal felmerül bennünk a I}.Yugtalan ki'I;_ 
dés: miért lettek ezek ilyen nagyokká? S miért épek ők lettek 
ilyen nagyokká? Hiszen mindannyian lángoló, szenvedélyes 
természetet hordtak magukban. Hogy miért? - Az Ist('n dolga 
kedves Vendégeink. l\lert kétségtelen, hogy nem sajnálta tőlük 
kéjb;.élmét. Nem vetette el a természetes erőket, hanem "inkább 
felhasználta öket. N em vetette el a természetes erőket, hanem 
inkább felfokozta, isteni gondviselö erejével átváltotta, meg
nemesítelte, s igy építő munkába. a maga szolgálatba állította 
a~okat. S mivel ök maguk is tudatosan, akarati életükkel mun
kálkodtak azon, hogy természetes képességeiket lelki területen 
értékesílsék. számukra valóban a pa.ppáalakulás id~e volt a 
kispapi évek sora. A két erőtényező: az Ist('n ke_gyclme és a 
maguk természetes ereje hézagtalan összmüködéssel élhareos, 
munkás. ~csoda szép papi egyéniségekké formálta ők('t. 

De az ö példájuk, kedves Vendégeink, remek minla min
den mai kispap számára is. Mert nekünk is ez a célunk: papi 
egyénisségé akarunk lenni~ A mi lelkünkben is benne él, bennl' 
izzik a mai ifjúság sóvárgása, törekvése a többre. a nagyobbra, 
a pilótás szárnyalásra. De ez a szárnyalás eszmék gyözelmét>r·L 
küzdeni tudó kiegyensúlyozolt egyéniséget, lelkesedést. liizPl 
kíván. A tűz azonban arra való .. hogy égessen, nem pedig, hogy 
kialudjék. Következésképen a kispapi egyéniség erői is mun
kára, nem pedig kiirtásra van hivatva. És épen arra valók a 
kispapi évek, hogy megtanítsanak bennünket pozitiv munkára. 
hogy meglássa az a kispap, döbbenjen rá. pogy ne esak gyom
láljon s első sorban ne gyomláljon egyéniségében, hanem sok
kal inkább transformáljon. Ne (rtsa, ne rombolja, hanem inkábh 
nemesítse erőit, állitsa azokat hivatása szolgálatába, hassa ~1l 
elhivatottságának átélt és kijegeccsedett tudatával. Vonjon min
den erőhatást egy központba: az öntudatos,. kegyelemmel együti 
dolgozó akarati életbe s ha ezt tnegtette, higyje, hogy az Islt.•n 
kegyelme remekül elvégzi majd a transformálást: lermészeh·s 
képességeinek megszenlelését! Mert ne feledjük el, hogy 11<'111 



nti lesszük magunkal papokká, hanem az Isten az, aki papokká 
tesz minket. Tehát természeles adottságainkon túl adjunk he
lyet életünk, papi egyéniségünk alakításában az Istennek is! 
Engedjük működni erejét, tegyük élettényezőnkké szentséges 
kt•gyelmét! Álljunk bele a kegyelem erőterébe! M:erl a kispapi 
lélt•knek mégis csak ez az alapképletc. Ez teszi öt tölgyfa-jel
lPmmé, papi karakterré, emberfeletti, égbe-szökö nagy erövé, 
ez leszi őt pappá, az Isten papjává. 

l\li, ferences kispapok is erre vágyunk, erre készülünk. 
Ez ég lelkünkben: pappá lenni, az Isten papjává! Sz inte érez
zük, hogy a nagy papköltő a mi ajkunkról leste le a szavakat: 

«Minden fél-élet átkozolt legyen! 
N em kellenek a félszemű hunyorgók: 
Én óriásra nyitom a szemem. 
Hogy beleférjen minden, ami fény, 
És ami tűz, mind a lelkemben égjen. 
Átkozott, aki lehímyja szemét 
:f:s nwghújik penészps pincemélyen. l 

(SÍk: Mennyegzős éne~:.) 
Kedves Vendégeinkl A ferem·cs kispap kerekre karikázza 

szemét, hogy beleférjen minden, ami fény az isteni fényből, 
ami tűz a szeretet lüzéböl, hogy befogadja a kegyelmet s kiala
kítsa magában a kegyelmi, az igazi papi életet. S ha kemény 
hivatástudata, törhetetlen akaratereje bíztató jel volt az él
induláskor, lelkének kegyelmi verelezése szépséges jelt• a pap
páfejlődésnek most. 

Elhivatols:!gunknak egy-egy eleven átélés~it a szenlsé~házi 
magány, a lélek Isten-közelsége, az elmélked~s-szülte önm~gtá
rulás. őszinte látás és löbbrelörek,·és, adni tudó másokért-élés 
mindmegannyi állomása a kispapi lélekben végbemenő egyel
mi lörténést•k sorozatának. 

Ezért nem állhatunk meg és nem lehetünk félélelűek X cm 
húzhaljuk össze szemünkel, ha Istenre nézünk! Tágulni kell 
unnak a szemnek, karikára kell nyílnia, hogy beleívódjék maga 
az Isten! 

S ez a mi kispapi életünk kegyelmi lényege: szembenézés 
az Istennel. S ''nnek a szembenézésnek állandósílása, örökké
létele. hog,\· ű halhasson, dolgozhasson bennünk. Ez a szem
henézés az é\·ek haladtával esak mélyül. kiépül. küzelhozza .. 
helénkhozza,. öntudalosHja henuünk az Istent. Ez zárja le azt 
a folyamatol, melynek eredménye, végkifejlele: a pappászen
tt·lés. 

Kedves Vendégeink! Pa.ppászPntelés ... első szentmise ... 
szülői boldog könnyek ... fiúi áldás ... Valahogy önkéntelenül 
is hevest'bbt•n dobog az ember szíve még a gondolatára is. 
Hút még a valóságára, a meglörténlérel Tessent•k csak elkép
zdni a maga elen•n valóságában cg,\· képet: fiuk az oltárnál .. 
gyönyöríí miseruháhan első szentmiséjél mulatja be ... Onök., 
kt·cln•s Yt•nclégPink l<ünn,\·es szcmnwl kísérik mindt•n mozdula-
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tál... S büszkP öntudatlal gondolják magukban: ime, a mi 
fiúnk! Aztán elérkezik az átváltoztatás: az On ök fia, aki lt•sl 
és vér az önök lestéből és véréből, kimondja az isteni szavakal ': 
Hoc est enim corpus mt•um: Hic t>st t•nim calix ... Ez az t' n 
testem: t•z az én vérem kelyhe ... S lehívja Istent az oltárra 
közénk. 

Kedves Yt•ndégt'ink~ XPm remegünk meg ekkora halalom 
nagyságától? ~em érczzük a papság páratlan fönségél és C'so
daszerűségét? Egy ember, P gy por ember, t•sclleg éppen bűnös 
ember parancsol az Istt•nnck! S az Isten engedelmeskedik neki. 
Egyetlen szavával bezárhatja az Istent abba a pieinkl· febt-r 
ostyába és J> ár cseppnyi borba. }lég kimondani is nehéz. de i l L 
a pap, az t•mbcr uralkodik az Isten fl'lclt! ~[ondják. kedves 
Y endégeink van ennél nagyobb és fenségesebb halalom '? ~fu
tassanak nekem csak eg,n•Uen egy politikai halalmass:l.got, aki 
nem némul cl és nem törpül semmivé az Istennel szembt•n ~ 
Ilyen nincs~ Lehet ilt hatalma~, dc Islt•nre néZ\·e esak a p~1p 
rendelkt•zik paranesszón1l! G~·őzlwl itt, dt• bűnöket esü~~ a pap 
bocsájthat... Alkothal sokat. dc.• örök üdvösségünkl'l mé~is 
csak a papon keresztül munkáljuk meg. Egysz{n·al: lPlteL föl(ii 
nagyság, de a _pap mindíg nagyobb nála! 

Akkor, elsömisén vaJahogyan cgészl'n mclc~wn érezheti Pzl 
az ember, me rt t•gészcn közel ér·zi magához az J sle n kegyl'lnws 
kezét. ~lcgittasul a kl'l.!yl'lem mámorában. Xitu·s gát. nin<"s 
akadály istenszcrehni éJetében: fakad, bugyog a lélckforr~ís: 

l~n a kd~·lll'nwl fenékig iszom. 
~lind a kél karom ölclésr·e tárom. 
~lindt•nl, ami van. mindenl. ami jön. 
~lindenkil idelenn és odafenn: 
Jegyajándékul nekem ad a Párom. 

~linden az cn,·ém és bennem a Minden. 
üssZt·fog minclenl t•z a szerclem. ·· 
Testvérem mind, kinek sze nt az éld. l: u. o.' 

Inw~ kedves Ycndégeink. ez a kispapi élet. a papi t•gyem
séggé-formálódás lezárulá~a: .: ~lindcn az enyém és lwnncm ~• 
~limlen . Bennl' van az lsll•n Lelke. vclt> van az ü kegn•lmcs kt•
zc~ P:tppá h·ll. pappá ll'lle az r·,:. homlokon esúkolla. magúhoz 
i'llt Itt>. Ezt a csúkol. (•zt az i"llt>ll!sl. t>Zl a lühh t-s szt•hLt!it'h~"t'lllli 
(·Jelel úhl'li most már :11. l'lllhen•ktwk: ldwt papjuk~ l,mítú
juk. mindcnük! 

Tünödii esodúlkozással. szúnakozú ri>sz,·élld tekinlenek-P 
még fpl ránk, kedn·s \"t>ndégl'ink '! ~londják-l' mé_g, hogy kút· 
értük. Jn ert derékba tört.. szürn~·szPJ.{l'll, holdogsúglagadú a m i 
életünk"! X cm mondják. Ugyis hi:íba mondanák... ~h·rt az 
élet boldogsága minclíg azon t'onlul meg. hogy mil~·cn élelide:'tll 
tűzött maga elé az cmhct·. s hog~· nu•nn.virt> közelHí és valósítja 
azt nwg életével. Xo. és a mi éll'lidPálunk "! Tudnak l'nnél szeh
het mulatnL kedn·s \"t•tHlt'•gpink ·! :\"cm~ Ez a legmodernebb: 



kielégíti' szárnyalni akaró Y ágy ainkat. Igazi pilótává tesz! Ez 
a legmodernebb: kielégíti szárnyalni akaró vágyainkat. Igazi 
pilótává tesz. Ez a legimponálóbb: a markáns egyéniségek élet
területe! Ez a legszebb: az Istenhez-törtetés nyílegyenes útja. 

S míg Ibsen egyik drám4jában az életideált élethazugságnak 
neYezi, mi életünkkel bizonyítjuk: a papi életideál a legszebb 
valóság! A kételkedők nézzenek ránk és tegyék félre kétel
kedésüket Lássák meg szemünk csillo$,ásából, h(}$Y mi énekel
jük az új élet, a szebb élet i,gazi dalat! Hogy nu tükrözzük a 
tiszb; örömök mosolyát: 

:Én tükre vagyok minden mosolyoknak, 
I!n azért élek, hogy visszamosolyogjak. 

Yisszamosolyogj ak mindenre, 
Yisszamosol_yogjak az Istenre!» (Mécs L.) 

A láng. 

l\1indennap gyujtják mise kezdetén -
Pirosló vággyal gyullad föl a fény. 

Csak kis gyertya: egyenes, fehér -
Lángjába egy világ belefér. 

Ali szótlanul, mint néma bámulat 
S fényével biztatón fölfelé mutat ... 

Egyszer csak megszólal csendesen a fény, 
Mint újra-lobbanó, biztató remény: 

Csak égni-égni, újra, meg újra, 
Hajnalra vágyva s bíborvirradóra. 

Csak égni és vágyni és mindíg csak égni 
S egy világot lassan fogyva megigézni ... 

f:gni egészen míg csak le nem oltnak 
Es erőim csendben hamvadva lerogynak. 

Fr. Pelbárt. 

Fr. Csaba 
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A Harmadik Rend és korunk . pápái . 
. \m~km· a Harmadik Hl•ndr·()J tarnrlmán~t írunk. mel~·ben azt akarjuk 

\IÍzsgálni, mil,,·en hatással lehet uapjaiu,kra és nlit vitrllat tőle a ma 
t•mhere, azt hiszt~m, Ieghd,,esebben járur,k el, ha elmegJünk komuk nag)' 
modern pápáihoz. meg;kérdezzük öket, metm~·ire értékelik Rcnflünk har
madiik ágát? XIII. IA•Ó é.."' X. Pius, XV. Benedek és XI. Pius ítéletét 
lcsszü,k magunkévá. Értékelésük szet·iut visszük be a modern lelkipásztor
)codásba ,·ag~· zárjuk ki belőle. Tudjuk, benniik nem X. Y-ak szólaltak 
meg, hanelll az AuJaSzt>ntcgyház legfőbb tanítói. Érezzük, mindim sza
vulk mögött ~woo é\·es tapasztalat, tudás és szeretet rejlik. 

V:izsgálju.ik hát, miként hallatták szavukat a Harmadik Heudért. 
és mit várta.k tőle? • 

A 'XIX. század a hit<'tl<'uség és lelki sötétség korszaka. Ehhen a 
JtomálJbau g:yújtotta nwg a történelem eg~·~k legnag~·obb pápája. XIII. 
Leó Krisztus fén~·ét és ,·ilágosságát. Ileforrnot óhajtott. Ez az eg:vMlen 
-:!{Ondolat töltötte be egész életét. ~em tudott tö!e szabadulni. Hán~·szor 
vonult ,·égig ezzel az érzelemmel. --- mondja Prohász,ka - «ma.id mint jó 
pftsztor. a~i nyáját tereli. majd mint orvos, ki a sebeket kö!özi. m'ajd 
.m~ut az Apokalipszis augyala. ki elewn parazsat szór. h?gJ lelkeket 
K'·újtson >> .1 

1 Mi volt ez a tiíz. llll'llwl fén_Yt ~t.kart gyújtani az embt•riség sötét 
ldlí'i ,·iJágáhan? 1\linden<'k e'Wu az e\·angélium. Ut• utána a Harmadik 
Ht•nd. (( Meg,·a~-uk ~.'·özíJdn·. · - mondja a Szenta~'a I goo okfl)berében 
mondott fx.szédéhen hog.' Szent Ferenc .\1,\ánknak ez az intézmén)·e. 
ha az emher jól megfig,,eli - és kötel<'ssége is megFig~·elni - g~·ógyít-
1tatja ki az emberiséget azokhól a hajokhúl. mel.Yek korunkhan v~
si\kig elg_Yötörték. • :! 

XII I. Leó azonhan nemcsuk íg_, ~ondolkoclott. hanem e sze ri nt cS<'Ie
lkedett is. I 883. mitj. 3o-im kiadotl ,; .\list•ric.ors Dei Filius kezdetíí 
constitutiojával jóváhag_' la u llunnadi,k Hend m·~~újított szabitl~-itt, mel~·
IK•n a kor kö,·etehnén~l·it felismet·ve újjászene!.ll' a régi szahályt. Itt akarta 
a ~z(•ntat.'a mt.•gn_yitni a f'Nellcl's i•lt"!et az egé~z világ számám. l>~· az első 
(os a második rendbe nem léphet mimlenki. Ide csak azok melwtnek. 
i\Kik(~t az f" r kiválasztott és hhott . .-\ Hannatlik Hem]; aptus l'Sl multitudini, 
: <t,kak sziunúra alkalmas és kön•tlwtíl él••tmód. 3 

.\z imí•ut említ<'lt constitutiouak kiadási é"ében)t'm 7.-én kihullgatáson 
i'o~adla a ~z<•ntnt.'a a í'et't'ncPs gent'rálisokat, ak1khe1. a köwtkPzií sza
"~kal inlí•zll': hozzúft~l.:. ~~~·nl F .. n•tH' u lúdaihoz tartozik. ho:,:\ a remi 
1paplagjai illtaL t'•s ahol ninesl'llt•k. liiági papok sPgítségi·,·cl rl;rjl•sszl-tck 
·~ hiinhánö~ n•tuljét. hog.' Szettf Fl•rt.•nclől és liiiünk kijelölt cé:t. a litrsa
clalom ja HÍ. l és a kt•reszti·t~,- t• ré n~ ek IIÖ\ekedését elét·jélek.l 

.\zt hiszem. <'Zlllún u pár sur után is tisztán láthatjuk. hog.'· \lll. Leó 
mit ,·árt a Harmadi}i Ht•ndlől t'•s nwnmir<' akarta azt hevinni a 'ilú!..•()l ala-
,kító és J'(•formáló nmnkújitha. · ' 

X. Pius e~~edíili ,komnk p<tpili közölt aki nem adalt ki körl1·H~~el va~.' 
dtlwz hamnló Pgész l'il:ígt•g.' húzhoz s1ólú írott l'llllúkt•f. mel}hen Ht•rHiiink 
hal'lnad.i,k it!.{itt állíbila \olna a ,-jlfl~ dt• . 

. \zonh~n llt'lll t•gn;zt•t· magasz'talta n ler<"i:írius cs<tl:'tdhúl :-;zitJ'Illazó 
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pápa írásban és szóban azt a mu11;'kát, mellyel a Harmadik Rend alakítja 
a v,ilágot. Cs~k a legfontosabbakat említsük. 

Ve~eiU~i pátriárka korábau kiadott pásztorlevelében. ezeket írja: a 
llarmadi,k Rend gyökeres orvoslást, gyakorlati és biztos utat ad az összes. 
IJllai bajqk ellen. lratkozzatok tehát be, ó szeretett testvéreim, a Har
madi,k Rendbe. 5 

r gog. márc. Ig.-én a Vicenzában összegyűlt harmadikrendi kong
resszushoz írt levelében így ny,ilatkozik: a Harmadik Rend, me\yet Szent 
Ferenc alapított, ma is csodálatos es~köz arra, hogy megjavítsa a né.Pek 
('l~kiilcscit. Ér> ezért. hol felvirágoztatásáll fáradoznak, ott egész biztosak 
lehetne;k. ho_.gy a kö_zösség üdvös~$ét mozdí_!ják elő. 6 

• _rjo9. apr. 2 J. -i, a ferences generálisokhoz intézet~ «Recte vos > 

~ezdetü beszédében többek között ezeket mondotta: nem kívánhatok job
hat és szebhet, minthog_y urinél gyorsabban ,kifejlődjék é.~ a társadalom 
testébe befé1;'kőzzék ez a Jézus Krisztus szellemével megegyező Harma
d~k Hcnd7 

Ebből a pár szóból IS láthatju,k, hogy X. Pius n~ munk~jából...
mel_yet íg_y foglalt össze: Omn5a reslaurarc in Christo, mindent meg
t"tjítani Krisztusban, nem zárta ,ki a Harmadik Rendet. Ellenkezől~. Ét
barcosoknak állította őket. 

X. Pius utóda, X V. Benede,k a legnehezebb időben kormányozta 
:'zeut Péter hajóját. I 92 I-ben a nagy világégést ,követő romok felett szó
lásra eme~kedett. .Építeni akart. Oc 11em kőépületeket, .mégcsak kőtcmplo
,kat sem, hanem a Szeutiélek élő_. elm·en templorn'tlit_, az ember"i lelkekeL 
Ezért adta ,ki a ,, Sacra p.mpediem ;> kezdet ű apostoli levelét, melyben rá
,mutatott arra a rombúló fegyverre, mel)- a világháború alatt és az a:d 
~követő é\·ekbcn mmhalmazzá tette a lelkek fenséges épületét. S ez nem 
\OÍt mús. mint a \·égtclen bírásvágy és az olthatatlan {éh·ezetvágy. De 
,:tzorwal r:ínmtatott a Szcntatya arra is, hogy a Harmadi.k ·Rend hi
\alott arra. hog,v példájával ,kezdje cl a világ újjáépítését. 

Szcnt Péter levelét idé.á. ahol az .\.postolfejedelem inti a .kercszté-
11) t,ket, hog~· jó példát adjanak a pogán~·oknak. :; Cselekedetekből me_gis
men-én tilt•,ket, dicsőítsék az lstent.,8 Hasonlóképen a ferences harmadik
rcudine,k - mondja a Szentatya - a hit törhetetlenségével, az erkölc.,ös 
élettel és fáradságot nem ismerő törtetéssel .ke:I a krisztusi élet boldogsá
gát szétpcrmctezni az emberc,k között. Ezt kö\eteli, ezt várja a Har
mad~k Heudtől az Egyház. 

J~z a rend nem a,kar mást - folytatja a Szentat.va - csak annyit, 
ho~y tagjait. a,kikcl a világ gondjai ezerfelé szaggatnak, a tökéletes ke
rl•sztén.' élctht•z vezesse. .\linden tagjána.k magán :letét akarja megjaví
tani. 1>1' l'ZUlún az eg~énc,k átal~1kulása magáral hozza a társadalom 
luisztushoz vczcté~ét is.~ · 

Ime, X V. Bencde,k a társadalom újjáépítésének alapjait a Harmadik 
Heudben jelölte meg. 

'' égÜl nézzü;k azt, me n nyire értékeli XI. Pius a Harllllldik Rendet? 
1 9 2, 6. áp1·:. 3o-án ~iadta a d\it~ expiatis >> kez?~_tű körlevelét. A feren~es 

csaladdal unnepcl tit a nagy papa. A lelke UJJOng. S boldogan tekmt 
~zent .\.l\á1~k Eg)·házáért élni-halni tudó, a szegénységből úrnőt vará
zsoló é....; Ö:mwgtagadásba elmerült lelkébe. Fénynek, világosságnak, napnak 
Jwvezi és Cclanoi Tamással mondj.a: «Sugárzott, mint a fénylő csillag 



az éj sötétségében és mint a slJétterült hajn,d a homály fele th. 
iUjjong és örvend a Szentatya e fenséges évfordulón és nem .kés

lekedik ezt az Egyháztörténelem örökké emlékezetes esztendejének nevezni. 
:De ez az ünnepi hangulat sem a,kadályozza meg a nagy terciáritL-; 

pápát, a legöregebbi.k harmadikrendit - miként m~gát nevezte - abban .. 
hogy több fejezetet ne szenteljen a Harmadi.k Rendnek. _ 

Bátran hirdeti XI. Pius, hogy «Ferenc egyrészt a saját testvérei. 
törhetetlen aposto~kodásával, masrészt a Harmadik Rend intézményével 
új, azaz teljesen evangéliumi formára megváltozott társadalom alapjait 
vetette meg.» 

A Harmadi.k Rend egyént szentelő erejét így hirdeti a SzentatJa: 
«Nemes* pápák, bíborosok és püspökök, de maguk 'a kir4l.rok é.; 
ur~lrodók, akik köziil nem egy a szen~ dicsöségében ragyog. lángoló 
lél~'kkel vették fel a Harmadik Rend jelvénJeit és az evangélium böl
csességét a ferences szellemmel szívtá,k magukba.» 

Máshol a társadalom-ala,kító erejét ünnepli. Az első- és a Harmadik 
Rend ;karöltve dulgo1..ott azon, «hogy békét teremtsen az egyesek, ia csa
l.ádq'k s az örökös viszálykodásban megrendült és vérrel öntözött ,·áro.sol
és vi~ek között. . . Assisiben, Arezwban, Bolognában és számos má.-. 
városban és faluban ünnepélJesen ,kötött szerződéssel sikerült elémiök 
a l el,kek egységét». 

Igy írt és magasztalta fel XI. Pius a Harmadi,k Rend multban 
kifejtett munkáját. ·De nem ke,·esebhet vár a jövőben sem ettől a rendtől. 
«Krisztus ,katonái»-nak szólítja tagjait s kéri öket, '<hogy a ,keresztény. 
nép n~ilendiilését saját apostolkodásukkal előmozdítani töreke<Uenek::· .. \ 
Katoli.kus Akció élharcosait látja bennük. Ezért ki is fejezi :körleveléber. 
hő ;kívánságát, hog)· a meg~·éspüspökök maguk vagy papjaik által oktas
sák ki híveiket arra, hogy mit jelent a Terciáriusok Rendje a világi! 
hív~ és az egyház számára.tO 

A befejezésben, ha összefoglalni a,karjuk azt az értékelést. amely
ben ,korunk pápái részesítették a Harmadik Uendet röviden ezt mondhatjuk: 
napjain,k pápái a hitetlenség letörésére újjá akarják szervezni az Egyhá1.at 
és felele,·eníteni a hitéletet. S ebbe a munltába valamennyien bemnták t: 

Harmadi.k Ren(Jet. A felsorolt pápák, akik buzgó ter~iáriusok mltak 
egyetértene,k XIII. Leóva~_. aki I881-ben, mikor kihallgatáson fo,gadta a 
ferences generálist, ez~et a szavakat mondotta : <:amikor szociális meg
újhodásról beszél~k. különös szándékom a Hannadik Rendre gondolni. ,j u 
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Fr. Gottfriet:l. 

1 XIII. Leó pápas:"tg:íuak 2,j l-ws juhilcum:"tn. !~lel igéi. llannaclil\ ki"ll~l. 
2 Facchinetti: «<.a Sl'ra!'iC'a milizia,,. 9!1. p. 
a c::\lisericors Dd Filius• consliiutio. 
' P. Pelro A. :\lonsano: Colh•ctio indulgenliar·um . i22. p. 
6 Facchinetti: «La S<•raJ'ica milizia,,. 103. p . 
• u. o. 
'i u. o. 107. p. 
s Szt. Péter I. 2. 12. 
9 «Sacra propediem» apostoli levél. 
1° cRile expiatis• apostoli körlevél. 
u Facchinetti: «La scraf'ica milizia ,, . 9i. p. 



Bevezetésnek talán elég lesz annyi is, hogy a dolgozat is
.mertető jellegű. Csak a tényeket akarjuk megállapitani: milyen 
a viszony a Hierarchia és a Kat. Akció között. Ez a céJja e 
rövid áttekintésnek s nem a bizonyítás. Márcsak azért is, mert 
a különféle érvek felsorakoztatása e rövid dolgozat keretét túl
ha/adná. 

Hogy két dolog, tény közti viszonyt megállapithassuk. 
szükséges, hogy a viszonyban állltandó dolgok lényegél is meg
ismerjük! Azért először nézzük meg mi a Hierarchia és mi a 
Kat. Akció? 

A H ferarchla az Egyház hármas sze nt hatalmával b irók 
összessége, vagyis a kormányzó Egyház. 

És mivel «magában a kormányzó Egyházban is Krisztus a 
hatalom terjedelmére és jellegére nézve · különböző fokozatokat 
állapitotta meg, s a kormányzó egyháznak ezt az eredetében és 
eredetében és jellegében szent r a ngfoko z.a t á t szintén .o;zo
kás (a szó szükebb értelemben) hierarchiának nevezni. A hie
rarchia a püspökben a szükebb egyházi közösség (az egyházme
,gye) számára, az Egyház fejében, Szent Péter utódjában az 
ös.uegyház számára lsten rendelte egységes főt kap.» 1 

A Kat. Akció XI. Pius páfXl meghatározása nyomán2: a vi
lágiak szervezett részesedése a hierarchikus apostolkodásban. 

Vegyük jobban szemügyre a meghatározást. 
A világiak részesedése. - llliben áll ez a részesedés? -

Hogy a részesedés lényegét, jelentését megtaláljuk, kutassuk 
ki, hogy a hierarchikus apostolkodás (vagyis a Hierarchia apos
tolkodása) mit foglal magában? miből tevődik össze? ilf int álta
lában minden létező ketlőb{)[, lényeges és járulékos elemből 
tevődik össze és e két elem alkotója az illető dolgot, úgy a hie
rarchikus apostolkodás is lényeges kiegészitő (járulékos) apo.~
tolkodásból alakul ki és a keltű együtt alkotja a hierarchikus 
apostolkodást. A. lényeget a Hil;rarchiának apostolkodása ké
pezi. A járulékat a papság apostolkodásának kiegés.zitése, ki
segitése alkotja. (A papság, az Egyház hivatalos apostolkodási 
szerve önmagában nem képes elvégezni a lelkek meghóditásának 
roppant feladatát. 1\.iegészitésre szorúl.) Ez a kiegészités lehet 
előkészítő, folytató és helyettesi/ű jellegíí. Telzál a világiak a 
hivatalos apostolkodásban a::állal vesznek részt, hogy a járu
lékos elemet sajátitják ki maguknak, a papság munkáiát kise-
gitik, kiegészftik. . . 

Ez a részesedés természelesen szervezett. A vzlágwk nem 
szervezetlen tömegként apostolkodnak, Izanem rendezett alaku
latokba tömöriilve. 

M ost lássuk milyen a két szervezet közölt a viszony ?3 
Függési uis::ony áll fenn a Hierarchia és a /\.at. Akció kö

zöttl A Kat. -:U.·ció függ a Hierarchiálól: születésében, létében 
és tevékenységébl~n . .1/ind a három pontnál először az általános 
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elveket szögezzük le, azután azt vizsgáljuk meq, hogy a Kat .. 
Akció a gyakorlatban milyen viszonyban z1lln a Hierarchiával. 
De nem térünk ki minden lehetőségre. Csak a legszükségeseb/J 
és leggyakorlatiasabb esetekel hozzuk. 

Függ lélrejötlébenl 
A Kal. Akciónak azok a tagjai, akikel a kormányzó Egyház 

ebbe a munkábá belevon. A Kat. Akció úgy jön Iéire, hogy az 
Egyház hivatalos képz1iseWi egyes világiaknak meybizást adnak 
a hierarchikus apostolkodásban való részvételre. Továbbá" mi
vel aki valaminek létet ád az egyú/tal formát is ád annak a 
dolognak, azért a Hierarchia határozza meg a Kal. ,tkció for
máját. szervezetét, szabályzatát. Jlost nézzük, hogy ténylegesen 
ki hivja létre a Kat .• lkciól'! 

Lélrehiuja vagy: 
a) a Pápa azáltal, hogy elrendeli vagy az eyész z,ilágon, vagy 

egyes országokban, vagy egyházmeyyében a Kat. Akció megala
kitását. Ezen kivül a Pápa megadhatja módjátJ hogyan szer
vezzék meg, adha/ szabályokat, kinevezheti az egyes .4. C. szer
,,ezert~r vezetöil, tagjait. 

b) Egy ország püspöki kara az il/eU> ország kerelén belül. 
:}za a Pápa még nem /elle meg ez/. Abban az esetben, ha a 
Pápa még nem intézkedett az .4.. C.-val kapcsolatban az 
illelő részen: a püspöki kar elrendeli a Kat. Akció egész or
szágra kiterjed{) megszervezésél. J.l!egadja a m6dot, ho,gyan k?ll 
megszervezni az ermes ala/alla/okat. Eyységes alapszabályt ad . 
.-lz országos központ lagjait kinevezi. 

c) .4. z egyes l'gyházmegyékben ebben az esetben az egyház 
megyei központi szerv megalakitását a püspök megbizot!ja tJ4o
zi. YezeWit a püspök neuezi ki Az l'JJ!/I!S egyházl.:öz.(jégekben a 
Kat .. 4kciót a plébános ,(jzervezi meg. YezeWit az illeW emJház
megye ordináriusa neuezi ki. 

d) Az egyházmegye kerdén belül az illetri ordinárius, ha 
az ország püspöki kara nem /elle még meg ezt. A.bban a: e.{jet
ben, ha a püspöki kar nem intézkedett az .4.. C.-ual kapcsolat
ban: az eyyházmcgye püspöke elrendeli a Kal. A.kdú meg
szervezését. Megadja a módot, hogy hogyan kell megszervczni 
az egyes alakulaloi.Yll .. \lapszabályokal ad. 

Az egyes ermluízk6zségekben a plébános ha;tja végre a 
tagtoborzást, alakí~ja meg a Kat .. 1/.·riól . . 4. vezcWket a piispök 
nevezi ki . 

..-\.: egyhá:mcyyei központi .()zt•rv megalakitását a piisp6k 
megbizot/ja véy::i. r ezeWil a piispök nevezi ki. 

Fiigr1 létében: 
.-! Kat. Akció létbenmaradása uagy cltörlé.{je függ a Hil'rar-

chiától: 

l t 

a) Az egész Egyházra né::ve a Kat. Akció léte a Pápától, 
b) egyes országokban az illető ország piispöki karát ól. 
c) ef! yes egyházmegyékben az illelő ordináriu.{jfól fiigg. 
Saját terülelén mind a három feloszlathalja a Kal. AkciM. 

Fiigg tevékenységében: 



/ 

Evvel kapcsolatban XI. Pius pápa az argentinai püspöki 
karhoz a következőket írta: «A papság szerepe ebben az igen 
szent müben azon megfontolásból adódik, hogy a Kat. A.kció 
bár természeténél fogva a világi hívek miive, a papok kitart6 és 
gondos tevékenysége nélkül sem meg nem indulhat, sem nem 
virágozhat, scm gyümölcsöt nem hozhat. A papoknak kell a 
világiakat irányitaniok, hogy levékengségük le ne térjen arról 
az ösvényről, melyet követniök kell és hogy az egyházi hierar
chiától adott szabályokat és utasilásokat mindíg kellő tiszle
letben tarlsák.»4 

Evuel a pápa azt fejezte ki, hogy a Hierarchia a Kat .. Akció 
tevékenységél irányítja és _ellenőrzi. Hogy mivel foglalkozzék a 
Kat. Akció, a müködését hol fejtse ki: ezt a Hierarchia állapitj(l 
meg. A Kat. Akció engedelmes végrehajtó-ok szere_pét tölti be. 
A Hierarchiától kapott parancsok és utasltdsok ."lzerint jár el. 

a) Az egész Egyházat tekintve a Pápa uagy megbízottja 
gyakorolja az irányítás és ellenőrzés feladatát. 

b) Egyes orszá.gok Kat. Akciói fölött az illető országok 
püspöki karai vagy egyházi me{lbi::ottaik; 

c) ilZ egyházmegyékben az illető ordináriusok, vagy egy
házi megbízoliaik; 

d) Az egyházközségekben a plébánosok állnak irányító, út
mutató, parancsoló és ellenőrzö hatáskörrel. 

Röviden; vázlalosan látluk tehát a dolgozat folyamán, hogy 
mi a Hierarchia; .1/i a /{al Akció?: a világiak szervezell része
sedése a hierarchikus apostolkodásban. És, hogy milyen a 
uiszony a kellő kö:ölt? Függési. A Kal. Akció függ a Hierarc'1liá
lól létrejöltébt·n, létében és tevékenységében. 

E tárgyalásokból kitünt, hogy a papságnak igen nagy sze
repe van a Kat. Akcióban. A Kat. Akció sorsa a papság kezébe 
L'an letéve. «Épen azért a papságnak alapos kalolikas akciós 
és s::ociális kiképzésre van szüksége». Ezt az előkészülelel már 
a papnövendékeknek meg kell kezdeniök.5 «.-1z apostolkodás
nak eme nemébe (1. i. a Kat. Akcióéba) a szemináriumok nö
vendékeit is be kell vezetni(;., - hagyla meg XI. Pill."l pápa. 
~lzért nekünk a lelkek jövendő pásztorainak is meg kell ra
gadnunk minden alkalmat, hogy későbbi szenl, áldozatos lziva
iásunknak a le_gleljesebben meg tudjunk felelni! 

1 Sehülz .\nlal: Dogmatika. Il. k. 2liti .1. 
·• \". ö. J>r. l>omhi .Jözsd S .. J.: .\ Kal .. \kdú wzl-rkün.n-c. 20-22 l. 
;; Ili'. I>,Hnhi i. 111.-vc alapj:ín. 
4 Dr. I>omhi .Józscl": i. m. lS:>. l. 
:, Dr. Domhi i. m. 82. l. 
1: u. u. Xti. l. 

FORH.\S~Il'~K.\1\.: 
Dr. Domhi tlózsl'f S . .J.: Ka!olilms .\kl'ic'1 Vl'zl-I·könyve. 
Codex .hu·is C:anonid. 
Seh ü lz .\n lal: Dogmali ka. II. li. 
Uangha Bí•la S . .J.: Katolilws Ll·xikon. 11-IV. 1.:. 
Dr. E\clo\'ic:. Ktuw: S o. c~l.: Ka oli!ms Et•külcsl<Ut'. l. k 
.\ :\la.~~·a: K•!lla't· a t'·-. L:,:yl::íd L•t"'k lühb ~z ·!Ina. 



Ki vehet fel a Harmadik Rendbe 1 
(Jogi kérdések ti.utázása.) 

«Azt akarjuk, hogy rendünk összes tagjai, különösen a 
papok és Isten igéjének hirdetői, hittudományi föiskoláinkon 
telJes vagy legalább elégséges tudást szerezzenek a Harmadik: 
Rendről. -Mindenki a maga lehetöségei és hatáskörének határai 
közölt viselje a Harmadik Rend gondját. .Mert annak élete az 
elöljárók irányításánál fogva az egész Első Rendtől függ!>> 1 

Igy ír a ferencesek mostani egyetemes főnöke. . 
Hogy rnit kell tudnunk a Harmadik Rendről, a körlevél 

röviden erre is válaszol. Azt mondja: elsősorban az Egyházi 
Törvénykönyvben (C. l. C.) lévő Harmadik Rendre vonatkozó 
jogokat, kötelességeket. 

Hát vannak a Korlexben is Harmadik Rendre vonatkozó 
kánonok? Igen! Mégpedig: 684-707 kánonok. 

Szükséges-e a Harmadik Rend megszervezéséhen a jogi 
alap? - kérdezzük tovább. 

Igen. Mert jogi megalapozás nélkül nincs szervt•zet, társa
ság, nincs élet, nincs rend és nincs Harmadik Rend. 

Mily kérdések és jogi tényezök fordulhatnak elő, ha egy 
rendi községet akarunk megszervezni? Első látszatra úgy

tűnik feJ. hogy a legfontosabb kérdés az, kit lehet felvenni a 
Harmadik Rendbe? Pedig nem. Hanem az első az. ki vehet 
fel a Harmadik Rendbe? . 

Amikor arról a kérdésről tárgyalunk, ki vehet t'el a Har
madik Rendbe: az Egyházi Tör,·énykönyv szerint meg kell 
különböztetnünk: 

a) rendelkező hatalmat (potestas ordinaria). amelynek ér-
telmében ki-ki gyakorolja a hivatalával járó jogokat; _ 

b) átruházott hatalmat (potestas del~gata), amikor az elöl
járó átadja jogkörének egyrészét másnak is. · 

A további lépés az, ki rendelkezik ilyen rendelkező hata
lommal a Harmadik Hend felvételében. 

Az Egyházi Törvénykönyv 703. kánonjának 2. ~-a értel
mében azoknak a szerzelt•s rendeknek az elöljárói. akiknek 
erre a Szentszéktöl külön kiváltságuk és hatahnuk van. 

A 703. kánon alapján -· a S7.l·ntszék határozala szerint ---
a ferenees Harmaclik Hl·tulh(• val() feh·étcl joga <'sak a minori
lákat, obszervansokat. kapudnusokat és a fé1·fi harmadik-n·n
di szerzetesek elöljáróit illeti meg.2 (~lagyarországon az ut6b
bi hatálytalan.) 

Igen fontos megkülönbözll'lést kell még l'mlíll'BÜnl{. Az 
Egyház jóváhagyása értelméhen kélféle harmadik-rendi tagol 
különböztetünk meg: 

1. nyilvános (rendes) tagol, akinek a rendbe való jelölése 
újoncéve, fogadalma nyilvános. Az ilyen tagnak kölelcsségsze~ 
rűen el kell járnia a rendi gyűlésre, egyébb idöszeríí és alkalmi 
összejövelelekre, lelkigyukorlatokra. amikel a rencii község előír. 
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2. Azonban az Egyház, a ntagasrangú. nyilvános állású, sze
mélyeknek, akik hivataluknál fogva nem igen vehetnek részt a 
nyilvános rendi összejöveteleken, megengedte az elszigetelt éle
tet. Ezeket «izolált», magános harmadik-rendi tagoknak nevez
zük. (Pl. államfő, király, püspök, mfivész stb.) Ugyanazokkal 
a jogokkal, engedményekkel, kiváltságokkal, búcsúkkal, élhet
nek és élnek, mint a nyilvános harmadikrendiek. A magános 
harmadikrendiek bármikor nyilvános (rendes) tagokká lehet;. 
nek, anélkül. hogy valami új kötelezettségnek kellene eleget ten
niök. (Pl. nyilvános újoncév, fogadalom stb.)S 

Abban azonban megegyeznek, hogy mindkeltönek a· nevét 
beírják a Harmadik Rend hivatalos lörzskönyvébe. · 

A Harmadik Rend élete az Első Rend vezetésére van bízva. 
Az Első Rend elöljárói a Harmadik Rend elöljárói is. 

I. Mivel a Harmadik Rend az Egyháztól jóváhagyott rend, 
a legfőbb hatalmat itt is a szerzetesek kongregációja gyakorol
ja. Ennek teljes és egyetemes hatalma van a Rend fölött min
den tekintetben. 

II. Egyelemes hatalma, illetve joga van az általános rend
főnöknek (Ferencrend Generálisának) is. A rendfőnök hatalma 
abban áll. hogy az egész világon felvehet nyilvános .(rendes) 
és mq.gános (izolált) tagokat. De teljes és wetemes hatalma 
van a megbizatás körül is. Kinevezhet rendi igazgatókat, ala
píthat rendi községeket, stb. 

III. Mi a tarlományfőnök hatalma? Azt kell mondanunk: 
ugyanaz, minl az egyetemes rendfönöké, de csak tartományá
nak területén belül. (Igy a Kapisztrán Provincia tartományfő
nökének joga és hatalma van a Kapisztrán Provincia területén 
belül nyilvános (rendes), magános (izolált) tagokat felvenni.) 
De nem csak felvenni, hanem megbizatásokat is adni más szer
zetesrendeknek és világi papoknak. Teljes a jogköre a harma
dik-rendi igazgatók kinevezésében is. 

lY. Mi a helyi elöljárónak (guardian. praesidens) és a 
harmadikrendi igazgatónak a joga? (ha az elöljirón kivül 
más valaki a rendi igazgató ugyanabban a házban). 

A Kódex előtt az volt a szokás sok tekintélyes szerzö sze
rint (l\lileta, Stein, Eugen d'Oisy) a harmadikrendi igazgató. 
ha egyszer nem volt hivatalos helyi elöljáró, nem volt teljes 
jogköre és hatalma, hanem csak azt illetőleg, amire külön 
megbízatást kapott. 

~[a azonban a 703. kánon 2. §-a érleimében és l' lekintetben 
igen nagv lekinlélvre, P. Matteo da Coronata-ra támaszkodva, 
bátran mondhatjuk, hogy a harmadikrendi igazgató, ha nem 
is hivatalos helyi elöljáró, a tartományfőnöktől kapott kine
vezéssel ugyanaz a hatalma és joga, mint a helyi elöljárónak.! 

A helyi elöljáró hatalma saját területén (a kolostor kollek
ciós terülelén) tdjl'S. Felvehet nyilvános és magános ta~okat. 
Rendi községeket alapíthat stb. 

Ezekből lisztán láthatjuk. hogy az elsö-rendi elöljárónak 
saját hatáskörén belül rendelkező hatalma van. 

'(: * * 
ló 



Ki rendelkezik átruházott hatalommal? (potestas delegata) 
Hövidcn azt mondhatjuk: akit az illetékes reneli e lilljáró meg
bízott. Dl' az a nl•hézség. kit hfzlmt meg a rendi ellHjáró? 

A 115. kánon l ~-a érldmélH'n igazgat() esak az lelwl, aki 
szigorú ért(•lemben vett (slriclo sensu) eg~·házi rt>ndel, hiva
lalt visel. X em lehel \'il ági l'mucr. raégha oly buzgó kaloli
l~us is. 5 

:\[in• kaphal nwgbizatásl eg,· más SZl'rzt>lest·crHii vag.\· világi 
pap'! Azzal. hogy valakit harmadikrendi igazgalóvá ne\·ezlclc ki 
csak arra kapolt hatalmat, hogy a harmadikrl·ndi közsé~ lcrü
lclén belül ,·chessen föl lagokaL Hogy magános harmadik
rendickel is fölvl'IIcssen. arra külön megbízatás sziikséges. :\fég 
arra is kaphal megbízatást a larlományfönöklöl, hogy nul.s 
papokal is megbízzon. 

:\lég l'gy nehézség. Vajjon a harmadikrl'ndi igazaló meg
tarthatja-l' hatalmát. ha mús rendi község tel"i'tlelért• twlyezlék 
út? 

A Kód ex érll•lmében: ha a rl•mli l<özségbt>n nin<'s n·rHii 
ig~1zgató \onnan is elhely~·zték 1 az áth~·l~·ezé . .;sl'l a hintlal ugyan
olyan jogkörű marad. LPgycn az el61járú világi vag~· szPrZl'
ll'spap: Iwcsak a tarlományl'önök máskéjWil nem renddkezik. 

X ('111 hagyhaljuk figyl·lmen kívül a harmadikrendi község 
világi t>löljáróinak halalmát scm (diserclus). :\h•rl ('g'· lag l'öl
véleléhez •·endiközs~g lanácsának hozzájáruhísa is szükségt"s. 
:\ magános lag felvélelélll'z lll'm kell a rendi község tanáesának 
h<•zzújárulása . 

.\ harmadikn•ndi község tanáC'sának esal< akkor van joga 
l-s heleszúl:ísa a tagok l'l'lvéll•léhen. ha a harmaclikn•rHii község, 
~unelyhez a lanács tartozik a ()8li. kánon 3 . .§-a i>rlelmébl'n a 
püspöktiil júváhagyoU l"l'IHii község (mcgsz<·rn•zt'll). ~(áskü-
1 ünlwn nem. G 

.\ püspöklől jóvúhagyoll (ml'gszern·zcll) r{·ndi küt.:,ég az. 
amelyben a rl'IHli község tanácsának joga és halalma V<lll ~~ 
r·<·ndi község ügyl·ihcn. i,_llyen rt'tHli község larlomán~·unkhan 
l'sak egy van: moh~í.csO. Hog~· mcl~·ik az l'liin~·ösehh '! .\z m<ír 
1wm l:1rlozik a kl'·nlés megoidásMwz. 

::,·.. :,': ::: 

.\miko1· l'llnek a l'o11los jogi ki>rdésnl'k liszláz<ísúl \'l'llül~ 
('éiul. nwg akarluk mulatni a jogi kérdésekben ntlú lújékozoll
ság nag~· l'onlosságál a lelkipásztorok szempontjúht)l a l l artna
dik Hetul lerülelén. ~lindaddig. mí~ jogilag 111L'gl'l•le1Ü tudással 
IH'lll l"l'IHll'lkt•zünk. nem tudjuk a Harmadik Hl·nd szelh·mél iga
zán nwgérleni és nH'gszen•tni. Ez pedig az oly fontos liit·:éncl i 
SZ<'l".l'pn· szúnl Harmadik Heml magyarorsz<ígi alakulalúnali 
hala la. 

Pr. r;é:a. 



1 \'". ü. P. Bello ~I. L. -P. Dám. l.: Sz. F. Hai·ma<lik R.:-n<liét·öl 27. l. 
2 Coronala: 117. l. 
s Y. ü. COI"onala: :,:;.w. l. 
t Coronala: UH. l. 
6 Coronala: 1-19. l. 
" Comnala: U 9. l. 

FOHHAS~IC~KAK: 
Comnal a: La lt.•gislaziotw Canonica del Tet•z' Ot·dine Ft·ancescan.> .. 
W ems-Vidal: l> l' Í{cligio!'is. 
Mocdwgiani: Jm·is pt·udt.•twia t'<'ell•siaslica. 
P . .!\lajsai --P. lk Dám: \'l';ét·l.:iiny\', (ü. !.:.) 
Hello .!\laria Lt·n~.1t'l P. ))[tm: Szzenl Ferenc Harmadik RendjérőL 

Hivatásom a mérlegen. 

Ellünüdöm az idök járásá1z. .4_rcokat keresek a mullban. 
/\is fiúkat látok. l'elük együtt indultam én is. Tizennégy- tizen
id éve már. -- J/ost új világ fog körül. Csak ketten vagyunk, 
ukik euyütt indultunk. Csak ketten értünk el a cél elé . 

• 1/iért? J/iért, sír belém a kérdés. Én megmaradtam a másik 
Jneg elment. Ki felel értük? Ki .fíegílett engem idáig'! Ki ad szá
mot mindezekröl? .4. szüleim, régi nevelőim, mestereim? A tár
saim talán'! vagy én, magam is feleWs vagyok? .4.vagy .~zerencsés 
adottságokon múlik csak a dolog? 

lllert az én pályám csendesen ível, a:oké már nyugiára Iért. 
Rlkallódtak. J/iért'! ~.lliért'! 

Talán erlJs voltam'! Nem. Néha ta.,_qbaszakadt, er{)s .fiúk 
lníc.fíúztak W/ünk. De láttam satnyuló, hervadó éltűeket is el
kanyarodni W/ünk. Ez nem dönthet. Noha .~okat jelent. O(qan 
szén a papnál a sudár tartás, a ruganyos iú.rás . . 4. iólnevelt. 
sinÍa modor, a kellem!'S bf!.~zéd megnyer6bb, kedrwsebb a nem
lör{)döm zárkázollságncí1. - Igaz ez nem minden. 

Nem. Nem fesli adottság, nem kellem. Sem modor, sem 
megjelenés . .1/i a dönW ll!tl. Talán a fogyatékosságon, hibán, 
rmengeségPn túlpallanó akarat? Lehet. -- Rapiszirán Szenl Já
no.~ fáklyával éyette magát. merl 11ére olykor forrásba iöll. - ~ 
.l mindennap folwí.~áb-:m mindnyájan ére:::iik, hogy valam.-!ny
nyien kii::diink. /\i nyelvével. ki testében,, ki gond,c;latban . 
. lkarat . . ·l lankmlá.~ban ez vezet . .1/ulas::tasban, bunben, ner
yődé.fíben egy mindíg megmarad a papban: azértis, mé.,qis aka
J'om, akarnom kell. Szép a:: akaraterő ~- a szenvedésben mt:g
la.~sult mén;éklel. /)(' ez tán jellemösszetev{)'! .4. hiva/ás eldönté
sére nem elég alap. 

Nem. Sém. Hulln~k ui.~sza ... 1\öddé haluániJlllnak előttem 
a réyi arl'ok. Felejtem IJ"ket . .lliérl'? 

Rvekkel ez(•Wtt réyi pailásommal, barátommal /alálko_::tam. 
Bandi. Randi -- de réqen ltíllalak - lelkendeztem t~n. (J egy-
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kedvüen nézett. En figyeltem. Figyeltem. kerestem a régi. gye
_.rek-arcot. Azonban lassan megzavart l'alami. Kicsiség: egy ke.· 
~erü, fanyar vonás az ajak szögletén. A magyaráza/dl később 
tutitam meg. 

Tehát valami ilyesmi. A kirivó ellentét. A hasadás. 
. BUJttem van a Szenilrás szava: sokan vannak a hiuatottak7 

de keuesen a uáll18%iottak. Ime a végs6 láncszem. A .~ok gyerek
indulás kátyuja itt található. 

Egyszer m~gdöbbent a ,gyerek. Valami megmozdult benne. 
Az Ur csókját idegen zsibongás zsibbasztotta el. Az első hlvás 
szavát idegen lehetőségek hallgattatták el. A gyermekben meg
szótalt az első «talán». «Ugyis», jobb, ha» mondogatta félénken 
magában. Es· nem vette észre az éretlen gyerek-és~, hqgy már 
meg is hasadt benne a hivatás áldott köntöse. A virág meg
té_pve kóró. Az élet átlJágua holt. A megtagadott hivatás sebe 
behegged. _De megmarad mégis: sajgó, fájó forradásnak, föld
revert, hangtalan lstenhez kiáltásnak. 

'Ez elég'! - Kifelé elég. De befelé nem. 
Hriny sorsot fazött össze körünkben, a klerikátusban az 

úr. Egyik alulról jött, sárpadlás vityillóból~ - a· másik úrfi 
volt. Most mégis egy a sorsunk, elválaszthatatlan az életünk. 
- Elnézem, ha egyre lendül közös akarásnnk . . . Rlnézem, ha 
llözösen imádkozunk. .4.rcél és uonds, lélek és akarás más mind, 
de mégis egy. - Jlyenkor mindlg a tizenkettő szemináriumára 
gondolok. Igy gyúlt fel a lekintetük lángja az apostoloknak is. 
Igy dobták magukat oda a munkának. A.z Ur pedig lJigyázott 
rájuk . . . És imádkozott. 

Ezért uagyunk itt, ezért uagyunk egyritl, mert uálm;ztottak 
vagyunk. A hiua/ás csende.-.; békéjére, összhangjára kegyelem 
kupola borul. A régi hílJá.~ kegyelme beérik. Kiteljesül bennünk. 
Miért'! Mert az Ur egy.r.;zer homlokon csókolta mindnyájunkat. 
Miért'! Mert sok-sok áhltatm~ lélek imádkozott értünk. Esyszer 
azt mondotta valaki: imádság nélkül nincs kiuálasztoflság. Szent 
Monika példájával igazat adok neki . 

. . . megint arcok közelitenek felém. Az ismer6sök, a hél
köznapiak: társaim, lestLJéreim . • 4. csend ölén szemébe né:ek 
mindegyiknek. Régi emlékeim fölé, im új szinesül. ltlár nem 
metsz belém fáján a miért. Fiatalos, mértéklö, s:ellemet, ké
pességet fürkész{; figyelmemel megpihentetem. Elégedetlen, tú.l
ratörő vágyamat megcsendesítem. Nem okozok .fienkit. Nem 
katatok tovább. Megállj! -- mondom magamnak. Döbbenj fell 
Te vagy! Elsz! Haladsz! Osszhanba simu/ó éleleciJ·e lm;,.mnkinl 
teljes kegyelein kupola borul. 

Megállok. Hálásan az Vr kegyelmes hílJására rlonclolok ... 
Jltegállok, csendben, boldogan nagy áldást .rebe,tek: minden 
értem imára nyíló ajakérl! ... 

Fr. Semjén. 



A_ Szentlélek és a megtestesülés .. 
Az isteni hozzánkereszkedésnek több szempontja kínálkodk 

hálás tárgykörül az istenfiúságra emelt ember számára.· Szán
dékunk most az, hogy Istenhez legközelebbi vonatkozásáball 
nézz~k a· :inegtestesülést, vagyis behatóbban vizsgáljuk ·a har
madik isteni személynek «gyümölcsoltó» mííködését. 

A: Jnduljunk el Názáretből; vagyis állapítsuk meg: miber,r 
áll az «incarnatio», a megtestesülés titka? · 

B: Szent János evangéliuma roviden igy fejezi ki: «az Ige 
testté lőn.» (1, 14) Ez a megtestesülésnek hozzánk legkö.zelebb 
álló ténye. Ha a szó alakját boncoljuk, rögtön látjuk, hogy ez 
az ige: «megtestesülni»: szenvedö alak. Van tehát eredetLgyöke: 
e'Z pédig a «meglestesiteni» szó. Vagyis a titok két kérdésre bont-. 
ható- «quis incarnare et quis incarnari ?» Ki testesit és ki 
testesül? Kitől ered a megtestesités, mint működés és kinek 
tulajdonítjuk a megtestesülést, az eredményt. . 

A: A szentírás nyomán tudju~, hogy ez utóbbi a második 
isteni személyben történt. Az elsőre vonatkozólag pedig ha
ladjunk igy Isten felé: hogyan cselekszik Isten? 

B: Kettős irányban: befelé és kifelé. Ez utóbbihoz tartozik 
többek közölt a teremté~, a megváltás s maga a megtestesülés 
illetve meglestesilés is. 1\finthogy ilyen külső tevékenységek 
maguk nem személyalkotók, hanem mindíg lényegiek -

A: - ezért Szent Agoston közvetlen ül szüksé_gszerűnek 
mondja itt a teljes Szenthároms4g működését: «mert ha egy a 
Szentháromság lényege, egynek kell mondanunk tevékenységél 
is.1 

B: Tehát a végtelen hatalmú Isten nemcsak őseive_, alapja, 
hanem hatóoka is. 

A: Hogyan osztjuk föl a hatóokokat? 
B: Legelőször két nagy csoportba: általános és sajátos ér

lel emben. Ez tóbbiak lehetnek: elsődlegesek vagy másodlagosak. 
Az elsődleges fajai (visszafelé haladva): rendezői ok: amikor 
csak az akadályokat hivatott elsimítani; - eszközei: itt már 
erejét is beleárasztja a tőle még mindíg távolabb álló oksoro
zatba. s végül, illetve legelsőbbet: uralkodó, legfőbb okként 
szerepe l: ha minden más okot megelőzően legteljesebben fejli 
ki hatását. - Illett tehát, hogy . az elgondolásban és értékben 
legelső, legfőbb münek Isten legyen sajátos, elsődleges, sőt 
legfőbb hatóoka. 2 • • • • 

A: Kérdem már mosl: ebben az 1st em hatásban m1t tulaJ-
donítunk az Atyának? 

ll: A tevékenység első mozzanata mindíg az elhatározás. 
Ha az első személy a Szenthároms~g belső élettinek forrása. 
akkor az elhatározás, mint legbelsőbb tevékenység szükség
képt•n Ot illeti. 

A: .·\ véglelen elhatározó tehát az !l.tya. Nézzük a követ-
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kezö mozzunalol, a válloz~\sl. Ki okozta a változást? Vagyis: 
ki a változó? 

B: .\ föntebb idézell szPnL szövegbiH világos: a Fití-Isten. 
A: A fölvétel módja és körülménye pedig kurzusunk további 

dolgozatainak h6séges tárgyköre lesz. -- Föladatunk sokkal 
hálásabbnak ígérkezik tehát. ha a mindcn napi hilvall:íst bon
colgatjuk: ... !oganlalék Szenllélekliil.' Hogyan induljunii cl 
tehát? 

B: Első lapogatóz:\sunk a szenlháromsági eredéseli mél~·ére 
hatol. Igy nwgtudjuk. hogy a Szcntlé!ek: lehl•llct. S mint ih·en. 
az élelel közli. ,yagyis esel<.'kszik. Akaralhól lép elő .. \z akaral 
JWdig nwghalna. ha 1wm tudna cselekedni: mégpedig szcrc
telhÖI. Yajjon talábatoll volna-l' végll'll'n Szen•lct méltóhb tár
gyal. mint: -- Duns Sentus lán~lt'lkévcl szólva - a ,·égtclen 
dics6ségr<.' és boldogságra hívolt islengycrmekcL a mennyor
szág egy darabkáját magáharejlö emb<.'rl? 

A: Yalóban. ilyen véglelen kincsért érdenws volt véglelen 
cs<.'l('kn') hatalmát t('ljPs határnélküliségélwn kibontania. 

B: A szcn•lel műküdésP örökös a<h\shan nyilvánni meg. 
L('g~·en bár a legcsl•kél~·l•hh megmozdulás1·a is alkalma. rögtön 
<t.iándékkal ked\·esk('dik. A véglelen Elhahírozóhoz legméHóbh 
~1jándéknak is végtcl('ntWk kl'll h•nniP. 

A: Ez meg is történt. amikor öröklől fo"~va el('Ve l•lhatároz
tn az Atya. hogy ('gyszülött Fi.1t adja. Ez az ajándék az össz
t•mberiség javát szolg:ll ja, ll·hál külsii kl·g~·e)('l11. n gy gondo
lom. hog,· kisebb értékű ,·olna. minl az cg,·es cmhPrnek jutta
toll belső kegyelem ... 

A: Dl' a szPnlír~ís a -'lagass:ígh('linek ('rt•jéröl ''agyis az 
.\t~·a mindt•nhatbs:igái·ól IH'sz(>l. Hol említi a harmac1ik személy 
t·selt>kvii hat{JsM ·? 

B: (ioft'ridus szprzt•l('s szm·ah·~tl fl'IPI('k: - :X em k('ll it t 
J..:ülön kél su•méi~Tl' gondolnunl~ sem JWdia az <>lsil szemé)~· 
t·~~·il~ lul:~jdonsúgára. :\Ieri a magass:'igh<>li és az <>I·il t'g'· 
~zn~1éi~Te vonalkozik: a Sz('nllélekn•.s "Olvasd el, mit mondott 
:t z l'r .J é z us 111('nnvhl'llll'I1Ptele elölt? 

.\: :\(ar:ul.iat('>k a v:.í1·oslnin. míg ft> l ll(':n öllöztöl< erő,•el a 
magasból. (Luk. 21. Hl.\ Yalú~>an. a tibiniában is azt nwnd.iulc 
.Jézus Szín·. a SzPnll(>l('ktől k(~TJ'=···/1, h•hál esl'lt>ln·iiJpa alakí

tott Szh· .. \ <'selckv{>s 1wdiJ.! füll{>telt·z ,·alamil~·en <>rőt. Tit földi 
vríí vajilli ('S('liéh· ldl volna~ -'fpgfl'lt>léíhh. érlék('sl'hh - lt•hát 
isleni t>réí1wk kellcll miíküdnh·. 

B: Ez az isteni ('rii rwdig ma!.{a a szl·mél~·l•s Isten . .\ Szenl
J(>Ipk (('hál az idéik IPljél)('ll valús:ígos l'mhcrélelt•l valósítolt 
mPg, nem <'SUpán ntlami égi. szellemi liilwményl. 

A: De műküdés<> kélséglt>lt>nül szPntPhh és liszláhh \'olt. 
mint a földi t>mberé. :\h·rl a kr:nt-;;zell'öliHli c1·éí mindíg ma
g:~szlosahhan <'Se)('kszik. minl a l"ér·ri a természeli t>riík Sl'gÍts{>
gév('l. 

B: Künnyű így <.'lmond:mi. Haii,!.HlSd ('Sak. mil reJl'! ern· 
.\ranyszt'tjú Szl•nt .János: Ha nt·m ,·agyunk képPsPk még a tcr·-



mé~zet.működését sem leljesen megérteni, akkor hogyan ludnók 
felfogm a Szenllélek csodálatos alkotóerejét ?,, . .1 Cselekvő .hatalma 
kétségtelen, - de a közelebbi tevékenységet sokféleképen ma
gyarázzák, Vannak,, akik a teremtéstörténetre ulainak: «<sten 
LeliLe lebl•gett a vizek fölölt> és hangsúlyozzák termékenységet 
adó erejét. Míg mások a zsoltáros nyomán: «emittc Spirilum 
tuum et creabuntur». inkább az élet adományozását tulajdo-
nítják neki. .. 

A: Yiszont Damaszkuszi Szent János szavaival: alapító 
és rendező erő, mégpedig Maslricht elgondolásában a következő 
fokozatos működést valósította meg: l. megalkotott, különvá
laszloll egy sejtet a szűzi al~ban; 2. eleve m~_gőrizte minden 
bűnszcnnylől.; 3. lassan kiképezte belőle a testi alakot~ 4·. egye
-.Helle vele a halhatatlan lelket; 5. s végül egybeforrasztolla 
az isteni lényeggel az emberi természetet, hogv soha el Dl' 
\':lljék tőle. 5 · ~ 

B: Tehát, hasonlatlal: mint isteni Ktiz működött a meg
testesíléskor. A: Ezért nevezik már a görög atyák az Atya-lslen 
jobbjának, vagyis a véglelen elhatározó akarat cselekvő meg
valósílójának 

B: A görög hagyom~ínyl így füzi tovább Duns Scotus: «be
tölti. behelyettesíli az Atya okságelvét.» 6 

A: ~em kisebbíti ezzel a Szentlelkel? Szinte pusztán esz
köz jellegű küldöncnek tűnik így. 

B: De csak akkor, ha nem folylatjuk a gyönyörű gon
dolatmenetet Doktorunk saját szavaival; halljuk tehát: . He
lyellesíli, mégpedig a legfölségesebb módon: saját lényének 
ll•gtökéletesebb jdlemzékével. Ki a Szentlélek? Isten. Isten pedig 
a legjellemzőbben: végtelen erővel cselekszik. Tehá l a végtelen 
\!rő nem Jmsztán póllék, nem hézaglöltő, hanem oksági behe
lyeltesíW. Hiszl·n az Atya nem helyettesíthet. llll'rl ő maga ha
tározta el. A Fiú sem, mert a megtestesítő akarat tárgya. Az 
isteni akaralot tehát nyil\'ánvalóvá, kézzelfoghatóvá az teszi~ 
akinPk ez sajátos működése. Vagyis a SzenlJélek. 

A: I gy haj lílolta össze tehát a harmadik isteni személy a 
ll•rmészeles és természetfölölti rendel Krisztusban. Természet
t'ölölliségét igazolja, hogy sze nt ez a Lélek. Mert akit J essz'-· 
törzsébe ojtott. maga a szenlség. Titokzatos működését jelképezi 
a l'énveséggel heár1wékoló fl'lhö. Galamb. aki isll·ni sn·
r·l'tt'lcs.úkjúval hozza ~a szl'nlpúli Zsengét. Ken•szll'lii Szl•nl 
.1 ú nos szavaival: hozza Is len Bár:ínyáL az lsten Békéje. -
Folvlathatnók a szebbnél-szebb hasonlatokat, a szeutatyák és 
írók diadalmas énekét. a zsolozsma gyönyörű szereteldalait gaz
dag változatban. 7 Dc tovább nem juthatunk. Csak a kriszlusi 
Sz{)llpsnPk fonákjút a szálak szines csomóvégeit látjuk. 

B: Igazad van: a leljes képben csak akkor gyönyörköd
hetniik. ha aj~ímlékul kapnúk a közvellea islenszl'mlélet ado
mányát. Dc még így is esodúlhaljuk a Szcnlháromság bcns6-
séges élelét: bár ~í~lön htlajd?nítj'!k a.z l'~yik .. s!-emélyn~k az 
l'lhalározást, a mas1knak a vallozast, Ismel kulon szemely a 
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változtató. Még sincsen ellentét köz;öttük. Mert miiködésüket nem 
a szükségszerüség kényszere szoritja egybe, hanem összehan
ROlja a szerető akarat királyi szabadsága. A végtelen .isteni sze
mélyek tökéletes példát mutattak nekünk arra.: hqgyan lehel 
irigység, önzés hiús4g kizárásával többnek is ~gyüttműködni 
.egyszerre és eredményesen. Akarta az Atya, hogy egyszülött 
Fia által teremtsen. Js a Fiú ú_gy akarta,'hogy a Szentlélek ré
vén valósítsa meg a megtestesülést 

Ezt a gyönyörű összhangot kiáltja az evangélista a szélhulló 
emberiségnek: <<Ugy szerette Isten a világot, hogy egyszüllötl 
Fiát adta)) - a Szentlélek által, aki az Isten Szíve. 

A: Ám a megváltás elsődleges hatóoka a teljes Szenthá
romság-

B: - sajátos személyi meghatározásban: 
A: a Fiú-lstennek emberré levését az Atyaistennek irántunk 

öröktől fogva lángoló végtelen szemé{yes Szerelete valósította 
meg. 

1 Dictionaire, 7. köt. :1509. 
a Frassen, 7. köt. art. 3, sccl. 1. Qu. l. '2.1-l) 
s P .L. 1:>7. köt. (col: 2-U Se•·mo 3.) ln Xati\'ilale Dni. 
' P. Gr. 57. köt. (col: 41) In 1\latth. hom. 4. 
r. Mastricht, l. köt., 5. könyv. 10. fej. :-199; 
• Ox. l, d. 5, qu. 2. n. 12. 

Fr. Béda. 

7 V. ü. Aug. 22: ~lalutinum. Hymn. (2v.,., u. o. Vcsp. Hymn. (2v.) 

Élelem ... 
Nagy sürü, köd pihent a tájon ••• 
J:s jött egy láng, és jött egy álom. 
Az ös "Legyen" hanpoU a ködben. 
8 én- leUem. 

Könn a tél ébred: nagy fehér hajnal. 
Benn - hív az oltár meleg Vigasszal ..• 
Lelkemben Krisztus-arc ragyog! 
S ilyenkor érzem, hogy: vagyok. 

Akkor Ismét köd ül majd a tájon. 
Am a ködön túl .•. valahol távol: 
Föltönnek az örök hegyek. 
2n elindulok 
S elmegyek. 

Fr. Komél. 



A Harmadik Rend eredele és alsó fellendülése. 

A magyar Harmadik Ren~ nem régen megalkotott egysége 
új feladatol tűz elénk, franciskánusok elé: terjeszteni Szenl 
Ferenc Atyánk Harmadik Rendjét. Sajnos sokan idegenkednek 
a gondolattól és nem dolgoznak . ezen a fontos, alig eléggé 
hangsúlyozható kötelességünkön. Ellenkezésük meggyőzésére 
szólaltassuk meg a századok hángjál. Harmadik Rend hét év
százada szinle árasztja felénk az i>szinte, bensőséges katolikus 
·élet példáit, mutatja egy erkölcsi testület elpusztíthatatlan 
lét- és hatóerejét, mutalja az igazi Akció Katolikát. 

Hasonlítsuk össze a multal a jelenne!. - A Harmadik 
Rend múlljára büszkék lehelünk és ha a jelen nem látszik 
'{)}y bíztatónak, sl•gílsímk rajta. minden tőlünk függ. 

* * * 
A középkort hálran nevl•zhetjiik a végletek korának. Va

lóban sohasem volt olyan kiálló ellentét az emberek és a tár
sadalmi osztályok közölt, minl ebben a korban. A keresztény 
misztikn esodás példáival szemben durva valóságként ott áll 
a kor minden bűne, tévelygést>. · 

Az egyháziak, nemesl•k, a gazdag polgárok élete egyaránt 
szines, gyönyörvadászó. Soha nem volt anJ!yira · általános ·a 
simónia, invesztití1ra és a megvesztegetés. Y áros város ellen, 
család család ellen. lestvér testvér ellen vív élet-halál harc'ot. 
Ez alatt a léha, vért és aranyat habzsoló felszínes életforma 
alatt ott· sustorog a feudális világ gyümölcse az elnyomott, ki~ 
zsarolt, koldussá lelt ezrek gyűlölete a gazdagok iránt. Lyon
ban \Valdis Péter gondolatszabadságot, eszményi egységet bir
det, de Antikrisztusnak nevezi a pápát. Albiban megalakul 

a eChicsa Albigense» - a maga szörnyü g~·ülölködő eretnek 
tanaival. A nép ész nélkül csatlakozik hozzájuk, hiszen nin
csen veszíteni valója. 

És felbangzik a vád: «Csak mi alkotjuk Krisztus igazi 
egyházát merl csak mi haladunk Krisztus és az apostolok 
nyomdokain; csak mi szereljük igazán az apostoli élete~,. mi 
nem keressi"tk ezen világ dolgait, nincsenek házaink, mezőink. 
Sl'l11 más vagyonunk. mint aho.~y Krisztusnak sem volt és aki 
tanítványaitól is eltiltotta a vagyont. Ti ellenben házal ház 
után szerezlck és csak világi éll'tl·t éltek. Még azok is. akiket 
tökélelesnek tartotok magatok közölt, a szl'rzt'll·sek és a remli 
púpok mindezeknek bir~_?~ában~ vannak, bár a~t ~n~n<~ják n.em 
magánbirtok, hanem kozos. N os pauperes Chr1sh Instabill•s 
- és itt öntudatosan ütött me ll ére minden waldi és ·albi 
eretnek - mi városból városba járunk, mint a bárányok a 
farkasok közölt és l ű~j ~k • az ~l~~zést. 1 • • 

Az egyesült egyhaz1 es vdag1 hatalom elfoJtJa ugyan a 
waldeus és alblgens mozgalmak örűltségét, esztelen, eretnek
túlzását, dc nem a nép fel-t'clsírú nigyat a krisztusi életformák 
után. · 
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Az E_gyház világi halalma sohasl'!n voll oly nagy, minl 
most. VII. Gergely, III. Ince ül a trónon, és ez a trón hirdt~li 
egyedül az állandóságot. Körülötte dinasztiák tünnek el, újak 
vetődnek fel, de a <'-patrimonidm Petri» szilárdan ~lll. A ke
reszténységbéil nem veszett ki az áldozatkészség szelleme, - -
és ez a jobb jövő zúloga -- hanem egymásutáni próbálkoz~\
sokkal akarja a három nagy monolheista ütközőpontjában álló 
Szentföldet a kereszténység számára állandósítani. 

Szent Bernát édes-tüzes, kellemesen vonzó, hatalmas buz
dító beszéde feltűzeli a ·keresztel Francia- és ~émetország köny
nyűvérű. de lelkesednitudó lovagságávaL Amiensi Péter ltáilát. 
Lombardiát, Prm·eneesl küldi Kcletn~. ..\ pápai hullák meg
inditj~\k Anglia és a magas Észak országaina~ vitéz hadi-népéL 
Keletre indul az osztrák hercegség és a magyar királyság 
színe-java. - A fárasztó ezer veszéllyel tell út, a nap ht•vc.•. 
megtermik a katolikus áldozatos-szellem örök-szép eposzál, a 
kereszles hadjáratokat. 

A buzdító szónoklatok halása azonban nemesak a Kc.·
lelre ,·onuló százezrekben látszik meg, hanem bél lt•rmést hoz. 
az otthonmaradottak lelkében is. -- A szónokok. hogy hall
gatóságukat megnyerjék, a szenvedö Jézus élelét rajzollák llll'l.{ 

szívbemarkoló színekkel. A tömeg felkorbáesolt szen,·edélyé
ben odáig menl, hogy .Jézus életél nemesak magára kt~zdlc al
kalmazni, hanem tükrénél élesen kezdlt• bíráigaini az egyházi 
és· állami él el sokoldalú hanyatlását. 2 

Ez az ébredezél keresztlny lelkiisme•·et hangja, elnémítani 
ezt már senuni nem képt•s. -- Vallásos társulatok gombamód
ra szaporodnak. A :\lililes Christi társulal harcol az t•n•l
nekségek ellen. A Humili1lusok gazdasági eszközökkl'l harcol
nak. telítve pesszimisztikus szellemmel.·- Isten országác..'rt. Ezek 
a társulatok egy-eg~· cél érdekében alakultak. De hol ,·an az az 
l'gységes. mindt•n élctnll'gnyilvánulásl álható. k•·iszlusi éle:re
sarkaló társulat nwly nll'goldhatná a kor problénu\il ·!3 

A kél nagy kolduló rend óri~\si fellt'IHlülésénck kt•dvezell 
a kor . .\z apostoli szt•génység t•szméje. világból kiülc.lözöll jc..•
gyese. hű kövelöl és szc..·r.elmesl talál az assziszi pn"\zlókeres
kedö fiában. Púr év telik l'l és az utakat. Len·kct, ll'mplomok 
szószékeil Assziszi Bűnbánú Férfiak lepik el. .\ nép nem 
lud ellentállni Jll'kik. Ez az. amil kt•J·eslek. t•z az, amil kÍ\'ánlak. 

Ferenc..- azúllaL hog.'· a szeg{>nyek küzé lépPll. az emhe1·isé.~ leg
nwgyell'llehb és ll'gdlcrjl'dldJh osztályának hcesülc!ct szerzl'll. 
~legnyuglalta a leginkább nélkülözö osztályok elk('sen•c.lésél. 
kiengesztelte iikel a gazdagokkal, kikel nem írigyl'ltek töhh(•. 
lecsillapította a vagyontatanok lisrégi harcát a vagyonosok t•l
len és újból megerösíll'lte a kereszlény állam ernyedt kötclékdl. 
~cm lalálható mélyl'l>h állaművészl'l, minl ezen ·- úllílólagos 

őrűllé és bizonyára igaza volt, amtkor előre megmondolla. 
hogy nagy fejedelem lesz, merl míg Piáló alj~ ÖL\·cn esahíc..tol 
tudott összehozni. midön t•szméru·i köztársaságál akarta meg
valósítani~ addig lslt•n Szolgájának tizenegy év mullán múr 



3000 híve volt, akik őt kövelve hőstellekkel és harcokkal tel
jl'S élelet éltek,>· -- írja Ozanam.4 

Mi ez az 3000 Pmher és mi a <Pauperes inclnsae>>-k szent
damjánói serege. A világ is részt kövelel a szegényélet áldásai
húl. Ferenc egyszerű beszéde megnyitja a szíveket, s hatása 
t.•gyszerűsége mellett is egyetemes és m~grázó. Mindenki nem 
l{>phet be a Kis('bbek Rendjébe, a szegénység szentklárai erőd
jl' sem fogadhat be minden krisztusi életre törekvő nőt. So
lmn bánják, hogy h~1zasságra ,léptek, hogy gyermeket szültek, 
sokan szélbontják a már megkötött házasságukat, hog~' a férj 
a Kisebb Testvérek r('ndjében, a feleség a Szegény Urnők 
Hcndjében szolgáljon Istennek. Sokan Ferenc biínhánatra in
dító szavaira házasságukat .József-házasságra változtatják vagy 
ilyet köhwk. A feleség a férjjel, a férj a feleséggel versenyezve 
művelik a tisztaság erényét és a vezeklő, önmegtagadó életet.5 
Ezek Ferencet ostromolják, hogy adjon életszabályt nekik, mert 
elgondolásai szt.•rinl akarnak élni a világban. -- Ferene, aki 
a béke aranyhídjúl épílctlt· meg a duskálók és a nyomorgók 
közölt, művél meg akarja erősíteni, fenn akarja tartani. 

A sok társulal és azok gyér eredményű munkája elvelle 
kt.·dvét attóL hogy társulatol alapítson és így azok számát 
szaporítsa. A Kisebb Testvérek szellemét úgy akarta kiárasz
tani a világra, mint azt sokkal szűkebb körben a XI. század 
néhány bencés kongregációja és a Xlt század premontrei ka
nonokjai tették. 6 E rend ek monasztikus volta a,zonban aka
dályozta a konfralernilásoknak széleskörű elterjedtségét. Ezért 
nem csatolja Szt.•nt Fen·nc sem később a Harmadik Rendet az 
elsü Rendhez, nl'l10gy az első Rend elterjedeHségének hiánya 
a Harmadik Rend hasonló hiányát eredményezze. 

llt azonban meg kell állnmik. Vajjon önálló volt-e Szent 
Ferenc gondolata, hogy a világiakat belekapcsolja az önmeg
szentelödés rendszeres munkájába, vagy pedig csak élesszemű 
észrevételt· és ügyes kihasználása a más rendekben már nwg
indull mozgalmaknak? A Ferenerenddel foglalkozó tudósok 
egész sereg feltt.•véssel vitatják a Harmadik ~end t.•rt.•dl'lél. 
K ül önösen éles a ,·ita a következő .. vontok körül:' 

1. Ki alapította a Harmadik Rt.•Julel? 
2. Mikor·! 
:J Hol'? 
4. Ki adta a rendszabályt a Harmadik Rendnek? 
~em lesz laliül fcleslegl'S néhányat vizsgálat tárgyává [('nni. 
Sajnos a Harmadik Rend irodalma csak a XV. században 

kezdődik, amikoris a Harmadik Rend jogi rendezése megkíván
ta, hogy eredelél fl'lkutassák. A jogászok nagy része kétségbe
vonta a Harmadik Hend rendi jellegét, mivel nem értetlék 
meg a kolostori reml?k és a v~lági. re!ld ~ö~ött~ á~mel!e~i kü
lönbséget. A Harmadi~ H.end J~l~atl, es kivalt~aga•t. ved1, Ka_: 
piszlrán S=ent Jú nos, h tres rendi Jogasz a 'Dt•fcnsormm 1 erlu 
< )rdinis beali Franeisci, cím ü művében. ű a Harmadik Rend 
alapítását Sz('nt Ft.•rencre vezeti vissza és bizonyílékul felhozza 
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a Szenlröl mondoll ősi zsolozsma szö\·egrészél: :Tres ordinl'S 
hic ordinat», majd Szent Bonaventúra adataira is hh·atkozik. 

· Firenzei ltlarián, a történetkritikus szemével nézi a Hat·
madik Rend eredetét .Munkájának főérdeme az, ho_gy feltéth·n 
régi forrásokat dolgozott fel. A szabály megalkotásánál jelen
tékeny szerepet tulajdonít Hugolin bíborosnak. Az alapítás 
éve szerinte 1220 vagy 21, keletkezési helye Firenze, ami lehet 
nála hazafias buzgóság is. Mindamellett megemlíti Cannarát 
és Poggiobonsit is. Arra is utal, hogy IV. Miklós a szabályokat 
átalakítatta és megcáfolja azt a feltevést.. ami még a Fen•nc
rendben is elterjedt, t. i. hogy a Harmadik Rendet m•m a 
szeráfi Atya alapította. 

A későbbi irók nem tartják fontosnak. hogy írt-e Szent 
Ferenc rendszabályt, vagy nem. Sőt némelyek cg~·encsen meg
engedik azt a feltevést, hogy nem írt. 

ll'adding részlelesen foglalkozik mü\·eil><•n a Harmadik 
Rend eredetével. Alapítónak és rendszabálytadónak Szent Fe
rencet tartja . .\ keletkezési helyriil szóló nehézségeket - ügyP
sen - úgy oldja meg. hogy Szent Ferene töbh hel~·en, így Fi
renzében. Cannarában is megígérte a Harmadik Rend alapítá
sát. sőt Szent Luchesiusnak Poggiobonsiban szóbeli szabül~·t 
is adott. \Vadding tekintélyére támaszkodva a késübhi irók, 
így Dominiens de· Gubernalis (t 685) múr úgy írnak, minlha 
a Harmadik Rend eredele sohasem lett volna ,·itás. 

NélJ/elen domonkosrendi (>bben az üWben azt állítja, hogy 
a fl•renc-es Harmadik Rend a domonkos harmadik remi után
zata. Sharalca ferences ezt a képtelen á lJ Húst megcáfolja. l\lu
nio dl' Zamora (1285-1291) domokosr<'ndi gt>m•rális n•ndsza:
bálya.. mclyet a domonkos harmadikn•ndieklll'k ir·t. sokkal 
későbbi. minl a III. Honoriustól és IX. Gergely pápák által Ida
doH megerősítő hulhík. T<'hát a domonkos harmadik rt•nd 
elismerése jóval a fercJH'l'S Harmadik H<'nd l'lisnu.·rése után 
történt. 

A Bollandisták általában \Yadding véll•ményét larl.iúk 
irányadónak Suyskl•ns ·l'lt'ogadja alapílónak és •·pmlszabál~·
adónak Szenl FPrene<•t, minl amelyben min<lnyájun cg~·ctér·k
nek . Az alapítás évének kérdését nyitva hagyja. Helyéül Can
narút jelöli meg. minl ahol a mozgalom megindult. Firl'nz(>t. 
ahol renddé fcjlödik. s végül Poggiohonsil. ahol kiegészül (>s 
ahol diiször n·zelik lw a J'l'ncli ntházalol. 

Karl .1/iillrr szerinl a biínhánó lcslvér·ületek crPdl•lilcg hh·
gen hellatás nélkül keletkezlek és csak jóval késiihh esallakoz
lak valamelvik szerzelesrendhcz. A Harmadik BPml szahúl ,._ 
zalában a különbözö testvériilelek fcrl•m·es alapon való üs·z
szefogúsát látja. 

~lüller kulatásai és f<'lt<'vései alapjún halaci Sabalil•t· is. 
de l'gészcn más <'redményekr·e jut. Szt.·rinte Ferl'nc igazi él<'l
eszményc a kar megvalósulni a Harmaclik R<•ndbcn. X em akart 
ugyanis rendet alapítani. hanem cg~· ol~·an egyetcmcs jcllegíi 
társasúg szcr·vezésél len·czte. mely mindcn megkülönhözldl's 
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nélkül magába fogadott volna férfiakat és nőket, egyháziakat 
és világiakat, szóval mindenkit, aki az általa célul kitűzött 
evangéliumi eszmény megvalósítására nyomdokaiba óhajtolt l~p
ni. És csak jóval késöbb törödölt bele a hivatalos ~gyház nyo
mására egységesnek szánt művc három részre tagolásába. A 
mindcn ember befogadására szánt ((Ordo de Poenitentia)) külső 
nyomásra kivelkőzik eredeti jellegéből, az első és második 
rend régi érlelemben vett szerzetlé alakul át és csak az u. n. 
Harmadik Hend ápolja tovább a szent Patriarka torzóvá cson
kított gondolatát.8 - Ez a vélekedés ráialomszámba me_gy a 
Vir catholicus el totus aposlolicussal szemben. A ferences élel
eszmény szerves fejlődése hozta létre a három rendet. Igazolta 
és igazolják ezt a tudományos vizsgálatok í~gy, hogy maga 
Sabatier is engedett mcrev álláspontjából és közeledett cllen
lábasai mérsékell felfogásáhozu 

Mandonnet domonkosrendi szerzetes lényegében elfogadta 
és továbbvezette Sabatier elgondolásait. N em vonja kétségbe 
az Ordo de Poenitentia ferences eredelét, de az 1221-ben tör
Lént alapítást tagadj~, nH'rt szerinte a Harmadik Rend kezdet
től fogva megvolL Bizonyítja ezt az állítását azzal. hogy a leg
régibb források épen e miatt nem írnak évszámot. l\landonnct 
maga is észrevette tévedését. Az 1209-ben a szóbelileg az els{) 
rend számára megerősített Regula így kezdődik: <'Regula d 
vita istorum fratrum haec est, scilicet vh·ere in oboedicntia 
~·t in castilate (et sinc proprio)~>. Ez semmiképpen sem vonat
kozhat házaséletet élő férfiak és nők számára. l\Iandonncl 
kibúvót keres és a nehézséget úgy akarja megoldani, hogy 
szerinte ez az ciiiírás csak a szerzet törzsét k~pező tagokra, 
Szcnt Ferencre és birsaira vonatkozott. Bírálói épen ezt a 
szükségtelen törlénetcsavarást vetik szemére, mellyel a történel 
tényeit, önmagától készített keretbc akarja jól-rosszúJ bele
szorítani. Fejtegctései mindazonáltal figyelemreméltóak. 

Döntő fordulalot idézett elő a Harmadik Rend eredeté
nek kulatásában az u. n. capestránói-lelet. Sabatier 1901-ben 
a Capeslranói kolostorban talált egy 1228-ból, tehát a Har
madik Hend alapítása után hét évvel készült Regulát. Az érté
kes lelPiet többen boncolgatták és magyarázták. 

l\fár most mit tartalmaz ez a Regula·? - A bűnbánó tcst
\"ércknek mindjárt belépésük alkalmával meg kPlletL igérniök, 
ho~,rv minden igaztalan szerzctl vagyont. hirtokot vagy jószú
hllOL • visszaadnak lX. ;).:·. Hátralékos fizetési kölelezcttségük
ilek becsülelcsen eleget lesznek. llaragosaikkal kibékülnek, visz
szatartoll tizedtartozásaikat kie~·cn1ílik (X. 6.). Senki ellen 
fegyvert nem fogna~. (\"1. 3 .. .\ pápa .áll<~l meg~n~e?eL~ cs~te_k 
kivételével soha t.•skut nem tesznek (\l. J.), s orokose1k civo
dásának mt•gelőzésére idejében végrendelkeznek Altalában úgy 
kell bcrendezniök élet üket, hogy azonnal meglássék az, hogy 
bár a világban élnek, mégsem c világból valók. Igy pl. egyszeríí 
és szegénves ruhában kellett járniok, melynek értéke nem 
lehelell n~1gyohh bizonyos es('kély összegnél (I. 1-6. ) . .A léha 



.szórakozüsokal és színielöadásokat gondosan kerülniök kel
lelL (I. 7.). Húst csak nagy ünnepeken, továbbá vasárnap, ked
dt•n és csütörtökön volt szabad enniök (II). A Nagyböjtön 
kívül Szent Mártori böjtjél is k~telesek volt~k n1~glartani (III. 
1.). A három sátoros ünnepen (Karáesony, 1fusvél, Pünkösd) 
valamennyien kötelesek voltak meggyónni es áldozni (VI. t.). 
Ezenkívül kötelesek voltak naponta többször imádkozni <IV), 
c.•gymásnak mindenbcn st>gílségére lenni, beteg testvéreikel tá
mogatni (YIII.), haloltakért imádkozni.1° 

Három nehézség teszi kélségessé a lelet feltétlen hilt'les
.c,;~gél és értékét 

l. A felírás érlelnwzése. 1221-ben IX. Gergelyt t•mlíli pá
pának. noha akkor már III. Honoriusz uralkodott. 

2. A cím dátuma azért fontos, merl a különböző for1·ások 
összehasonlítása lehetetlen. \Vyngaerl szerinl régis~gb<•n első 
a capt•slranoi, utána a königsbergi, majd a ~!ariánus féle kö
n·tkezik. ~lások természetesen 1nást vallanak. 

3. Xehézség az is~ hogy a Regula meglehelösen laza szer
kezelü és egyes részei Jálhatóan különbözö időben kelt•tkez
h·k. \Vyngaerl szcrint a Hegula 14 fejezele közül az 1.-Vl. 
fejezel második mondaláig a_z 1221-es Re_gulából való. A többi 
részt.•k. tehát a Rt.•gulának XII fejezetre való kiegészítés legké
söbb 1228-ig mt•glörlénl. A XIII. és XIY. fejezel 12;1-l-bcn füg
gelékként íródoll hozzú, dt.~ annyira laza szt.•rkezelü, hogy nem 
is tartozik teljcsen a Hegulához, hanem állalános szokás szc
rint az t.•gyes n•ndi községc.~k a helyi szokás szcrint a Heguta ren
dt'lkezéseiL kit.•gészílt.~llék.ll 

Az t.•ddig mondollakból láthatjuk~ hogy a XIX. század ku
tatói azért tévedlek fellevéseikben, mivel nem az eredeli kút
l'ökn· támaszkodtak, hanem leginkább t•gyéni clgondolásaikra. 
:\ ézzük most már azt. hogy a Harmadik Hend crcdctént.•k kér
désében mcly kútrökn· kell l[tmaszkodnunk. 1~ A legnagyobb te
kintélye.· Cclanoi Tamás krónikájának van. A hh·ek fenntebb 
ld rt özönlése készlc.'lte Szenl Ferened arra. hogy az '·üd
vüzülendök húrmas ~eregének éll'lszabályl adjon. a szahály
rúl azonban közelebbit m~m mond. 

Cdanóira támaszkodik Speieri .Julián, aki verses ll~gcndá
júl legkésöbbt.•n 12:J:>-ben fcjt.•zll' he. A verses legendában és 
az u. n. Ferenc legendúban eliHordul az a hasonlat, hogy mi
kénl húrom templomot állítoll helyre, három rendel is alapított. 
<> má1· a J larmadik lkndel Bünhánók Hc.·m!jének: nevezi: és 
kihangsúlyozza, hogy mindkél-twmheli világi hívük részére ala
pilottúk. A rendszabályról a legendában bc.•szél, ahol a llarma
<lik Rend eéljál is körvonalazza. 

Egy évtized mulva jelent meg Hugolin bíbo1·osnak a ké
si>bl>i JX. Gt.·rgt.•ly /lúpúnal\ élt.•lrajza, amely igen n~gy szere:pel 
lul:tjdoníl neki a larmadik Hend uwgalapítás:íban. Ezl a túl
z~ísl a pápa maga cúl'olja mt•g csehárszági holdog Agneshez. 
111. Béla magyar kir:ily unok:íjúhoz 12:Ut mújus 11.-én írt le
velében. .\ húrom rt•nd megalapílúsával nu.:•l'lwt<'llc.·nül nagy 

28 



Jt-lki hasznot hajlott, (Szl. Ferenc) mert e három rendben na
ponkint sokszorosan megdicsőül a Mindenható. Az a kpzös 
töröl fakadt három szőlővessző, melyet a fáraó pohárnoka 
álmában látott, a barátok, az apácák és a bűnbánó testvérek 
hármas rendjél jelképezi, melyek a szt·ril és oszlhatatlan Három
ság liszlt>letére vannak szentelve.13 Láthatjuk, hogy Hugolin 
bíboros a rend alapítását Szent Ferencnek tulajdonítja. 

Szent Bonaventúra Celanoi Tan~ás és Speieri Julián ada
taira támaszkodik. Uj nála csak az, hogy szerinte maga Szent 
Ferenc nevezte el a Harmadik Rendel Ordo Fratrum de Poeni
tentia-nak. A «Cur fratres non promoveanl Ordinem Poeni
tenlium )) c. iratában rámutat, hogy az erősen megváltozott vi
szonyok lehelellenné leszik azt, hogy a Kisebb Testvérek h•r
jesszék a Harmadik Rendel. Továbbá a Harmadik Renddel 
való foglalkozás sok küls6 és belső botrányra, pletykára, visz
szaélésre adna okot. A bevezető sorok kétségtelenné teszik azt, 
hogy a szerző feltétlen hiszi a Harmadik Rend szentferencT 
alapítását és ezért erősíti hosszadalmasan jelenlegi állásfogla
lásának helyességét, ami azonban alig sikerül.14 

Bassai Bernát Szt>nl Bonaventúra lilkiira már a Harma
dik Rendiek életéről és működéséről több felvilágosítást nyú,it. 
Különösen felemlíti a tesh·érek karitalív működését és egyszer(í 
életmódját. .:\legemlíti azt is, hogy kezdetben a Harmadik-ren
diekel a Kisebb Testvérek vezették, jelenleg azonban saját elől
járóik vezetése alatt állnak . 

.Az alapítás éve csak a XIII. század vége felé fordul elő 
először Fabrianói Ferencnél, aki az alapítás évét 1221-re teszi. 
Utána többször előfordul ez az évmegjelölés más forrásmű
vckben is, dt• nem lehet megállapítani, hogy Fabriánó adatától 
függetlenül-e . .A Capestranoi lelet is ezt az adatot látszik meg
erősíteni. Az alapító személyére nézve, a Capestranói Regulá
ból kiindulva e_gészen a IV . .Miklós által megerősített Reguláig 
minden regula-változalban benn van ez a kilétel: ··is la fra
lPrnitas quae beato Francisco habuit fundamentum.» 

Az eddig mondoltak alapján próbáljuk m~goldani a Har-
maélik Rend alapításának kérdését. ... 

Alapjait mindenesetre abban a látomásban kell keresnünk. 
nwlvet 1209-ben az első Rend alapításakor Poggiobonsii ID<l
gányában látott a szeráfi Atya: Ugy tetszett, mintha temérdek 
(•mbert lúttam volna felénk özönleni, akik mind a mi szerzetünk 
He~'ttlájál óhajtolták magukra ölteni és a mi sznbúlyaink sz<'
rinl akartak élni. ~lég mosl is fülembe cseng léptl'ik dübör
gése. amint a szent engedelmesség parancsa szerint indulna~. 
majd visszatérnek. Az utat emberekkel láttam ellepve, akik 
minden nemzetből idejönnek Inw jönnek a franeiák, németek 
és angolok, s özönlik a legkülönbözőbb n~n~zetek sokasága. 
mcséli első testvéreinek a kerekasztal lovagJamak.U 

A látomás érthető ugyan az első Hendre, de méginkább 
a Harmadik Hendre. A legenda szerint Cannario lakói a szeráfi 
.\tya prédikációján felbuzdulva el akarták hagyni lűzhelyeikel.: 



hogy kövessék öl. "Ne hamarkodjátok el a dolgot. s maradja
tok csak itthon. Majd én előírom nektek, mit kell cselekedne
tek lelketek javáért)) - nyugtatta meg őket. Tény~ hogy mosl 
már komolyan gondolt arra_, hogy világban éW ,_gyermekeinek 
szabályt ad.16 

Egymástól leljesen függetlenül alakulnak az első '< Poeni
renhum conegia,,-k. Cannarában, Firenzében, Poggiobonsiban 
és Faenzában. A szeráfi Atya a helyi viszonyoknak megfele
löen szabályokat is adott nekik. Ezeknek a szabályoknak 
akárcsak az első Rend Proloregulájának vezérmotívumai az 
c.•vangéliumi igék leheltt•k. Különösen a lelki szegénységet, a 
tisztaságot és az alázatosságot köthelle lelkükre. Az egymástól 
különálló ferences világi községek összetartó ereje csupán a 
szeráfi Atya személye volt. Ezek a különálló alapítások talán 
helytelen irányba fejlődtek vag~· a világiakat szokatlan életmód
jukkal fclháborítollák? X em tudjuk. Tény az, hogy egyházi. 
<Ic főleg világi hatóságoktól sok zaklatásban volt részükl7 

Ferenc is, dc főleg Hugolin bíboros a kisebbek barátja és 
pártfogója észrevette a mozgalom jelentöségét. - Ferenc ta
lán a világot Isten szeretelében összefogó álmait, Hugolin bí
boros pedig a saját lelkük és az Egyház közjava érdekében igazi 
militia Christi-t látott benne. Ami szern·zö erő hiánvzott Fe
rcncböl, pótolta azt Hugolin bíboros s egyült írják meg a Har
madik Rend egyetemes szabályzatát. 

1221 május 20.-án Aldozócsülörtökön hirdelle ki a Sza
hályzatot Firenzében, ahol ugyanekkor több férfil és nőt vett 
fd a Harmadik Rendbe. A pápa. már 1221 december 16.-án a 
Signit'icatum est:.>_ c. levelében az élőszóval jóváhagyott Re

gulát és a Harmadik Rendet Rimini . püspökének pártfqgásába 
:!Ján-wa. r gyanckkor a püspök joghatús~!ga alatt álló Facuzai 
rninbánó tesh·érek sanyargatóil a mindenható Isten. Szenl Pé
lt•r és Szcnt Pál apostolok haragjával fenyegette meg. Ebben 
a h·vélhen nen•zik először Ferenc világi fiait: <: Fratres de 
Poenil en ti ac . 

.Mosl kezdi meg a Harmadik Rend igazi hódító útját a nép 
között. Pár évre rá Pierre delle Vignc császári tilkár így ít· 
urának II. Frigyes császárnak: «A Kisebb Testvérek és Hitszó
nok Hend tagjai cllenünk keltek. Nyilvánosan ócsárolják a mi 
életünket és a mi viselkedésmódunkat .Jogainkat szélmorzsol
ják és hel'olyásunkat mcgst•mmisítik. ~[ost pedig. hog~· hatal
munknak megadják az ulolsú döfést és hogy elveg~·ék a nép 
meghódolúsál kél új testvérületel alapítottak. melyben álliló
lag férfiak is, nők is tartoznak. Mindenki utánuk fut s alig van 
már valaki, aki ne lenne vagy egyikben vagy másikban beirat
kozva.1s 

'Bátran kimondhatjuk tehát, hogy a Harmaclik Hend jt>
lenlöségben semmivel scm úll a Il. sőt az I. Rend után. 

Azóta kél évszázada ez a Rend mi11dig ott állt szolgálatké
szen a maga világban élő, de Istenbe elmerülö szellemével az 
I. és ll. Rend mellelt, mint annak elörctólt könnyü lovassága. 

a o 



mely nem ölletszerüen veszi föl a harcol a kor bűneivel, hibái
vaL ferde kinövéseivel. hanem a szeráfi Atya szabályában lefek
h•tett ferem~es szellemmel. Ezért a szellemért hálás a Harma
dik Rend nz I. Rendnek. 

A Harmadik Rtmd bármennyire a kor gazdasági és vallásos 
krizisének eredményeként jött létre, Szabályzatában, szellemé
ben egészen kivonja magát ezek hatása alól. A krizisből kivezető 
utal az evangélium szellemében jelöli meg, hogy ezáltal a buz
góságnak és a korszerü cselekvésnek biztosítékot nyú,iison. In
nen magyarázható, hogy a kor mozgalmai néhány évtizedes 
n·rgődés után kimulnak - épen térre és ídőszerűségük korlá
toltsága mia tt, - addig a szeráfi Patrárka hatalmas gondolata: 
nz Ecclcsia orans et laborans» mustármagból hatalmas szer
lt•ágazó fává nö,·ckcdctt. 

Celanói Tamás szavai kívánkoznak ide: ,,o az a n~gy mű
vész, akinek példája útmutatása nyomán dicsőítő éneket zeng
Ye mindkél nemben ujjászületik Krisztus Egyháza és hármas 
esatasorban diadalt nyer az üdvözülendők serege. ű mindenki
nck Inegszabla élete útját és minden fokozat számára félre
isnwrhetetleniil kijelölte az üdvösség ösvényét.19 

J .-\ela Hollandi 2U2 s. idt•zi th-. Weisz: Yiláglül'lénel V. köt. 412. l. 
., P. Fidt•nlius v. <ll'n Home: Franziskanischen Studien Hl29 srep. 
;; u. o. 
1 Ozonam: llália ferenc1·endi liüllöje a XIII. századhan (németül) Ju

liustól )lünstcr 1853. · Idézi Weisz .JJ,j l. 
ii Innumerae virgines Clm·ae rumoribus cxcilati dum ad clauslralem 

vitam lmnsii·e non JH'al•valcanl in palriis domibus sinc regula regulariter 
,·h·erl' sludeant. Vita S. Clame auclorl' Anonymo coaevo. Antverpiac 1725, 47. 
Similill'I' et vii'i uxorali et mulieres marHae a lege malrimonii non vale:ttes 
(libei'ai'ÍJ de fratrum saluhrii consilio sc in domibus p1~~priis arctiori poeni
lt•nlia commitaban t. :\<.'la Sanelonun Thom. 51. i:ii. l. Idézi Balanyi: 
.-\nima franciscana. 

6 Coronala: Il Tt•rz' Ordint! franccscano 19 J. Holzapfel: .Manuale 394 l. 
• Fidcnlius van dt•n llomc c léi·en alapvelő munkítja nyomán ismer-

leljük a különbözö néulekel. 
s Anima franciscana 105 I. 
;} u. o. 107 1. 
10 Balam·i: Assziszi Szcnt Ft·I~m· :i7l l. 
u Anima franciscana 128 l. 
:~ .\z t'I't'dcli klltfilk ismci·Lclésc szinlén , .. den Bomc művc ul án liirténik. 
1: Sbai·alca: llulla1·ium franeiseanum. Búnuti 17.)!1 thom. l. 212 l. 

Idézi az Anima farnciscana. 
u Szent Bonaventúm l' míível a Quaracchii hinllalos kiad. (Opem 

omnia Tom. VIII. :ili8.; a hilell's míívek közé veszi fel. Sokan nt•m Szenl 
Bomn·l'ntúrát tartjúk írójúnak. 

Já Spec. perf. 6. 85. 
1~ Assziszi Szcnl Ft•rcnc virágoskertje. Ford. Kaposi J. 41 l. 
J "i linghvúi'Y A.: .\ Ilannadik Rt•ml Löi·Léncti méltatása. Balanyi .-\. 

Szcnt Ferenc 371 l. 
J 8 Takács In ee: Szl'nl Fen~nc Rt•ndjc l iti l. 
~~· Cclanoi Tam:ís: Ll'genda prima. -lO l. 
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Nov. 21. Hómáh<ll mcgé•·kezell új lcktoraty:ínk: P. d1·. Zentai 'la.-cdlin 
lsten hozta hozzánk, lt>gycn sok éven :íl tanítónk t•s pt~ldaképfmlc 

Nov. 22. , llajlílscl hozzánk O irgalm:ít. -- hag,· Xéld mondhassúnk har
móniál.» lg~· kt-•·ldlük ma Szt·nt Cccili:íi. hogy ah:ínyszor ént~kt•lünk. sd
vünkhen is harmónia h•gycn. 

Nm·. 2!J. Fíiliszl. P. Kohunhi"m igen nagy IPikcsedés közcpt•Lle lal·lolla 
meg düadás:íl: hog~·an hasznosilsa a mesél a hitokialó a vall:ísas ncvc.•lt·s
hen. Ezul:ín Szc.•nt Bonaventúra t-s Duns Scotus mellííl a jöwndíí gye•·nwk
világ•·a is löhhet gondolunk. 

l>e<'. 5. Lelkig~·akorlalos nap. A pap életiollt.'ll csak 1\.l'iszlus lt>lll'l a 
kö7..épJ)()lll. :\ klcJ·ikus l-wk lal'lalma is csak Kl'iszlussal telik he. 

Este megt!t-kczetl Szent ~liklós püspök. Pullon:níhól szélr:'iwtl sok 
édességt.'l, melegcl, jókedvet, szóval mindenl, ami a moslani idííkhen külii
nflscn kell. 
1 lJec. 9. A papi c.•szmény fünsl-génck és a fl'l't•m·es kispapi élet szl~pt"·
gének l>l'mulalás:íra l-s megszel't•tlclésért• díszfmnt•Jlélyt J'Cndc.•ztünlc S az 
c.•J-edmény megkap<l. Fl. P. Provinci:ílis. a huclai. pasart-li szenll•úli h:ízflí
nök atyák, s a kúmwzíí z:·u·d:ík aiY:íi. Ht•JHli"lnk l~s a rcndh:íz jók,·iíi. 
harátai • szinültig meglf;llülll"~l{ a Kulllu:h:"•zal. 

A zárószavakal Iskol:ínk Wvédniikt• n. P. Pro\"Ínei:ilis mnndolla. .\1. 
~nekkarl. Zenekart és a Szayal(lliórusl P . .-\lajos vez.:·nycllc . .\ mííso•·sz:ímokal 
.-\Ll il a l. isme•·tl'lle. :\ g~·íílt-sríH mindt•n ki IH•d ws l'mll-kkt•l l:ívot.oll. 
Ft. P. PI'Ovindális l's ml"·g sokan ííszin l t• l'lismeri-síiklü•l lünlcllék ki l':í1·ad
ságos munkúnkal. 

P. Fauszlin. P. PongnÍ<'. P. H:ífúcl P. Jt•l·omos é-; 1\.apiszll':in h:ízl'iíni"d,; 
aty:ík aj:"mclékát Ml:isan köszönjlik 

lJt•<·. 11. FL. Kerkai .h•nií S. J. a K.-\f.OT o1·sz. dniikc.· a rnozgalomrúl 
tartoll düad:ísl. .\ mai ko1· a népiség jl·g~·éhen :ill. A moslani vil:ígalakilú 
erők lennll'iíl indullak i-s lol:ílis érvényn• lül'IJck. .\z agdr mnzgalom indu
lása. SZ<'I'wzése t'Zl'll a nyomon h6dilotta meg l"él milliúnyi l:íhorál. lgl'll 
nagy az iirömiink. hogy t!gészt•n liiizeh-ííl isnwrht•lliik meg a KALOT ha
lahnas munk:ij:H és célj:íl: a ki'isztusihh. dolgoz{). szod:ilis emhl'rl. 

Bt•('. l:t .-\ hiloktal:isi·úl szólú sorozathan n. P. ~l:íriusz, hudapl'sli 
hiloklalú larlolta meg düad:ís:it. Jlál:ís kciszünel érle. 

llt·<·. l.i. \". éws leshú"l'ink: Tam:ís, :\lih:Hy, Ct•dl, (;crgcly, \"id. 
Gollfricd. Pclh:írl, Oszk:i1·, C:íhor . .Ji"mos, Ft'l"t'llc, Péte1· és Regalál E~c.·rh1• 
nwnlt'k. hogy l"el'"egyék a szuhdialwn:ilusl. ~li illhonmai'Udollak mindt•n
nap im:"ldlwzunk l-I·Iflk. hog~· ct·iísí'k l"•s :"!IIhatalosak lc.~~·e1wk 

l>t•t•. lli. üzs{•h atyánk m•n•napja. f~ljl'll sok:"1ig Irjús:ígunk {•s l'r:J\'ill
d:ink javúra. 

Dc<'. 21. ~lt•gjüllek a szuhdiúkonusali: kigyúlt új1·a a tííz a Klt•riliúlus
han, hogy egyre magasabban sziikkenjcn és clél-(jünk benne az elslími..,t.• 
oll:í1·{m. Tizenhái'Om új pap. O. de kelleLeli! Június1·a nagy aral:is lesz. 

Del·. 21. Eljült a kis Jé.zus ~ :\It"· gis Pljöll. Túl h:ihor(m. nélkülözésen. 
BctlehcmiinklJcn kigyúlt a fl"·ny. kanícsonyf:ink csillog, alalla ajándék
t~somagok J'chérll•nek -- mint a •·égi héke-vihighan. ~la kélszcl"('s háhival 
gondolunk arra. aki clénkvanizsolla a •·égi holdog 1-ar:icsonyt: szci'Ciíí jú 
Provirwiális alv:"mkra. 

Dec. 25. t200 énekes köszönti a mcgsziild~ll .Jézusl~A Ilyen fclhív:íssal 
Yárluk a gyöngyösi hivöket a !J órai s7..t•nlmisérc. .\ ~l:iria Tanoda kis ell'-
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misWval karácsonyi kinoookat és t6bbszólamd 6Dekelaet zengtftnk. Nqy 
a betJehami G~ ereje: elssze tud. fogni több mint birom oktavol l& 

Dec. 2. A telslSv~si 1empJombaJ) is elénekeltak a c200 énekes kclszcln
tlSjéb. 

Dec. 27. P. Luciusz, budai vikirius atya látogatott közénk. Belújftottuk 
elmosódó emlékeinket a berényi flSiskloliról. 

Dec. 31. Vfdim est keretében búcsútattuk áz 1941. ével. Mi neDt 
sajniljuk az éveket. Dehogy is sajnáljuk. Repüljetek évekr Annál közelebb 
jutünk az Oltárhoz r · 

1942. Jan. 2. Marcellin atya névünnepe. Sletét az Ifjúságért ajinlotta 
fel, szeretne atyánk és jóbarátunk lenni. Faxit Deus! • 

Jan. 5. Karácsonyfafosztás. Miért nincs örökké karácsonyi A fenylSál 
ugyan ellobban a tfizben, de lelkiinkben azért karácsony marad mindfgl 

Jan. 6. Az ünnepi füzér utólsó szeme: P. Menyhért nevenapja. 
Jan. 9-10, 16-17, 22-23. Elkövetkeztek a nehéz napok. A IV.-Vi. évesek 

S. Scripturából, Pedagógiából, Morálisból, Jus matrimoniáléból és Dogma
tikából vizsgáztak. - A III. évesek Dogmatikából, s. Scripturából, Archeo
logia biblicából, héber nyelvblSl és Morálisból; a II. évesek Dogmatikából, 
Ethica gen-ból, héber nyelvblSl, Cosmologiából, Psichol. exp.-ból; az 1. évesek 
Ontologiából, BölcselettörténetblSI, Ethica gen.-ból, Dogmatika tund.-ból, 
Psychol. rat.-ból és Logikából vizsgáztak. 

Jan. 19. P. Magiszter gondoskodásából elkészült gyönyörfl, modern 
folyóiratszekrényünk. Megvalósult tehát régi vágyunk, az Olvasóterem. Há
lás szfvvel köszönjük. 

Jan. 26. Próbaszentbeszédek az ebédllSben. Ki az imádságra buzdit, 
ki gylSzelmesen hazatérlS honvédeink elébe mond szónoklatot, ifjúsághoz 
az ifjúságról, ki pedig a sirhoz vezet, mint majd egyszer igazán ... 

Febr. 5. A magyar népi mozgalmak sorában ma az EMSZO-val ismer
kedtünk meg szemtlSl-szembe. Freesz József flStiszt. úr, az EMSZO OJ:?· 
titkára tartott rendkivül szfnes és csupa élet ellSadást. Az ellSadás els6 ré
szében a mozgalmi élet elindulását, irányál és kibontakozását mutalta mei. 
Másodszor a liberalis-kapitalista rendszer cáfolalát és az új rend gondo~ 
tát hallottuk. A magyar katolikus _paps~ak is meg · kell éreznie az dj 
Mohács fenyegetlS közeli rémét. 

Febr. 10. FlStiszt. Pfeiffer László, a Kioe melegszfv{l atyja tartott 
el6ször ellSadást a mozga1omról. Az A. c. mozplom széles sodrában áll a 
Kioe. A munkásifjak új életének kialakftása: a 1eiki és a szellemi kultúra, 
érdekvédelem, szabadidlS-mozgalom a Kioe célja. A Kioe munka gyakor
lati részériSI Kertész László központi titklir úr beszélt. Szeretni fogjuk 
nagyon a munkásifjakatl 

Febr. 15-17. Szentségimádás a felsiSvárosi templomban. Mind a három 
napon elzarándokoltunk mi is, hogy engeszteljük az Or Jézust a farsangi 
bűnökért és megkérleljük a békéért. 

Febr. 17. Farsangest Boldog, akinek ma mosolyra is jut. Sikeralt és 
kevésbbé sikerült m{lsorszámokkal kiséreltük meg a vendég kápljn urakat 
és a nagy ferences családot fcllvidftani. Hagyományos igricünk: Korn.61 t 
ezdttal a félévi vizsgákat vette lantjára. 

Febr. 19. HázflSnök Atyánk n6vünnepén boldogan siethlnk leróni 114-
lánkat az nr Jézusnál: éltesse sokáig és adjon erlSl, kitartást 6s sok örömel 
nehéz és fontos munkájáboz. 

Pr. Zoltdn krónikú. 
FeleÜSs kiadó: Hittudományi F6iskola Gyöngyös. 
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