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116YAH UMBRIA 
A FERENCES KAPISZTRÁN-RENDTARTOMÁNY IFJÚSÁGÁNAK 
ÉVNEGYEDES FOLYÓIRATA.- SZERKESZTIK: A GYÖNGYÖSI TEOLÓGUSOK 

HATSZÁZ ÉV. 
Törpeség és nagyság, rabszolga-robot és szabadság, fény és 

árny békén megfér egymás melletl a hulló évek avarában. Az 
idiJvel megváltozik a lélek, vágyak törekvések más irányban 
tolódnak, a lelkiségbiJl önmaguk embersége felé fordulizainak 
az lstenl-hagyó nemzedékek . 

.-1 hatszázéves gyöngyösi ferences koloslor továbbéW lel
ke vagyok. il multat idézem . . 4. Jlátra most is ott kéklik fölöt
tünk, a Sárhegy lankáin zamatos szőlőt érlel a sugárzó napfény . 
.lfost is látok görnyedt testeket, bezáruli lelkeket, mirzt halszáz 
éu folytán mindig is láttam. Nyitogattam a lelkeket, mint kapás 
a tavaszi szülőtőkéket. f'n voltam a lélek-tavasz hirdető{e. 

Csak én voltam az állandóság, kapocs a mullhoz, lstenhez 
köW, a szilárd pont, mely körül (ordu1t a világ észrevétlenül. 
Csendben figyeltem az életet.· itt lüktetell bennem. itt fájt a 
törökdúlásban, mikor országrészekre kellett figye/nem, niint 
utolsó iírszem elhagyolt várfokán. lstennek hála, a gyöngyösi 
barát töretlen hitben és lzííségben tartotta meg a lelkekel az 
Isiennek és a nemzetnek. - Láttam a ;elgyúló szabadsqgcsil
lagot; ragyogása és hunyó haldoklása engem is k(!prázlatoit. A .. 
pestis ál kozott rJúnykacajának, e hömpölygő áradatnak a leg
jobb fiaimat dobtam od;I. LiikteW élet lámadt a temetü felett, 
merl tudtam az élet törvényét: áldozatot hoztam könnyíi s:ivvel. 

llfil adtál, te, (;yöngyös, nekem mindezérl? Szeretetet'l Meg
értést? Rqgaszkodcísl? Igaz, sebddel nekem hoztad b~yógyitaniJ 
fájdalmadra tőlem vár/ál sokszor csililást, mikor máshol nuír 
nem voll remény és uir~asz ·"zámodra. Orömeid megoszlottad 
uelem. llajlt~kot adtál, hogy közled tápláljam mclengctő sziv
Pe/ a hétszáz évvd ezelült .\ssisiben kigyult szcnt tüzet. Századok 
óta közted m·velem fl'l fiatal h·uiláimat, a magyar ferences Nel 
fenntartóit, fnlytalóit. Otthon uoltam közll'd hatszáz éven ál. 

De önmag:tmba tekintek már. Látom a buzogó életet. Fiatal 
maradtam, örök ifjú vagyok, csak sejtjeim öregedne~, elhal
nak, de helyükbe lép az ifjú nemzedék, tovább viszi a fáradt 
ké:böl kihullott lobogót. . 

Mi az, ami halszúz t~ven át ifjan itt tuáott tartani'! Nem 
rá:.tak talán viharok? 1\.emény vihal'okat éltem út! Ali tehát a 
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' '· titkom? Mélyre eresztettem gyökereimet, a lelkek televény talajd
ba. De ez még nem elég magyardzat. 

Hegyoldalban, szikrázó hó között, itéletidöben, tomboló vi
har szdguldásában csendesen búvik a sziklahasadékban a ha
vasi gyopár. Egyszerű, szerény, aldzatos, észre sem veszik a 
gőgös nagyság ellen bőszült dühöngő vihar-fene._qyerekek. A kis 
rakanedtlan szélkölykök megcibálják ugyan megl~pdesik, meg
szaggatják egy-egy levelét, de a szerény, alázatos gyopár túléli 
a viharokat. Ez megmaradásom titka. Nem g{)gös nagysáqgal, 
hanem alázatosan szalgáliam a századokat, az életet. 

Körülöttem változott minden: kicseréWdött a város lakos
sága, vándoroll maga a város is települési/eg, én egy helyben 
maradtam, mióla leeresztettem gyökereimet. En vagyok a mult
hoz kötő kapocs, én vagyok a jelen szerény munkása, a jövií 
épitője, csendes előkészilője. Nem fáradtam bele a munkába, 
mert küldetésemet Krisztustól kaptam, tűle kapom az erőt is, 
hogy alázatos szaigája legyek új s=ázadoknak. 

DrJ/4l~ ... 
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ALAKI az asztalomra tett 

Októberben 

Három szál azeafüvet. 

Illatuk, mint halvány nyári dal 

Ide libben, 

&. tompább lesz a Jaj. 

Dúdoljatok, három szegfüvek ! 

A szivemben 

Dallal köszöntelek. 

Fr. Attila 

P. Vid. 



(SZE NT BESZED) 

EDVES Jó Testvéreim! 

Körülöttünk zúg, rohan, viharzik az élet. S mi ennek a 
.zajgó életnek égbemeredő hegyei és óceánmélységü szakadékai 
közt sodródunk nagy álmú, imbolygó gondolatainkkal s köve
telődző, forró-tüzes vágyainkkal ... 

Testvéreim, az ember önkéntelenül is a· nagyvárosok zsi
bongó utain érzi magát, hol szemünk káprázik a tarka ide-oda 
nyüzsgő tömegtől, dobhártyánk reszket az őrült zakatolástól s 
fejünk kábul az ideges kapkodásnak, a lótás-futásnak zavarátóL 
- Szinle vakon rohan útján az ember! - Ugy tesz, mintha 
-elveszített volna valamit. Lesütött, merev tekintettel, környe-
zelével mi:t sem törődve rohan. Észre sem veszi a reggelek 
pirkadó hajnalát vagy az esték rózsaszín pirját; sem azt, hogy 
a virágfakasztó tavaszt forró nyár, gazdag ősz és hangulatos 
hópehelyhullás váltogatja. Csak azt érzi, és tudja, hogy erői 
ronccsá zsugorodtak, hogy kiesett valaminek a közelségéből, 
ami táplálta, 'éltette eddig, s hogy most idegenül rohan egy 
még ismeretlen világ kóbor utain ... 

Kedves, jó Testvéreim, szerelnék itéletnapi harsonás lenni 
és belekiáltani ebbe az őrült éjtszakai vakságba, ebbe a széditő 
:embertelen rohanásba ... Ember! te vérbeborúlt szemü, álmat
lan éjtszakáj ú, géppé süllyedt ember .•. Hová? ... Talán a bol
dogság szigelét keresed, vagy elveszített régi kincsedet: a ntúlt 
1dóknek napsütéses délután.iát, a meghitt baráti kört, a boldog 
családi szenlélyt vagy a krisztusibb, az evan~éliumibb élet váj
,káló valóságát·! ... Oh, akkor, testvérem. ne Itt keresgélj ~ Föld
rcnwrcszlelt szemed hiába szántja az utak porát! Eszményeidet 
ill föl nem lelheted! N em tudod, h~gy ezek a .napsugar as felhö
kön túl az eget ragyogják, hogy hidak legyenek az ég felé s 
hogy biztoskezű kormányosként Vt'zessenek az új élet Iigetei 
felé... S ezek közt is fogsz találni egy bélszáz éve élt isteni 
Dalost, a Trubadúrt. Ferencet, az assziszi szegényt, kinek szel
leme az évszázadok elmosodó ködéből is tündöklő fényben ra
gyog felénk, aml'lyben benne zsong Ferenc lüktető egyéi~i~égé: 
nek krisztusi fénye s kezdeményezésekben gazdag eva~gehum1 
.él eh·. 



Testvéreim, ez a Ferenc ma is mint hűséges Krisztusköve-
tő, mint igazi Grál-lovag áH elénk zürzavaros, nyomorgó élctünk 
döcögő világában, hogy mutassa a ma emberének, a XX. század· 
testi-lelki nyomorgójának is a kegyelmekben gazdag, tartalmas 
életideál, amelynek olyannyira hijával van a mai világ ... 

Vagy nem veszed észre, testvér, nyomorod súlyát, életed 
holtpontjál?. . . J!n hiszem, hogy észrevesze'd, hisz észre kell 
venned elpocsékolt életed üres valóságát, amikor körülötted 
oly keserves, únott és kiégett a világ. Vagy nem mersz ezekkel 
a t~nyekkel egyszer, legalább egyszer szembenézni? Pedig, test
Yérem, rajtad csak egy segít: annak elismerése~ hogy kicsiny 
vagy, hogy semmi vagy, hogy úgy enyhén szólva, kicsit hitvány 
vagy! ... 

Kedves, jó Testvérem, legyen hát erőd kil~pni önmagadból 
egy másba, a magad kis világából egy krisztusibb másba, a2; 
önösség zsákutcájából az isteni tekintély biztonságába.! Hiszen 
van, ki kezét nyújtja feléd. Ferenc, a krisztusibb testvér, az 
élet Dalosa, az assziszi Szegény. Aki az evangélium élő kommen
tárja, a Krisztus-követésnek hússá-vérré~ vált valósága ... 

l\Iint egy kinyilatkoztatás előtt állunk meg előtted, Atyám 
te csodálatos evangéliumi jelenség, ki nem fértél el a posztós 
bolt·hangulatlanságának, a polgári jólétnek s a kisded családi 
körnek szükreszabott keretei közt, de akit nem elégített ki 
'Assziszi aranyifjúságának vezéri pálcája scm. - Nem, testvé
reim, mert lelke mélyén kottába p.em szedett krisztusi életet 
toborzó dalok zenéje zsongott! . . Hát lehet-e csodálni, ha eb
ben az emésztő rajongásban, ha ebben a Krisztusért szi_por
kázó életben exlázissá érik a lángoló apostolok szentpáli tüze: 
«Én a Nagy Király követe vagyok!» Amely programm pedig. 
testvéreim, már nem ismer jó és rossz embert, hh·őt és hilellent1 

tudóst és tudatlant, szegényt vagy gazdagot, hanem csak ~yet: 
«emberb, akiben még vibrál az élet, a krisztusi lélek, mert meg
értette Ferenc az élet intő szavát: nemcsak magadnak tercm
tettél! . . . És lángoló szívvcl az emberiség me ll é áll, hogy lo
bogó fáklyaként világítsa az ösvényt, az utat, a sejtelmek m~_g
valósulása, az isteni igérelek beteljesedése, az örök haza fcTé. 
. De kérded, ugye testvér, vajjon mi adja Ferencnek ezt az 
olyannyira emberséges szívet, ezt a felsőbb, krisztusibb hitel? 

~li. testvérem'! Semmi más, mint az evangélium, a krisztusi 
élet, mely nem más, mint szcretni az Istent s annak széles 
nagy világát és megismerni, föllelni benne az élet ezernyi szép
ségének csillogó zománcát. Ez assziszi Szenljének titka, ez sze
retetének nyitja! 

Az ő számára, testvéreim, senki és semmi sem idegen, hisz 
neki az egész mindenség rokon és testvér. Ezért érti meg az éH 
.viharzó zengését, a föld morajló zenéjét, a viharok és vizl'k 
bódító világát, a fák és a szellő édes susogás~H s a lombos 
erdők mélyén szaladó kis patak csobogó folyását~. . Ezért tu-



.dolt ő az élet sajgó nyomora felett is napirendre térni, ezért 
tudott ö a nagy windenségnek mindene lenni. S így érthető 
aztán, hogy Ferenc az élet dalosa tudott lenni. 

Igen, testvéreim, mert Ferenc nemcsak élni akart, h.anem 
lenni, nagyot akarni, nótás, dalos kedvvek egy kriszlusibb 
arcot visszamosolyogni. Ezért volt számára a legtermészetesebb 
valami: csirázni, tejlödni, nőni, a csillagos égbe belegyökerezni! 
Ezért is lett az élet legtökéletesebb kiadása, hogy lelkén tükrö
.ződjék a nagy világ kedves, egészséges, harmónikus csodája, 
a krisztusi étet eleven valósága. 

Nekem is ezt kell lennem! Kicsi vilá,Bomat szinezem, szép
ségbe öllöztetnem, benne az érthetöt fölfedeznem zavargó mély
ségeibe ereszkednem, s a Végtelent ·gondolatom aranyszálaival 
elválaszthatatlanul kis világommal összeegyeztetnem. 

Testvéreim, ez a kriszlusi élet senki szívében sem fogam
zott meg oly tüzes szenvedéllyel, s a külsö embert is annyira 
áLalakít(; csoda erővel, mint amilyennel Assziszi Szent Ferenc 
szívében égett. Nem csoda, testvéreim, h;;t szívéböl e csodás élet: 
'I slenem és mindenem rózsás sebekben is virággá égett. 

Oh, igen. tt•slvéreim, csak ilyen lélekkel lehetett Ferenc az 
az élet trubadúrja, a bajok és szenvedések kikacagója, ~ bol
dogságnak világgá dalolóju, a több öröm megvalósíló ja ... 

De kérdem, vajjon ráismer-e a ma embere Szent Ferenc 
gondolalviiágában és életeszményében arra, amire épp ma oly
annyira szüksége van"!... Testvéreim, elanyagiasodott a vi
lágunk, örömtelen az életünk s krisztustalan az egyéniségünk. 
- Miért les~véreim "! - ~Hért? Azért, mert elé$,edetlenek~ sze
rénylelt•nek vagyunk, mert ~úlfokozotl az egész eletünk A sokat 
hangozlatolt demokrácia és t•gyenlöség elve, a büszkeséggel ern
Jegelelt modern kultúra és dvilizáeió felfokozta lelketekben a 
kiéghelellen vágyak és ösztönök farkashadát ... Csoda-e hát, 
ha e farkascsorda üvöltése mialt nincs békétek, nyugalmatok? 

Vissza csak, testvéreim. a jól megtanult, de a már rég el
felejtett közmondás életelvéhez: «Addig nyújtózkodjál, míg a 
takaród ér!· Ami pedig azt jelenti, testvéreim, hogy leszerelés, 
igen, kszt•relés az egész vonalon, mert csak ez lehet az egyének 
:és nemzetek. a nagyigényű hívságos vágyakkal teli lelkek bé
kességéiwk és megnyugvásának egyedüli és biztos alapja. 

Kedn·s jó Tt•stvéi·eim! miért nem nézünk már bele egyszer 
az élet titokzatos mélységl'ibt.•, a krisz~usib,b élet k~~vargó \·é.gte
Ienjélw, hogy dkáprázt:}tna az. c1~b~nbb .~lel .. c~odala!o~an I~ZÓ 
vilá,ra, houv tudnánk almodm, elm «gyonyorul m1 IS~ m1nt 
Sze1~L Ft•r:ric a grecciói éjtszakában. 

Kedves Tt•sl\·é1·. le a ma kest•rü kii.zdelmét vivó szegény, 
boldoataLm emhl'r, menj hát SZt•nt Ferenchez! 1lenj, mikor 
majd~~ hivatal. a ('salúd, a kenyér kemé'}Y áld<;>zalokat _követel 
tőled.~ ::\h·nj hozzá. Pgész közel! Csak felre mmden pozzal és 
tanulj Wle 'élni: szürke hétköznapokul ünnt't) i lélekkel ·vé
gigkii.zdeni. vidúm Iéll'kkel sajgó seheket hordozni, k~nnyet ér
tékesen sírni és nwsolyt édes éln·zeltel mosolyogm; kereszt 
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alatt majd össze neu1 rogyni, sőt hóban-vízben, ázva-fázva, éhe ... 
sen-darócban is vigadni! ... 

Ige~, nekünk is ezt kell tennünk! Hisz a vil~g, az ég, a 
föld és a csillagok a mi életünk tükrén akarnak tükröződni. l\lert 

«Én tükre vagyok mindrn mosolyoknak, 
Én azért élek, hogy visszamosolyogjak. 

visszamosolyogjak mindeure, 
Yisszamosolyogjak az Istenre~»)) (.Mées L.) 

Hát föl a fejjel, testvér, és próbálj te is mint Ferenc min
den erődet összeszedve, napbanéző szemmct az egekbe nézni, 
próbálj le is alvajárás nélkül élelet élni_,, hogy megén•zcl a bér
cek csillogó mesés világának zsongó ne~zél, a kegyelmi é)el 
ragyogó delét, hogy tudjad énekelni ~gyszer m~jd h~ is a na
gyok, a szentck megdicsőült életének édes énekét ... 

10! 

Fr. Valér. 

HAT KO R s·ó 
(Ö RÖK F' O G A D A LOM R A) 

ARO~I éve hívom házamba az l·ral. 
Szempillanlás: s ll•lell 
l~s jaj, borom nincsen~ 
Hal nagy üt·es korsóm hon't rejlscm·? 

Kínálom majd szóval, mosollyal, vit·ág
Kenyér kellene! ~h·g hor~ _gal ... 
De nincsen, nin<"sen! 
Hal nagy üres korsóm hová n·jlsem? 

Le a pincébe. Ha jön, ne lássa hús szl•génységem. 
És benyitott az Gr. Egyedül. Gyalog. :Xl·m hintó,·al. 
Kínállam mosollyal, ,·irággnl, szépsd)\·al. 

Elfogadta. ~l'm kérll•: miérl nincs kenyér"! 
~Iiért nincs bor·! Lángolt az arcom. a szeml'lll izzoll. 
~Iegöll'lt szelíden .. \zlán clhú<"súzolt. 

:X ó. most a km·sókat. Elő hál a fl•jszél ~ 
Széh·erem! ~filii<') csen~ pre hu11janak! 
S im: aranyborral fénylell mind a hat. 

t:r. Zol/ún. 



A Harmadik Rend 
és a Katolikus Akció. 

Z U.JKOR egyik legaggaszlóbb, leg
fájdalmasabb tünete az emberek tö
meges elpártolása Istentől, az Egy-
háztól. A társadalom aposztáziája. 

A pápák, mint Krisztustól rendelt 
pásztorok a vallás, az erkölcs Is
ten rendelte őrei, szent buzgalom
mal tűzték ki életük céljává a 
társadalom visszahódítását · Minden 

kövel mPgmozgalnak, minden erőt összefognak. Sorompóba ál
lítják a világi hívőket, bl'lckapcsolják a papi munka vérkeringé
sébe. Elindítják a Katolikus Akció hatalmas gépezetét hogy a 
papság és a világiak lángolása, buzgalma gálalvessen a bűn 
flömpölygő áramának. A Kalolikus Akciót szemlélve felme
J'iil a kérdés, vajjon a Harmadik Rend résztvehet-e ebben a lel
kesítő, isteni munkában, vajjon szervesen belekapcsolódhat-e 
a Katolikus Akcióba? :\lilven a viszonv a két intézménv között'l 
Ezekre a kérdésPkre szerelnék most megfelelni. Hogy a kitiízött 
eélt elérilessük határozzuk meg eWször a Harmadik Rend és 
a Katolikus Akció fogalmál. A dolgozat második részében azt 
kutassuk ki. hogy eg,\·általán van-c kapcsolat, viszonyba lehet-e 
állítani a kél szervPzélel? Ha igen, miért? A harmadik részben 
körvonalazzuk, hogy gyakorlati sikon milyen legyen ez a kap
csolat·! 

I. J/i a Harmadik Rend? Itt megjegyezzük, hogy csak a 
rend világi ágazatáról s nem a regulárisokról lesz szó. 
· A 702. kánon alapján igy határozhaljuk meg: Az az egy-

házi egyl·sület, melynek tagjai kolostori élet nélkül a szeráfi 
elsőrend vezetése alatt és az elsőrend szellemében a keresztény 
tökéletesség felé. a világi életkörülményeknek megfelelő módon 
lörekednek. A harmadik rendiek ezt a célt a szt. Ferenc .Atyánk 
:'illa l adott és a Szeniszék által jóYáhag,\·ott szai>ályzat által érik el. 

.-\ Hcnd elsődleges célja, minl a meghatározá5b6l is ki
l ünik, a tagok öntökéletpsedésének előmozdílása, az önmegszen
lelődés. Másodlagos célja az apostolkodás. ~lásokért való mun
ka. A meghatározásban láttuk, hogy a Harmadik Rend az Első
rend szl'llcmét leheli. Szen·es kiegészítése az Első rendnek: Sza
búlvzata hü képmása az Elsőrend regulájának. Az Elsőrend 
('élját pedig l'Z a mondat fl'jl'zi ki a iegjobban: ~on solum sibi 
viv'ere, sed cl aliis prot'icere. Tehát, ha az Elsörend másodiagos 
<·élja az apostolkodás. úg,\· a Harmadik Rendé is, mely az Elsn 
rend szellemét leheli. 
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Mi a Katolikus Akció? 
«A világi hívek szervezelt, egyesületekbe tömörült tevékeny

ségének összessége.»l) A Katolikus Akció magába foglalja, be
szervezi (terinészelesen autonomiájukat sértetlenül hagyva) a 
katolikus rgyesületek két nagy csoportját: 

Először: a világiak egyházi szervezeleit. Az egyházilag szer
vezetl, a kánonilag megerősített társulatokal (és pedig a világi 
harmadik rendeket, testvérületeket és jámbor egyt•sületekel.) 

~lásodszor: a katolikus célokért alakult, de kánoni szerve
zeltel nem rendelkező testületeket. 

A Kalolikus Akció ezekkel az egyesülelekkel kormányzali 
egységel tart fenn. A Katolikus Akció szervezete (mely külön
bözik az egyesüleleklöl) az egyöntetű munka biztosítása v_é_getl 
állandó összeköttetésben van velük, apostoli tevékenységükben 
irányítja öket. Azokat az egyesületeket, melyek célkitűzései
nek a legjobban Inegfelelnek saját szerveinek ismerheli el. 

Az Akció Katolika elsődleges célja az apostolkodás. Másod
lagos célja a benne működö tagok önmegszenlelödése, mely 
az Isten országának ellerjesztésében elengedhetellen föltétel. 

1\lost felötlik a kérdés, lehet-e egyáltalán beszélni a Katoli
kus Akció és a Harmadik Rend közli viszonyról '! A Harmadik 
Rend tartozik-e segíteni a Katolikus Akciót? Van-e, 'kell-e kap
csolatnak lenni a kél alakulat közölt? 

A felelet igenlő. 

:\lert, először a Kalolikus Akció magába foglalja, heszer
vezi az összes katolikus egyesületeket. A Harmadik Rend pedig 
.egy ilyen alakulat, a világiak egyházi szen·ezelének egyik fajtája, 
azért ö is beletartozik ebbe az egyetemes szervezetbl', minl an
nak egyik alkotó eleme. 

Másodszor, mert a Harmadik Hend maga a megleslesült 
Katolikus Akció. A két alakulat a szervezetel, külső formát 
kivéve szinle egyenlő. Célja mindkellönek, bár nem azonos 
sorrendben, egybeesik. A Harmadik Rend célmegvalósító tevé
kenysége, akár az elsődleges, akár a másodiagos eéll tekintjük: 
az apostolkodás. A rendi lt•stvér az önmegszenteiödésre való 
törekvés állal kettős módon apostolkodik: külsöleg és bPis()Jpg. 

Belsőleg. Az öntökélelesílés a jócselekedetek. az erén~·ek 
'buzgó gyűjtésében, Kriszlus titokzatos testében minél élelerü
sebb laggálevésben áll. A szenlek egyességének dogmája szl'rinl: 
cJézus Kriszluslól meg,·álloll és a Szentlélcklől mcgszenll'IL 
hívők Jézus Kriszlus ré\·én euvmás közt eleven euvséal•L alkot-'-'" ~. ~ 
nak2) Az Egyház élő szervczel. Amde a szervezel cgyl'S lagjai 
között azonosság áll fönn. Az egyik élelerejének és tevékenysé
gének megnövekedése maga ulún vonja a másiknak is a vi
rulásál.3) 

Külsöleg, a jó példa állal. A szl•nl élt•l a külsö életmódhan 
is megnyilvánuL A példa pedig a legha~halósahh apostolkodús. 

Amde az önmagunk megszenll'lése még csupún küzn·lelt 
apostolkodás . .\'em kifl'j('zelten másokra ir'únyúl. .-\ n·ndi tt•sl-
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vér a Harmadik Rend másodiagos céljának megvalósílásában 
direkte, közvetlenül apostolkodik. 

Ezt az apostolkodást a szabálymagyarázat a következöké
pen irja le: eNem elég azonban, hogy csak jó példával világos
kodjék a terciárius. A szabály sürgeti, hogy vegyen részt min
den jó ügyben... Szent kötelessége a terciáriusoknak, a rendi 
község szakosztályaiban, vagy ott ahol komoly szükség van rá1 

tőle telhető munkát vállalni. N em ismeri az a Szeráfi Atyát, 
aki kihúzza magát az áldozatos munkából, az a,postolkodás
ból. A terciárius szellem ott virágzik, ahol önkéntes örömmel 
vállalkoznak a rendi tagok a rendi község és az Akció Katolika 
hatalmas munkaköreinek a betöltésére... Ha a jó keresztény
nek magától értetődő kötelessége, hogy küzdjön a rossz sajtó 
ellen, (munkával, anyagiakkal) segítse elő a jó sajtó~, akkor 
ezt méginkább elvárja az Egyház a terciáriusoktól!»') 

A mondottakból kitűnik, hogy kell lenni kapcsolatnak a 
két alakulat között, a kettőnek össze kell fognia Isten nagy 
feladatainak a me_gyalósítása érdekében! 

Végül állapitsuk meg, hogy gyakorlati vonatkozásban .. kü
lönös tekintettel a Magyar Katolikus Akció szabályzatára. szer
vezetére, milyen l~yen a kapcsolal? 

Először a Harmadik Rend töltse be a Katolikus Akcióban 
a lelki elő és továbbképző szerepét. Hogy a Katolikus· Akció 
tagjai ütőképesek lehessenek a legfontosabb kellék a lelki emel
kedettség, a lelki előképzés. Ezt különféle eszközökkel lehet 
elérni. Egyik, de igen hatásos életszentségre nevelő intézmény 
a Harmadik Rend. Elsődleges célja az életszentség elérése. És, 
hogy tagjai eljuthassanak erre a magaslatra a jó Isten nem 
is fukarkodik a segítséggel. «A terciáriust rendkívül bőven hal
mozza el Isten kegyelmekkel, mert mint a szeráfi nagy család 
tagja több, mint 300 szent és boldog közbenjárását élvez~, itt 
a földön pedig a ferences nagy családnak kb. 13.500 szerze
tese és szerzetesnöje és négy millió világi terciárius imájában és 
jócselekedetében részesül.)> 5 ) Tt'hát láthatjuk, hogy a Harmadik 
Rend nyugodtan lehel a Katolikus Akcióban a lelki elő és to
vábbképző tényező, ha nem is kizárólagos, de legalább egyik 
a sok közül. 

Gyakorlati vonatkozásban hasson oda a Katolikus Akció 
vezetöségl'. hogy akikel be akar vonni az apostolkodásba, azok 
ha Ielwtséges (természetesen nem szabad erőszakolni) előbb 
lépjetu·k he a Harmadik R<'ndhc. hogy részesedjenek a 1·~
l·enct•s család lelkelnemesítő áldásaiban. Továbbá mozuílsa elő 
a vezetösé~. hogy a már meglévő tagok is csatlakozzanak a 
Hendhcz. 

De hogy a férfiak m<;gkedveljék Szent Ferenc világi rend
jél, ehhl'z l'lőfellélel, hogy megismerjék azt. Ezért kurzusokat, 
beszéth·kel kell tartani a Rendről. De a _propaganda ~gyéb esz
közeit is fl'! kell használni. 

)[ásodszor; a Harmadik Rend szolgáltasson lagokat a Ka
lolikus Akcióba. A Kalolikus Akció kezdeti megszervezésénél 
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vagy a vezetők, ta~ok áh·áltásánál a tcrdáriuSokat is vonják 
be a Katolikus Akctó vérkering·ésébc. E~ért a plébános ügyesen 
n1ozdílsa elő, hogy a legéletrevalóbb harmadikrcndiek lJeke~ 
rüljenek az egyházközség képviselőlcstületébc. 

Harmadszor; Az az eset is előfordulhat, hoay a különálló, 
az egyes meglévő egyesületeken kívüli szakosztáYyok felállítása 
.~hetetlen (pl. nincs megfelelő minőségü lag\ Akkor a rendi 
község elvállalhatja az egyik szakosztály szerepét, betöltheli 
hatáskörét. 

Negyedszer: a Harmadik Rend, mind testülclenkint, mind 
egyes tagonkint az országos Akció Katolika központ. vagy a 
helyi akció katolikás szerv állal kiadott programmot igyekez
ilék megvalósílani. A Harmadik Rend. a helyi szakosztályokkal 
n1űködjék együtt, kövesse úlmutalásail. A két szerv beszélje 
1neg a teendőket. Pl. a központ által kiadott programm meg,·a
lósításában a rendi községnek milyen legyen a szerepe '! 

összefoglalva a mondoltakat először is tiszláztuk a szük
séges fogalmakat. Utánna megállapílotluk, hogy a Harmadik 
Rend és a Katolikus Akció közt kell kapcsolalnak lenni, fő
leg azért, mert a Harmadik Rend megtestesült Katolikus Akció. 
A viszony gyakorlati oldalát tekintve a Hartnadik Rend töltse 
be a Katolikus Akcióban a lelki elő és továbbképző szerepét. 
Szolgáltasson tagokat a Katolikus Akciónak. Továbbá a rendi 
község abban az esetben, ha külön szakosztály felállítása nen1 
lehetséges, az egyházközségi a. c. szakosztály hatáskörét betölt
heti. Végül mind a rendi község, mind az egyestagok az Akdú 
Katolika által kiadott programmot hűségesen valósítsák meg. 

A dolgozat inkább az elképzelés öléből, mint a gyakorlat 
televényéből fakadt. A pontok valós értékét a gyakorlat teszi 
próbára. Azonban függetlenül minden egyéni elképzeléstől a 
lényeg igaz marad. Ezt pedig Mader igy fogalmazta meg: eFe
rene annyi, mint katolikus akció. Minden arra In utat, hogy ka
tasztrófális korunknak új katolikus akdója Szent Ferenc lel
kéből való hajtás lesz. Az Akció Katolika nem ugyan formájá
ban, de lelke szerint vagy ferences kell legyen, avagy semmi 
sem lesz!» 

Fr. 1\.onrád. 
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IZENNEGYEDIK sz. kapunyilásakortünt 
fel. üslökösmódjára megvilágította az 
Egyház tudományos egét. Hirtelen jött, 
hatalmas elmebeli lánggal lobogolt s 
ugyanolyan gyorsan távozott. De ill·· 
hagyta szellcm·él. Azt a szellemet. amely 
a következő századokon keresztűl foly
tonosan felfelé ívelt és hódított. Azt a 
szellemet, arnelv a XVII. században el
érle csúcslcljes'ílményél: Duns Scotus 
.János princeps theologiae lelt. ~eve fo

galom és varázsige Yolt akkor a tudomány szent berkeiben. -
Aztán megfordult a folyamat: a janzenizmus megdermesztette, 
fagyossá lelte a szíYekel. a jozefinizmus pedig lt.•apaszlotla a 
szerzt.>tesség. ne,·ezelesen a ferencesek számát is. A számban 
megcsappant Rt.•nd nem tudta megvédeni legnagyobb tudós fiát, 
nem tudolt 'igazi tudósokat kitermelni magából. S a vég: egy 
Scotus-areképel alakítolt ki a tudományos világ: a princeps the
ologiae racionalista, kíméletlen kritikus. korai Kant. protestáns 
előfutár, építéstkizáró skt.•pitkus stb. lett. Sőt akadt egy, a tu
dományos igazságkutatást egészében meghamisító firkáló, aki 
ki merte mondani a káromló szavakat: Duns Seotus tanítása 
g~·űlölelesnek és teljesen kereszténytelennek látszik, aki szcrint 
Duns Scotus egy olyan franciskánus, aki elYeszlette a szeretet 
iránti értékéP; 

Tisztelemlii Iskola~ .\ mai napon ez a meg nem értett és 
annyiszor félremag~·arázoll Duns Scotus áll ide elénk, fran
ciskánus teológusok, késl'i rendtársak elé. ű maga, akit még 
a tudósok is ellt•nlélcsen íiPilek nll'g s feladja a határozott vá
laszlyáró kérdést: li kinek tartotok t.•ngem ·? Vl'zérelck vagyok-e 
még. vagy talán nem tartotok már li sem igazi franciskánus teo
lógusnak? :\'em érzitek. hogy szellemem a li .szl'llemett.•k. lelkem 
sóYárgása a lí ,·ágya tok. tanításom a ti éleletek '? 

A kérdésre magunkhan adjuk nwg az igenli) felelt.•lcl. S 
bár a történelt.•m már igazolta Scotus lt.•ológiai nagyságát és 
vitathatatlan zsenialilásál. próbáljunk mPg most mégis beletekin·· 
kinteni Iskolánk Yt•zé•·ének franciskánus és theológus arculatú
tába. Kei·t.·ssük mt.•g benne azokal a vonásokat. amelyek öt most 
is és mindenkorra a ft•renct.•s teológus mt.•slerévé. vezérévé és 
eszményképé,·é ll'szik. 

:\'cm vitás kérdés már, hogy a ferences életeszményben a 
sze1·ctet mozzanatai uralkodnak s az sem vitás kérdés, hogy a 
franciskánus életpszmény megvalósításának fokát épen a sze-
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retet kiterjedésével mérjük. Amennyi a szeretete, annyi ö ma
ga. Csak rá kell nézni legnagyobbjainkra, elsősorban I!lagára,· 
Ferenc Atyánkra s máris vitathatatlan történelmi ténykent áll· 
előttünk állitásunk De tovább megyek s épen a történelmi té
nyek sorozatából kimondom azt a nagyszerű igazságot, amely 
Duns Sootust azonnal eszményi magaslatra, csodálatosan fe-

. rences lelkiséggé teszi előttünk. Szent Ferenc .megélte lés dalba 
öntötte, Szent Bonaventúra megélte és csodálatos mélységü 
misztikája ~ap jává tette, de Duns Scotus János volt az, aki: 
megélte, tudományos formába öltöztette s az egész hittudomány 
alapjává, centrumává, egyben sarklétel~vé, kiin_dulásává é$ be
.betetőzésévé tette a szeretetet. 'Ferences lelkiséget keresünk ben
ne? Keressük hát itt! Itt találunk életszemlélete gyökerére. Mert 
nála az élet, sőt maga a nagy világtörténés sem más, mint a 
szeretet tovahullámzása: szeretet a kiindulás, - szeretet a vég .. 
- szeretetnek kell tehát lennie a kettő ·kapcsának: az életnek is. 

Pillantsunk csak bele tanitásába s azonnal világosan áll 
előttünk állitásunk helyessége és következetessége. 

Azt mondottuk, Duns Scotusnál szeretet a kiindulás. Szere
tet a kezdet. Szeretetből csirázott ki, borult virágba és szökkent 
érett gyümölcsbe remek valóságként a világ-egész, ez az egysé
ges, egy célt. egy elgondolást lehelő nagy mindenség. Igen. az
Isten szeretetéért. Mint üdítő balzsam hatnak lelkünkre s állíta
nak be bennünket az élet csodás kilátást feltáró isteni távlatá
ba Doktorunk szavai: «Primo Deus diligil se, secund o diligit 
se aliis, et iste est amor castus. Terlio vult se diligi ab illo, 
qui potest eum summe diligere loquendo de amore alicuius ex
trinseci. Et quarto praevidit unionem illius naturae, quae debet 
Eum summe diligere et si nullus cecidissel».2) .:Vult alios dili
gentes.» 

Tisztelendő Iskola! Ezekkel a szavakkal Duns S('otus reme
kül rajzolta meg a maga Ist('n-adta zsenijév('l a világnak, az 
embernek, egyszóval a mindenségnek az Ist('n szert•letéb('n való 
létiségi begyőkérzését. Mindrnnek fundamentuma a .~zeretet, az 
lsten szerel ele. És mindennek célja a szeretés, az lsten szeretése. 
Minden dalol, minden énekel. Zsoltárt mond az úrnak. Az élet
telen világ dala egyesül az élőéYel, az beleválik az ember éne
kébe. hogy megnemesítvc zengőbbé,_ harsogóbbá téve Krisz
tus istensz('rető zsoltárának legyen egy kicsinyke kis alkot6 
eleme. 

Ez az elindulás. Es a vég? Szeretet a vég is. :\I ert egy 
Duns Scotus istenszerető lelkének mélységes meglátása és meg
élése kellett ahhoz, hogy logikájával észre vegye és szívének igé
nyével felfedezze az Isten szeretctéből kipattant mindenségnek 
egyetlen. eredőcéljának megfelelő életbefejezést: az lsten ·örök 
szeretését - szemben a puszta szemléléssel. Duns. Scotus itt is 
hűségesen ragaszkodik a kiinduláshoz: az lsten szerelctéhez. 1::s 
logikusan. Mert ha Isten szeretetének alkotásai yagyunk s az 
Isten szerelése életcél unk, mi más lehetne végső boldogságnu k 
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telje, minl épen ennek az Isten-szeretésnek mérhetetlen távla
lokba való kitágítása. «Beatudinem essentialiter et formaliter 

· consistere in aclu voluntatis, quo simpUeiter et solum attingi
tur bonum optimum, cuius frutione est natura beatificabilis 
peratlingitur bonuni optimum, cuius fruitione est natura beati
t'icabilis perfecle beata.,)s) Egyedül az istenbírás, a legfőbb Jó 
élvezése, szerelése teszi boldoggá ázl az embert, akit szeretetből 
ö teremtell a maga szerelésére. · 

De mi kapcsolja össze a kiindulási és a befejeződés t? Sem
mi más mint a kezdelben kapott cél megvalósítása, kiteljesítése: 
a tudatos, istenszerető élet. De sokszor hallottunk már az agyon
krilizált scotusi egyedteljességről és voluntárizmusról. S talán 
egyikünk sem gondolt arra, hogy Doklorunk épen ezzel a taná
ntl kapcsolta össze a kiinduló és bevégző szeretetet: létesített 
egy olyan életet, amelynek ténykedései a szeretet és a kegyelein 
összműködő eredményei. Márpedig az ö tanában mindkettönek 
az akarat, a szerelet képessége a hordója és az alapja. S ha 
meggondoljuk még, hogy Doktorunknál a m~szentelö kegyelem 
azonos a szerelel erényével; világosan látjuk ~ sootusi életelgon
dolás mozgató örök elvét: az Istennek belénk áramló, minket 
éltelő és érdemeinkkel lstenhez térő szeretetét. Világosan lát
juk: a szerelel a legnagyobb erő, élet és hatalom. 

Megtagadla-e hát, Tisztelendő Iskola, Duns Scotus tanílá
sában atyja szellem éL az ősi fémjelzett franciskánus szellemet? 
\'agy inkább így kérdem: megtaláljuk-e tanításában a ferences 
jelleget'! Észrevehetö-e benne az isteni szeretet világot létesítő 
és átfogó karaktere? Kétségtelenül. Sőt tovább megyek. S azt 
állítom, hogy Doklorunk lelkéből egy új dal, egy új himnusz 
pattant ki, épen tudományosan megalapozo:t, ferences sajátságo
kal magában rejlő rendszere által. Ez az új dal nélkülözi a 
költői formát és mégis méltó párja, parallel társa a ferences 
lelkülelel kifejező N aphimnusznak. Ll•gtalálóbban így nevez
hetnénk Élclhimnusz. :\lindkeltönek egy az életgyökere: a mi 
legszebb sajátságunk: a lángoló, Isten szereleLél viszonozni aka
ró, életünk céljál legszebben kifejező Isten-szerelés. 

De Duns Scotus nem csak ferences volt, hanem teológus 
is. S mi ezl a vonást is keressük most tanitásában. - Mit zár 
húl magába a teológus f~galma ·? Kél mozzanatot, két összelevőt: 
a lpológiúval foglalkozó egyén hilbölélö kegyelmi ételét, (,>gyh~
zias érzületél és kh·{tló ludomúnyát. Tt>hút Duns Seolusban IS 
meg kell lelnünk ezekel a karakll•risztikus vonásokaL ha vezé
rünknek, teológus mcsterünknek akarjuk öl vallani. 

Hogv hitből élt és a kegyelem üdítő forrásánál szürcsölte 
magába ;tz egn~niségl'l alakító életnedYel. mi sem bizonyítja 
dünlöbh súlh·~il és nYih·ánYalóhh erő,·l'l, minl épen tanításának 
Jetrfénn·schh. hút·nw~sága: Kriszlus keg~·elmi föségl'. a Szeplöte
Ie~ Ft>ganlalús h·gszl·l;h ismén:énye: ~lúda kt·g~·ell•mmel való 
leljl'sség~· és az Eudwrislia kiilönleges kegyelt•mközvetítő szc
t'l'iH' .. - Duns Sl'olus en•dl'li ll·ologns :tn·a ehhen a szépség<>s 
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hármasságban fényeskedik fel igazán. Tanításának és életének. 
legtitkosabb rugóit itt fedezzük fel, teológiai elgondolásának 
leljességél itt pillantjuk meg. 

Életünk kezdetén - így látta ezt meg Scotus zsenialitása, 
- Kriszlus már elöltünk állt. De nem csak mint életcél. hu
nem mint minden kegyelem legfőbb Ft.>je és birtokosa is. Hog~· 
így befollyon életünkbe, hogy irányítsa azt és segítse a. célhoz: 
a saját magával való egyesíléshez. Ime ill leljük alapját a ke
gyelem igazi élellényezöi szerepének. Életünkkl'l ntló szoros 
kapcsolatának. Elve az igazi életnek. .\la1Jja, gyökere .. nwl~'l'll 
felépülhet az islcnszerefés Scotus-elgondolta égbenyuló dóm
ja. Ezért kell nekünk ~lária a szeplőlelenül fogantatoll ~egyd
mi leljességü Istenanya, aki az isteni elörerendl'lés fol~tán Krisz
tus, és közöltünk áll. Aki épen szeplötelen fogantatása és kegyel· 
mi teljessége révén, ma már mint mindt•n kegyelem .\nyja és 
közvelHője áll egészen közel hozzánk. - S ezért kell Oltári
szentség. Kl•gyelempatak, amely azonban az egyén számára 
mérhelt•tlenül sokat jelent: a meg,·áltás kegyelmdnek a közlésH, 
enyémméválását. 

S vegyük még hozzá ehhez a remek hármassághoz Seol us 
tanítását magáról a hitről, amennyiben kitágítja annak a körét 
és alázatos hinni-akarással utalja a dogmákat teljesen a hh·és 
birodalmába: «Tenendum est, sicut il'nel Sanela Romana Ec
clesia» ::\le~hódolt készséggel, noha hatalmas elm.ével dicsekedhe
tett. S csak ennek az Egyházhoz való maradéktalan ragaszkodás
nak a fényénél tudjuk megérteni azt, hogy .\ngliában a protes
tánsok Scotus mü\·eit dobták tűzbe akkor, amikor az Egyházal 
akarták elintézni ezzel a felkiáltással: Ho(' funus Scoli et · 
Scolistarum.» Igen Scotusét. aki akkor már ~énwtországban is: 
.«Primus Papistarum'' voll.·l) 
· De kulassunk a másik összetevő a teológus kiváló .tudománya 
irán:vában is. Me~találjuk-e l' ZL Doktorunkban. Kéts~g;elenül. E_gy 
metafizikai tudomány ugyanis annál nagyobb szabású. annál 
kiépileltebb és hiánytalanabb, minél inkább sikerül kegyenlílcnil' 
a poláris feszüllségL·kel. Merl feszültségekel okvelll'nül találnunk 
kell a szl'llemiség sikján. Ezt már az ember kélvilágisága. anyag
bazárt szellemisége hozza magával. A fl•szültségek kiegyl•td í tése 
nélkül a barmonia helyébl' túlzás kerül. vagy az (.'g~·ik vag~· a 
másik oldalon. Vagy az <m~·agnak kcdvl·zünk, vagy pedig épl'n 
azt törpítjük cl a szelll'm javúra. :\"o. és Scotus·! 'l udomún~·a 
sajátosan poláJ_"is lélelek küzdelme és kicgycnlítödése. I~s épen 
ebben mutalkozik nwg az ö utólél'lwtcllen szuhlililúsa. hog~· 
ezeknek a sarki ellenlélekncl,: mesh·ri szeml>l'állítója és kieg,·en-
lítöje. Nézzünk csak l'gy-kél ilyen tételt. · 

::\lérhcll•tlen távolsággal dbatárolja a len·mltf1ényl és a 
Teremtőt. .\z ens crealumot és az .-\bsolulumot. .\z t·g~·ik véges 
és korlátolt, csak kapotl-lélisége van, a másik maga a Yéglden
ség, az Infinitum radil'ale. ::\li kapcsolja húl üssZl' a kettiH ·! 'li 
legyl•n a lánchid. amely összeköti a kél valóságot'! S ezt a 
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·hidat építi meg Duns Scotus, az univocatio entis bevezetéséveL 
Meg van az alap az egységre, .mert mindkettő l~tező .. mindkettő 
van. Tehát közös maga a tény, ha különbözik is a mód. Isten 
maga a lét, a teremtmény csak részesedik a létben. Természet-. 
feletti sikon ezt a hidat munkálja tovább Isfen jóságának be-
lénkömlő kegyelme. · 

Vagy: kifejezellen elhatárolja a bölcsl"let és a hittudomány 
körél és épen ő az, aki nagy helyet biztosil teologiai fejtegetésé-
ben a bölcselő észnek. · 

öntevékeny akarali életet, libertas radicalist hirdel és egy
ben legszebb védője és kifejlő.fl" Isten absolut akaratiságának. 

::\lagában az emberben is elsöbhséget biztosít az akaralnak 
s épen 6 az, akit ralionalistának kiáltoltak ki tételei páratlan 
szubtililása miatt. 

Egyedi létteljességet tanít s nz egyedet szinte porrá teszi a . 
Y égtelen előtt. 

Tapasztalatai megismerésélől indul el s a legmélyebb ab
sztrakcio világában állappelik meg. 

Kegyelmi mozzanatot hirdet cselekvésünkben s ugyanakkor 
élesen elhatárolja a természetest és a természetfelettit. 

Hangsúlyozza a kegyelem és a bűn ellenlétét, de nem Kor
látozza vele Isten abszolut hatalmát. 

::\linden tételt a kritikus bonckése alá von, s mégis rendszert 
épít, egészet alkot stb. 

Ez~k a tételek és megoldások mind azt bizonyítják, hogy 
Duns· Scotus nagyon is világosan látott és élesen gondolkodott. 
Tisztáhan volt a természetes és természetfeletti önálló erejében 
is, mégis igazi értéküket egymással való kapcsolatukban lelte 
fel. ~lég a tudományban is megadta mindennek azt, ami éppen 
megilleti. Nem rontotta le a természetel csak azért, hogy ki
domborílsa a természetfelellit. N em kicsinyítette az értelem ere
jét, hogy csillogóbban ragyoglassa meg a hit fényét. N em kü
szöbölle ki az értelmet, hogy hangsúlyozza az akarat elsőbbsé
gét. ~em tagadta bennünk a természetfeletti elemet csak azért, 
hogy kiemelje Isten egészen cmásságát». ::\findezt nem tette. Ha
nem egymással szembeállítolta a szöges tételekd, mintegy ma
gas feszültségt>l létesített közöltük, hogy gyorsabb, többszöribb 
legyen az ár·am áramlás. a kapl'solat a természeles és a termé
szelfeletti közötl. 

Tisztell•ndü Iskola. ::\la Duns Seol us J án os ünnepét üljük. 
S eZl'll az ünnl•pen arra a kérdésre akartunk mcgfell•lni. vaj,jon 
mesll'rünk, Yl'zér·ünk, eszményképünk lehel-e ő még ma is. 
Igazi franciskánusnak, kegyelemből élő és kiváló tudománnyal 
rendl'lkezö teológusnak találjuk-c öt? Feleljünk meg öntudato
san a felvelett kérdésekre. Es legyünk büszkék arra, hogy az 
Isten adott nekünk egv Duns Scotust. akit éppen a tudomány 
és életszl'ntség emelt nlagasra s kgyi'mk rajta, hogy miattunk 
ne csorbuljon és ne halványuljon dicsősége, hanem inkább fé-
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nyeskedjék és világítson fényével az Egyház egén, mert fénye 
mindig biztosságot és haladást jelent. Nem franciskánus, jezsuita 
mondotta, hogy a ferenceseknek kell megalkotniok a hidat a 
skolasztika és az újskolasztika között.5) Alkossuk hát meg! Al
kossuk meg azzal a tudattal, hogy az ő dicsőége a mi dicsősé
günk, az ő tanítása a mi igazi franciskánus szellemünk. 

Fr. Csaba. 

1) Lonpre: La philosophie du B. Duns Soot. vag. 128: D'aprés l\1. Landry: 
aussi sa doctrine nous apparail-elle odieuse et profondémenl antichi"étienne. 
Duns Soot est un franciscain qui a perdu le sens de ramom·., 

ll 2 

2 ) P. Balic: Theologiae Marianae t>lementa. pag. 14. 
3) V. ö. Storff: De schola ct doctrina franciscana. pag. i. 
5 ) Storff: De schola et doctrina fmnciscana. pag. 1~-l. 

Van valami. 
Valami kósza döbbenet, 
Ott kísért színek, petuniák felett. 
Nyirkos salakra lépsz. 

Nem hallani, 
Csak elroppanó lépteket ... 
A felhők könnye fojtón folyton temet. 
Csöndes dallal beszélsz. 

* 

Vadgesztenyés .. 
Lépted poros párákba vész. 
Szél fúj. S a bámész falat - vissza ne nézz -
Vadszöllö kúszta be. 

Nem tudhatod, 
Az elmúlás mért nem sajog. 
Csak madaraid- fölvert. félénk dalok
Elszállnak messzire. 

Fr. Attila. 



A. if~TIIZÓ GYEBIIEK. 

BARAT, Szent Ferenc barátja. mindenki «baritja» ... 
~ mezitlábas dalnokok megértelJék=- hogy az d~untes 
docele ... >' a világ_ minden tájára szól. Ott vannak ők 
:t királyi udvarokban, csatamezőn és Kína bélpoklo
sai közl. Mindenült, ahol csak szükség van rájuk. A 
mi hivatásunk minden népfajjal, néposztállyai való 
foglalkozás, ismernünk kell tehát a módot, mellyel 
minden ember lelke megnyerhető. 

Lássuk csak, melyik az a csodálatos lélek-háló? 
Magamból indulok ki: Ki a legrokonszenvesebb számomra'' 

X em de az, akinek hasonló gondolat- és érzelemvilága van, n1int 
nekem? Másszóval: aki ugyanazt szcreli, ami nekem is szíve
men fekszik. N os mi az, ill. ki az, akit minden ember legjobban 
szerel 'l - A legdrágább kincs: a gyermek. A gyermek szereletc 
legbiztosabban töri fel a lélek zárait. 

Lelkekre vágyunk'! - Szeressük meg, keressük fel és hó-
<lílsuk meg először a gyermeklelkell . 

A gyermekszív angyalvár, bevehetellen gyémántpalota. Fal
törő kosokkal. mcsszehordó ágyukkal valóban meghódíthatat
lan. Dc van két kicsin~· aranykapuja, ezek mindíg tárva-nyitva 
állnak. ra.1tuk keresztül minden gyermekszív me~közelíthető. E 
kapukon a kö,·etkező felírás olvasható: mese és játék. Ez a 
csodálatos két ajtó néhányszor feltárult előttem, s ma szerelném 
lélekben újra felnyitni mindn~·ájuk előtt, hogy betekinthessünk 
a kicsiny szívek szines világába. 

Tárgyaljunk a jálékról és pedig három pontban: viz~ál
juk meg a játék 1. indílóokát, 2. eszközét és 3. formáját. 

A jáléknak két fokozata van: érzéki és értelmi. A szellemi 
megnyilvánulásokat teljesen nélkülöző érzéki játék pl. a cse
<'semö szórakozása a csörgőveL Ennek a jáléknak i:Qdítóoka 
kizáróliig az ösztön. A g~·ermek lelkivilágának kifejlődésével fo
kozatosan alakul át az érzéki játék szellemivé. «mese-játékká». 

Lússuk mármost. mi is az a <<mese:,jálék»? 
Fejlödésc folyamán a g,·ermek fogalomvilága egyre szélese

dik, képzeh·i szapor·odnak, de nem így ítélőképessége. E mellt.•tt 
képzeWll·lH.'ls~ge n•mlszPrint oly nagy, hogy nem ismer határt 
a fogalomlúrsítúshan. Igy alakul ki lelkében egy számunkra 
sokszor ol~· érlhell'llen, végtl'IPnül .gazdag világ - a n1csevil~g, 

A IIYer·mpk igazi jálél<ának igazi iclí'óoka a mese. Tekintsük' 
nwg ki;~(> közl'l('h}u·éii ezt a pompás világol. 

.-\ ki-.; embl'r-himhú lelke is tel(' van szines~ ragyogó álmok
kal. y[tuyakkal. üt is íízik, hajlják adoltságai. hajlamaL szent 
nauyraU~r·l-sc. Ezl'k Sl'~~'ílik számára kialakítani azt a esodás, 
hi;;ir· nH.'Sl'Yilá~ol. mt·"-·tll'k középponljában magát királynak, 
haciYCZPI"Ill'k. ri;trt•deziilwli, papnak stb. érzi. Egyik magasabb
r:~. m:ísik :tlaesony:1hlu·a. dc mindenesclre valami elérhetd-
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lenre céloz. Ha visszanézünk a magunk életébe. bizonyára mind
nyájan rátalálunk gyermekálmaink neto\·ábbjára. 

Mcseország mindabból ~evődik össz~. amit a gyermek sze
retnl', ami után vágyik. Mcseország az idl'álok, az l'szményképek 
világa. Éppen ezért szent és sérthetetlen világ ez. Közös emberi 
vonásunk, hogy ideáljainkhoz mindennél jobban ragaszkodunk. 
l\lindent, mindenl odaadunk, ha kell, még életünket is. • . de 
egyet soha! Es ez az egy - az ideál. 

Es a gyermek'? - Igen, ebben ő sem különb nálunk. Dc 
jaj, fájdalom, ezt oly kevesen értik nwg. Onzők vagyunk. gyak
ran nem vesszük észre, hogy földi sártól szennyes lábbal Lapo
sunk a gyermeklélek hímes, virágos, aranypázsilján, mikor me
sevilágából felrezzentjük Ez fáj a gyt•rmeknek legjobban. Ezt 
soha elfelejteni nem tudja . 

• J ól emlékszem rá, talán nyolc-éves lchetlem. Székekbül 
összerakott «repülőgépen)· jártam be országot-világol. Egyszl'r
csak benyil a szohába nagynéném azzal, hogy rakjam he~yükre 
a «Székekel». - «<gen, tehát ti csak ~_gyszerű «SZékek» vaa_ytok 
és nem mcsebeli gépmadár... Oh ez nagyon fájl nekem. Azó
ta soha többé nem játszollam repülöst .\klior úgy éreztem~ 
hogy egy gyémántpalola d ült bl'nnem romhalmazzá ... 

~e romboljuk le tehát a gyermek llll'SC\'ilágál, higyjük t·~, 
ez végtt•lenül fáj neki. Hadd gondolja ma még a sziván·ár~yt az 
angyalok hídjának, holnap még e~ég korán nwgfogja tudni. hogy 
az nem más, mint az eső('seppek fénytani tükröződése. 

Lehet. hogy l'Z az elv rwm cg~·ezik a mai kor <·Ésszt•rű Em
berénl'k·> nl'Yeléstanával, ml'ly tagadja a mcsél, mh·el álmodo
zásra tanít». X em vitatkozom. Dc kérdezem üntöl, kedn•s , l~sz
szerű Ember·. miérl megy havonta szinhúzba, miért eszik ml'g 
éventt• több sárgaregényt, mint kenyert•t, és miérl já1· a világ 
95.000 mozijába havonta 250-:JOO millió embl'r· '! C g~· e azért, 
mert ... ml'rt - hál valljuk be: mi ,:nag~·ok:> is sZl'rl·tjük a 
mesét. Hogynt' sze1.1etné tl'hát azt az apróság, mikor mi scm va
gyunk meg nélküle. 

~londják, a g~·erml'k sze re li a fl'lnQlll'kl'l. Tagadom! A 
gyermek csak gyermekek közt érzi jól magát. Ezért szereti az 
öregl'ket, mcrt bennük megérzi a második gyerml'kkorál i-lő 
· gyl'rml'keL. 

~leg akarom nyPrni a g~·ermek szpreletét·? - LPgyek gycr·
mek :> a gyermckl'k közölt ~ 

Megisnwrkedlünk a játék indílóok~ival, a mesén·I és ll'nm
tuk heliHl' a bnulságot. Térjünk ál mosl a játék t>t•szközeir·l·. 
l\ézzük. mivel és hogyan játszik ·a gn•rnwk. 

~lindnyájunk elölt isml'rPlcs l'Sl't.: a kishin~· új babát kap. 
Yan nagy öröm . .Játszik Yele - két-három napig .. \zutún vagy 
átöllöztcti, átfésüli haját... ( l'gyszóval átalakítja . vag~· fél
redobja és l'lé>szl•di a régi, kopott kóebúbúl. ~li 1'l'lnüttl'k ilycn
kor csodálkozunk: miért '<teszi lönkrl•, a gyl'l'l'k szép. új játé
kát'! Pedig a dolog l'gyszl•ríí. A g~·crmek úgy építi t'l•l maga kö
rül mest•világát, hogy annak mimlen elt•me üsszhanghan h·gyl'n 



a központtal: önö n lelkével. Ami pedig nem illik bele ebbe a 
világba, azt átalakítja (és nem «tönkreteszi») 

.\ gyermek átalakiló tulajdonságára való tekintettel ma egy
re több építő játék kerül forgalomba. A nevelő számára sok ér
dekes megfigyelésre nyújt alkalmat a gyermek tervező munkája. 

A fizikai átalakítás azonban sokszor akadályokba ütközik 
(pl. szülöi tilalom\ Ilyenkor a gyermek megint csak befelé me
nekül a saját lelkébe, mesevilágába. Igy történik meg pl. hogy 
a madzagon húzgált dobozra rámondja: «ez vonal!» Nem b~j, 
í1ogy nem az, ö annak látja, ez neki elég. Mi ennek az oka"! 
N erncsak fejlelt képzelőtehetsége, haneni az a tény is, ho~· 
fogalmai a dolgoknak csak legkirívóbb, legfeltünöbh jegyeit tar
talmazzák. ::\Iegfigyelhe~ö, hogy az apróság a dolgokat néha ezek 
szerint a sajátos jegyek szerint nevezi el. Pl. a ·kutyát «H uhu -
r..• :( JJ í •. •, mel'l ~zf ri11lt~ a kutya legjellemzöbb jegye az .ugatás. 
Yagy pl. egy kislány, akinek édesapja bajuszt visel~, nem 1ud
ta másképpen elképzelni «a papá))-t. csak mint «bajuszos bácsit». 
J á lék közben tehát nem tesz mást a gyerme kl. mint az egyes 
dolgoknak megadja a jellemző jegyeket. Pl. húzza a földön a 
dobozi, sustoro6 hozzá és kész a le.~pompásabb <:vonal» . 

.\~gyermek tehát nem válo_gatós a játékeszl<özdben~ C'gy a 
fontos csak számára: belealakítani ~t mesevilágába. Sose tör
jük hál fejünkl'l azon, vajjon mit ac1junk kezébe? :\Iindegy csak 
engedjük a játékot a maga kis meseországába. 

:\Iindaz, amiről eddig tárgyaltunk a gyermek bennsejében 
folvik le. Tekintsük most ennek a lelki tartalomnak külsö for
máját, a tulajdonképpeni j'llékot. 

Fonlos ezt isnll'rnünk, különösen, ha sok ,gyerekkel kell 
foglalkoznunk. Gyakran hallollam a panaszt: «:\'em tudok gye
rekeimmel játszani, pedig ezerféle játékot is tudok ... )) 'li itt 
a hiba! N em az a fontos_.._ hogy .~okféle játékot (formát) ismer
jünk, hanem hog~· jól tudjuk azokat telíteni mesével (tartalom
mal\. .\ forma üres és nl·m alakul minden kis lélek beállitott
sagához. mig a ·mese niinden gyermekszívef egybehangol. Ez az 
oka annak. hogy pusztán forrnai játék (pl. versenyek) hamar 
unalmassá válik, me rt a lélek számára nincs. benne megfoghaló 
tartalom. 

Ezzel azonban korántsem ítélem el a formai j~itékot. Siit 
Ilihúztatom azt. ki a gverml•keL eltiil elvonja. Fizikai játék nagy 
haszna. hogy frissít, felüdít. Ern• szükség van. Fig~·eljük meg, 
óra alatt az heszél. izeg-nwzog a legtöbbet, aki lll'm lomholta 
ki magát elég~é a szünelben. 

Kis esel'keszl'im foglalkozási óráját egy ideig mesével kezd
tem. Eszrcvcltt.•m azonban, hogv figyelmük szétszóródott, nem 
hallgatnak rám, rendetlenkediwk. Megkfséreltl·m előhozni ~ leg
ért.lekcs<>bb indlán-lörlénetd - Nem használt. A rendbontókat 
kiküldtem a szoháhól. De mi lörténL? El kl~zdlek odint labdázrii. 
Egyszeribt.•n megérlettl~m kh·ánságukat: játék kt.•ll nekik. Ezentúl 
aztán jálékkaL jú kiadós hancúrozással, énekkl'l, csataidáltás
sal kezeltük a g~·íílésl. Ldl is olyan csönd és figyelem a meSl'' 
aJatt, minl annak a rendje. 
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Azonban igenis hibázik, sőt bűnt követ el, aki a fizikai já
tékot túlzásba viszi. Ennek az ~.gészségtelen túlhajlásnak lorz
szülötte a mai u. n. sportnemzedék, amely már a sportot sem 
tudja önmagáért űzni, hanem abban is csak a tizedmáso~percek
re menő hajszát élvezi. 

Legjobb, ha a kettőt összekötjük, ha a formát tartalommal 
telítjük Ezzel a módszerrel régi, már megúnt játékok is fel
·eleveníthelők. Sőt úgy vettem észre, ('Zt jobban szerelik, mint 
az egészen új jáiékot. 

Tehát kell a forma, sőt nélkülözhetetlen, de mese nélkül 
mit sem ér! 

összegezzük mármost a hármas fe!e~elet: a játék indítóoka, 
·eszköze, formája - a mese. . 

Most még csak egy-két gyakorlati tapasztalatot, útbaigazítást 
~~erNn~k bemutatni. Főleg azért hozom fel ezeket, mert ezek 
ellen szokott a legjobb, legügyesebb játszó is véteni. Azonkívül 
azért· is, mivel fontos szerepük van a játék megkedveltelésében 
és sima, zavartalan vezetésében. 

1. Az első és legfontosabb kérdés a játék megválasztása. 
Ebben legjobh tanácsadónk maga a gyermekcsoport. Ez a ta
nácsadás azonban nem értendő szószerinl. Sohasem szabad kér
deznem: «:\fit játszunk?)) -Ennek következménye, rendszerin_t 
.ezerféle indilvány. ~finthogy pedig ennyifajtát egyszerre játszani 
ne1n ··lehet, kisebb-nagyobb sértődöttség származik belőle. Ha-
nem mindíg mondjuk meg: ·Gyerekek, ezt játszukb> - és már 
kezdjünk is bele. A játék gyors, határozott, élénk kezdésétől 
függ annak sikere. 

2. Ismerjük meg a gyermek mesevilágál. Mes('országban 
legjobb vezetönk maga a gyermek. Vezettessük vele ~agunkat 
szívesen. Figyeljük csak meg: a gverek szerel bennünket «ok
~atni». Ha az apróság lelke és ajka megnyílik .. önm~a fárja föl 
előttü~k m('seországának aranykapuit Reánk csak ~gy föladat 
vár: adiuk neki azl.. amit kér. Kisebbeknek tünltérmesét. a na
gyobbaknak kalandot, regényt. Ne ide_genkeqjünk ettől sem, mert 
ha a gyermek tőlünk kapja meg azt, amire vágyik, n('m fog 
úgy kapkodni a ponyva-irodalom szenny('s betűje után. 

:-J. Ha mese illelve játék tanító célzatú, annak végén sos~' 
vonjuk le a tanub;ágol. Ezz('l egy csapásra agyonv('rtük a leg
szebb játékot, nwsét is. 

-t. :\lind a mesére, mincl a júlékra (ki'llünüsen kezdellwn· 
készülni kell. A készülel nélkül kezdell júték rendszerini ,·on
talott. unalmas. 

5. A gyerm('knek úg~·szólván élelszükséglete, hogy kiordí
tozhassa magát. Ha ezt a játék alkalmával meg nem teheti. meg-
teszi kevésbbé alkalmas idöl)('n. · · 

fi. Ha eltalálluk azt az 5-H jól lw\'áiL ked\'('llC j:ítékol nwlvet 
mindnyájan szí\'esen játszanak. ne hozakodjanak elő g\·alw'í·ta 
új meg új jálékokkal, hanem maradjunk meg ezek m(·lll•tt és 
játszuk ezeket fölváltva. 

7. Sose tanítsunk nehéz formájú. bonyolult sz:thá~\·ú játé-
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kokat. Ha azonban mégis i\Yen kerül eló'" tartsunk meg 'Kez
detben csak egy-két szabályt, a többit csak fokozatosan vezessük 
be. Altalános szabály: vigyázzunk, hogy a gyermeket sose kösse · 
le a forma, mert ez elvonja lelkét az igazi mesétől, játéktóL 

8. Végül legfontosabb: Játszunk együtt a gyerekkell- Igaz., 
hoay a gyermek a mesét eliátsza .. ez azonban nem azonos a: 
színészkeoéssel. Viszont ha én a «felnőtt» odaállok és csak né
zem a jál~kot, hideg pillantásomon meg fogja érezni a gyermek 
a «nézőt«. Lelke bezárul, nem lesz többé játszó gyermek, hanem. 
szinésznek fogja érezni magát. A kicsiny lélek felnőttszemek 
szinpadi fényében lámpalázt kap. 

A gyermeklélek nem tud hazudni, az egyedül a felnöltek. 
sajátsága. Amilyen igaz az, hogy a nagy ember a gyermekek 
közt «gyermekké» !esz, úgy az is igaz, hogy a gyermek a fel
nöttek közt maga is «felnőtté», hazugul szinészkedövé válik. 
Ne követeljünk ekkora áldozatot a kicsiny lélektüll 

Legyünk gyermekek a gyermekek közl! 
Sokan ebben a pontban úgy vélekednek, hogy ez a tekintély 

rovására megy. Ezeknek felelem: · 
A gyereknek meg kell látnia bennem a mcsében élö, jál

szani tudó «nagy» gyereket, aki csak abban különbözik tőle, 
hogy jobban ért a meséhez, játékhoz, mint ők. A gyerek előtt 
u. i. nagyobb tekintélye van a játékhoz jól értő nagy-fiúnak. 
mint a tiz diplomás egyetemi tanárnak. 

Egy példát hozok fel: Ismertem ~gy 'fiatal papot. ·Kedves, 
'ifjú levitalélek es nagy gyermekbarát volt. 'Mikor vegigment 
al. tskola fofyosöján, az apróságok - katonai műszóval élve -
szlnle leróhamozlák. Alig lepett ki a tanterem ajtaján, máris. 
féltucat gyerek kapaszkodott reverendájába, cingulusába. Sze
gény nemcsak hogy szóhoz, de még levegőhöz sem jutolt ebben 
a lelkes kis tömegben. Ugy mondták: «Nincs semmi tekintélye 
Egyszer aztán elmentem hittanóráj ára, s jme mit láttant? U gy 
talán egyetlen tanár óráján sem figyelteR: a kis nebulók, mint 
a~ övén. Nem is szavaival, hanem szinte szeme pillantásával 
tudta kordában tartani az előbb még oly rakoncátlan társaságot. 

Ezzel nem azl akarom mondani. hogy engedjük a .. gyereke
kel - hogy úgy mondjam - a f(~ünkre nőni, csak azt .... hogy 
néha a szere/et többet ér mint a «maga.~ pedagógia». 

. Ezzel a gondolatlal el is érkeztem előadásom végért•, enricl 
megállok, nem mmi<1ok löhbet, nem is moridhatok. Ez a ,gonao
lal: szeretl't. az alfa és omega. nincs to ... ·áhb. Ezzel a gondolaltal 
kell elindulnunk és ehhez kdl l'ljulnunk. ha a gyernwkről be
szélünk. Mi elhagyluk a világol, szülőket, az ~tlhont és családot. 
Mi lemondoltunk a házaséletről, lemondoltunk arrt>l,_ hogy sze
reTétünket egv-kél gYl'rmekre árasszuk ki. ~s mit kaprunk <'zért 
cserebe '? 1\liénk lett~ az Evan .. ~élium igérele: az elhagyo~t e'Jy-két 
avermek helvett kaplmik százakat, és karitunk az egy szív hl'
lvett száz sz i vet. hogy niinden gyermeknek oszthatatlan. ,t(' l i es 
szfvet adhassunk. 

1\zonban nemcsak papok, hanem elsősorban franciskánusok 
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vagyunk. A ferences lélek napbanéző, madárdalos .... lavaszi lélek, 
gyermeklélek! Ha igazi fia vagyok Szent Ferencnek,, akkor gyer
meklélek tudok lenni. Akkor megértem miért oty kedves a ma
dárdal, a napsütés ... Akkor megértem, hogy van mese, dal és 
játék. Akkor meg fogom érteni azt a ~zebb .. tisztább. _.ériqtetle
nebb, szűziesebb világot, melyet úgv hívunk: gyt•rmeklélek. 

. Fr. UbuL 

Világi rendünk elsőbbsége. 

EL VETETTI~K nemrégiben a kérdést, hogy 
vajjon csak a mi Világi Rendünk-e J>ápák
lól ajánlott, dicsért és sürgetett rendi in
tézmény, vagy pedig mús vil:í_gi rendek is 
részesültek az Apostoli Szenlszék részéről 
hasonló kivállságokban, megkülönböztető 
szeretelben . 

.Jelen dolgozalunkban felsoroljuk az 
összes lélezől vagy pedig történeti mull~l 
rendelkező. egyházilag nH:gerősilelt vilá_si 
rendet a következő szemnontok alanjún: 

1. alapítás körülménye. 2. megerősítés éve. 3. szabályai és 
elterjedtsége. 4. sze n tek, boldogok, ne,· es tagok: 

majd pedig a felsorollak alapján kimu!al.iuk Világi Rendünk 
s=ellemi, történeti és elterjedtségi elsőbbségét. A világi rendek 
tárgyalásának sorrendjében a hivatalos megerősílés évél vd
tük alapul. 

I. 1. Szent Domonkos Világi rendjénekt_(III. ord.~- Domini
ci eretlelére vonatkozó nézelek igen Pltérőek. Legtöbben a 
,,Militia Christi~ társulathól származtatják. r:apuai B. Rajmund 
dominikánus gener·ális szerint, aki a XIV. sz. :t;núsodik telébt>n 
müködött és munkáihan az akkor még meglevü. dt• ma már 
nem találhaló iratokra hivatkozik, - t'Zl az egyesüh•tet maga 
Szenl Domonk3s alapította. Az egykori források azonban Fulkó 
toulousei püspököt tartják a társulat alapítójának - mindazon
ált:tl n(m lehetetlen. hogy az éppen akkor Languedoc-ban pr<S
dikáló Domonkosnak is része volt az alapításban. -Ez a tt'stvé
rüll'l kizúr{•lag férfiakhól állolt bár nök is túmogattúk ima és 
eg~·éb jócsl'lt>kcdelek álbtl. A tcstvérüll't nem aszkl'likus alapon 
szervezkedett. hanem az Egyház vagyonúnak és tekintélyének 
visszaszerzését t űzte ki főfeladatáuL 

t2:H-ben - tehát a fprences Harmadik Rend nwgl'rősíté
se után 13 én·el, - IX. Gergely púpa megcrősíleltl' a társulatot 
az Egredil·ns herelieorum ,, kezdel ű bullájával. A lest vérüle l 
«egyrészt a f('rences biínbánórend hatására, nuísrf>szl az uralko
dá korszellem ellenállhatatlan bl'folyására»2 egy fogalmnmú ldl 
a sokkal későhb alapítolt Harmadik renddel. A domonkosok lel
ki irányílása alá tartozó világiak a fert·nces híínbúnórend pél-
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dájára szeretlek volna a domonkosokhoz hasonló élelet élni .. a 
világban. Az első rendnek akarva nem akarva át kellelt venni 
az irányílást és így fejlődött ez a lelki testvérület <<Ordo de 
poenitentia S. Dominici»-vé. 

2. Munio de Zamora domonkos generális (1285-1291) 1286 
január 27-én adja a harmadik rendnek a máig is érvényben levő 
de lényegesen enyhílelt szabályzatot és teszi egyházi szervezetté. 
Ezl a szabályt VII. Ince pápa csak 1406-ban erősíteLte m·eg 
hivatalosan . 

. A szabálv han~súlyozza a bői!öl és az önme_alagadást. 
Rendi ruhát és zsolozsmakötelezettséget (Szűz Mária kis offi
duma vagy miatyánkok) ír elő. Kötelességük törekedni az eré
nyes életre, gyakorolni az evangéliumi tanácsokat, de főhiva
lásuk a világi apostolság, amivel a multban is és a jelenben 
nagy szolgálatokal tesz az első rendnek. 

l\Iull i a dicsősé~es. EllerjedtséRe valamikor igen nagy volt. 
De Vineis Il. Frigyes császárhoz irt levelében egyként panaszko
dik a domonkos és ferences világi rendre. Különösen sokat tett 
a III. rend a rózsafüzér ájtatosság terjesztése körül. 

A domonkos harmadik rend reguláris ága is igen életképes. 
P. Laconhlirc O.P. a híres szónok alapítolt a mult század kö
zepén, dominikánus férfi rc$uláris harmadik rendet. Tanítással 
foglalkoztak egészen a francia szekularizációig, mikor is a rendet 
eltörölték . .\zóla nincs róla adatunk. 

Harmadik rendi reguláris apácák igen sokan vannak. Ma
gában az Egyesiill Allamokban hét hatalmas anyaház köré cso
_uorlosuló kongr~gációról tudunk. Lt;"inkább tanítással foglal
koznak. 

~I agyarországon 1868-b_an alakult az árpádházi Boldqg "Mar
ait ról nevezett dominikána konartt_aáció (Cong. III. Ord. S. Do
IÍlinki de beatae ~largarilae ab Hungaria.) 3 . Kőszegen. Tagjai 
öl helyen, Kőszeg. Kassa, Vasvár, Hódmezővásárhely és Velem
en foglalkoznak nagy sikl•rrel a leányifjúság tanításával és 
nevelésé,·cl. 

Az értekl•zés melyre nagyrészt támaszkodunk, sajnos nem 
hoz statisztikát. Csak annyit mond, hogy eléggé el van terjedve. 
Hl16-ban az olasz domonkos III. rendiek kétszer is tartottak 
impozáns nagygyűlést a Domonkos Rend jubileuma alkalmával. 
t n:w okl. 6-8-ig Északamerikában~ Luiswille-ben tartott ferences 
lwnnadikrendi g~·ülésPn. amel~·en nyolcszáz rl'ndi község kép
,·isl'lldtl' magúl. P. Edward H uglws O. P .feh·eteltl' a 'ferences 
és domonkos harmadikrendiPk közölli, közös front gondolatát.' 
Hogy a nag~·szerií tervel m~nn,':i1~e ~·alósíto_tták .!lJ.eg, ~ajnos~ 
nem sikeriUl me~ludnunk. 1937 JU'msapan a francmorszag1 do
InonRos rwrmadikrendiek larlofta« Párizsban nagygvülést. 

1\lagyarorszagon az 11')28-as. Kalolikus Alm~nach ... ~lell nem 
említi nwg a domonkos harmadik rendel, de mar 1916-ban sza
hálvkönvvel adlak ki számukra . .Jelenleg ugyan kevesen de szé
peri miíködrwk olt, ahol domonkos ko~ostorok vannak. 

-t. H íres, l•lőkelü emlwrek szívesl•n léplek be a domonkos 
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harm~dik rendbe. A rendhez tartozott .-két világrész tündöklü 
csillaga» szienai Szent Katalin és limai Szent Róza. Ma is több 
hiboros domonkos harmadikrendi és az volt b. e. XV. Benedek 
pápa. Az olasz ifjúság modern példaképe Pierr Giorgio Frasalii 
is buzgó· tagja volt a rendnek. 

Il. 1. Szent Agoston szabályát követtJ s=erzetesek harmadik 
rendjének5 eredetél homály fedi. 

2. Történetileg annyi bizonyos, hogy IX. Bonifác pápa 140t, 
más adatok szerint 1409-ben megengedte az ágostonrendi reme
téknek. ho,gy özvegyeket. a~szonyokat és lányokat vegyenek 
fel hannadik rendjükbe. Csak később, IV. Sixtus pápa adott 
engedélyt férfiak belépésére. 

3. Szabályaik szerint csak azokat vehették fel, akik :J5 élet
évüket betöltötték, de fogadalmat csak 40 éves korukban tehet
tek, amely elölt szabál~vszerű újoncidőt kellelt eltöltt.•niök. Zso
lozsmájuk bizonyos számú Miatyánkból és üdvözlégyből állott. 
Adventtől Karácsonyig és a rendi szentek vigiliáján és ünnepén 
böjtölniök kellett. Rendi ruhát nem viseltek, de világi ruhájuk 
alatt posztó v~gy szörköpenyt hordtak keskeny fekeh• övvel. 
Ez a hannadik rend sohasem volt jelentős. , 

Ill. 1. Szerviták vagy Sz1iz Mária szolgái lll. rendjének6 ere
detét szeretik visszavezetni a hét Szent Alapító korába, ami 
éppen nem lehetetlen. 

2. A szerviták III. rendje t 256-ban, tehát Yilági Rendünk 
afapílása után 35 évvel alakult és csak 1-t2-t-bcn t.•rősítelte meg 
V. Márton pápa. 

3. Tagjai visszavonult jótékonykodó életel folytattak. Nag~· 
elterjedtségű sohasem volt ez a rend, bár reguláris formája 
életképesebb. Falconieri S=. Julia beteg és elhagyatott nők áJ)o
iására alapította az u. n. <ullantelláta» kongrPgá<"iót. Különöst.>n 
Németországban alakult több ilyen kongregáció . .Jelt.•ntöséget 
az adott nekik, hogy 1595-ben Osztrák Ferdinánd özveg~·e Gon
zaga Katalin Anna közéjüli lépett. 

Hazánkban 1922-ben alakult szervila női kongr~gáciú. Ho_gy 
ma mit jelent a szervita harmadik rend., arra csak kön~tkcztetni 
lehet az első rend ellerjedettségéböl. (1935-hen 1500-an vnltak). 
Magyarországon Budapesten három, Egerben. Rákospalotán 1- t 
rendi községbt.>n müködnek. Sok szervlla h~trmaclikrendi van 
~(ezökövesd<•n és az Eger környéki falvakban, számuk így is 

k ,, , 7 rsa par szaz. 
·l. Az osztrák császárok, Habsburg Rudolf kh·élelévd t'gé

szen VI., nálunk III. Károlyig mindnyájan a szer\'ila lll. rcncl 
tagjai voltak. 

IV. Kármellwgyi Boldoga.~s=ony Harmadik Rcndje8 147-t
ben alakult, IV. Sixtus pápa jóváhagyásával. 

3. Kezdetben Albert jeruzsálemi pálriarcha szahályát va
gyis az els() rend szahál~·át követték. Szt. Terézia sarutlan kár
meUtái 1565 óta vezetik a III. rend t• t, aml'lvnek neve mlluk: 
aKármelhegyi Boldogasszony és .Jézusról nevez<'ll Szent Terézia 
III. rendje. 1635-ben Siralius Tivadar gcm·rális új szabályokat 
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adott. amelyet 1676-ban Jacomelli Emil generális megjavított 
és 19 fejezetre osztott. A rendbe mindkét nembeli jámbor, Szűz 
Máriát különösen tisztelő embereket lehet felvenni, akík más 
har~-adik rendnek nem tagjai, eretnekségért, EgyJJ,áz iránJi en
gedetlenségért büntetve nem voltak és akik annyi vagyonnal 
rendelkeznek, hogy nincsenek mások terhére. 

A próbaév után letett fogadalom a Boldogságos Szűz kis 
<lfficiumának mindennapos elmondását, a rena szelleme szerin
li böjtölést, napi iéi óra elmélkedést, visszavonult életet ró a 
tagokra az evangéiiumf Tanacsok követesén kfvül. Oltözetük 
barna vagy fékele 'köpeny. 

A karmelita III. rend kezdetben csak Bretagne-ban volt 
elterjedve, innen terjedt el azután Franciaország más vidékeire. 
1629-ben Portugálián át Svan~olorszásban is tér~ hódítottak. 

1702-ben keletkezett Normandiában az első reguláris női 
rend az avranchesi egyházmegyében. Igen érdekesen illesz~elték 
össze a szemlélödö életmódot tanítással és beteg~polással. Az 
.újabbak közölt 'igen nevezetes a murt ·szazad végén Berlinben 
szegény elhagyatoll gyerme~e"J:{ nevelésére._ hazi missziók tar
tására alakult Jézus Szíve kármelila nővérek kongregációja. 
(Dienerinen vom Herzen Jesu), amelynek Magyarországon is 
van hat zárdája. (Budapest, Ujpest, Pestszt.erzsébet, Pestsztlö
rinc. Megyer es Gyón. )9 

A világi rend ügyeit a káptalan intézi, itt választják elöljá
róikat is. Hazánkban öt káptalan van. A budapesti, györi, zom
bori, keszthelyi, kunszentmárloni. amelyhez vidéki csoportok 
is tartoznak. Számuk ezer körül lehel, de ezt a kis csapatot 
különösen áthatja, lelkesíti az önmegszentelödés szeretete. Igen 
'iZép szokás náluk, hogy vasárnap és ünnepnap a rendi ruhába 
öltözött rendi község együtt mondja a zsolozsmát. 

4. A kármelita III. rend büszkén számHja tagjai közé Alva
rez Katalint. és a szentéletü. tiszteletreméltó Ypes Ferencet, Ke
resztes Szl. '.János édesanyját és fivérét.. - Ujabb Jdöben híres 
lagj:.ii voltak a III. ren<lnek De Sonis Gaszlon. a «bo_nus miles 
Christi j<>Izön·l kilimletell francia lovassági tábornok. Guerin 
Lisieuxi kis Szt. Tl•réz szentéletű anyai nagybátyja, és Tosi 
milánói bíborosérsek. Az első rend szemlélödö volla, és szigorú 
szahálvai miall sohasem fog széll'S körben elterjedni ez a Rend. 

( 1 . .l!inimita Harmadik Rend10. (Ill Ord. Fr. :\linorum.) 
Alila Yúrosúhól inchtil el füg~l'tknül a minimita rendtől. 

2. Paulai Sz l. Fe ren<' esak 1.)0 l-ben szerkeszl részükre sza
hályl. amelyd 1506-ban Il. G~·ula pápa t.•rösíl meg. 

3. SzahiU~·ai szerinl eg~·szl·rií ígéreltel kötelezlék magukat 
bizonyos ájtatossági. hünhánati gyakorlatok végzésére. - E_nge
delnu:ss{atrt.•i fogacilak a minister _gl•nerálisnak. a 'rend k~rrekto
rainak. (.~ me!.!Í!.!érték .. ho~y a re1id liszlel~tél es hasznát min-
clenképpPn Plömozdílják. · 

Hencli ruhájuk lll'l11 Yoll. kh·l>lelkl-ppen csak Olasz:. Spa
n~·ol-, (as FranciiiOrszág egyl's helyein, de viselniök kelll•tl az u. 
n. ~h'llll'ntól ,, -· kl-lesomós kötélö,·et. 
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Jámbor n6k 1539-ben Toledóban reguláris III. rendi éle
tet kezdtek. Már a pápai .jóváh~gyás is kezükben vo lj,: amikor 
a minimiták olyan ellenségesen léplek fel velük szemoen, hogy 
kénytelenek voltak egyenkint más kolostorokban elhelyt•zkedni. 

A rend virágzása idején - különösen Franciaországban -
il!en sok előkelő tagja volt a III. rendnek. Hogy ma, amikor az 
I. rendnek sincs több tagja, mint 27 házban 500 szcrzt•tes. nem 
tudjuk, de következtethetünk, hogy hányún lehetnek a III. 
rendiek.ll 

VI. 2 . . 4 Tl'inilárius lll. Rendt2 (III. Onlinis SS. ·Trinitatis 
de Rt.•demplione caplivorum) l iOO kÖrül nyert hivatalos Ineg
erősílésl. 

3. A trinitárius III. rend célja segíteni az l. rendet nemes 
mup.kájában, a kereszlény fogjok kh·állásában. Errt> voll hiva
lolt még a rend kiterjedt konfralernihisa is. 

Az újoncol a próbaév után beöllöztt.'tlék a fehér-J>iros-kék 
keresztes rendi ruhába és ugyanakkor fogadalmat is tett arr<!, 
hogy a világ örömeit nu•g,·eli. lemond a helytelen önszt>retelröl,_ 
ellenáll a test és vér ösztönének, és mindcnt meglesz, ho_gy ft.•
lebarátai testi és lelki üdvét előmozdítsa. 

Vollak reguláris férfi és női trinitárius III. rt.'ndiek is. Sa
rabul Zsófia alapította P~irizsban 1702-hen azu. n. )[athuriná
kab fogadalmak és klauzura nélkül. Egyszeríí viseletük fe
lelt kék szalagon a Szent Háromság tisztt.•lelére háromszögű 
érmet hordtak. Tanítással foglalkoztak. .\ francia for1·adalom 
elsöpörte öket. · 

A trinitárius III. rend mai állaJ>oláról.st.•mmit sem tudunk. 
az l. rend is csak 48 házban 600 taggal műkö<lik. 

·L Szenlélt.•tű tagja volt a trinitárius III. rt.•ndnt.•k: Taigi 
Anna ~lária. 

VII .. -1 .llerc('dáriusnknal..·.11 a második fo~ol~·kivúlló rend
nek szintén voll III. rendjt.•. (Ill. Ord. B. ~1. V. dc ::\le•·ce<lc capli
vorum.) Ert'dt.'le homálvos. 

2. N agyon is ellt.•ilőrizhelellt.>n források szerint 121i5-hen 
Isabella Berti és 1-..'ulália Pins ala.pílotta bold. Corbal't•i Ucrnárd 
segítségével Barcelónában. Célja az első rt>nd céljának megfelc
Wen a fogolykivállás kereszlény kötelessége. Sohasem voll sok 
tagja. 

\'Il I. 1 . . \ fJn'nwnlrl'i 1\.cmorwkrl·mlnck má•· a XII. .szúzad
han voll egy harmadik •·cmllwz hasonló lt.•slvérüll'lt·. amely 
azonhan nem voll nagyjt>lcntöségií.15 

2. 1751-ben ('rősítelte meg a p•·emontrci III. rt.•ndel XIV. 
Bent>dck tnipa.ts Különösebh(•n ez scm tt.•rjedl cl, bá1· napjaink
ban Belgiumban t.•lég szép számmal vannak. Prt.•nwntrl'i rt.•gu
ris III. rendi női apá<"ák Boldogasszony Lt•ányai haz<ínkhan is 
megtdepedtek a n•szprém megyl'i Külsövaton, ahol tanítással 
foglalkoznak. Világi III. rend nines hazánkhan.t7 

IX. Szenl Bem•dek Rl'ndjéneJ( szintén vannak IlL rl'ndi tag
jai. az u. n. oblátusok és obláták .. \z intézmén~· ert>dt.•tt.• ,·issza-
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nyúlik a XI. sz.-ba,1s de hivatalosan csak 1871.;ben lett III. 
renddé nyilvánílva. 

2. Az eredeli cél bencés alapon álló lelki testvériség, ima
egyesülel voll, és csak legújabban működnek a világi apostolság 
terén azonban mégis legtöbbet a liturgia terjesztése és népszerű
sítése körül tesznek. 

Hazánkban több helyen működnek oblátusok Tagjai leg
inkább a művelt úri körökből valók. Magyar reguláris obláta 
kongregáció alakult 1928-ban ,,szt. Benedek le.ányai» néven, 
Hanauer István főpásztori jóváhagyásával. A tisza4Jfalusi ta
nyaközpontban most készül hatalmas templomuk és anyaházuk. 
K ülföldön igen sok a reguláris női kongregáció. örökimádással 
és tanítással foglalkoznak. · 

Szorosan véve nem III. rendi intézmény, de igen hasonlít 
hozzá Schlachta Margil alapítása, a «Szociális Testvérek Tár
sasága». Több száz tagja bencés szabálv szerint munkálkodik öt 
országban, (Amerikában is) a kor szociális igazságtalanságának 
enyhílésén. N agy jövő áll a társulat előtt. Világi tagozata az 
u. n. Teslvérszövetség. 

Az eddig mondottakból láthatjuk, hogy ugyan más rendek
nek is van III. rendje, jelentős~g do!gában, különösen Magyar
országon egyik sem közeliti meg világi Rendünket Elemezzük 
mi ennek a közvetlen oka az előbbemlített hármas szempont 
alapján. 

Szellemi elsőbbség. A világi rend szelleme mindenkor fQgg
vénye az elsi.i rend szellemének. A világi rend az első renddel 
áll vag~· bukik. Ha az első rend virágzó, hatalmas, életerős, 
ilyen világi rendje is. A domonkos világi rend hanyatlását az 
első rend sokszázados üldözése okozza. A XVL sz. végén a pro
lestantizmus és a török karöltve pusztítja Rendünket Ered
mény: a Világi Rend szinte leljesen kivész. Csak a béke ideje 
alkalmas szern•ző, rendi szellem m~gkedveltető munkára . 

.\z I. rend az önml•gsz<>ntelés végcélján kivül közelebbi célt 
tűz világi rendje elé, amely mindenben megfelel az l. rend ál
talános eéljának. Minél kisszerűbb, szűkméretűbb ez a cél. ~·n
nál kevésbbé számíthat egyetemes 'érdeklődésre. Bizonyos meg
kötések is alkalmatlanná tesznek harmadik rendeket széleskörű 
elll·rjedésre. PI. az ágostonos III. rend belépési korhatára, a }{ár
melita III. rend megerőltető aszketikus gyakorlatai, stb. 

:\" emesak az I. rend célja, hanem aktiv illelve kontemplatív 
mivolla is kiütközik világi rendjében. ~lind(•n világi rend eélja 
az önmegszentelödés. és a kegyelmi élet megkönnyítése. Világi 
Hendünk és a tesh·ér Domonkos rend közelebbi célja egyetemes_. 
9-lforJó. kalolikus cselekvé.r,;, szociáli~'l. karitatív, hitéleli téren. A 
trinitárius és a mercl'<lárius világi rend már egy részlegesebb 
célt a ken·sztény foglvok kivállását és gondozását valósítja meg . 
.\ ~inimila világi re'nd szinle érdeks::övelségi alapon az dsö 
r·end támogatását. hasznának és tisztdetének előmozdítását is
nwri célj~inak. .-\ L(•gméllósúgosabb Oltáriszentség kullw~zúnak 
szolgálaláha szegődik a prl'monlrei világi rend, míg a bencés 
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-oblálusok a liturgikus mozgalom lerjesztésén fáradoznak. A 
szervita világi rend a visszavonult élet jópéldájával és némi 
jótékonykodással alakítja élelét a Hét szent Alapító szandéka 
szerint. Egészen aszkélikus célt valósít meg a kármelita világi 
rend: törekvés a világban elérhető legnagyobb tökéletességre, 
ima és egyébb jámbor rendi gyakorlatok állal. 

Mindezekből láthatjuk, hogy Világi Rendünk a vílági ren
dek változatos csoportjában méltán foglalja el a pápáktól neki 
szánt első helyet, mert a mixta religio alapján állva egyenlően 
fontosnak tartja az aszkétikus célok mellelt a világi apostolság, 
szociális gondolkodás és gondoskodás messzemenően tá!sada
lomalakiló tényezőit. Ennek az általános, alakítható s számára 
minden korban időszerűségel adó szellemnek köszönhető, hogy 
Yilági Rendünk a multban, -és ha akarjuk, - a jövőben is 
a Regula követelményei által átformálja az egyént, átalakítja a 
c~aládi életet. közelebbhozza egymáshoz a társadalmi osztályo
kat. De nemcsak közelebbhozza .• hanem mea. is szenteli a tár
sadalmat azzal. ho~ megszerelteti a néppel az imádságot, az 
Istennek tetsző életet és ráébreszti ennek a hamisítatlan keresz
tény életnek végtelen örömeire. 

Törléneli elsőbbség. Büszkén mondhatjuk Szenl Ferenc 
Atyánkat a világi rendek szerzőjének abban az értelemben, hogy 
hasonló intézmények közül legnagyobb fejlődést az általa alapí
tolt intézménY ért el. Az ő intézménvél nevezték dőször har
madik rendnl:k és a ft>rences Yilági Rendet hagyták először jó,·á 
mint harmadik rendl'l. (Coronata.) A rendalapítók közül bebi
zonyHhalólag csak Szent Ferenc Atyánk és Paulai Szent Ferenc 
(minimita) alapítolt harmadik rendt>t. A többi rend jóval későb~, 
azért csalolt férfi és nöi tagozatához világi rendet is. mert ész
revette nagy fontosságát és felbecsüllwtelll'n használ. 

Tanulmányaink fol~·amán gondosan kerpslük a más harma
dik rendl•krc vonatkozó pápai diesérő n~·ilalkozalokal, de a 
megerősílö bullákon kívül egyáltalán nem tai:"Junk ilyenekeL és 
maguk sem hivatkoznak ezekre. Érthető ez. mert a XYIII. és 
XIX. sz. válságait csak a mi Harmadik Rendünk élle túl és esak 
ez a Világi Rend nyújtolt biztosítékot arra .. hogy a régi ösvé
nyen új, fial<ilos erő\·el és hévvel valósítja meg azt amire a 
pápák annyira alkalmasnak és méltónak találták. 

Elterjedeliségi el.~őhlnu:g. :;\z I. rend dtcrlt>dcltségéb{)l jo
gosan és az clöhh mondoltak alapj<ln. m·m min<l('n ok 11elkül 
l~öYelkezlethelünk a III. rt>nd elterjt·dctlségére. llozzá,·ető·~::\e-;en 
Játhaltuk a többi III. rend elterjedetlségél. A mi Viláqi R(.•tHiünk 
melletl beszéljenek a számok.19 1940-ben 1.i52.-l2i világi t-s 
71.754 reh'l.lláris tag_fa voll Világi rendünknek (A kapucinusokat 
és minorilákat nem számítottuk bl'le.j Hazánkban a visszacsatolt 
·lerületekel is beszámítva 18,257 tagja van, amelyh{)) pro\·inciánk 
13.000~ a Slefanilák 2;j30-at, a :\Jariánusok 222i-et. n :\Jinori!a 
testvérek 503-al vezetnek. (Kapucinusok?) 

Provinciánknak házaink sokaságúl alapul \·éve , :l3~ minl
C!.t,Y 30.000 világi rendh·el kellene rendl'lkeznie. ami cg~· kis erő-
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feszU.éssel, lelkes munkával sikerülne. Belgiumban minden 153:. 
'ik. Q laszorsz-ágban niinden 154-ik,' Magyarorsz~gon kb. minden 
-187-ik katolikus, Világi Rendünk tagja. Ha majd minden 100 
katolikusra legalább egy Világi rendi esik, akkor elmondhatjuk, 
h~y tettünk valamit Vil~gi Rendünkér~.,. ez pedig annyit jelent, 
hogy a rendtagok mai számát mintegy meg kell ötszörözni. 

* * * 
Más rendek egyébb társulataik és á_jtatosságaik révén is tud·-

ják sugározni szellem üket, pl. a domonkosok ·Rózsafüzéi:, Credo, 
kármeliták Skapuláré, szcrviták Fá.idalmas Szűz tiszteletével 
stb., a mi Rendünk csak a Világi Rend és egészséges Szent An
~al tisztelet terjesztésével kapcsolhatja be szellemébe a világia
kat. Egy 1726-ban kiadott gyöngyösi imakönyv «Két gyümölcsö
ző olajfák»-nak nevezi a Világi Rendet és a Szent Antal testvé
rületet. - Igen, gyümölcsöző olajfa a Világi Rend, mert akit 
általa Rendünkhöz kapcsolunk és részesévé tesszük mindannak~ 
ami a mi életünkben szent, eszményi és csodálatos., az a meg
osztott lelki, szellemi kincsekért cserébe adja szívét ra_gaszko
dását és minden tchetségét. 

Szent Ferenc Atyánk bölcsessége hét évszázaddal ezelőtt 
kezünkbe adott egy vékony, háromcsomós kötelet, nogy híd Je
.gyen köztünk és a világ között, hogy vele Rendünkhöz kössük a 
világot; adott nekünk barna habitusdarabot, hogy akik nem ·vi
sellwtik test szerint. visel,jék lélek szerint, bilincsként, az örök 
élet bilincseként. Éljünk örökségünkkel szóljunk mellette:. dol-
gozzunk érte! Fr. Hetény. 

FOHHAs~n;~KAK: Karcsú .-\. Arzén: A szcrzetcsrendek egye:emes lör
lénclc, különös tekinleltel ~l<~gyar és Erdélyországi léi~lllapotjukra. Pest. 186S. 
I.V. kl. Dr. Ilonál Sándor O.P.: A Szcnl Domonkos rend mullj~íhM és 
jelcnébül. lUHi. l\loln{u- ~lártan O.P.: A harmadrend és a domonkosok Ye
zelésc alall álló társulatok. Kalolikus Almanach. 1928. Franciscan Al
manach. tn:n 

l) :\loln:ír i. m. 3nti o. Karcsú: Il. Iü. 131. o. 
:.? ; :\Ioln~ír i. m. 309. o. · 
:1 1 :\lolnúr i. m. 3 tn. o. Kat. Almanach 1928. 
! , Francis('an Almanach Hl37. J:agL' =>-l:l--ll. o . 
. ; Karcsú 11. ti-l. o. 
4I 1\.at•esú II. 181. o. 

Kal. ,.\lmanach HI2K 
' 1\.an·sú II. Jjl. o. 
:• Ka t. .-\ lmanach 1 !l2K 
1u Karesú II. t 111. o. 
11 Francisean Almanach t 93 i. 
1~ l Karcsil I. 2 i ü. 
13 ~ Sch ü lz. :-;zen ld.- é!clL• III. o. 
11) Karcsil I. 281). 
15 llolzapfd: :\lanualc. 5!1 l. pag. 
1~ · Coronata. 
1;. Szl'nt ~oJ'h('J'I lc~ínvai és az Euchal'isztilms éll'l. Gödöllő. 1938. 12. " 
1e ~l:u·x-Billit•i: ,.\ kal~>lilms Egyh:íz története. 38S. o. 
~~ .\ela Ordinis Frairum ~linomnt. 1!111. múrc. 
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Jul. 1. Hlirom fiatal pálet· és tizenhét tesl\·érünk t:h·o-
wtt ma el, hogy a budapcsli lelkészlanl'ol~·amon «adja meg 

Q!ll_._ la császárnak, ami a csúszát-é,. Husz vidám m·c; husz fiatal 
magyar. Érezni lehet, hogy a ferences ruha alatt is menY'" 
nyire ma~·at· szh· dobog. 

Jul 8-9. Egymásután érkezne!~ vissza az clsömis~s 
kisatyák. Még ott érezni rajluk a szülöi olthon melegét, 
mégis örömmel jönnek, hogy mindent megtegyenek azét·l a 
Rendért, mely őket ilyen boldoggá tette. 

Júl. 11. A régi szereleltel fogadtuk Szalt-z atyát, ,·olt 
1\lagiszlerünket, aki nagy érdekességgel mesélte el amerikai 
élményeit. 1\li.ntha most is a régi mosolygós Mcsterünk 
lenne még ... 

Júl. 15. Ma búcsúzolt el lőlünk Imre atya, tark>má
nyunk legfiatalabb pálere, akit Föalyánk Siklósra helye
zett. Kívánunk kitartást lelküsmereles munkájában. 

Júl. 16-án veU búcsút a teológiától fialal lanárunk. 
Menyhért Atya. Köszönet munkájáérl és egyben sok sikert kívánunk továb-. 
bi tudományos kut.atásához. . 

Kirándulás a solymosi tóhoz. Egész nap fürdés. Különösen hosszú 
volt a zuhanyozás. A zuhanyt a magasságos egek szolgáltatlák. 

Júl. 19. Magiszter Atyánk hazatért nyári lálo}{alásáról. Az idő is. meg 
az érzelmek is változók. 

Szent Vince napjá .. Teológiánk kis ének~ával és papi segédlettlel emel-' 
te a vincés kedvesnővérek ünnepi hangulalát A szereleltel adott izes fala~ 
tokért őszinte köszönetet mondunk. 

Júl. 21. Első katona a láthatáron. Egészen váratlanul ért bennünkel 
Mihály Atya hazalátogatása az Akadémiáról. Nagy kiváncsisággal és sok 
megértéssel hallgalluk beszámolójál a barát-lanfolyamisták életéről, nehéz
ségeiről. 

Júl. 25. A testvér-Rendtartomány egyik elsöé,-es papnövendékt>, Cs.ongor 
testvér, látogatott le hozzánk a Mátráhói s másnap - mint utóbb levelében 
bevallotta - egy kertünk fájáról megőrzött barackmaggal távozott. Ezt a kis 
magot azután a legnemesebb szándékkal ültette el szombalhelyi kolostoruk 
kertjében Keljen ki a maghól az életi a zöldelő ele\-en élet! Tegye lüktelövé 
a két rendtartománynak egyre jobban összefonódó ,·éráramát. Közös a cé
lunk: ferences élet. 

Júl. 23. Megérkezik két új lektor atyánk: P. Odiló és P. Lúciusz. Kér
jük. osszák ki bö\-en közöttünk szellemi kincseikt.•l! 

Jül. 28. Kettős ünnep. Nem a hangok csengése, nem a zt.•nész-l<'stvérek 
játéka, hanem negy,·enkét kispap imája jelzi, hogy Akos és Ince leldor 
Atyánknak névünnepe van. Isten tartsa öket még nag_von sokáig a ferences 
tudományos élet javára és a mi emelésünkre l 

Júl. 28-aug. 1. A legszebb nyári napokal a szenll~úti Szüzanyánál 
töltöttük. 28-án zarándokoltunk oda és öl napon ket-eszt ül t"· h CLlük a mát
raj erdők szépséhreil, meg Pongrác Atyának szíves vendéglátását Szivböl 
köszönjük! - S még közben a Föatya is megét·kezett. Kcllt.•mesen töhöltük 
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el az idüt. Visszafelé azután a legelsiS keresztig elkisért bennünket. Ott 
.áldást adott és t.•zzel az áldással, máriásabb lélekkel indultunk Gyöngy6s 
felé. 

Aug. 2 . .\ mi ünnepünk. A búcsúnyerés nagy ünnepe. Kitárt kezekkel 
esdt>klünk a purgatórium lelkeiérl. 

Aug. 3. Már reggel óla készültünk a bud·apesti tanfolyamisták. foga
d{lsára. Mindent megtettünk amit meg:ehettünk - ferences szereletlel. Dél
felé azután hat gépkocsi gördült a rendház udvarára. Körülbelül százhuszan 
voltak vendébreink. Persze nagy örömmel üdvözöltük a többiek között husz 
lestvérünket is. Megnézlék a rendházat, megebédellek, s már indultak is 
tovább. < 

Este érkezett meg hozzánk a Rómából szünidőre hazatért Julián Atya, 
s csaknem két hetet töltött itt, ahová - reméljük - pár esztendő mulva 
mint széleslátókörü leklor atya jön majd vissza. 

Aug. ti. IWrnardin Atya jött el közénk. A rossz idő megakadályozta ugyan 
kir{mdulási ten·ét, de az ajándékot igy is megkaptuk, melyért hálás kö
szönetet mondunk. 

Ugyancsak ma üdvözölhettük szerény körünkD&.: Szalocq Pelbárt Atyát, 
az cslltergomi ferences kollégium igazgatóját. 

Aug. i 1. Kirándulás Solymosra - utóljb. b ldc5 ncsmrll, a 16 vize 
méginkább! 

Aug. 12. Gollfried .\tya sok új benyomással érkezik meg Atkárról, első 
kiszállásáróL 

Aug. 13. Oszkár Atya és Helény t. ma utaztak föl Budapestre, kórházi 
vizsgálatra. Testvéri imánk kiséri őket. 

Aug. 22~n megkezdjük a nagytakarítást, hogy mindenült a jóleső tisz
súg és rendezettség fogadja majd katona-testvéreinket. 

Aug. 23. Ma indult el Alajos Atya, a Főiskola énektanára Budapestre, 
hogy meglegye a szükséges lépésekel a Zenemüvészeti Főisirola fölvételi 
vizsgájához. mindenki nagy várakozással lekint a fiatal ferences Atya mü
ködése elé. Sok tartalommal várjuk visszal 

Megérkt•zik Honor Atya. Legyen gyöngyösi müködése o!yan hosszú, 
minl () maga. ' 

Aug. 30. Hajnalban megérkeznek a katonák. Délig csönd. Délben ~yo0lc 
,·olt katona már ott térdel az úr Jézus előtt, hogy megújilsa fogadalmait, 
mely már tegnap lejárt. cPro duobus mensibús.>) Mennyi lelki örömet tar
togal az ö számukra Szt. Ferenc Atyánk ünnepe. 

Vacsora előtt köszöntöttük N~méllóságú és Főtisztelendő Uzdóczy. 
Zadravecz István ferences püspök Atyánkat, aki a Mátráhói jött le hozzánk, 
ahol új, modern kápolnánkat szentelte föl. - Ma.syarok N~asszo~ya 
tiszleletére. 

Szept. 9. "Veni Sancte Spiritu!> . . . . tölts el szerelettel, franciskánus 
~Zl'n·tcltt•l, dl' add nekünk a tudomány halalmas ajándél.:ál is, melyet any
nyi nagy · elődünknek oly bő kezűen nyújtottá!. - mondta Föatyánk az ün
nepélyes nagymise végén. 

u. e. n ó-kor Tartományfőnök Atyánk személyesen nyitja meg az új 
.tanévet. Köszönti Marcellin Lektor Atyát, Róma neveltjét, s •ex intimo 
corde suo, a legszeb h eredményt kivánja az újólag visszatért két atyának: 
P. Odilónak és P. Luciusznak Jobbját igéri minden konioly törekvéshez. 
Munk.ára buzdít és többször visszatér a gondolatra: ePogalommá tenni Gyön
gyöst a mab'Yar tudományos élet számára». 

Szt·pt. 10 . .Mátra. Ltolsó kirándulásunk Mosl a katonák is velünk van
nak. A Füatya is ill van közöttünk Kedves fiai között. Imádkozunk az 
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új kápolnában. Otl térdelnek közöttünk a vend~atyák: P. Mátyás, Juli~in és 
P. Maximusz. valamint Házfőnök A~a és Luciusz Aly:ink. Az idő pompás. 
Hamar sötétedik s így - szokásunk ellenére - mégis a kisvasuton ckény
szerülünk» hazautazni. 

Szept. '16. c~ljen ű! .. » P. Ciprhin, Kormánytanácsos és nekünk leklo1· 
Atyánk. Szívünk ragaszkodása is benne játszott a _zenekar köszöntőjében. 

Szept. 18. Köszönjük Magiszter Atyánk szel'·etetének legújabb, meg
nyilvánulás;it, az új gramatonos rádiókészüléket A rádió kinilasztás{u-ól 
elég csak azt mondani: Magiszter Atyánk ízlése. Meg ]{ell é1·tení'mk az élet 
fejlödését. _ 

Szeptember második feléhen egyre szól a csengő; az egyes tantermek) e:t 
Z{'nészek, énekesek, no meg bcmondók gyakorolnak. Hadd ismerje meg a 
világ a rádión keresztül is· rejtett életünket. 

Szept. 20. A magyar ifjúság szeretö atyja, Ft. Lantos Kiss Antal, a 
teológusok nagy érdeklődése közben tartolla meg ~-,ryakorlati előadását. Az 
ifjúság gyóritatás;inak kérdéscit fejlegelle - nagy tapasztalattal. Előadisa 
után ezeket írta jegyzőkönyvünkbe: cA hivatására felkészülö ifjúságvezető 
ne felejtse el ezt a gondolatot. l\lit használ az embereknek, ha az egész 
magyar ifjúságot megnyeri is - míg saját lelkének kárát vallja .• 

Szept. 28. Kilenc testvérünk egy hétn• a lélek magányába vonult visz
sza., s föltelte magáhan a ké1-désl: ki akarok-e tariani halálomig Sz t. F.erene 
szelleme mellett? - Istenem! -- alig átgondolható szó: örökre! .Milyen fe
rences voltam eddig, s milyen akarok lenni ezután·? - tette föl a kérdést 
P. Magiszt{'r az első kél elmélkedésben. A vá!aszok a lelkek mélyén szü-
lettek meg . . 

Szept. 30. Régen várt nap. A magya1· rádió kiküklöLci hanglemezre v~·
szik életünket. 2\legszólal a lélek, tudomán~·, a ze:te, az ének. kél sz óv al: a 
ft•rences élet. Itt van köztünk Főalyánk is .. \ lemez forog. Budinszky mérnök 
úr kellemes barilonját most a maga élő-ele,·enségéhen élwzhetjük. .\m a 
félóra gyo1·san letelik s «a játék vé~rel é1·.• 

Okt. 1. Lipót Atya bt•mulatkozik. A fogadalmazók érzik: ez ;.IZ l'lllbcr 
szinte leheli Szt. Ferenc szellemél! 

I>. u. 3 óra 30 perc. :\lost az egysze1· ma .. qunkat hallgatjuk .. \ltalános a 
dt•rü, miko1· nem ismerünk egymás hangjára. - A r:ídión keresztül hizonyá
'la sok magyar szívbcn talált visszhan_gra Szt. Ferenc Atyánk öröl•szép 
Naphimnusza. 

Okt. 3. Cnnepi óra Szt. Jeromos tisztt'leléi·e. Zsigmond leklor At~·a díi
adása nyitja meg a müsort: A bihlikusok ft•jedelme címen. Ctána Semjén 
l. a szt. · Irás és a pap viswnyát ismerteti. :\Iajd P. Oszkár szavalja el a 
22. zsoltárt (Sik S. ford.) Végül Csalla t. Q.,!vassa föl mé~ dolgvzaiát: Ta
nuskodik-e az 0-szövelség Kris.ztus megteslesülé~ének téqyéhcn és ·mié1·t . -
jében'! - .\ megjelent Lektor Atyánkon kívül LiJJÓL Atya is hó:lolt jelenlé
lével a Szenlír:ís n~y Szentjé1wk. 

Old. ·1. f'nncp. ::\lindcn :trt· ra.~yog. Hogyne! llhzen Szt . .-\tyánk é:,:bct.ho
yoz:'tsúnak cmlékéi üljük. J>c ugyancsak ma nyomta r:i a jó lsten kilenc 
fialal le\·ila lelkérc az ürül~ eljegyzés lel~ülclt•zii csúkjút. Egészt.'n lstl.!nncl\ 
élni! Elégő tömjén az ls len olhírán: Albert l. ~ eszlor t. Pla:on 1. Géza t. 
Szörény t. Zoltán t. K01·nél és Konrád testvérei~. •Dominus det eis per
severentiam finalern!, 

Okt. 5 . .\ rendház eLédlőjéhen, a n~·olcad másotlik napjún I"endezliik 
meg díszgyűlésünket szt. Rendalapítónk tiszleletérl', melynd~ müsonin a kö
vetkező számok szercpelfck: 1. P. Szabó PolikárpO.F.::\1.: Hegina coeli pau
perum. (f.nekkar.) 2. Szt. Ferenc Iitka. - Cnnepi beszéd Gollfrid .\ly{ttól. 
J. A búcsúzó Szent. Képek Szl. Ft•renc életéből. Osszcl~ölő szöveget m"lnll 
Vid Atya, a költeményeket előadja Kornél l. 4. Haydin: Szcrenád. (Vo-
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nósni6gyes.) 5. ~al t. telolvasása Ferences ör6ka6giinkr61. 6. Zoltm l 
adja el6 Hat .korsó c. kölllemén,.St. 7. Mécs-Halmos: Fényt hagyni ..• (A F6-
iakola Cecilia-kara). 8. Be~jez6sO.l Húf6Íl6k At,y4nk Szt. FeiS.c uellem6aek 
á~ buzditott bennünket. - El6ad.Asunkat bal atya 6s ugyanannyi 118-
g(t6 testvér hallgatta végig. 

Okt. 7. A tanílis szünetel - a klerikus szdretel A jó napos id6 1De36r
Jelte 6s ~(tette a fürt6lret, a fOrtök pedig a mi cnapunkab:. 

·Fr. Kornll, krónikú. 

' Kedves Olvasóinknak 
szereteuel ajánljuk. a követked kön~eket: 

A CYÖNGYÖSI FERENCES KÖNYVEKBŐL 1 

l. P. dr. Ual6 Ákoe. O •. F. 11.: A Fereaen lakola ~ell 
pNbléaaál (l 4. P) · . 

2. P.Jt&üc Kelem-. O. F. M.: A k.....ny -.yw.ak ~(4 P) 
4. P. dr. Dba laCe, O.F.II.: A lét easaa6je B. Bau Seotaa na~. 
5. P. Schrotty P61, O.F.M.: As Cr aapjiL · 
3. P. dr. Nau Koaataatia O.F~: A .....,_ btoUk. ..,..... -d 

ulaataL 
6/L P. dr. N6metb Laciaa O.F.M.: A fereaeea read-wty takélete•'P. 
6/U. P. dr. Dúa Ince O.F.M.. A fennereD41 él&.óftl nyert ldftltúpl. 
7. P. dr. Zelltd Ilucellin O.F.M.. llueellbal A•••••l de ClariMiaalaao 

teetlmoalwa. 
A uun iLET I'EBBNCES IIBSTEIIEIB6L 1 

l. Suat Boaa....aan- D6m L: A Wek. á.,.. &tea._ (2 P). c..k bll· 
eaeledles mG•elt otn.6 ria6re. . 

2. Merer v.-llúiaf6ldi L.: s.-t a.-ftatára ~r1a-. .-... 
tU (1'20 P) 

3. S..t Boaa••tan-TareiÚal.y A.: A IIWI.e-éa kU dbe (1'-P) 
4. 11U6D6i Jabb-Gü G.: A .....a ..ntnob (l•SOP) 
s. s..t1 O..: Pldloa-. Ka~ fen8ces biauaaaok (2 P) 
6. S...t Boaa.eatan-G61 G.1 ••Hptek a lelke....a. Soliloqallu. 

(l P) 
P. dr. Dúa Ince 1 1'•••- Mt..éM (!'SO P) 

A könyvek megrendelbetA kiad6hivatalank útjm. 

Összegyúlt íróasztalán a munka ? 
Sok az imivalóJa? 

IlltuayUN ....w}M á ..., .. 

modnn laordozlaat6 uafY Irodai fr6gép« l 
m•ayl• felt~telekkel! He.húhaU e~.! 

KérJen ajánlatot : 

Vajda Zoltán ~6zser 
fnc~P ~· •da•l'C~P ker•kedl e~pll. 

IU•pe•t, Klapka-u. 3/ a. Telelon : 142-103. 
Hamdit llpll magGB efron cserll.". 6e l 

Felelős kiadó: Hittudományi Főiskola Gyöngyös. 
Kaplaztrén-Nyomda. Vic. Felel& üzemvezet6: Farkaas Kirob'. 
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