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Köszöntjük Kegyelmes Atyánkati 

Szent Bonaventúra Egyházirodalmi Iskolánk 1942. jún. 21-én 
avatta dísztagjává Nagyméltóságú és Főtisztelendő P. Uzdóczy 
Zadravecz István ferences püspök atyánkat. 

Ifjú szívünk egész melegével, rajongásával öleltük körül Ke
gyelmes Atyánkat, aki hamisítatlan ferences szívével és kikezdhe
tetlen acélos magyar jellemével mint eszménykép áll előttünk. Föl
idéztük lelkünkben· azokat a küzdelmes napokat, amelyek 1919-ben 
gyötörték magyar Hazánkat. De egyben felidéztük azokat az emléke
ket is, amelyek tudatára ébresztettek bennünket annak, hogy ezek
ben a napokban Kegyelmes Atyánknak prófétai szerepe és történe
Icmalakító küldetése volt. 

Láttuk, amint 1919. jím. 2-án eskütételre szólítja a nemzeti kor
mányt.· Láttuk azt á lelkesedést, azt az élni és hinniakarást, amely 
,-arázsos szavai nyomán fölfakadt magyarjaink megkínzott lelkéböl. 
l_áttuk Szeged lánglelkű Apostolát, a tiprott magyarság Kapisztránját. 

gs aztán láttuk Kegyelmes Atyánk püspökkészentelését a fehér 
Szeged Mátyás-templomában és hallottuk a népnek kitüntető sutto
gását: ."Koldús magyarok koldús pásztora." Ez Zadravecz István. 

D~ nemcsak a nemes magyar jellemet köszöntöttük Kegyelmes 
Atyánkban, hanem az öntudatos, Rendjéhez ragaszkodó, ferences el
hivatottságát érző igazi franciskánust is. O mondotta: "Ha kifárad
nak a társadalom munkásai, ha összerogynak a népek nagy oszlopai, 
ha csődöt mond a politikusok lángelméje, ha ingadoznak a hadsere
gek, - franciskánust ránt elő a történelem. S ha már szinte elveszett 
minden, a mosolyhoz, a gondatlansághoz, a suttogó imához szokott 
ferencesek, a kitartás, az erö, a harcok világraszóló csodáit múvelik. 
Soha még ország el nem veszett, mely válságos pillanataiban a fran
ciskánusi kézbe vetette gyeplőit .•• 

Ha majd egyszer nagyon 'boldog lesz a magyar, bizonyára vége
szakad a magyar franciskánusok történelmi alakjainak is . . . Akkor 
ez a széircsuhás faj, vagy elpuhul és kipusztul, - vagy más vidékre 
költözik, hogy a fájdalmat tovább fájlalhassa, a könnyet tovább tö
rölhesse." 

E nagy szavak csak annak ajkán fakadhattak, aki egész valósá
gában átérezte franciskánusi és magyar küldetését. Akinek életében 
egybeforrt az oltár és a haza gondolata. Akinek magyarsága katoli
kumot jelent, s akinek katolikuma elválaszthatatlan magyar szívétől. 
Akinek meggyőződése, hogy éppen hétszázéves történelmünk tanúja 
az oltár és a haza-szolgálat egységének és egyvonalúságának. Ezeket 
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.a szavakat csak az mondhatta, aki nem félt terrortól, aki nem félt 
meghurcoltatástól és üldözéstol, aki vállalt minden áldozatot és küz
delmet csak azért, hogy újra loboghasson a nemzeti zászló, élhessen 
a magyar és újjászülethessen a Regnum Marianum. 

!lete, igazi magyar, ferences élete bizonyítja azt, hogy hazánk 
történelemformáló ferences alakjai közé tartozik. 

Ezért Iskolánk nem kitüntetésnek gondolja az elfogadott dísz
tagságot, hanem inkább kötelezettségnek ránk nézve, útmutatásnak 
a magyar jövo munkálására: ez a mi életünk útja is, követnünk kell 
Öt! Nyomába kell szegodnünk! Hogy életünkben, jövo munkánkban 
egyet jelentsen a katolikum s a haza gondolata! 

Kegyelmes Atyánk! Ma, amikor minden inog s újjáalakulni lát
szik, álljon elottünk ideálként! Gyémántkemény jellemével, önfeledt 

. hivatásszeretetével, történelemformáló prófétai küldetésével öntse 
belénk, égesse belénk, kristályosítsa belénk a szebb magyar élet vá
gyát és lehetöségét! Taposott lábnyomokon könnyebb a haladás. Biz
tos vezetéssei reményteljesebb a célbajutás. Sikerteljes multtal job
ban építödik a szebb jövö! 

Vezessen bennünket Kegyelmes Atyánk! Serkentsen tettekre! 
Szökkentsen életre mindannyiunkat! 

Ez a vágyunk. Ez az álmunk. Hisszük, hogy kiteljesülnek vá
. gyaink és megvalósulnak álmaink. 

Ezért köszöntjük Kegyelmes Atyánkat fiatal szívünk rajongásá
val és értéket kereső, a megtalált értt:K.et megbecsülö hódolatos sze
·retetével. 



l 

Kórus: A világ forr, 
Kemény tusában öklözi egymást a gyűlölel 
Szerteszét folv a vér, 

Ki tudja~ pusztulásunk idejét? 
(Mi mégis élünk.) 

Csillag vezet, 
Remény biztat, 
Az oltár felé megyünk l 

Me rt mondá az úr: 

.. 
•·· 

Pap vagy te mindörökké, :\lelkizedek rendje szerintl 
(Hégen volt.) 
Egy gyerekhang: Édesanyám egyszer szépet álmodoll, 

a méhe mélyén életet fogant. 
2. gyerekhang: Mikor nagyobbacska lettem kis oltárt raktam

s rajta miséztem 
Kórus: Látta az Or, hogy jó - és mondá: 

Pap vagy te mindörökké, :\Ielkizedek rendje szerintl 
3. gyerekhang: De szép volt az els'ő oltárszolgálat, 

(Nagy csönd.) 
Mély hang: 
JI. Kórus: 

J. Kórus: 
Pap vagy te 

(Lendülettel.) 
ll. Kórus: 

l. Kórus: 

a gügyögő gyerek-Konfiteor. 

Búcsúztam. 
A szempillánkon könny rengett ... 

A régi, mell•g fészek megüresült ... 
Valaki elment l 
A zárda ősi fészkébe í1j fióka szállt. 
mindörökké, :\ldkizedek rendje szerintl 

És azóta folyton álmodunk, 
Várunk .... 
A lelkünkben táYoli zsoltárok zsonganak. 
Cnnepi harangszó csendül bennünk: 

Mind újmisére vágyunk! 
Valaki boldogan: Az idő közl•lg! 
ll. 1\.órus: Szülöi ajkak újra csókra melegednek, 

A régi kis o11:1r í1jra ékesül, 
I. Kórus: A nagy kerd{szemíí g~·C'rek hazatér! 

Pap vagy tc mindörökké, Melkizedek rendje SZl'rint! 
(Nyugodt tagolással.) 
J. Kórus: Friss harmal tC'lején kis bimbó feszül. 
Il. Kórus: Xapsugárból fényesül az újmisés koszorú. 
(Szél esen.) 
Mind: Oltár - kenvér - bor készen álli 

ÉdC'sapa - édesanya - testvér, 
Egy templom népP vár! 

December 8-iki díszíinncpélyfml•ün clűatlla a Fííiskola Szcnt Cecilia Kara. 

86 



.Szóló.-

Mind: 

(Ami rettent:) 
.Szólók: 
(Rögtön:) 

II. Kórus: 

.1. Kórus: 

·Gúnyos hang: 
Mind 

(Lassan induló 
II. Kórus: 

J. Kórus: 

ltlind: 

ll. Kórus: 

ltlind: 
1. szóló: 
2. szóló: 
/. Kórus: 

ltlind: 

(Viszhangkép:) 
Szóló: 
/. Kórus: 
JI. is 
Mind: 

És a sir? 
Szeretteink minden gondját, gondolatját 

eltemette a sir? 
Nem! 

Édesapa, édesanya, testvér 
Láthatatlanul, titkosan 

eljönnek mind. 

Segítik, emelik majd az újmisés remegc5 kezét. 

A remény biztat ... 
De a kényelem csábit: 
Ugyis könyöklés az élet. 
Mindenki ellened támad. 
Nem érdemesi 
Jobb egyedül. 
Maga,ddal törődj. 
Miért dolgozol másért? 
A szegény zsarol, 
A gazdag lenéz. 
Érdemes ezért élni? 
Szerezz helvette barátokat. 
Lakomán, cimborák közt nem éget a gond. 
Légy előkelően hide~ és mindenki félni fog. 
Ez az élet l Érdemes pappá lenned? 
Érdemes! 
Miénk az élet. A munka. Hív a szebb jövő l 

beszéd.) 
A magyar rónákon szőkére sárgul az arany 

kalász: Oltárról álmodik. 
Szőlőszemek mosolygása Krisztus gyöngy

vérét igérgeti. 
Kócos, rongyos, éhes sereg 

Krisztust - kenyeret eped l 
Kend6zött roncsok, nagyúri gőg mögött 

meglódult, elesett sorsok könyörögnek. 
Az Egyház új munkásokra vár: 
Prohászkát vár a szószék, 
A gyónószék Vianneyt, 

Végvári magyar sorsunk Kapisztránt sírja 
vissza! 

Elárvult békétlenségünk az Isten emberét óhajt
ja: A szentetl 

A szentet! 
És lelkünkben új dalok gyúlnak ... 
Cseng, 

bong, 
zsong bennünk a nagy isteni 

[biztatás: 
Pap vagy te mindörökké ... 
Pap vagy te mindörökké, Melkizedek rendje szerintl 

Fr. Semjén.. 
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AZ IFJÚSÁG 
A FERENCES GONDOLATBAN 

Krisztusban szerelett Testvéreimi - A külső gyakorlati é1el 
analógiájára szereljük azt mondani, ho,gy a lélek birodalma is 
három dimenziós: van magassága, van ·mélysége és van szé
lessége. A magasság távlat, melyet be kell futnia a léleknek, 
hogy Istenhez jusson. A mélység a lélek kincsesháza, ahol az ön
ismeret és önnevelés értékei vannak elrejtve, a szélesség pedig 
terebélyes fa, amely az egyén társadalmi érzületét van hivalva 
széles lombkoronával jelképezni. 

De ne maradjunk általános fogalmaknál, hanem keressünk 
egy lélektipust, ahol konkrétabb formában találjuk meg a lelki
élet berendezettségét, erőgazdagságát és elhivatottságát. Enged
jék meg tehát K. T., hogy elvezessern önöket az Egyház legna
gyobb családjához, a hétszázéves Ferencrendhez és vázolni 
próbáljam a ferences lelkület egyéniségeket jellemző alakulatát. 

A ferences lélek, Rendala.vító Atyánk öröksége-képen, Jiez
dettől fogva szerette a magassá_sokat. Szeretet dalosmadárként 
a fellegek fölé szállni, hogy maga alatt hagyja a világ szomorkás 
arculatát és szerelett a napra nézni. mert az Isten-arcot látta 
mosolyogni benne. Az a távlat, amely fönnáll a Teremtő és 
teremtmény közölt, hamarosan megrövidült, mihelyt a ferences 
az "acumen mentis» az ész éle segítségével és a hit erejével 
Istenig és az Istenbe hatolt. Az , Ens Absolulum~> számára nem
csak a gondolatkör ~_gyik fogalma maradt, hanem valós k~,!lcso
latot vett fel a világ Urával és mint Atyjával, barátjával, sőt 
mint jegycsével beszélt vele. A ferences a Magasságbeli Fiának 
hivatott, hiszen Krisztusnak testvére s a szentek polgártársa. 

A ferences továbbá nemcsak a ma_gasság embere, hanem 
a mélységé is. Ott áll lelkének kegyelemmel öblített kel~·he 
és mint homorú tükör csillogtatja szemünkbe az ég sziporkázó 
szépségeit. E kehely nem üres-zengésü pohár, mert teUtve van a 
gondolatok, a meglátások, a kegyelmi mozdulások és az akarali 
törekvések szinte szélelemezhetetlen élő vizével. Egy csodálatos 
forrás táplálja állandóan ezt a fogyhatatlan kutat. A lélek ra
gyogó napjának, az istenszt'relet érzületének magvában lakik ií, 
a ~legközelílhelellen. Tőle indulnak a helyes gondolatok, ö lúp
lálja a jóakaratot, hogy az ember mindíg a tökéletesebbet valú
silva kibontakozásának tudatában öncentrumába tekintsen és 
és megtalálja ott, akiért tett. akit szeret. 

Az istenszeretet napja azonban nemcsak öntüzében ég l'l, 
·hanem sugarait szertcszórja a létezők mindcn síkja felé és 
fénnyel hervasztja el a sötét árnyakat. A stigmától pirosló t't•
rences kéz nagy délkörívekben öleli {tt a Föld minden tájM 
és paradicsomol varázsol a lelkek közé. hogy kedve teljék Isten· 
nek ·az örömben, amit a Földre lehelt. 
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És most K. T. föl kell hívnom a figyelmüket ·a mai tudo
mány egyik vitatolt problémájára, a negyedik dimenzió fogal
mára. Tény az, hogy szabatosabb formában még nincs körülha
tárolva a negyedik dimenzió mivolta, de a magasabb számítá
soknáL a hypergeometriában mégsem lehet figyelmen kivül 
hagyni. Minkovszky és más tudósok az idő fogalmával azonosít
ják a negyedik dimenziót, mert a gyakorlati számításoknál pon
tosan beváll ez a helyettesítés. 

K. T., ha az előbb a geometria térfogalmaihoz arányHottuk 
a ferences lelkiélet tartalom és formagazdags4gát, meg kell en
~ednünk, hogy a negyedik dimenziót is belevi_gyük a lelki tör
ténésekbe. Ha a gyakorlati életben az idő felel meg a negyedik 
dimenziónak, akkor talán nem is önkénxesen mondhatjuk azt, 
hogy az új .térirá:gs az ifiús:!,g eszmeje, a mindíg úJ és az 
örökkévalóságba vesző ifiúsáz ideáia lesz. Az ifiúság ideá1a pedig 
életgondolat, az életerőnek egységes és összefogó képe. Amint a 
hypergeometriának egyik sarkköve a negyedik dimenzió, ugyan
úgy a magasabb lelkiéletnek, a tartósabb lelki eredményeknek 
alapja az ifjúság tartalma lesz. Mint ideális fogalom is nagyón 
megfelel annak a platonos szellemi fölépítésnek, amelyre éppen 
a ferences bölcselet is támaszkodik. Platon filozófiája kétségkí
vül elárul olyan mozzanatokat, amelyek az ifjúság fogalmával 
belső kapcsolatban állanak. Nála a lélek ifjú erőit magávalra
gadó ideális szépség által felgyújtott ,·erosz» épiti ki az egyén 
világát, ez köti össze a társadalom elemeit, de ez ragad az 
űsjó szemléletére is. Amit Platon mély lntuicióval meglátott. 
azt a ferences életelika a hit szemiéietén keresztül s~áto§an 
egyházivá ~ szent-ferencivé úiitott. Az istenszeretet hevülete~. 
a krisztusi ,,caritas» s a vidámlelkű ferences ifjúság eszméi öl
tözködlek a valóságba, hogy megújuljon a föld színe és boldo
gabb embert teremjen. 

Az ifjúság életszcmlélete tehát az á h~jtómolor, amely 
mindinkább beleágyaz a munkába s készlet) hogy hol a magassá
gok felé röppenjünk, hol a mélységekbe ereszkedjünk, majd pe
dig a társadalmi életsíkon simogassunk emberszíveket Az ifjú
ság tüzes eroszához, s így a ferences életütem fenntartásához, 
a célzott eredmények eléréséhez azután szükségesek merész 
lelkek, ifjú gerincek, akik meg tudják oldani a társadalmi cso
mókat a ferences életkedv sokszólamúsága mellett. EgY. világ
szerte ismert karnagy várja az ifjúságol vidám seregébe, s ak
kora lendületlel adja a ritmust. minl akin maga az Isten hege
dül. Szent Ferenc ez az edzett férfiú, akinek szavai jobban cé
loztak, mint a modern fegyverek, s tettei jobban vonzottak, 
mint a föld sarkainak mágnese. El nem évülő ifjú lelkesülése és 
társainak, követőinek mindíg vidám szíve nyerte vissza a vi-
lágot Krisztusnak. · 

K. T. a Ferencrend, dc maga az Egyház is ezért keres fi~
tal, romlatlan. hősif'sségre vállalkozó jellemeket. hogy a krisztusi 
lelkület áramló fényké,·éjc a krislályos lf'lkeken áthatolva kü
lönféle :színf'kre bomoljék és hol mint vörös sugár gyújtson, 
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hol mint ultraviola gyógyítson. Az ifjúság szereti életerőit a 
jó és igaz szolgálatába állítani, éppen ezért, amidön az élet
vállalás mellett dönt, és az örökifjúság szellemében· a saját élet
vitelét igenli, már rá is lépett arra az útra, amely az eszmény 
megvalósításához közelebb vezet. ~laga az élet lön·énye kény
szerít reá. A krisztusi életút és jellemalakítás mindnyájunkra 
kötelező. A gyakorlati életben azonban tanácsos, ha az egyén ifjú
ságának eszméjét, mint valami universálét egy reálisabb és 
konkrétabb életformára vezetjük. A ferences életszabály pedig 
nagyon alkalmas arra, hog~· egész· életünket a hősi szeretetnek 
s a győzelmes ifjúságnak szenlferenci kerelébe foglalja. 

Aki tehát, K. T., ifjúsági derűlálásával, de komoly dolgozni
akarásával sorakozik Szent Ferenc zászlaja alá, az bebizonyít
ja, hogy mer Krisztusért harcolni, a lelkekért fáradni és végül 
mer mindíg vídám ifjú maradni. Kérjük tehát az aratás Urát, 
hogy minél több ifjú életharcos siessen az Assisi Szent táborá
ba s így majd munkájuk nyomán megújuljon, megifjodjék q 

föld arculata. Mi pedig közvetve vagy közvellenül kapcsolód
junk bele a ferences lelkek vídám karába és újjongó lélekkel 
zengjük mindíg az örökkévalóság, az örökifjúság Naphimnuszát. 

~··· 
BálUli-borúból szöll liiába burkolóz/am, 
És zarándokoltam dermedt fák között. 
Valahol mélyen harangoztak halkan ... 
S körülsziszegtek biíjtö.'í, hús ködök. 

Zoltúros könnyeken keresztül néztem: 
·Tövises Krisztus, Téged kerestelek! 
Valahol bennem harangozlak mélyen ... 
S nem fojtizaitak m('g a jeges lelek. 

Fr. Nesztor. 

A Szent Tavasz piros Lelkéiül megigézlen 
Rémült-boldog mosollyal indultam remegve . .. 
Dörgött a: égbolt: harangoztak mélyen 
Orök föltámadási körmenetre. 

Fr. A/lila. 



Jézus Krisztus embersége. 

A mi korunk sajátos vonás.-1 az emberinek különös tiszte
lete. Az emberi nagyságot tömjénezik a sportba.]nokokban, a sok
fél(• müvészben, a tudományok lelkes munkásaiban, a népek és 
birodalmak vezérférfiaiban. Az emberinek 'kidomborítása és az 
eszm·ényeknek az emberi nagyságokban való keresése, korunk
nak jellege. 

S így valahogy - a korszellemből kifolyólag is - nem lesz 
nehéz nekünk Jézus Krisztushoz, az Ember Fiához közelednünk 
ü a mi eszményünk Igaz, nemcsak mint Ember, hanem mint 
lsten-Ember, hisz istennsége az emberséglől elválaszthatatlan. 

~la nem szükséges azt- bizonyílanunk, hogy Krisztus igaz 
ember, de igenis azt öntudatunkra kell hoznunk, mit jelent az 
szúmunkra, hogy Krisztus igaz ember.l) Az Isten is összekötő 
kapocsnak állította közénk és maga közé Krisztust emberségé
ben. Az Ige embersége az a csodálatos tükör, mely az istenség 
ráömlő fénysugarait felénk löveli. 

Az örök Ige valóságos, teljes, velünk azonos lényegü egye
di emberi természetet vett fel. Ez hittéteL Mélyen a Szentírás
ban gyökerezik. És így már az első századok Egyházatyái ke
ményen szembeszállnak a fellépő eretnekségekkel. A Kriszlus 
valóságos cmberségét tagadó doketizmussal szembent ant. Szent 
Ignác, Szent Irén és Tertullián küzdenek különösebben. A Krisz
tus teljes emberségét tagadó ariánizmussal szemben pedig a 
nagy görög Egyházatyák veszik fel a harcot. A monofizilizmus
sal szemben alex. Szent Ciril és Szent Agoston harcolnak na
gyobb hév,·el. A monotelelizmus cáfolata pedig bennnerejlik 
majdnem mindenegyes Egyházatya tanításában. Az első hét szá
zadban lezajlott zsinatok már véglegesen körvonalazátk a ka
tolikus tant Krisztus emberségére vonatkozólag . 

. -\z örök Ige tehát velünk azonos lénycgü emberi természetet 
vett fel, vagyis emberi testet és eszes lelket. S hogy mily kiváló 
és nagyszerűen tökéletes ez az emberi természet, melyet az Isten 
teljes kizárólagossággal a maga számára teremtett, már 
e~~·-két dolognnk a nwgfontolása is eléggé megmutatja . 

. \z p)sö nwgfontolúsra méltú dolog az, hogy az Isten Krisz
tush:'ll nwg:tkarta újítani az emhert. 2 ~ Adúm eredeti szépségét 
és tökéletességél ragyogtatta fel Krisztus emberi természelén. 
\'ngvis az ész, akarat és test teljes összhangját. S miként Adám 
fei·<~ IPll az ('mbcri n('mnek. azonkép Krisztus is, a megújított 
<•ri1lwr, f('jt• az llj nemzNléknck. ű az östipusa min~en h•lki meg
újulásnnk. BcWh• forrúsoznak a győzelmcs szellt•mi erök. mel~·ek 
a szúzadoli k('rPsztény<'il segílik és támogatják a bűn és test 
elleni lwrcaikhan. 

:\lásoclszor .Jézus emberi természetének Mkéletességét bizo
nyítja az a lén~·. hogy .Jézus, a~ Ember, a természet rendjén 
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kívül teremtetett. <'Nem a természetes tényezök összhatásából, 
hanem az Isten közvetlen teremtő akaratából.» És pedig .in 
ipso gremio Verbi- az Igének kebelében» - ahogy a kalolikos 
tanítás mondja. Vagyis Jézus embersége sohasem volt önálló 
t.'mberi szem·ély, fogantatása első pillanatában sem, hanem mint
egy beléteremletett az örökkévaló második isteni Személybe. Te
hát az Isten teljesen a maga számára teremtette ezt az emberi 
természetet, és ebből a közvetlen teremtési működéséböl kiin- · 
dulva méltán idegenkedhetünk attól a gondolattól, hogy 1\.risz
tus emberségében a véges természettel járó gyöngeségen kívül 
más hiányok és tökéletlenségek is lettek volna. 

Az isteni és emberi természet személyes egységéből köv('t
kezik harmadszor, hogy Krisztus emberi természetének valóhun 
a tökéletesség igen magas fokán kellett állnia. Hisz ebből az 
egységből kifolyólag az Isten ugyan úgy mondta: én testem. én 
lelkem. mint ahogy én az enyémről mondhatom. Micsoda mély
séges titok ez: személyes egység. Emberi fogalmaink mennyire 
eltörpülnek! Hiszen magáról a lélekről is oly halvány képzetünk 
van .. Azt sem nagyon értjük, hog~·an kapaszkodhatik a lélek, 
melynl'k részei nincsenek, a na~·onis darabos testbe. Hog~· fog
hatnánk fel akkor azt, miként egvesül a test és lélek az Isten
séggel Krisztusban egy Személlyé ... De azt igenis sejthetjitk. 
hogy amit az Isten önmagába, személyébe fölvesz. annak min
den gondolatot fölülmúlóan tökéletesnek kell lennie. 

Az előbb mondottakat szemelőtt tartva nyugodtan mond
hatjuk hogy Krisztus külső megjelenésében. tehát testébl'n is 
valóban magával ragadó volt. A lélek szépsége és az 
istenség tüze kiáradt a k illsör e is. A jóság. az irga
lom. az l'rÖ. a szelídség. a tudás és a megbocsátás ott csil
logott szemében, ott vibrált arr,·onásain és áthatotta mozdu
lntait. Valóhan ráilll't a zsoltár szava: ,.Ékes alakú va~· az em
berek fiai fölött. kedvesséS( van elöntve a.ikaidon» (44. 3 zs.) 
És e~váltalán nem megokolt egv-két Egyházatyának [g~· pl. 
alex. Kelemennek és Szent Cvrillnek az a hiedelme. ho~v az 
f'dvözítö törpe és rsúf termetű volt.S) Aranyszájú Szent .János 
és Szent .Jeromos már egészen másként gondolkoznak. Krisztust 
mint Vl'zért. mint királ~rt, mint mindenkit lenvügözö égi kitl
rlöttet kövPtték a seregek. a taníh·ányok és az apostolok ... 

~s n terl'mlésnc>k azt az egvefl'mes törvén~·ét is mpgfontol
hatjl~k. ho!!y "az istpni hölrspsség miíveit szám és mérték jel
lemzi. továbbá. hogy az anyagnak a szellem szab törvényt·' -
Schütz. Krisztus me~tc>stesülésc> neriig a tc>rl'mtés koroná.fa és 
reml'ke. l!s így külső megjelenésében is valóban isteni .i<>len
ség volt. 

Az itt mondottak azonban nem mondanak <>llen annak a 
hittételnek ho~ .Jézus Krisztus l'mhPri fl'rmészc>te valóságga) 
sz~nvedésre kéJ?es.'' Az e~·nnaéliumokhól jól furl)nk hogv <l a 
fáJdalmak férfia. mennv1t l"h<'zc>lt. szomj:u:oll és f:1rndt ér
tünk. S noha az Ur .Téztis test<' a Szc>nt Sz.üzhen a Szentlélektöl 
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fogantatott, mégis fölvette azokat a lelki-testi bajokat és _gyar
lóságokat, melyek az emberi természettel általában velejárnak, 
vagyis szenvedhetett. De már azok a gyarlóságok nem voltak 
meg Benne, melyek az emberi természet egyéni kialakulásánál 
szoktak jelentkezni, mint pl. a testi rútság, fejletlenség, külön-
böző betegségek stb. , 

Ennyit az úr testéről. Most próbáljunk bepillantani lelkébe. 
Jézus emberi értelme bölcsességgel teljes, mentes minden 

tévedéslől és tudatlanságtól.5) Igy szól Róla Izaias próféta (XI, 
2-3.) Igy jellemzi az üdvözítőt Sz. Pál apostol. (Kolosz. 2,3.) 
Igy állítják űt elénk az eval].géliumok. (Mk. 11, 28; Ján. V. 
39-47; VI, 46; Mt. XXII, 2: Lk. XI, 52, XZI 15. stb.) ű a fedhe
tellen Tanító, az igazság Tanuja és a világ Világossága. (Ján. 
III. 2; Mt. XXII. 10.) Fenséges lélek, akiben az Isten gondolatai 
kinyilvánultak. Mert úgy kell elképzelnünk a dolgot, hogy Inind
az, amit az Isten Krisztus által tanított, az előbb e fenséges 
lelken mint gondolat ragyogott fel. Aztán szavakba formálódva 
kiáradt ránk, emberekre. 

A mai hittudomány Krisztus emberi lelkének háromféle is
merési módot tulajdonit,6', v. i. Jézus Krisztus, mint ember ren
delkezett a boldogító istenlátás (scientia visionis beatifieae) 
tudásával, volt készen kapott ismerete (scientia infusionis), de 
volt tapasztalati ismerete is (scientia acquisita 1. 

Az első Szent János evan!!éliumának több helvéből követ
kezik: <'Én. amit Atyámnál l ál tam~ azt beszélem.>·~ (VIII. 38. i 
~·Bizony, bizony mondom neked, hogy amit tudunk, azt beszél
jük és amit látunk, arról lanuskoclunk. (Ill. 11.) S hogy ez a 
bensőges istenlátás megvolt Jézus lelkében, a személ~·es egvség 
mélységes tényéből is nyilván kikövetkeztethetjük Hisz elkép
zelhetetlen, hogy az Isten a személyes egységben, ebben a leg
nagyobb istenközelségben. ami a Teremtő és teremtmény közt 
csak létezhet, fel ne tárja szentségi boldogító Onmagát. Tehát 
.Jézus lelke teremtése ('lső nillanatától kezdve a teljes Szenthá
romság boldogító látásának birlokában volt. De akkor hogy 
szenvedhetett, szomorkodhatott? - kérdezhetjük. Erre Schütz
nél (7) ilyen megoldás van: A lélek az istenlátás örömében 
úszhat. miközben a test fájdalmakat szenved. Ehhez t. i. nem 
kell egyéb, mint az, hog~· az istenlátás ne árassza a testre 
telj('s megdicsőítő ('r('jét, miként ez a feltámadásban történik. 

D(' vnn .Jézus Krisztnsnak másodszor k(ísz('n kapott ismere
te is (scientia infusa). ~fivel () u. i. az angynloknak is feje. illő, 
hogy azok sajátos ismerés-módjával is rendelkezzék. Ezt a tu
dást a lélek a képzelettől és a testi· szervektől fi'Iggetlenül hasz
nálja. E módon ismerte meg .Jézus lelke a hittitkokat. a szivek 
titkniL az összes dolgok lényegeit általában mindazt, amit mint 
a teremtés fejének. király~n:1k. yjlág Urának tudnia kell. . 

E két ismerési mód n('m zárja ki a tapasztalati. a szerzett 
tudást. Ez ad.ia meg u. i. nz t"rdyözítö ért('lmi (íletének igazi 
t>mberi jellegét. Erre utal n Szentírás is: .Jézus növeked('tt böl-
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csességben (Lk. ll, 52.) és Noba Isten Fia volt, engedt:lmessé
get tanult azokból, runiket szenvedett. (Héb. V. 2.; Ezt ugyan 
nem úgy kell értenünk, hogy Jézus olyasmiket tanult, ~Iket 
azelőtt nem tudott, }?.anem úgy, hogy Jézus a készen kapoLt 
ismereteket valósággal meglapasztalta, átélte. Azt 1ni is jól tud
auk, hogy van killönbség az elmélet és tapasztalat közötl. J ól 
ismerhetek én egy betegséget elméletben, mégis valabogy gaz
dagabb, színesebb lesz ez az ismeretem, ha ezt a betegségel 
végig is szenvedem. Igy ismerte meg, ill. tapasztalta meg Jézus, 
hogy mi az édesanyai szeretet, a szívbéli öröm, a félelem, a 
szorongás stb. Tehát nem annyira a tárgyak, a dolgok, a lé
nyegek Inegismerésében, mint inkább ezek megtapasztalásában 
növekedett az Ember-Fia. Igy mondta ezt Frassen.s) 

De az úr Jézus nemcsak értelmére nézve az emberek leg
kiválóbbja, hanem akarati életére, szentségére nézve is. 

:\lent volt 1ninden bűntől. A Szentírásból világosan kitű
nik. "Ki vádolhat engem közületek a bűnröl"/J> (Ján. VII. 46.) -
kérdi a farizeusoktól. És ha a modern racionalislák bizonyos 
vonásokal kifogásolnak is Jézus életében, ez az ö önkénycsen 
megalkotott erkölcsi ideáljukból következik. N em nézik azt a 
döbbenetes következetességet, amit az úr Jézus a lelkek üd
vösségének ügyében tanusított. 

Az Cr Jézus ment volt a rendellen kívánságoktól. A rendct
len kívánság önmagában véve ugyan még nem bűn, de a bűnnel 
összefüggésben van, és minl ilyen árnyékot vetne az c1nberséggcl 
személycsen egyesült örök Igére. Ebből a személyes egységből 
következik, hogy az Ember-Krisztus nemis vélkezhctetl. A ll. 
kontantinápolyi zsinat elítélte mopszveszlei Theodornsznak azt 
a tanítását, hogy az úr Jézus csak föllámadása után váll a 
bűnre képtelenné. 

lll adódik a teológia részére egy Ineglehelösen nehéz kér
dés: szabad voll-e Kriszlus emberi akarala ·? Az hittélel, hogy 
Krisztus emberi akarata nem lehet clleiilélben isteni akaratá
val. És az is biztos, hogy szabad volt. Az evangéliumok u. i 
több h{·lyütt (J án. VII, l. ":\It. XXVII, 3-! Ján. X. 17.) kifl•jc
zelten szahad elhatározást tulajdonítanak az üdvözítőnek. To
vábbá ez az akarati szabadság kö\'etkezik abból a krisztológi~ti 
alapdogmáhól, hogy Krisztushan igazi és teljes emberi lcrm{o
szel \'an. Hogyan eg,·czlethetií tehát összl' a tl'ljl'S :tkar·ati sz.t
badság és az isteni akarat állandó t('ljcsílése. v. i. a lcljt•s 
vétkezhetellenség '! - Ermel{ a kérdésn('k mt'goldására többl'(·!e 
elgondolás van. L('gelfogadhatóhhnak l~ítszik az. mel~· a szabad
ság lényegét9) az értékelő állásfoglalásban látja. Vagyis a vi
lágos értelmi látás és a tiszta szeretl'lliil l>gi) szív mindíg l'g~· 
irányban. ~ leghelyesebb melll'lt dönt. .\lég scm lehet mon<lani. 
hogy e döntésé))('n 11('111 szahml. 

Dc .Jézus h•lkének legrng,\·ogóhh szépségc mégis a rajta cl
ömlő isteni k('g,\·Picm. Látluk az ö <lic-séíségét ... tch·e kl"gn·
lemmcl és igazsággal ... és az ö teljességéből vettünk mi mind-



nyájan kegyelmet kegyelemért.» - írja Szent János evangéliu
mában. (l, 14-16) Szavak, melyek a maguk száraz csengésében 
távolról sem tudják érzékeltetui a valóság teljes gazdagságát. 
Itt mélyen el kell gondolkoznunk és felidéznünk a szentek ha
tahnas tömegét, akik mind Jézus kegyelmi gazdagságából, a 
kegyelmi Kútfőből meríteltek. 

Jézus Krisztus emberségében is imádásra-méltó. Ebben a 
dogmában gyökeredzik a Szent Szív tisztelete. A Szívé, mely
ben összpontosítva és kinyilvánítva látjuk azt a szeretetet, mc
lyet irántunk érez édes üdvözítőnk. 

Igy áll elénk az Ember Fia, Jézus Krisztus, igaz embersé
gében. Kiemelkedve az emberi történelem bűnlavinájábóL Tisz
tán sugározza felénk az lsten örök gondolatait. Ez az ember 
a teremtés legkiválóbb remeke. Vonzó eszmény. Oly természete
sen cseng ajkán a szó: Jőjj és kövess!!! 

P. Cecil. 

1) Prohászka O. Hit és ész. ;;:J l. 2) U. o. 55. l. köv. S) Schütz I. Dogm. 
59!l. l. Prohászka i. m. iO. l. tJ Schütz l. Dogm. 597. l. ~>) U. o. 629. l 
l. ') Schütz: I. Dogm. 636. l. s,; Frassen: Scotus Acad. T. VI. 514. p. 9) 

Schütz: I. Dogm. 614. l. 



l. 
Az ember életében elkövetkezik egy harcos, forradalmi 

idöszak. ~Iondhatnánk, a lélek tavasza. Egy hirtelen fordulattal 
véget kell vetnie annak, ami eddig volt, hátal kell fordítania an
nak, amit eddig szerelett és szer<.-'tnie kell azt, aminek eddig 
hátat fordított. Ez a lelki pálfordulás, amit oly szépen mmul 
el Sz en t Agoston t), rádöbben li az embert egy komoly igazságra: 
az élet nem is olyan egyszerű, mint azt eddig hittük és igenis 
nagy megerőltetést kíván már a természeles síkon is. 

Ez a természetes tartalmi telítődés és lartalmi telítettség 
a szellemnél határtalan. Határtalan. mert a lélek épen egyedi 
jellegénél fogva a maga egyedi meglátásainál át tudja szürni 
az egész világot. U gyhogy végeredményben a lélek a maga vi
lágában befelé s a mai rend adottságai. körülményei közölt 
a természetfölölti létrend felé kell, hogy forduljon. 

És itt a természetfölötti rendnél az első igazságra rádöb
benve: ,,szeresd Istenedet teljes szívedböl, teljes lelkedből és 
minden erődből s felebarátodat,· mint tenmagadab látja, hogy 
minden pálfordulás alapköve, amin függ a törvény és a pró
féták: a jól rendezett szeretet. Jól rendezett abban az érleh•m
ben, hogy egyrészt nem feledkezik meg a földről s az eszköznek 
nem lekintheli csupán, de viszont végső céljául nem ez a terület 
van kijelölve. 

Ez a pálfordulás tehát ráébreszti, helyesebben fölébresz
. ti az embert, hogy a közösség, a társaság egy alanya. es keresi 
a közösségi eszmény kicsúcsosodását. l\li lehet az az intézmény, 
vagy intézményi lehetőség. amely az embert erre a közösségi 
eszmény re tökéletesíti s amely végül is maga az eszmény, a 
megvalósult, jólrendezett társas eszme? 

Ez a kérdés egykorú a kereszténységgel természetfölötti 
iétrendi megvalósulásában és természelfölötti okainak megla
lálásában, de <.•gykorú az emberi gondolkodással, ha a termé~zl'l 
és élet dsö gondolkodásban megnyih·ánulú jeleit megfigyeljük. 
A természetes létrend nyugati megalapozója ebben az eszmé
b<.•n Pláton Politeiája. A természetfölötti megvalósultság pedig 
a szerzetesség inézménye. 

A szerzetesség tehát olyan kultúrérték, mint az állam . .Amaz 
egy tökéletes, földi célokra beállított és azokat megvalósító 
egyetemes közösség, emez tökéletes, Pgyelemes közösség egv 
bizonyos nézöpontú lelki, természelfölötti téren. Ebben a meg
látásban eltekintünk a gyakorlati megvalósulásoktól, nem 1s 



csupán egy-egy szerzetesi intézményt, s annak bizonyos célok
ru való gyakorlatát nézzük, hanem magának az eszmének esz
ménnyé való kimagasodását, a csirának egyetemes fába való 
szökkenését. Ebben az értelemben pedig egyetemes, mindent 
magába ölelő a jellege egy célt, t. i. legközelebbi célját illetően. 

~pen egyetemességénél fogva tehát s a szeretet kizárást 
nemtűrő jellegénél a szerzetesség és általában a szerelet-elv 
nemcsak tárgyi jellegében, de megvalósuló egyedi tartalmá
ban is egy-egy közösségi-eszmény ismertető jele, minl Szent 
Agoston mondja, köteléke. Ha tehát szeretet és együttműködés 
hiányzik, ott a tárgyi alap hamis, nem egyeztethető össze az 
ember természetes és természetfölötti igényeivel s az Egyház 
ott, mint közösségi eszmény hatását ki nem fejlheti.2) 

A szerzetesség tehát egyetemes igény. De ha egyetemes, 
akkor minden egyénnek hozzáférhetővé kellene lennie, hiszen, 
mint Bousset mondja, szerzetesi hivatása mindenkinek van. 
Mik tehát az alkotó-jegyei a szerzetességnek? 

Semmikép sem lehetnek az alkotójegyei a fogadalmak. 
A fogadalmak ugyanis mai rendszerünkben teljesen az Egyház 
intézkedéseinek évszázados gyakorlalával alakultak ki.S) A fo
gadalmak letevése és a Rendszabály elfogadása ma egyet je
lent, nem így volt azonban régen. Hiszen, ha a fogadalom leté
tele a szerzetesség fogalmát magába zárná, akkor a világban 
élő, fogadalmat tett egyes egyedek is szerzetesek lennének. 
Vannak közösségek, amelyek fogadalmat nem tesznek s a Ká
nonjog mégis a szerzetesj~gban láJ;:gyalja őket.') 

Nem lehet, mint azt gondolnók, a közös élet sem a szerze
tesség meg-jellegzője. Hiszen akkor a családot is szerzetesség
nek nevezhetnénk s az összes valami-ilyen lelki célra berendez-
kedett közösségek is szerzetesrendek lennének. · 

A szerzetesség alkotójegyeit tehát nem egyházjogi vonatko
zásban kell megtalálnunk elsősorban. Ez okozat lenne az ok 
helyett. Hanem, mivel ez egyetemes emberi igény, miségét a 
természetfölölti rendben csakis isteni jogból eredeztetheljük 
és miségéhez hasonlóan léLvalósultságál is.5) Ezt maga 487. 
kánon is megmagyarázza. Itt azokról a hívőkről van szó, akik 
a mindenkit kötelező parancsokon kivül magukra vállalják az 
evangéliumi tanácsok m<.'glarlásál is. Isteni jogon az evangéliumi 
tanácsok, a parancsokon túl, vagyis a Lökéletesebb élet s ennek 
a tökélet<.'sebb életnek egyházjogi megalapozása, eszközoka a 
fogadalmak letevése. 

A szerzetesség Istennek szentelt élet egy adott Rendszabály 
nyomán a fogadalmak megtartása értelmében. 

Ha most ezt a meggondolást egyetemességi érvényénél 
fogva a Harmadik Rendre vonatkozlatjuk, kitűnik: 

1. Szent Ferencnek a gyakorlatit, lelkieket tökéletesen meg
érteni tudó lángelméje, A Harmadik Rend ezt az c:gyetemes 
igényt van hivatva betölteni azoknak, akik a Gondviselés akara-
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tából kénytelenek a világban maradni. Világi élet ezt az egyete
mes, tökéletesbülni-akaró vágyat nem olthalja ki. De a csalá
dot is term·észetjogi létszükség hozta létre. .-\ Harmatlik Rend 
tehát valóban «harmadik rend», Inivel a férfiak és nők rendje 
után egy minden társadalmi osztályt és állapotol magába-fog
laló intézmény. Ép abban áll a Harmadik Rend tartalmi és ere
deztető jellege. 

2. Formai, külsö, megnyilvánuló jegyeit az Egyház halároz
ta meg. A szerelelelv megvalósulását sürgető kettős parancs 
tökéletesílését mint Rend valósítja meg. Itt utalunk csak rá, 
mivel nem tartozi!~ tárgyalásunk keretébe, hogy XIII. Benedek 
és XIII. Leó külön kidomborították rendi jellegél épen Szabályá
nak, újoncidejének, fogadalmának és rendi ruhájának kihang
súlyozásávaL 6) Amiből az következik, hogy minden kh·állságban 
részesül, ami egy rendnek kijár: a rendiközség megalapítása elsö
sorban az l. Rend előjáróitól függ, azonkívül a Harmadik Rend 
belső megszervezeltségeiben nem esik a püspök joghatósága 
alá. 

3. .-\ Harmadik Rend célja épen, mert tárgyi valóságában 
és eszményi törekvéseiben egyetemes és mélyrelörö, célja is 
épen tartalmi jellegéből következik. Ezt különben a i02. kánon 
fejli ki, melynek alapián a Harmadik Rend a kereszlény löké
letességre törekszik. Ez a lökéletességre-lörek,·és, mint láttuk, 
a kettös-egy parancs a világiakénál lökélelesebb kivitelezése. 

4. Ez az Istennek szenlelt élet hm•cceilásában, ez,·alósá
gában az egyetemes tartalmi kötelezettségen túl eg,,·edi valóság
ra törekszik: a ferences nézőpont e1veil váltja gyükorlallá. 
Ennek jt'llegzetes pontjait és a Kalolikus Akcióval ,·ah) viszo
nyát ismét más uton kell kimutatnunk 

Il . 
.-\ mondollakal összegezve gyakorlalilag a következő el

veket vezetheljük le: 
a 1 a Harmadik Rend jellegénél fogn1 fölüláll a társulalo

kon. Célja is sokkal egyelemesebb és egészen lelki cél; 
b) de a Harmadik Rend rendi jellegél csak hierarchikus 

megszervezettségében tudja kidomborítani. Tehát a Harmadik 
Rend élete a rendi község virágzó életétől függ. annak mintegy 
kivetílöje~ 

c) a Harmadik Rend, mint azt már X. Piusz is mPgfogal
mazta, tagjait az e\·angéliumi lökéll'lességre nevl'li. Ezt az l'Van
géliumi életet kötelesek a tagok az életbe bell·vinni, azt élelté 
váltani. De maguk is kötelesek a többieknek az evangélium 
jópéldájával elöljárni.7) 

d) mint intézmény, mint közösség nem vehet részt gazda
sági, politikai, társadalmi ügyekbl•n.s' Ez épen teljesen zárt, 
szigorúan benső áhítat-tarlalnuihól önként adódik. De az egyes 
harmadik-rendiek, ha az állami és politikai életre befolyást 
akarnak gyakorolni. épen rendezett lelkiségüknél fogva vegye-
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nek részt egyedenkint az ilyencélú egyesületekben, hiszen az 
állami életben a mai időkben a tisztán vallási célú egyesületek 
befolyást nem gyakorolnak. Ez a rendezett lelkiség különben 
is a katolikus-akció előföUétele. -

Ezt állapítja meg XV. Benedek «Sacra propediem» kör
levclében: 

"A női, ifjúsági és tevékenykedő egyesületek miérl ne lép
hetnének be a Harmadik Rendbe?» ftt a Szentatya nem az 
intézményeket, mint ilyeneket, hanem az intézményekhez tar-
tezó egyes személyeket érti. -

<·: Miért ne iratkozhatnának be a különböző szervezetek a 
Harmadik Rendbe? Itt folytathatják Jézus Krisztus dicsősé
gére s az Egyház javára munkájukat a béke és szereletnek ab
ban a szellemében, amely izzította Szent Ferencet.» 

XI. Piusz szerint ma «egys·ég szükséges mindenek előtt. A 
szeretet egysége, a gondolatok egysége, a cselekvés egysége, a 
szent cselekvés egysége. Ez öregedő atyátok buzdítása1» 9 ) 

Ennek a szent egységnek és a Sacra propediem körlevél
nek alapján azonnal kitűnik a társulatok és a Harmadik Rend 
gyakorlati viszonya is. Ezeket pontokba foglalva röviden így 
összegezhetjük: 

1. a Harmadik Rend független a társulatoktóL Tehát a 
társulatok is függetlenek a Harmadik Rendtől; 

2. a Harmadik Rend a ferences béke és szereLel-szellem 
letéteményese. Tehát a társulatokba belépő harmadik-rendi fe
rences, tevékeny szellemet visz; 

3. amint a társulatokat buzditja XV. Benedek, hogy lépje
nek be a Harmadik Rendbe, ép úgy X. Piusz fölszólítja - bár 
közvet ve, a , Tertium Franciscalium Ordinem» alapján - a 
Harmadik Rend tagjait a társulalokba való belépésre. Termé
szetesen csak akkor, ha ez őket anyagilag és szellemileg nent 
hátráltatja és elsősorban harmadik-rendi kötelezettségeiknek ele
gel tudnak tenni; 

4. a társulatok és a Harmadik Rend közölt sohasem támad
hat ellentét. Épen egészen más közvetlen céljai szempontjából 
egymásra vannak utalva; 

3. szükséges tehát a rendi község szervezettsége. Csak Iueg
szervezell Harmadik Hend tud egészen pontosan elhelyezkelini 
a túr:-.ulatok közölt és azokkal együllműködni; 

ti. ehhez tehál a Harmadik Hend ismertetése, terjesztése, 
!Je ha Ló tanulmányozása szükséges; 

7. a Harmadik Rend ismertetése törlénhet papi konfcren
dúkon, ferences napok, ferences hetek megtarlásával, a film 
és a sajtó eszközeivel. Különösen szükséges az ifjúság mcgbarál
kozúsa a tcrlíárius gondolallaL 

.\hol a harmadik-rendi megszervezeUség korszerű - mint 
pl. FrandaorszúglJan, ~ ~ml'l?rszáglw~,. Ola~z~~s~.á~ban, Spa
nyolorszúgban - oll a l\.alohkus .\kcw vczerferfla1 egyszers
mind Harmadik Henuünk tagjai is.10) 
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Fölvetődhet a kérdés, vajjon a Harmadik Rend ·ebben a 
ltelyzetben fönntartsa-e szakosztály-rendszerét '? 

Tekintve, hogy a szociális megszervezettség nem Lud a 
legkisebb és legészre,·ehetellenebb helyekre is eljutni, azt kell 
mondanunk, hogy addig, amíg azt a harmadik-rendiek intéz
ményszerüen nem végzik, akár karitath·. akár szociális, a kár 
gazdasági téren, vagy kultúrális eszközökkel, szakosztályrend
szerüket igenis fönntarthatják 

A Harmadik Rend mozgalma tehát sugárszerü. A rendi köz
ség az a sejt, ahonnan a többi sejlek szétválnak, az egyete1nes 
cél szemelőtt tartásával. Csak ezzel az egyetemes céllal: az 
Isten és a felebaráli szeretet tökéletesebb megélésével tud ható
erő, igazi energiaforrás lenni. Aki a rendi község szervezel tsé
gét, életét mindíg szem előtt tartja, ferences és egészen l'gyhú
zi munkát végzett. S az ilyen értelemben fönntartott, vezeldl, 
öntudatos rendi község és ferences életteljesség tud XV. Ben(·
dek irányvonalán haladni: «Szent Ferenc szelleme javíthalja 
meg az egyéneket, újíthalja meg a családokat, gyógyíthatja meg 
a társadalmat!» P. Pelbárt. 

1) Enaraliones in Ps. 126, n. 2. 2) Ad Simplicianum, L. II.. n. 10. 
3 ) V. ö. V.-M. Breton, O. F. l\1.: Le Tiers--Ordre Franciscain, Commcnlaire 
historique littéral, ~pirituel de sa Regle, pp. 48-5-t ') V. ö. C. J. C. 
XVII. tit. 5) V. ö. Breton i. m. 98 pag. 6) «Verum et proprium Ordinem 
Confraternilate quamcumque omnimode dislinclum, utpole qui sub propria 
Regula ab hac Romana Sede aprobata, cum no,·itiatu, professione et habitu. 
prout ceteri Ordines, tum Regulares, tum :\Iililares fuisse semper et esse 
decernimus et declaramus». (Paterna Sedis Apostolicae, 1i25, decemh. 10). 
valamint: •quo tamen facto nihil demplum de ipsa Ordinis natura pulelur:
<:\lisericors Dei Filius, 1883. júl. 7.). i.' Tertium Franciscalium Ordinem. 
1912, szcpt. 8-án a generálisokhoz intézett JeyeJében. S) U. o. 9) 80-ik szü
Jetésnapján tartoll beszédéből. 10 ) V. ö. pl. LodoYioo Necchi. Leon Hat·mel, 
Contardo Ferrini stb. 

Forrásmunkák: Dr. Dombi József, S. J.: A Kalolikus Alició vezérköny
Ye, 1938. P. CsáYossy Elemér, S. J.: TúlYilági valóságok és szociális pt-ob
lémák, 1938. P. Bello ~[. Lénárd, - a Fe1-encesek egyelemcs főnöke - P. 
Dám Ince dr. O. F. M.: Szent Ferenc Harmadik Rendjéről. 1939. P. ~lajsai 
:\lór, O. F. l\1. - P. Dám Ince dr. O. F. l\1.: Assziszi Szent Ferenc Yilági 
Hendjének yezérkönyve, 19-U. P. 1\latteo da Coronala, O.l\1. Cap.: Il Terz' 
Ordine Francescano, :\larietti, Torino. 1933. P. Franz Tischler, O. ~1. Cap.: 
Handbuch zur Lcilung des Dritten Ot·dens des heil. Franziskus, 192i. P. 
(lustavo Cantini. O. F. :\1.: Asccnsioni F1·aneeseane. Quaraechi, 1922. P. 
Yittorino Facchinelli, O. F. l\1.: Ln sc!·afica l\lilizin. Quarncchi. 1922. J>. 
Yalentin M. Breton, ·o. F. M.: Le Tiers - Ordre Franciscain. Paris, 193 L 



~nekkel a gyermeklélek kapujában. 

. Melyikünk nem állt még tünődve a gyermek előtt: ugyan 
m1 van benne? Látjuk szeme csillogását, halljuk kacagását, 
de mi van a csillogás, kacagás mögött? 

Állunk a gyermeklélek kapujában és tűnődünk, hogyan 
lehetne bejutni'! És ime, megtörténik a csoda: kezdjünk csak 
mesélni. Ahogy kibontakoznak Mcseország körvonalai, lassan
lassan megnyílik a gyermelélek kapuja: feltünedeznek itt is 
a napfényes fák, a szökőkutak és szikrázni kezd a márványpa
lota. Ha gyermekhősünk győz, hatalmas az öröm. Szembeszáll 
az újabb ellenséggel isi - ilyenkor erősebben szorul össze a 
gyermek ajka is és talán kis ökle is. De ha azután mégis rosszra 
fordul a helyzet - hiszen ez. már az élet sora -.jaj, befel
legzett a kis hősnek, a bájos gyermekarcon is megjelenik a 
könny, az átélés szűzi angyalkönnye, a gyermekszív drága
gyöngye .. 

Még nem jutottunk be a kapun de már láttunk valamit 
a gyermeklélekbőL 

Láthatnánk még többet? 
Szavazást rendeztünk az elemi iskolában, a harmadikos 

és negyedikes lányok között. Kérdezlük: mit szereltek legjob
ban a hittanóra végén a tisztelendő bácsi mesél, énekel tanít 
vagy mást. A tilkos szavazás eredménye meglepő volt: mesél 
30-an kértek, éneket 40-en, egyebel 18-an. Nyomban be is mu
tatták tudományukat. Hogy énekelni kezdtek, kigyúlt a szernük, 
azután az arcuk. A kéz meg a láb sem maradt többé helyén, 
az egész gyermek énekelt: <<Hogyha volna kis csizmám, Jézus
kának odaadnám!r· Odaadta volna mindegyik, biztosan tudom, 
mert nem tud áltatni, aki szívből énekel. Igaz, ott kecsegtetett 
a jutalom is: «Akkor hozzám hajolna, megcsókolna, boldogabb 
a széles földön senki se volna!)) 

·Azután jött a kánon: ezerédes az énekek között, amikor az 
egyszólamban megtanult dal egyetlen varázsütésre zengő po
lifóniává lesz. Ezt nem lehet abbahagyni. Folytatni kell az 
utcán is, otthon is, tanulja meg az öcsi is, meg a bátya is, 
de meg apuka, anyuka is. mert ilyet még úgysem hallottak! 

Ime ott állunk már énekünkkel a gyermeklélek kapujában, 
talán már bévül, de a szülők lelkébe egészen biztos, hogy be
jutottunk. Mert akárhány helyen a szülők gyermekük énekéért 
~jönnek el a templomba vagy kullúrelőadásra. 
· A lee1utólsó kultúrházi ünnepélyen mellettünk álló idősebb 
férfi ige; megtapsolta az éneklő ifjúságot és boldogan, kicsit 
könnvezve hirdette fűnek-fának: kérem. nekem három lányom 
énekel itt! 

Az esztétikusok egyértelműleg vallják, hogy az összes mű
vészetek l\:özött n zeneművészetnek van legközvetlenebb hatása 
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az emberre. A képzőművészeteknél a művészi tárgy rajtunk 
kívül áll, a zenénél azonban bennünk van; a hang saját bensőnk
be hatol, én ünkké válik, átélésünkké lesz,- innen van a zenének 
és éneknek oly nagy hatása benső világunkra, érzelemvilágunk
ra és ennek révén az akaratunkra is.1 ) 

Ha nem is tartjuk Goethevel: Das Gefiihl is alles - min
den az érzelem - el kell ismernünk nagy fontosságát. Legtöbb 
embert érzelme vezeti. · 

Az ének egész érzelmi világunkat neveli. 
Neveli a vallásos érzelmet. A szentének szövege imádság, 

dallama szárnyat ad az imádságnak. Karácsonykor Betlehem
be visz, nagybőjtben a Kálváriára, Husvétkor kirobban az öröm· 
harsog a feltámadási ének. Tisztán, fehéren zeng az Oltári
szentségről, erőteljesen Jézusról, gyengéden a Szűzanyáról. ~em 
is csoda, ha annyi embert vonz a templomba. A gyermek is 
nem annyira a szájával, mint szívével énekel. A hamis hang
nak is vannak szárnyai ... 

Neveli a hazafias ér=elmef.2) De vigyázzunk! Nem holmi 
ostoba irredenta dalokra gondolunk, zászlólobogtatással és so
ha nem látott magyaros maskarákban. Ez legfeljebb külszi
nes magyarságra nevel. Hanem ilt vannak ősi népdalaink Vas 
megyélől Csíkig éneklik. Szö,·egük erősíli magyar nyelvérzé
künket, népismt>relet és honismeretel adnak. Dallamuk egyt·t
len és megismélelhetellcn nem csak Európában, hanem az 
egész világon. Együtl a szövcg és dallam: magyar nép hagyo
mány, magyar lélek. 

Kodály írja: Tavaszi napokon, nyilvános sétatercken meg
figyelhetjük, hogyan veri bele magyarnak szülelelt gyermekek
be az idegen nevelönö a maga nyelve és zenéje tudatalalli 
eleml'il. Az ilyen gyermek váltolt lelkű lesz. magyarul beszélni 
és érezni egész életében nem tud. Ha fl'lnö s családja ré,·én 
vezetőhelyre kerül, nem érti a magyarnak sem nyelvét, sem 
lelkét. Kireked a nemzeti közüsségbőL - Dc talán még többel 
árt az ál-magyar népdal. A g~·t•rmek megúnja. megútálja a 
felületes magyarság elcsépelt külsöségl'il, mielőtl megismt·rné 
az igazit. Bűn ilyenekkel lölleni meg a gyt·rmck lelkét - a 
hagyomány helyett. ~lég· n legkitünőbb t•gyéni alkotás sem pó
tolhatja a hagyományt. Xépdalt csakúgy, nem lehel írni, minl 
közmondásl. Amint ebht•n századok n(•pi höl<'sessége. nwgt'i
gyelése szíírödik It•. úg,v a dalhag~·ományban sok század érzé
sei lökéldesre csiszoll formákban élnek beláthalatlan éll'LL>l. 
~lennél többet ollunk beWlc az ifjú lélekbe, annúl jobhan a 
nemzethez kapcsoljuk. St•mmiféle mt•stermű nem pótolja a ha
gyomány funcióját. Annál kt•vésbbé silány utánzatok és Lorzíl,:. 
átírások. ::\lit szólnánk, ha a magyar n~·clv tanítója közmon· 
dások lll'lyl'lt magagyártolla bölcs mondásokkal Lömné a rú· 
bízott ifjúságol? 

Az ének érzelmeinl< egész sorát gazdagítja. Szüli.ii, g~Tr-

meki, hitvesi szerelelet mi fejezhet ki szebben, mint a népd~: I'! 
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Az öröm és a bánat szélsőségeiben egyszer vígaszlalónk, más
kor lelkesítönk a dal. 

Innen hatalmas ereje az akaratra. 
Keserűen panaszolja fel Klopstock, hogy a Marseillaise 

szerzője igen veszedelines ember, mert ötvenezernél több né
metet ölt meg. 3 ) Már Plátó is nagy fontosságot tulajdonít a 
zenének: a zenével maga az alkotmány is megváltozik ...."... írja. 
- Semmi sem hozhat a társadalom erkölcseibe olyan sülve
dést, mint az, ha a tiszta, szemérmes és nemes ének vagy zene 
megromlik. Az államnak joga van törvény erejével bíró jegy
zékbe venni azokat az énekeket, melyeket mint erkölcsnemesí
tőket megenged. 4) Konfucius (551. Kr. e.) szerint a jellemet 
csak a zene segítségével lehet formálni. 

Az ének szolgálja az egészséget, nemesíti az izlést, fegyel
mez (szünetjel alatt összeszoruló ajkak) és kitartásra nevel.. 
Azért mondja Curtmann, a híres pedagógus: Az embernek 
igen jelentékeny ereje fe.iletlenül maradna, ha a zenét nem von
nók be a tanítás körébe.5': 

Az Anyaszentegyház a legjobb pedagógus. Pedagógiáját 
nem könyvekből tanúlta, minden esztétikus és pedagógus előtt 
felismerte és gyakorolta a mai pedagógia vívmán~·ait. Az éneket 
is beállítolla kezdettől a kegyelem szolgálatába. Chateaubriand 
mondja: «A kereszténység megmenlelte a zenét a barbár szá
zadokban~ a vadakat szent énekek által szoktatá erkölcseire; 
és az irokéz, ki közönnyel hallgatá a missziónárius tanítását, 
elbűvölve hajlott meg az ének előtt. S így a keresztény vallás 
Amerika őserdeiben valósággá tette azt. amit a mesék Arn
phionról és Orphcusról beszélnek.» - Tertullián említi. hogy 
a kereszlény házastársak versenyeztek. melyikük tudja szeb
ben dícsérni az Urat énekkel: sajnálja azt a keresztény nőt. 
akinek pogány férje van: Ugyan miL fog a férfi neki és viszont 
ii a férfinek előénekelni? Bizonyára csak valami szinházi hul
ladékol fog hallhalni.6) - Némelországban az 1 iOO-as években 
is így folyt a hitoktatás: Harangjellel a templomba hívták az 
ifjúságo t, egy-kél ének nyilotta meg és zárta be a hitoktatást. 7) 

- X. Pius pápa pasztorációs tényezőnek jelenti ki az egyházi 
énekel: ..... vonzó eszköz arra, hogy maguk köré gyüjtsék 
(t. i. a papok) a gyermekeket és felnőtleket.»B) 

A hitoktaló ott áll a gyermeklélek kapuja elölt. Nem jó ha 
csak olt áll! Ik kell mennie. ~yúljon bálran az ént!klle:! 
~lcnnvivd kedvesebb lesz a hitlanóra a gyermekeknek, ha az 
Oltáriszentség rendelésének elmagyarázása után mindjárt éne
kel is tanulunk az Oltáriszentségről. Mennyországol varázsol
hatunk elő sötét, hideg novembervégi időben, ha halkan kará
csonyi énekeket kezdünk tanulni. :\legfogja a gyermek amúgy 
is érzékeny ll'lkh·álágál, körülfol~·ja a karácsony melege. Sok
kal jobban cmlékeznek majd vissza ~zekre az órák~a, mert 
örömteljt.>s volt. ~lég inkább , vona~koZik, ez a t~!lonc1skol~ra, 
4thová sokszor már fáradtan es elfasult lelekkel Jonnek az 1na-
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sok. Ilyenkor ne felejtse el a hitoktató·. hogy első feladata nem 
is annyira tanítani_, mint inkább nevelni ezeket a lelkeket, és 
sokszor éppen az ének lesz a legjobb nevelési eszköz a kezében.9 ) 

Sokan félnek az énektanítástóL N cm bíznak ntagukban. 
Kár. Hiszen mi kell az ének tanításához? Közepes hang, vagy 
ennek hiányában hegedű, furulya vagy harmonium. Sokan már 
hanglemezzel tanítanak énekel. Inkább arra vigyázzunk: mit 
tanítsunk és hogyan? 

· ~lit tanilsunk? Elsősorban egyházi énekel. Minden hi tlan~ 
órán kellene rá időt szánnunk A közönyös, a templomban fa
bábként álló gyermeket öntudatos vallásos áhítatra emeli fel. 
Egész életre szóló örökség ez is. És mihelyt lehet, grcg01·iánt 
is énekeljünk. Aki hallotta már 600 elemista De Angelis misé
jét, soha többé nem fogja elfelejteni. 

Azután karácsony előtt, elsőáldozásra vagy jutalomból ta
nítsunk gyermekdalokat (Szívem Palota.) És ha nagy örömct 
akarunk szerezni gyermekeinknek, énekeljünk kánont. 

Tavaszi délutánok, erdei kirándulások, mezei pihenő}{ és 
vízparti tündéri órák ne mtHjanak el népdal nélkül! Igen fon
tos. Amelyik iskolában ritkán énekelnek népdalt, ott , sláger t» 
énekelnek a gyermekek. Nlert énekeint kell! Hogy a ::rózsám», 

galambom» szavakal felcseréljük-e? Fölösleges. Én nem vál~ 
toztatnék rajta. 1\Ia már a másodikos elemista is (l) jazz t éne
kel, ugyancsak arcpirító szöveggel. A népdal szövege csak tisz
títhat. Természetesen azért a népdalok közölt is válogalnunk 
kell. 

Hogyan tanttsunk? Nagyon sok múlik ra.1la. Szent Agost'on 
figyehneztetése: ·.ea cura maxima est, ut gaudens quisque ea
techizel», áll az énektanításra is. Hogyan gyújtson aki nem ég? 

1. Ismertessünk mii1den énekel. Szöveget és dallamot. .-\ 
gyl·rmek szókincse még igen hiányos. Ha nem figyelmeztetjük, 
bűvös hang» helyett <:bűnös hang»-ot, ckarodat tárd kb hP> 

lyell látsd kb-t énekel. Azt se gondoljuk, hogy mindegy a gyer
meknek, milyen dallamot énekel. Egészen biztos, más érzelem
mel énekli a magyar népdalt, vagy ha a dal a katakombák mé
lyén vagy angol gyermekszobában születelt - csak figyelmez
tessük rá. A kis magyarázat igen rövid legyen, de velős. 

2. A dallamot, ritmust és tempót egyszerre tanítsuk. .\ 
bemutatás hiba nélkül legyen. ~ émel statisztikusok kiszúmí
lollák: egy dallamfordulal legelső hibás leénekléséböl szúr
mazó lelki nyomot legalább kilenc hiba nélküli cléncklésscl 
ll•het csak az emlékezelből lökéletesen eltűntelni. - A lempú 
mindíg inkább élénk l 

3 . .-\ szövegkimomlás ll•gyen értlzetö. A beszéd, de különö
nösen az ének szövegének megértése a mássalhangzók l'rőlel
jes, sőt bizonyos mérlékig túlzott kimondásán múlik. .\ ma
gánhangzók zengü lágyságának ez ad gerincet, formál. .\ hang-
utánzó szavakal használ.iul{ ki. · 

Lélekz('lel szótag,·áltásnál !'\Oh a se n•gyünk! 
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Az ismételtetési mindíg okoljuk meg. :\Iert könnyen fel
:állhal a gyermek és megkérdezheti: miért énekeljük újból, 
hiszen már olyan jól megy. Egyszerre csak egy javítanivalót 
kérj ünk. Dc azt szigorúan. Ha az énekes hibáz, nevet sohase 
t•mlílsünk. A kis elemisták is megsértödnek, inkább egyes cso
portot, szólamot nevezzünic meg. Miért esünk? Fölösleges szid
ni érte az énekeseket, ez egészen természetes. az elfáradással 
jái'Ó emberi dolog. Vagy lassú a darab, sok a nyugodt, kitartolt 
hang, pp az éneklés. Meleg fülledt a levegő, Sok a magas hang, 
magasan jár a dallam . .\z emelkedés a jóldiszponáltság, foko
zott lelkesedés természetes következménye. Kánont miné. több
ször énekeljünk. Addig azonban nem szabad kánonban énekel
telni a dallamot, míg egészen jól nem megy együtt. Az általános 
megtanulás után ne válljon azonnal összes szálamaira szél a 
kánon, hanem elször kétfelé, háromfelé és így fokozatosan érje 
el a teljes szólamszámot. 

Az éneklés mindíg öröm a gyerinekn~k . 
.\z öröm, meleg. napsugár igen nagy fontosságú a gyermek

nevelésben. 1\fert ha a fölnőttnek is, a gyermeknek százszorta ez. 
az életeleme. Az öröm élénkíti a szível, tágítja a tüdöt, erősíti 
az izmokat, edzi az idegeket. A gyermek kíváncsiságát éleszti, 
munkakedvét fokozza. emlékezetét tartóssá teszi. örömtelen ifjú
ság, örömtelen férfikor. Mennéllöbb öröQimel égboltozolt, mennél 
hosszabb a gyermekkor, annál érettebb, alkotóbb, annál har
mánikusabb férfikor nő ki belőle. Az élet igazolja. 

Az úr Jézus, a legnagyobb pedagógus nem a felnöttek ko
molyságát állítolta mintaképül a gyermekek elé, hanem for
díh·a, a gyermeklélek mennyországáL az öreg apostolok -elé. 
Erre gondoljanak, akik féltik a mesétől, énektöl. játéktól -
szóval az örömmotívumoktól a hitoktatást. Künn az életben 
a gyernwk úg~·is azt látja majd, hogy mindenki az öröm után 
futkos. és pedig - sajnos - a bűnös örömök után. Ez könnyen 
azt a téves hitet Iccllhelné, hogy az örömhöz bűn kell. 

~Iesét és énekel, talán egyformán szeretik a gyermekek. 
Ha lenyűgöző szépen mesél a hitoktató, nagyobb részük me
sét kér. Ha kitfmő éneklanító, énekelni szerelnek jobban. 
~Ieséljürik és ne féljünk attól, hogy összetévesztik a bibliával. 
Szó sincs róla. Kísérleteink során 33 II. elemista fiú közül 30-
an, 88 III. és IV. oszt~1J~·os lány köziil 8-t-en tudják a különbsé
get, 3 ill. l nem tud válaszolni. nem érti a kérdést vagy nem 
Ját különbségel. Elenyészően csekél~·. 

ürül jenek gvermckciuk, különösen amikor velünk vannak. 
Xyissuk ineo kiricsl'sládánkat: mesél.iünk, játsszunk, filmezzünk. 
nyissunk bá'bszinházat, színjálékot n•nclezzünk és kiránduljunk, 
de főképen énekeljünk. járjon át az ének mindent! 

Az étwk kísérf)nk egész életünkben. 
Kigvúll talán az p]sö karácson~·fa lövében vagy a betlehe

mi júsz~>l melh•tl, bcrag~·ogja a gyermekkort, ifjúkort Aztán 
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ránkszakadnak a szürke évek és csak abban különböznek egy
mástól, hogy egyre közelebb visznek a sírhoz. Szomorú de 
igaz, a történelem nem ér velünk véget, hant.•m továbbfolyik 
akkor is, ha a N ap állása nekünk már más órát mutat, ha a 
N ap madara már továbbszállott más tetökre s messzi ligetek
ben idézi fel a nagy reggelek - az ifjúság - tündérsugará.t. 

A vesző évek lassan elviszik az aranyhajat. szalóneukrol, 
csillagszórót és a karácsonyfát. N em marad semminK, csak az 
ének. Az örök karácsonyi ének. Mellette melegedünk fel újra 
az öregkor nehéz karácsonyestjén. Oriási a gyermekkori ének 
tüze, hogy végig tudja melegíleni az életet ... 

:És itt látom a különbséget a mcse és az ének közölt :Mese
ország kapuja nagyot csapódik az ifjúévek egy reggelén, de áz 
izmosabb testvér, az ének szorosan köveli új utján is a gyerme
ket. N em tágít melőle egész életé n át. U gy lá lom a me se is 
utána szegődik azért, bár mcssze lemaradozva. ·Majd utóléri 
még, mire a gyermek lépései meglassudnak, mire megöregszik. 

Álljunk meg énekünkkel a gyermeklélek kapujában. Ene
keljünk! Egyszt.•rre csak megrezzen az ajtó, felnyílik és kikan
dikál rajta két mosolygó gyermekszem. Ha folylatjuk az. éne
ket, kaput nyit és behív a kertbe, onnan a palotába. 

Szíyem palota, 
Gyöngy az ajtaja. 
Gyere .Jézus, vár a puha 
Rózsanyoszolya! 

- éneklik a gyermekek. Kérdem: van-e fontosabb kötelessé
günk és nagyobb gyönyörűségünk, mint megnyitni - ntinden 
egészséges eszközzel - a gyermeklélek kapuját? 

Fr. Zoltán. 

1 ) Wt•rn~r Alajos: Az l~neld6 Egyh:íz. t 3. l. 2. .\z l'gész rész Kodály: 
Zene az ó,·ód:íhan c. értckezésl-höl szahad:m. ·1 Wl'rm.••· i. m. ll. l. 1 Wer
ner i. m. 14. l. li C. o. 15. l. s. A k(>L id(·zel \\'em er i. m. l i. l. és 16. l. 
7 ; ~lih:ílyfi A.: .\z Igehirdelés 222. l. 8 } X. Pius: :\lolu lll'~> prio 2 i. pontja. 
9) Werner i. m. 130 l. 

Források: Kcrén~·i-Ha,jeczl;:y: ~neldií Iskola. Bp. t 940. \\'~·•·Ile•· A.: Az 
f:nekllí Egyház. Szomhalhely t:w;. :\lih:ílyfi .\.: .\z lgehh·dell-s. Bp. 192i. 
3. kiad. Formi :\1.: .\ karwzl'líí. B:'· t !l l t. 2. kiad. Ilu he•· F.: Sanctus. 
A gregm·ián l;:or:ílis. Bp. t !l:~s. X. Pius: :\l o lu pmpri;). \Yt•mer .\ ford il. 
Bp. 1!110. 1\.od:íly Z.: Zl•ne <lZ omd:íhan. Bp. t!lll. B:"u·dos 1..: :\(ai mag~·ar 
ének. Bp. Hl 10. Szaholesi D.: .\ zene llil·ll-m•ll•. Bp. l!llll. .\ Kalolikus 
~e,·elés löbb száma. 



( /(risztus abszolút predestinációjának kérdése az .:llyákJifil.) 

A történelem különböző fordulatai, meglepelései, elhatá
rolható korszakai egy-egy eszmének többé-kevésbbé hűséges 
velületeL S minél jelentösebb egy-egy történelmi kor, annál 
hatalmasabb eszme húzódik meg mögötte. 
. De a történelmi korfordulók a tudomány világában ~m 
Jsmeretlenek. Ott is vannak korok, munkás, tevékeny vagy 
tétlen renyheségben megbúvó korszakok. S ennek csak egy 
dologban lelhetjük elégséges magyarázatát, magában a gyökér
ben, az eszme erejében vagy erőtlenségében. 

A hittudomány fejlődési menele is a mindenkori központi 
eszmét tükrözi. Akkor fejlődölt óriási arányokban, amikor nagy 
elgondolások, új szempontú régi igazságok fényesedlek fel új 
ragyogással a központba állítva, gyorsabb, melegebb lüktetésbe 
hozták a hittudomány pezsdülésre mindíg hajlamos vérét. (Lásd 
pl. a skolasztika theocentrikus világát; vagy a trentói atyák 
őskeresztény hitét stb.) 

A modern idők is új korszakot ígérnek a hittudománynak 
Igaz. még csak igérnek De ahol az igéret komoly és kétségbe 
nem vonható tárgyi mozzanatokon alapszik, ott meg lehet ulin
den reményünk arra, hogy ez az igéret valósággá érik. 

Dl' mi lesz akkor, e modern mai világ hittudományának 
mozgató eszméje? Egy kihatásaiban csodás eredményekkel ke
cscgtető nagy igazság: Krisztus abszolut predestinációjának va
lósúga: hogy Krisztus el,iött volna közénk akkor is, ha .\dám 
sohasem vétkezik. (Ld. pl. P. Deodatus Marie a Balioco kísér
leléll) vagy P. Khrysostome, Basly, Schütz felfogását.) 

I n n en adódik dolgozatunk célkitűzése: a tan lehetőségének 
,·izsgálata az Atyáknál. Ezért nem kifejezett meglétét, hanem 
csak azt akarjuk bizonyítani, hogy az ősegyház tanításában 
hely maradt Krisztus . abszolút predestinációjának is. 

( ;ondolatmenetünk a következő: Duns Scotus tana csak 
egyszerű teológiai nézel maradna. a szentírás és a szenthagyo
mÚIIY Lanúsúgtélelc nélkül. .:\lár pedig: nem lehet tisztán nézd 
l'gy ·olyan léle!, amely teológiailag megdönthetetlen. 2) TL·húl 
úll a kö,·etkezrnénv: a szentírás és szenlhagyomány kell, hogy 
valamiképen tanuskodjanak Krisztus abszolút predestinációjá
nak valósága mellett. 

Főlételünk nyilvánvaló a hittudomány bizonyíló eljárá
súhúl, amt•lvhen az okosl..:ocló érleimet megelőzi a szentírás és 
a szenth:tH\:omún\·. - Az alapiélei igazsága pedig önként adó
dik Duns~'scolus· én·einek pontos logikai felépíteltségéből és 
héza<rtalan szilúrd~ÍI1úhól.3' - Tehát d kell fogadnunk a kö
vetk;zményl is. ll t ~tzonban ismét keltős tétel adódik elénk: 
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vajjon megvan-e valóban ez a tanúságtétel? s ha igen, bizo
nyílható-e '! 

Még problématikusabbá válik tételünk, ha ennek a kérdés
nek körét csak az Atyákra korlátozzuk. ~!ert hogy a szenítrás 
-- átkaroló és kellő távlatú szempontból tekintve - Duns Scotus 
szellemét leheli, aligha lehet valaki előtt csak kétséges is. Elég 
utalnunk az ószövetségi Messiás-elgondolásra: az eljövendő Ki
rályra, aki a béke egységébe olvaszt mindenkit. Vagy lzaiás mes
siási helyeire, ahol elénk rajzolódik az Immanuel, aki közénk 
hozza az Istent, mert világosságot, kegyelmi új fényt nyújt 
Izraelnek s minden népnek.4) - Vagy engedjük hatni lelkünkre 
Szent .János tanítását az istenfiúságról,5) Szent Pálét a krisz
tusi elsőszülöttségről és a titokzatos testről: ernert benne terem
tctelt minden az égben és a földön ... minden ö általa és őérette 
teremtetett. ű előbb van mindennél, és minden őbenne áll 
fenn.· ű a testnek, az egyháznak a feje, ö a kezdet, elsőszülölt 
a halotlak közül, hogy az övé elgyen az elsőség mindenben .... 
(Kolossz. 1, 16-18; ld. még: l. Kor. 12, 12; Róm. 12, 5.) 

A szentírásnak e csodaszép metafizikájával szemben azon
ban ill vannak az ősegyház Atyái. űk létesítik az egyház tu· 
dományában azt a szenthagyományi kapcsol, amely biztosíl
ja a szentírás eredeti tanításának átivelését a skolaszliliához. 
Tanílották-e tehát ök Kriszlus abszolút predestinációjM vagy 
legalább helyet engedlek-e neki? S ha igen, bizonyíthaljuk-e 
állításunkat? 

Az első kérdésre így felelhetünk: az igazság kedvéért nH•g 
kell állapítanunk, hogy teljesen meggyőző, kétségbevonhatatlan 
bizonyílékunk egy Atyától sincs Krisztus eljövetelének logikai 
elsőbbségére nézve az ősbűnnel szemben. Vannak azonban bur
kolt és közvetett argumentumaink. amelyek elégségesek Duns 
Scotus lételének igazolásához. Ezek felsorakoztatása már fl'le
leladás lesz felvelett második kérdésünkre is. 

Az első századok at~·ái világosan tanították, hogy a terem
tés nagy műve Kriszlus eljö,·elelének jegyében ment végbe. Kü
lönösen kifejezett ez az ember teremtésének mozzanataiban. 
amennyiben az eljövendő Krisztus képére alkotta öt az At~·a. 
Azonban. ha az Atya a Fiú képére és hasonlatosságára gondolta 
el teremtésünket, szükségképen gondolali elsőbbséggel kelldl 
rendelkeznic a Fiúnak. :\tert ha nincs credeli kép, nem készül
het másolat scm. 

Az allélel nem szorul bizonyításra. Fölételünk igazolásúra 
pedig fölemlítjük az Atyák fontosabb, idevágó helyeit: 

Tertullián: Actversus Praxeam, Cap. 12., a Genesis 1 f. 27 
verséböl indul ki: · :\leg is teremté Isten az embert: a maga ké
pére, az Isten képére teremtette.» Az Isten képére. S ez a kife
jezés elég ahhoz, hogy egész világot tárjon fel Tertullián gon
dolkozó értelme előtt. Az Isten képére. :\liért nem mon<lja az 
Irás szabatosan, hogy a saját képére'! Talán azért, me rt a 
teremtő Istenen kívül nem volt sl•nki, akinek nlintájára alkossa 
meg az embert? N em, hanem azért, mert volt egy valaki: maga 
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a Fiú, aki egészen biztosan eljövendő volt közénk, minl igazi, 
valóságos ember, s aki épca emberségénél fogva kiválóarr alkal
ma~ volt arra, hogy lökéletes elseje legyen az embernek. ,<Et 
fecit Deus hominem, ad imaginem Dei fecit ill um. (Gen, l. 27.) 
Cur non, suam, si unus qui faciebat, et non erat ad cuius 
f~ciebat.. Erat autern ad cuius imaginem faciebat: ad Filii sci
licet, qm homo fulurus cnrtior et verior, imaginem suam fe
cerat dici hominem qui tunc de limo formari habebal, imago 
veri et simililudo.)> 6 ' Hogy ez nem az Igére, mint ilyenre vonat
kozik, hanem az Istenemberre, vilalhatatlanná teszi előttünk 
Tertullián világos és félreértheletlen kifejezése: eljövendő em
berröl beszél, nem pedig az emberségtől függellen örök Yerbum
ról. De még ennél is továbbmegy, s ki meri mondani, hogy az 
első ember megteremtésének mozzanalában már arra a Krisz
tusra gondolt az Atya, aki igazi testben eljövendő volt közénk.i) 
S épen t.•zért Adám meglen•mlése nemcsak utalás Krisztus jö
vetelére, hanem sokkal inkább záloga is ennek a jövelelnek, 
amennyiben keretét alkotja Kriszlus földi életének.8 :. Tehát 
Kriszlus isteni előrerendelése minden teremtésnek kezdele és ala.p
ja. Vagy miként altalában a szenlatyák mondani szerefik: a 
szentírás in principio kifejezése magára Kriszlusra, minden te
remtmény elsejére vonatkozik. (Ld. még: Alex. Szt. Kelemen: 
Cohortatio ad Gentes, P. Gr. T. VIII. col:62. 9 ) - Origenes, In 
Genesim: Hom. I.: P. Gr;\ T. XII. col:14510), col:156tt). - Szt. 
Ambrus: In Hexaemeron Lib. I. Cap. 2.: P. L. T. XIV. col:12-P2), 

- Szt. Jeromos: Comment. in Ezech., P. L. T. XXV. col:2l13), 
col:945u_,- Szt. Ágoston: De Genesi, P. L. T. XXXIY. col:17-l15), 
col:2221G 1. - Szt. Fulgene: Ad Trasimunuum Lib. II, Cap. 5.: 
P. L. LXY. col:2501i\ 

A szeutatyák má~ik nagy gondoiala, amely következtetni en
ged Krisztus jövelelének nagy miértjére. a primogenitusnak. 
Krisztus els()szülöl!séfJén! k gordolü.lu. Csaknem egyöntetűleg 
tanítják, hogy az Igét a ~zedírás hol unigenitusnak_. iwl p:r:io
genilusnak mondja. S az dap erre semmi más, m1nt az Ige 
kettős vonatkozása: unigenit us, ha az Atyától való örök szü
lelését nézzük, s primogenit us, ha eljövend() emberségében szem
léljük. ű az első ember. aki az örök Atya gondoiatában olt áll 
az első helyen. hogy épt'n emberségén, megtestcsüiésén ke
resztűl legyen a teremlés remek mintája. Kezdet az Isten tevé
kenvsé~~'éhen s ezáltal központ a teremtésben. 

~ Lclwtcllen. hog;v lelkünkbe ne Yillanjon Sco!us lángelmé
jének fénycsóváj a, ~~imikor T; H odoretus sorait olvasva lovább
gondoljuk gondolatait. ~am quos praesdvil, et praedestinavit, 
confornws imaginis Filii sui, ul sil ipse primogenilus in multis 
fratribus. Non enim simpHdter praedeslinavit, sed cum prae
scisspl prapdeslin~n·it. Acc.urah: ~~ule~ .. omi~ia loquens, non dix!t 
conformcs Filii sui. sNl nnngmt'\ F1.11 sui ... hoc est corporis 
filii. 18\ 

~liért minlázolt bennünket Kriszlus képére az Atya? Nem 
gondolatszegénységből és nem fogalomhiánybóL Hanem egy-
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szerűen azért, hogy Krisztus elsőszülött legyen a sok ember 
között. Hogy a többi mind ráirányuljon. Léti eredetének meg
felelöen tevékenységével is feléje törjön. Ismerje el cél-okának. 
Valósitsa meg életében a hasonlóság kiteljesedését. - Cum 
praescisset praedestinavit, - mondja Theodoretus. Ezzel akar
ja kifejezésre juttatni azt, hogy az Atya nemcsak létünket szán
dékolta, hanem mivel már elhatározta Krisztus megtestesülésél" 
elsőszülötté tette azáltal, hogy hasonlóságára teremtett mt•g 
bennünket. Tehát nemcsak azt akarta, hogy lé.ezzünk, hanem 
hogy Krisztusból és Krisztusért éljünk! Ime, itt találkozik ösz
sze ez az elgondolás a skótusi szeretel-gondolattal. Itt öleliie
zik egymásba az egy cél-ok: Krisztus fölé boruló két gondolat
sor. S hogy Theodcretus előtt is világosan állt az eljövendő 
Krisztus-arc, kiviláglik szavaiból: Imaginis Filii conformcs no
minavit, hoc est corporis Filii. Merl a Verbum mint ilyen, nem 
lehet a teremlés mintája, hiszen egyetlen a maga nemében. 
Ellenben mint eljövendő Islenember, megleslesült Istenség, így 
igenis mintaoka a teremtésnek. 

Világosan megsejtette ezt Sev. Szt. Izidor is, amikor az 
egész teremlés elsőszülöttjének nevezi Krisztust: Primogenitus 
unh·ersae creaturae, - hogy aztán annál nyomalékosabban és 
kifejezetlebben hozzálegye: elsőszülött az emberség föl vételé
ben, elsőszülött a kegyelemben, elsőszülölt a sok testvér kö
zötl. 'Primogenilus in susceptione humanitalis ... primogenilus 
in gratia .... primogenilus in mullis fratribus~>lu) 

Szt. Izidor tehát még továbbment egy lépéssei s a krisztusi 
elsőszülöttségből levonla a krisztusi kegyelmi elsőség: primo
genitus in gratia vagy mai nyelven: kegyelmi főség igazságát. 
(Ld. még: Szt. Ágoston: Contra Secundium Cap. 5. P. L. T. 
XLII. col :5812°) - Quarundarn propositimwm ex Epist. ad 
Rom. expositio, Cap. 56. P. L. T. XXXV. ·col:2077:?1) 

.A harmadik nagy gondolatsor magábaöleli az első kettőt 
s továbbépíti azokal. Itt még jobban kieseneiül már a minden
ség egységes elgondolása s eg~·öntelű célossága. Itt már enged
nek valamit kö,·dkezletni az Atyák a mindenség Krisztusra
irányzottságára, a világ kriszlusl{ÖZpontiságú fölépíteltségére. 
Minden érte van. Nemcsak belöle eredt, de érte is lett minden! 
Hogy vele és általa leg~·en alávetve Annak, aki ráülöltl' a 
krisztusi pecsétet: az Atyának. 

Vagy nem l'Zeket a gondolatokal idézik-e föl lwnnünk Szt. 
Jeromos sokalmondó sz:tvai: cum l'Í Christo) fuerint unin·r
sa subieeta, alios voluntall', alios necessilate suhiickndos :?:?~ 

Ezért illeti öt a hódolat. az ég, föld és ah·ilág imádságos 
térdreborulása.2s; Hogy imájával ismer.ie el és jultassa kifejl'
zésre titokzatos bt'lsö vágyát. azt a szent lörvén~·szerííséget. 
amelyet lelkébe írva hordoz, hogy ö Krisztusé s Kriszlussal ctz 
Atyáé! 

Ebben az elgondolásban pillantja meg Szl. Epiphunius az 
egyház csodálatos ish•ni gondolatát. A kalolikus egyház élt>lél 
vagy életének gyökerét nem a múló századok elmosódó ködé-
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ben kell föllelnünk, hanem a századokat megelőző Krisztussal 
kapcsolatos isteni gondolatban: «quaeque (Ecclesia) iam tunc 
ohm et cum Adamo imo ante Adarnum ipsum, ideoque ante 
omnia saecula cum Christo floruit de Patris ac Filii et Spiritus 
saneli voluntate.»24) 

Szinte önként ötlik föl bennünk a gondolat: talán az egy
ház sem az ősbűn következm·énye. Léte nem gyökerezhet ballé
pésben. N em. Az egyház hivatása Krisztus jövetelének nagy 
miértjével kapcsolatos. ű az a gyönyörű kíséret, mely Krisztus 
örök főségével az Isten örök dícséretét van hivatva énekelni. 
ű az Isten eleven élő gondolata, mely épen az ősbűn nélkül va
lósult volna meg a legszebben: az Isten szándékoita harmóniá
ban s a Krisztust mintázó egységben. (Ld. még: Alex. Sz. Ke
lemen: Cohortatio ad gentes. P. G. T. VIII. col. 66.25) - Szt. 
Jeromos: Comm. in Epist. ad Ephes. P. L. T. XXVI, col 502.26) 

Látluk tehát az eddigiekben az Atyák hármas gondolatso
rát, amely helyet ad Kriszlus abszolut predestinációjának. Ez
zel azonban még korántsem oldottuk meg tételünket Kettős 
nehézség bukkan azonnal elénk, amely fátyoiba burkolja ér
telmünk távlatát. Oszlassuk még el ezeket a ködfátylakat is. 

Az első nehézség így fogalmazható meg: Jó a hármas gon
dolatsor arra, hogy elénk áliítsa Kriszlust, mint a mindenség 
elsejét. Dc erőtlen, ,·érszegény bizonyítás Krisztus jövetelének 
logikai elsőbbségére nézve az ősbűnnel szemben. 

l\lit válaszoljunk erre az ellenvetésre? A következőket: 
Krisztus abszolút predestinációjának tételénél nem be

szélünk arról, hogy Krisztus mikor vette fel az emberi testet. 
Megmaradunk tisztán az isteni gondolatvilágban: mikor gon
dolta cl az Atya Kriszlus megtestesülését Márpedig, ha a szent
atyák azt állílják, hogy Krisztus mindennek az elseje, ez áll a 
valós és gondolali létre egyaránt. Máskülönben nem vonatkoz
hatna m~gár~ Kriszlusra, m}vel a teremtés pi!h~natábal} mé~
<'sak az 1slcm gondolalban lelezett a megtestesules. Tehat logi
kailag is mt•g kellet előznie mindent. Magát az ősbűnt is. 

Egvébként ha már végességünk mérléke szerint az isteni 
dgondolásban is fokozatokat próbálunk felállítani, az ősbűn
n(']\: mint ilyennek logikai képe csak az ember teremlésével kap
csolatos. Amikor ugyanis az lsten elhatározta, hogy embert 
teremt n nagy világ uraként, már előre látta azt is, hogy ez az 
t'lnbl'r elbukik. ~lárpedig az Ige emberrélevésének isteni elgon
dob'isa -- mint az eWzökbcn lálluk - megelőzte az ember te
rt•mléséiwk elhatározását. Ti..•hát a vele kapcsolatos ősbűn lo
gikai képét is. 

Sokkal súlvosabb a második nehézség, amely így hangzik: 
a közvetett bizcnwítékok azonnal szétfoszlanak, ha meggondol
juk, hogy egvelerites zsinali tanítás, évszázados liturgikus gya
korlat s az .\tvák kifejezett bizonyítékai állnak szemben téte
lünkkeL Pl. a 'niet•ai zsinat félreérthetetlenül kimondotta: «qui 
proptcr nos et propter n ostram saluL~m de~cen~it, de coelis ~t 
incarnatus est.)) X agyszombalon pedig papja ajkaval Igy ko-
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nyörög az Egyház: ,,Q felix culpa, quae talem et tantum meruit 
habere redemptorem.» - vagy Szent Irén: ,,fla a lest nem 
volna megmenthelö, az Ige bizonyára nem öllölt volna testet. >,27 

- Hasonlóképen Szent Athanáz: «Az Ige megtestesülése nem 
következett volna be, ha az emberek insége nem indította volna 
rá.» 28 ) - Szent Agoston szinlén így beszél: ,,1\fiért jött a vi
lágba? Hogy üdvözítse a bűnösöket.»29) - Ugyanez a gondolal 
ütközik ki még Nazianzi Szent Gergelynél3°), Szenl Aml>rus
nál31) és Nagy Szent Leóná}32), valamiként Szenl Agoston egyéb 
helycin is33). 

Kétségtelen, hogy súlyos 1öladatot ró a gondolkodó ei
mére ez a világos kifejezésekre épült ellenvetés. Sokaliban 
talán felötlik a dantei szó: hagyj föl minden reménnyel! De 
nem! Nem kell megtorpannunk. Nyugodt mérlegeléssel, lárg~·i
lagus higgadtsággal próbáljuk kihámozni az igazsagot. 

Tudjuk azt. hogy Kriszlus abszolút predt3 stinációja a le
hetőségek világában mozgó kérdés: mi törlént volna akkor, 
ha nem esik meg az ősbűn? S a felelet: Kriszlus eljölt volna 
akkor is. A történelmi valóság azonban akadályt állítolt a 
mt•glestesülés egyellen indítékának: Adám bukásával mintegy 
kereszteződött az isteni terv. S Krisztus ekkor vállalta magára 
az elégtételadást Ezzel egyúttal megkettőződött a megteslesü
lés indítéka: az ls len örök szereléséhez hozzájárult az emberi
ség megváltásának gondolata. 

Az Atyák tehát igazat állítanak akkor, amikor a ml'gvállás
ban látják a megteslesülés célelvét Ezért számuunkra most 
már így adódik a kérdés: vajjon. kizárólagos-e náluk ez a 
célelv vagy helyet enged a skolusi sublilisl'bb elgondolásnak is. 

Kijelentéseik az látszanak bizonyítani, hogy_ kizárólagos. 
Azonban, ha belenézünk gondolatvilágukba, a kövelkezöket 
vesszük észre: 

.-\ Szeutatyák tanításában mindenütt a történelmi Krisz
tus suhogását érezzük. A kézzel fogható és letagadhatatlan va
lóságot. Azt a felemelő bizonyosságot, hogy Krisztus megváltott 
bennünket. Tehát a valóság uralta gondolatvilágukat. S t•zérl 
nem tudták, dc nem is akarlák más szemlélethen nézni a ,:ilá
got. Számukra a megteslesülés volt minden. Hiába haladt a 
századok pergése, hiába rohamozott az eretnekségek nyomá
ban fakadt harc, a Szentalvák Krisztus arca nem vesztell~ 
el valós<ígmozzanalát. S hogy mt•nnyire az igazság lalaj<ín 
mozog állílásunk, kivil:íglik az említelt idézt•lek törléneli jel
ll'géböl is. X azianzi Szl'nt Gergely, ~agy Szent frl'rgely, SzPnl 
Ambrus, Szent Agoston hl'lyl'i világosan mulalják, hogy l'liit
tük mindíg ilyen formában állt a kérdés: mi volt a vég1wm~nt 
ml'glt•slesülésnck az indiléka? Tehát a valóságnak. a törléneli 
ténynek. S természelesen felelték rá: a me~rváltás. ~It> rt Krisz
tus ragyogó törléneli alakja ann~·ira magára vonta tekintetü
ket, hogy nem láthaltak a háttérbe, nem kulathatták a lehetö
ségek világát. 

Egyébként, ha csak eg~· pillanatot is n•lünk az ősegyház 
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történelmére: a mindunlalan fellépő eretnekségekkel vívolt küz
d~1mére, megértjük, hogy nem értek rá e kornak Atyái olyan 
kerdéseket boncolgatni, amelyek messze feküsznek a való.ságt.ól, 
ha mégoly nagy kihatással vannak is életünk alakítására. S ha 
alkalomaotán akadlak küzdelemmenlesebb idők, mint pl. Arany~ 
szájú Szent János korában, minden erejükkel a keresztény éiel 
gya~orlati igazságainak boncolgatására és hasznosítására for
Oilollák figyelmüket és erejüket. 

Tehát ebben az elgondolásban nézzük mi is Lanhásukat. 
S akkor nem csodálkozunk kijelentéseiken. Sőt. Megérijüh: őket. 
Megértjük azl is, hogy Szent Irén, Szent Athanáz, N agy :;zen t 
Leó gondolatvilágában nem jött volna el Kriszlus ősbűn nélkül. 
Igen, nem jött volna el minl Megváltó, amilyennek ők ismerlék 
a történeti valóságból. De hogy eljölt volna az örök Atya tö
kéletes szereléseért, hogy egybefoglalta volna a nagy mindenség 
zengő dicséretét, minl a szerelel isteni papja, s hogy elsőszülött
sége jogán minden kegyelem kútfejévé és forrásává vált volna, 
- ezt már nem lállák meg így a Szentatyák, legfeljebb sejt- · 
h ették. 

Rábízták ezeket a kérdéseket a kifinomodott elméjű, éles 
külömbségekkcl és világos fogalmakkal dolgozó skolasztikusok
ra, akiknek már - a valóságokon túl - érzékük volt a lehe
tőségek világának boncolgatásához is. 

S valóban, mielőtt végkép leáldozott volna a skolasztika 
ragyogó napja, Duns Scotus istenadta lehetsége az abszolut 
predestináció remek elgondolásával megegyszer bearanyozta a 
hittudomány égbollját, hogy mi, apróka szemlélők ámulva bá
muljuk meg még évszázadok multán is és hogy e csodásan szi
porkázó biborest fényénél próbáljunk belelekinteni a végtelen 
Isten kikutalhatatlan terveibe. 

V égezet ül nem vetjük fel a kérdést: tanították-e tehát az 
ősegyház Atyái Krisztus fellétlen eljövetelét, csak azért, hogy 
igenlő feleletet adjunk rá. N em ezt céloztuk dolgozalunkkaL 
N em akartunk bizonyosságo t hajhászni olt, ahol csak lehető
ségekről van szó. Szerényre méretezett célunk csak annak a 
kérdésnek megoldása volt, vajjon találhatunk-e szenthagyomá
nyi gyökérzetet Duns Scotus csodás hatású tételéhez. S láttuk, 
hogy találhatunk. A szeutatyák tanításában burkoltan fellel
hető a tételünk igazságához nélkülözhetetlenül szükséges alap. 
S így Duns Scotus tanítása tulajdonképen nem más, mint en
nek az alapnak levezetése. S ez a tény mégjobban erősíti cá
folhatatlan Létdének igazságát. S még jobban acélozza a tétel 
központi szercpébe velett hitünket. :\lert meggyőződésünk. hogy 
ez lesz az a tétel, amely legjobban simúl a modern ember lelké
hez. Amely természett'elelli sikon ugyanazt nyújtja neki, ami 
mai társadalmi s polilikai élclét jellemzi: az egységet, a }{özös
ségi gondola tol, az azonoscélosságol. Ez lesz az az igazság, amel~ 
kh1lakítja Kriszlus-Király jogara alatt az Egyház titokzatos 
testérwk esodás élelét és életének elméleteit, igazságainak fog-
lalatál: a hittudományt. Fr. Csaba. 
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1 ) Capitalia Opera B. Joannis Duns Scoti collecta. 2) V. ö. Schütz: 
l\.1·isztus 2. 2i9. I. S) V. ö. C. Balic o. F. 1\1 .• Theologiae Marianae Elementa, 
1H33. 14 I .. ') lz. 49, 6: «Ime a n<>mzetek világosságává tettelek, hogy üd
,·össégem légy a föld széléig.» ö) Jn. t, 10: «a világ ö ~Itala lelt.» (12 v.) 
,,)lindaroknak pedig, kik befogadák, hatalmat ada. hogy Isten gyermekeivé 
legyenek.» 6 ) Tertullianus, Lib. adversus Praxt~an, Cap. XII. P. L. T. II. 
col: 168. 7 ) U. o. De resurreclione carnis, cap. 6. P-L. T. Il. col :802: 
Quodcumque enim limus exprimebatur, Christus cogilahilur homo fulurus, 
quod et limus, et caro sermo, quod et terra tunc ... » 8 ) U. o.: •Ita limus 
ille, iam tunc imaginem induens Christi fulud in carne non tantum Dei 
opus erat, sed et pignus.>> 9) «Al nos ante mundi constitutionem fuimus, 
ralione futurae nostrae produclionis in ipso Deo quodammodo tum pracexis
tentes. Divini igilur Verbi, sive ralionis, nos c1·ealurae ralionalt•s sumus: 
el per eum primi esse dicimur, quoniam in principio e1·at Vet·hum.» 
10 ) c~on ergo hic temporale aliquod principium dicit: sed in principio, 
id est in Salvalore factum esse dixit coeium el terram, cl omniaquae facta 
sunt.» 11 ) «Quae est ergo alia imago Dei ad cuius imaginis simHitudinem 
factus est homo, nisi Salvator noster.» l~) «In principio fecit Deus eaeium 
el terram (Geni. 1) . . . sicut in Evangelio Dei Filius dicentihus sibi Tu 
quis es? respondit: Initium quod el loquat· vobis (Joan. VIII, 25.).'> 1s; Fa
ciamus enim, inquil. hominem ad imaginemet simHitudinem nostrum :Geni). 
Imago autern el simHitudinem non t'st corporis forma, sed mentis: dt•scripta 
ad simHitudinem verac imaginis Christi, qui est imago Dl'i invisihilis.» 
u·. «<n prin ci pio fecit Deus eaeium et lcn·am Gen l): id cs l, in Cht·isto 
Domino." 15) «His rt•spondemus, Deum in pl'incipio fecisse eaeium et te•·ram, 
non in principio tempol'is, sed in Christo. cum Verhum esset apud Patrem. 
per quod facta, et in quo facta sunt omnia. (Joan, 1. t.:.. 16 •• Quid sit In 
principio, .. Est enim Principium sine principio. el est P1·incipium cum alio 
principio. Principium sinc principio solus Palt'r est, . . Filius autem ita 
Principium est, ut de Patrc sil. Ipsa eliam prima creatura inlcllecluali po
test dici principium iis quibus caput esi, <tuae fecit Deus.,, 17 1 Principium 
igitur Christus, quia sempilernus omnia praeccdiL; finis Chrislus, quia 
pt'l'(>eluus unive1·sa coneiudit; principium Christ us, quia ipse incobavit 
perificendia. . . principium Chrislus, quoniam ah ipso hahent, quae non 
fuerunt ut sint. 1S) lnlcrpraelalio Epist. :\d Hom Cap. 8, v. 29. - P. Gr. 
T. LXXXII. col: 142. u; Diffe1·enliamm Lih. II, VI. P. L. T. LXXXIII. 
col: i2. ~o J «Ptimogenilum au tem unhcrsac Cl'calume secundum id quod 
Apostolus ait Ut siL ipse primogenilus in mullis f1·atl'ihus :coloss. l, 18); 
quos ei Pater ad fraternam societalem. non acqualilalc suhslanliae, sed 
adoptione gratiae generavil.» 2t, 'Seeundum susccplionem aulem ho
minis ad incarnalionis uispcnsationem . . . primogenilus dicHur cum ad
junctione fratrum.• 22) Comment. in Ep. ad Ephes. P. L. T. XXVI. col :·155. 
2J U. o. u; Adversus Hae1-eses, Lib. Il. - P. G1·. T. XLII. col: 7S~. 
~~ 1 dpsum adoo Dei Verhum pal am tibi loquilm·, ul in fidelitali pudorem 
inculiat. Vc1·hum, inquam, Dei homo l'aetum ul lu quoque ab hominc dis
eas, quae inte homo tk ri Deus possil." ~,;) • Et augeret t• am in dilecliom• 
Chdsli: quem sciebal cL sui cl tolitJS Ecclesiae COI'fJOris caput.. ~; 1 Contra 
Haereses, Lib. V. Cap. ll. - P.-Gi·. T. Y II. ool ll G l: •Si t•nim non 
haheret caro salvari, nequaquam Verhum Dei caro factum essel.:; ~6) dili 
enim faclo homini anlecedil hominum necessilas, sinc qua carnem miui
mc induisset.) col :iüi: dpsum auicm \'t•rhum nequqaquan homo factus 
essel, nisi causa fuissel hominum neccssilas." 23) Scm10 CLXXVII. P. L. 
XXXVIII, ool: 951: <Quare wniL in muiHium·? Pec<'aloJ·es sal\"os facere.• 
Sermo CLXXV. T. ibid. col :!l:>-1: ':\ulla eausa fuit wniendi Christo Domini 
nisi peccatores sal\"os faccrc. Tolle morhos, lulle \"Ulncra. cl nulla causa 
est medicinae. Si venit dc caelo magnus medicus, maguus per tolum orbem 
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Magyarságunk kovácsa: KO DAL Y 

A zenPértök dícsérhetik Kodály páratlan kórusművészetét. 
zeneköltöiségét, gyermekkarail, zongora-, hegedű- és .gyermek
darabjait. Mások viszont ---; zeneértök és gyakran a nem éppen 
zenészek is - sok rosszat ráfoghatnak, hazafiatlan kútmérge
zéssel is vádolhatják.1 ) De gustibus non est disputandum! Nem 
foglalkozlam zeneléleklannal, különben megkérdezném Inilyen 
zenél kedvelsz és megmondanám, hogy ki vagy. Mivel csak zene
o,·odába járok, arról se vitatkozom: mi a magyar zene lényege. 
Bőven tárgyal erről mind Bartók, mind Kodá!Y kutató munk4já
ban.2) 

E pár sorban azl leszem csupán kérdésbe: milyen eszmének 
él Kodály? Eszméjének mik a lehetöségei? És milyen a bonta
kozó eredmény? 

1. Kodály Zoltán eszméje: az a nyugati művellségre emel
kedett, egységes magyarság, melynek alapja «a néphagyomány, 
az állandó, változásaiban is változatlan gránitréteg.»a) Itt is 
elsősorban a zene, amely .eegyszerű barna ruhában, de elsodró 
lendülettel»4) jár-kel a nép közölt Tehát a zene az a tüzkohó, 
amiben Kodály a műveletlen és félművelt lelkeket legmélyebb 
érzelmükig magyurrá akarja izzítani. A közösségért áldozza éle
tél és zenéjét a haza oltárára, <'ahol egy érzésben találkozha
tik az egyszerű pásztor a nemzet bármely nagyjával, ahol mind 
a keltő csak egy ember és annyit ér amennyire ember.»5) 

E nemes cél - és nem a saját dicsősége- hajtja az annyi 
kl'llemellenséggel járó munkában. Nagy szorgalommal bejárja 
az érintetlen vadvirágos lélekrnezöket és gyűjti a léleknektárt, a 
dr~íga magyar dallamot. Mert az a tény «hogy a nemzet -leg 
java lehajol a néphez ... nem pusztán irodalmi vagy zenei je-

h·t·rae j acehat áegrotus. Ld. még: Serm. C LXIV. ib. col :89:i. - Serm. 
CXCII. ib. col: 1011. - Serm. CXC., col: 1008. - Serm. CGXXVI. ool: 1098. 

- Set·m. CXXVII. col: 716. Set·m. XCII. col: 575. - De Spiritu et anima. 
P. L. t. XL. c. 785. ao,~ Oralio XXX. P. Gt·. T. XXVI. ool: 106.: ~Quae 
autern humanitalis a Dro proplet· nos susceplac causa exstiti? Profedo ut 
no his salus parm·etur. Quid autern aliml causa affet·i possit ?> 31 ) De In
('arnationis Dominieae Sact·amento, Lih. I. P. L. T. XVI. col: 832. ,,_Kam 
quae erat causa incarnationis. nisi ut caro quae peccaverat per .se redime 
rl'hn·?» 32) Senno LXXVII. P. L. T. LIV. col: 412. «Si enim homo ad 
imaginem et similihulinem Dei factus (Gen. 1, 26) in suae honore naturae 
mansisset, nec diaholica ft·aude deceplus a lege sibi posita per ooncupis
c:enliam de\'iasset, Ct·l•alor mumli creatura non fierit.» 33 ) De peccatorum 
nwl'ilis et remissione Li h. I. Cap. 26 nr. 39. -P L. T. LIV. col: 131. 
~().uibus appat'l'al, Dominum JL•sum Christum non aliam ob causam in carne 
\'enisse . . . nisi ut hac dispensalione miserioordissimae gratiae • omnes ... 
Yi\'il'icaret, salvos faccret, liberarct. redimeret.» 
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h•ntőségű dolog. Életbevágó fontosságú és hosszantartó törté
neti folyamat fordulópontja ez ... On tudatlan célja: a homogén 
nemzet, melynek mindenegyes tagja a közös életcél tudatában 
végzi a reáeső feladatot.>: 6) 

Széchenyi gondolalát viszi bele zene,·ilágunkba. A me_gtalált, 
felmérhetetlen dallamkincset csokorbakölve, a zeneileg is mű
vell magyarság kezébe akarja tenni, hogy a világ lássa: e . haza 
fénybe-derült» és megérdemli, hogy <·szabad u ép» legyen .. , 

2. Amikor Kodálv ezt elgondolta, eszmtlle azért is sikerrel 
kecsegtelte, mivel zenéi téren még nem volt felszínen az a több 
oldalú ferde nézet, ami pl. vallási, politikai, társadalmi és gaz
dasági életünkben bomlasztja nemzelünk egységét. Kodály is 
arra gondolt, amit Schütz A. kimond: (<Sok ajtó, mely zárva 
marad, más még oly komoly kopogtatására, önként megnyílik 
a gráciáknak :>7) 

De hogy kivihető-e ez az eszme, attól is függ, n1enny ire ér
dekli' az embereket a zene. Eleve kimondhatjuk, hogy Ininel en 
embert érdekel. Hogy valaki a zenét kedvelje, nem okvetlen 
fontos a partitúra ismerete - hangsúlyozza Gerely J ol án a 
Ki vagyok? c. könyvében.~) Elé,g hozzá a lelkiművellség. A szűk
körű lapasztalat is mutatja, hogy még a zenei lehetséggel nem 
diesekedbelök is élvezik, sőt vélemén..Yl mondanak zeneélmé
nyeikrőL A Konstruktiv Zenemií.uészetünk szcrzője akarallanul 
is ezt bizonyítja. Panaszkodik, hogy minden szakbírálathoz 
követelik a 1uegfelelő képzetlségt't, csak ép a zenét lehet min
dcnkinck fclelőllenül megtépáznia. 

A zene épúgy, minl a vallás közös ügye az emberiségnek. 
A valláshoz is hozzászól az is, aki a ~Iialyánkol úgy fejt•zi be, 
hogy - gyümölcse .Jézus. ~Ierl a halhalallan emberi lélek a 
világfölötti létrendbe kapaszkodik. A vallás és a zene pedig en
nek a világnak ígérete, előjátéka: a vallás, az örök Szeniségnek 
u zene az Orök SzéJ.>ségnek. Talán éjlpen azért szereltem min
tlíg legjopban a zenél - mondLa Gerdy Jolán, --- mcrl emwk 
a hatása legközelebb áll a téren és időn lúlcmclkt•clő világhoz. !') 

Kodály is kifejezést ad ennek. A lelkek mélyc különöské
pen a zene országa. Ha ott idegen az úr ... hiába rikollozunl< 
irredenta dalokat ... idegenszerű dallam ra, - mégis elveszünk.> 

Kimondhatjuk tehát, hogy Koclály eszméjének megvaló
sulása - tárgyilag - nem lehelcllen. Süt lalajUt - az t•mberi 
én legmélyét - lekintve nngyon is lehetséges. Hogy azonban 
alan~ilag mi a történele, nézzük meg a bonlakozó eredményt. 

3. Ha \'issza tudunk emlékt•zni az Ifjú Edison ('. filmre, az 
egyik jelenelét rendkívül természelesnek találjuk. A családi ha
ragszomrádol az édesanya a régi, ketlvell tlallal szünleli meg. 
Először a kislánya húzótlik a harmónium mellé, majd a bűnös., 
Edison és végül odakövetkezik a szigorú, apa is. És cg y ü ll 
dalolnak, akik előltt• egymásra sem nézlek. 

Kodály ugyanígy já1·L. Csak mégscm t•gészen. ~Iüvészien szó
laltatta meg a régi dall a magyar család nagyjai elölt. A neo-



burok embere azonban hidegen fordult el e cselekvést sürgető 
zenét öl. Hogy miért? .. Azt jobb nem firtatni. 

Az ifjúság azonban meghallga Ua. Elbájolta hfvó szava. <:új 
virágzásba borult a magyar zene - írja lelkendezve Bárdos 
Lajos 1940-ben.- N apról-napra be lép egy iskola, egy énekkar 
az énekesrendbe>; - amelynek célja már kodályi --: ·:A nemzet 
megerősödött, kilartóbb, fegyelmezettebb, nemesebb izlésű, szo
ciális érzékű, minden magasabb rendű szépség iránt fogékony 
új közössége, az Éneklő Mf!!J!JUrorszc!-JJ·»lO) 

Kodály azonban az ifjúságnál elért sikerekkel nem elég
szik meg. Mélyebbre nyúl. Addig üsd a vasat, míg tüzes! -
gondolja. Az oYodába megy. 1941 márciusában megírja a Zerie 
az Ovodában c. tanulmányát. szeplemberben pedig már ugyan
ez külön lenyomatban jelenik meg. A legfiatalabb nemzedék 
lelkébe dúdolja a magyar dallamot. A'Z.t akarja, hogy ne csak 
,_zászlós handabandázásban legyen magyar a mi kis világunk, 
hanem a lélek mélyéig.>> 11 ) Pár hónap mulva már a rádióban 
halljuk a hatvanéve.~ 1\odályt a legzsengébb magyurok derült
ségben végződő dala közöll. Kell ettől bíztatóbb eredmény, ~e
ményleljesebb siker, szebb jövő'! 

Ha nem sikerült a felnöllek hidegvas magyarságát tüzessé 
izzílania, sikerül és sikerülni fog a tüzes vasat magyarrá ko
vácsolnia. 

Azonban ne higyjük, hogy Kodály illuziókban ringalja ma
gát. ,: Ponyvairodalom z .Ponyvazene mind~g lesz - h:ja. De }\cm 
kell-c mindent elkövelnünk, hogy rabjaiból, akit lehet, átment
sünk a jó művészet országába ?» 12) - Mennyivel hatékonyabban 
támogathatjuk pl. az alkoholellenes mozgalmat is, ha azt a 
zenét, amely mellett, ha nem is lehet cmulatni» - üdülni, ünne
pelni lehel - a magyarság közkincsévé tenni segítjük. ;: Ira új 
életet akarunk ebben az országban - s ki nem akarna? - ú,ijá 
kell születnünk zenében is.»lS) 1 

Fr. Platon. 

1 J V. ö. Szabolcsi B.: A zene története. Bp. 1940. 395. l. 2) Bartók B.: 
A magyar népdal, 1924. Kodály Z.: A magyar népzene, 1937. 8) l\li a ma
g~·ar·! - Szekfű Gyula szerkesztésé~n Kodály Z.: .Magyarság a zené~n. 
:m7. l. !) U. o. 5) Százegy magyar nepdal, szerk. Bardos L. 1929, Kodaly 
z. cliíszava. 6) L.: Kodály z.: l\lagyar népzene. 1937. 12. l. 7 ) Bölcselet 
elemei. HHO. -132. I. s) V. ö.: 109. l. 9 ) U. o. 192 I. 10 ) Mai magyar ének. 
1910. 12.1. 11) KoMily Z.: Zene az ovod~iban. 19-11.19. l. 12) U.o. 13)U. o. 
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A Harmadik Rend szociális jelentósége. 

Ha ma valamiről nagyon ·szépet akarnak mondani, érté
kelésüket ebbe a jelzőbe sűrítik: · szociális. Ha valamire fel 
akarják hívni a figyelmet, csak ezt a sz ó t tolják eléje: szociális. 
S az eredniény biztos: a legrikftóbb, a legharsogóbb reklám 
sem fogja meg úgy az l'ml:ere·kct, mint ez a ldlene belü. 

Szochilis Harmadik Rend - biztosan ez is csak iiven ügves 
fogás. IgY akarják becst•mpészni ezt a régi, davult iÍllézniéity_l 
az emberek érdeklődési körébe. - gonaolná valaki. - N lm! 
Ezerszei· nem! H:t valami, aktwr :1 Harmadik R:·nd me~érde·nli 
ez! a .it'lzöt. SiH nemcsak me:.ré. demli. dc kövPlcli mag.ának eit 
a megti · zlelletést. ho~~- szoeiá:h je· entöségéről })('széijünk 

Ne~yven pápa kéLszáz bulláv:tl védte, ajánlotta., súrgeLe a 
Harma dH\. Rendet. - Miért telték ezt? - Merl lállák benne 
azt a nagy társadalomalakító erőt, melyet XIII. Leó így fog
lalt szavakba: (.A világ újjászületését, a szociális rend virá_gzását 
a Harmadik Rend tevékenységétől várom)~11 - ,,A szociális 
kérdés megoldását jelenti számomra a Harmadik Rend.l,2) 

Nézzük csak közelebbről, hogy tehetett ilyen merész ki
jelentést ez a nagy szociális pápa. 

A szociális kérdés tökéleles megoldása csak azon a módon 
lehetséges, ahogy azt a Harmadik Rend teszi. Először lelki és 
erkölcsi megújhodást ad és így beleönti lagjaiba a szociális 
szellemet, a szociá1is Iclkü1elel, mel~· nélkül a szociológusok. az 
államférfiak minden erőlködése hiábm·aló. - De nemcsak eb
ben merül ki a Harmadik Rend szociális tevékenysége. Hisz ez 
ez csak alap. S mit ér a legjobban lerakott alap is, ha nem 
jön rá a felépítmény? :\lit ér a szociális lelkület, ha nt•m fakad 
belöle a tetlek virága. Ebből az alkotó munkából is hatalmas 
részt kövelel magának a Harmadik Rend. - .\ tagok jópéldája. 
szavai. lelll'i, harsogva hirdelik: nem elég csak a vallásosság: 
csak tökéldlen foltozgatús a karitalív tevékenység: - az igaz
ságosság. a törvény nevébl'n kell megadni és biztosítani a nyo
morultaknak, a munkásoknak az emberibb életet. 

A Harmadik Rend első, alapvelő lépése tehát a szoeiális 
rend felé tagjainak erkölcsi és lelki álgyúrása, megújílása. 

A mai társadalmi bajok forrása az Isten, a vallás~ az er
kölcs sulbadobása, lábba1tiprása. A túlvilág eh·l'szl'lt az emberl'k 
szl'me elöl és hl'lyébe l'Sak igényeket növelő. de azokat soha 
ki nem l'légítö földi javak léptek. A felebaráti szeretct nwlengelü 
lángja kialudt és helyl'tle a durva önzés rideg, mindcnt mt•g
dermesztő fagyos lehellele tölti be a világot. - A bajok gyö
kerére teszi tehát a fejszét a Harmadik Rt•nd, mikor az Evan
gélium szellemét lehelő szabályzatol kl'zébl' adja tagjainak. Ki
l'meli öket a vallás közömbösségéböl, lt•kinlelükel az I~gre ir·á
nyítja és a féktelen önzés helyébe Szent Ft•renl' .\tnink lún-
goló szerát'i szerelelél állítja. · 

Az evangéliumi életre tanítja tagjait. A fogadalmak hármas 
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szent bilincsével megfékezi a vesztébe rohanó embert. Korlál
lan függetlenségi vágyát beletöri az önkéntesen vállalt engedel
messég igájába. A földi javak esztelen halmozása, a szórakozá-. 
sok utáni olthatatlan láz helyébe Szent Ferenc Atyánk forrón 
szerelett jegyesét, a Szegénység úrnőjét állilja. Az állapotuknak 
megfelelő tisztaság megőrzésével pedig a társadalom sejtjeit, a 
családot szenteli meg. 

Ezt adja a Harmadik Rend tagjainak és állaluk széles em
berrélegnek. l\Iert az Evangélium szellemével telített lelkekből 
nem törhet elő a kaini kérdés: «Vajjon örzője vagyok-e én lest
véremnek ?» - hanem minden akadályt leküzdö merész lendü
lettel viszi testvéreihez a szerelet. Ez a lobogó tűz teszi őket 
az A. C. élharcosaivá: ez a lázas tenni-, segíteniakarás teszi öket 
a szociális kérdés megoldóivá. A szeretet találékony. Meleg fénye 
l!lellett biztos léptekkel indulnak az emberiség elesettjei felé. 
Uljuk a jópélda. Ezt az utat nem az üres szavak, igérgelések, 
tervczgelések porszemei borítják, hanem tettekkel van kikövezve. 

A Harmadik Rend, ez a megteslesüll A C. először is arra 
van hivatva, hogy az emberiséget felrázza tespedtségéböl, kie
melje a földi javak romhalmaza alól és hunyorgó, vakoskodó 
tekintetét az égre irányítsa. Ebben az óriási munkában biztos 
módszere van: az első kereszlények élele. Ugyanazt teszik a 
harmadikrendiek is, amit az ősegyház hívei teltek. Kikapcsolód
nak a körülöttük zúgó szennyes áradalbóL N em engedik, hogy 
a mozi és színdarabok mézes, n1érges lehellete elkábílsa őket. 
A bállennek sikamlós parkelljén nem esnek el. A könnyelmű, 
léha mulalozások füstös, borgőzös, parfümös levegője nem ho
mályosítja el látásukat, - nem vesznek részt azokon. A divat 
zsarnoki hatalmának nem hódolnak be. Esztelen követeléseit 
leszállítják a szegénység, az egyszerűség szelleméhez. A társadal
mi válaszfalakal nem lürik meg maguk közölt Csak "kedves 
tesl.\·érek és nővérek:> egymás közölt - Kell, hogy ez az élet
mód, előbb vagy utóbb, de kivívja az emberek elismerését, cso
dáh;,lál és akiben van egy szikrányi vágy a jobb, nemesebb élet 
ulán, összeszedi magát. 

Ezzel, hogy megnyitják az emberek szemét és megmutatják 
nekik az utat a magasságok felé, sokat adnak. . . De még na
gyon mcssze van az elindulástól a célbajutás. 

Hogy szárnyaljon a lélek, ha a lestel a mindennapi gondok 
ólomsúllyal pecsételik a földhöz"! Ezzel is számol a Harmadik 
Hend. Sz~tbályzalában benne van, hogy csak olyanok léphelnek a 
rendbl•, akiknek - bár szerény - de biztos megélhetése, álláso.t 
és állandó lakása van. Hiszen nem élhet komoly lelki-életel az. 
akinek minden gondja abban merül ki, hogy biztosítsa lestének 
a mindennapi létminimumot. . . .. 

Ezért igyekeznek a harmadrendiek - meg a legnagyotJD 
áldozatok árán is - megkönnyíteni embertársaik anyagi gond
jait. Szen•tetük, segíteni-akarásuk csodálatosnál csodálatosabb 
alkotásokat hívolt létre a századok folyamán. A mons pietátis
ok, a kórházak, árvahúzak hosszú sora emelkedett áldozatos 



munkájuk nyomán. S ki tudná felbecsülni azt a sok-sok pénzt, 
élelmiszert és ruhaneműt, melvet hét évszázadon keresztül vál
.tozatlan bőkezűséggel osztogaltak a harmadikrendiek? ·-Erről 
mégcsak alkothalunk magunknak valami fogalmat, de arról a 
megértő, vígasztaló, bátorító szeretelröl, melyet alamizsnájuk
hoz csatoltak, arról csak a jó Isten tud. Pedig az a mód, aho
gyan az alamizsnát adjuk, még többel ér a szegények szemében, 
mint maga az alamizsna. Mert erről tudják, hogy az nekik az 
igazságosság nevében kijár, - elvégre éhen nem halhatnak. 
Az adomány mellé csatolt szerelet azonban 1negfogja öket. Es 
sokkal jobban szomjúhozzák ezt a megértő, leereszkedő szere
tetet, mint az anyagiakat. Alamizsnát mégcsak kapnak, dc lelket, 
szereletet alig-alig ... 

:Még valamiről nem tud a világ semmit: arról, hogy mennyi 
áldásban részesíti az Isten a harmadikrendiek bűnbánó élete 
miatt. Az ószövetségi Szentírásban (Gen. 35, 5.) olvashatjuk, 
hogy az lslt.•n gazdagon megáldotta Pulifárt a házában szol
gáló József jámborsága miatt. Az ulólsó ítélet egyik legmegle
pőbb jelenele biztosan az a pillanat lesz, melybcn majd meg
ismerik az emberek azt a sok-sok jótéteményt, melyct a har
madikrendiek imája, bűnbánó élete esdett le számukra. 

Ez mind nagyon szép - mondhatná valaki. - De hol ,·an 
még ettől a szociális reform'! A karitalív tevékennység csak 
flastrom a tátongó sebeken, csak mankó a nyomorékok számára. 

Igen, - csak flastrom a tátongó sebeken ... De mégis meg
mt.•nti őkPl! Nem várhatnak ölbetett kézzel addig, míg az állam 
jön segítségükre, - hisz addig eh·éreznek. - Csak mankó ... 
az ő segítségük. Dc hát hagyják őket inkább a porban fetren
geni, mert nem tudják tökéletesen talpraállítani? A nyomor, a 
bűn megfojtja öket akkorra, mire az állam a törvény erős kar
jával a hónuk alá nyúlna, hogy fölemelje öket. 

De a Harmadik Rend szociális jelentősége nem is a társa
dalini kérdés anyagi, gazdasági oldalának megoldásában van, 
hanem abban, hogy a lelket álgyúrja, az embereket átalakítja, 
előkészíti a szociális reformra. .-\ Harmadik Rend puha lalajt 
készít az állam számára, hogy mikor az az igazságosság kemény 
kPzével beléje veti a szociális reform magvait, ki tudjon ab
ból kelni az új, szebb társadalmi élet. 

Tehát korunk válságos, düledező, összeomlással fenyegető 
társadalmának épülelél támogatjuk, ha a Harmadik Rend ter
jPszlésén. fl'lvirágozlalásán fáradozunk. Szerczzünk sok, na
gyon sok .Józscl't.'L a társadalomnak, ennek a hatalmas, pogány 
Putifárnak, hogy a jó Isten Ic ne vegye fejéről áldó kezét: 

· p T' hl · 1 1 Fr. T6hölöm. 1) . ISC Cr: I. m. 81. . 2) U. O. ii. , 
Forr<Í.'ímunklik: P. Franz Tischler O. ::\1. Cap .. : Handbuch zer Leitung 

dcs dritten Ordens des III. Franziskus. - 7. Auflage. 1927. Druck und 
Verlag von I. N. Teutsch. Bregenz am Bodensee. P. Majsai-Dám O. R :M. 
A Harmadik Hend vezérkönyve. P. Csí1vossy: Túlvilági valósú,.,JOk és szociá
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Önlsmeretl alapelvek 
~s m6dszerek. 

Ha egy pillantást velünk ezerarcú életünk láthatalan, dc 
tevékenységükben tapasztalható összetevőire, tételként állíthat
juk: az ember meg akarja ismerni önmagát. Régi és mégis új: 
nlinden embernek újra kell kezdenie. Igazolja állításunkat a 
mull század második felében megindúlt képességvizsgáló intéze
tek működése, a grafológia, a tenyérjóslás, és más hasonló, 
ugyancsak kétesértékű módszerek köznapi használala és a kér
désről szóló terjedelmes irodalom is. 

Az önismeretre jutás szempontjából akarjuk vizsgálat alá 
\\"enni a sikerrel kecsegtető módszereket. Felfogásunk: először 
ünmagunkat értsük meg, azután merüljünk el mások lélektani 
megismerésében. llletőlefl nem azután, hanem egyszerre, mert a 
sajátmagunkon szerzetl tapasztalatoknak a helyességél mások 
hasonló jelenségeivel való megegyezés biztosítja. Másokról szer
zctl tapasztalatainkat pótolhatja jellemkutatóknak, jó megfi-
gyelőknek leszűrt és megítélt eredménye. · 

Módszerünk nem lehet a pusztán taglaló, sem a csupán ösz
szetcvő. Nem is mérni akarjuk a lelki jelenségeket; ezért nem 
említünk t•gyellen pszichofizikai törvényt sem, hanem a mai, 
mind a tudományos, m.ind a köznapi gondolkozásban alkalma
zott módszert követjük. l) Ez a szellemtudományi módszer, a he
élés, az egészet együtt-értés. Ezért az a célunk, hogy megtaláljuk 
azt a megismerési tevékenységet, amely végeredményében be
leélő .. de megfelelő értelmi kutatás előzte meg, hogy tárgyila
gossága biztosítva legyen. 

Megoldásunk első feltétele: meg kell állapítanunk, mit Izasz
nálhalunk a jellem megismerésére? Kétség nem lehet: számunk
ra fontos, a léleknek minden, önkéntes, a pillanalnyi helyzet 
különlegcs összetevőilől nem befolyásolt kifejeződése. Az ember 
nlinden megnyilvánulása egyéni, éppen ezért jellemző. Nincs 
IVéletlen sem a szokásban, sem az életformában, még az öltöz
ködésben scm.2) Szólnunk kell a test formájáról, az arc kifP
·jez{) mozdulatairól, a koponya, a kéz képéről, alakjáról. Vizs
g:ílha lj uk ezeket, me r l a lélek alakítja a testet. Teljcsen kielé
gít ő erl'dményt azonban sohase'? kaphalun~, mert a lest és 
lélek szoros viszonya nem oksági és nem teljes. A test nyugal
mi Mlapota mellett mozgási kifejeződését is figyelnünk kell. 
Arcjáték a nevetés mind, mind adatokat szolgáltathat. Termé
szetcsen pontos ha táro~ között mozgunk: ezeknek ~ _meg~y.ilvá~ 
nulásoknak csaknem onkényteleneknek kell lennwk, erlelnu 
és akarati fontolgatás a legkevesebbet szerepelhet. Ezért ke
ressük a beleélő megismerést. Érzelmekkel, indulatokkal és 
ezekből eredő tevékenységgel találjuk magunkat szemben. Bizo
nyos szempontból értelemlől elvonatkoztatott alapon állunk. 
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Yizsgálódásunk mégsem lehet csak beleélő, mert ezen a terüle
ten megismeresi tevékenységünknek testhez-kötötts~ge miatt a 
bizonyosságnak nincs elégséges, megbizható alapja. 

Hogy beleélésünk ezzel is teljesebb lehessen, nem ragasz
kodunk a jellem és a vérmérséklet szigorúan vett megkülön
bözleléséhez. Főkülönbség közöltük az, hogy a jellemnek vannak 
veleszületett és szerzett tulajdonságai, a vérmérséklet pedig tel
jesen velünkszületett, inkább érzelmi tevékenység és visszaha
tás. Ezzel szemben a jellem akarati állásfoglalás. A kettő kö
zött szoros kapcsolat van: az akarat hajlik a jó felé, az akarat 
számára jó pedig elsősorban az, ami önmagától kívánatos, 
ami tetszik. 

X em szerepel itt az értelem vizsgálata. N em is szcrepelhct. 
mert kezdetben «tabula rasa», üres tábla és a későbbi te\·ékeny
ségél veleszületett képessége mellett a végZl•U tanulmányoli ha
tározzák meg. Ezek színezik a vérmérsékletet és a jellemel ~ 
így az értelmi főösszetevői is ismertekké válnak. A képesség
vizsgáló intézetekben fontos helyet foglal el az értelem vizsgá
lata. mert főténykedésük a pályaválasztási tanácsadás. Igy szük
séges, sőt elsősorban szükséges, az érlelem vizsgálata, bár ert·d
ményeik csak azt mondják, amit a vizsgálali személy lelkiis
meretes tanítója, nevelője is tud mondani.S) Emeliell az értdem 
vizsgálata csak pillanatnyi értékű. Igazoljuk állílásunkal, ha 
ugyanazzal a személlyel végzünk vizsgálatokat, s az egyes vizs
gálatok közölti időt értelmi munkával tölti el az illető. 

l\lindezekből világos, hogy önismeretünk megszt•rzésében 
nem az értelmi vizsgálatra kell helyeznünk a fősúly L Kell ez 
is, de a jelenségek megítélésénél figyelembe kell vennünk azl 
is, hogy a rendellenességekl't az értelem irányvonala fejleszlé
sének a lwlytelensége is okozhatja. Nag~·obb eltéréseknél pedig 
lerheltségre, betegségre kell gyanakodnunk. 

Számunkra az akarati és az érzelmi világunknak a megisme
rése a fontos. ~ll'lyek ennek a te,·ékenységnck a rugúi, mi az 
ütem ük és a lendületük? Ezek adják meg a jellem alapjának 
a minöségél és helyes értelmezésük oldja meg az önismerel kér
dését. 

A lest és a lélek kapcsolalából következik. hogy a belsü 
megnyilvánul a külsőn. Dc nem a belső hozza létre a külsül 
és nincs olyan szerv, amPI,\·nek az alalija akármilyen állapolban 
is határozott állásfoglalásra kötelezné az emhert.·1) 

Leggyakrabban l'mlegelell, lesti aikalon alapuló fdoszlús 
l\.raelschmcr és Jaensch lipuslana. :\Iindkellő inkább a lélek
kórtanban tarthat igényl erősebb lérhódílásra. A beteges cl
változásoknál a lélek cgyszerii és oszthatatlan volta mialt ép. 
A test alkalmatlan az cgyiilln1űködésre. l\lintegy oksági viszonv 
keletkezik. A lest oka a lélek rendellenes jelenségeinek. A leg
újabb vizsgálatok a leslnd~ ezt az oksági szcrepél a ,·ér brúm
tartalmának a nwgvállozás<íhan találták. Ez nwgállapílhalú még 
a legegészségesebbeknek látszó, kezelés alatt álló személYeknél 
is. ~ 
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Egészséges ember Kraetschmer és J a en sch tipusaiból ne
hezen ismerheti meg önmagát. Merl ha valakinek a terrnete 
atléta, vagy keskenyvállú, egyformán lehet állhatatlan vagy ma
kacs, érzékeny vagy hüv.ös. Ha valaki piknikus, terebélyesedő 
lestalkalít. az lehet víg vagy szomorú. mozgékony vagy kényel
mes egyaránt. Valamire mégis használhaló a skizolim-ciklotim 
megkülönböztetés. Mindnyájunkban van rendellenes vonás. Ezt 
sok utánjárással meg LU<l,juk ismerni a kraelschermi tipusokbóL 
Az asléniás és atlélikus rendesen öntudat hasadásra, skizofré
niára hajlik, mig a piknikus az időközönkint fellépő elmezava
rokhoz áll közelebb. Rendes, közönséges ember skizofrén hajla
ma esdleg esak kisfokú elzárkózollságban, erÖj idealizmusban 
nyilvánul meg, a kövérek pedig inkább erősebben vígak, valóság
ba kapaszkodók, közösségszerelök. 

A mi szempontunkból .Jaensch tipusai még kevésbbé alkal
masak. Alapjuk tapasztalati. Az emberek képességei vagy össz
hangban vannak vagy nem. Az előbbiek alkotják az inlegrálta
kat, az utóbbiak a desintegráltakat Hasonlít ez a felosztás Krae
tschmeréhez, csak más a nézöszöge. Annyit már az első pilla
natra láthatunk, hogy ebből a feloszlásból kevés tipusl nyer
helünk, nem elég a jellem sokféleségének a kimerílésére. Hiszen 
jóformán annyi jellem van, ahán~' magatartást meghatározó 
jelzöt használunk. A végső megoldást valahol az egyéniség el
vében találhatnánk meg, ha a vizsgálala kézenfekvő volna. 

Többen megpróbállák, hogy nem az egész test, hanem an
nak egyes részei szerinl alkossanak ítéletet. Pl. vizsgálat alá 
vellék a koponyát, illelőleg az agyat. Kiindulási alapjuk az 
érzetek helyhezkötöttségének túlzott értelmezése volt. ~ia há
rom koponyaforma felsorolása szokásos: a nyulánk, az atll'likus 
és a kereknövésü termetnek megfelelöt>n. 

A nyulánk ember koponyája legtöbbször félfelé fejlődik .. 
magas. Gall megállapítása szerint itt van a teozofia székhelye. 
Tehát az ilven embernek a vallásos, misztikus. az érzékfeletti 
tt•rült'lek iránti szeretetre van hajlama. Rendesen nem foglal
koztatják az anyagi és gazdasági kérdések. Legjellemzöbb alap
vonása a sajátos, állekinthelellen érzelmi hüvösség.5) 

Az atletikusoknál a koponya hátsó része fejlődik ki eröseb
IH'n. Itt székel az uralomvágy, a hírvágy, a büszkeség, a hiuság. 
Tehát az ilyen embernek ez a jellemvonása. Törekvése a földi 
dolgokra irányul. 

Hasonló l'hhez a ke1·eknövésü embl'r természctt• is. Szereli 
a l"öldkkl'l, mclegszívü, otthonkedvelö, társaslény. 6 ) Fejformája 
kerek, lágyvonású. 

Ezek a megállapílások inkább a férfiakra vonalk<_lZnak, 
niíknél módosulnak. Sohasem alkalmasak arra, hogy megismer
jük belőlük az t•gész jellemet. Ezl e1~nek az elméJelnek a vallói 
sem tagadhatj á~. \: t•gy~"tk _hozzá ~z l 1.s. hogy a m1 ~z~mpontunk 
az önismeret. E~tvcm cs Jellt•mzo mmden ember feJe, az orra, 
a homlok és a s~t·m izmainak müködése, a keze, mimlen testré-
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sze, de ezekből nem vonhatunk le végleges értékű következtetése
kl'l. Csak a máshonnan nyert adatokat erősíthetjük. 

Igy kérdésünkre a test alkatára támaszkodó értelmezés netn 
adott elégséges megoldást. A tevékenységi mozzanalok többet 
ígérnek. Bl~nnük sokkal nagyobb szerep jut a léleknek, végered-. 
ményben pl'dig a jellem alkotója a lélek. Többet árulnak cl 
ezek a mozzanatok, de helyes értelmezéslik nagyon nehéz. Ha
tározottan el kell különílenünk a szinészli:edő mozdu!ulokat. 
Nem adnak semmit a jellembőL vagy ha mégis belőlük is kö
vetkeztetünk, az eredmény bizonytalan. Az őszinte mozdulalok 
a mieink. Jaensch helycsen járt el, .amikor a várallanul előfor
duló hatáseselekben akarta vizsgálat alá venni az embereket. 
Hirtelen sorsfordulat, váratlan meglepetés, halál, jóformán ki
vétel nélkül a jellem alaptermészetének a megnyilnínulását 
eredményezik. 

E szempontból legértékesebbnek látszanak az .arcmozdula
tok. Ezeket akarJa értehnezlii a frenologia és a fiziognomika. 
~l űvelői azonban hamarosan odajutotlak, hogy a jogtalanul Aris
totelesnek tulajdonított Psyiognomika» c. mű megállapílásait 
igyekeztek meghonosítani. Nem is jutottak tovább. 

Legismertebb eredményt Lavater módszerc érte el, bár nem 
tud sokat mondani. Arra vállalkozott, hogy megmagyarázza az 
arcjátékot, de megfosztotta minden mozgási jellegétől és a ma 
közismert koponyaalkat-tant eredményezte. Az arcon, a szemen 
olt tükröződik a lélek, de önismeretre jutásunk szempontjából 
Ill'hezen használható. Mabrunk arcjátékának a megismerése szin
te leküzdhelellen nehézségekbe ütközik: nem láljuk. Ha a tükör
be nézünk, már nl'm a szükséges őszinte voná;.;okat találjuk 

Ez a helyzet a hanggal szemben is. ~lii1den embernl'k jd
lemétwk megfelelő, jellegzetes tónusú~ ülemű a beszéde. EblJől 
megállapíthatunk l'gy-egy uralkodó vonást. Főképpen másokon, 
magunkon nd1ezen. Az egész jellemct nem isnwrheljük meg 
így sem. 

~lás csoportol alkotnak a kil'l'jező mozgások. Halás éri az 
l'gyént, s visszahatás következik. Ami tetszik ahhoz közell'tkm, 
ami nt'lll, attól távolodom'l) Ilyen helyzelekbvn elsősorhan az 
indulati és az akarali irányelvek nyilvánulnak meg. Felhasznál
hatjuk jelll'mismerésre, ha őszinték ezek a mozdulatok. 

KifPjt•zii mozgás az írás is, lchál a grat'ológiának is van 
léljogosullsága .. Jelll'mvizsgálali értékél az adja meg. mt•nnyirc 
válik rl'flex-mozgássá az írás. Teljcsen nem icsz az soha. \"akon 
Ill'm hihl'lünk hennt•, de kilünőt'n alkalmas a máshonnan nvert 
adaluk elll'nőrzésére ... Tl'rmészell'sen marad a kérdés: lc'twl
séges-e, hogy a jl'lll'lll minden t•mher ínísában eg~·érll'lműcn 
nyilvánuljon ml'g. Annyi bizonyos, rendes embernek - löhb
nyire - rendes az írása is.l') 

Ezek a kifejező mozgások. illetőleg ezek jelh·ge tarthal t•gész 
tellsorozalon ál s így ,·izsgúlódásunkat nem kell szűk ker·ell'k 
közé szorítanunk. Dc mind í g o ll a figyelmezlelés: ezeknek a 



tettsorozatoknak nem szabad sablonos, megszokolt, ezerszer 
megúnt helyzetek eredményeinek lenniök. 

A test dinamikus helyzelében találunk olyan esetekel, ami
kor a jellem két főtényezője, az akarali és indulati élet köz
vetlenül nyilvánul meg. De inkább embertársainkat vizsgál
hatjuk, de ha figyelünk önmagunkra, önismeretre jutásunk 
tényezőivé lesznek. 

Eddigi eredményünket abban összegezheljük, hogy jellemük 
megismerését akarali és indulati életünk vizsgálatával kell kez
denünk. Igy négy esel fordulhat elő: van tevékenység és van 
indulatosság is: van tevékenység, hiányzik az indulalossáJ,!.~ 
van indulatosság, hiányzik a tevékenység és végül sem indulatos
ság, sem tevékenység nem tapaszlalható nag~·obb mérlékben. 
Ezek a csoportok megadják a jellem kifejeződésének a minősé
gét. Az ütemél pedig abból ismerhetjük meg, hogy a hatásra a 
visszahatás azonnal vagy csak később következik-e. Vagyis az 
elsődleges vagy a másodiagos vonások érvényesülésébőL Igy 
az előbbi négy csoportból nyolc lesz. 

Ezzel a jellem megismerésének kérdésében elméleti úton 
jutottunk el oda, amit tapasztalatilag megállapított Heymans. 
Atlanulmányozott 11 O életrajzot, - költőkről, filozófusokróL 
úllamférfiakról, tudósokról, és gonosztevőkről - és több mint 
200 kérdőíves kísérlelet végzett. Eredmény: 90 tulajdonságra 
nézve egyértelmű. Igy ezt a rendszert gyakorlatilag kielégí
tőnek tekinthetjük. 

Akiknél a tevékenység uralkodó vonású és az indulatosság 
vagy nem, vagy csak kismértékben jelentkezik, azok szangvini
kusok, vagy flcgmatikusok. A szangvinikus a behatásra azonnal 
válaszol: a jelenségei elsődlegesek. Jellemző tulajdonságai: ösz
tönös, nincs mélyreható érzelme, tárgyilagos, de csak a felszínen 
mozog, kicsit csüggedő, jó megfigyelő gyakorlati ember, vídám, 
önző. pontatlan, hiú. Esetleg ellentmondanak tettei és elvei. 
Zenész mesélő, vallásilag közömbös. Ilyen volt Francis Bacon, 
Lessing. 

Ha nem az .elsődleges, hanem másodiagos vonások ural
kodnak. kapjuk a flegmatikus embert. Ebbe a csoportba tarto
zó emberek nem indulatosak, nem ingerlékenyek, állhatatosak, 
cmberismerők, jóságosak, nem szórakoznak el, kevéssé hiúk, 
önállóak. Érdeklődési területük: tanulás, speculáció, matematika. 
Ide sorozhatók: Franklin, Hume, Kant, Locke. 

Ha uralkodó jellegű a tevékenység és az indulatosság is. 
kolerikus és szenvedélyes tipust kapunk. Elsődlegesek a jelensé
CJek a kolerikusnál. J ellemzője az állhatatosság, ösztönösség, 
türelmetlenség, felületes í~élet. J ó m~g.f!gyt:l~. _gyakorh~li. ember 7 
emberismerő, nem szerell a spekulaewt, UJtlast. Elvet es tetleJ 
megegyeznek, jó szónok. Danton, Dickens, ~Iirabeau sorozható 
ide. 

~lásodlagos nwgfelelöjét a s:~'Jwedélycs ember ~lk?tja. T~
lajdonságai hasonlítanak az clőhbthe.z, d~ l~sabban _valt?dna~ k1. 
Emeletl a vallásban, erkölesLen sztgoru es a szonok1 haJlam 
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helyett tudományos érdeklődést mutat. Michelangelo, Pascal, 
Pasteur, Nietzsche tartozott ide. 

Ha valakinél megvan az indulatosság, de nincs meg :J 

tevékenység, az ideges vagy érzelgős embernek nevezhető. El
ső<llegesek a visszahatások az idegeseknél. Osztönösek, inger
lékenyek, állhatatosak, nem jó megfigyelők, nincs gyakorlati 
ér·zékük, rossz emberismerők, kicsapongók, önzők, hiúk. El
veik és tetteik ninesenek összhangban, vallás nem érdekli öket 
Társalgásban sze!IPmes emberPk és szeretik a Zl'nét. B~-ron 
Reyter volt ilyen tipusú ember. 

Az érz<•lgősnél a visszahalások késöbb jl'lentk<•znek. .\z 
ilyenek is ösztönösek, ingerléken~·ek, hevesek Többnyire búsko
morak zárkózottak .Jó megfigyeWk és gvakorlati emhcn•k. 
Beesüll'lt~sek. lelkiismeretest•k. Polilikában és valláshan a vég
leteken mozognak. :E:rtenek az irodalomhoz. költészethez. mate
malikához mindcgyformán. Robespierre és Rousseau magaslik 
ki közülük. 

Ha nem ur~•lkodó sem a tevékenység, sem az indulatosság, 
amorf és apatikus emberrel találkoztunk. .tmorf megnyih·á
n utások elsődh•gesek: hideg. tárgyilagos, rossz <•mbt•rismerü, 
nem gyakorlati. Keveset oh·as, önző. kicsapongó. cselszö,·ö. pon
tatlan, elhúzódó, nem vallásos és nem hazafi. Egyedüli érdeklő
dése a zene. Ilyen emberről még nem írtak életrajzot. 

Nem volt nagy ember az apatikusok közölt sem .. JellPm
zőjük a hidegség, meggondoltság, türehnellenség. X t•m gyakor
latiak. rossz megf!gyl'lők. Jó tulajdonságuk a takarékossna és 
a megbízhatóság. Emlékezetük, képzt•letük kiesi. Fösvények és 
mogorvák. Ken•sel érdeklődnek a vallás és politika iránt is és 
szerelnek spekulálni. 

Ezeknek a jellemvonásoknak a kísérleli igazolása sikt•rült. 
önismeretre való alkalmazásnál azonban figy<•lembe kt•ll ven
nünk, hogy az egyik jellemvonás ottléte nem z~írja ki a ntásikat. 
Ezért vizsgálódásunknak nem nz egyes tulajdonságokból kell 
kiindulnia. hanem dőször a tevékenység és indulatosság ott
létél vagy hiányát kell nwgállapítanunk. Azután következik: 
vajjon elsődl<•gesek vagy másodlagosak-e a jelenségek? Ha azon
nal jelentkezik is az indulatosság, vagy tevékenység, még nt·m 
kövelk<•zlelhelünk biztonsággal az elsődleges jelenségre. Ha sok 
a cselekvésre in~íló ok, az is a másodiagos jdenségüek cso
portjába sorolja magát. azonnal és leljes erőséggel cselekszik. 

Kérdésünk ilyen ml'goldásával fiiggetleníleltük magunkal 
a sok külsö adottságtól és a jellemel szinle önmagúban vizsgúl
haljuk. Kem a lt•slalkalol, a külsö kifejezést nézzük, hanem 
jellemünk t'öösszelevöil: nz akaral és az indulal lérl"oglalásál. 

~h·goldancló kérdésünk még:milyen helyzeleket haszmílha
tunk ilyen önisml•reli vizsgálódásra? Elsősorban a kifejező moz
gásokat és a jellegzetes lettsorozatokat Egyl's megnyilninuláso
kat sohasem ért<•hnezhelünk önmagukban. hanem mindig más
honnan nyert ismerelekkel egyült kl'll magyaráznunk. A mosl 
relsorolt tulajdonságokal liöimyíí felismerni. Az arc mozdulalai-
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b.?l! a sze~b~l jó!o~mán mindenki meg tudja mondani: mi re.i
~ozik a kulso mogott, meggondoltság, vagy indulatosság. Ha 
onmagunkról van szó, elengedhetetlen az elmélkedés a lelki-
is~eret vizsgálata. Te~mészelesen ~em elég a tények' megáila
pltasa, hanem a legtitkosabb rugokat kell keresnünk. Ez a 
kutatás nem könnyű feladat. Szét kell választanunk a minket 
érő hatást a külső megnyilvánulástól. Ehhez komoly önfigyelés 
kell. Talán ellentmondást Jálhatunk mostani megállapításunk 
és a beleélés hangoztalása közölt. Ha kicsit boncolgatni kezd
jük, elvész az ellentmondás. Megtörlénik, hogy valaki ember
társaival szemben rideg, minden kérést visszautasít, mégsem 
n~vezhetjük keményszívűnek, ha ezt a visszahatást · csalódás, 
VIsszaélés termelte ki benne. Ilyen megbúvó vonásokat már csak 
beleélve foghatunk fel, és utána erősíthetjük észérvekkel. · 

X em akádhatunk meg azon sem, ha nem tudunk logikus 
rendszl•rt találni. Sokszor jelentkeznek ellentmondó vonások. 
Lehel valaki fösvény, egyes dolgokban mégis pazarló. Lehet 
valaki kiválló értelmű, mégis járhat el egészen egyszerű dol
gokban is ésszerűllcnül. Ilyeneken nem akadhatunk fel, merl 
vannak olyan cselekedetek, amelyek nem lükrözik benső éle
tünkelY) Mások nem látják, de a cselekvő személy érzi, hogy 
nem a lelke cselekedett, nem az akarali, érzelmi élele nyilvá-
núlt meg. · 

Jellemünknek ez a két főalkolója a sok burkolt cselekedet 
mellelt többé-kevésbbé nyíltan jelentkezik az álomban és a 
hipnoid állapotban. 

Az álomfejlés komoly gondolatot takar, de nem· a jövőt 
mondja meg, hanl'm a lélek elrejtett mélyét lárja fel. Az álom 
ugyan asszoeiációs rövidzárlat», de mégis állásfoglalás az élct
tel szemben.to; Furcsánal< és érthetetlennek hangzik ez, amíg 
az álom a követkl•zellen, zavaros képsorozatokat jelenti. Ezek 
alkotják az anyagát. És mi van még az álomban? Az érzelem 
Az anyag közömbös, tőle csak egyet kövelelünk: alkalmas legyen 
a kifejezésre. Az álom megmondja, kinek mi az élelproblémája, 
milyen vl'le szemben az állásfoglalása. A jelentkező érzelmekben 
ki-ki megt'igyelheti, hogy a sok~zor ö~t~~atlan töre~v~sek ér':é
nvesülnck, tehát az akarati, az erzehn1 1ranyvonal, allasfoglalas. 

~ Ha valaki a mindennapi életben azzal nyűgösködik, hogy 
elnyomják, az álmúb~.m hódolat?l arat. ,Term~sz~.te~e~_leh~tnek 
kivétele]{ is. PI. t'lzstbbad a lab. az alom uldozesrol szol, az 
üldözölt pedig nem tud menekülni. Az érzelmi meg~1yilvánulús 
is ennek mecrfelelő lesz. Bár az ilyen helyzetekben IS lehelnek 
a jellemre n~utató vonások, mégis inkább hagyjuk el az egé
szet, nll'rt az álmok magyarázalánál a túlzott óvatosság sc:n 
árl. A kapolt eredményt így is csak elmélkedéseink megerősí
tésére könyvl'lhetjük d. 

Az ólomnál komolyabb eredményt adhat a hi.pnoid állapot;n 
űsi megismerési múd ez. Ismerték nyugaton IS, gyakoroltak 
kelelen is. 
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Lényegt" abban áll: figyeljük gondolatainkat. mint valami 
jött-mentnek az ide-oda járkálását. ~Hntegy visszahúzódunk ön
magunkba s gondolataink fussanak szabadon. Ez a gyakorlat 
még a belt'élésben já1·allant is megtanítja önismert·lre. Kí\·ána
tos is, mert a mai élet sok alapvető képességünket elfedi. ~em 
tudjuk mik vagyunk lelkünk legmélyén. A hipnoid állapol azon
ban veszélyes: nem a megszokotl módon történik az ismeret
szerzés, túlzás, erőködés a szervezet ártalmára van. 

Lassan, sok elmélkedés után megtudhatjuk mik és kik va
gyunk. ~em kell <'lnevezéshez ragaszkodnunk, de mondhaljuk 
kolerikus, szangvinikus. A flegmatikus nem éppen hidegvérű, 
mint első hallásra gondoljuk. A hideg,·ér mindíg önfegyelmezés 
eredménye. A heymansi elnevezések. an1iket mi is használtunk, 
nem egyeznek teljesen a hippokratesi és a köznapi használattal. 
. Hyppokratesröl és ezredéves rendszeréről itt emlékezünk 

meg. Csodálatfélével állhatunk előtte: feloszlási alapja. a test 
nyálkáinak rendszere, bizonytalan, elégtelen. Gyakorlalilag mé
gis eléggé helytálló rendszert adott, bár négyes felosztása ke\·és 
jellemcsoportot ad. 

Az osztályozás nem is lehet c·élunk. Törekvésünk megismer
ni a lélek Jstentöl alkofolt szépségét. Ha ezt elérjük, tuda
tosabbá válihatik bennünk azáltal is, hogy az Isten szerel min
kel és mi is jobban fogjuk szeretni űt. Gyakorlalilag ez annyit 
jelent: boldogabbak leszünk. :\Iert a boldogság, a «status om
nium bonarum congregatione perfectus, valóra válva a minden
napi életben szegénynek és gazdagnak, belegnek és egészséges
nek ez: szeretni valakit és tudni. hogy minket is szerel valaki. 

1\livel igy az önismeret boldogságv.nk tényezőjévé vált az 
«ismerd meg magadat» évezredes elvének legvégső metafizikai 
alapját abban kell megtalálnunk, hogy amiképpen kötelességünk 
a boldogságra törekvés, úgy kötelességünk az önismerel meg-
szerzése is. p s .. · r. zoreny. 

1 ) V. ö. Van dt•r Yeldt: Prologomeua in Psychologiam. Homa 1938. 1 i 4. 
o. 2) V. ö. Harkai Schiller P.: Pszichologia és emberismeret. Bpest. 193t. 
125. o. B) Adler-Kulcs;ír: Emberismet·t•l. B pes l Hl33. St. o. 'i .\dler i. m. 
126. o. 5) Szendrey !\liklós: Em herismeret és éleimÜ\'észel. Bpt•st 5. o. 
6 ) Szendrey i. m. 9. o. i) ~chütz .-\:J lal: A hölcselet demei. ~pest. 1940. 
524. o. B) Harl•ai i. m. 130. o. 9) Bogml.r Cecil: Pszichologia. }j pest. Hl33. 
Hl33. 2iü. o. 10 .\1Jler i. m. i5. o. ll) Bognár i. m. 2üH. o. 

Fl'llws:mílt nwnkrík: \"an dt•r \'eldl: ProJogomella in Psychologiam. Hó
ma. l!W·!. ~oszlopi: Jt•llemlútús és jelll•migézés. Dpest 1!135. Schütz .\n lal: .\ 
hülcselt•l l'lemci. B pest Hl-W. Adll'r-Kulcsár: Emberismeret. B pest 1!133. 
Harkai Schiller Púl: Pszichologia és emhedsmeret. B pest 1934. Donat: 
Psychologia Innsbruck 1934. Dr. Veininger Antal: A keleti jóga. Bpest 
1939. Benndctz: Grafologia a gyal•orlalhan. D pest 1937. Fröhes: Ex perimen
teile Psychologie. II. Kalolikus szem le 193:>. é\'f. 12!1. l.: ~oszlopi: A psycho
aualizis közeledése a kerPsztény léleklan hoz. llat·csay: Ps;ychodiagnosztika. 
Kecskés: A hülcsclet törlénele fühb \'Onásaihan. Szendt-cy ~liklós: Ember
ismeret és életmü\'észet. B pest Hl40. Bognár Cecil: Psichologia B pest 19:15. 
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Peregrin testvér legszívesebb'en nekivágolt volna a 
harmatos mezőnek, hogy csatlakozzék a dalosajkú honvédok
hoz. Búsan nézett utánuk, aztán megfordult, felült a zötyögős 
kéregctős szekérre, megcsókolta a rózsafüzér keresztjét és oda
szolt a kocsisnak: 

- Indulhatunk Laci bátyám, mosl m~d én is elkezdern 
a harcot. 

Rózsafüzérét szemezgelte. De most nem kötölte le az imád
ság. Mindúntalan nevetőajkú öccse járt a fejében, meg a töb
bi honvéd. Mégis kellene velük valamit tenni, mert nincs sza
kácsuk, ő pedig itt kéreget, mintha a világ dolgai a legnagyobb 
rendben folynának 

- :\Iiatyánk, ki vagy a mennyekben . . . ejj hát lenézhetnél 
már erre a vergődő, vértőlázott magyar földre, megsegíthetnél 
bennünket, hogy kivívjuk a szabadságot. . . Szenteltessék meg 
a Te neved ... 

- Jöjjön el a Te országod.. . földi mennyország lenne 
ez a gyönyörű hegyekkel koszorúzott, álmodó rónákká simított 
föld ... 

- Legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, 
azonképen itt a f<_)ldön is ... csak az egyszer akarj velünk egyel, 
U ram Isten, törüld el az álnok bécsi zsarnokságot Szent István 
országáról ... 

- ::\lindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. . . sze
gény honvédek, hősiesen harcolnak és mégcsak jólfőzött meleg 
ételhez sem jutnak. N em, ezt nem lehet kibírni. Ocsém is milyen 
hetykén hivott: csapj fel bátya katonának, magyar honvéd sza
kácsának El kell mennem, nem maradhatok tétlen ... 

- És bocsásd meg a mi vétkeinket . . . hát szó) ami szó, a 
magyar se angyal, de az a bitorló osztrák. . . tűrhelellen a 
szem Lelensége ... 

- ::\liképpcn mi is megbocsátunk az ellenünk vétőknek ... -
az osztrák sógor az más ... N e ki lal án még sc kell megbocsátani. 

- És ne vígy minkct a kísérlésbe ... Ej, bolond gondolatok. 
Többet használhatok az imámmal ... Dehát kell valamit tenni 
szegény gyerekekkeL Ugy hívtak. Látom, le vannak romolva 
erősen. Kiaszla, elnyű ll c őket a hosszú gyaloglás, ·az állandó 
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talpalás és a rosszúlfőzöll ételek. Szakács kell nekik. Ha_pap 
lennék én is követném a honvédatyákat Dehát, mint lesh·ér, 
nehezen tudnék csak kimozdulni is ·a zárdából. Mégis fel kell 
csapnom barát-honvédnak ... 

- Hé, kocsis, álljon meg, azt üzenem a Házfőnök atyának, 
hogy a honvédeknek, ahol 'az öcsém is szolgál, nem volt szaká
csuk . . . nem hagyhatom az öcsköst meg a többit éhenhalni. 
X o, mit bámul, m..ondja meg a házfőnök atyának, hogy majd 
ha legyőztük a sógort, visszatérek. 

Az öreg kocsis nem sokat álmélkodott, hiszen mikor megló
dult a föld és a honvédkezek puskát ragadtak, benne is mcg
mozdult a magyar vér, de már öreg törődött ember volt, nem 
bírta a fegyvert. - Isten áldja - búcsúzott Peregrin testvértől, 
aztán rácsapolt a lovakra és elvált az utuk . 

• Peregrin testvér n1egkönnyebülten szc(lte lábait. Vidám hon-
véd dalt dúdolt. Miatyánkjál be scm fejezte, most nem imádko
zott. ~lost ö is harcolni fog a szabadságért. Addig míg győz a 
szabadság, sok-sok l\lialyánkot, meg űdvözlégyct morzsol le rú
zsafüzérén, vagy, ha angyalbőrbe öltöztetik, akár a kezén is 
eh·égzi kötelességét. de azt a ~lialyánkot nem fejezi be, csal< ak
kor, mikor újra ~U é pi a zárda ódon kapuját:- és jelentkezni 
fog a házfőnöknél 

Gyorsan sze(lte a lábait. Fenyvesekkel koszorúzolt Jlegy
ormok, lankás domboldalak~ füves yölgyhajlatok, mczei virá
gok, erdei madárdal, .mind csak emelték jókedvét Gyönyörü
séggel itta szeme a természel csodás Incleg színcil. A párázó 
láthatár eln1osódó utait vizsgálta a hegyormokon. Arra mennek 
majd a honvédek megtisztítani az országot az ellenségtől, né
zett le a völgyhajlatokba. 

Éhesen, porosan, de jókedvvel érte .be a honvédeket Csil
lagfényes, lang)·os este voll már, a honvédek letáborozlak az 
egyik eldugott kis hegyi faluban. ~agy volt az örömük, mikor 
megismerlék Peregrin testvért. 

- Hozta lslcn, Lesln!r - köszöntölték vídáman - mil ha
gyott il t, hogy olyan hűségesen követelt bennünkel ·? 

- A szívemct gyerekek, mondta Peregrin, megölelve az 
öccsét. 

Az öccsével közösen keresték meg a parancsnokol, s mikor 
a százados elölt állt, Peregrin testvér összecsapta saruit ~s 
katonásan jclcntkezcll: 

- Százalius úr, alássan jelentem, én, Peregrin barát, je
lentkezek honvéllszakácsnak. 
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örömmel fogadták, szívesen maradt. Kámzsáját levetette. 
de mindíg magával hurcolta. Vissza akart térni a zárdába győ
zelem után, hogy folytassa az abbamardt Miatyánkot. Annyi 
dolga volt, hogy alig bírta. De jó szívvel végezte. Az imádságra 
csak kevés ideje jutott volna, a honvéd csintalanságok azonban 
még azt a kis idejét is lef~glalták. Máskor meg nőtázni kel
lett. Azután már maga sem gondolt a szóbeli imára. Csak fo
hászokban fordult a jó Isten felé néha, ha volt ráérő ideje. 

Nehéz h arcok is következtek. Dicsőséges, győzelem-mámo
ros napok virradtak rájuk. De ez nem tartott sokáig, mert a ma
gyar szabadság ragyogó csillaga hanyatlani kezdett. Érezték, 
tudták. A kétségbeesett bécsi ravaszság a minden forradalont 
ellenségéhez az orosz cárhoz fordult segítségért. ~ nagy nyomás 
elöl hátrálniok kellett. Erdélyből jutottak Világosig. Szorult 
helyzetben voltak. Az utolsó harcok során már-már bekerítették 
üket az orosz csapatok, de súlyos harcok árán keresztül vág
ták magukat. Mégis le kellett tenniük a fegyvert. Akkor sza
kadt fel Peregrin testvér szíve mélyéböl a sóhaj: hogy befe
jezze az elmaradt Miatyánkot: 

- De szabadíts meg minket a gonosztól ... 
Az Ament még nem mondta ki. Ellenben eszébe jutott kám

zsája, amit mindíg magával hordott. Lázassan szedte elő, ma
gárakapta, körülkötötte kordájával, aztán búcsút intett baj
társainak. A többiek is elszéledtek, kiki mentette puszta életét. 
amerre tudta. Peregrin testvérnek könnyen ment a menekülés 
barát kámzsában. Nem is gondolták, .hogy ö is honvéd volt. 
~cm akadályozUík. 

Peregrin testvér lázadozva gondolt a szabadságharc el
vesztésére. Tulajdonképen csak azért megy vissza a régi zárdába, 
mcrt megigérte. Szavatartó. Vissza kell térnie. Mindíg vissza 
kell térni, hogy újra kezdhessük a dolgunkat. Ezt a szabadság
harcot is újra kell kezdeni. Eljön még az ideje. 

Ugyanazokon a hímes réteken gázolt át, amelyeken akkor 
is járt dalos ajakkal, amikor honvédnak jelentkezett. A hegyek 
zöld takarója, harsogó, vidám színei cseppel sem változtak, 
a köd halvány-kékes fátyla most is olt lebegett a láthatár 
szélén és mégis, mégis, előtte most olyan ismeretlen sötét, 
üres és értelmellen voll minden. ~em maradtak már fohászai 
sem. Vissza kell térnie, becsületügy ez, de hiszen olyan mindegy, 
hogy hova mcgy. 

Az osztrák nem bírt volna velük. Mindegy, vissza kell térni 
oda ahonnan kiindullunk, hogy új erőket gyűjtsünk az új 
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harcokhoz. Kissé megnyugodott ezen. N em veszhet el - gondol
ta - a márciusi ifjak vívmánya. Az osztrák u.,gyan átgázol most 
rajtunk, de felvirrad mé~! Mert mindenki i_gyekszik visszatérni 
oda, ahonnan kiindult. A szántóvelő újra megfogja a kaszál. 
kapát, ekéje szarvát:- hogy í1j életet csikarjon ki a véráztatta 
magyar rögbőL X e ki is újra imádkozgatnia, dolgoznia kell. 
Akar is dolgozni és imádkozni is. Hiszen azelőtt mindketlüt 
szerette. De vajjon befejezi-c a ~Iiatyánkot? Még habozott. 

Mikor bezörgetett porosan, fáradtan a zárda ajtaján, még 
akkor is tétovázott. A k::y:>us lestvér csodálkozva csapta össze 
a kezét és úgy elrikkantotta magát, hogy döngött tőle az egész 
zárda: 

- Megjött Peregrin, Pe-reg-rin! ... 
Még a házfőnök is meghallotta. Odajött és kezet fogott 

Peregrin testvérrel. 
- Megjött, testvér? 
- :Meg, atyám ... 
Csikorogva indult meg köztük a beszélgetés. A házfőnök 

nem rajongolt ugyan a szabadságharcért, de belátó ember volt . 
• J ó sz ívvel fogadta vissza Peregrin testvért. Természetesen, majd 
a tartományí'önök atya fog intézkedni a büntetésről. Mert Ui,Ye, 
eng<.'dély nélkül hagyta el a zárdát. De majd ír érdekébe. 

~líg a tarlományfőnök atya válasza meg nem jött, Peregrin 
testvért vendégnek vdlék. El kellett mondania élményeit. Vil
logott a szeme, mikor azt mondta: - Ezzel nincs befejezve a 
harcunk. ~Iajd újra kezdjük és egyszer csak sikerülni fog! 

A tarlományfőnök válasza szigorú volt. Bizony elég kemény 
szobafogságot és egyéb büntetést szabolt rá. Peregrin súlyosnak 
tartotta. ~Iár azon volt, hogy más megoldást választ, felmegy 
a tarlományí'önök atyához és maga a<ija elő az ü_gyél. Talán 
megfogja érlent. De azután eszébe jutott, hogy úgyis vissza kell 
térnie. ~Iind~g vissza kell térnünk. 

~legadta magát. .\ sok viszontagság, kemény, harcos hon
véd-élel bizony elhomályosítolta benne a szerzelesi élet utáni 
\'ágyat. Lelkében mind löhb szerzelesi életlel összehajszoló szál 
pattant meg. Yégül a becsületből keletkező kötelesség szava 
n1ellctl alig maradt érzelmi kapocs, melybe kapaszkodhalolt 
volna. Dc makaesul uralkodott benne az az igazság, hogy min
díg vissza kell térnünk. Dc mosl megértette, hogy csak akkor 
tér vissza teljesen - ha befejezi a ~Iialyánkját. 

Bevonult hát zárkájába, térdre borult és áhítattal kimondta 
az Amen-t. , P. Vid. 
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BESZÁMOLÓK 

Jegyzőkönyvi beszámoló. 

Szent Bonaventura Egyházirodalmi Iskolánk 1941/42-es munkaévét 1941 
szept. 19-én tartolt lisztújíló gyűlésével kezdte meg. 

A jászberényi B. Duns Sootus János Onk.épzőkör beolvadásával és 
az ex-novicius testvérekkel taglétszámunk· 42-re emelkedett. 

Díszgyűlések: Szent Ferenc Atyánk, B. Duns 8ootus János ünnepén, 
a missziók vasárnapján és márc. 15-én tartottunk diszgyülést (Összesen 
·t-et.) Dec. 9-én volt a Főiskola hagyományos nyilvános diszünnepélye. 

Rendes gyűlések: Ez évben 11 rendes gyűlésünk volt. A gy ülések kere
tében 84 müsorszám pergett le. A müsorban szerepelt 14 szenlbeszéd, és 
konferenciabeszéd, 28 értekezés, 3 elbeszélés, 6 szavalat, 12 saját köllemény 
bemutatása, 10 zeneszám és 35 énekszám. Egyébb mílfaj 4 alkalommal ke
rült előadásra. (összesen: 112.) 

Szakosztályok Az Egyházirodalmi Iskola munkájának hatalmas hánya
da a szakosztályokon került előadásra. Az elméleti szakosztály 13, a 
gyakorlati 20, a missziós szakosztály 12, az irodalmi 11 gyűlést larloll. (Osz
szesen: 56-ot.) 

Rendkivüli eUJadógyűlések: 
Az előadások sorát Ft. P. Schrotty Pál ofm. Min. Prov., az előadógyű

lések nagylelkű megindítója nyitotta meg. Szerelett Főatyánk előadásának 
a címe: Extra Ecclesiam nulla salus. 

2. gyűlés 1941 dec. 9-én, A mese. - Tartotta Ft. P. Krupa Kolumbán 
ofm. tartományfőnökségi tilkár. 

3. gyűlés 1941 dec. 11-én: Ft. P. Kerkai Jenő S. J. országos titkár a 
Kalot mozgalmat ismertette. 

4. gyűlés 1941 dec. 13-án a hitoktatásról szóló sorozat második előadá
sát tartotta meg Ft. P. Nagy Máriusz ofm. budapesti hitoktató. 

5. gyíllés 1942 febr. ~ Freesz József főtisztelendő úr az Emszo mun
káját ismertette. 

6. gyűlés 1942 febr. 10.-éo. a Kioét ismertették: Et. Pfeiffer László és 
Kertész László központi titkár. 

7. gyűlés 1942 ápr .29.-én a népmisszióról tartott előadást Et. P. Uéz 
Marián ofm. Ex-Definitor, salgótarjáni plébános. 

8. gyűlés 1942 május 16, 17-én Et. Pfeiffer Miklós prelátus kanonok 
úr szílolta lelkesedésünket a modern ferences papról tartott remek előadá
sával. 

9. gyűlés 1942 május 21.-én Bárdos Lajos Zenemílvészeti Főiskolai, 
tanár tartott előadást az egyházi zenéről. 

10. gyűlés 1942 jún. 12-én HeU Imre A. C. titkár tartott előadást a Ka
tolikus AkcióróL 

Dís:tagavaló gyíílés: 1942 jím. 21.-én avatta dísztaggá a Főiskola sze
retett püspök aty jál: P. Uzdóczy Zadravecz István ofm. ny. Lábori püspök 
urat. 

Az Egyházirodalmi Iskola összesen 83 gyűlést tartott. A gyüléseJ,;en 
elhangzott számok 163-at tesznek ki. Oszi pályázalunkra 17 pályamü érl,;e
zett Le. SzomlJathelyre két dolbrozaUal pályáztunk 

Fr. Semjén jegyző. 
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Az Elméleti szakosztály beszámolója. 
Az Elméleti szakosztály ebben az évben 13 gyűlést rendezett. Ez a 

tizenhárom gyűlés a gondolkodni szerető, mélyebbre törő testvérek be
mutatloozása volt. Dolgozataik elméleti sikon különféle tárgyakat öleltek fel. 
Volt. aki az Isten lélét bizonyitolta értékelméleti úton, a másik a szép Os
forrást kutatva ezt a Szentháromság egy Istenben találta meg. Egy harma
dik Disputáink gyökere dmen a scotista és tomista iskola közt fennálló 
ellenté:ek kiinduló pontjait i~yekt>zetl me~lclni. Egy mási!~ a ~örög bölcse
lök lélektanát ismertette. Volt, aki a zene alapelemeivel foglalkozolt, de 
volt olyan is, aki az emberi lélek, az emberi jellem megnyilvánulásának 
rugóit kereste dolgozatában. 

Az Elméleti szakosztálv kt•retéhen indítottunk egy km·zust is a :Megleste
sülés titka címen. .\ cél 'az volt, hog§ hitünknek ezt a mélységes, dc oly 
alapn•tó titk:í.t közelebb hozzuli ldkünkhöz, közelebb jussunk az Istenhez, 
aki emherré lett értünk, Jézus Krisztushoz. A következő hét tcstvé1· hét 
dolgozala sz~~álta ezt a céll: · 

Gollfrid lestvé1·: A christológjai eretnekségek. A dolgozat első részéhen 
ismerteli az Egyháznak Krisztus személyére vonatkozó tanítását. A má
mdik részheu pedig az eretnei~ségel~ hosszú sorát két föcsoporthan mulatja 
be. Az elsőben azokat, melyek Krisztus istenségél vagy emherségét, a má
sodikban, melyek a személy egysébrél vagy a természet kellösségél tagad
ják. Végül rámutat arra, hogy egyedül az Egyház tanítása lierülhel ki győz
tesen a mindenkori küzdelemböl. 

Béda testvér: A Szentháromság és a Megtestesülés titkánali viszonya. 
Az .előző számunkban jelent meg. 

Csaba testvér: Cur Deus homo? Lásd a jelen számban. 
János testvér: Szűz !\lária istenanyai méltósága. A dolgozat ennek a 

dogmának (ef .zsin.) rövid kifejtését hozza. Adja az által{mos kat. teo
logia tanftását. :Majd kifejli ennek a tételnek következményeit. Az isten
anyai méltóság a gyökere Szüz Mária minden más kiváltság:inak, s igy 
a ferences teolóbria által kiépitell Szeplőlelen fogantatás tana is innen 
indul ki. 

Cecil testvér: Jézus Kriszlus embersége. Lásd a jelen számban. 
Vid testvér: A meglestesülés eszméje a hilregékhen. A megteslesülés 

az isteni ősclvnek az ember elvvel való kapcsolata. Az eszme foglalkoztatta 
az emherek('t mindig. Erről tanuskodnak a hilregék. Három csoporU1an 
tárgyal.ia ezeket. Az első csoportban történelmi embereket hoz isteni ro
konságba, pl. egyptomi, asszur. kin ai, japán és inka N ap-mond:'ik. A máso
dik csoportban a csupán képzeletall .. ""Olla megtestesülési mondákat sorolja 
fel. A harmadik csoport mondái az igazi .1\legválló szülelését sejtetik. 

Illés te!)lvér: Katolikus érdemlan c. dolgozala röviden kifejli az érdem 
mihenlétét, fölléleleit és határait különös figyelemmel Duns Scotus taní- ' 
lására. aki az érdem lényeges mozzanalát az acceplahililas-ban jelöli meg. 
Aztán rámutat arra, hogy érdemeink megalapozója a megh.•stesült Ige. 
Majd az ·elvi meggondolásol•at gyalmrlalha váltva az érdeml('hctőségek Jd-
használás:H hangsúlyozza. P. Cecil, c. sz. , .. 

A Gyakorlati szakosztály munkája. 
Nagy lendülettel indultunk az évnek. A lelkesedés ugyan többel igért, 

mint amil he tudolt váltani, dc még fgy is határozoltan er·edményes munka 
folyt a szakosztály keretében. Az ifjúság figyelme eddig nem tapasztalt 
mérlékhen fordult a gyakorlat felé. Az elmélelel sem hanyahrolluk el, de a 
húsz gyakorlati szakosztályi gyűlés mégis azt bizonyítja, hogy a mai mozgal
mas, nyugtalan világ életliözclbe hozza az elvouatkozásra hajlamos ifjú-
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ság érdeklődését. A húsz előadásra szomjas lélekkel tódullak a hallgatók, 
hogy élvezzék azt a mézet, amit testvéreik gyűjtöttek és felhasználhassák 
életük gazdagítására. 

A dolgozatok nyomán ismertessük, hogy mi érdekelte ifjúságunkat.. 
A mai vajudó társadalmi kérdésekben katolikus síkon kerestek eligazo

dást és megoldást. Ot dolgozat foglalkozik a Katolikus Akció és a társadalom 
kérdéseivet Három dolgozat a szentek élete-példáját állHotta szemünk elé. 
A jövendő hitoktatót a játszó gyermek kérdése foglalkoztatta. A jövendő 
lelkipásztor pedig a halottéb~Ciés kérdését feszegette. Március tizenötödikén 
a nemzeti érzés buzdító beszéd keretében jutolt kifejezésre. 

Elsősorban azonban a gyalrorlati szakosztály kurzusáról . kellett volna 
beszámolnunk. A szakosztályvezető Magyar ferences népmissiós kurzus meg
hirdetésével kezdte az ével. Beszélnünk kell, mondotla, ez lesz minúen
napi kenyerünk. Mi a nép emberei leszünk, népszónokokat, népmissiósokat 
kell magunk közül kinevetnünk. Az előadáson jelenlevők csanem kivétel 
nélkül vállalkoztak egy-egy beszéd kidolgozására. Sokan el is készílelték 
a beszédet. mégis, mikor észreveltük, hogy más szakosztályoknak is l<ell 
átengednünk estéket, az elvállalt beszédek nagy része kidolgozva a fiókok
bau maradt és jobb időkre vár, hogy az ifjúság tanuljon belőlük, hogyan 
kell és hogyan nem szabad elkészíteni és elmondani népmissiós beszédet. 

Mindamellett a kurzus meghirdetésének foghaló eredménye is volt: 
hat beszéd és egy tanulmány. Röviden ismerleljük ezeket. Elsősorhan 
Géza testvér szorgalmas tanulmányát említhetjük meg: A magyar ferences 
népmissiós beszéd jellegzetességeit vizsgálta. Törellen, vagy jórészt fel nem 
dolgozott terülelen jár a szerző. Szenl Ferenc Atyánk meghagyta, hogy mi
lyen tulajdonságai legyenek a kisebb testvér beszédének. DolgozatálJan 
azt vizsgálta a szerző, hogyan" felelt meg e kivánalmaknak a magy at· nép
missiós barát beszéde. - A tanulmány mellett még hat beszéd tartozik 
a kurzus keretébe. 

1. Péter testvér Szűzanyánkról, égi jó anyánkról tartotta beszédéL 
Egyszerű szavakkal egyszerű hivőknek szánva ·azt fejtegette, milyeu jó, 
hogy az égiJen f:desanyi'mk van, akihez minden bajbau odamenekülhetünk. 
Nyu{,JOdt fellépés, higgadt előadás jellemezte a beszédet. 

2. Hegalát testvér a VII. parancsról beszéll. Három részre tagolta l>e
szédét. Első részben a magántulajdonnak az emberi természetben való be
gyökérZéséröl. a másodikban a parancsról magáról, a harmadikban a vagyon 
kötelezettségéről szólL. Bizlos tudás, határozottság és könnyedség jellemez
te a beszédet. 

3. Töhötöm testvér a IV. parancs igazságait fejtegetle. Kissé talán 
túlságosan észér\'ekre épített, de bizonyos, hogy jó felépílésű, gondolatok
kal. szép meglátásokkal leletüzdelt beszéd volt. A beszé9 tartalmának 
megfelelőell az előadás is nyubJOdt, megfontolt volt. 

-l. Déda testvér a ll. pat·ancsot elemezte. ~lár a beszéd kezdele scm 
volt a me aszokolt; énekkel kezd l ük, minlha lényleg mi lennénk a missiú 
hallgatói. ..\ szónok ebbe a hangulatha beleéile magát, merl őszintén, belső 
igazsággal csengtek szavai. Szines, változatos, népies előadása biztosilol
ta a sikert. 

5. Nesztor testvér a Házasságról tartolta beszédét. Csak úgy látla 
biztosítollnak a mai házasságok uoldugságál, ha az új házasok elhívj:;J.: 
esküvőjükre az úr Jézusl, mint ahogy a kánai meunyegzőn tették. A vize:.; 
korsól.:al nagyszt•rűcn alkalmazta a házassághan szükséges erények érzé
keltetésére. 

6. Valé1· lestvér Leszéde felliiállás voll a magyat· anyákhoz: Anyák, s~
gítselck! Anyúk nélkül d pusztul a magyar élet, áldozatos anyák néll.:ül 
nincs jövő, nincs remény. A nemzet megmentése az áldozalot vállalni merlí 
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anyák ~')·enge vállán nyugszik. Magasröptű gondolatok, szépen kicsiszolt 
szöveg, biztos, csengő hangú előadás jellemezte a beszédet. 

A kurzus számai elszórva az évben az egyes estéken hangzottak el. 
Hallgatóság dicséretére legyen, hogy bár a szakosztályi gyűléseken nem 
kötelező a részvétel, mégis, mondhatjuk minden gyűlésen az ifjúság leg
nagyobb része jelen volt. Ez . a látható érdeklődés biztosítja, hogy a jövő 
év gyakorlati szakosztálya még nagyobb, szebb eredményt fog felmutatni. 

P. Vid, szakosztályvezető. 

A missziós-szakosztály 1941-42. tanévi beszámolója. 

A missziós-szakosztály életében újra ével zárunk. Egy év. 1\li ez a 
missziók szempontjából? Az Egyház kétezeréves missziós-munkájában kis 
parány csak. Egy perc a végtelenből. 1\li egy Iskola missziós-munkája az 
egyetemes Egyház munkáj~íhoz képest? 

Ha az egészet nézem: a küzdő Egyház sok áldozatát, a sok vértanú t, 
hiíst. missziónáriust, lelkihadjáratot és anyagi áldozalot - a mi munkánk 
csak kis porszem valóha11. Csak egy Jds rész, de mégis rész a nagy, egyete
mes munkából. 

Xézzük meg önmagáhan is Iskolánk missziós-munkáját, melyet odatesz 
a világ t>b'Yelemes missziós-munkáj~ínak szilárd épületéhez. 

Tizenkét rendes, egy díszgyíílést és egy filmelőadást tarloltunk. Is
kolaévünk missziós-szakosztályi gyűléseit filmelőadással kezdtük. A Szent
föld varázsolódott elénk. Látluk a Legszentebb szülőföldjét ahonnan a 
missziósmunka kezdelét vette. 

Keleten k(>zdtük és keleten is maradtunk. Kél dolgozat kerelében 
igyekeztünk ismeretünket bővíteni keleti elszakadt testvéreinkről: eKeleli 
egyházak,• és cA szentmiseáldozat IMmáhan és Bizáncban• címmel. Az 
utóhbit szemiéitető rajzzal telte maradandóvá az uniós mozgalomért lel
kesedő testvérünk. Szavaltunk is cKelel•-ről. cO Oriens» c. költeményben 
a szavaló testvér nemcsak költői tehetségél csillogtatta meg, hanem a ke
leti kérdések iránti szerelelél is. 

,. ~felyik vallás győzhet a missziólihan ?» kérdése is előkerült diszgyűlé
sünkön. Komoly érvekkel bizonyítotluk az Igazság győzehnél. Bár nem szo
ros értelemben vett misszió, de mégis a pogányok megtérítését hozta «A 
ferencesek téritő munkája a pogány kunok és jászok közöll» c. dolgozat. 

Májushoz értünk. Apostolok Királynéja könyö•·ögj érettünk, fohászkodik 
nap-nap után a buzgó lelkek sokasága. Egy hetes misszióskurzussal mu
tattuk ki szeretetünket az Apostolok Királynéja iránt. - Az első gyű
lésen Ignác t. cA hitterjeszlés szc.•nlíl"ási és szcnthagyományi alapja» c. dol
gozatát olvasta föl. Alapismeretekkel kezdte. Dolgozaláhan hehizonyílolta, 
hogy rnegiguzulásra, a hil1·c az egész emberiség nyert meghivást az i.ísszü
lökncl\ adott igérete alap.ián. Vl>gkövetkezletésc: a kalolikos egyháznak Is
tenlől-nyt•rt joga és kötelessége a hitterjesztés. 

Hog~· mennyire telte ezt a kötelcsséget és jogot élethivatáss{t alapító 
Sz. Atyánk, ezt fejlegette a második napon Oszkár t. a ·Szent Ferenc és 
a missziók· c. felolvas{tsában. - Ferenc első követői is hüségesek maradlak 
Atyjukhoz a missziók szenl eszméjének képviseletében. Elsőnek vállalkoz
tak Kelet pogányainak, a talárolmak meglérílésére. - Erről szólt sorozatunk 
következő dolgozata. amelyet Töhölöm lestvér olvasott fel: c.\z első feren
ces a tatárok közötl» eimen. Jemmcs de piano Carpille lalárok közti útját 
ismertette. IV. Ince pápa köveleként ment a talárok közé. Ott tartózkod:isá
nak örökérlékü emléke: Y storia Mongalorum chnü mü\'e. Zalán 
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1estvér Gulielmus de Hubruck tatárok közti kéléves utazását írta le 
« Uttörők» eim ü dolgozatában. Különösen kiemelte Rubruck vidám lelkülelét 
és humoros leírásait a tatárokról levelei alapján. - Buda testvér «Monte 
Corvinoi János» Azsia apostoláról írt. Előadása a nagy hitterjesztő három 
levele alapján készült. A szeretel hősét lelkes munkával mutatta be az 
előadó testvér. - B. Odorikról Ubul testvérünk írt: «Utazó vagy apostol» 
eimen. Juel B. Odorikról tett állítását: Odorik életében győzölt az ember a 
lélek fölött - cáfolja ügyese11. - Sorozatunkat Nesztor testvérünk «l\lisz
sziós hivatásunk» címü szahadelőadásával zártuk. 

A szellemieket lelkiekkel tcllük gyümölcsözővé. Októberben triduumot 
tarlottw1k. Ennek harmadnapján, Kriszlus Király ünnepén rendeztük misz
sziós diszgyűlésünket A májusi litánhl.kon pedig furrón szállt fel negy
venkét kispapi szív buzgó imája az Apostolok Királynéjához a pogányság 
megtéréséért Ilyen könyörgéssel zártuk szakosztályunk ez évi munkáját is. 

Mi egy iskola missziósmunkája az egyetemes Egyház missziósmunkájá
hoz képest? - teszem föl a kérdést ismét. Csak egy parány, egy kis rész 
az egész. De ha kis rész is mégis csak rész. Ha keveset teettünk is, amit 
teltünk lélekkel tettük az Igazság győzelméért. 

P. Os:kár. szak. vezető. 

A Harmadik Rendért. 

Nagy időket, forrongó átalakulásokat élünk. Nemcsak a külső világ, 
hanem a belső, a lélek világa is alakul, forrong. Az Egyház bölcsen me9ért
ve a kor szavát, a Katolikus Akcióval ilyen tevékeny, forrongó, erjesztő 
szcrvet keltett életre az űsegyház korából. 

A Katolikus Akció Védőszentjének, Szent Ferencnek fiai igen könnyű 
helyzetben vannak. Az Atyjuk által teremtett gondolalot kihasználva, a 
legteljesebb katolikus akciós megoldást adhatják. Ez a Harmadik Rend. 
Egyetlen összekötő hid ma. Szent Ferenc könnyed, derűs tevékeny szel
lemének terjesztésére. Ezért alakult meg Főatyánk támogatása mellelt a 
Harmadikrendi Bizottság klerikátusunkban. Megismertetni, közelellb hozni 
az eszmei elgondolást a Harmadik Rendről, hogy később ennek alapján 
mint Rendet vezessük a Harmadik Rendet, ne pedig, csak mint megszokolt 
keretek közölt mozgó mindennapi társulatoL 

A harmadikrendi gondolalnak tehát elsősorban ismerletésére volt szük
ség. Ezért munkánk elsősorban alapvető kérdéseket tárgyalt meg. Ezek az 
alapvető kérdések a poliori ad minus eh·éu az egészen általános kérdések
ből haladtak szél a szűkebb kérdések felé. epen ezzel óhajtott egészen 
gyakorlativá lenni. Megfelelő anyagol óhajtollunk adni akár a harmadikren
di kiképzés, akár a már kész anyag vezetése szempontjábóL Ezzel útmu
tató akart lenni a külföldi példás vezetésnek Hqzánkban való meggyöke
rezlclésére. 

Ezért a november 20-án megtartott diszgyülésen. melyen Főatyánk is 
megjelent. hangoztatta fr. Pelbárt a minden oldalon fölkészült harmadik
rendi megindulást. Mégpedig azon az úton, amelyen az meg is valósult az 
elmúlt év folyamán. Szóltunk elsősorban a nend megindulásának ere
delé•·öl. Hetény t.: •A Hannadik Rend eredete és első fellendülése» eimmel a 
Szcnt Ferenc-elgondolta első fellendülést vázolta. Majd a modern Pápák 
}ek,esílő szavát hallotluk GolUrid t. dolgozalában: cA Harmadik Rend és 
korunk Pápái .. -ban. A jog területén meg kellell ismerkednünk a szerve
zdl és szcrvezctlen J"endi község egyházjogi megfogalmazásával. Ezt tár
gyalta le Géza t. «Ki vehet föl a Harmadik Rendbe» cimű dolgozatának ke-
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reléhen (mindhárom dolgozatot lásd lapunk előző számában). Anyos t. 
a lelki beállítottságot igyekezt.•tl hemutalni cA Harmadik Rend lelkisége~ 
címü dolgozatávaL A szociális Szenl Ferenc kezenyomát Szent Ferenc 
harmadikrendi eszméjéhen is megtaláljuk. Ezért h·ta Töhölöm l. «A Harmadik 
Hend szociális jelentősébte» cfmíi lanulmány~lt. Helény · tv. «Harmadik Ren
dünk törléneli elsőbbsége)) címmel összehasonlító tanuimúnyában kimu
tatta Harmadik Rendünk törléneli és jelenlő!-:égi elsöhhségét. Rendi jdlegét 
domborítja ki «A Harmadik Rend eszmei tartalma önmagáhan és a társula
tokkal való viszonyában» címü tanulmány Pelbárt t.-től. Ez a dolgozal (lásd 
lapunk más részében) csak érinti Konr~id t. dolgozatának tárgyát, mel~·et 
ö aztán részletesen kidolgoz: «A Katolikos Akció és a Harmadik Hend vi
szonya» címü értekezésében. 

Ezckután egy-egy harmadil{remli eszmét vizsgáltunk meg a ma oly sak 
t.•redményt elér·ő jellemrajzok segítségé,·el. Igy a papságról Béda t. cA h~
madikrendi arsi pléh{mos» ("Ímmel; Attila t.: ,, Halhalallan müvészüuk• 
C:Michelangelo). A korszer·ü Harmadik Rendről Angyal t.: cA fr·akkos szent• 
(Contardo Ferrini). A lelldségről Buda t.: «Kart'Ok a terciárius Lo-Pa
Hongról.» 

Amikor munkánkat elkezdtülí, még nem láttuk tisztán a hatalmas tárgy
kört. Dc mosl hitjulí, hogy csupáll a kt.•zdel kezdelén állunk és még óriási 
anyag v:rr földolgozásra. Ten·hevellük még az ifjús~íg nevelésének kérdé
sét a terciár·ius Don Bosco módszcrén keresztül. .\ történelmi kérdésnek 
CSUJHin első részét vettük. ~Jég kidolgozás alatt van a Megújulás kora és 
az újahh idők fellendülést.•. Az általános jogi kérdésekel épen csak kezdlülí. 
De kidolgozzuk a többi fontos jogi kérdést is: a llend bels() és líülsö kor
mányz~ísa. az újoncoklahis, az Igazgató. a H~izfönök jogkÖif!C s a Hend feg_vel
mi fölépílése. A szoci:ílis lít."nlés mellell alapvelö kér·dés a Csahíd szerepe 
is. S az izelitőnek adoll jellemrajzok még korántscm fejezödtek be. Igy a 
hivatástudatról Lodoviro Necchin keresztül, az iparos és munkáskérdésr·öl 
s rumak terciárius megvalósulás:íról Leon Harmel megoldásában írunk . 
. \ szervezés tilkai és fogásai Carlo Santuccinál. A műyészlélek fer-encessége 
Dante. Lope dc Vega, Giollo. Lt.'Onardo stb. tükrén ker·eszlül. A Harmadik 
Hend díszes galériáj~"tt mutatja be a Harmadilí Rend és a Szenlek» c. ta
nuhnány. Végül a Harmadik Rend lelki szempontjait, alapjait fogja össze 
a 'Harmadik Rend és a szcmélyiség» c. dolgozat. 

~likor itt is köszönelet mondunk lelkes testvéreinknek, l'gyszersmind 
örömmel nézünk a megindult munka fol~·talása elé. A nép bar·átai ma, a 
huszadik századhan is ki akarják érdemelni őseik nevét. f:s reméljük is, 
hogy önzetlen mWtkánkkal, eszményi lelkesedésünkkel ki is érdemeljük: 

P. Pelbárt, a Bizottság ve7.előjl'. 

Ének - zene. 

t. S::Úif Cecilia 1\ óms. - Régi v:ígyunk tel.iesült. .\ megúju ló, magyar 
énekesr-end láiJOI"ában hivatalosan is szereJICI Föiskohínk. A Szent Ccdlia 
Kar tagjai az eddigi lelkes dúlórií.zók' letlek. Céljuk a Szenlalya szavai 
szcrint az egyházihb. müvészibh, több. 

2. Onkép::iíkr'iri munka. - Az üléseken :J:> énelíszámmal szcrcpellünk 
Az év elején székely húcs(•z6l\aL évv(>gén halladálml, s fclelgcl()sl ii\Lnl
tunk müsorlla. Farsangkor a Balaton-Somogyi nót:íl\al dalolluk el. ~Iár
cius 15.-én Huszttal szcrcpcltünk Liszt Fl'rcncr·c. na;..:y III. rl'ndi mün!
szünkre emlékezvén Istent zengi napkelet c. kórusát énekeltük el. 
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3. Vegyeskarok. - P. Alajos serény szorgoskodására karácsonyra 200 
énekszáj zengte a kis Jézu~ dicséretét. Az angyalok azt éneklik, O gyönyörű 
szép, Alleluja kánonok, Kodály Z. remek kis biciniuma· a Rossz a Jézus kis 
csizmája szerepelt a Főiskola és a gyermekek közös müsorán. S közben 
felzengett a Jelenti magát Jézus. Áldozócsütörtökön, a gyermekek első áldo
zásán a Mária Valéria Intézet leánykáival, ·elemista fiúkkal együtt énekeltük 
a Christus vincit-el szerelett Dénes Atyánk magyar szövegével. A Szívem 
palotából Mennyország ajtajál énekeltük kánonban, s a Gyermekem édes-t 
felelgetősen. A Kórus hívogatójára: Gyermel<em édes jöjj hozzám, 109 ártat
lan bárányka csacsogta: Elmegyek Jézus aranyszál . . . Lélekzel visszafojtva 
figyelte az egész templom ezt a lelket indító angyalos éneket. A fiatalság 
így dalol. A csillogó gyerekszem, csacsogó csengésü~ s a ~Qspapi zsolozsmázó 
zl'ngés az énekben találkozhat. );;s bizlatva nemde jövőt mutat .. '1 

6. Bárdos Lajos, a Zenemüvészeti Főiskola tanára, Főtisztelendő P. 
Provinciális meghívására előadást tartott nálunk. Preparáció, vizsga előtti 
izgalom . . . nem zavarhatta lelkes örömünket. Az előadás keretében a nép
ének történeti kibontakozását, mai helyzelét szemlélhettük. Majd az előadás 
után pár kérdést beszéltünk meg (mennyi lett volna még?!). A vonat indu
Jása elötti félórát dalolással töltöttük ki. Ebből is, abból is bemutattunk 
valamit. Olyan szép volt «A lelkes ifjúság» amint maga Bárdos Lajos tanár 
.úr remek vezénylésére énekelte Kodály, Arcadelt, Ave Mariáját, vagy a 
Széles Dunát. (Most láttuk, mi nem tudjuk énekelni az capai jajjl•. De 
tőle megtanultuk ... ) Búcsúzó szavait nem felejtjük el: Köszönjük láto
gatását, munkánkat elismerő bíztaló szavait. 

4. Templomi éllL!k. - A jászberényi kezdés örömével Gyöngyösön is 
meghonosítottuk a 11 órai énekes szentmisét. - A Cantuálé la.ssan kevés 
lesz. );;rdekes dolog megfordul a világ. Lehet énekelni gregoriánt is. Bárdos 
II. miséjével megértük azt is, hogy a latin szöveg sem akadály. eNem za
var.» Palestrína O quam amabilis-a, Jesu Rex-e, Praetorius Regina coeli-je, 
Lotti Ecce panis-a, Kozáky O Pater-je, Nanini Stabat Mater-je, Ravanello 
nagyheti Responsorium-ai a barokk ívek alatt ma is jól esengenek. Es 
mintha Kodály Ave Maria-ja, Tantum ergo-i lassan beleivakodnának a 
nehezebb zárak mögé is. Kezdetnek jó. 

5. Oi szinek: - Nagy ünnepek reggelére kis énekegyüttes, pár száll hc
gedős kopogtatott be a cellákba a reggeli első Ave Máriáért. Népi köszön
lök - ünnepvárót énekeltek: «O j esztendő,» «A pünkösdnek ... » Karácsony 
estéjén előadluk Farkas Ferenc erdélyi betlehemes játékának énekes ré
szeit. 

7. Zenekar: - Az esti fölüdülés, a délutáni szabadidő «elrabolt» per
.Cl'iből építeltük fel zenekari müsorunkat. A Magyar Kórus· kiadványait (alig 
egy-kettő kivételével) és a Das Bausorchester gyűjteményt forgattuk, ját
szottuk. Névnapokon, ünnepélyeken örültünk, tapsoltunk amint zenészeink 
a népdal-feldolgozásokat, Kodály Intermezzoját, Beethoven, Doceherini Me
nucllejél adhl.k. 

Hálás szí\'\'el gondolunk szerelell jó Tartományfőnök Atyánkra, aki 
errész éven át mindent megszerzett nekünk: kólát, húrokat, vonót, ami 
e~ak kellett. Alyai figyelmességél jutalmazza meg az édes Jézus és biztassa 
fiainak sok jókedvben eltöltött énekes-zenés öröme. - A legmelegebb kö
szönettel nyugtáztuk Föliszlelendő P. Ince lektor atya és szerelett jó Dénes 
al\'ánk «számolatlan)) rendelését, kólaküldeményét. Nem felejtjük el. -
A w ~lagyar Kórus Szerkesztőségének, névtelen jólevőinknek szives köszö
netünket küldjük. Az ifjúság segitésében minden kis tettük a jövő remé
nyében nagyon sokat ér. 

Szent Cecilia, könyörögj érettünk! 



Könyvtárunk. 
Az Egyházirodalmi Iskola Könyvtárának hivatása tudományos, szépiro

dalmi, lelki könyvek nyújtása, hogy ezáltal az Iskola tagjainak segitségére 
legyen a tanulás, szemináriumi munka és lelki felüdülés elmélyítésében. 

Könyvtárunk az 1941/42 évben az előző éveknél is nagyobb mértékben 
gyarapodott: részben a Jászberényből áthozott könyvek, részben jólelkű 
könyvbarátok támogatása révén. 

A nemes és bőkezű adakozók közölt különösen hálás köszöneltel em
lékezünk meg főtisztelendő P. Schrotty Pál tartományfőnök atyáról, aki 
anyagi támogatást nem kimélve egyedül több mint 130 kötettel ajándékozott 
meg bennünket. lsten fizesse meg! Ugyancsak hálával emlékezünk meg a 
több1 jótevőröl is: Főt. Hajós József dr. kanonok úr (Székesfehérvár) P. 
Hermann Hermenegild, Schmiedt Béla, Dezséri Bachó László, König Ke
lemen, P. Réz Marián, P. Horváth Zsigmond dr., P. Horváth Asztrik, P. 
Dám Ince dr. P. Krupa Kolumbán, P. Nagy Máriusz, P. Máriaföldi Lukács, 
P. Réti Menyhért dr. urakról. Jószfvü adományukért a jóságos lsten fizes-
sen meg ezerszeresen l · 

A Könyvtár kezelését Oláh Oktáv. Szita Gergely és Tacza Aurél látta 
el. Könyvtárunk az 1941/42. évben gyarapodott 502 kötettel 

Ebből Jászberényből való 212 kötet' 
Ajándékozás 255 kötet 

Missziós köny 25 kötel 
Osszesen 502 kötet. 

Egyházirodalmi Iskolánk 51 folyóiratol járat. Folyóirattárunk 180 kö
telet tartalmaz. 

A könyvtárórát hétfön, kedden és pénteken az esti rekreációban tartot
tuk meg. Könyvigénylés 1260 kötet. Ez évben kaptunk egy modern folyóirat
tarló állványt, ahol a folyóiralokon kivül a könyvtár karlolékokat, lexikono
kat, nyelvkönyveket és szótárakat tartjuk. E helyen is hálásan köszönjük 
P. Magisternek a szép terv megvalósitását Föliszlelendő P. Provinciális 
1942 márc. 15-i leiratával jóváhagyta könyvtár szabályunkat Az új iskola
évben érvénybe is lép. 

A nyárra tervbe vettük a folyóh-alok bekötését. a ka1·tokéb.~k átgépelé
sét és egy könyvtár regiszter készítését. 

Mikor igy vissza pillantunk az év t'olyamán tapasztall sok szeretelre és 
bőkezű adab."Ozásra, hálával telik me~ a szivünk mindazok b·ánt, akik se
gítettek és támogatlak bennünket, mert tudjuk azt, hogy a könyv szolgálata 
a kultúra szolgálata, kullúra pedig a nemesebb lelkiség megteremtöje. 

Fr. Oktáv könyvláms. 



. . _F~h~. 1~. Főt. P. Prov~~ci:ílis ~jra közén~ jött. hogy lelke derűjél és izzását 
szetszorJa rank. Olyan JO ludm, hogy mmden örömünk bánatunk, gon-
dunk mögötl ott vigyáz ránl.:, segít imájával és áldó két kezével! · 
. Onképző~öri gyűlé.síinkön P. König Kelemen is megjelent. Elismerte 
~s meg<:soda_lta munkanl.:at, szerel(•'éről és együltérzéséről pedig minden
J.:orra biztosllott. - P. Amand, r Felicián és P. Ottokár is visszajöttek 
Idesit közénk. 

Az ünnepet Spielahed-del helyeztük többi szép emlékeink közé. 
)l:.írc. 6. Léleknap. Aki kicsiben hű, nagyhan is hű. N agy programm, 

nemcsak a klerikusévekre, de egész életünkre. 
)lárc. 8. A sajtóról adott elő P. Ince Lektor Atya a Kultúrházban, Ala

jos Atya elemistái derűs műsort körilellek hozzá. úgy látszik akárhogy 
borul az ég, átlö1· a napsugár! ' 

.Márc .11. P. Magiszter irán~·ításával megkezdték lelkigyakorlatukat a 
, nagY» testvérek, a diákonálusra készülendő. Egy fokkal mélyebb csend, 
nagyobb az összeszedettség, több az imádság a klerikátusban. 

)!árc. 15. Az Egyház és a Haza munkálására Egerben dr. Kriston 
Endre püspök úr diákonussá szentelt.e tizenhárom testvérünket. Tizenhá
rom új munkás: Tamás, Mihály, Cecil, Gergely, Vid, Ferenc, Péter, Regalát, 
Gottfried, Pelbárt, Oszkár, Gábor és János testvér, Isten éltessen Bennete
ket! - f:s így évről-évre . . . Az elfáradt, reszkető kezekből átvesszük a 
Kelyhet. rátesszük életünket, áldozattá leszünk .. , hogy néhány évtized 
múlva minket is felváltsanak új erők, új szívek a végtelen Fronton. -
Az idők végezetéig! .. 

Este hazafias ünnepéllyel köszöntöttük édes Hazánkat és diákonus 
lestvéreinket: t. Erkel-Kölcsey: Himnusz. Előadta a Zenekar. 2. A mi ha
zaszeretetünk. Aurél t. beszéde. 3. A mi kispapjaink a szabadságharcban 
Semjén t. felolvasása. 4. Kodály-Kölcsey: Huszt. (Szent ·eecilia Kórus). 
5. Sík S. : Megyeri hitvallás. Szavalla Kornél t. 6. Vid t. novellája: Vissza 
kell térnünk. 7. Kodály: Intermezzo a Háry Jánosból (Zenekar). 

)fárc. 20. Ft. Koszterszitz József, a kiváló nevelő előadására menlek 
el ma szerpap testvéreink. 

)lárc. 29. 'Nagyhét. Lelkünkkel és énekünkkel próbáljuk megközelíteni. 
az első Nagyhét gondolatát és élményét. 

Apr. 5. Húsvétvasárnap. Jön-e már a világra is feltámadás? Mi hisszük 
és akarjuk! 

P. Jeromos, P. Kolos, P. Fidél, P. Szalválorés P. Paszkál Házfőnök Atyák 
húsvéti ajándéka nagy örömöt hozott a klerikátusba. Imánk és hálás meg_ 
emlékezésünk őrzi örökre minden jótevőnk nevét. 

Apr. i. A szentnapokra több diákonusunk kisegíteni volt a szomszédas 
rendházakban. Csillogó szemmel beszélik első missziójukat, hősi telteil.:et. 

Apr. 15. Altalános mozgósitás a klerikátusban: szobacsere. Nincs ma
radandó városunk a földön... A «kerekasztal lovagjainak» nincsen saj:'it 
szobájuk, de mégis mindenütt otthon vannak .. )fert e~y óra • mu.lva már 
újra hajszál-pontosan lüktetelt tovább az élet, mmtha m1 sem tortént volna. 
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Apr. 29. P. Réz Marián, országos népszónokunk adott ma elő nálunk: 
Mit vár a nép a missziónáriustól. Példák, vázlatok, gyakorlati tanácsok. 
ötletek szinezték lelkes előadását. P. 1\farián egészen a népi lélek világában 
él; vi~·áztunk. hogy egy szavát se veszítsük el. Hisszük, hogy ősszel újra 
hallani fogjuk. - Othmár Házfőnök Atya szerető közvetlenségét és aján
dékát mivel viszonozzuk? 

Apr. 30. Zenekarral vonultunk ma este P. Zsigmond szobája elé, hogy 
né,·ünnepe alkalmából is ldmutassuk sz('rt>lelünliet iránta és valamiképen 
lerójuk hálánkat Leldor Aty~\nlmak, aki már annyi éve vezet a S. Scriptura 
meredek útjain! 

l\lájus t. Léleknap. Ezúttal P. Ozséh vezetésével elmélkedtünk lelki 
életünk motivumairól. 

l\Iáj. 2. •Fekete gőzös jaj de nagyon robogolt ... » száll a nóta, mene
telünk. csataliiáltásokal hallalunk - minden szomhal délután. Ha felébred
ne Gyöng~·ös ötszázéves harát.ia. biztosan elnyitná szemét ra.itunk. · pedig 
csak. le,·ente-délután van, P. Félix lelkes és hozzáértö veze~ésével. Előkl!p
zés a nyári táborilelkész-lanfolyamra. 

Máj. 4. Konrád t. néhány napra hazautazott Siklósra súlyosan beteg 
édcsanyjához. Mi innen Gyöngyösről segitjüli imánkkal anyukája felgyógyu
lását és hogy megérje - egyetlen vágya -- fia elsömiséjét. 

:Máj .14. Az elsőáldozók szentmiséjén a Mária Tanoda és a Sóházi 
elemi apróságával énekeltük, hogy milyen édes az Or azokhoz, akik űt 
szeretik. (Krisztust vallom, és a Szivem Palota több éneke.) 

Máj. 16. Hirdető szekrényünkben kifüggesztve áll már a következő 
hetek kemény munkája, a vizsgarend: 

Máj. 22-23. I. évf. Ontolo~ia, Psychol. rat. II. Dogm. (und. De fide. 
III. Dogm. fund. Patrologia. IV-V. S. Scriptura, Pedagogia. 

1\láj. 29.-30. l. Logica, Hist. philos. Il. Cosmologia, Theol spirit. 
III. De prin ci piis, Theol. spirit. IV-V. Dogmalica spec. Liturgia. 

Jún. 5-6. I. évf. Etica gen. Apologeticá. Il. Etica gen. Psychol. 
exp. Lingua haebr. III. S. Scriptura, Lingua haebr. Hist. artium. IV-V. 
Theologia moralis, Jus matrimonii. 

Máj. 17. Dr. Pfciffer Miklós kassai prelátus-kanonok úr láto~atásáról 
jeAyzőkönyvünk igy emlékezik meg: cMélytüzü, csupa-sziv papi jellemének 
csillogásában sütkéreztünk majdnem másfélnapon át. Magyar, ferences, mai 
hivatásunk l átása és szerelése elbűvölt bennünket. Csak csodálni tudjuk 
azt a tapasztalatokban megérett, szélesrenyilt papi tudást és éles látást, 
mellyel pergő kérdéseinkre megfelelt. Ilyen nyilt, jóságos testvéri nagy 
lélek békecsókját, mellyel köszöntött bennünket, legszebb emlékei közé so
rolja E~yházirodalmi Iskolánlc" A méltóságos Kanonok úr ehhe.ll a követ
kező sorokat írta: •A ferences gondolat a szerelet, az apostoli szegénység 
és a néppel való együttérzés gondolata. Ezek pedig a legkorszerííhb papi 
tula,jdonságok. Ezért a ferences tipus ma a legkorszerűbb papi tipus. • 
Boldogan köszönjük. Nem feledjük! 

Máj. 18. Az Or adta, az Or elvette... Konrád testvérünk ~desan~·ja 
meghalt. (•gy ismertük mint az édesanyák példaképét Három gyermekét ad
ta Isten szolgálatára. Nem is tudjuk, hogy ~rte, vagy inkább Hozzá imád
kozzunk? Mind a kettőt. 

Máj. 19. ünnepélyes gyászmise Konrád t. ~desanyja lelkiüdvéért. Fia 
elsömiséjét igy hát már csak fenn készíti elő! 

Máj. 21. •1\leleg hangulathan a Szent Cecilia Himnusszal köszöntöt
tük Bárdos Lajost, a Zeneművészeli Föiskola tanárát, a magyar ~nekesrend 
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lelkét. Az egyházi énekről, történetéről, mai helyzetéről szólott. BoldobllOk 
vagyunk, hogy megérezhettük varázsos müvészetét (több kórust maga vezé
nyelt el) és azt a nagy-nagy szeretet, mellyel közénk jött.» (Jegyzőkönyv.) 

Cantale Domino canticum novum! ... ezt írta búcsúzóul szerető jó 
manár urunk a jegyzőkönyvbe. o igen, énekelünk és továbbadjuk az éneket 
ezreknek, azok még tovább, mig a evilág végéig elhat szózatunkb 

Máj. 22. Első vizsga. Kitörő örömmel üdvözöltük P. Cyprián definitor
lektor atyát, aki hosszú betegsége után ma ismét közöttünk jár és irányitja 
tanulmányi kiképzésünket. 

Jún. 6. A mai, utólsó vizsgára, vizitáló főt. Provinciális Atyánk és 
Titkár a{yánk is belátogatott P. Provinciális bíztató mosolya és sugárzó 
jóakarat szárnyakat adott szavainknak. 

Jún. 8. újra a Mátrábai Oriási lélegzettel törtünk előre. hiszen az ulólsó 
három héten úgy sem jutoltunk lélekzelbezi A régiek figyelmébe: egy év 
óta kikapcsoltuk teljesen a kisvasutat Szt. Pál lován nyargalunk Furellig 
és Füredtől a Kékesig. Csakisi - P. Provinciális és a Titkár atya is velünk 
lélekzettek. Hiszen ők se nagyon jutha.tlak eddig hozzá. - Ebéd után azu
tán, hogy teljes legyen a barálkirándulás, nyakunkba zúdult az eső. Annyi 
baj legyen! Esett egész délután, de mire estetelé elértük Gyöngyös külvá
rosát. végigcsókolta ázott csubánkat a nap Ez a fontos! 

Jún. 9. Ordinációs vizsgák. Főliszlelendő Monostory Adorján prépost 
plébános úr és Főtiszlelendő P. Dr. Horváth Zsigmond lektor atya előtt 
bizonyítottuk fölkészültségünket 

Jún. 10. Főtisztelendő Dr. Heil Imre hittanár úr, az AC. titkára tartotta 
meg régen várt előadását. A világtörténelmi háttér és a dogmalikai alap 
kifejtése után külöuösen közelálló gondolatai voltak: az Egyház ősibb tisz
tább fogalma, a Corpus Christi mysticum tana, a papság új fogalma, a 
világi apostolok nagyobb becsülése. és az eucharisztikus papi lelkiség. D. u. 
az ifjúság, egyházközség, harmadik rend, világi apostolok, kongregáció!.:, 
cserkészet, levente, film stb. és az AC. viszonyát beszéltük meg. Csak ,a 
zsolozsmára szólító kisharang tett ponlot eszmecserénkre. Reméljük jövőre 
is találkozuuk és fegyvertársak leszünk Szt. Ferenc Atyánk égi védelme 
alatti 

Jún. 13-20. l\Iély csend borult a Klerikálusra. Szent lelkigyakorlatlal 
készülünk az ordiuációkra. Az elmélkedéseket P. König Anaklét, volt noví
ciusmester tartotta. A leglöbbüuket még ő nevelt. A régi szereleltel jöll 
és sugározta szél meleg ferences és papi szívét. 

Jún. 20. Délelőtt 10 órak~>r érkezell meg Nagyméltóságú és Főtisztelendő. 
P. Uzllóczy Zadravecz István ferences püspök, hogy kiárassza ránk a Szent
lélek Uristen kegyelmét és fölkenjen az úr papjaivá. Velejölt Föliszle
lendő P. Oslay Oswald volt tarlományfőnök atya. .Főliszteleudö P. Pro
viuciálissal élünkön lelkünk legmélyebb szeretetével és lelkesedésével vár
tuk és fogadluk Kegyelmes Püspök Atyánkat. 

Fél 12 órakor díszünnepéllyel köszöntölte Egyházirodalmi Iskolánk 
első dísztagjáL 1. Kodály: Közzene a Háry JánosbóL Előadta a leueka1·. 
2. Kodály: Ah hol vagy magyarok ... Eiöadta az Enekkar. 3. Csaba testvér 
köszöntölte Püspök AtyánkaL. (Beszéd.) 4. Pelbárt t. l\Ii vagy nekünk 'l c. 
költeményél szavalla el. 5. Gúrlionyi: Esik eső, l\larosszéki erdő (három 
erdélyi népdal - zeneka1·~a é~ ~uekkar~?· ö:. Kodály-:-Kölcsey: Hus~L. (f:!let~
kar.) 7. Halmos: Paraszh nolak 8. S1l.: :s.: Naplwlle van c. koltemenye 
szavalókórusra átdolgozva. 9. Erkel: Himnusz. - Zenekar. 

.. Az első szám ulán Iskolánk fővédnöke Föliszlelendő P. Provinciális 
a"idvözölle Kegyelmcs Püspök Atyánkal a ferences, szegedi és gyöngyöst 
gondolat jegyében. 
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A himnusz elölt szólásra emelkedell Kegyelmes Püspök Atyánk. Ra
gyogó szavakkal megköszönte dísztaggá a\·atásál. Valamil.:or ö inditotta 
meg és ö volt első elnöke a Szent Bonaventúra Egyházirodalmi Iskolánk
nak, ma az a liitüntetés érle, hogy dísztagjává választottuk. Jött. hogy föl
kenjen minket a papságra. Legyen mindenkor mindenünk a ferences sze
retet A mai ifjúság lelkesedése és tüzes munkakcdve reményének legbiz
tosabb záloga. 

D. u. G. óraimr az r. 11. és III. é\·folyam a hajkoronát kapta meg. Ke
g~·elmes Püspöl.: Atyánk figyelmezletelt, hogy a hajkorona nagy kötelesség
gel jár. Ellenemondottunk a világ pompájának lmádkozzunk, hogy ne kisért
sen meg soha! - Este .S euwach: Régi dalocskájával és Kodály E sli da
lá,·al kívántunl.: jóéjszakát Püspök Atyánknak. 

Ma este ünnepeltük Alajos Atya némapját is. Zenekarral, énekkarral 
vonultunl.: szobája elé, hogy dallal, muzsikával viszonozzuk a sok dalt és 
muzsikát, amit tőle kaptunk. 

Jún. 21. Megvirradt a nagy nap, legnagyobb az évben! Ilyenkor nagyou 
prózai lenne az ébresztés l.:opogással. Kis «l.:amarakórusunk» az ébresztő 
időpontjában kiállolt a fol~~osóra és rázendHeU Bárdos kánonjára: l\lennyor
szág ajtaja nyílj ki csal.: egy cseppet, Ajtó hasadékán keresztül hadd lcssek. 
Szépséges Szüzanya két karodat tárd ki, Vezess Fiacskádhoz mennyországot 
látni!, és Palestrína Jöjj el Szeutiélek ·Isten himnuszára. Egészen másképen 
ébredt ma a klérus. 

7 órakor megkezdődött a szentelés. Accedanl, qui ordinandi sunt ... 
Elöléptíink ragyogóan, boldogan, Ajtónállók és fölolvasók: Albert, Neszlar, 
Aurél, Piáló, Géza, Szörén, Zoltán, Kornél, Konrád t. (ll. évesek), Attila, 
Töhötöm, Kocsárd, Angyal t. (II. évesek.) - Ordögüzök és gyerlyavivök: 
Valér, Jalmh, Csaba, Semjén, Gellét·L. Ignác, Béda, Oktáv, Juszlus, Illés és 
Atanáz t. (l\'. évesek) - f:s ezután a mai ünnep fénypontja: előléplek a 
pappászentelendöl.:. Upésröl-lépésre követtük öl.:et. Egyre forrósodó papi 
lelküktől tüzet fogtunk mi is. Egyszerre csak megtörlént a nagy csoda: örök
re pappá lettek letörölhetetlenüll P. Tamás, P. l\fihály, P. Cecil, P. Gergely, 
P. Vid, P. Péter, P. Regalát, P. Gottfried, P. Pelbárt, P. Oszkár, P. Gábor és 
P. János, az ég adott tileket nekünk és a vergődő világnaki - A szenlmisc 
végén Nagyméltóságú Püspök Urunk beszédében a szegényekhez küldölte 
új papjainkat, hogy hirdessék meg az örömhírl nekik! - A kisatyák azután 
első, legforróbb ölelésüket: áldásukat adták ránk, nyomukbatörekvő leviták
ra. - Püspök Atyánk századik papját, P. Jánost művészi, érlél.:es stólá•·al 
ajándékozta meg. · 

D. e. ll órakor Nemzetvédelmi Keresztet oszlott ki a Püspök úr a 
Katolikos Legényegyletben, Gyöngyös hős ellenforradalmárainak. f:nekünk
kel vettünk részt az ünnepélyen. - Az idő úgy elröpült. D. u. négy órakor 
már búcsúznunk kellett Kegyelmes Püspök Atyánktól a mielöbbi viszonl
látás reményében. Köszönjük Püspök Urunk e kél napol és minden :.íldásút, 
melyl'l áll.:üzvetílellél Krisztustól! Tudjuk az utal már, merre mcnjünk, dc 
amíg meg nem erősödünk és amíg Isten akarja, világils neküniif 

Esre csillabiOS égbolt alatt a Gesztenyésben szabadtéri jálékkal ünne
peltük kisatyáinkat A Christus vincit akkordjai után Béda t. szavalta el 
Sik S. költeményét (1\lennyegzös ének), majd Semjén t. köszöntötle az új 
papokat. Azután szélfutott a függöny és Calderon A szentmise titkai c. 
misztériumjálékával jelenítettük meg az örök misztériumot. Az újmisésel.: 
nevében Mihály atya köszönte meg a forró ünneplést és a felejthetetlen 
napot. 

Jún. 22. Solymosra rándultunk, hogy kifürödjük · magunkat, mielött 
bevonulnánk katonának. Az emberek ma szivesebben látnának minket ka-



tonaruhában. Sajnos nem tudtuk mindenkinek elmagyarázni, hogy egy 
.hét mulva már legtöbbünk katonamundérban adózik a hazának Budapesten. 

Jún. 28-29. Az első áldozatok füstje száll fel az úrhoz: P. Tamás, 
Dúzson (Szónoka a Plébános úr), P. Mihály Almáskamaráson, P. Cecil 
Szécsényben (szónoka P. Jenő, kézvezető P. Amand), P. Gergely Héhalmon 
(sz.: P. Engelbert,) P. Vid, Kókán (P. Xavér), P. Ferenc Szabadkán (sz.: 
P. Aladár, vezető P. Szabados Emmánuel), P. Péter Csantavéren, (P. Ince), 
P. Regalát Szabadkán (P. Kolos), P. Gottfried Gyöngyösön (kézvezető Ft. 
Monostory Adorján prépost úr, szónok P. Zsigmond), P. Pelbárt Budapes
ten (vezető P. Provinciális, szónok P. Szaléz), P. Oszkár Miskoloon (vezető 
P. Anaklét. szónok P. Magiszter), P. Gábor Kerekegyházán (Altrichter 
Ferenc esp. pléb.) és P. János Magyar Szentföldön (vezető P. Provinciális, 
szónok P. Ozséb.) mutatta be az úrnak első áldozatát. 

Fr. Zoltán, krónikás. 

Összegyűlt íróasztalán a munka ?· 

Sok az írnivalója ? 

Könnyít.e munkáját é• vegyen 

modem laordozlaat6 vagy Irodai {r6gépet l 

Ellay8s f'elt~telekkel ! l\lecbfzhat6 e~c! 

Kérjen ajánlatot: 

Vajda Zoltán .J"6zseC 
fr4Sg~p ~s sz,moi4Sg~p keresked6 e~gt61. 

Kispes t, Klapka-u. 3/ a. Telelon : 142-1 03. 

Használt gépét magas áron cserélem be l 
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