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MDDYAH UMBRIA 
A FERENCES KAPISZTRÁN-RENDTARTOMÁNY IFJÚSÁGÁNAK 
J::vNJo~GYEDES FOLYÓIRATA.- SZERKESZTIK: A GYÖNGYÖSI Tf!:OLÓGUSOK 

(}uhilatel 
rafúhan ÜJ'lJ('/1l/('ziink, amikor a hódo/6 liszleld jcyyébcn 

(1(/Ú::unk a juhilálú kN nagy s::erzclcsrendnek: S::,(•nl Dérnál 
nyolcs::ú::l~l'es t~S 1\.alazanci Szenl .!6zs('f húroms::ázéves Rcn'l
ihJCk. S::ámunkra nem ('SllJUÍn kn/slíség ez az adó::,ú.s, hanem 
;f:: öss::l'jonöcllí h·::h·wkkd s::íuek szembcné::,ése, a clairuau:-d 
'tllílal, az ass::is::i s::erdl'l t~s a kala::,anci jámbor:dg ('[j!jb(•dob
{J(mtí la /ál ko::á:w. Jlc•gbecs iilt~.w· t~s meg köszönése a nníl k a mun-
1:únak. amely S::cnl lkrnúf t's S:enl .lá:sef lelkéb()/ nwnkál
!a (/ j!'l'f'/1('"S s:cllemef cm: JJrisiís FrirJ!Jl'S, J]ijJ'r"jcz .in/ul: 
Sl'!liil: . \n/al t~s IJ!Ilanyi (;!JÓI'f/!1 a/koi<) lelkhz kere.r1:fiil . 

. \ qylingw'jsf f('rcnces /('o/líuwwk S:enl llonw'c·nlura P.gy
/l(í::irodalmi /s/,·olrí;a !.lJ'J'!. dl'c:•mhu· 17-én lurfoll yyfílésén níl-
1:! h· Juíltíjúl a kN ;W(I!J Rendelel s:cmbt·n, (l/nikor ;s:ení !Jernúf'
J;ak t~s Jútluzand S=l'nl .!6:sefnck, s bcnniik a kél Rend naqy 

s:d/t'mdnek w/r):otl. 
1\.íPúnjuk, dc le.~ll'l;l'i meleqséggcl, hom! a nyolcs:á.:(~tws 

·lut·c•rc· d ardcrc·· n:rl:tminl a hríroms:ú:h•cs <<Omniu ad 
ma i us fJ i e l u l is i n c r:· m i' n lu m , erül suyárzó jelmondrilok 
:::ífsú/,· !onríbb S:enl /lernúl {s .'-,':·'·nl .ltí:scf mai ibinak [,·/kél;' 
f'r:r'ídit~!.- meq a t•iltíqun .\twíik l1lkt~nl'l; [Jillincís l'lt(!!J(}tJtÍSCl t~s 
s:dlt·nu'ik l'f'l'l.íjt'n!JNJ('/l lis:lu/jon lll('!J a m"i Pilág ::,avaros ar

,·ulala. 
Tt·slvt~rd;! S:cnl .\lapílúi/ok s:ellcménck 1·elclek cgyüll 

/f()dol 

a fj lj Öl U/lj cQ'Ji f ('f'ffl_el'J if' j-ÚJ áfj. 
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'.-:~· : . 
í··: .. JI magyar ferences hitszónok 

szellemi arcképe. 

~em ésszerű-t•. ha élelbt•állílottságunkhoz méltú eszményt 
keresve a magyar ferences hitszónok szellemi an~képét akarjuk 
magunknak tnegrajzolni ·? 

Nem a részlt•lekhe elveszi) árnyalali finomság. csak a lé
nyegl'st kidomborító jellemző vonások kellenek Ill'künk! A min
denki elé odaállíthaló eszményi alak szellemi és lelki tulajdon
ságainak, adottságainak, heid<>gzdtségének és g~·akorlali maga
tartásának összhangzó kifejezésre juttatását keressük. 

.\ kívánt képnek a három alkotó fogalom: hitszónok, fl'ren
t'es l>s magyar bogozilsával 1ön·kszünk hirlokitha jutni. Búr 
alig mentesülünk íg~· az alan.Yisúg hd'ol,vásútúl, mégis megvan 
az a nagy előn~·, hog~· últalánoshoz, l'szmén~·ihcz jutunk. 

Feladatunk 1negoldása nehéz így. nll'rl: a) A kimondoltan 
nagy s zónoki lehetségek is a szónokok jl'll<'mzö vonúsain kh·ül 
még igen sok. a szónolwk viiágál sziiwssé tevü egyéni inmúsok
kal rendelkeznek. h·· Sok:1khan az emheri gyarlóság folytán 
heúllotl kiforratlansúg csak Jl-llwmaradt l'gyéniségekel l'l'l'U
ménvezl'll. c) Prédikiilni hallunk oh·anolwl is. akiknek Istt'n :: 
szónoklás tchl'lségéhi)l ,·ajmi kevesel juttatott. · 

Elég dolog al~adna tchút még aldwr is. ha a :szúnokok vi
l:lgáhan mindcn pszményi megkülönhüztelés nélkül esupún eg' 
síkon akarnánk esoportosíliisl cszküzölni. Ezl-rl PWr·e ht· kell 
vallani. hog~· csak a sajiitosan cg~·éni von:ísokl~al n•Julelkezi; 
pszményi al:1 k nwgrajzol:ísa minden ki l ldell-gílií crcclménnyci 
~llig kccspglel. 

Hogy ml>gis hizakodva nézhctünl~ a kl-rclés <>lé. anna!~ m:l
~yarúzata az. hogy okoskodásunk nem ll-gvárként i·pül fpJ: 
-...zi! :í nl alap nl-Ikül. .\bppillérckül a kön·l kl'ZÖ cszmdullatú

":. .. ok szolgálnak: 
A :\Ükor l'er-Pnccs lelki'élPlünkcl gondolkodó rÍ:tgy,jaink lu

domúnyos rcndszn·ükhcn l'cldolgozták és a fercnc<'s észjárást az 
akarat-ch·iség t•lmélcléhcn kön·onalazliil~, akkor C"iak e mindPnl 
Ufcjczö szerál'ikus élcllcrn·l: X<>m arr:1 hh'attunk, hogy esal~ 
magunknak éljünk~ hanem: ho_gy másoknal~ is hasznú1·a le
g~·ünk! · - Y<'lték alapul. 

\'cm 1whéz ezutún úgy naggyiihúl az örök ig:tzsiigok szl'm
iéleléhl'n l-lií. :1 héísi l'r{·n~·ekd szokúsúY~Í {e,·éí. ma,gút l'l'll'jln· 
prédikúlú fcn'IH'l'St -- ld élelten·l-t a ,·úil:tllwzú szl'rl'ld jeg,n'• 
l1en igypkszik nwgvalúsílani. - ell(épzl•lni. 

B' Ehnélkt•désünk megalapozolls:íg:íban és hclycsség{·hen 
Ycl<>tt hitünk még a7.on a híztató gondolal-alappilléren is nyug
:-zik hogy nlinden Predmény a létl'sílő ok léttartalmúnak vi.ssza
l ükrüződésc és így bl'lőll· visszakövetkezlelhetünk annak mi
Yollár·a. ~lúr·pedig remblapílú SzPnl Atyánl~ rendszabályunk 
kilt•ru·edik fl•jt•zptében és sok mús elöltünk tekintéllyel hir,·, 
egyén az t•szményi ft•rclll'l'S hilszónoklást eléggé körvonalazták. 
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~li könnyebb tehát, mint emögé létesítő okként 
eszményi hitszónokot, ki azt a maga teljes valóságában közén 
is tudja hozni? · 

Rendszabályunk kilencedik fejezetében ez van: «Intem és 
~uzdítom is a hitszónokokat, hogy mikor az Isten igéjét hirde
lik. _legyen bes_zédük értelmes és szemérmes, szolgáljon .a nép 
~elk1 hasznára, ha a bűnről és erényről .. a büntelésről és ·a 
J LLlalomról röviden prédikálnak, mert az úr is röYid példabeszé 
dekkel tanítoU a földön.), · . 

Közvetlenül ezzel Szeráfi Atyánk csa~ az eszményi feren
ee~ hilszónoklás jellemző vonásait jelölte meg, de közvetve meg
raJzolta a ferences hitszónok szellemi arcképét is. Az eszményi 
rcrences hitszónoklás jellemzo vonásai: 1. egyszerűs~g a nyelv
heu - legyen a beszédtük értelmes és szemérmes», 2. gyakor
Ialiassúg - szeBgáljon a nép lelki hasznára», 3. korszerUség a 
tárgyválasztásban - , ha a bűnről és erényekről, a büntetésről 
t:·s a jutalomról , 4. röviden prédikálnak» - népszerűség az 
előadúshan. 

Ezekel kell boneolgatnunk, ha a mögöttük tneghúzódó lé
lesílő szl·mélynck szellemi arcképét alkotó sajátos jegyek bir
lokába akarunk julni. 

1 . .:\ legyen beszédjük értelmes és szemérmes» kifejezés 
, zúszerinli jelentése a hilszónoklás magasztos céljának megfc
Idő ll'lkiisnwrctességel kíván a ferenceslől úgy clőkészületé
llen. mint döadúsáhan. Jellemezze beszédének összeállítását a 
kclW szorgalom, a gondos körüllekinlés, a józan megfontolás és 
az irlózús minden gyanut kellő újdonsült eszmétől V~l,gY éppen 
kúros tévedéslöl. Előadása pedig a tárgynak megfdelőeil Jeg~·en 
llll'nl minden komolytalansúgtól. 

Ennek a kön·lelmt-nynek azonban csak szeréüy, komoly 
gundolkuzúsú. lelkiismereles ember lud megfelelni. 

.\ki az e\·angéliumi szellemel önzetlenül törekszik nwgva
lúsíl ani - múrpcdig a ferenees élelhiyatása ez - annak élete 
~zükséakép kiegyens(~Jyozoll és l~gybehan_gzó. ::\Icrt az evang_élium 
szellen~i frissesegel, világosságoi,_ tl·rmészelességl'L és józansá
got kölcsönöz az életnek: Ezért a ferences hitszónok mcgvelés
~el fordul d az üres szóviráguktúl, a le\·cgőt verdeső ·moiHiá
'oklúl. :'\e ki ('Sak a valóság egyszerű, hamisítatlan kimondttsa 
tetszik. :'\t·m kí\'Úil j:ílszani öntdszelgi) kevt-Iykcdésének kielégí
tl-se aran músok · IelkiüdYénck kocliúzlalúsú\·al. Foh~tsem 
l'llll'lkedik :1z :'lllrúnduk szines vilúgúh:1, dl' nem is süllyed a sö
l'llldkedik az úhrúnduk szinl'S vilúgúb:t, de nem is sülycd a sö
lélen lúlók ködös életel sorvaszló szintjére, haiH'lll megmarad 
:11. adollsúgok Iúzlos talajún. ::\~eyt szerin~e :t ~~~lsz~nokna~ .az 
., renckllelése lw~~"Y az t.'Yangelnunot mmdenl"mck - meg a 
il'gkhebbnek Js a l~·gegyszerübbnek is - érlhdő\·é és mcgfog-
halúvú ·tc11n·. 

2. lg~: ll-húl a szolgúljon a nt-p lelki hasznára cél-gon-
dolal lcl;l'·g l'olylon szeme dőlt. 

Beszédeinek legkcdvcllcbb tárgyai az emberi élet lcgége-
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több kérdéseinek tisztázása. Legkedvesebb gondolatai pedig 
azok. amelyekkel az önmagát és éleleéljál kereső embl'r számára 
a teljes élethez vezető utat mulatja meg. ~I ert mi ~lZ élet? On
magát állandóan tökéletes[tö cselekmény, amit egyedül ,·aHá
sos gondolkozási, cselekvési, alkotási tevékenységgel valósítunk 
meg.)) 1 ) Vt.'gcélunk pPdig a véglelen .Jóság: lsten szeretPtébcn 
elért megzavarhatatlan boldogság. Ezért beszédeinek alal)hang
ja a bűnbánat. Mert csak egy rosszat ismer: a bűnt: a legna
gyobb erkölcsi hiányt. 1\likor annak mibcnlétél magyarázzaYagy 
lélektanát ismerteti~. ·szívünknek szeretetre való termeltségében 
mulatja meg gyökérszerüségét. Mint egyedüli értéket szembe 
úllílja vele az erényt. Kiszinezi szépségét. ~Iindcn kételyt el
oszlalóan bebizonyítja az. érte járó n~gy .J utalomnak létét. 

Szónokol tehát, mPrl világnézete sarkalja. Utbaigazíl, fi
gyelmeztet az élet ezernyi szirtjé1·e. Ha elesik embertársa, meg
i·rléssel fölkelésrc serkenti, gyámolítja és tanácsokkal látja el. 

Ez pedig az önzetlen, önmagát teljcsen kifosztott, ·az örök 
isteni dvekért hl'YÜlő léleknek lehet sajátja igazán. Annak a 
léleknek, kit czernyi vihar tépázott már meg, hog,,· kiprc\hált és 
lapa!'zlalt legyl'n. Annak, ki kginkább önszíYének úll:mdú ta
nuhnúnyozásáhól ismerle meg az ezl'rarcú ember Iéleldanál. ki 
öntapaszlalathól tudja mi 1 mikor és hogyan való a lélek lálllá
J~'isára. Tehát tnnílójn, vezére, orYosa és bírája cgyszeniHy
lJen l'mhcrlúrsainak. 

3. A g~·nkorlaliasság természetes l~övetkezmén~·e a korszc
rüség: a jPh•n baj:linal\: és kérdéseinek az örök igazs~igok féqyé
hen ldl'lt:·gílü megoldáshan részesítés<'. A kor·szcriísl>get áilalá
han az a tény ~cgíti l'W. hog_,. századúnak Jégkörl>hül senki se 
vonhalja ki magúl. Lcgkevé_shhé teheti ;.·zl nwg a ferences hit
noli. hisz utasítása v:m: a híínriil {>s crénvekről. a hünh•tésröl 
{s a jutalomról rö,·iden prédil<á:janak». Azt az q~l-szen sajátos 
JJWghizal:ísl ~dl:J ezzel al:wítú Szent ..:\ty~ink hil.szúnok fiai
nali, hog~· a mindenkori lúr·s~1dalmi h:~jokal orvosolj:ík. 

Enncl~ nedil! .esak az tud l'leacl tl'nni. aid nem .u_ondol m:í.s
~al. mint jeknjl>ncli: emlwreh·el: akinél csaliugyan lwválik. hog,\· 
~~ fcrrnces a lörléndmd csak ('Sinálja, megírúsát másnak hagy
J<L 

~lindíg a jelenhűl indul ld: in<Jílékail és eszküzcil innrn 
meríli. lg~· terl'mti meg ei· l ja eléréséneli: fontos fel létdét: a hall
gal6ldi:tl való e!.(~·üttl>rzl>st. Xl'm tnrlja mng~ílól idegennek Imr:: 
kérdéseit~ siil m{·g komol~·la!:tnn:d\: lútsz{, érdeklüdést>il sem 
Csak :t koloslor falni közé visszahúzúdú rcnwleélcl rzt.'·rt vol! 
kárhozlatolt el1entl>tjt• mindíg a fe1·ences élelt-szmén~·tH~k. . \ 
fen·ncl'S lwlostor·a falain kívül is m~lállja lwl.);:él. DP a hit J>Usz
la tudása, l>rlelmi ('Sillogása vng~· g,·aJwr-lati mélysége nem cl<' 
gend6 ide. Ide elsősorban élményszl'rűség kell. Csakis így tud 
hal kora életú1·:unáha Jwleúllani és a lényegest meg1·agnd n i 
hogy lelkr gazdag tartalmúval előbbre vigye a kriszlusi cin·:.: 
diadalrajulá~ál. 

Sziklnszilárd meggyüzödéssd vallja, lwgy nincs az cmher: 
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lársad~tlomn~tk e8~: olya~1 kérdése scm, melyrc az evangélium
nak h sz ta es niagos felelete ne volna. A korok társadal w i 
vergödéseibc!l csak Kriszl us ad eligazítást ű pedig az e_gyé-
nckrt' ulai nssza és a bajok végső okál a bűnben •mutatja me!;. 
de nwgjt'löli a ldulut is a szer·ctet parancsában. ' 

,-L Ez scgíli l'lő a negyedik tulajdonságot: a n~pszerüséget. 
A ncpszerü l'lőadás az; mcllyel a ferences hilszónoklás, min! 
saiálosun ~gyéni vonással dicsekedhetik. Természeles következ- . 
ménye ez a ferences életmódnak. -\ hivatásával járó tevékeny
ségck arra késztelik a ferencest, hogy a nép közöLt forgolódjék 
és így lapaszlalatilag ismerje meg annak lélektanát. Tudja 
ügyes-bajos dolgukat, ismeri minden gondjukat, szíviikvágyát. 
~'legisml'ri gondolatvilágukat, lelki beállík>tlságukat, igényeiket_:. 
adottságaikat é~ megtanul nyelvükön beszélni. Csakis így tud
halja tömör· rövidséggel éppl'n azt nyujtani, ami alkalomszerii. 

Tudja először is, hog~· hiába beszél addig, amíg legsür~ő
sebh ügyükkl'l nem foglalkozoll. Lelkimegnyitottságot, figyl·l
mes jóindulalot enélkül JH'm Yárhat. 

)lúsodszor tudja, hogy egy-egy tanulságos példa, találú 
hasonlal vagy szellemes ml•gjegyzés sokszor többet használ 
az igazság megérlésérl' és annak mcgkcdvl'lletésére, mint a szá
:r'az. elmét !'árasztó eszmcl'ultatás . .-\z a lélek mélvérc esik ht': 
olt 'megragad,·a sokáig visszhangra talál és az erjedéshez hason
ló fol~·amat meg~· végh(' a lélekben igy: A kegyelem és az ét
tell•m t>g~\'üllmííködésébm lassan kiforr az egyén szükségletei
hcz mérl igazság krislály tiszta bora. Xagy tcrmészetszeretelt· 
lehl'lövé teszi számára. hog~r érthetőbbé teg,·e és közelebb hozzu 
~ 1ermészetfeleltil·ket az embt•ri !!Yarlósá;.r_hoz. 

\'égül rendl'lkl·zik az t.•lőarlásnak azzal a könn'.;.cd. j{én
zeldcl foglalkoztató. érzehnl•kcl t'clkorhácsoló és az akaratol 
tűzhe hozú szt•mléllelési módszt•rén·I. amt•llyel oly kényszt·i·í 
tő cl'ih'l'l ~ud hallgatóira halni. 

.\z t•mlwri léleknek és a nagy természetnek bl·haló ismerii
jt• h·hál. ki csapongó képzl'lőlclwtségének szines gazdagságá
val, kl'dl>lyvilágúnak szélt.•o.; derííjé,·el tudja lebilincseini hallga
tóit. 

:\l ánnosl. ha mindezl -a szónoklás állalános lélektani 
clvl'i szerinl clrl'ndt'Z\'l' - összl'sűdljük, az els() kör,·onabk 
ilyesféh•kép honlakoznak ki cWllünk. :\ XII!· s~ázad derekán 
a hiính:ínal szür·ke eg~·sze.-íísl>géhen uh~:tk mdult ~cr·c~tcest~~~ 
Idnek hií ,·:íg~·a ('S:lk :1z yoJl. hog~· szanl\·al, dl' _Jegmkabb .Jn
példá i•h·al a lclkl'I\CI az e\·angéliumrwk, nH·gn~·l'I'JC, lll'ill a ke
Yélységn· hajlamosabb é~z. hm.H·m a szn· ~udomm.1.~·a \'olt _Je~
használl:lbh fl'gn·pre. :\[et·L a lt>retwcs ll'lkt alkat tohb youas::n
han t-rzt'lmi Af<ipja. központja és 5·élja, a ~zt•r·~Lel. ~~tcmwl ug~· 
foglalkozik. Jninl a szer~·ld ~ste!1eyl'l cs !!!:tzt At.y~aval. Elllll'~ 
kövclkt•zménn· h•sz a lranetskamzmusban: a mely gycrml'kl 
szert.•tcl Istcri it·ánt. Kriszlus l'mhcrségél hogozgatj.r és fclft•dezi 
öt minl a mi test,·érünkl'l 2 Ezé'rt a h·rmészct szépségl'ire irá
ny.íloll leldntt'lll'l (>s a szín•k a.itaján lwpogglalú nH'It.•g szavak-
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kal alakítja át a maga· kriszlo('entrikus világnézelével egyl)('
hangzóvá az emberek rlfer·düll meggyözödését, hogy hősi lel
tekre ra_gadla~sa az akaratot. Se,gédeszközc a Bibl!án kívül 
az ima és a vezeklés. St'rkenlö ereje pedig a szívéhen izzó ls
tenszf'relet. 

Ha azonban nyuglalankodna valaki amiatt, hogy a felso
rolt tulajdonságokat legnagyobb részt másoknál is nwglalál
ja, megnyugtatásként idézlu•tem: . Szent Ferenc az öt jcllt•m
ző szemléHelő erö,·el és gyakorlatias érzékkel megreformálta a 
középkor igehirdt>lésének módszerél. 1\Iialatl. a plébánosok. a 
szokás-szerű lalinos formákkal fejlegették az evangéliumol a 
szórakozoU népnek, mialatt a képzPH hitszónokok lwszé<kik 
\'ázlalál a patrisztikus homiliáriumokból merítetlék és a n~gy 
tudósok a hitigazságok felett okoskodtak, Szent Ferenc közPI 
hozta az evangélimnot az élt>thez, .Jézus Krisztusl a hallgatók 
lelkiismeretéhez., 3\ Tt>hál senki se vádolhal szerényte1t>nséggl'l 
bennünket. ha a t't>lsorollakat mint sajátunkat könyveljük d. 

Természptes jelPnségnck veht'lő azonban, ha az er·cdPli 
szellemhez való mindcn ragaszkodás Inl'llPil sem voll dk<·
rülhelö. hog~· p. sajátosan fer;ences vonások képviselőik nt•mzt•
lisége szPrint újabb adottságokkal ne szineződjrnek. Igy s.zü
lelelt meg az a magyar fprpn('es hitszónol~ llpus is, kinek jel
le:giZÖ \•onásaiként Pmlíllwtjük: a bajt~'irsias Pgyültérzést. a bá
tor szókimondást, a megleckéztető gondolatmenetet és nyel-
vi zamatosságol. . 

l. A mag~·ar lelkivilágnak h•gjellemzé>hh \'Onása a lermésze
ténel\ nPhézkesst>géhől származó és kicsorhull önérzelébéil táp
lálkozó árnyékszcrií n~·omoltság. Ez teszi könnyen magábasüly
lyedlé~ léJwlőd{),·é. Ezt>rt o)~·an f~íjdahnasan mél~·enjárú érze
lemvilága. Igaz. a maga részér·m hiiszke önérzellt'l fordul el a 
bajával szt•mhl'n tanusított n~·ílt s;:"ánakozástúl és pal~.'tstolni 
igyekszik azt. Dt• il mégis t>ggyüttérzü bajtár·siassággal osztozi!' 
cm b Prt á rsa szt>nvcd t>séhPn. 

:\lennyin·l magasziosabbá \'álik ez. ha a ft>rcnces az <'tnhl·
ri gyarlós~ignak önlapaszlalalból merílPtl ismerete folytán a 
megérlt>s gyüngédségévt>l hajol IP a szcrweclőhöz. 

2. A magyar fcr·PIH'eshen az önként válJaH szcgénYsl>gi.' 
csak növ<>li a szabadságol szt>relö tcrml-szt>tt>böl lúplálkozó füg
gPllPnségi éru•lt'l. Ez. nwg szPlll'ml>nl'k valbs IH'úllítoltsága, gon
iliilkozúsúnak józansága (>s az :Jljassúgokon l'l'lluíhorod6 IH'('SÜ
}plérzéke mind-mind kelh<·zií fl'lll-IPIPi annak. hogy az anl-1-
kül is cgyült(>l·zü szív nyíll iiszintl·ségg('l, szúkimondó hálor
súggal keljen az dnyomollak sl-rlt>ll jogainak" az igazsú.gnal~ 
és Isten szpnl ügyének y(><JelmérP. 

3. Annak a ll-n~·npk világos bPlúlása, hog.\· rwm tud kitarlt't 
állhatatoss~íggal a cél lt•ljl's szol~úlaLáha szegődni; hogy Ill' lll ké
pes bánni az 'élPlleL lálszólagos közömhösséghe cltmti a ma
gyart a ncmPsehh eszmék, a magaszlo~ahh i-r·Lél,ekkel szt>mbPn. 
Merl a magyarnak az állhatatos <'SPickvés mindíg nwgoldatlan 
kérdést jel('nl. 
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A magasztos életeszméktől áthatott, nemes célokért lelke
sedő magyar ferences, ki tudatában van annak, hogy a gyorsan 
lovatünő élet kiméletlen szükségszerűséggel nagy tetteket ki
ván. fajtájának ezt a közömbös nehézkességét - bár nagyon ·is 
megérti - vétkes lomhaságnak h'kinti. Azér·t sohasem szünik 
meg az önérzethez fellchczö. a lelkiismpretbe nyilalló ösztöké
léssei a megmentő lcttért, ha kell, még mennydörgö szemre
hányáshoz is folyamodni. ~fert hit nélkül ninc~ élet, nincs 
haza! Ravasz László szerint: . a magyar szónokiság az idők 
folyamán értelmi jellegéből so.kat yeszített, mind na.~yobb sze
r·epel 1 al ál benne az érzelmi és a morális, azaz a r áh író elem.:> 4'"' 

-L A magyar képzelelvilága szines. szemléletes és eleven, 
de sohast>m szerleh'n vagy sejlelmcs. Párosul ezzel az a tény~ 
hogy tettre serkentéskor több eredménnyel járnak nála az oo
szerű szívhez szóló ráhatással, mint értelmének száraz észokok
kal való meggyőzéséveL 

Igy szülelik meg az a lendületes szárnyalással, zamatos iz
zel, kcményverelií, szincs dc tömör magyarsággal beszélő nép-
szónok, ki oly páratlan jelenség a szónoklás terén. ~ 

összefoglaló hl'f~jezésül h~gyen elég Brisils Frigyesnek már 
sokat idézett megállapítása: A magyar ferencrendi szónok. 
kezdve a XIII. sz.-lól egészen a X\'11.-ig nemcsak a hit igéjéne).: 
szol_a<i.ia1 hanem nemzt•ti h6s .. önfeláldozó szociális lélek. ~gyütl
érzö testvér s ha kell martyr magyar. Ezek az utóbbi vonáso).: 
tették népszerűvé, alakját, szinte azt mondhatni, ezeken vált 
népszerűYé, aktuális ér·tékűYé beszédének tartalma i~. Igy leli 
a ferencrendi igehirdetése igazi. evangéliumi munka, úgy. ahogy 
ezt Szent Ferenc dgondolta: Békét adtak a léleknek és :a vi
lágnak.:>5) 

Vasvári Vitusra (tt:J35!. Marczali Dózsa Istvánra Ct1430)~ 
Komilla .Jánosra (t t 13~), Sze_gedhy .\ntalra.,_ II. Ltuos udvari 
szónokára, Tt~mt•syáJ"i Pdhárlra, kora legkimagaslóbb alakjá
t:'l. ki nemcsak hazánk egén, de a középkor egyházi .szónokai 
közötl is els6rangú fényes csillag. St'gösdi Lukácsra, Demett'r 
l\fártonra. Szegedi Tamásra és a letünt idők sok-sok, az isme
rellenség homályába temetkezett magyar barátjára kell gon
dolnunk, mikor c sorolmt olvassuk. 

Adja Isetn, hogy a jövi>ben még többen leg~·enek,., kik ~élet
módunk c Jpgszebb eszményi 1ipusát a lehet6 IPgtökéldesebben 
ldalaldtják önmagukban. Fr . .-1urél. 
---. -. P. Oslai Oswald: Fei.l'lll't.'S !tlódszl•rünk lG. l. 

~ .. P. Takács llll"C: ~fagya•· ft•r<'llei.'S a..;zkcLilms é~ct és aszketikus ldml-
dm·ok. 5. l. 

:l\ P. fiemclli Agoston: Fl·andsl.:ánismus 38. l. 
4 Sze~fíí Gyula: Mi a magyar'! 85. l. 
r.· P. Buttykay Antal: Szcnt Ft•rcnc n~·omdol.:ain. 230. l. 
FOBR\S~Ill~K:\K: P. Zudrm·etz Istníu: o.r.m.: Egyházi sz6noklattan 

~lih:ilvt'i Akos: Az igt'hh'th'tés. Ul-zbányai .Józse!': Az cgyh:ízi sz6noklat ké
zikönyve. P. (icmclli Ahoston n.l'.m.: Fmncisk1ínismus P. Buttykay Antal 
o.f.m.·: Szcnt Ft•rc!Je · nvonHiolwin. P. Taldcs Ince o.r.m.: ~[agyar fei"CHCl'" 

aszl.:etilms élcl és kiadv{.n~ok. P. Oslai Oswald o.l'.m.: Ferences m6dszerünl.:. 
Szegl'ű fiyula: .Mi a magyar? 
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Te vagy tudományunk. Hősünk és Kincsünll, 
Boldog Skótus, üdvözölve légy l 
Te adtad remek. tűzbefaragottan 
A középkor izzó, máriás hitét. 
Éleseszű, ferences. máriás Doktorunk. 
Fogadd tieidtól : Neked hódolunk l 

Gondolkodás titánja voltál. 
Tüzeslelkű Halhatatlanunk, 
Ha tudományodban sírtál, vagy daloltál, 
Mi könnyeidben is benne vagyunk, 
Mert könnyed is mutatja ferences szíved, 
S bár nem értékel méltán a világ, 
Mégis -mosolygva égeti be hited 
A hűlt világba a Nap Himnuszát ! 

A Napét, az egyetlen tündöklő Napét, 
A fölséges egyetlen Örököt, 
Kinek dalol minden: az ég s a rét, 
Ki első a minden-teremtés között. 
Kibe.n minden forrásra talál, 
Kié az ember. az angyal, s az egek, 
S ki bún nélkül is hozott volna Életet, 
Ö, a szíveken trónoló Király! 

A tudomány nálad több, mint tudomány, 
A tudomány nálad boldog szív s öröm. 
A tudomány vágy az igazság után: 
Az égbenézés földqöröngyökön ... 
Megtanítasz látni, messzenézni, 
Megláttatsz velünk egész életet ... 
Taníts meg mindent. mindent megigézni, 
Öh gyujts bennünk ferences tüzet! 

P. Pelbárt, O. F. M. 



Tandskodlk·e az Ószö-vets~~r 
Krisztus meartestesülésének 
tényében és CJDiértjében) ? 

Az anyaszentegyház csalhalatlan tanításában szent hitünk 
íroll forrása a Szenlírás. Ebben szólott hozzánk az Isten: itt ad
la tudtunkra parancsait és követeJést>it, de egyben itt rejtette 
el vigaszának balzsamát is. Belelehelle lelkét, szeretelét, hog~· 
mi emberek találjunk fogodzópontot az elme tusakodás~i és 
az akarat makacssága közepette. 

A Szentírás szent könyv. Kétségbevonhatatlanul, jgazán 
az. Ezért nyúlnak hiltétell'ink vagy lekövelkeztetett teológiai 
igazságaink gyökérzelükkel épen a Szenlírásba. Az O-ba v~tg,· 
Gj-ba egyaránt. 

Ha Kriszlus földrejöltét, megtestesülését vizsgáljuk és fő
leg jövelelének miérljére: akarunk feleletet adni, szinlén a 
Szcntír~1shoz kell fordulnunk. ~Ieri bármit tanítsanak is el
mebéli lckövetkezlctései alapján az egyes teológiai iskolák kép
viselői, - bármil próbáljunk is kicJemezni a szeniatyák ide,·ágó 
lanílásából, homokra építünk, ha nem kPressiik hozzá a Szent
írásból eredő gyökérzeleL 

S való dolog, hogy kérdésünk jellege elsősorban az Oszö-= 
,·et ség szcnl könyn'inek vizsgálatát követeli: az umbrából i>s 
l"iguráhól kell utal taposnunk a bl'teljescdéshez. Mcrt ~iszen az 
fTjszövelség a már mt·g-lestesiilt Vl'rbum tanításának foglalala: 
tehát nem tartalmazhal utalást jövetelének tényére, legfeljebb 
miérljére. Igaz a < miérl:' ml'goldható lenne onnan .i.s, (v. 1Ö. 
Szcnl .János t>vangéliunuH és Sz<.'nt Pál leveleit), de éppen az 
a problémánk, vajjon az ()szövelség, mely világosan tanítolla 
a megleslesülés lényét. megpillantotta-e a jövelel célját is'! 

"l\(egoldandó téleliink telu1t két kérdést ad elénk: ·t. morid-P 
valamil az Oszövetség az Ige megtestesülésére vonatkozólag. s 
ha igen 

2. kizárólagosan az emberiség nwgvállásában lálta-e a jö
,·elc.•l célját, vagy pedig helyet ád egy magasztosabb, Istenh<.'Z·
illübb fe Hogásnak is? 

Elséi kérdésünl<re nem nehéz a felelet. Igenis az ószön·t
ség-i Szcnlínís Yilágosan cWre mondolta, hogy az Isten elkül
di' szent Fiát, aki h·stcl öll. emberré l<.'sz, hogy valósággallmin
denbt•n egy legy<.•n közülünk 

Akir{)} az ősevangélium (Gen. 3, 15.) mégcsak épp<.>n hog_,. 
hírl adott: Ellenségeskedést Yelek közéd és az asszony közé, 
ivadékod és ivadéka közé: Az széltiporja feje~t, te pedig tl 
sarka után lesdked el,,, - az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákob
nak törlént igérel alapján elénk t1ll mint a föl~l ll!inden nem
zete számára áldásthozó, nagy ismeretlen Valaki: «Ivadékodban 
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nyer áldást a 'föld minden nemzete» ~Gen. 22~ 18, v. ö. Gen. 
26. 1. és 28, 13.). 

S akiért 4000 évig kellelt könyörögnie az emberiségnek, a 
szenlírók s főleg a próféták szent ihletésében kirajzolódott 
egész alakja: Jézus Sirák fia elmondja isteni szülelését (21"' fl.): 
<(A magasságbeli szájából· jöttem én elö»._(v. ö. még Pid. 8, 22.). 

Mikeás (5, 2.) összekapcsolja örök és földi szülelésél: ' Dc 
le Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan .Juda ezrei közötl; mé
gis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralko
dója. aki kezdettől fogva, az örökkévalóság napjaitól fogva 
származott.» l\fózes megjövendöli szülclésének idejét: «El nem 
vétetik a fejedelmi pálca .Judálól, míg cl nem jő ~1z Elkiilden
dö.:' (Gen. 49, 10.). 

lzaiás prófétai küldelést> a i. 1-1-bcn C'súcsosodik ki: lnw 
a szűz méhébcn fogn n és fiút sz ül; neve Emmanuel lesz.» T(•
hát két vonással ismét gazdagabb a kép: lzaiás megrajzolja 
a l\lessiás szüzi születését és megjellegez,·e ldi.lddését nevl'l ml 
Neki: Velünk az lsten! 

A 71. zsoltár királyságáról. béke-birodalmáról énekel: 
, Benne nyerjen áldást a föld mindL'll nemzetsége, minden nem
zet ül dicsérje>' ( 17 v.). 

Hasonlóképp Aggeus 2.8-10.: I~s eljö. aid ulán minden 
nemzet vágyakozik. És dicsöséggel töltöm be ezt a házal ... 
ezen a helyen adok <'n békességet, úgy mond a ~seregek e ra ... 

.\ 109. zsollár örök flipapságál domborítja ki: :\leg<.•skü
·dötl az Cr és nem bánja meg: Pap vagy lP minuörökké ::\lelchi
sedck rendje szerint (-1. v.) . 

.\ ::\lessiás, a béke ft•jedelme. akir·öl Mikeás azl mondja 
: ;}, \ hogy ö lészen a békP . így rajzolódili a lől c boldogságo l 
Yárú zsidóiil-p elé. S így annál nng~·obh az t.•llenlél halá.;;a ami
kor :t 21., 08. zsoltárban. valamint lzaiás :>2.1 :1 - ;}3.12.--hen 
kics<.•JHlül a gyülrö szen\·l'dés és a megníll~ís fújdalmainak a 
hangja: X cm volt sem szépségc scm ékL•sségc ... :\lcgvelelt volt 
:1 legutolsó az Pmhcrck közölt a füjdalmak embere. a bt>Legség 
ismeri) je ... Y alóhan a mi belegségeinket ö hordozta. s a mi 
lájdahnainkal ö viselte>; s mi öl szinte hélpoklosnak tc>kinlellük: 
az Islpnlöl megn·•·tnek és mPgalúzotlnak. Pl'dig ö a mi gonosz
ságainkért sel>l'síh•tett meg. a Ini bűncinkért töretett össze ... 
Feláldozlaloll. lll<'rl i) maga akarta. 

Fcln·lelt <'Isi) k(·rdl-sünkrt' ll'lt:íl mt'gadlwtjuk a f<·lt>lt'
lct: igenis az úszüvt'lségi szent kön~·,·ek heszélnck a nwgteslcsft
lésrül: elmondják helyét, a ::\h•ssiás szüzi szülelésél, szült>tésé
nek id<.•jét és küldclésének kt>ltös jellegél: héli él hozú úldásúl 
l-s szenvl'dést vMialó megvúllását. 

:\l ost vizsgáljuk a második kérdést: vajjon mibcn lá((ák 
az ószövetségi szcnth·ók a mcglestt.·sülés eélclvél '? Az embt.•riség 
111egvúllásúban-e avagy valami más. a nwg,·úllúsl felülmúlú 
mozzanntban-e? 
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Bevalljuk. a kérdés nehéz és megoldása akadá~yokba ül
l~özik. 'Merl kiclemezbetünk ugyan a szerit könyvekből valamt.·
l~·es tanúságtételt, de sohasem kaphatunk kétséget kizárú meg
oldást. 

~\ jövendölésekben a megteslesülés ténye volt a fontos és 
annak a lelki inségnek !Dfgszünletése ... meJ.y az ősbűn következ
lt.'ben szakadt a világra. Ebbői már gondolhatjuk is, hogy 
sem maguk a próféták, sem pedig a zsidó nép nem láh~tt, nem 
is láthatott más indítékot a megtestesülésben, mint a bűn ;át
kának a levevésél, valamint a lelki és politikai szolgaság meg
szünletését. S felfogásának támaszpontjai magában a Szentírás
ban is meglalálhaló. P~.: lzaiás 16, 5.: c Akkor majd királyi 
székel 'állít az irgalom . .. » _ · 

S főleg ott volt a 21. zsoltár, amelyben a szenvedő Messiás 
imádsága sírt fel az AtyáHoz: <·Istenem, Istenem, tekints reám, 
miérl hagytál el engem? ... Körülfogott a gonoszok zsinatja, át
fúrták kezemet és lábamat. megszámlálták minden csontomat. 
Széloszlottáli egymás közölt ruhámat és köntösömre sorsot 
,·etettek.)) 

Vagy a fájdalmak Férfiának remek leírása lzaiásnál a 
h íres 52, 1a.-5~J. 12.-ben szintén azt a gondolatot domborítja 
ki. hogy Kriszlus a bűnök eltörlésére, a meg,·állas végrehajtásá
ra jött erre a világra: ·.O a mf gonoszságainkért sebesileHeU 
meg, a mi hiítwinkért törelett össze. Föláldoztatott, mert ö 
maga akarta.> 

S mégis. ha belemélyedünk a szent szöveghe. mintha nem 
n~·ugodna meg a lelkünk, nem akarjuk elfogadni azt, hogy csak 
q.,"')' biín, Adám vétke hozta földre a l\-!essiást. Igaz, megkap ben
n ünket a ~[cgn1lló szenvedni-Ludó. halált-vállaló hősiessége. 
irántunk 1anusíloll n~\gy szeretele. Dc:. ha nem vétkezik .\d~.m '! 
.\kkor nincs meglcstcsülés'? Xem! Ennek elfogadásától írtózik 
t'Tlelmünk~ , 

S a Szenlírús ·? ~[il szól hozzú az Oszö,·ctség? Seholscm 
mondja ki. hog\· az Ige djöll volna akkor is~ ha Adám nem 
,·étkezik. Erről ill'm is beszél egyáltalán. Dc kizárólagosan az 
Pllentéljél sem állítja. Ellenben megtaláljuk azokal a g.ondola
lokal, amel~·l'k kön·lkczmén~·ei a feltétlen d jövetelnek: tehát 
llll''f(•nacdik lc!!alúhhis Jt>lwlüsé!!él ~ r- ~ ,, " 

:\lcrl l\. r iszi us· fellétlen eljün·Lelének lénye nem köYcteli 
okYetlcnül az ősbűnnel való összehasonlítást. ~Iégkevésbbé an
nak világos felfogását és tanítását. ho~y .\dúm vétke nem vo~t 
a meull'sl(•sülés eonditio sinc qua non-Ja. Hanemcsak azt lierest. 
hog~· b mikor törlént a jövetdre való praedestinatio,, mi~or ha
lát·ozla el az .\t nt Krisztus jö\·ctelét? Ha ez az elhalarozo aktus 
\'Olt az Atyának, mintegy clsö rcládója a teremtendő világg·tl 
kapcsolatb'an. akkor múr nem ~zerepel_hel m<;gvállá,sunk ~ me.~~ 
lesh•sülés elsiirendií indítékakent masban. az Isten vcgtelen 
fokú dicsőítésében kell azl fellelnünk 
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Tehát az első gondolat, amelyet 1neg szerelnénk találni az 
ószövetségben ez: az Atya öröktől fogva megtestesülésre szánta 
szent Fiát. 

A második csak az elsőnek folyománya: lehát nem Krisz
tus van értünk, ;hanem mi - éppen teremtetésiink célelvéb61 
kifolyólag - érte! 

S végül a harmadik gondolat: ha egész Iéttartalmunkkal 
Krisztus5a vagyunk irányítva, mindannyiunk fölölt j~ghatóság
gal bír: egyetemes uralmat gyakorol. 

Az első pontra idézzük Jézus Sirák fia könyvének 24. 
fejezelét önmagát magasztalja a bölcseség s í~ szól az 5. vers
ben: <(A Magasság~eli szájából jöttem= én elő. Igy elsőszülölt 
valamennYi teremtmény előtt.>> 

Adjuk fel a kérdést: kiről, vagy miről van itt szó'! Ha el
fogadjuk, hogy a személyes bölcscségről, akkor már könnyl·n 
alkalmazhatjuk a Verbum örök szülelésére. ~chézségct még 
csak az jelent, hogy miként a magyQr Szentírás megfelelő jegy
zete mondja, az 5. vers második fele: ·mint elsöszülött vala
mennyi teremtmény eliilt:, a latin szövcg többlete a Példabl•szé
dek könyve 8, 22-26-nak megfell'lően, amennyiben ill sem ta
lálunk utalást az elsőszülöttségre vonatkozólag: Az úr szer
zeit engem útjai elején, kezdetbl·n mielőll bármil is alkotoll: 
öröktől fogva rendl·lt engem. ősidők óta ... tnég a föld (•lőtt ... 
. \ halmok elölt szüll•ltem; még nem ten•mtelll' meg a földet és 
a folyókat és a t'öldkerel<ség sarkait, amikor a.z eget fdállítot
la, már olt voltam. (Tehát nwgeliizte a föld és az egész koz
mosz terPmtésél.) 

S ez a rész bárml'nnvirl· is alkalmazhaló volna a Verbum 
örök szülelésérP s hizon~;-os fokú megll•stl'sülésére is. )tmenn~·i
hen éppen a föld és az egész kozmosszal kap<'solatban cmlílö
dik. mégis el kl'll l'jlcnünk. ml'rl miként a mcgfch·W jegyzl'l 
mond.ia: ·.Többen az itt szerepW hölcseségl'l az Igé,·el (logos .. 
bimnemű kifejezés), az újszö,·elséghi)l isml·rl isteni Személlyd 
azonosítják. Ez ellen szól. hog~· a bölcseség kön~·vünkben n6i 
formát ölt (v. ü. 7. -J. a héber chokma szó n~·clvtanilag nőnemű) 
.\ bölcsesség tehát itt sem egyéb~ mint az öröklöl .:fogva létezi>. 
isteni, nem let·emtctt höleseségnek költőileg megszemélypsíletl 
fokozafos megvalósulása, nwgn~·ih·ánulása a lcrl'mletl világban. 
kezdn· a ch:tos ('lllht·ionalis úllapol:ílúl q.~t-szPn a hef('jl'zelt 
,·Hág koronájáig. az Emhet· l'iúig. (>szüvdségi Szentír:ís Szl'nl 
István Társulal kiadásúban ll. kötel) 

Ha lehál l'll•jtjük a Példabeszédek könyvének ezt a 'hpb·ét. 
kérdés. l'l kl·ll-l' e.ilenünk a rántaló .Jézus Sit·ák fia könyvét_ICk 
emlílett versét is? ~ ('m! Me rt ha végigelemezzük az egész :2-t. 
fejczelel.._azt kt>ll mondanunk .. hogy itt a bölcsességről nem minl 
Isten l'g~·ik tulajdonságáról, hanem mint független sZl'mél~-riíL 
magáról a Yerhumról van szó. Allílásunk bizonyítása az ;)_ w•rs
hen következé) leírás: a böl<'sesség hejárja · az ég ~ü rét · ~ a 
lenger mélységél . · pi11enöl keres mindezek fdetl», míg <'sak 

140 



~·1 nem hangzik az Atya pracdeslináló sza,·a: Jákobban lak
,it\1, Izraelben legyen örökrészed és választoltaim közölt verj 
~yökeret.. . Megígérte Dávidnak.._ az ö szolg4jának.._· hogy igen 
hatalmas királyt lámaszt belőle, ki a dics.öség trónján örök
l\é ül. (13 és 3-t. vers) Ez csak személynek szólhal, anna~, aki 
-örök szülelését nem. tekintve, még az ember megjelenése elöll 
nillalkozott a meglestesülésre. 

A szent szöveg ilt világos. Olvasásakor másra nem is ..:gon
dolhatunk, mint az egy személyen végbemenő kettős tényre: uz 

.. -öt·ök · szülelésre és a földi szülelésre való praedestinációra. -
Ebben a felfogásban tehál Krisztus .fövett•lének elhatározása 
megelőzte Adám vétkét. ·· 

Ebben az elsö gondolalban gyökérzik a má~odik: a meg
lt.•stesült Ige mindannyiunk számára út, igazság és élet, azaz 
lere.mtetésünk célgondolala a Kriszlusért-levésben, az utánu
j:írásban csallan ki. Ez azonba.n már kifejezetten csak accomrno
dáll értelmezés. m.ert biszen a ~ondolaL csiráját_.. bár ta~adha-
1 a tlan ul tartalmazza .. a .Jézus Sirák fia köny,·e 2-l. fejezelének 
2:). verse: ,,Nálam vagyon az í1l és igazság mindcn kegyelmt'. 
nálam az élet és az t•rénv minden reménve. Jerlek hozzám 
mind, akik megkívántok · engem... Emlékezelem él minden 
idők nemzedékcihen, kik cn~t.·m eszne~, m~ginkább éheznek. 
ldk. engem isznak még inkább szomjaznak ... kik fényt deríte
nek rám, örök élelel ll)"t•rnl'k.._>' azonban a Lt~remtés célgondola
lára csak az első pont kikezdhetetlen bebizonyítása után ,·olna 
::.t l kalmazhaló. 

A harmadik gondolal bizonyílása a l~.~~könnyebb: Kriszlus 
-c~yelemes uralmúra. királ~·ságára kifl'jezelt utalá~mkal találunk 
nuír az ószövetségi szt•nt könyvekben is. Pl. 

lzaiás 1 n. 5.: .\}{kor majd királyi székel állít az irgalom. 
1 S. 7.: ... .\bban az idiihen a szálas és fényt•s börű nép (eli op
~ zok), ajándc.'kol viszen a seregt•k Urának, a st.•regek Cra inevé
: ·ck helyérc a Sion ht•gyé•·t•. 2:l. n.: · f~s a seregt>k l:' ru _minden 
nemzetnek kövér lakomát készít l' lu.•gyen .. J 49. B.: Es mon
dotta kcvé~ az, hog~· szolgám lég~· Dl'kem .Jákob Lörzsének lwly
n·állÜásáhan. . . l nw a m·mzelek világossáyúvcí tellell'k. ~wgy 
l'ldvösségt•m lc.'g,· a föld széléig.) Yagy a 2. zsoltár 7. verse: 
Szóll ugyanis · hozzúm az Cr: Fiam vag~· le. a mai napon 

r t'lllZl'llcll'k én lc.'gl'<l. Kc.'rd tml'm és ne)<l'd adom a nemzt'lekcl 
;-,··öksc.'csl'dül ... Ko•·mánYozd iikPl vas\·t•ssziin•l. Yag~· :t 71. 
z oltár'"' 11. n·rse: llúd~lljon dölle a föld mindl'n k.irúlya és 
!t·gyen mindcn ncmz:·le szolgá,i:1. Ilasonlókc.'pt.·n. ;t 109. zsoltár 
:;. verse: Tit.•d lesz az m·alom halalmadnak napJaiV' 

S l'llnek a liiJ·úlvsácJnak esak akkor tudjuk ·adni i,gazi 
t-rll'lmc.'l ha valúsácrk(>n( úll elöltünk a lél:•l: Kriszlus l'ljöll 
,·olna mlndenkc.'pt·n. '"'mc.'g akkor is1 ha az emhet·i~~g nt•m s~o~ul 
rá jöveldért•. S ezc.'rl mi ('sak érlt• vagyunk. Mer1 O praedcstmal
nt 'voll. mi is lellünli. hogy kísérelc.'l alkossuk. '[\•hál <'sak benne 
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találjuk meg létünk eélelvét. következésképen joghatósága. egye
temes ural~a nyilvánvaló fölöttünk. 

Azt mondja valaki: az egyetemes királyság a megváll~ís. 
áldozatának is lehet következménye, m.ert hiszen ke_gyelmi sí
kon ez is üijáteremtést lelent minden ember számára .. tehát 
tökéletes függést az Ojjáteremtötől? Ez igaz! De itt csak ke
gyelem-fiiggésröl van szó. A Krisztus által kiérdemelt kegyt•
lemröl. Tehát, akik még nem részesüllek az alanyi megvállotl
sághan (pogányok, nem tartoznának a jogar alá'! - l\lennyiv:.•l 
más ezzel szemben a kegyelmi kapcsolat alapját képező létiségi 
függés, amikor még szinte fizikai életemben is arra Y~!.g.vol~ 
utalva, aki mialt kaptam csak létet, életet: Krisztusra. Itt nitws 
kiút és nincs kicsúszás: mindenki egyformán alattvalúja az 
Isten állal praedesUnált, megtt•stesülésrc rendelt nagy Király.-
nak. . 

Kérdezzük tehát: miért jött cl az Ige az Oszövetség tanu
ságtételében"? S feleljünk is rá most már: megyáltani jölt ben
nünket. Dc hogy ez a megváltás elsődleges vagy másodla,go..; 
célja volt-e jövetelének. erre nem ad fl'lvilágosítást az úszö
vetségi Szcnlírás. Xyitva hagyja a kérdést. 

Ki döntse hát el? .\. szeutatYák itl nem jöhetnek szúb<J. 
merl a feltétlen eljövetel igazságát még nem hitták meg tisztán. 
Túlságosan a történelentbt• voltak beágyazva, ezért csaknem ki
zárólagosan a történelmi J(risztus-areot nézték. 

Duns Skotus mélyrepillantása nyomában azonban a mo
dern hittudonuiny nwglálta a kérelés nag~·szPriíségét és min
denképpt•n kt•rcsni ig~·ckszik hozzá a szPnlírási alapokat. ~leg
találhatja-e az ()szövetséghen ·? Ha .Jézu!i Sirák fia köny,·énC'!-: 
2-J. fejezelél hcl~·cscn érlelmeztük. nwgtalálhatja. mert olt az 
Ige 1ncgtcslesülésének isteni, elhatározó gondolata m(•gelíízöll 
mindent, td1át az öshíínt is. 

A Könnyek Völgyében tombol 
A dülledtszemú Rémület. 
Véres lovon pogány Vihar üget. 
Sziréna bőg a bús pokolból. 

Nagy Tüzek máglyáznak róten. 
Félelmesek az éjtszakák. 
Aratják már a Konkolyos Búzát. 
S vészes uarjak holt raja röppen. 
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Fehér Sziklán fehir Kenyér ... 
Isten örök Arca igéz. 
Szívekbeszólszent messze Küldeté ,. 
Nem hallja meg, csuk az, aki él. 

A Könnyek Völgyében eg$-Jszer 
1\'émák lesznek a Nagy Tüzek. 
Új Fény Örök Halmok felé uez, t. 
S Vággyal. Vérrel, Ví:::zel kereszf('l. 

Fr. Attila. 



Szent Ferenc titka. 
Hendalapíló Atyánk ünnepén az anyaszentegyház örvend· 

ve így imádkozik: Oh, legszentebb lélek, akinek jövetelére az 
t-g lakói elősietnek, az angyalok kara örvendezik és kit a di
l:sőséges Háromság így hív: maradj velünk mindörökké.»t:~ 
Orvendeznek ezen a napon az ég angyalai. S belekapcsolódunk 
mi is boldogságukba valahányszor megdicsőült Alvánkat szem-
léljük. ~ 

Dc nemesak csodáljuk nagyságát, hanem követni is akar
juk. S ezért kérdezzük kutató lélekkel: mi a titka lelki nagy
ságának és annak a franciskánus szellemnek, mely oly nagy 
halással voll az évszázadok történel·ére? Igen, Ferenc nem hall 
meg. Él ma is. Itt hagyta szép életének emlékét, mely terméke
nyíliDeg halott az emberek szívére. Kérdezzük tehát, mi H 
Iitka Szent Atyánk megdicsőülésének? 

I. 
Sokan. nagyon sokat kutatták már ezt a titkot,- Szenl Fe·· 

rene igazi nagyságának s megdicsiiülésének titkát. S vala
mennyi kulató olt kötött ki a Szent jós<~gos szívénél {~ összefog
lalják, belelömörílik egész életének titkát ebbe az egy szóba: 
szerelel. 

Igazul\: van, merl Szent Ferenc legjellemzőbb vonása :t 

sze n· lel. N e ki erre a közönségesnél nagyobb képessége volt. Eb
ben - mondja P. Gemelli - nemcsak az embereket, hanem 
még a szenh·kel is fclülmu1ta. 2 ) Azonban keveset mondunk ak
kor. mikor azl állíljuk, hogy a szeretct az ő jellemvonása., 
mert ezl nlinden szentnck az életében megtalá!juk. Isten- és 
emberszen•lel nélkül nincsen életszentség. Ez az al~_p, melyre 
épílPni lehel. S valóban minden szent az Isten- és a felcbaráti
szen·lclnek Pg~· remek hősi p~ldája. S mégis van valami, ami 
megkülönbözteti Ferencet a többitől. És ez, az a mód, ahogyan 
ö szen·lel t. 

Kérdezheljük: mil~·en volt az a mód ahogyan Ferenc sze
relelt ·! ~(·m tudom megmondani. Ez titok számunkra. Ez előtt 
a kérdés elölt még Szent BonavenJur:l misztikusan mélyenlá
lú lelke is elnémult. ~\rról az égii zsar:'ilnokról, -- mondja a 
Doklor Szerál'ikusz - mdv ellöllötte a Szl·nt Atya szí,·ét, kép
lcll'n vagyok méltú múdOJl írni: merl ez valósúgos misztérium~' 
az Islcn-szcretetnck. 

Yalób~m ill a kecrvdmi élet titokzatos és csodálatos vi-
lá~f~' elölt iíllunk. Fe;cnc többeL kapolt az Istentől, mint .má
sok. O többel kapolt Kriszlus szcreL<!. Sz_ívének lángteng_er~l~~>L 
minl mi kaptunk. :\leghallgatta a~ l r f (:rene Atyank. ImaJat. 
meln·t íuv sullo~tott: O. Prmn, .Jezus Knsztus arr<t kerlck. ... 
ho".Y - 7;mennvfrl' lphelséges -- érezzem szívemben azt a túl
ár~(lú szcn•tete"t. nwlv té!!cd. Isten fiát arra késztetetl, hogy ér 
tünk, híínüsökért ol)~ sz6rnyíí kínokal magadra vállalj.·> 
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:\leghallgalln az Ish_·n. 1\fcgadta neki a szcrelet túláradú 
fok~il. Szereletének mértékénél nagyobbal még lánglelkű püspö. 
künk sem talált. Gvakran beszélt és írt az lsh.•n-szcreletröl. 
1\érl és könyörgött~ szeressük az Istent úgy, mint a fiú az 
atyját, miként az apa és anya a gyernu•két. Dc néha-néha, mi
kor a szerclel orgonájának minden sípját meg akarta szólal
lalni szinte csak ennyit mondolt: szeressük az Istent úgy, minl 
.-\ssziszi Ferenc szerelte. De ennél többet, ennél nagyobbal, a 
szerelelnek magasabb fokát még Prohászka sem ismerte és 
nem is tudta kifejezni. 

De zenghelnénk lal~ín himnuszokal Szenl Atyánk szerclé
ről, lelki fennköllségériH, s mégis azt kdl ·mondanunk, hogy 
mindez csupán gyarló, törékeny emberi ajak !lícsércte l~nnl'. 
Kapolt ö ettől nagyobb elisml•résl is. ~lagaszlalla szerelelél 
nem az emberi ajak, hanem a véglelen Isten. 'Aki parancsaimat 
ismeri és azokat megtartja - így szólt eg~·kor az üdvözít{) -
az szerel engem.) 3 ' Ha ezekből a szavakból indulunk ki -
mondjuk meg - ki szerette jobban az Istent Assziszi Ferencnél '! 
Tudunk-c egyellen egy cseh•t mondani, mikor nem töllöltc he 
az Isten akaratát, és nem ll'ljl•síleltc a parancsokal? · 

Soha semmit scm tagadolt nwg az Istentől. Szól hozzá 
az úr: hagyj cl mindcnl és kün~ss engem. Fl•rcnc t'lhagv min
denl, még azt a köntöst is. nwl~· kslél betakarta, durva szörru
hát ölt magára és köveli az Istl•nt. :\lajd máskm· itemj>lomok 
építését kéri Wic. s Fl•rcnc l<'SZ (l'mplomépílövé.4 ) Ismét máskor 
küldi a Szenlléll'k élő, elen·n templomainak építi> na~számjá
ba, 1s Ferenc lesz missziónáriussá és igehirdelih·é. S élele vé
gén az Aln~rna magaslal:ín kéri löh· l'gész valóját, s itt is 
lelkes igennel felel s ll•sz élii, elcn·n kcrl•sztlé. S ezután az en
gedelnws és Istent szen·W élet ulún l'Z n sZl'l"l•ll'lWI kir:h·adl 
(;s kimea·üll férfi, ez a nappal l"ell'haráljail>rl dolgozú és éjl
szaka im~tdkozú szcn•ll'l-áldozal~ a halálos ág~·iin dkl•zd sía·
ni l-s sóhajtozva kérdi: lstcm•m. mikoa· ],:ezddek m{u· ig~1zán 
szen·lni? .-\ költi> szava jut cszemlw: 

\'an <·g~· kis kl·rl mindenki szívl>l>l'n, 
hol esak vir·ág V<lll. rózsa~ majoránna, 
minlegy szirommú lesll•sült hozs{lllna 
l-s ('SUpa jús~íg. l-des szpn•lct ... 
.J l>zusnak \·o ll legn<lg~·ohh a lu·rljl' 
s ulúna lún .\ssziszi Szenl Ft·n•JH'nek ... ,-, 

Il. 
~hi.s Il'lkiih·l. mús akarat. mi"ts sZl'rl'lel k<·lll'IH' a mai 

\"ilágha. Ujjú kclll'lll' alaldlani az l'gész élcll·l. Kutalhalják, _ke
reshclik nz cmhca·ek, hog~· honnan n·g,·ék a vil<ígol nwgújílú 
h•lket ~li. fercnel'Sl'k lll' lmlassuk. lll' kl·a·cssülc mcrl SzcnL Fl'
renc . .-\lyánk máa· ml·gmulalta._ ho.!J~· honnan· n·~yük. Yt·~~·ük 
Kriszlushúl. az üa·ük Sí'.l'l'l'll'lhiil. Ez az f>1·ük fert'lll'<'s éll'!l'h·. 
<'Z a mindl•n korok fen•JH'l'Sl'irll'l,: a hívaliisa: az anima l"rtm-



t·iskánával, azaz a szenvedé!.Yes Kriszlus- és fell·baráli szt•J·e
tettel alakítani és nemesíleni a vilá~ot. 

«Vannak munkák - mondj :t Prohászka - melyeket csak 
szívvel lehet elvégezni.. 6 S kérdt•m, mi ez a munka? A papnak. 
a ferencesnek ~ munkája ez. A lél~khez és a szívhez csak lé
lekkel és szívvel lehel közclíleni. Ezt ért•zte Szent Ferenc Atyánk 
is. mikor imájában arra kérle az Istent, hogy szeretetének tü
zével eméssze fel, semmisítsc meg az értelmét, hogy csa]{ a 
sz ív, csak a szerel cl tudjon felette uralomra jutni. 

Ne tartsuk kiesinek és az évszázadok porával belcpeU
nt•k ezt az élelelvt'l. lU e7:, nagy ez ma is., és az is marad min·· 
den idők és korok t.•mbcre elölt. Ne kicsinyeljük le, hant•m 
szeressük ezt a ferences élelprogrammol, legyünk a szerelel
nek a trubadurjai. mint Szenl Atyánk volt. Alakítsuk, utánoz
zuk magunkon ·képét és élelelvéL Tudom csak kicsit sikerül 
t•z. Legtöbbször csak egész kis torz ké_9ei leszünk a na~y :min
'lakéunek. Dc nem bni. Jiár ez is elé!l. gyönge eröinkhez. Le!!
löbbször olvanok leszünk .. minl a kis ltYermek. aki m~áll édes
apja előtt s nézi, nézi s mivel nagyon .tetszik neki ez a férfi. 
Plkezdi utánozni. S mi ·]esz ennek a nagy utánzásnak az ered
ménye'! Néhány torz mozdulal csupán. S mégis örömét talál
ja benne az édesapa s k<'dves lesz előtte, mert önmagának 
ldcsinyilelt képét ismeri fl'l gvermekében. I_gy mibennünl{ is 
egy kis Fercncr·e isnwr a világ és maga rendalapító Atyánk 
is. ha ulánozzúk, ha kön~ljük a szt•relet nagy :\lt•slerét. 

• 
Szent FPr'cnc Atyánk a szerelet jelszavával bontotb ld 

a Rend zászlaját. :\li nwgkapluk I\:riszlus és az Assziszi Szent 
kereszlhet'eklelt'll kezén·l díszítell zászlót. de azt fenntartani 
és tovább vinni nu'ir a mi, az 6 kövelöirwk ·a hh·alása. Egy pil
lanatra se feledjük. hogy l'Zl a küldetést csak akkor :tudjuk 
helöllt•ni, ha a lt•gnagyobh lelkiismerelességgd ragaszko.Junka 
ahhoz a szellemlu.•z. amelvhiil t•z a zászló kezdelél vt•tte. Igen 
ez a zászlc'l csak akkor fc)g ma.gasan és diadalmasan loh~gnL 
ha a sze1·elel J.l<li':JIH'sának jelsz:wa ra!f~·og azon. S ha ez me~
van. al, km· ne féli ünk. mPrt ma is .. mikor szinle négylovasban 
!.!ÚZolnak kel't>szlíil a Krhzlus-hirdt>ll(' <>h·eken, be f~~a tölteni 
a Fer('JH"I't>JHI azt :1 tc"lrlén('ti híYalás:ll. .nwh·Pt a Hend l'lséi 
nacry lé"H·ll-Jwlírc'lj:l Í!.!\" i)J·üldtl'll nwg: Szt>nl F(•J't>JH' l'ell{~p{>sp 
Útf~· halott. mint" az '.;.jtsz:dw hom:'tl_,·úhan l"e!ll'lszií l"én~·es ('sil
l~~~. vagy minl a sülvl'iégcl loYaiizií hajnali pirlmdás. 

n Rituale St•raphil'um. 
2, P. (;pnwlli P. Taldcs: .\ l'l"aJH'isli:tllizmus. 20. l. 
si J~ín. t-1, 21. 
• P. Gt~awlli- P Tai\:Í<'s: i. 111. 2il. I. 
:;·, ~lécs Lászl ú: ,\ sll'2P:1~· l':nhl'l' l\t'l'll'cské.:c. 
c~ ElméiJ,c.l{•st<.;. :-,!11. l. 

P. (iollfrid. 
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Ll l l 
ETELMELETI ALAPELV VAZLATAI 

IETZSCHI~XI~L jdenik meg a gondolat, hogy amikor 
valaki böleselkedni kezd, újraesinúlja az t•g.l-sz filo
zófiát, belt•önli a maga egyéniségéL Fichte szavainti: 
mindenki olyan filozófiúl kövPI, amilyen a maga 
bels() világa. 

Ha az ember a vilúgrúl tárgyilagos kl-pel akar 
alkotni. a legnagyobb valószinííségd az ariszlolt.>IP
szi:-szenltamúsi világmag~·anízal adja. KN pl\·hiil 

igyekszik nwgmagyarázni a lélpzíí ,·ilág alkatát és vMtozúsút 
Maleria-forma; lPhelőség-készlél: lényeg és létezés fogalompú
rokat teszi nwg a rendszer alapjául. 

Valóban a gondolkozó emhl'r ell- a valóság an~·aggal egyl'
sílelt formát ad. EbhiH vonatkozlaljuk l'l a lényeg oés a i{•lpzt•..; 
kellősségét. ~livd a valóságot esak valósághól lehel nu·gmagya
rázni, a kiindulás helyPs. A kih·elkezii lépésPknél pedig a nit.'t
zschei gondolal útján haladunk: járjuk végig így a kékldís{•.!; 
gondolali mozzanatait. 

Ezzel kezd<.·m keresni a lélezük lén~·egl-1: az l a vonüst ami 
a lélezi>nPk megadja a meghatározó léltartalmal. Első· megfil
lapítás az. hogy cgl-sz sorozal létezűnek van ugyanaz a ll-
nyegP, tehát emwk egyelPmt's mozzanatnak kell lenni: nwg\'<111 
nlinden lélezülwn. Emelll'll az is nwgúllapíthaló. hog~· a ]{·n~·eg 
túl nu1 az érzéki világ korlátain: melafiz1kai mozzanat . .\limll'n 
létező kimeríti lényegéL dc a lényeg eg~·ikhen st•m kizút·ólagos 
módon van meg. hanem esak t·ész~·sPdelL formiihan. 

Ehhen az Psl'lhen ki a lén~·pgck elsiidh•ges honlozt,ja "! lloll
nan, kitől kapja a létező a ll-ll-l meghalúrozó határozúkal '! ön
ként adódó l'cll'let: onnan, aki honJozúja a lényegeknek aki az 
alkolójuk. Ezzel a lényt•gekcl az .\hszolulumhoz kapt·solom. az 
eayelemestwk léll'zés nélkül i l élét az Isten gondolalúba hdye
n·m. minl icll'úl l-s kl-pm{1sl. Ez a Yalús ll-tl'zl-si rl'ndlwn ,·alú 
megjelenésig lisztán gondobtti ll-t. ~zonlúl a lény<>g kift:jeziidik 
valósan a külsií !'orma Yonalain út .. \ l{•lezií magúha fog~ul,i:1 a 
ll-nyt·gvl. d(• t•zzt·l ~~ ll-nyl'gtwk fslt'n-gondol:tli ll-te lll'lll -;z(I!Jik 

meg. hatll'm minl elsiidleg(•s !'orma szt'n'lH'I a létezíí vil:íg nwg
alakulúsúhan . 

. -\ Júlhaló Yiliighan közYellenül esak a létezés ismcrhd,i feL 
Ha a létt•il>sl ,·izsgúlom. nagyol>h viiltozatossúg áll l'Uilt(•m. mint 
a lényegt•k Lanulmán~·ozásánál. .\linden létező lényPgének honl(l
zóján kh·ül lélezik és így valúsílja meg a rl-szesPdPll Jényl'gel. 
A valós világhan a legnagyobb Yállozatossiigol az hozza ll-Irt•. 
hogy a növén~·. az iillal. az cmher· az éldlelPn Yilággal szcmhen 
valami óriási löhhleltl'l rcndelkt·zik. 1\.ü van pgyl'orma kellií_. 
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de ember, állat, noveny nincs egyforma ~gy sem. Tehát a h'
nyeg-Iétezés fogalompár nem ad elégséges feleldet a valóság 
megmagyarázására, mert nem fejti meg ezt a kérdést. Másszóval 
itt azt akarom mondani, hogy a lényeg a létezéssei szemben 
-em mint képcsségiség és készlét áll. A matcria-forma kettőség 
valós létezőt hoz létre .. de önmagában m~ mindíg csak képes
ségiség. Szükséges valami mind a lényeg-Iélezés keltőség, mind 
a változás megymagyarázására, ami alakító erővel bir a mcta-
fizikai és a fizikai világban is. · 

Továbbá a léelzés nlindcnképen fizikai mozzanat. lllelőleg 
felvcszt•m, mert bizonyítható, a szellemvilág létezését és ezt a 
fizikai mozzanalol egyszerűen reálisnak nevezem. 

Ha most a lényeg -és létezés különbségét keresem, azt tn
lálom, hogy nem is annyira különbségét, hanem inkább fokoza
lot állapilhatok meg. Mcrt a létezés a fizikai rendnek a sajátja. 
a lényeg pedig a metafizika területére való. Ha n1égis külön
l>özletck, akkor a fizika és a mctafizika különbségét kell valla
nom. Sem az észbeli különbség, scm a valós különbözletés nem 
t'elt•l meg. mert nemcsak az ész teszi a különbségét, nem is do
log és dolog közölt van ez, hanem a dolog és ~gyctemcs ch·_. 
közölt kell megállapítanom a viszonyt. 

Valósan létező dologban ez a metafizikai és fizikai mozza
nal a legmélyt•bben egyesül és csak a tudományos világmagyará
zatra törekvő értelem hámozza ki, hogy egy rcnnszer alapján't 
tegye. Tagadhatatlan, hogy minden létezőben me_gvan ez a kél 
elem . .\z anyag adJa a létezést, a lényeg pedig a formával járul 
hozzá. De~ hogy a lényegnek és a létezésnek a mai rendben ta
paszlalhalo egysége létrejöjjön, szükséges volt egy értelmes és 
szabadakaratú lény célirányos tevékcnykedése, ereje; szükséges 
voll a Teremtő. 

Hogy a működés magyarázatára nem elég a lénye~ létezés 
dualizmus, azl a lapasztalal is igazolja. Ha változást látok, azt 
növény, vagy állat, vagy ember hozza létre. Ha pedig ezek vala
melyikétwk a jelenléte nem állapítható meg, akkor egy felsőbb 
törvény ét·,·ényesíli tönényhozójától kapott erejét, de sohascm 
puszlún az anyag önindílása révén létesül a változás, pl. a L.•
esii kö hiil ft>.il ki, a víz dpárolog. 

Valósá!! tüzetes szemJéletc azt mu!afia, hogv a csák male
riat'onua ü~szelt>ltség úri:.isi hátrányban vari az éiÍ) Yilággal siem
IH'Il. Ez ulúhhib:tll van valami. ami képessé,gt'l ad, lwl.'·y i'm
ként szerl·peljell. ,·állozúsl hozhas~on lé.trt•. ~.\ kő ömnagában 
l-s ünma•rúlúl lel jpsen leht•tdlcn. 'V an kei>csscae. dc ho•.ty az 
érvényesiTijün. lértyh•gesül.!ön~ nen! cl.ég a.lnaiérin-forma, hu
nem egy l örvénynek kell cnenyt·s~lcpt. cr~Jel. Ezz~l szcmh~n a 
növl-ny, úllal. t•mbt•r· képes önmagatol unhloLt tc~·ekcnyked.~s~e. 
Ez a tengü érzéki és étlt'lmi élet rangsora ,sz~·rmt ret}dez~)dlk. 
.\ malctia-l'orma. lényt•g és lélt>zés megmagyaraz~a. a let Im~>en
lélénck a kétdését dl· nt>m elég a változás me~fcJtesre . .A valto
zás al kol ú nwzzm~alát abban kell kt•rcsnem .... amivel a közönsl--
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~csen élőknek ncvezell· lélezök mint töblettel rendelkeznek. Ha 
jobhan a dolgok mélyérc nézünk, nl'm.a létezők, lehál az anyag
forma c.:gyüllc.•sek rendclkc.·ziwk ezzd a Löblelld ... hanem ez a 
lübhlel rt>ndclkezik a m:tll•ria-forma l'gyütlcs bizonyos Inennyi
ségén•l. 1!,!~· vi!ágma_gyar:.í.;wtom alauiául a maleria és forma mcl
ll' mc.'g egy harmadik l'lemCI is l'l'ln•szek. 

~lin•l pedig az c.'lölc.'nyt>k az c.'ll'llt'll•n világgal szl•mben a 
lt'·lekkt'l vannak megáldva. a kt>t't•sc.•lt harmadik cll•mel a lélcltbP 
helyc.•zt•m és fogalma al:í voJwm a principium vitale-t, a nö,·enyi 
iPikt>l, az anima sensibi/i:.;-1. az :illatok lelkél és az anima soiri
lua/i.'>t-l. az embl•rc.•knek ad(,ll islt>ni szikrál is. A --léle l{·~ szót a 
harmadik e!t>m c.•gyszcríí jelölésél'l' használom é·.; nem jeleuli azl, 
hog~· cselleges alárendcllségr{)] lehl'lnl' beszélni a harmadik dc.·m 
a U·lek {•s az anima spirilualis közölt. Ez a harmadik t>ll•m a lé
lt•ziJk három rl•mljt> szerinl lc.'nyt•gileg kü!önhözö. működésc.• 
pedig elsösorhan az. hogy lt>lwlih·é lt>szi a változás létrejöttél_. 
megalapítja az ok l's okozat vi:ágál. Igy az él6k vilá~át, még ha 
nyugalmi helyzc.>lébc.·n szc.·mlélem. akkor is három elvből kell 
magyarúznom. Létük vc.'gs{) pl\·c.'l a dualisztikus szl•mlélcl he
l;:elt a háromch·iíség fpjli meg .. \z els() dv a lén~·eg: nwtafizi
kai. oksági vonalon heiiile t'I~t>d a lt•rcmlés ülj~ín a létezés,, a 
l i zi kai való. A harmadik c'v. a lé kk nwrii!Jcn más minl az mwag. 
\'an lén~·ege, van lélt•zé.;t>, d t• lll' lll az ami a többi lényegből és 
!c.'lc.•zc.'shül összclt>ll lé!. .\ lényc.·gc.· c.'pítgy mclat'i~ikai mozzanal, 
minl mindcn más léll'ziíc.'. de lélc.•zé.;e nem fizikai ft•nnállás . .A 
lizikai vi!ághan lé:czik~ dt• annak lüt·vén~·t•i. nwgkölötlségl'i felelt 
halalma van. Tt•J'nH:;szl'ISZt'I'íílt>g ez l'llill'k a harmaditi t·lvnek 
:1 lcgm•mt's"hh mt•g,·al()..;ulúsúl'úl. az anima spiriiualisrúl állít
haló; ami t•nuél ldsl'hh lükl>ldességíí ~umak míiködésl'. élete 
:.ny~1g:ú! l'üggií .. \nw\n~ lé~t ziíl1ü~ hiún~·zik :P: mwaglúl különbö
zc"í ell'lll. az mái' nem ll>:eúi~ hanl'lll holl. C.;ak kc.'prs.;ég,• Y<lll. dc.· 
1.-éplclt·n a müküdl>sn·. 

Ha yjzsgáljul~ a liszlún an,,·ag,·i~úgol. azt talitljuk, hog~· lélél 
t' .!yt·s l'izikai lüJ'\·c.'n~·l'k h:dúl'ozz~ík nwg. Pillanalnyi hl'lyz~·tél 
kürny('zl'll>nek rúhalús:~: rt'·szt'inl'k t•gdHtmal'ad[asúl a ln.padás, 
: ,·onz:'ts lün·(·nyl'. n:·g..,ií (·h·mt·inl'k~ alomjainak a lélc.'i is a 
li"IJ'\"Pil,\". ll·hál szelll'mi c.·t·ií mííküdc.'sl' biztosítja . 

. \z t.'·ll'lll'knl'k Yilúgúhan esak puszta. tl'hál i'lnm~~.uithan mí)
l,üdl-srl' l~l-pll'lc.•n ll-lrííl IH'szl-llll'lünk. ~em is szüksc.'ges a lc.'tt·ziili 
nw g,· a r :í za l ü h oz fl' l n·ll t •l n·!.;: Yl',!,!ÍgY l'Zl'lt•st•. . \ m i valúsitgmag~· a
r:'1z:il i -.zt·m pon l húl az t>:l'l t {'h•IH'k ,-jl~·ag:'tl illl·li. t>lt.'·ggl' nwgl't·jli 
:! l"d\·t·liidc·i kt.'•J"dt.'•sel<\('1 :1 lll:lll'ria-l'ontl:l (:lll. lliszt•n nwgúlla
pílolluk. hog_,· :1 llt•nnt"d-~ \agy ra.ituk l:lpaszlalhalú Yúllozús lll'lll 
ht•léilük t'l'l'd: halll'lll l'lt·lni l'l'ííl' l't·,·l-n.n·sülnl'k. Ezek hal:h! fej
lt·nl·k ld a külsíí alakl':l az t.'•lük ,·ilúgúhan is. Ezl-t·t lll'lll h·ht'l 
:1 külsii ulún kizúrúlagos ílc.'lt•l(•l alkoini a hl'lsíírííl. llH'rl lll'lll
('S:tk :1 ll-It·~'~ a ,-állozúo,; l'ln·. júlszili lc.·,·ékt·n.'· SZl'l'l'J>l'l a !d"tlsií 
11 i eg h a l úro z ú -;ú han . 

.-\z l':énk lúrulú l'g~·«'di~l'.~el i.; lc.'ll'krwk lulajdonílom. 'lég
l edig az c.'Wknél m:tg:1 a lc.'h·k alaldl, az c.'le:ll'll'nel~nél pl'dig az 
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.\lkoló Lélek állal fl•lállíloll törvényszet·üség, amil én·é1~yesílhel 
bármelyik tt:'remlménv is. ~lh·el a léleknek is van lén~·ea,.,. van 

~ J ~ ~ 

henne egye~·nws mozzanal, az egyediség elve nem· maga a lélek 
Illelőleg nem kcn•sem a külön egyedítő eh·ct. mer! az egy:.·disé 
gel nu·g~rlhdem akkor is, ha úgy fogom fel 1ninL tevékeny kNlé 
eredményét. Ebben a le,·ékenységben azután számtalan üsszeL
vö érvényesíllu·li erejéL 

Ezek alapján mindl•nnck a leél a szellemnek a lélélői füg 
gőnek találjuic Tl'hál a vil[tg a léll•zésél a Léleknek köszönheti. 

Lélek, anyaglót lényegileg különbözü elem. van nön'uybeJJ 
és állalban is, de hogy ennek valami befolyása ll•nne a lcn·mlés
hen arra a ll'gcsekélyebh jl'l Sl'lll mulal. Minden működés~· szo 
rosan az anvaghoz van köl\·e és alaesonvahhrendíí. minl a 
,·iJág sok más Jelt•nsége. · · 

A törvényvilág értelmi működésl és akarati eről tételez ft'i. 
lchál csak az embernél kezdhelünk beszélni a ten·mlés lelte~ö
ségéről. Azonban az ember annyira a törvényvilág ha~ alma ala ll 
hogy a legcsekélyebb vállozásl is csak úgy tudja végrehajtani .. 
ha más nagyobb erők nmnak rendelkezésén•. Pl. valamil ú 1 

akarok cmdni, olyan er{)l érvényesíll'k\ anii a nehézségi erú 
lörvényél halálytalanílja. ~Ii,·el az ember crejl' ilyen lénykl'dés 
hen nwrül ki, tcremlő eröl nem is tételezhelünk l'el. Tm·:íhl> 
kell mennunk. Ol'.·an szellemel kell kl·resnünk aki erőveL min· 
den konaton ft•lilli halalommal rl'IHlelkl•zik. De ha mindelH n 
felül van, löhh, lökéll'tt>sl•bh min<ll'nnél, akkor a vüág ~okfl·lcsé 
gél egyellen mozzanalban fogja összl\ vagyis ~ál a a lényeg. ~~ 
iélezés és a lélek oszlhataLian. Lényl'gl' a lélezés,lélezése a lélek. 
:\livcl lúl Yan mindencn, csak lwlőle credhl'l ntinden úl:tpol és 
mindcn Yállozás. KíYül Yan a lélezöknek minden elképzelhelí~ 
során. nélküle Sl'mmi nines. nem szontl senkire, sem létében. 
scm működésében: Abszolut. 

Igy a Yi!ág czerféleségél három alap~ét~yczőre n·zelnn \'isz 
sza. ttz eu_vséud JW<Ii~ az Ahszolul Létezőben találom meg. Ez 
állal látom clérndőnek a Yilágma~y:u·ázaL céliál: megoidat.i 
a Jél és Yállozás kérdését és mcglalátni az egységet. 

A háromeh·üség talán szokallan. dl' nem Ismerellen gondo 
lal. .-\ réHick közüt' csak Szenl llonaYenluráL említsük. Etjárás<1 

creddéb~1 apriorisztikus yoll: a hitből ismerle Istent és hasonl.t
lossáoál ken·sll' a terPmlménn·khcn. Sokak fl'lfogása vele sum· 
hen tway Priílleli a kérdést' .\z utúkor lalún más Yéleménn~·pf 
lesz: his~·l'll aposleriori .úl<~ll is Pl lehd jutn~. a !l~t~·omelyüs(•grv 

l'jahb korhan pcdt,g eppt•n .a ~nagyar ttl~zoftahan JL•_len.Lke 
zik ez az Plgondolás. GondolunK tiL Pauler Ismeretelmelelt c. 
Brandcnslt·in lételméleli műYl'ire. 

V együk Ph hez az l is. hogy mind a SzcJ}lí!·ás. miml.t~ ~öi~·.se!ei 
szerinl mindPn lélezü lsten tökélPlessegenck a klfl'.JCzodese 
.\ llilhől pedig ludjuk, hogy az Egy lsten!>.~n három Sz~mél.'
van Ich ál joggal, Prülh·tés nélkül kcrl'shl'ljuk cmll'k a ha rom· 
ság1;ak kil'ejt·züdésél a létezők Yilágában. 

Fr. Szörény. 
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MISSZIONARIUS. • • 

~linden évben Kriszlus Kir~íly körül összejövünk Szenl
heszédekel, buzdílásokat, történeteket hallgalunk a misszióról. 
CnnepeJünk egy gondolatot, eg~· parancsol: cEunlcs docetc ... 

Egy gondolatot, ... amely ol~· igen távolinak tűnik fel. 
Egy gondolatot~ ... amelyet bár bírunk~ mégis oly ken•s 

kapcsolalunk vail vele. 
~lisszió, missziós gondolat. missziónárius ... Kissé ködszí

nű fogalmak. Oly közeliek, mégis, nlinlha kicsil magasan lebeg
nének, mintha nem ér·nénck földel a ll'lkünkbeú .. ·. Távoli or
szág, távoli eszmény~ távoli személy. 

Papi életünk mil1den utcasarkán öles plakálok hirdt•tilc 
Szeresd a missziós gondolatot!~. - Hogyan, ha Iiincs köz

lekl'dt>sem vele'! 
.\z Ens a sc· diikelően hideg sarki fényben rag~·og: 

otthonias mclegPl áraszt azonban az Euchal'iszlia. - ::\lagas 
eszmei síkon trónol a , ~Iissziós Gondola h. dc hordozója, meg
lestesíWjt• köztünk jár. ű az~ a missziónárius! 

ldt'hozom {)t a távolból. magam elé állítom. bclc,·ilágí
lok, liulatom tilkát és megkísérlem lerajzolni ... úgy~ ahogv én 
látom. Yonalkozúsokat licrl'sek l<'lkévd. ~lélyen szemébt· nézc>k, 
kezet fogok, nwgharúlkozon~ .. összenwlegszl'm Yl'lc. 

\lissziúná1·ius ... Egzotikus ízíí szó. ~lit jl'lent sz<ímomr.l? 
-- Érihetetlen gondolatoliért r<ljongó, tiloliz:tlos kínai szavakal 
mormoló. szakúlas különcöl... Eselleg t•gyszcrűt•n csak: va
lami <'g~·húzilag jónihag~·oll:· kalandot·l. utazói ... 

~t>m akarunk azok küzé tartozni. aldk a puszta cscleke<let
l•ül ílélnl'li. Kl·n·ssüli azl :1 rl'jll'll Hönlgt•n-l:lnu•úl.. amel~· min
den lililsüsl'f:Wl és helsií mííködésl úl,·ilúgit. Kulaljuk a m_isszió
nárius lelkél ... 

Diúldwromhan egy ldldg,,·akorlal alk1hnúYal Gonzága sz . 
. \lajos l-lell-höl olYastunk fl'l. .\ köny,- leírta az ifjú h:u·l·ait 
apjá,·al: .\z e!őkl'lő család Hl' h ezen enged a h'helséges g~·l'rmek 
ldvánsúgának, hog~· szerzplcs l(•hl'SsPn._ ~lindenáron grófoL k,l
tonaliszlcl akarnak far·agni .\lajosból. Ad maiora natus sum~ 
- X agYohhra szüiPill'm! - volt .\lajos vúlasza. 

~agYohhra szüll'lll·m ... ~agYohhra .. ! t'Z a szó Y:\la
llog~· hel~:k:1poll :lldwr :1 ll'llH·miH~: ·J::n·lil'll kl·reszlííl visszhang
zoll hennl'm... X ag~·ohhra szüll'ltt•m ~ 

J::rdekl's szprwedél~· Yl'll (•rül rajtam: kcrl'sni kezdtem, mi 
az :1 nagyobb · "! ~li az, ami az emberl il~·cn )1alalmas eriívd 
tudj:1 húzni, ragadni'! . 

Ettől a naptól kezdve osztályozni kt•zcltem az t•mhcrcli<'L 
f~szrCYl'tlClll. hog~· Vannak U. n. nagy lelkek:· és hétköznapi 
emlwrck. dc hogy mi teszi szememben a nag~·okal nag,n•likú, 
az nem tudtam. · 

.\zlán rájöllcm~ hogy a <nagy ld kek~~ niludig a'karnak, a 
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lucal-embereknek pedig mindíg minden mindegy ök nem akar-
nak semmit. ' · 
.. :\li ért ·van az, hogy egyesek oly nyughatatlanok, mi űzi 
okcl '! Érdekesek ezek az ((akarók», mindíg valamil ·akarnak. 
:\leglálnak egy célt. átélnek egy gondola,tot~ ez ráül'- rátelepszil' 
;1 lelkükre, belevágja sarkantyúit és nekik menniök kell. 

Ez a cél tehát az a bizonyos «nagyobb». - Késöbb ki-
mondta valaki a szót és akkor ráismertem: Hivatás! . 

Hivatás ... Igen, ebben látom a hithirdetőt. Minden nyelv
tanulás és világjárás külsösége alatt az a legmélyebb ok~ ,az 
egyesek számára érthetellen rajongásnak tartott gondolatok 
szülöi~ és hordozóia: a Hivatás. 'Ez az a <:Miér·t ?»._ez az a 
Höntgen-lámpa~ cselekedeleinek felelete, gondolatait meg,·ilá
gíló fény. 

Kl>sübh figyelni kezdtem, minek nevezi a világ azokat, aki
~._:el l>n igy jelölök: <·hivatottak»? Sokra azt mondták: nagy 1é
tek, másra: szeril, apostol vagy próféta, lángelme vagy -őrüLt ... 
~em tréfa ez, sem pedig túlzott analógia; bár kissé ·bizar~ 
de érch·mes gondolkozni rajta ... 

Ki az örült·?- Olyan ember, akinek gondolkozása egy esz
mél ural. l~s az igazi, mély hivatás? X em találunk-e ,egészen 
közeli párhuzamot'! Egyik jdcs ifjúsági lelkivezetönk írja, hogy 
igazán nag~·ol alkotni csak az tud, aki hivatását szinle <:rögesz
méjé,·é fejlesztette. 

Egyoldaluság! - vágják rá egyesek. De kérdezem: 'X em 
szükséges-c ez a s:::enl, harmonikus egyoldaluság ahhoz. hogy 
valaki alkotni tudjon'! Xézzünk lángelm-éinkre és szentjcink
t•e. Yib1gszl'mlélelük nem a hivatásukszabta ckategóriákon ke
resztül párolódik-c le? 

.\ fén~·rorrás mcgvan; lássuk a fényt. :\fi az a legjellegzeles
sehh Hl n ás, anwlybt•n a hintlás ki vetődik'! - .:\z öntudat és 
a biztonsúg (önbizalom). 

lli\·alús - a Céllálása. 
Húr céljál bizonyos fokban mindenki látja, s így bizonyos 

rokhan mindenki hivatolL a hh·atás öntudata és az önbizaloin 
még sincs meg mindenkihen . .-\ c'él látásában c. i. különbségC'I 
kell lenni: van, aki látja a célt, amelye l d kell érnie. E~ még 
lán,li. önhizahnal nem ad. ez után vágyik az ember. Ossze
n•tn· azonh~m erőinkel a cél nagyságával, azt elél'l1clőnek la
lúl juli - va11vis Jál juk az l a eéll. amelvl'l mosl már nemcsak 
l'l ·kl'li. hane~l. cl akarunk él'ni. -~ a eél.közl'li lesz, önbizalmat 
ad l'·s ,-:"tg~·unk akarúsba megy ál. . . , 

.\ hithirdelő munkií.ja dt.•rék munka, kiforrolt Jelleme~ kl
,·ún. Iliv~llúslalan állagemberekben nagy a ·hossz> a lelek
tözs<lt!n · a misszióná•·ius azonban - mint a Propaganda Fide 
recri, kl~tsszikus ldrala mondja: - ·az Urnak őráBásán lar-
1ó;a hcl~·t·zelt gyertya, ~ki egész külön vi}ágot k~pvisel. a Imás 
élctnézelii cmht••·áradaltal szcmbl'n s ezcrl csak rcndilhelet
lcn hh·atás és P hivatoltságnak állandó öntudata állal képesül 
rendellelésének bl'löltésérc. (\Volkenberg: Világmissz. könyve.:: 

ló l 



, 
MISSZIONARIUS. • • 

:\lindcn évben Kriszlus Kir~Hy körül összejövünk Szenl
heszédekel, huzdílásokat, törléneteket hallgalunk a missziúról. 
C onepelünk egy gondolatot, eg~· parancsol: 'E un les docele ... 

Egy gondolatot, ... amely oly igen távolinak tűnik fel. 
Egy gondolatot, ... amelyet bár bírunk, mégis oly ken~s 

t~apcsolalunk van vele. 
:\Iissziú. missziós gondolat. missziónárius. . . Kissé ködszí

nü fogalmak. Oly közeliek, mégis, minlha kicsil magasan lebe~
nének, minlha nem ér·nének földel a ldkünkbeú .. ~ Távoli or
szág, tá,·oli eszmény, láyoJi személy. 

Papi ·éle l ünk minden utcasarkán öles plakátok hird l• til<: 
Szerl'sd a missziós gondolatot!~ - Hogyan, ha Iilncs köz

lekedt'sem vele'! 
.\z Ens a sc· diikelöt•n hideg sarki fényben ragyog: 

otthonias melegel áraszt azonban az Euehal'iszlia. - l\lagas 
eszml'i síkon trónol a . :\lissziós Gondola h. dc hordozója, meg
testesílöjl' köztünk jár. ű az, a missziónárius! 

Idehozom iil a távolhúL magam elé úllítom. bcle,·ilágí
lok, l<ulalom tilkitt és megkísérlem lerajzolni ... úgy, ahog_v én 
látom. Yonalkozásokal l<eresek lt:>lkével. :\Iélyen szemébe nézC'k, 
kezl't fogok, megharálkozon~ .. összemelegszem vele. 

\lissziúnár·ius ... Egzotikus ízií szó. ~lit jelpnt számomr.1? 
-- Érlheldlen gondolatoliél'l r<tjongó, 1i!ol;:z:tlos kínai szavakal 
mormoló. szakúlas különeöl... Eselh•g egyszcr'Űl'll csak: va
lami eg~·húzibg jú,·úhag,,·olt:· kalandorl. utazói ... 

~l'lll al;:anmk azok lú)zé tartozni. aldk a puszta cselekedct
hűl íléiiH·k. Kl·n•ssüli azt a rejldl Höntgl·n-lúnuHí.t .. amel~· min
den ldilsiist'_gt>l és helsii mííködésl úh·ilúgit. Kutatjuk a m_isszió
nárius lt•lkél ... 

Diáldwromhan eg~· lt·Jidg~·akodal a11<almúval Gonzúga sz . 
. \lajos élelt'höl olvastunk fpl. .-\ köny,· ll'ír·la az ifjú han~ait 
apjáYal: .\z c!ökt'IÖ család nehezen enged a ll'liCtségl'S g~'ermck 
ldnínsúgának. hog~· szer·zplcs ll'lwssen .. :\Iindenúron grúfol. k~l
tonaliszlct akarnak fa1·agni AlajosbóL · A<l maiora natus sum~ 
- ';\ agn1hhra szülelll'lll! -- YoU .\lajos válasza. 

~a~vohhr·:t sziiletlt•m ... ;\a~nlhhra .. ! ez a szú v~ll:l
lwg~· hel~:kapoll akkor a klkemiH:·: ·I~vl'IH'Il kl'reszlül visszhang
zott bennem ... ;\agyohbra szüiPlll'm! 

1::rdckes szenvedély vett e ről rajtam: kcrl·sni kezdtem: mi 
az a nagyobb · '! ~li az, ami az embert ilyen )1alahnas t•r·iín·l 
tudja h\tzni, ragadni'! . 

Ellöl a naptól kezdve osztályozni kezdtem az emhcrcl<el. 
r~szren·llem. hogy vannak u. n. nagy lelkek:, és héll<öznapi 
cmlwrck. dc l1ogy mi teszi szememben a nagyokal nag_\·ol<kú, 
az nem tudtam. · 

.\ztán rájöttcm, hogy a ('nagy lelkek:' nfindíg a'karnak, a 
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lucal-embereknek pedig mindíg minden mindegy, 9k nem akar
nak scmmtl. 
.. :\li ért ·van az, hogy egyesek oly nyughatatlano~, mi űzi 
oket'! Érdekesek ezek az ':akarók», mindíg valamil akarnak. 
:\leglátnak egy céll. átélnek egy gondolaJol · ez ráül.;. rátelepszik 
;1 lelkükre, belevágja sarkantyúit és nekik." menniök kell. 

Ez a cél tehát az a bizonyos «nagyobb». - Késöbb ki-
mondta valaki a szót és akkor ráismertem: Hivatás! . 

H i v a tás ... Igen, t•bben látom a hithirdetőt. Minden nyelv
lanulás és világjárás külsősége alatt az a legmélyebb ok; ,az 
eg~·psek számára érthetellen rajongásnak tartott gondolatok 
szülői~ és hordozóia: a Hivatás. 'Ez az a <:Miért?»,_ez az a 
Höntgcn-lámpa: cselekedeleinek felelete, gondolatait megvilá
,,íló fl-nv. 
~ . 

Kl-siihh figyelni kezdlem, minek nevezi a vil4g azokat, aki-
~~el l-n így jelöl_ök: c hivatottak»? Sokra azt mondták: nagy 'lé
lek. másra: sz en l, apostol vagy próféta, lángelme vagy - örült ... 
~em lréfa ez, sem pedig túlzott analógia; bár kissé ·bizar, 
ele érdt·mes gondolkozni rajta ... 

Ki az ürüll'!- Olyan embt•r, akinek gondolkozása egy esz
m H ural. I~s az igazi, mél~' hivatás? X em találunk-e ,egészen 
közeli púrhuzamot '! Egyik jeles ifjúsági lelkivezetönk írja, hogy 
igazán nag~·ot alkoini csak az tud, aki hivatását szinte .:rögesL
ml-jén·· fejleszlelle. 

Eg~·oldaluság! -· vág.iák rá egyesek. De kérdezem: 'X em 
szüksl-ges-c ez a s::enl, harmonikus egyoldaluság ahhoz. hogy 
valaki alkotni tudjon'! X (>zzünk lángehnéinkre és szenljcink
re. Yilágszemlélelük nem a hivatásukszabta ckategóriákon ke
resztül púrolódik-e le? 

.\ U· n~' forrás megvan; lássuk a fényl. :\li az a legjellegzeles
sehb nm ás, anH•lyben a hinttás ki vetődik'! - .\z öntudat és 
a biztonsúg ( önbizalon(\. 

ll i\·al<b - a Cél látása. 
Húr eélját bizonyos fokban mindenki látja, s így bizony?s 

l'okhan mindenki hivatolL a hivatás öntudata és az önbizalom 
még sines meg mindenklhen. A c'él látásában e. i. különbségel 
kell ll' nni: nm aki látja a eélt, amelye l el kell érnie. Ez még 
lán,li. önhizah;1al nem ad. ez után vágyik az ember. Ossze
n·ln· :1zonh:m t•rőinket a eél nagyságával, azt elérhelőnek la
l:í.ljulc -- v:1g~·is Jáljuk azl ,a ~éll, am~lyt·~ m?sl má~ n~ml'S!lk 
l'l kl'll. hant'm el akarun)-\ t•rm. - a l'el kozPII lesz, onlnz;dmal 
:u l {·s "ú o'\'llll k a ku rúsba meg v ál. 

.\ tSthirdl'lő munkája di.·rék munka, kiforrolt jelleme~ kí
Y<Ín. IIi\·:llúslalan állagemberekben nn~y a hosSZ'' a le!~k
lüzsd{·n· a missziónárius azonban - mmt a Propaganda l·Hle 

l • T T k •• , ll , , t retti. klasszikus leírala mond.ta: - ·az urna ora asan ar-
iú;a hd~·t·zett g~·er·tya, ~ki egész külön vi)ágot k~pvisel, a Imás 
{·lelnl-zl'líí emht·r·áradaltal szembPn s ezert csak rendllhetet
len hi\·alás t-s l' hivalollságnal,: állandó öntudata állal képesül 
renddietésének bt•löltésér·e. (\Yolkenhcrg: Világmissz. könyve.': 
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Az eddig mondollaknak talán ezt a cím l"' t mlhalnám: _1\llisz
sziónárius a tükör elölt.» Ez volt a hithirdelő önm~!gávar szem-
ben. · 

A <<nagy lélek'> azt mondtmn: akar valamit. ::\lit akar·? 
- Közölni akarja önmagát, kil'sordul, kiáradni akar! .-\ tulte
lítettségnek ez a feszülésc a ll•gnagyobbak jclll•mc. 

Adni: mindenkinl•k, mindcnt, mindcn eszközzel. . . ez a 
:zsenik és apostolok. a szl•ntek és a Krisztus jellemvonása. 

A.dni mindenkinek: Akii a Lélek űz, annak nincs nyugta 
A naphoz hasonHl az il~·cn: szórja. án1szlja sugarait mindl•n
kire, válogatás nélkül. ~eki hivatása, hogy fényeskedjék. v~m 
henne valami a Krisztusból: Lux mundi ... , Ez az, ami L 
~lZ Egyház misszionáriusailól kh·án: a didaehé''• a tanításra 
való készség. (\Volk. Világmissz.; 

Illuminarc ... Illuminarc his. <[lll in tacncbris cl in umbra 
morlis sedcnt ... Ez az apostol élete. S mivel igen twgy azo}, 
sz~íma, kik dn ta enebris cl in umbra morlis sed en t·, az apos
íol nem válogathat, el kell vinnic a Fényl mindl·nhon'i. imin
denkinek 

Bizonyos, hog~· viga!'zlalú dolog ol~· lclkcl,et látni magunk 
körül, akik mát· elindullak lsll•n ösvC>n.n·in, akikel csak segí
tenünk, támogatnunk kell. Fáradozás:link biiséges jutalma: l. ál-· 
ni haladásukat. .\z ilyen törekvii Jeikekel hizon,ros ,tümjé•l
illal lengi 'köt'(ll ... 

A haJad<> kocsi hüzásához ncg~·edt·ész annyi erő kPII. minl 
az álló szekér nwgindílásához~ hátmég, ha ll'ngelyig kátyuha 
süll\'Pdt! 

·Y annak papok. -- dc hál'lsll•nnel' kt•zd már kin•:.;zni a 
l'ajlájuk -- akik csak a szcnt(>l~·twk az oltiir és az áldoztalú
l'áes köz(> esi) részérc korlátozzák papi ll•vékl'nységü.kct. Eg~· pá:· 
kivéleles léiPk szúmára cselll•g még l'oga<lúszohájul' is il~·itva 
iill. de azlán -- nines tm·áhh! Szl'n·tik a tömjénillatot. Kén~·e..; 
izlésű in~·cncl'k iik: orrl'intorgaiYa l'ordíljiik cl fpjükl'l '' na
gyon is közönségcs <·mhPri hűnökli)l. Az i!ycnckcn Je_gft-ljchh 
botránkozni tudnak .. \. lcngdyig süllyedt szckl'I'PketJ_>l'dig mesz
szc elkerülik.. . . mcrt sát·os Jl•hel a frissen ,·a salt rl'\·cn•nd<l. 
:\lindenkinek min<lene · .... hol Yannal< t"'Zl'k Ptli.il ~ '! 

:\la nuir nem lehel a szószék magasságáh()l Yl'Zclni a nyii
.ial. 1na le kl"'ll szállani a nép közé. füléhe kl'll st'1gni ~tz PVan
gC>Iiumol. ml'g kPII simílani hadzdiis lwmlok:íl. l'Sl'[l<-g k<'
n~·ercl is kl'll törni az igl' llll'llé . . . l'SPih·g a sajútomC>l kPII 
acidadnom ... az utolsúl ... Assziszi Szl·nl Fl·reJH', N (>J'i Fülöp. 
Don Boseó. P. Pr() ~lihúly, ,·ag~' Sonnens<'lll'in a ma <'szmén~·
képei. 

A misszióniirius ügy lesz, minl a Kriszlus: diiszöt· l esziill 
a földre. hogy azliin onnan fl'll'meljl' az l'lllhPrl. Kt.•rcsi a 
lelki proletárokal, a hélpoklosokat. .\. személyYúlogatüs nídja 
csak annyiban illetheli nwg. hogy l'Zl•kcl a nagybeteg JclkckPI 
még jobban szcrcli. Ezeknek on·osa, nem híriija. Én Sl'lll ítél
lek el fégPd:> - ez a ll'glöbb, amil a SZl'nYcdiJrwk adhat ... 
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óriási hatalom ez! ű is érzi nagyságát, lelkének sz en t dőkelií
ségét, ő is látja mások elescttségét, de amit irántuk ércz, csak 
egy: szánalom. Fáj neki. ami másoknak.., sőt igen gyakran az 
is, amit amazok nem éreznek ... Talán ez az oka, hogy 'néha 
nem értik meg. · 

AHaiában eg~· szó,·al jellemezhető: Ember ... ! Tud mé
Iyen. igazán Emlwr lenni ... És ezt megérzik rajta, ez vonz 
benne., A földön jár. A hegyre is csak azért megy, hqgy ]oh
ban lassa - a földel. 

Az apostoli lélek adni akar: mindenkinek, adni akar illin
deni ... l\findenl. önmagát! Ez a legtöbb! A nagy lelkekre jel
lemző, hog~· hi\·alásukat s=olgálatnak tekintik. A foglalkozá-. 
és hivatás közölt talán ezt a külömbséget l<'helném: ·a foglalko
zástól kapni akarunli, hivatásunknak pedig adni akarunk V<r
lamil. 

Edison Tamás 13 hónapi idegőrlő munkával keres eg.v 
n.t"k:almas, araszny t s-lénroslot. V égre rátalál. A ti?:cnharmadik 
hónap utolsó három 24 óráját álmallanul tölti, hogy helyér;• 
tegye a töréken~· szálacskál ... De ég az első izzólámpa tés ez 
bőséges kárpóllás mindt·nérl. 

Egy fialal diákot ki akart tagadni az apja, mert egy re
pülőszerencsétlenség után is tovább folytalta rcpülőmunkájál. · 
A fiú elhatározta, hogy otthagyja az egyetemet, elmegy dol
gozni. de a repülésről nem hajlandó lemondani. 

Hivatottság - szolgálat. Egy fontos csak győzzön a Gon
dolal! Csak az igazán nagyok tudnak s=emél!!lclenül dolgozni. 

Kodolányi .Juli án us barátja élclét teszi fel egy gondolatra: 
az Ázsiában szakadt magyurok hazahozására. Végül is más: 
küldenek el. :\légis első gondolata: Köszönöm Uram, hogy az i 
'·itt ed gyözelemn·. ami ~<.'ked fontos volt: az eszmét és félre
tetted. ami nem volt fontos számodra: a szemé1,yt.» --· ..-\z 
apostoli lélek ·n:~gysága aklwr honlakozik ki h·~Fs J.>OJ~lpáj~í
ban. miko1· l<' kell mondania arról, amin• egy életlel liészüll . 

. \z emlH'r életéhen legnagyoi>h telu·r az a kis kézitül<ör. 
amelyet mindunlal:m maga elé tat·togal. Hól"ehérke meséjénc·, 
kevély Idrályníijl' j ul cszt.>mlw: Kis l ükröm, ki a legszelJIJ 
a vilúaon?> 

~ -
.\ rú<·s mügüll tartolt :íllalol\: bizonyos idő mulva <'rácsvak-

vaksúgol kr pn:r k: ha kicn·szlik ()kel a szabadba, ,akkor h 
!"o}vloll l:'rlni n"•Jik :1 d.cs J"<•kt•l:• nm:rl:ril. \"agy .VCSZél_v iCZ~ ~IZ 
az· ünm:1gúl húmulú. hont'olgalú emhl'r li.ünn~·cn esik ilyen 

rá{'svaksúgh:r . 
EldoiH\m :tz! a lükrül! .\ hithirdelől bizonyos önmagától 

felszah:1dult n:rg,n·onalúság kell, hogy jellemezze. dam non 
eao, sed - Chrislus~ 

l"l .\cini: mind<·nkinek, mindcnl, s végül: minden eszköZZi'l. 
:\lindcn l'~zközzt•l ... Ez hivato:t'á~á1 lól, mindenkincli.-adni

akarásúh61 foh·ik. .\ missziúnárius nem lehel a holl szabályok, 
beliíl\:, nwgesonlosodolt szoliúsoli rabja ... · Ré~i szép _idő~;> cm
legdéséhöl Sl'lll igé.l, sem keny<'rel nem torhelunk az ehezoknck. 
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A hithirdetőben kell valanii ,.evangéliumi modernség»-nek len
nie. Agyon-amerilmnizáltság nem áll jól mindíg mindenkinek. 
Az ,,evangéliumi:> modernség kiegyensúlyozolt A szé_[sőségek 
mellett pálcát török sohasem igazán nagy lelkek, rendszerint 
utánzók. A nagy Jelket n tágasság., nagy hel'ogadókl?pesség, n 
soknal\:, az ellentéleknek is <'gy nevezőre hozása:~ l~gységesítése 
jellemzi. · Harmonikus lélek?' mmuljuk -- ez az: 

A nag~· Sonnensclwin eg~· autógyáral l>J>p oly (']ragadtatás
~ szemléll. minl a kölni dómot. Szt'ml>hen a te<"hnikn nt•m 
csak az emberisl>g megrontója, hanem a knrszeríí apostolkodás 
új eszköze. 

A régi formákon néha crt.•delicm k<'ll fordítani. Ha a nép 
nem jár a t<'mplomba, a papnak kell utána mennit• ... Ha kell 
a pincelakásba, ha kell a korcsmába. kár·tyaharlangba. bűnla
nyára ... 

Tizenkilencéves dhík voll, papnak készült. .\pja: állami 
hivatalnok. És a fiú, aki n XX. sz. modern apostola akart h•nni. 
egy hétig az inasgyerekek közt a népkonyhai · rohamk:.tj:ín 
étk<'zelt, hogy belekóstoljon eg~·szer azok életéb<\ akiknek min · 
dem· akart lenni ... 

Szert.•lem a külnír·osok, a JHírizsi ban li eu., nyomorianyái-
naK papJait ... ol.'· közel vannak ük a Kriszlushoz .. . 

Adni: mindenkirwk, mindenl, minden eszközzel ... :\li ez'! 
- Ez a Szerelet... Ez n misszi<'>nárius a ll'lk<>k közt. 

Charlt•s írja: :\linden térd hajoljon meg! · Először az enyé
m.el hajlom nwg C ram, és imádkozom hozzád ... 

:\leglalállam hintliisom ~ A hivatoltsúg öntudatára vale) éh
red t-s első. kápráztató, lt.'rméken.'· JWrct•it élem. Ug~· é1·z~..·m. 
most mindcnre képt•s ,·agvok. :\lunkúhoz látok .. a lcndftll'l el<'
ven l'reje ragad.... :\lajcl alább hagy a futás és kt•mén~·. de 
mindíg haladó kapaszkodáss:L sziklamá"záss<1 ]esz. - Húlra
nézek ... A meglelt út nag~·, a megmászott sziklák veszélyessé
gét csak most hílorn. :\[egrenwgek: 11<'111 hiszem cl. hogy t• z t az 
utal én ma_gam teltem volna meg ... Valaki s<>giletl!.. ... 

\?alaki seuílt•lt ... Ez a két szó az a!>Ostoli éld leu:kemé
nYehh vezérwszava: lmúhoz~ 

.Ja.f annak. akit a sike1· imú<llwzni m.•m k{>n~·szl·r·ít. .Taj an
nak. aki nem tudja azt. hog~· Ish•n k<'g~·clméblil vag,·olc aki 
vagyok .. \ki a siker· l:lllún lénlr·l' IH'm honti, az a haj idejl'n 
sem tud imúdknzni: kl>lséghl'l'sik. Kell az imúds:íg') .\kl,ot• :t 
missziónáriusnak ezerszer· kell. :\[ikor mú1· Sl'llllllijl' sin<'scn. 
mikor már· minden érn· <>lf'og~·olt, papi él<>tének ultima ratio 
ja - az imazsámoly . 

. \z imádkoz{) papol val:tki a ml>zclil méhlwz hasoniítoua. 
Szép hasonlat, nem kh·án mag~·arúza tol. Sz(• nl .Tán os l('gszl'bh 
mozdulala voll, mikor· Kl'iszlus k<'hlére hajtolla fejét. Talán 
azért voll {) az eg.''l'tlcn, aki a r.ot~ota cs(H's<íi.!~ .ki tudott t:-..r-lani. 

.\ szín• alatt l'leh·t hor·dozó arl\'a. ha ('"iZik is. ma,..~al:íl 
tánláli~L :\likor a hithir-det{) önmal!ftérJ im:ídkozik. akk<",.· is 
nénél'rl kötl\'örö!.!: mcr·t néki hintl:ísa né~}éér! élni. .a lt•lk<·-



kért erősnek lenni. Krisztus a he!!Ycn imádkozott. A Inissziónií
rius is aYakran me!l}' fel a dJeatvre:). De nem a «kiründuh1s 
szépségéérh, hanem: mint ~fózes: hogy Isten szavával Lérjt.'Il 
vissza. 

Három fényképet készílettünk a missziónáriusról: az els ü: 
arckép -a missziónárius, a második: csoportkép: a- - miszio
nárius ·és a hivek, a harmadik: esaládi kép - a missziúnáriu.., 
Atyjával. 

Egymás mellé állítom a három képet, 'kivelítem róla ;t 

hithirdelő igazi arcát ... Mit fog l'Z ábrázolni? - Papol, ;Ik i 
egyik kezével az Isten kezét fogja, másikkal magához öleli l!Z 

embereket. 
Egy ugyan kevés! Hol Yan ill a missziónárius? Hisz ez 

minden papról elmondható! 
Igazad van testvér! Ez volt a célom! De ne hidd. hog~· 

a .missziónáriust elsikkaszlottam, itt van ö, az ö .arcképét tar
toltam eléd. - Hogy nctn isml•rsz rá, az onnan van, hogy 1en
nek a hithirdelőnek nem rajzoltam szakálat, és hiányzik rób 
az egzotikum álarca. Talán nem is megy Kínába..._ sem Afdkáb~t 
hanem talán ilt ül mdletted. Talán minden ulcaszögleteu beh~
bollasz .... s talán éppen azért ismersz rá oly nehezen.· 

Ez a missziónárius maga-- a pap, minden J>Hp: le is, é.1 
is. u harmadik is, még, ha nem tudunk is tkinaiul. 

A. missziónáriusl akartam hemutatui ... 
lsten az t.•gel akarta az embereknek feltárni, de az L·mbe1· 

nem értette. Az elragadtatás csodálatában is ('sak annyit tu
doH mondani: Szem nem látta. fül nem hallotta~:· .\kkor is
mertünk csak rá a mcnnyországi·a, mikor Kriszlus rámutatoll: 
· Bennetek vagyon ... » 

Távolinak tünl az apostol képe. - mert távol ketcst('tl. .\z 
apostoli lélek bennelek vagyon · ~ 

Olt találj rá, ... ismerd tn cg, ... szercsc..l! ... 
Fr. Flml. 
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Szikrák fényénél . .. 
-- . ~-

Lélektől lélekig nwsszc az úl. .\ mcsebeli óperenciás ten
ger IH'm is olyan nagyon mesc talán. Sok milliónyi 5zélszórl, 
aprú szigelc van és rajta rahoskodó Robinzon vagy: lélek. 
Farkasszemel nézel félszemlí éj lszakiikkal vag~· a mécscs-szc
nlíí csenddel. Néha viharok kórusába kúhulsz. S ha árnyakal 
vagy kihún~·ö fényeket látsz elsullanni mcssze a látóhatár JH'
rem{>n, rt.'méln· kiáltasz feléjük, dl' sz:waid lehullnak, minl 
~ebzett sirályok a tengerht• ... Fényjelek hasítják az éjjelt. Ezek
kel üzt'nnél. De szomjas a sötét, kisérletiesen szomjas: elnc_yli 
mind. amil lúzasan csiholsz kőbiil. fúhól. színből, szóból, hang
ból: a földből. Pedi n de liht>H\'e HYÜ t'lüut'(ed a rőzsét 'kis t ü-

l""'~ '"' n. . :--, 
Zt'idlwz. Fekete kerek erdiíkt•l harangolsz be értt>. És szítod, 
szílod dideregve. Kest>rű füstöldiíl lesz könn~· es a szPmed. ~em 
látsz. csak értelmetlen homál~·t ... ~lultba .... jövőbe féi~vjeleznél: 
a végteh·nség vágyútól tildwdt :1 lorlwd .. s auró tüzeidet a ké
lely fekete talpa tapossa d .... \ végtelC'nlw csak ~y fény hat 
el. amel~·ik a vé_glelenhöl jön .. \ Yéztelenhe suhant na_gy üstökös 
lelkek felé is csak ezzel a lüzzPl fén~rjelezhetsz; s (megsejtheted 
az eg~·éniség csodás rejlt'{n'>l, a kifejezheletlent. - Hogy mint·k 
n cn• zed ez l a t üzd ·! ~l' mondd ki~ .\ szavak szürkék, ólmosan 
szürkék. mint halúJra ítéltnek a dohpt·rgés ... Hiszen úgyis tu
dod. Tííz az t-ghiíl. TIH PZ ~g hPniH_•cl .. élsz. Ha ez világít .... látsz 
és értesz. {os túlnézd :t lútsz~llok és úrnY~tk l'útvolán. I~:rtékek 
fel{> loho~·. örök értékek szt·nl eszmék és Úallwtatlan eszménvek 
fel{>. Szil~rúi: tpltek, élií. ihiPll'll igék. , · 

Szikrúk fényénél nézed most SI'C>lnst. Kérdőn· táJ.,rult SZ('

mcdd rúPmeled ct-re :t titokzato..; :ll'l'l"a. anwlv él. Szikrák ff{·
n~·e: ],i'lllt·mt-n~·ek, fialal l"ereiH'es ~ZÍ\'l'k Yillanúsa~ szpnl eszmt-k 
ihlett'·sc. Szúlnak a kölliík. I!:mgjuk szent mcgiiJcLődöltségiiíl 
reml'g. ()d:ík, himnuszok .... \z elheszélö hang is lírálúl d:tlla
·IllOs. 

Le~cndús kYegiíjíí l.;ülll·mt-ny :t Scotus diadala1) címü llú
rom kl-:,;. három Yillanús .. \z clsií a ~·sönd, :t nwgátD\ az dnu~-
1Yült~' Sl'olusúl ~cildi 1\is n·ILt. lll<~:·s\·ilú!.!. I'SÖlld ... Te
rcmlií l'sünd t·z. lkszt'·des ll:tllgal:ís .. \ ll-lek a l'öldönlúli Y~tlú
ságok szemlt-h·téhe mcrül. ,\ Íat!gl-sz l ükre mélységel,re száll 
.\ pi:1<·9k zsi\·aj:íh:m hi:íha ker<·sed a méJysl-geket, a l'ölszjn 
nvüzsgése az ... ~liln·n esöndt·sek ~~ l.fyökt·n·k olt lent a méh
hen. ~t'·lkülük nPm ],ac:tgna v'ir:í!! a n:mha .. s nem daikálnának 
az úg:tl' holdog álmú g~·ümöksüt .. \ gyül,érteknség kúrú-sors. 
elszúr:Hlás. szl-llől hajszoltság~ hal ú l ... ..\ külddés a csöndhiíl 
induL a csöndben érik, :t csömlhiil él ... ~em öneél ú !CZ a <"Sön<l, 
mint ahogy a kül<lelés st·m az. , 

\"állozik a szín. H~ljn~tli Tények. Sl'olu..; kilép a esündhííl 
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:tz utcák, a vitatermek zajába. Megy szent küldetése nyomá11. 
~\ szűz~náriás tudós küzd a Szeplőlelen Istenanyáért. Az Isten 
:?zent gondolalaihoz nagyol} halvány az emberi elmt• pislogás.t. 
H!e sz1v kell! Hogyan is mondja az Apostol? ((Ha JSzeretctt·m 
nmcsen» ... Dc Scotusnak voll! 

A harmadik kép: karácsonyest. 

, f\ic;.siny cellácska, sze nt magányán 
~fclazva édes-csendesen, 
Scotus virraszt most boldog-árván 
S ·a drága titkon megpilwn. 
Sejlelmcs álmok, angyalének ... 
Halkan zenél a Szcnt körül 
S li égi vágyak s sze nt. remények 
~züz mámoníban elml•rül ... 

Csodálalos látomás: megjelenik a gyermek Jézus . .Tutal
mtl kínál a Szüzanva hareos lo,·a!!t'ának. És a kérés fölséO'CS('ll 

• Uo r" 

egyszL·rü: 

Kiesinykc .i ézus~ boldogság királ.\· a, 
Xcm kl'll c füldnek kincse, hozsannája~ 
Lelkemnek v:ígya a mennyekhe ragad, 
(> add jublmul drága egymagad! 

LegL•mlás nah·ságáhan is hájos kép, amint a Kisded: 

Kicsiny 1-wcsói~ ölelésre lárja 
S a hü szívelmek isteni barál.fa 
Keblére sz:'ill a nagy Királ~· ... 

Az Islcnnd egyesül l ség holdogságát ki írhatja h'? G~·ünge 
ill múr neml'sak a sze\ dc l'llankad a dal is .. 

Elliinl a kl~p. elszúlit az ének.» 

Cj dal csendül. .\z Istenlilkok fülkent látnokának)> alak
_ia felé. :\[ost ódúk lelkl'süll LlLilLi :~zúll. Hallgatod és érzed. 
hog~· benne eszml-nvim igézc:t ferem·es szív dobog. Hősünld1öz. 
a Szíízmúriús tudóshoz~?l szól a köllő, olyan mekgen ... oly:n1 
igazán, nlintha cs:1k az {) szeml-ből dalolná ki: 

Condolkozús lilúnja Yollál, 
Tüzesldkíí Iblhalallanunk, 
IT a ludomún~·odhan sírta l.:. vag~· daloltál 
:\li I\.Ünnyeidlwn is hl'llne vagyunk.» 

:\lilvcn mélvPn milYcn cmberien közeli a sírni és dalolni 
ludú tuclós. A I~üm;v és a dal szent ~t,lándék. Aki köm~yezni 
s dalolni tud :mnak szí,·e van, tud hüs lenni, eszmékétt égni 
és lüzelni; a~núl a ri<lt:,gncl\. látszó i.gazsttg is vonzó förgcll~g._ 
melynek ellenúllni nL•m lehet, dc nem IS akar. Scotus ludo-
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ntánya nem ködben vakoskodás. -p.em halott _g~ndolatok mumiái 
közt ténfergés. Szivdobogtató, szent élő tudomány az övé. 

«A tudomány nálad több rnint tudomány, 
A tudomány nálad boldog szív s öröm, 
A tudomány vágy az igazság után: 
Az égbenézés földgöröngyökön ... » 

Ez az égbenéző lélek mit is dalolhalolt volna mást tudomá-
nyában. Ipint a Nap himnuszát: 

,i A napét, az egyellen tündöklő N ap~ t, 
A fölséges, egyellen örököl, 
Kinek dalol minden az ég s a ré.l, 
Ki ·első a minden-lcremlés közölt. 
Kiben minden forrásra talál, 
Kié az ember, az angyal s az egek, 
S ki bűn nélkül is hozolt volna Életet, 
ű~ a szív~kcn trónoló Király! 

Boldog ferences örökség. Xqgyszívií atyának, n~ysz1vu 
gyernwke Scotus. :Magasba lemlití fákl~·~\s Ju~zét: utal mutat._ 
vezet tanít: 

:\Ieglanílasz lálni. messzenézni, 
MegJállatsz vdiink <;gész élet el ... 
Taníts meg m'idt'nl-mindenl megigézni, 
O, gyújls bennün]~ ft•J·ences 1üzd! · 

Ezzel a ]{érő ldáll:íssa1 zátul ~•z (1da. Dt> nem hal cl a Bol
dog Tud6st daloló szó. Sz~lll az ének sz~íjról-szájr~P . . . új 
költő, új liízzel3, Duns S('o/us/10= é1wkel: 

• 
T~.h·Ialok küdl'hií! fPragyog a l'ényt•d, • 

És cgyrt• nön.•kszilc -minl a kclii ~apé! 
f·.l· csod:ís pomp~íhan liimJöJdik erényPd.» 

Eszm{>nyt• a tud:ís · lt•rhél (as ft•lelősségét :ílé•·zö tudós .. aki 
~• bölcscssl-g kPlyhél nt·nwsa k kóslolgatja. hanem imáds{!,gas 
~•.inkkal fenl-kig kiissza. .-\ Dodm· Subtilis:> nwgszálloltsúgig 
fanatikus igazságszomja. nem öm·éJ..- bár boldogítja a tudóst. 
hanem az átélt, közvl'll<>nül nwgtapa.;;ztalt tudás szintc köteles
ségszeríí szelsug:í•·zása. Amil az assisii SzPgényk<' a maga egy
··zerií zst·ni::lil:ísúh:m mPgl:ílolt. ~•zi (ali úl újt·a. váltja éh·IJ'('. 
(·rvekrt>. tudásra Duns St·olus .. \ hülc's {>s szt•nt Seo(lis mélló 
Yczl-rt>gyéniség. nwl"l lutl:ís:1 lúngolú zsarúlnokkénl oszlatja a 
hün l-jlszak:íj:íl. _s cgyszt·rsmiml utat vil:}gíl a földi Yándo.-Iás 
idejl-n: 

Ferences tudósok ö•·ükszl-p eszményt'! 
Yándorlásunk alatt ragyogjon eliittünk 
(~gi hölcst•ssl-gPd csod:ílalos fény<'!: 

Legvégül pedig áll,jon ill egy latin n~·elvü himnus::. Szent 
Egyházunk nyelvén fordul Boldogunkhoz a magyar ferences 
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könyörgő imája. A klasszikus slrófák fegyelme szimbolummá 
.magasztosul. Keményen küzdcni tudó scótusi arcél, .páncéJb~ 
öltözött harcosa Krisztus Királyunknak. · 

Scotiae FiJi, beate Joannes,4) 

Exaudi voces tuorum precanlum, 
Ut tuam semper promple adeamus 
Colere vitam.» 

Boldogunk, Duns Scotus J á nos, halld meg könyörgő sza
Y unk. 

< Rex fui l tecum Christus vita nostra» 

. Igen, igen, veled ,·olt a Kriszlus;. Királyunk, !~lelünk. Ezért 
ol)·an fényes .elméd és életed. 

,· Praeredempliva fuit Ma ter illa, 
Quam sine labe veneramur omnes, 
Tu docuisti eam esse Malrem 
lnunaculalam. )) 

A Szeplőtden Istenanya mosolya aranyozza be éleledet 
Elszánt előharcosa vollál: méltán nevezünk Szüzmáriás tudó
sunknak 

cO noster doctor, subtilis Joannes, 
Osteude nobis miram illa vitam, 
Qua conjunxisli humile profundum 
Cel sa doclrina. > 

~lulasd meg, hadd csodáljuk élcted remekét, amdyben 
összhangba csendül szíved n1ázalos mélysége és tudományod 
égbeszökkenő bérce ..... Sit laus Patri ... Crucifixo ... Illumi-
nanti ... Meghajlom homlokom a Legszentebb Szentháromság-
nak ... ! 

A nagy egyéniségek, az alkotó lángelmék élele csodálatra 
hangol még é\·századok letűntségéből is, de azaz élet, mely 
imára dohoglatja a szívet: s~ent! 

Lélektől-lélekig mcssze az úb - sóhajtoLtad, amikor e1-
indullál eszménykeresön. ~Jessze, nagyon messze, ha nincsen 
(>Hi liized. Lélekközelség. csak Istenközdségben lehet. Ha ér
ll~"iZ a l'én~· n~·eh·én. meghal a távolság, elporlad az idő. S 
ha szl'l·l'lni tudsz. lúlú\·á leszel hunym·gó szikrák fén~·énél is. 

t) P. Béla vcrsl'. 
~) 1'. Pl·lh:'tl·L \'l'l'SC'. 
:l) Fr. Ko: míu Yl'I'Sl'. 

4~ P. Pdl,:írt Y. 

Fr. Jlttila. 
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ELE·ro 1'1 KBO L 
Okt. 12. Oszi délután. A nap sugm·ai t.'rőllencl,;. )légis jól, mégis ldlü

::ően érezzük magunkat. )his vendégekkel együtt Fliliszl. Monoslory Adorján 
tll-éJ~ost-plébános úr vendégl:iló jós:ígát és zamalas IJ·éfúi l t-h·ezzülc I It l.:ünn. 
a szölötökék közölt még kacagásunk is egészségt.•sehh. S aho:.(y igy Jll'\"Ctünk, 
gyönyörű szép szemel;:, - Szölöszemek - mosolyognak vissza ránk. Szá
;nukra ez a mosoly halál, nd.:ünk tüzes élet. Estcl"elé azl(m a tüzes élet 
-zcretetével, szellemileg. dt.' t.'gyéhl•ént is mc!-!ral•ollan, hála:ett szívvct vettünk 
búcsút általunk annyira SZl'rclelt prérosl l·runktól. Ilálús köszönetünk értl'. 

Okt. 13. A szüret utáni napon l>rl.:ezetl meg Szentl.:útl·(ll Ol{táv tC'\lvér 
- Istennek hála! - egészségc!'Cll. Egy nappal elől!h is szi,·csen 11neggyó:~yult 
volna. 

Okt. 25. Kriszlus Kirúly ünnepén l.:ülön szakosztályunk díszgyíílésl ren
dt·zctt a missziós gondolat állandó felszÍJwn-larlásúra. Cnnepi hest.éd indit.Jl
ta meg a míísot"l. Illés tcsl\·érl hallottuk szólni a <\lissziús tell\iségJ·űl . Tö
IJlllöm t. olvasoH foel ezután Szolúnói Szcnl Fcrmcriíl. )la.id az énckeg~·üLte•; 
ll almos-Sik: Él az Cr dmíí h:íromszólamú zsoltár;eldol~".ozús:íl ad la elő . 
.\!ost Attila L saját l.:ölleményét szavalta cl: V:íggyal. Vl'·:-rcl. Vízzel eimen. 
\"égül Ubul t. etc,·cn színckkcl fcsh•tte elénk missziós hh·aiúsunkal. Pap · 
:nisszión:írius. ,\ zúrószóban :\Iagis,.tet· alyúnk is l' ~ze!lem ápo:ásá1·a serken-
ett mindaqnyiunl.:al. · 

OU. 28. Fiitiszt. P. Hadú Po!ikúrp O.S B .. ki ma fcjt•z!e lw lm!alás:H 
üny,·t:ínmkban, elsíi t'liiadás:íban mé:yen lw!ományos alaposság:íval ismer
die a litm·gikus ír:í~ok klt:ír:ís:ínak sokoldalú hasznoss:"t!.!:'tt. - ~Iásodik clö
•dásúhan, Izai:'is 60.-ik fcjct.ctér:ck l oneolga!á,ánúl Ftiihzl .\ly:ínk hcmulalta. 
ogy törléJ:clmi lu1l:ísa scm :ill mögölte szcnlh·•h-isml'J"Cit'lll'k. Izaiús ill az 
-:~y:J:ízról, :mnak mind<'Jwld"i"rlötli.·é;.!t"·riíl jö,·cndül. llye.;ko: lúljui.: t·:~~szen 

· :lá:...l()~an. mcnnyi tm·La!nm van a Szenlirús egy-cg~· ,_za,·{tlran. 
:'\ov. l. :\la mindcnki ümu·rcl. )la mimlcnld::ek lll'\"lWpja van. A minde

·.ekl'l átlogú Egyhúz gondolata liszia ürümmel llliti me:.: lt'lkünl.:el. EIL!'iün1.: 
• :íggyal az cmclkedl'tlt.•hh. a jézusi élet ui:ín. Fi"ili"JnkhP cst.•ng az ének: 

.... a mcny az (>n honom . .\ mcnn~ :1rszág ncmzt.'li Ülllll'f c ez. )liért n,• 
·:jjonghatnánk h:"tl mi io.;, a memr~·t•i polg:"trjog pl·úhaidejl'·l lüitií t"·ll·l-·IIOVi
··:u•ol;:. ,\ mai naron mintha Ic hallalszana hozz:ínk a mcllllyci kól·usol• 
'•rökidökrc z eng ü zso'ozsnúíja . 

. \m az trröké~cl is a hal:í.lhúl t:í.mad f(.•] majd. Egy l:'tihalallan isieni l.:éz 
-, l'Zl'ti minden ember cg_,·éni li'trlénl'lménck fonal:íl egy hideg s - pnszl:ín 
t•mhl'l·i szem me! nézn· -- n:eg~emmbílő sírgüdür f,·lé. l le mi hisszük a h•sl 
i"tll:íit:ad:'ts:'tl. l':íro'-':'p·al. '.!OIId:.lal,olh:t merííln· hai:tdlJIJl' :t ktrnne::.'llel a 
l'mc:ő felé .. \ ~Oiidoz.ttlaJi. l Janlok a lal i ug~ ai tol:, a·J pirns-.1í\"ii és iOJO olygú 

l':llbl·rck enyé z::e!,, mint mi. S ami\or a ~i ok kö ö~l me_:í' lunk, t.•:íil·l a o.iil( 
; :l'nnünk a I.:é.rdés: mi kor'! .\m a süppedő sírok csak cnn~·il m'>ndannk: Isten 
hívó szavára. 

Xo v. 2. Sötét . sz í nel( l.: ö z t pidny g~·crlyafén~·ck. .Jelezn i ak:u·ják la hín 
:t Pm·galór;um islcnlá,·ol:íban ~inylödő lelkckbt.•n é.~ö szerclcllángol.:al. Ilalal
: aüs lehcWség: én is l.:ét:cs vagyok egé"Zl'll úti ifzcsíleni ezeket a lclJ.:ekel. 

Xo v. ü. •Szcressük az Isten t. ne csupán a hideg t"·rlcfpmmel, ne ldzá
d1lag a mCl"'(~\· al(:u·attal, hanem szeressük Ol - mint Prohászl.:a -· él·ze
·cmmel is. teh:ít a legemlll'rihh és mégis legodaad6hh módun» mondolla 
özséb Atya elsőJ:éntelii huzdílásában. 

l GO 



Nov. 7. A ferences b6leselet a bittudomay ..ezéregyini~nek, B. Duns 
SeDtus J~s ilnnepének vigllh\j4n a megbl~tt tend9k jelen16·:ében anne
peltük a m6riú Doktort. Jlagts.:er Atya u;•koztal6 s .. ~avai utAn 6nekkarunl 
a cSootiae Fllb kezdet« feren~s verset énekelte. Vezényelt: Semjén t P. 
B6la: Skotus Diadala c. költemén"t szavalta el Jakab t> Ince Atya magas
.:r6pt« el6adásával szinte emelte a hallgatóságot f61 az lsten felé, a fe
rences sondolkodás útjain. Az elme útjának merev vonalait P. JAllos és P. 
Ferenc m6vészi játékinak hullámzAsa o~dotta föl. Majd n6h6ny .Skotus köl
temény alapjAn, eSzikrák ·fén"n6l• AtWa t. nézett m6~yen az 6!esesz(l Doktor 
szemébe. A máriás Doktor ünneplését mi sem zárhatta volna be szebben, 
mint két Mária-ének: Sancta Maria, Gounodtól és Kodály: Ave .){aria-ja:... 
Jlázf6nök atyink zárószavaival köszönte meg a vendégek érdekl6d6;;ét 

Nov. 9. Költ6knél k6lt6bbnelc kellene lennem, hogy ragyogó sz(lVakkal 
el~ndhassam, amit ma láttunk 6s hallottunk. Arcán az ihletettek f6nye, 8 e
m6bea szent titkok tudása, egész Wn"n elömltk az_.~lhlv~·otts6g mély átér
zése. Mécs László 6. Leglelkéb61 zengte el legistenesebb verselt: Csak ennyi 

" u egész, Alázat, Motorhiba, A mlndenség balladája. Boldog a ,nép, amely 
6rülni tud, Vigyázzállá.sban, K6t orrlógató aszk6la, ~l pedig Rohanis a 
tavaszba. Mindegyikben egyarAnt cslllogtatta meg mélyenszántó gondolatait, 
nyelvének zeneisé~t 6s ldtün6 el6adóképess6gét. Utána a dlikok el6adására 
is elkf~rtük. a vi;qhires költ6t, mert nem birtunk szabadulni szeLemének 
mllységét61. Miel6tt elbúcsúzott volna ezt frta Jegyz6könyvünkbe: 

Egy ismeretlen, 6si r.!ny6 
6rök Titokról elszakad tam, 
Iruldönenek jöt:em· 8 elton6k majd, 
ha Gzenetem 6ltal adtam. 

~ nagy papkölt6 el6adását velünk egyo.tt élvezlék ftgig: F6tiszt. Monosotory 
!Adorj6n prepos-plébános úr, Pátzay János fels6v6rosi karnagy 6r, Zsigmond 
atya, Ince atya,, 6s Félix atya . .".~ 

Nov. 12. Kellemes furulyaszóra ébredtünk ma reggel. Azt akartuk, hogy 
Mqiszter atyink ezzel a gondolattal ébredjen nevenapjára: fiaim szerelnek 
engem l IrAnta való cermeki szeretetünket s6gtuk o Ja lelkünk Jézusának 
a uenWdozats után s ugyancsak ez a tisztelel és ragaszkodás sugallta kis 
tnnepély(lnket is. A zenekar j6téka fogadta atyinkat Mascagni: Közzene a 
Parasztbecsuletb61. A zenekar tökéletes, de élettelen hangjait a K6szönt6-
da k6nonja v61totta tel. Ez1d6n Val4r szenior testv6rünk p6r .-Ieg, közvet
len szóval fejezte ki azt, amit kifejezni, szavakba. önteni tal6n nem js lehet. 
Ubul t. a napsugaras 6s Krisztusba-kapaszkodó nevel6r61 adott el6t Wt köl
teményt: SAndor D: Csak az tud élni, aki mosolyog 6s Menles MlhAly: 
'A. pásztor magáért lm6dkodk. A szavalat utAn ett négyes Wt n6pdal-köszön
tGt énekelt Zolt6n t. ~övege közben. Harmadik sz6m: Mlkor virágos mlnden 
'6t . .• teljes egészében ZoltAn t. m6ve. Schohmann EsU dal6t játszotta el . 
a zenékar, majd Kornél t. Vid6mltó cfmú humoros kö!tem6n"vellopott n6-
hliny mosolyt az ünnepelt arcára. Ime a befejez6 sarok: · 

Köszönjük, hogy tanit, nevel, vezet s etet 
Mert e négyben 6I1 az atyai szeretet. 

Végül pedig Halmos elgondolAsa uerint, de a szfvilnk mél~b61 klv6ntuk 
atyáknak: clt!jen sok6f• F6tiszt. Tartom6nyf6nök-aty6nk is lel61oga!ott hoz
duk erre a· ·ifapra, hogy a tartomAny nevébeQ köszöntse :Jó atyánkat. Mi 
6rültünk legjobban 161ogatWnak. KOrünkben köszönthettOk IMa Pelbárt 
aty6t, aki besz6molt p6r hónapos pAlalm6nyelr61. 

Ebben az Onnepi hangulatban fOlyt le az alazerpapdg eiGtt 6116k viza
pja: F6tiszt. Mooostory Adorjin p ... post-pl6b4Dos 6r és P. Borv6Lh Zsjg-

• 



.. 

" .... 
DIOnd eln6kletlhel. ~lY I!Bs~ Jut nemsokára lllDét k6zelebb u 
pldrboz, ·u OlthlsamW, · ~nz6k6~be: VaWr, Jakab, Claba. SemJ6D, Gel
llrt, Ignllc, B6da, OkUv, .Juutusz, 1116s és Atanú teatvfrek. A sikerOlt 111-
Jelele"klet Gmilepeit Maglszter atyink ls véglghallptta. ' 

Nov. 18~ Csend. Olyan enyhe és mégis olyan aokat mondóan er6s. ~c 
met rohab tovOD. Csak a .(jfek 411 ld pár napra a megSilOkott sorb61 .. 
fDDIIDlgatja az eddig Ulelfett utat. Csend r - Melyben a SJJID~lek dolto· 
zik. Csak 88)'et kfvá:n a félekt61: hadd elolJOzhasson O - e..,.,ci111. Am m6-
Mis azt akarja, bogy 6ntudatosan meneleljQnk a samtek útJá. Hatalmaa 
"kévékben szórJa tényét visszafelé, de azutú. belevilq[t a j6v6 -.pr6 6r6meibe. 
nagy megprótiáltat~saiba. cDas Priesterherz ist .Jesuherz. - ~a n-..t 
kispapok. Sorsunk: küzdeni és, ha kell, meg is halni a lellaekért. Ez as 
I6Jet lesz az alsllerpapdg el6tt Allólmak malaaztos igérete. MinclanDyiaD Uyen 
6dlaj6nl6 l61ekkel hallgatták MaJi•ter Atylink JeJ.kilyaliDrlalos belrédeit. 

Nov. 21. Délel6tl 10 órailor g6rdillt NagymBtósigú á F6tiutelend6 
Uzdóczy-Zadra\'ecz Istv6n püsp6k Atyúk :koesija a rendhtz ud't'arira. }pz, 
mi csak ebédel6tt \'8bettak Aldúát. Oly Jó ilyenkor IMlytOzfl Ulmébe .-nil 
TalAn az onnan sugtrzó er6t akarjuk litlopni JelJrOnkhe, ma - ai er6k • 
riban. PO.sp6k Aty.6nJdcaJ F6atyánk ls eljölt gyennea.lbez, bo&V p4r Da· 
pig naaon j61 érezze magát. Vidimao tartalmas Wt D.apot jelentett 0 sd· 
munkra. 

Nov. 22. TilJenegy hWges apostol ott - a Szen~kvArás termé.beD 
- s tizenegy apostoli lelküleUl kispap itt - a szentélyben. Ok is nagy b
gyelmekre várnak. Hivjék a S.Ut SzClzet: Mat.er divinae gratiae! - Ora 
pro nobis. Van valami lelket ragadó mozwiat a "Mlndenszentek lit4niéjábani 
Millor a uentelés el6tt testvérelDk ~glg,IIBküdtek a szGn,egen, mintha meg
annyi apró láng szAlll '\'Olna le fel6jük. FOldig a1Azz4k magukat, hogy a j~ 
Isten ...,.,n magasra emelje GIDel. A mi szivünk ls dobogott, oDkOr oda-
16rdepeltek a püap6k el6: Val6r t., Jakab t., Csaba t., Gellért t .. Semj6D t., 
Ignéc t., Déda t., Oktév t., Jusztus t., Illés t. 6s Athan6c t., a miDt alszerpa .. 
pok keltek fel onnan. Mér csak qy Fndolat árad el 118lkük6n: 4ldozni a 
aenthegyen. Föatyénk ebéd alatt köszöntötlle új alszerpap gyermekeit. 

A pr6baid6 kit6l~se után ugyanCsak a mai napon futott be a filozófiára 
Bona..entura testvérünk. Test~ri békecsókunk legöszintéhb érmsanket fe
jezte ki irénta. K6sz6ntjük ferenoas s7Ab"eteL1inkkel 6s az esetlefll'S neMzs6glk 
mel16 kitartúl is kidnunk. 

Az ünJJepi nap 'Üilllepi módon is fejezGd6tt. A vacsora utini üdülés ide
jét Prov'lncWls Atyánk is velünk töltötte. Kellemes, ae1lemes óra volt ez. 
R6vid id6re megesiHogott el6ttünk Tartom4nyfön6k Atymk szellemi kincali- · 
rmak bens6 tartalma. Am az id6 ilyenkor kélSIBresen rohaD. A s.Uemi 
ldncst4rban ls kapuzárist tartanak. - Hálásak vqyuJlk a mk belles és 
gyakorlati eoodolatért. 

Am - úgy látszik - nem csupán a bajok torlódnak egymásra, hanem 
az ünneplések is. Ma, az egyházi zene védőszentjének ü.nnepén Caecilia-ka
runk a szentelési misét tette emléliezelessé az új alszerpapok számára. 

Nov. 25. Tegnap este Szerafin másodéves testvérünk mentette meg kis 
bölcselőink becsültéL Mintaeszerfl latinséggal és nagyon elevenen bes~lt a 
keresztény bölcselet véd.6szentjér61: S7.ent Katalinról. Beszédje elmélkedési 
tárgy nekünk a mai napra. · ' 

Nov. 26. Szent Lén4rt ünnepe. Minden ferences gondolala Róma felé 
fordul. A Szeoliélek nagy keflyelmeit Wrjük Isten~l Szent Ferenc utódja 
aéQW'a. Pr. Kornél. 

Felel6s kiadó: Hittudományi F6iskola Gyöngyös. 
Felel6s üzemvezet6: Farkua Kéro~. 
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