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MA6YAH UMBRIA 
A FERENCES KAPISZTRÁN·RENDTARTOMÁNY IF.JÚSÁGÁNAK 
ÉVNEGYEDES FOLYÓIRATA.- SZERKESZ1 IK• A GYÖNGYÖSI TI!!OLÓGU80K 

A. • --~ • • .J.-.J.• !._ ... ··--··-"···--''" ,,v~ (Hl.~~~. 

Ennek a kcdvesl'n csengő s mélységes értékeket i.dvirá
goztató jelszónak nemeslelkű követői három évszázada foly
latják ·immár áldásos munkásságukat a Krisztusi kulturesz
mény szolgálaiál.Hm. Életük, szellemük kézzelfogható alakot 
adott a termékeny. dc magában véve elvont krisztusi gondo
latnak: {•Elmenvén, tanítsatok minden népeket.» (Mt. 28, 19. 
és Márk. 16, 15). Tehát evangéliumi mag az, mely itt virágba 
s illatárba bontakozva áll mosl előttünk! 

Mosl, a háromszázén·s jubileumon, mikor a legkiválóbbak 
és őszinte tisztelök egyaránt versenyre kelnek, hogy e Rendnek 
a világ elölt sok tekintethen rejtve maradt értékeit ünneplé
sül.: középponljává tegyék, mi, ferences kispapok is részt aka
runk venni ebben a versenyben! Kiválasztva egy olyan néző
pontot, amelyet illetően az ünnepi szónokok és vezércikkezök 
egy-kél elejtett mondattal beérik. keressük a Kegyes-Rend cso
dáll értékdnek leggyökeréL S ez a Rend szellemében és mükö
désében rcjlőzü, dc alapköjdentőségű evangéliumi, Krisztusi 
gondolali 

Más szóval: félreléve a történeti korlátokat\ mclyek há
romszáz é\·vel lezárnák a jubileum sorompóit, mi visszmue
gyünk az alapUásig s a Rend szellemében megcsillanó. sőt 
kiteljcsedö evangéliumi küldetésl akarjuk ünn~pelnil 

S ez elsősorban a hozzáférhetőség, a mindenki számára 
megnyílt egyeh.•mes megváltás gondolata l N agy dolog ez, krisz
lusi szó ez abban a korban, mikor a szegénysorsú gyermekek 
szinle ki vannak tagadva a kereszlény nevelés és iskolázás 
khclöségl'ilJöl! Sőt sokan társadalmi bűnnek tartották a sze
génysorsnak iskolázlalásáti mikor még a gazdagok, magasran
gúak gyermekei is h·szoru lak a hivatalnoki állásokba.1 

«Nagyérdemű dolog - )rja valahol Klazanci sz. József -
felvilágosítani a gyermekek elméjét. különösen azokét, kik min
denkitől el vannak hag~·alva. Dc mivel ez a foglalkozás a vilá
giak ílélctl' szerint alacsony és ll•nézctl, kevesen akarnak _e 
lén•n munkálkodni ... 2 j Sz. József lekinll'le pedig épen e szük~ 
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ségel szenvedő. nyomorba jutolt s e I!.)'Omorral .~gyütt erkölcsi 
válság szélén álló jyermekekre esett. Sőt keblére ölelte öket .. 
kezdte szeliditeni a kis vadócokat és később ebben a munka
körben ismerle föl lsb~ntöl nyert hivatását. ' Mivel - ugymond 
- valóban Isten Anyja szegényeinek valljuk magunkat._ leg
iöbb gondunk az legyen, hogy a szegény gyt•rmekeket semmikép 
meg ne vessük,_ hanem inkább nagy türelemmel és szereleltel 
ékesilsük fel minden erénnyel, hiszen az úr mondja: <Amil 
egynek tesztek e kicsinyek köz ül_, nekem teszitek.~ S) Ime az 
evangélium öntudatos programmhavétele rt.·mekül l'sendül ki 
a szent Rendalapítórótta kedns sorokbóL Vagy mint Karcsú 
Arzén ferences atya - a Capistrana Provincia kiváló tag
ja - irja Kal. sz. Józsefről: .Is!eni Mcstcreként nem akará. 
hogy csak egy is elvesszen ama szerenc!-:éllen gyermekek közül. 
Egyedüli óhaja s esedezé:.;e vala a Mindenható segítsége által 
eszközt nyújtani s utat mutatni, miként lehetne a szomorú 
visszásságon segíteni s a veszélynt•k eresztett ártatlanokat meg
menteni.»') Kalazand leleményes felebaráti szereletet felisme
ri a kor szükséglctét s élctét teszi rá, hogy kielégíti. Szívé!g 
hat a szegény. elha.gyatott gyernwkek .szellemi és erkölcsi nxo
mora. fülében fe:zsongnak az isteni Mt•ster szavai: «EngedjéLek 
hozzám a kisdedeket, mC'rt ilyeneké a mennyek országa. , (:\U. 
19,14.) «Úgy 'érzi, hogy az Egyház nagyszerű tevékenysege mind
addig torzó marad, amíg c programmot intézményesen belé
je n{'m illesztik. Bár alázatossága eleinte visszariad a gondo
lattól, a körülmények kényszt.•rítő hatása alatt maga vállalkozik 
a beillesztésrt•. Szívében a felebaráti szerelel na_g\· hőseint•k 
lángoló buzgalmával kiadja a jdszót: Venite l'ilii._ ~audite me, 
timorem Domini docebo vos.»5 

Ez tehát az evangéliumi kündulás, dc le kell tagadnunk, 
hogy az evangéliumnak ezt a mondatát isteni elhivatottság su
galmazta lelkébe - ami pedig történdi tény - ha a kivitelben 
csak egy hajszálnyit is eltérne az evangélium krisztusi logi
kájától. Eppen ennek a logikának a fölismerése és istenesség
gel lelitett nagylelkű kivitelezése Kalazanci életszentségel 

Az evangéliumi elvekhez híi maradt a rendalapitás nagy 
tényében is s ez a rendíthetetlen következetess~g juttatta bá
mulatos sikerekhez művéll Ez mugyarázza meg azt is, hogy 
mig mások próbálkozásai e téren meddők voltak,6 addig Ka
lazanciusnak az okozott gondot, hogyan elégilse ki a mindenün
nen ismételten érk('ZÖ meghívásokat , Habár mindegyikímk tfz 
ember számba memw is, mégsem lennénk elegen,)) 7 

.Az evangéliumi gondolat cg_Yéni kivitell·zéséiJen pedig fenn
tartó és eredménythozó jeh·ntöségrc jutott a pietás. "Valami 
különleges formája és megnyilatkozása t.•z felebaráti szerelelé
nek mely oly vonzóvá l udja lenni a Szent által képviselt Ka
lolikumot anélkül azonban, hogy a szelidség dlágyulássá, a 
kegyes szeretet minden hiba fölött szemethúnyóvá tenné, vagy 
hogy a szeretet áldozatos: nehéz vonásait az életéből kiragadta 
volnal Meg volt győződvt\ hogy az isteJws Jámborság az az 
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alap, meiyre nyugodtan épitbetjük az ifjú nemzedék lelkiségét. 
S a ba nevelésünkben a pielást kellő értelmezésben gyakorlati 
keresztény elvekkel párosítjuk, remélni lehet, hogy egész életük 
szerenesés lefolyású lesz. Bámulatos érzékkel rendelkezett az
iránt. )logy neveltjei lelkébe a jámborságnak és vallásosság
nak azokat a vonásait alakítsa ki, melyek bitükben rendíthetet
lenné, erényeikben acélossá teszi őket! Elve volt: aki rendesen 
él, az Urnak él.&) S igy lett apostola annak az evangéliumi 
elvnek. hogy a puszta tanHással szemben a nevelés mindfg 
többletet tartalmaz. 

A galambsze}fdséget. a kigyó okosságával párosflotta s ez 
abban nyilvánult meg, hogy bár megvoltak a szilárd alapelvei, 
mégis józan eklekticizmussal rendszerébe tudja vonni mindazl 
a pedagógiai fogást, mely neveléseszméjéhez közelebb _segíti. 
Ennek a rugalmasságnak különösen nagy jelentősége a .Rend 
lté~őbhi drl!ulásában. A történeti lénvezök mellett ez is elő
segílelte az autonóm magyar tartomány kialakulását. 

A gyermekekkd foglnlkozván bizonyos gyermekded voná
sokkal is ékcskeJik lelkisége, de ez korántsem teszi kicsiny essé, 
mint azt Rousseau a térdelve imádkozó emberről állítja,9 ba
nem ez épen nagyságának titka! O éj>en a .s?el.íd,. alázatos sze
retetben és jámborságban lett naggyá s ez az evangéliumba 
IY6kerezö nagyságot akarta kicsinyeiben is kialakítani! 

Az pedig szenl logika nála..., hogy az Isten-Anya oltalmába 
helyezte ('Seperedö kedvenceit, hisz már elözőle.g kimutatta ki
váló Mária-tiszteletét, mikor Hl17. márc. 25-én Giustiniáni bí
boros házi kápolnájában magára öltölte az olcsószövetű re
verendál és dhagyva cs~tládi nt vét ( Josephu;.; a Matre Dei-» nek ne
vezi magát. Ezzel a ténnyel a Szűz A.nya iránti ragaszkodása 
csak egy újabb kedves vonással gazdagodott, mely ~rényeinek 
összhangjál bájosabbá teszi. Nápolyban is. mikor a Dushesca 
nevü elhagyatott városrészben letelepednek, első dolga, hogy 
a szomszédos szinházat a B. Szűz tisztelelére kápolnává alakítsa. 

Evangé:iumi szellemet sugároz bámulatos igénytelensége 
is. Beöllözése után lemond minden atyai örökségéről s min
denét a szegényeknek és foglyoknak adja. Még egyetemi diplo
májának sem kegyelmezz vékony szfjakra hasíi.va korbácsot 
készit belőle a rakoncátlan diákok megf(•nyftésére.10 Ebben 
is kitünik apostoli hivatása: az elkallódás veszélyének kitett 
ártaUan lelkek megmentése. 

Igénylelen személyileg, mert magának mindenből a leg
silányabbal választja. Anyagi tökét nem akar gyűjteni isko
lái részérc scm. S az egész Rendnek bülcsőjélől kezdve elvál
hatatlan társa a szegénység. «Alapílója nemhiába nagy tisz
telője Assisi sz. Ferencnek. fiait is egyszerűségre és igényteleu
ségre iparkodik nevelni. Valósággal megijed egy-egy gazda
gabb alapitvány ballatára és akárhányat kereken vissza is uta
s(t.»11 Eltökélt szándéka, hogy a szükségeseket kéregetésből 
teremti elő, d(• c.-re kí'zdctben nem kt•rül sor, •:ncrt a biboro .. 
sok bők('ZÍÍ támogatása mindig kist'gítellP ... sőt akadtak bu~ó 
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nemesek. kik mnguk vá'lalkoz:ak az alamizsr:a rgdle6J'űjté3é~·t•. 
Késöbb épen Hazánkban nagy anyagi nehézségekkd küzdenck 
s csak igénylelen szerénységük segílett átvészelni ezeket a ne
héz időket. A magyarföldi alapítólevelek is mind kihnngsú
lyozzák, hogy a rendtagok kh·állb igénytelensége miatt h•g
szivesebben rájuk bízzák szerény alapítványukat a többi ta
nítókkal szemben. 

Az anyagi tökét százszorosan pótolla a kimerílhetetlt·nül 
gazdagon forrásozó crköksi töke: elsősorban a fdebaráli sze
retet éspedig különöst.'n az d hagyott.. elárvult, h·rongyolódott 
szegény gyermekek iránt. A Sz. Alapító szamaritánus buzgó
sága és mérléken felüli adakozása bizony kínos helyzetel is 
teremtelt a rendtngok között, melyekct ugyancsak a .Szcnl 
apostoli tüzzel és lelkes meggyőződéssel áthatott szavai, talá
lékonysága oszlatott eJ.12 Hisz a szcgénységt·c és a jámborságra 
alapította Rendjél.lS 

Meghallod a szegények sóhaját, 
Füled meghnllja szívük óhaját, 
Hogy kicsinyek és ár,·ák igazal érjenek 
Es erejükben maguk el ne bjzzák 
A t'öldi emberek. (9. Zsolt. Ford.: Shi S.) 

Izzó felebaráti szerPtet és nz embt•rekért való lázas ten
nivágyás fűtötte. Főpapok és bíborosok t•gymással verspnyez
ve saját szemükkel akarják látni a felebaráti szt•retetnek ezt 
az új csodáját. 

Ezt a szereletet volt alkalma tanusítani szükkehlii irigyei
vel, gonosz rágalmazóival szemben is. Sőt ::\faltPO Massini szé
delgő. csalásaivnl szemben is határtalanul türelmesnek mutat
kozott. Ez a szPrell(•sétlen pap nrra vetemedett. )10g,· a Rend 
pecsétjét lemintázva iratokat hamisított és bejárta l'gész Fran
ciaországot. hogy a hamisíh·ányok st·gílsc;gé,·cl pénzt szenz
zen. Richelieu bíborost és XIII. Lajost is nwgzsarolta, ~íg 
végre börtönbe került. A kifogyhatatlan jóságú Kalazand járt 
közbe szabadságáért S mikor kiszabaduint szédelgéseit Német
országban folytatta, újra Kalazanci nyitja meg neki a bör
tön ajtaját. De ugyanezt a türelmet tanusítolla abban a rá
galomözönben is. mell~·el irigy<'i halmozták cl. .\z it"júság er
kölcsi megrontójának ncYezik, nyilvános tolvajnak kiáltják ki_, 
sl.St életére törneki Egyedül a Szent szelíd türelme és imádságos 
ellenségszeretete az ... mely le tucUn s1erelni a pokol mindcn 
furfangjával, mohó irig~·ségével ellem· ágaskodókaL Ellenségl'i 
a gyermekek szült'inél Yádolják meg nem is t•rcdmény nélkül, 
dc Sz. József most se az ől érl méllánytalanságon, hanl'm a 
lelki káron szomorkodik, mcly az ártatlanokat él'lc. A Saph·nza 
egyetem rectorát is ellene akarják inget·elni, az inquizició elé 
hurcolják. Borghese hUJoroshoz gyalázatos r~galmakkal telí
tett memorandumot nyújtanak be, VIII. Kl'lement pedig any
nyira sikerült félrevezl'lniök, hogy maga is kételkedni kezd és 
két biborost küld ki rajtaütésszt•rü ellenőrzésre. De mindcn 
tAmadás ereje megtörik a lényeken és a Szcnl alázatos tiirelmén. 

4 



' 
Életszentségének és l'rényeinek gyönyörű összhangjába tar

lozik bele végtelen alázatossága is. Lelki fiait is alázatosságra 
akarva nevelni legtöbbször maga söpri az oszlálytermeket, lép
es6kel. sőt még alacsonyabb foglalkozásokat is elvé,gez szelíd 
alázatossággal. Hogy a gyermekek j~bb előmenetelét n~unkál
hassa. nem átall élemedett korában kiilönórákat venni szép
írásból. Alázatosságában gondolni sem mer rendalapításra. S 
mikor a dícsérctek, elisml'rések özönével halmozzák el s min
dl·n alkalma meglelt volna~ hogy elismerések és magasztalások 
t'énykévéjébcn sülkérezzen, ű a másik megoldást válas?.lolta: 
amennyin· esak lehel, a háttér jótékony félhomályába húzó
dik s minden lalálékonyságál latbaveti. hogy a négyszer föl
kínál!. hiborosi tisztséget elhárítsa. 

Műve megkoronázásában pedig ~egílségére volt szelid lü
rl'lmességl' és Istenbe n•tett bizalma. S valóban ez a rendit
helellen J sh•nhe-kapaszkodás n szelídlelkű kegyes-lanít<lt bátor
lelkű hőssé tudja acélozni. S az islt•ni gondviselés háztartásá
han nem escnevészesedhel el, nem merülhet a sötét feledés 
homályába az az evangéliumi eszme. melynek ilyen hőslelkű 
apostola támadt! 

Nl' gondoljuk. hogy az ls'enhe ·vetett bizalom nélkül neki 
lehel indulni eg~· félszázados SZl'nvedésnek, fölvenni a küz
ddmcl rövidlál() félren·zetctt fl'lsőbhséggel. szűkkeblű kortár
sakkaL megbírkózni a kezdel minden nehézségével és diadalra 
,·inni az <'Vangéliumi eszmél. Mi más adott erőt a 88 éves ag
gasl~·ánnak l'h·isl·lni olyan megaláztatásokat és SZl'nvedéseket. 
amel~·eknek a lör·ténl'lem ali~ tudja más:H. s amilyenek a «Ke
rl·szlény .Jób elnevezést hoztáli meg neld, mint keresztényi 
ld kének l' Z a forrása: ll' gy en meg a Te akaralod !14 S az utolsó 
években is, mikor a lelkébl·n és szelleméhen szenl, de tagjaiban 
emberi intézmén~· nagy első nC'hézségekkel küzd s x. Inee 1646-
ban újra Pg~·szerű, fogadalom nélküli lwngregáeióvá fokozza 
le a Hcndcl. az ősz Pátr·iarka ezt írja: «Leg~· en amint ő akarta. 
dl~ én meg nem foghatom, n]iké.P lehetne eg,· ilyen hasznos és 
<'gész Európától kh·ánt, .sőt még az cretm·kektől is magasztalt 
szerzelet emberi gonoszság által olyan könnyen felforgatni. 
~líg élek, nem szűnöm remélni! s meg fogom látni. hogy 
l'lőbbi állapolába Yisszahel~·ezh·tni fo~p15 Ime a hivatástudat 
biztonsága s az Ist<'nhe ,·eh·tt bizalom hősiessége! 

1\l(>g nwgérle, hogv a \·iszályok okozója, Cheruhini István 
bocsánalot kér\'t' <-s nycn·c 11i 18. jan. ()-án nwghall . .\ ,·égső 
t>légléll'l:ulást már nem l'rhl'ltP meg itt a földön, mert annak 
t>lnyl'r·éséi"<' és ájtatos kl'reszlény szer<'tete. ritka béketűrése. 
állhatatossága és l'gyéhh magasztos l'rényel<kl'l tündöklő éle
le jutalmát 92 én·s koráhan 1H48 aug. 25-én bckön·tkezelt halá
la után az égi nwgdi<'sőüléshen nyerte el! Szenttéavatása 1767 
jul. Hi-án voll . 

. ~·z <'lőhh idézett leYelhl·n említelt Yisszaállitás pedig 1656 
jan. 2 lén ki'J,·elkl·zetl IH'. 
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Szellemi örökösei azóta is a történelem folyamán számos 
vihart átvészdve töretlenül és hiánytalanul őrzik és gyümöl~sö7.
tetik kimerílhett.'llenül gaztlag kincseit. Különösen sokat kapott 
ezekből a kin(.'sekböl a három évszázad alatt a magyar ifjúság! 
Mennyi kitörölhetellt n hatás, lelki gyarapodás, és pietás kélt 
a magyar szívekben itteni működésük nyomán! Kérjü!,, hogy 
gondviselésszerií küldelésükPt a jövőheu is ugyanazon ~egyes 
szeretet jegyében töltsék be a lelkek és a Haza javára!!! 

Fr. Illés. 
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Krisztus személyes egységének , 
formai oka 

Szépen irja Prohászka Kriszlus Urunkról: « ••• a legközön
ségesebb cselekvésébe is a legtitkosabb a legfelségPsebb erényket 
szövi bele, apró szolgálalai is örök érdemfiek, a legkisebb is ... 
1\l.indenütt kiséri a Gyermeket isteni méltósága, amit tesz, ami
hez nyúl, azt mint az Isten Fia illeti és kezeli. Nem, ;hogy na
gyol tesz, de, hogy ő teszi: ez az érdem éltető idege.»l Krisztus 
végtelen érdeml·inek oka, hogy Isten-ember, ho_gy: az isteni és 
embt•ri természel teljl's épségél és sérlctlensegét megőrizve 
lénycgileg egyesül l a második isteni Szcmélyhen. Az Ige felvette 
az egyedi emberi lennészdet saját személyében. Azonban a 
személy nem az egyt•sülés állal jött létre, hanem a meglévő 
személyben törlént meg az Pgyesülés. Ezt az egységet személyes 
(h~·poslatieus)-nak nevezzük. 

Ha a kulaló érlelem mélyebbcn szemügyre-veszi Krisztus 
személyes egységét. felmerül előtte a kérdés, mi az egység for
mai oka. A formai ok az. ami a dolgot azzá teszi, ami. Tehát,. 
mi teszi ilyenné az egységet. melyik az a valós létmozzanat, 
melynek erejében Kriszlus egy? Miérl olyan az egyesülés, hogy 
Kriszlus emberségt· nl'm személy? Miért csak egy személy van 
Kriszlusban? 

A kél lt>gjelentősPbh felelt•let boldog Duns Scotus János 
és Szcnl Tamás adja nll'g a felvdett problémára. 

A kérdés fplszinrehozása és megoldása már nem -;zorosan 
teológiai. hanem ·a kinyilatkoztalásra támaszkodó értelem erő
feszitést•. .-\zért a megft>jlés milyensége és az iskolák filozó
fiai alapl'lveilől függ. ~livl'l a skolizmus és lomizmus más alap
elveken nyugszik. ll•rmészl•tes, hogy errt· a kérdésre is más 
választ ad. 

A kél iskola a szcmél:viség ratio formálisát, vagyis azt a 
mo.zzanatot, mt'l.'· által a tt•rmészt•t személy lesz, másként ér
telmezi. A személ:viség formai <'lvének meghatározása pedig ~ 
lényeg és lét közti kitlőnhség kéll't~le megoldásában gyökerezik. 

Nézzük. mil tart a Doklor Suhlilis? Szerinle a konkrét lé
tező egyedben a lényeg és lét<'zés nem kiiUmbözik valósan. A 
létezés nem a l<'rmészethcz jántlc'l, attól valósan l~itlönbözö 
hozzáadás. Ha pl'dig a k<•ll{) Yal(,san ej.(\·, akkor a szl'mélyesség 
formai Plve nem l'g\·, a lt•rmészl'lill'Z csatlalwz(, pozitiv többlet. 
Merl a személ~·csség utols<> lényl'galkoló mozzanatát: a ma
gánakvalóságot és közöllwlcllt•nség<·t a létezés arlja meg. A lé
tezés pedig a már létezi> Pgvedhen valósan eg~·ezik a természet
lel. Az egvedi <•szcs állag már· eo ipszó szl'mély, ha egy maga
sabbrt•mlíí lény f~·l nem velh' saját Jétkölelékébl'. Vagyis, ha 
a terrnész<'l tén~·leg<·sen ~s igén~·-. vágy-: rendeltetésszerűen nem 
függ cg~· más lélt.•ziaiil. .\ sz<·lnélycs;;ég alaki eh·e negatív mozza-
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naL.! Scotus bölcseleli elgondolását alkalmazza a dogmatikában. 
l\livel a lényeg és létezés közt nincs valós különbség, ahány 
természel van annYi lélPzés is. Ezé1·t Krisztushan két létezési 
tény van. l\Hvt:l a személyesség a lényh·ges és nem igényelt füg
getlenség, Krisztusban <"Sak egy személy lehel, merl az Ige 
felvette az emberi tl•rmészetel: és így megfosztolla a szükséges 
függetlenségtőL Kriszlus embPrsége önálló személ~· \'olnn, a 
második isteni SzPmély mngához nem knpesolná. , Ha a nwgles
tesülés per impossihile mPgszünnék, mint önálló személy ki
lépne ama magasabb kölelékhőb3 Tehát mi az Pgység formai 
oka? }fiért van egység? Azért, mert az emberi természelet az 
Ige lefoglalta magának és így az emberség má1· eh·esztclte sze
méh•ességét. 

·Igy Scotus. És Tamás? 
Szerinte a létl"ző. eg,·edi dologhan a le1·mészl'l és létezés va

lósan különbözik. A létezés a természelhez járuló, ntlól valósan 
distinkt hozzáadás. Ez a pozith· hozzáadás h'szi a lermészett•l 
személlyé. ·A lélt•zés az utols6. hdttliizö mozzanat ( m·tns ulti
mus), melynek rendeltetést> kinwríH abban, hogy a tartalmilag 
kész egyedi konkrét lényt kihetypzze a V<tlóságha ... esak ezáltal 
van biztosít va magánakvalósága és küzöllwletll•nsége. >· 4 Tehút 
a személyesség formai elvt• poziliY mozzanathan, a létezésben 
álJ. Azt azonban nwg kt'll .it'g~·t•znünk, hogy Szenl Tam:ís nem 
tanította e filozófiai téleleket ily Yilágosan. Azért mag,·arázá
sánál a tomishik ellét·nck. ::\li az cWhh hozott \'éh•m(>n~·t tulaj
donítjuk Szent Tamásnak. A hökseieli elgondolások h·ologiai 
alkalmazása a kövl'lkezö. Kriszlushan <"sal~ az Ige szl'mély. 
ezért O tölti be az emh<'ri sz<'mél~·csség hel~·ét, vag~·is az l'mher
ség természl'tszerű léh·zé•·d lén~·ét. Kriszlushan <"S:tk egy léte
zés van.f• Kriszlus emhc1·ségének létezése tényét, metat'izikai 
léttartását az örög lgl' adja, emhl'l'ségl' ug~·anavval az eriivel 
létezik, mellyel nz lgt>. 6 .-\z Ige It-h• az l'gyst"g formai oka. ::\Jin
den lény szükségképcn egy má1· az:'iltal, hogy léh·zik, az pgy lé
tezési tény Krisztushan a IPghensi)hh l'izikai eg~·ségel létesíti.» i 

A felfogások isnwrl('tésl' után I'Plmeriil a kérdés. vajjon 
melyik vélemény találja l'1 az igazságot·? Mi Duns Sentus Jn('lletl 

. törünk lándzsát. Tanílás:'inal~ Jwln•sség(-1 hám1:1s bizonyítás
csoporttal fogjuk kimul:ttni. .\z t•Wzmén~·ck hel,vt·sségénck bi
zonyításából majd kiliíník a kövdkl·zmt>ny valódisága. 

Először igazol.iuk, hog~· hölcst•Jpfi alapeh·p t'ö:Ji az ignzsá
gol. Majd az t•hhi51 kön,tkt•zi) lélPicl< \'al(ulisá_!.(:'it hizon~·ítjuk. 
NC'V('Zelt•scn. hog\' Kl'iszlush:lll l<él ll-l \':tn. ll:lt·m:ulszot". hog~· 
a szeméb·esség formai e!Vl' all\almazva Kriszlus szt>mt'·l~·él'l' 
tagadó jl"llegű s nem pozitiv mozz·tnal. Yt:g~·ük sm·ha. 

A lényl"g az, ami a dolgot azz:\ lt•szi. ami. .\mi a dolog lét
tartalmát megadja. il.n~n. vagy oh·an lt·t·mészl'tih·é lt•szi. Azért 
a lényeget természl'ttwk h szokt:H: moiHiani. Ha most ez a lé
nyeg túl van a puszta leheiliség :íllapntán. akkor létezik . .:\z a 
kérdés~ hog~· a J{>lt>zi) 1(-n_\'C''~ t>s m:tga n lt-lezés kilzl \':tlós-t• a 
különbség·! .\z essenlia adtwhís mát· azáltal léll'zil~-t·, hogy túl 



van a lehelőség állapotán, vagy miulán áljuloll, még egy kü
lön hozzájáruló létezés által? Másként fq_galmazva: f.önnálhat-e 
egy, a lehetőségek világából kijutott lényeg anélkül, hogy létez
nék? Ha ezt a lét-tényt még hozzá kell adni, hogy valósan létez
zen. akkor valós a különbség. Azt kell mondanunk, hogy ha 
már valami kijutott a posszibiliák világából, már azáltal, ]logy 
átlépte ezt a határt. létezik és a már nem a lehetőségek világá
ban levő lényeghez nem. kell a létet külön hozzáadni, hogy lé
tezhessen. Mert ellenkezőleg, mint Suarezs megállapítja a lehető 
és létező dolog közt még valamilyen középhelyet elfoglaló lény
nek kellene lennie. De ebben az eselben felborulna a középkizá
rás elve. Ugyanis valami vagy létezik, vagy nem. Ha már nincs 
a posszibiliák világában, akkor már lélezik azáltal, hogy átju
tott ezen a határvonalon s nem pedig egy külön hozzájövő lé
tezés által. Tehát a lényeg és létezés közt nincs valós különbség.9 

Következi) állílásunk, hogy Krisztusba két létezés van. Ha 
ezt igazolni tudjuk, akkor az éleseszű Tudós tanítása újabb győ
zelmet arat, hiszen ha két lét van, akkor az Ige léle nem tölti 
be. nem helyettesíti az emberi létet és így a személyesség he
lyét sem. Tehát nem lehet az egység formai oka. 

Duns Scotus érveivel élünk. A legtalálóbbakat hozzuk.10 

a) A sz ülés eredménye mindíg egy új létezés (esse existen
liae). Ámde Kriszlusban két születés van. Minl Ige az Atyától 
öröklől fogva sziüetik . .Mint ember Szűz Máriától időben szü
leletl. 

b) Ahol van tényleges valódi élet, ott van lényleges valódi 
létezés. Ámde Krisztusban van valódi élet, különben nem hal
halott volna meg, mivel a halál a valódi élet megfosztása. 

c) Krisztus lelke len·mtetl. Amde a teremtés új létezést ad. 
Tehát Krisztusban az emberi lélek teremteltsége folytán van 
emberi létezés. 

De menjünk tovább és bizonyílsuk a skóluszi személy
fogalmat. Igazoljuk, hogy a személyesség formai elve tagadó 
jel1egü mozzanal. Kövessük az ű gondolalmcnetét. 

a) A személyesség nem pozitiv, reális hozzáadás. 11 Mert ha 
így lenne, akkor: 

1. lenne az emberi természetben eg~' pozitiv léllség, egy 
valós létmozzanat, amil a Logos nem volt képes felvt.•nni. Ugyan
is az Ige csak az emberi természetet és nem többet vehetett fel 
szt•mélyes egységébe. Ha pedig lenne ily valós, fel nem vett lé
liség akkor Krisztus Urunk nem vállotta volna meg az egész 
cmb~rt, merl mint Damascén mondja, ami felvehetetlen, az 
gy ó gy ílha ta tlan. 

2. Miután az Ige felvette az emberi természetet, ennek a 
természetnek hiányoznék a legvégső, belctőző létmozzanata. Hi
szen ez a mozzannt lennP az embPr végső és lcgmeghatározóbh 
tökéldcsségP. 

Viszont, ha a személyiség 11<'111 valami hozzáadás, melyct 
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· pÓtol az Igének létezési lénye, hant•m csak egy negatív mozzanat, 
a függés hiánya. akkor Kriszlus embersége teljes, nem hiány
zik nála semmilyen pozitiv létmozzanat. 

b) Azonban Scotus szerint nem elégségt·s csak az aktuális, 
mosl fönt forgó függés hiánya 12 mert akkor a lesttől elvált lé
lek is személy lenne, hanem, szükséges még az aplitudinális 
függetlenség is. yagyis, hogy a természet ne legyen valamel.\· 
más, nem teljes természethez hozzá-rendelve. Ne legyen benne 
az igény, hogy mással összelevödjék. Tehát a szcmélyiség for
mai elve a lényleges és igényszerü függés hiánya. 

Ha ezt a fogalmat, meghatározást, az Igére .alkahnazzul<, 
a következő eredményt kapjuk. ~livcl az Ige ft•h·ette az emberi 
természetet saját létkötelékébe. így megfosztolta a személyesség
hez szükséges függetlentőL Ezért nem személy Kriszlus ember
sége. Azonban, ha ez a kapcsolal l>er abszurdum nwgszünnék, 
az emberi természt•t azonnal szemé y lcnm•. Kriszlus t•mberségé
ben az Ige nem pótol semmit, nem egészíti ki, mint Szt•nt Ta
másnál. A skolusi személyfogalomból a legszorosabban követ
kezik, hogy az egység kölelékt•, formai oka: a feh·élel lénye. Ez 
elég. Ezért van egység éspedig személyes egység. Ez a formai 
ok azonban nem tartalmaz st•mmit'éle kit•gészílő, pótló mozza
natot, mint Szent TamásnáL 

E következmény az előzményekből folyik. A véglétell bizo
nyítotluk az előlételek helyességének kimutatásával. A lényeg 
és lét közti különb~égből alkoloU felfogásából ered._ hogy Krisz
tusban két lét van, továbbá hogy a személyesség formai elve 
negatív mozzanat. Ha ez fgy van, akkor a személyes egység fo•·
mai oka nem pótolja, nem egészíti ki az emberi személyesség 
helyét. Ezen ok egyedül a felvétel lénye, hiszen ez formálja 
meg a személyes egységet. melyben az emberség má1· nem sze
mély, hanem a második isteni személyben egyesül az isteni 
természettel. 

Mint láttuk a Doctor Subtilis érvei meggyőzőek. Bátran cl
fogadhatjuk a tanilást, melyből a legszebb t•rkölcsi következtc
téseket vonhaljuk le. N agyon találóan jellemzi Scotus véle
ményél Schütz: «Scolusnál Krisztus emberi élctkört• önmagá
ban zárlabb, metafizikailag nem oly gyökeresen nyitott. mint 
Szent Tamásnál, és ezért Scotusnál Kriszlus emberi vonásai 
közelebb kerülnek hozzánk, mondjuk emberibb szinekben bon
takoznak ki.» 1s A Doctor Subtilisnél Kriszlus Urunk alakja 
sokkal vonzóbb, minl Tamásé~ hiszen Tamás tanításúban Kl'isz
tus embersége nagy kilzd kerül az lgélwz. Igy az t>mberi lenné
szet majdnem megközt•lílhetPtlen magassághan trónol. Mig Duns 
Scotus meghagyja Kriszlust a legteljesebb embernek. Igy min
den gyönge. kétkedő, esíiggeleg lélek, akit távoltart és lenvügüz 
az isteni Fönség mérhl'lellPn ereje, bizalommal mehet krisz .. 
tushoz, az elesettek pártfogójához. Scotus sze•·int az úr sokkal 
emberibb, sokkal inkább a miénk. a mi vérünkből való. 

Pr. Konrád. 
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1 Prohászka Ottokár: Elmélkedések az Evangéliumról. O. M. VI. 137-8 
2 Opus Oxoniensc: Lib III. dist. 1. quest. t. •negaUo non dependentta. 

uon quidem actualis tantum, sed etiam actua.lis et aptitudinalis oompJet 
ralionern personae in nalura intellecluali.» 

s Schütz A.: Klasszikus ferences teologia. 40. 
' Schütz A.: Dogmatika I. 512. 
6 Summa Theologica. III. quaest 17. art. 2. tquia unum et ens conver, 

luntur. Si ergo in Christo t>ssenl duo esse el non tantum unum, Christus 
essel duo, et, non unum.» 

s Schütz A.: Klasszikus ferences tc.~logia 39. 
7 Schütz: Dogmatika I. 613. 
s Suarez: Dispulalio melhaphisica. d. 31, s. 4. n. G. «Aioquin dari posset 

medium inter ens possihile et ens existens, quod tamen ininlelligibile est.• 
9 A bizonyitást lásd : Dona l: Onlologia 55. 
•o ,, Primo sic. Generalionis Lerminus esl esse existt•ntiae, vel aliquid 

habens tale esse, 5. Physioorum. Terminus per se generalionis hahet ésslé 
acquisilum JX'r gcJwralionem, filius Dei \'ere gene•·abalur ex matré térn· 
poralitt-r secundum I>am. 53. c. et illius generalionis terminus est aliqui'-'! 
inquanlum hahens esse eX:islenliae. non aulem incrl'atum; quia illud essd 
non fuil effecum per gt>neraWoncm lem.JX>ralcm, e•·go aliud essé. -
Praeterea secundo de Anima. Yh·ere \'iwnlihus l'sl essé. séd in Christo 
ruit alia \'ila ah increala, alioquin non fuissel mortuus, <(Uia mors est privalio 
\'erae vitae. \'ila aulem increala priva1·i non potuit, et ila fuit aliud \'i\'ere et 
per oonsequcns aliud esse. - Praelen·a anima crcahatm·, crealio térmi
nalur ad nalm·aliler exislcns, ergo fuit aliqua exislentia aclualis animae in 
quantum termfna\'il illam actionem non lncrcata, éq,to c•·eata. Ot>· Oxon. 
L. UJ dist. 3. quest. 2. 

u cPrimo, quia tunc essel aliqua enlilas posili\'a in nalura humana, 
ctuae essel inassumnlihilis a \'erho. Prolialio oomequenliac. Isti enim ullimac 
entilali. quam addÍt persona ultra siJJ,gulare rcpugnaret oontradictorie com~ 
municari sicut nallll'a communicatur supposilo. Patet, quia ~»Crsona est in
oommunicabilis exislenlia el ila rcpugnaret sibi oontradictm·ie sihi assumh 
Consequens \'idetur inoonven:ens, tum quia secundum Dam. 25. quod est 
inassumplibilis est incurabilc, tum quia omnis cntilas posili\"a creaturae 
aequa est in potenlia obcdiealiali restJCctu personae divinae. - Sécundlo, 
<[uia sequilur, quod natura quae iam assumpla est a Verbo, carer-el illa 
enlitale posilh·a. quae tamen ponHur ultima et quasi actualissima el debel'
minatissima in nalura taJi., Op. Oxon. L. III dist. 1. quest 1. 

11 c ... quia ista negalio non posset poni nisi independealia ad perso
nam extrinsecam, sed si ista sufl'ioeret au personalitatem propriam, tunc 
auima separata essel persona, quod est falsum scc. Ricardum. 10. de Trin-. 
c. 23. Op. Oxon. L. III. dist. l quqesl. 1. 

•s. Schütz A: Klasszkus ferences tc..'Oiogia. 40. 
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lsten és a történelmi megpróbáltatások 
Nem újság számunkra a történelmi megpróbáltatás. ~Jár 

sokszor átszenvedtük Atelmélkrdtük, ismerjük természeti, gnz
dtosági, eszmei összetl'vőit. Mivcl pedig senuni sem létezhetik 
Isten állandó közreműködésc nélkül. jogosan tehetjük fel. hog~' 
a történelem szálai is az O kezében futnak össze. Tehát Imlnt
haljuk: mi a kapcsolat Isten és a valamely népet érő sors~sa
pás között·? Azonban addig nem ke1·eshdjük ezt, amíg ne:n iga
zoltuk előbbi feltevésünket 

Ezért első kérdésünk: van-c eg~·állalán szerepe Istennek az 
ember történelmében? 1\Iik a történelem ténvczői? 

A történelem hordozója az emberiség,· mint tnrs.ts egész1 

Rajta történik a változás. a történés. Ennek a változásnak 
elsődleges lélrt•hozója magának az alanynak az öntevékenysé
ge. Az ember intézi a maga sorsát, van szl'rcpc, dc azért még 
nem csinálja a történelmet. Mdletll' annyi más tényező is mű
ködik. hogy helyesen igy kell mondanunk: a törlénelem csiná
lódik.2 

«Forgó viszontagság járma alatt nyögünk ... » I~rvényesül 
a történelmi tehetetlenség, a uis inertiru· . . \mi mcgvan, az meg
megmarad állapotában. yagy l'olyamalában, mindaddig, amíg 
más erők vállozásra nem késztetik. 

A történelem anyagát és helyét a hrmt~szel adja. a jellegél 
pedig az eszmez tartalom határozza nwg. Természeli adottság. 
faji jelleg, gazdasági helyzet bélyeget nyom rá. Kiváló t•gyének. 
eszmék és érdekek egybekovácsolják a tömeget é:" vele együtt 
létrehozzák a történelmet. Ezek a tényezők mind mondanak 
valamit, dc sem egyen_kint~ sem együltesen nem adnal,: .. ér!elmel. 
Ha ezeken a tényezlSkon tul nem lenne más, akko1· a torlenl'lelll 
a jövőről is beszélhetne. 1\findösszp egy éles elmének a .iclen 
tényeiből, mint okokból következtPtnie kellent• a jö\·ii lén~·ei
re. mint következménvckre. 

Azonban előre ne·m tudunk mPgmondani semmit scm mel'l 
nem számHbatunk a véletlenekrt'. S a csckélységek igen sokszor 
nagy fordulópontok szoktak h·nni. Ha 1 Btl-hen a szarajc\'ói 
gyilkos golyója csak t•gy fél ccnliméter·L lén,delt volna, talán 
nem lelt volna \ilágháború és Trianon.:1 Nahulmnodozort ,·i
lághódíló útján egy kis szunyogcsípés állította meg. A hatalmas 
bún birodalmat orrvérzés öltt• meg. Ezek a <,véldlen cselek> 
érthetetlenek, ha történelmi világszemléll'lünkhc nem kap(·sol
juk be lsten kiizremlíkörlésél. Gondolntrt·ndszcr. világszcmléh•t 
Isten nélkül hiányos, s a törlénelern prohlémái is esak Vl'lc 
oldhatók mt•g.' 

Habár Isten köZI'Pműködéséről bcszrlünk. nem gondolun),: 
azünnal csodákra. Senuni t•selrt· seml lsten sokkal halalmasahb 
és böl(·scbb, semhog,\· ugrásokat kelljPn tennie a (prmészeli 
rendben egy-egy csoda lélesítl>se által. Enélkül is irán~·ft(, és 
létrehozó tényező. Melleth· n leghatalrnnsahb ember tc\'él\eny-
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ségc is, - Bismarck szavai szerinl - csak annyi2 hogy figyeli 
Isten léptdt a történelemben, s amikor elmegy előtte, beleka
paszkodik a palástja szélébe. Csak eszköz az Isten kezében 
minden! Ez a megoldás teszi érthetövé a törlénelem kusza vo
nalait. 

Tehát Istent a törlénelem Irányílójának kell felfognunk. 
Azonban nem keresheljük benne mindennek az okát. Egy nép 
elerkölcselelenedése, egy Isten-ellenes eszme diadalra jutása 
nem tudható be lslenm·k mint okozónak. Egy Néró gonoszsága. 
t•gy Heltenetes Iván őrülete, egy forradalom vérszomjas dühe., 
,•gy bolsevizmus élel-dermesztő módszere, a hatalmaskodás. {m
kény. jogtiprás túlkapásaiban megjelenő démoni elem arra in
dítja a gondolkodót, hogy ilt nem csupán emberi tényezőkkel 
állunk szemben. és nem is az Isten létrehozó ereje érvényesüLli 

.A Gt•nezis 3. fejl'zele igazolja ennek helyességét. A Szent
h·ás t•lső lapjain. amint mt•gindul a történelem, siet magának 
hdyel biztosítani annak irányílásában a Sátán is. Az ember 
hallgalott rá akkor, s hallgat rá azóta is sokszor. 

Ezl'k a történelem lén~·t•zői. Egyik sem működik egyedül. 
t·gyült találjuk mind. s nwghatározott erőtartalma van minden
kinek. Lt•ghalalmasahb az Isten, hiszen 1\findenhaló. Akkor is 
tud nöVl•kedésl adni, amikor az ember számitása már halált 
vár. Nézzük C'sak ni Eg~·házal. Húsz évszázada támadja kül
sii és hl'lsi.i ellenség, üldözés és eretnekség, kard és toll. Isten 
fenntartó erejt• nélkül már régen el kellett volna tünnie .. s az 
Egyház l'llenségei limtek el. Legyőzte, túlélte őket, vagy ha 
nem: akkor meglérítettl'. 

ls lennél van a törlénelem lmksa! Eml'lkedik. tünik egy nép: 
az Isten irán~·ílja a sorsát: emeli vagy e.ili. 

Ezt az Jsh•n meg is mondolta előre. Amit ma megállapit a 
Lörténethöleselet, azt Iz:lias próféta éV('Zredekkel előbb meg
jövcndöllc.6 

Látomása volt a pról'élának . .Jeruzsálemet látta maga eUStt. 
A fdkclil nap arnn~·áhan ragyogolt minclen: hegyek csúcsai. 
.J(•t·uzsálem tornyai. Csak a távoli völgyel<brn derengett még ho
mály. Az ősi .ll'ruzsálemet látta. <k szavait az Uj-Jeruzsálemről 
mondottn. Az Eg~· ház dicsőségél rnjzolbt: hozzá jön minden 
nép a homál.vhól. neki hoznak minden érléket, övé az űr nagy 
ígért>le- vag,· inkáhb átka -: G~·11s et rer1num, quod non servr
erit li/Ji, pcribil: dllésZ az az or . .,:ág és az a nemzet, mely nem 
.4l=olaú.l nrkt•d. 

Ot·siág és llf'lllZ<'I. ha 11('111 h6dol nll'g az lsten előtt, ha letér 
az lslcn úl,iá•·ól. dpuszlnl. 

Ha t>g\· orszá.!! é-; nemzel d ak:11·.ia kerítlni a sorscsapásokat 
szolgál,jou az Isl('nneli. illt•llill'g. a jóslal eredeti és teljes ér- '-
telmc szcl'int: miíl{öd,jél{ l'g,·ütl az Egyházzal. 

Amikor pedig csapás é1· egy nemzetet, vallási, erkölcsi s[kon 
kell kcr~sni a baj g~·ökt·rél. Lehet, hogy nem is a nép együttese 
a bűnös, el~g. ha az államY('Z(' 1és irányul az Isten ellen. Hiszen 
annak fdada 1:1, hog~· kifcjezzt> az t•gész nép magatartását. 
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Tehát a Szentírás adja kezünkbe a megoldást. ~ a Szcnlírás 
hitelt érdemel. Még Pllenfelt•ink is nyiltan hangozt;ttják, hogy 
nem közönséges mű.7 Bízhalunk benn{'. bár nem szükséges ra
gaszkodnunk a szcnl szövcghez .. Józan ésszl'l is levezetheljük 
ezt a megoldást, csak talán gondolatsorunk végösszegél 1ll'll1 
ilyen patinásan. fejezzük ki. 

Az ész ezt mondja: 
Az ember célja: lökéletrseJ ni az Istenig. Ez az l'gyes ember 

célja. Ami pedig megvan az egyl3 dekben, az nem hiányozhal az 
egyesek összességéből scm. tehát az államnak is, mint közös
ségnek, az Istent kell szolgálnia. 

Nézheljük kérdésünket lélektani oldHlról is. Igy a törtém·
lemben egy nagy vágyakozás! blálunk: vissza a paradicsomba! 
Ontudatlan, és rendesen más szavakba bújlat.iuk, ml·gvalósulá
sa mindfg az utókorra marad. S az utókor? A törlénelem nem 
varázsol elő boldogabb és boJdogabb korokaL Az ember vala
mikor a paradicsomhan éli. akkor Isten akart lenni, s elvl·sztetl 
mindent. Most szcrelné visszaszl'rezni a boldogságát, ámde ez 
Istennél van, amit a földi éll3 l lerlw, n~·iige elég világosan iga
zol. Tehát: vissza az l stcnhez! - t•z a törlénelem öntudatlan, 
végső motivuma. Aml'lyik ország és nemzet boldogulni akar. 
annak az Isten útján kell járnia. 

Igy szól az elmélet, s az élet t•röleljescn huzza alá a szent
írási mondalol: Ger.s ct regnum, quod non S{'ruieril tibi, péribit: 
elvész a~ az ország és az a nemzet, amdy nem szolgál az Isten
nek. ö ·és középkor~ újkor és napjaink lörténl'lme l'ényl·sen 
igazolja ezt. 

A legrégibb államok: Egyiptom, Babilónia, Asszh·ia tör
ténelmi emlékei m·m őrizté~{ meg számunkra a sziikséges etikai 
tényezök alakulását. Feljegyzl'sdk pontosak, de esak eseménye
ket adnak. s igy nin<'s hennftk az ország ·Jelkl', !:'Zellenw. 

Nem kell sajnálnunk adaiaik elv(•szlél, illet{)l{'g fel nt•m 
j{'gyzését. Isten maga igazolja a Szentírás sza\·ail éppen vá
lasztott népe történelmében. A bibliai zsidóság hű képt.•t ad. 
Hangsúlyozom:: a bibliai ... 

A választott nép .F) ~s rossz sorsának hullámzása pontosan 
köveli lstennel ~Zl'mbeni m:tg tt·u·!ásukat. Eg,·etlen zúfoló~lásl!
kérl negyven évig bolyongtak a stvatagban. Egyébkén egy het 
alatt elérhelték voltui az ígéret föld.iél. . 

A Birák korának sz(•nt írója egy nagy hullámzást \'el<•ll 
papirra: istenszolgálat - bíín - hi"lntetés - hánat -_; íslenszol
gálat --=- biín ·- · hi"lnh•lés -- h~tnat i-;lt·n~zolgálat -: ez hnlad 
évszázadokon IH·r{'szl fil. 

Dá\id és Salamon k01·áhan anmvkorukal l'llél\. DP nem 
sokáig: vélkt•zlek az Isten P llen: az Út· <'Sapása volt országuk 
ketté szakadása. .\ zsid{,sá~ pPdi~ nem ét·t(•tetiP meg az idők 
szavát. csak növPlll' hiíné1, s az Isten még nngyobh csapással 
felelt: az asszit· és hahil{miai fogs:lggal. 

A <'Sapásol\ sítlya ala 1t magnhoz li'rt a z"idósng: Istenll<'z 
fordult, lstt·n pt·dig \'issza:·d'a országukat. Javu'ásuk azonban 
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csak ideig-óráig tartott. Kriszlus korának farizeusi világával 
mcgérelt a ·zsidó nép a leljl'S pusztulásra. Krisztus után 70-
bcn pedig megszfml mint egységes állam létezni. 

l\fenj ünk tovább. A pogány népek is ennek a törvényszc
rű!'>égnek vollak alávl'l,·e. A gö•·ög államok jóléte és sorscsapása 
össz<'esik erköksük keménységével és lanyhulásával. A római 
birodalom addig t>rősödölt. ameddig, - amennyira a pogány
ságban Ichelséges \'olt - tiszta élelet élt. Ezt luclja mondani a 
római uralom t>lmúlásár(ll a genetikus történelem. 

Vagy nézzünk t>gészcn modern példái. Franciaországra ma 
megaláz() és súl~·os sorst·s·tpás nehezedik. S mi idézte elő? Amit 
a franeiák is bt>vallanak: az, hogy az elmúlt ötven esztendő 
alatt alig szüll'teH t'ran<·ia g~·ernwk, hogy jóformán egyetlen lé
lekkel sem szapororfo't Frandaorszá!.{. BűnösPk \'Oltak a fran
cia szftlők, s bíínös \'olt a francia á11anwezelés is. Kormányt 
kormány kövelt•tt, más és más programmal, csak egy volt a kö
zös: Le az Egyházzal. S nem az Egyház, hanem a francia állam 
bukott. 

Lépjünk a mi lödéiwlmünkbe! Csak a legnagyobb csapá
solmi nézzük: ta tárt, töröliö! megérdemelten kaptuk. Talán na
gyon Prősnek látszik a híinteté~, de volt bennünk vétek elég. 

A latár,járás l'lőlti kor lelki képe nem nyújt épületes lát
ván~·!. II. Endréhi)J hiányzott a megfelelő és szükségl'S erkölcsi 
t•rő. Az Egyházzal való Pgyüttmfiködése is kivánni valókat ha_
gyott hátra.s 

S vajjon ~Iohá<·s Plőlt mi \'Olt a hel~·zet? Az 1514. paraszt
lázaciásnak mél~·rp n~·í1lnak a gyökerei. l.lászló erkölcséről so
kal b<•szélhetnénk. Ahol pedig annyi támadás van a felebaráll 
szerelet, az lsten tön·én~·ei t>llen, mint akkor ,·olt nálunk, ott 
esak himlt>lésl várhatunk. Amikor a török már a nvakunkon 
voll. akkor nwg magunk adtunk alkalmat ellenfl'leinknek pár
toslwrls:hmkkal. orsz:íg- és hilszakndással. 

Nézzük napjaink liirlénl'lél! A mult századhan világszer
le t>lhatalnwsoclott i~tt>ntden t•szmeárnmlat nálunk is édes ott
honra talált. E1·riil a korról nem kell mondanunk semmit· sem. 
Ismeri még minrlenki a liheralista politika Tstent-kisemmizö 
sakkhuzás:•il. Nagyot t'Stünk: világháho•·í•~ l<o·nmunizmus Tria
non lelt a sorsunk. 

Amikor :~zu'án Pgvségesen Tsh·nhez fot·clullunk, megindul
tunk a fdfl·l(> \'<'ZI'tő úton. 

Azonhan .. ha üsszeh:,sonlífjul,; y(>lkl•iJll;el és a k:•JJOtl bün
tl'lésl, h:ll·menn~·i•·t· h l•íínhl.,~{,l,; l,.nnénk, valljuk be hátsó gon
dolatunk :~z. hog\· l'lln.\'i hi'lnt('lé~l ne111 érdt>meltiink mégse. 
lgazlal:mok is lennénk, ln mindcnt a kor hűnének akarnánk 
beludni.9 · 

C.sapásaink nagyságára az ch'ríl \'ilágoss~l.got, h,op;y a min
ket hfmlPlő hatalom. talár, tiit•<1k. n veh· .1áró keg\·etlenség és 
irgalmall:wság mi:~ll nl'm lur!h:rff') he rsnl.: természrtes ténye
zők lé' rl'lwz<> <.'rl'jénl'l•, ~c~n J sle· -rt• nem n•zetl,ető ,·issza. lU 



a démoni elem közreműködésére kell kö,·e:keztetnünk. S ennek 
is megvan a eselekvési szabadsága. 

Hogy pedig Isten megPngedle azt a sok bajt, ezzel meg 
volt és megvan a célja. ~l'm a .i<h·endőért hűnhödíink, hanem 
a·jövendőrc kell erősödnünk. hogy legyen erőn}{ az emelkedésre. 
Mert a szenvedés a Jwmzeti szelft•m fejlődését is jelenti! 

Ma is ilyen kort élünk! Napjaink szem·edésénl'k is. - ha
már levezekeltünk káromkodásai.nkért, bűneinkért, az a l'e1adata, 
hogy a nemzeli szellt•met Istenhez kapcsoltan me~erősílse. Merl 
a nemzel lelkém·k a legnagyobb dicsőség fényénél is világítóbb
nak kell lennie! 

Es ha mégsl' g~·öznénk? Arra kell \'e!nfmk, hogy m·m álll 
előttünk elég ragyogóan a szent és vitéz Magyar ldl'ál. 

Allíthatunk fd elmé!etekel, a történehtwl a Szenlírásnak 
idézett mondata fejti nwg: elvés: az az ors:ág és az a nrmzet, 
mely nem szolgál az /s'ennek. A törlénelem nem fokozatos ha
ladás egy földi paradicsom ft.•lé, nem is a gonosznak Pgyre na
gyobb térhódítása. hanem hullámzás. A tapasztalat azt nm
tatja, ha egy ország meg is indul az Isten útján, l'Iőhb, vagy 
utóbb olyan elemek kt•rülnek fel. amdyek előkészítik a bukást. 

Igen, merl dolgozik a démoni elem is! A Gonosz is alakít 
magának országol és aci hívt•inek dicsőséget. Csak magáhan 
hordja a bomlás csírájál: Isten ellen támad. Nt•m veszi észre 
azt sem, hogy csupáncsak nyomorult eszköz az Isten kt•zében: 
bimletö ostor. Amint a nép megszem·t.·cletl. megct·ősödött. hogy 
a jövőb<•n magasztos eszmék hordozója leg~·t.•n, a kiengeszteW
dött úr eldobja az ostort. Igy múlt el Dzsingiszkán vérből épült 
uralma. Igy timt elő és mull ki a francia forradalom. És jó
solunk: í g~· fog kimul ni a kommunizmus is. J ósoljuk, ill elő
leg: nem! Csak a mosl t'ejtPgelett elvekből józanul kö,·et kí'ztt•t
jük. ld öl azonban nem mondunk! Ennek korlátlan m·a az 
Isten, O tudja mikor érett meg egy nép a pusztulásra vagy 
győzelemre. 

Ha Isten ·szemé,·el nézzük a lürténPimel. minden mozzanut
nak megtaláljuk az ér·tékét. Emí'lkedésbl'n. süllyedésben egy
formán isteni cél vnlósul meg. 

A történelem csinálódik, de megmarad benne minden nép
nek a szabadsága, minden nép a maga szei'Pncséjének kovácsa. 
Szabadon választhat: szolgál-P az lstennek va~~· nPm? Ha fel
használja a törlétwlem fcjkszfc') t(>n.vezííil, kí'rPsi az Istent. 
boldogságo! fog találni. Szol~á1ni :1z l slt'nní'k, t·g~·íHtrníiködni az 
Egyházzal: PZ a l6rlénelem éltdü szelleme~ 

Szükségimk van ft·gyvcrekt·l'. t·rős hadseJ'(·günkre. de -
a történelem igazolja -. í'Z nem elég! Attilánál et·ösehb \'olt 
az orrvérzés. Nahuko:lonozornál a szunyogt·sípés. A külső t•röt 
belsó tartalommal kí'll megtölh·ni. 

Ez a belső tartalom? Isten szolgálatn. Ettől kt•ll várnunk 
·sorscsapásaink nwgszüntét, st•regdnk győzelmél. s a hplclog 
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magyar jövőt. mert az az ország és az a nemzet, mely nem 
szolgdl Istennek, elvész/ Fr. Szörény. 

JEGYZETEK: 

1 Schütz: A bölcselet elemei. Budapest. 1940. - 555. l. 
• Schütz: A Bölcselet elemei. - 5;)8. l. 
a Schütz: lsten a törlénelemi.Jen. J!pest 1934. - 36. I. 
' Schütz: Bölcselet elemei. - 560. l. · 
r; Schütz: 1~1en a törlénelembcn. - 161. l. 
c Izaias 60, 12. 
7 Schütz: Isten a történelemben. - 115. l. 
a Hóman-Szekfű: .Magyar Történet. Bpest 1935. II. kötet 461. l. 
• Hóman-Szekfü: Magyar Történet. II. kötet 599. l. 

Messziról, roskadt hegyekb6l jöttem 
S magába csókolt a köves tenger. 
Csorgó könnyem én lE' nem tör öltem 
Minf az ósz-szemöldökú November. 

A szúzi hóra kormot kacagtam. 
(A bús kémények voltak, nem is én ... ) 
Havas fenyők álma hívott halkan. 
De lent csuszkáltam az aszfalt jegé11. 

fr. Attila 
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EGY PORSZEM TÖRTÉNETE. 

A nap Mágnesétől szikrázott a Föld s én születtf"m. Csillogó 
porszem voltam, olyan, m:nt ezem_yi más. Dajkán a szél volt szele
burdi légroham, csipős h6jti szél. Felültetett viharkerekű szekeréres 
rohant velem az égbolt kék azúrja felé. Mcu;pillantottam a Napot. 
El6ször elvakultam fényes arcától, bár jót~ágosan tekintett reám. 
De azért meré~zen és barátságosan vissza mosol~o~tam a fényszóró 
Óriátara. Villogtam, ragyogtam s kicsit büszke voltam, mert fény 
sugárzott szememhl>I és úgy hittem, hasonlítok a természet na~ 
Királyához. · 

A nap ezalatt horizoutja felé hallagott s engem a szél hátán 
az éjben, magamra ha~yott. Csak most vettem észre, ho~y nem is 
a saját fényerőmmel üdvözöltem a Napot, hanem tulajdon sugár
kévéit vetítettem vissza ércfénvű tükrömhóL Mert a vasércek uno
kája voltam s azért vonzott a Nap delejes erővel. 

Nappal a világ ürben eleven örömmel futkostam a fénysuga
rak között, s ha néha pajkosan, máskor játszi komolyan nekifutot
tam a szines fényhuroknak, holdog é vezettel hallgattam az éter 
fölzen~ő zenéjét. Gyermek voltam, pattanó kis érckölyök, akinek 
tetszettek éjjel a vonuló fén)'tnadarak, s vágytam föl hozzájuk, 
mert érdekeltek a komikus köd()k. 

Néha feledtem a Nap hatalmas korongját s indultam a távoli 
csillagok fdé. Fényük nem reszketett s nekem ez roppant tetszett, 
sietem elérni 6ket, Csak kiséróm a vihar oktatott, hogy 6k is 
egyszerű vándorOk, körben futó bolygók a nagy Mágnesmag körül. 

Egy éjszaka azután a Hold hiborba ö!t()z(;tt, a szélroham el
akadt s én mint atomnyi meteor visszahulltam. angya'i fénytlll 
aléltan., a Föld közelébe, aho,·a most a Bt>ke költ()z()tt. 

1\fár nem vágytam a szférák világába, s nem kívántam szállni 
Topos Noétosban~ mert vonzott a Gyermek, hh·ott Betlehem. 
Potyautas lettem. Titkon oda tapadtam a pásztor suhájához s 
ragyouott szt>mem, mint l!)·émántszemcséjű hó nagy hegyek homlo
kán. Az öreg pásztor odaborult a Kisded jászol~'a elé, akkor én is 
legördültem lábai mellé, hoey a csillag fényében önma~amat ragyo~
jam hódolatom jeiéül. A jó pásztorok elmentek, de én ott marad
tam s azóta sem váltam meg Tt'lle. A Gy emeket ne n~ sokára ezer 
harcos kutatja s a betlehemi örök borunk váltnzott Mária szivéhen. 
A szelek szárnyán Velük tartottam, porszem voltam, durva, szúró 
kellemt>tlenség az ellensPg szemHwn. 

:f:vek mulva történt. Ott lapultam az Ílt !"Zázezern) i por!'Ozenw 
köztamerre a Mester haladt és vártam, ho:,!~ rám tapos!ilon. Krisztus 
pedig jött, fölémhajolt, az út poráhól sarat csinált s ir~almassan 
meggyógyitolt egy vakot Ö volt az orvos, én csak látszatos orvos
ság. 

A koldus megmosta szemé t, u." jai kö~t lepere~tem a földre, 
sa suhanó szél szárazra teriilve dragadott a Szent Város falai közé. 
Királyi menettel találkoztam. Lovas katonák nyitották meg az élt 
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és mögöttük izgult választott nép, hogy lássa a Királyt. A világ ura 
uem ült lovon, de hóhér legények követték mohón s verték, ha 
kinjaiban rot1kadozott a kereszt súlya alatt. Csak Anyja sfrt, más 
senki. Megszántam a Krisztust és belesöpörtem magam a jámbo· 
rok szeméhen és martam és könyeztettem az idegeket. Mint 
atomny1. könnyfakasztó bomba, megelőztem a huszadik századot 
mert amerre jártam, nagy jajjal sfrtak a jeruzsálemi asszonyok. 

Csak kis érckova maradtam mindifl;, de odatapadtam szoros· 
san Krisztus J»alástjához, és föltűnés nélkül jártam vele hegyi ös· 
vényeit. Ami ón a földről Atyjához távozott, mint a g_allileai férfi
aknak, nekem is hivatást adott. Azóta fú engem a Lélek ahova 
akar Elvisl a szegények és bánkódók szemébe, hogy könnygyöngyö· 
ket pergessek a szív kinc•eiből. A megátalkodottak vakulása 
vagyok de szánom a tévelygőt, a szegény lelki vakot. Hazatérő utján 
kárhunkulus leszek, világító, apró kis mécses. 

Engem pedig minden sz~mhől kimosnak,a poros uton laposra 
taposnak, s lassan majd kopni kezd páncél ragyogásom. De jön 
egy_ utolsó szélfuvalom régi vágyam ujra ég felé von és repülünk 
a Napba, az ős Mágnes vasba, hol érces férfi arcom fényes tűz· 
tengerben örökké ragyogni fog! ! 

Fr. Nesztor . 

•• A ~nagyar élet szenvedés'' 
Edesanyám legszebb rózsafája, én uagyok az ága, 
En vagyok a Horllzy Miklós első katonája. 
Százhúsz éles nyomja a llállam, s::fvemel a fekete bánat, 
El kell hagyni a ió édesanyám, 
H ol Iig fáJ a .ufvem érted anyám, 
Holtig fáJ a szivem érted. 

( 103 Magyar .:\épllal. 90. sz.) 
Igy száll az ének. Száll a dal. l\fcnnek a katonák. Mennek 

minl annyiszor ezer éve. S cseng a nótájuk. - A katona dalol. 
Igy járja göröngyös életét. A szenvedést, a könnyet győzi, nyeli 
a magyar. Megszokhalta mái·. A magyar élele szem·edés!» -
sírja a nóta. 

Ismét szcnvcclünk. Haláimezön já1·ó. véi'ZÖ honvédPk, fia
tal özvegyek, árvák s még hány szenvcdö magyar testvér bu
gatja bánatosan a régi dal szav:\ n: .\ mag~·ar élele szenvedés!» 
A szenvedö, bánallermö mag~'ar szív nagy orgonáján felcsen
dítjük a mult és j(•len jajál. Egy nemzet, egy nép mindcn ke
serve megszólnt hangjain. 

A magyar emher nem kl·setl'g hiába. Szem·edve líír .. dc 
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nem panaszkodik. Panaszkodni a g~·öngeség jelt•. Meg aztán 
ki hallgatja nwg panaszos ügvünkel. ~limlenkinl'k meg van a 
maga baja. Ezért ha a magyar Pmber szh·ét elönti a keseriísé_g, 
csak az Istenhez fordul és a Fá.idalmak .\nyjához, Magyarok 
Na6yasszonyához, Máriához. Országos bánat, nagy vcszedeh·m 
idt>Jén nlindig terem egy szép már·iás ének. A század eleje óta 
pl. így énekelünk: 

G!Jászbaborull egek, 
Iláborg6 lengerek 
esilllaga J/ária! 
Hozzád fohászkodunk, 
Ft•léd sóhajtozunk 
SzepUHlen Szlizany:ll 

Nagy szíued fén!Jével, 
Lelked békéjével 
Hajolj a 11ih?rra! 
Égi trónusodból. 
Csillagos b kodból 
Tekints a magyarra! 

Sz. V. P. 2!m. sz.) 
Bizalom és hil rt>nwg az é•1el{ han~o.tiátl. l\lt•rt cs~~ így lehet 

szenvedni. Js!enbPn megnntgndv:t. űsi hagyományunk már l'Z 
néküilk. A szent Magvarok r.;vo·nán még a leghúsabb énekb<• is 
belekerül az Isten és az ~11dá·.;. Ig~· teszi ezt ez a remek C'Síkme
gyei búesúzó is: 

. \z hol én dmegyek 
.Uég a fák is sfrnak, 
G!Jcnge ár~airól 
Lt•uelek ldmllna k. 

Sírjalok let1clek 
Rejtselek t•l. engem, 
J/ert az én édt'.'lem 
Sírva kerrs eng.~m. 

Sír az z'í.l dőtlem, 
Ránkódil: az ösuém1, 
.1/ég az is azl mondja: 
.Udjon mrg az ls'en. 

A búesiizó éneke ••z. Sít·jalok ]p,·elek. n·jts<'t<'k el enr!em. 
mcrt az éd<•spm sírva ){«·r·•·s •·n~•·m. f:d•·s? ~n·lvl'tnkön ~~•les az 
apa. az an~·a: a tpsl\·él'. a IH·dvi•s mir~d. Ezl-rl ol~· t'áj•) a húesú
zás. Es mégis hán~·szor hú!'súzo!t és ht'ksúzik a ma~yar. Hégen
te bújdosol!. hújt a l•'irök Plő1. aztán a némel t>liil ... F.s ezek
bl•n a kes<'rVl'S irlőkh<'n szftlcll•tl meg a hír·es kes<'rgií, szegénv 
kurucok k<'ser~iije: · · 

()szi harmat ll/án 
Nag!J h1'f11frknek ormán 
Flljdogál a ldd''Y szél. 



Zöld l'rdű hurmaLát 
Piros csizmám nyomát 
Hóval lepi be a tél. 

Jobb hál a darvakkal 
Vagy más madarakkal 
Elbujdosnom messzire. 

Ha minden elmarJd, 
lsten el nem marad 
Reá bizom magarnoL 

(Énekes ABC. 60 sz.) 
Rákóezi hangja ez. Is:enes élele példáján termett rongyo

sainak ez a szép hite. Azóta is ha baj felhőzte be országunk 
cgél. felsir a kiáltás: Keljetek fel Rákócziak ti valátok igaz 
fiak . . . 1818-han ez l dalolták a népfölkelők: ' 

h'zernyolc száznegyvennyolcba 
El kell menni háborúba 
Ha úgy vagyon cédulázva, 
H ogy elveszek a csatába. 

Keljetek fel Rákócziak, 
Ti valálok igaz fiak. 
Lássálok meg nagy romlását, 
Magyar h.uánk pusztulását. 

Szép meghalni a hazáért, 
l'irlust tenni a nemzetért, 
Szép meghalni a hazáért~ 
l'irtust tenni a nemzetéi·t. 

1 101 Mar,.tyar Xépdal 96. sz,) 
ű si ü~zlön súgj a nekünk: Ha ugy vagyon cédulázva, el kell 

menni a csatába. öklözölt bennünket az élt'l. Irtott és puszlíloli. 
ahol csak ért. Csodálatos, mégis élünk. Ma is fegyverben állunk. 
Ismét har(·ol a magyar. Zokszó nélkül mcnnek a katonák, pe
dig hány fialal szív mélyén frlszakad a székely keserves jajongó 
siralma: 

.. lj, Js/enem, Istenem, hol leszen halálom, 
Erdőn-t• vaj mezőn, vaj pedig tengeren? 
/la erdiJn veszek el, kz temet el engem, 
Ha lengeren veszek, ki sirat meg engem? 

Sírass édesanyám, míg d61/ed járok, 
Merl aztán sira/halsz, ba Wled elválok. 
Lesznek sira/6im az égi madarak, 
Ellemetnek engem az erdei vadak. 

(101. Magyar Xépdal 93. sz.) 
Dc mégse fél a katona. Rossz scjtés, hah'égzet nem akaszt

h~•ljn M. Soha d ne:n l'og,·oll még a fiatalok ajkár·ól a hiiszkc 
n61a: 
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Katona vagyok en, ország {jrizöje, 
Sir az éld es anyám, hogy elvisznek Wle; 
Sir az éldes anyám, a róudm meg gyászol, 
Fekete gyászvirág búsul ablakából. 

Megpendült harangom, pallérozott kardom, 
Nem szabad énnékem az ápyban meghalnom, 
Aldozom éltemet az ország Javára, 
Forgalom fegyverem vitézek módjára. 

( 101 Magyar NNépdal 99. sz.) 
Száll az ének. száll a dal. - Talán e percben velünk dalol

ja ·\'alaki a nagy orosz harcmezőn. - S a dal szárnyán haza
száll gondolatban az édesapa. a férj, a gyermek. Sóhajjal,. vágy
gyal szántottan írják a levelet. Olvassuk őket. Egyben sincs pa
nasz, átkot ők nem ismernek. Féltő gond írja a haremezök fe
lől. ahogy az ének zengeli: 

Aldásl, békességet kívá.nok házamnak 
Klvá.nok házamnak, apámnak, anyámnak, 
Emlékezelben hogy engemet ·tartsanak. 
Mikor elhagyiam a szü]{ji házat, 
Hires kis falumul, szép magyar hazámat, 
Akkor szállt szlvemre igen nagy búbánat. 
Kivánom, az Isten áldja meg kedteket, 
Szerencséllenségtöl ójja mindenünket. 
Szlveleket soha bánatba ne ejtse 
Nemzelemet soha semmi baj ne érje. 
Ne i3 érje soha semmi baj. 

(Bartók B.: Levél az ottboniakhoz..) 

A dal s egyszerű lábori-levél mindkt'tlő egyről beszél. Aldás 
és féltő gond sugallja e sorokat. Csak a címzésben van olykol'l 
külömbség: apámnak. anyámnak, vagy szerehnes mátkámnak 
Hallgassuk csak, itt a Mátra tövén fakadt ez a kis ének: s igy 
üzen kedYesének: . · 
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Sá.torkaró le van verve, 
Köpönyegenz rálerllve, 
Köpönyegenz a sátorom, sirathatsz már kis angyalom 

Kapitány úr arra kérem, 
Szabadságot adjon nékem. 
Vagy egy órát, vagy egy felet, 
hadd lrjak egy bús levelet. 

lilegiriam a brís levelet, 
Egy ragyogó csillag mcllelt. 
Rózsám ne légy olyan árva: 
hammegyek nemsokára. 

:)02. :\lagyar ~épdal 99. sz.) 
A dal hog~' biztat: hnzamegyek nemsokára. Igen. 
~I·:~.a! - Az égbe ... ~ halottak ... a hősök! 
Haza l - Hozzánk ... az élők ... a szcnvcdéshen i'lsszt'lörlek. 



Csaba ~irályt'i csillagos ösvényén új lovasok váglaznak fény
nyel. UJ sereg kél a keleli mezökröl. Alljunk meg csöndben s 
mondjuk nagy hilld: boldogok! , 

. f~s boldog vagy l~ i.s, L~ vérző, dc még élő, szcnvedő marok
nyi ~agyar sereg. Host nep vagy, daloló serl'g, ahogy a költő 
mondJa: 

Igy járnak a végzés ormán 
Ezer és ezer évek 6/a. 
11/ indfg a halálba lohollak 
S el nem hagyla öket a nóta. 
Miérl, kiért, mikor: erősen 
Alllak, mc'rt fgy rendelték el 
S be szép ily végzeles népp~l 
Cgyanannak tudni magunkat. 

' Ady Endre: ~ ótázó Yén hakák. 
Csak ZPngjcn tovább a nóta. Búcsúzó . .fájó kesergése hadd 

Zl'ngjl•n felénk. .Mi azért nem csüggedünk. Nl·m panaszkodunk. 
Sorsunk már l'Z nékünk: A magyar élele szt.•nvedés~;: · 

De könnyböl, vérből l1isszük ki-vesz még az Isten és akkor~ 
.1/áskép lesz /t(Jlnap, másképen lesz végre 
Uj arcok, új szemek kacagnak az égre 
U j szelek nyöge/ik az ()si magyar fákat, 
Várjuk már, nírjuk az új magy~11· csodákali 

: .\dy Endre: Fölszállott a pá,·a.) 

Fr. Sem;én. 

Berlinben a Vilmos császár úton elütölt eqy rongyos kis pro
letárgyermeket az autobusz. Az eltaposott piciny szív utolsókat dob
bant, de haldokolva még megszólalt : 

- Mondják meg a tanítónénimnek, hogy üdvözlöm! . . . 
Egy tanárember hallotta a kisgyermek kérését és utánajárt : ki 

lehet az áldott lanítónó, aki felé az utolsót dobbanó szivecske oly 
hálás üzenettel fordult . . . Sok s:z.aladgálás után kinyomozta: egy 
külvárosi iskola tanítónóje, aki azonban nem emlékezett rá, hogy 
valami különösebb jót tett volna növendékével ... Legfeljebb, igen, 
egy cirógatással és egyszer egy kócból csinált huszárral ajándékozta 
meg az árva kisfiúi. 

Lám, egy rongyos bábunak és egy cirógatásnak akkora az: ere
je, hogy be tudta ragyogni még azt a sötétséget is, amely a haldl 
órájában hullott a kis proletárgyermekre ott a piszkos -füstös berlini 
ég afatt l . .. 

Rossz gyermek nincsen. Hiszen mindegyik végtelen érték: lélek 
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es egyclniség. Minden gyermekból derék édesapa, áldozatos ide S· 
anya vdlhat. 

"Miért leszünk nagy, rossz fiúk ?" 
Ahogy az orvos a betegséget nem szüntetheti meg, csak azt 

biztosíthatja, hogy kedvező körülmények közölt folyhasson le, úgy 
kell vigyázni a nevelőnek, hogy a gyermek lelke és egyénisége ked
vező körülmények közölt fejlódhessák ki százszázalékos önmagává.1 

Ked.;ezótlen körülmények közölt (istentel. n szülók, romlott 
pajtások, nyomor, stb.) a gyermek lelke és egyénisége elsatnyul, vagy 
hasonló irányba hajlik. Segíteni évról-évre nehezebb lesz. 

Mert az igazán kedvező környezet, a jó gyermekszoba, oly ritka 
(hol van ma nyolc-tíz g::Jermek egy családba ?), nekünk kell meg
javitani vagy megteremteni azt. 
Kedvező környezet az iskola, napközi otthon, játszótér, mese és mozi· 
délután stb. Legujabban a bábszínház. 

Babszinházl 
A pöttömnyi kisfiú már ólomkatonabábukkal vívja az ósi férfi

küzdelmét : a harcot, mely egyszer bizonnyal őrá is vár. A csöpp 
kisleány babdiát eteti, öltözteti. ringatja, énekével altalja : készül a 
nagy női hivatásra az anyaságra. 

Hogyne lenne tehát érdekes, mikor a kis szinpadon "igazánból" 
megmozdulnak előtte, beszélnek, énekelnek, a bábuk/ A gyermek sze
rel és lelke kinyílik és rátapad Piroskára, farkasra, angyalra és ördög
re és a bábukból sugározni kezd csodálatos erő, mely nemcsak a 
sötétet világítja be, ha a halálórája hull ránk, hanem elkisér egész 
életünkben ... 

Mert a bábu - - - nevel J 
A szeretetról tudjuk, hogy a legjobb neveló: észrevétlenül nö· 

vel, mint a nap melege. De legyünk őszinték és figyeljük meg:nem 
annyira a mi szeretetünk az, amivel hatni tudunk a gyermekre, ha· 
nem sokkal inkább a gyermek szeretete, mellyel minket szerel l Ez 
ad neki kedvet, szárnyat és kitartást. Első gondunk tehát, hogy ma· 
gunkat megszerettessük. Ez sokszor nem könnyü. Messze vannak 
a gyermekek. Külön világ. Tolmács kellene közénk. 

Ime ilf a bábszínház l 
A gyermek egyszeriben összE:barátkozik Papri a Jancsival és 

Paprika Pannival meg a többi hósökkel. tapsol nekik, felszólításunk
ra készségesen válaszol, énekel, leomlik minden gát, egészen egy· 
gyütt él már hőseivel, hisz, igér nekik,- - - a bábú mögött pe
dig - itt a csodálatos erő l - egymásután zúzom szél az otthon és 
a környezet sok be.eg és szerencsétlen tégláit és helyébe időtálló 
kövekból új világot építek ! 

/gy nevel a bábu ! 
Első percekben már megnyílik a gyermek. 
Több előadást tartottunk már a gyermekeknek. Ovodásoktól -

polgaristákig. Fölszalad a függöny-a Mesevár kapuja-és a száz· 
éves Barát elkezdte megnyit6ját. Izgalommal figyeltük: jaj, nem ne
vetik-e ki a kis harminccentiméteres barátot? 

A gyermekszemek tágranyíltak: de szép !-· suttogták minden
felól. Eszük ágábn sem volt hogy, nevessenek, hiszen itt komoly dol-
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gok történnek, minden életre-halálra megy. Van annyira igaz ami 
itt történik, mint ami kinnt a gyöngyösi utcákon . . . Es amikor a 
gazda megmozdult, hogy letörölje verejtékes homlokát, meglepe'é· 
sében felkiáltott mindenki. A bábuk sugározni kezdtek, mert min
den mozdulatukat minden-másról megFeletkezelt égő guerm?ksze· 
mek le.~ték. A hallgatag, szóra nem bírható gyermek nekibátorodik 
oda-odakiált és amikor a bábu kérdezi, fesztelenül felel: jó hogy 
eljöttél Paprika Jancsi és Paprika Panni. hiszen annyi mondaniva· 
lónk és megbeszélninalónk van ! 

Fölnyílik az érzelemvilág l Egy-kettőre látni, ki a gonosz és 
ki a jó (bábu). Ejnye. ú.gy látszik,hogy a gonosz győz. Ez nem lehet, 
Szegény hó.~ ünk nagy bajban van, hogy sze n ved! És megjelennek 
a d· ágagyöngyök: a könnyek a gyermekszemekben. Van aki sírva
fakad. Nem baj, hiszen tudjuk hogy kisüt a nap és ugyemilyen szép 
a szivárvány l ... De az ördögre aztán egyszersmindenkorr.:~ megha· 
ragszunk. Még ha cukrot. játékot kínál is. 

A bábuk mögött mi csak arra vigyázzunk, hogy minden érzel
met túlozzunk, mert az árnyalati külömbséget a gyermek alig veszi 
észre. 

De lám fordul a kocka l Hősünk talpraesett legény, nem ijed 
meg saját árnyékától. Tapsoljunk neki! Már megváltozott a hangu
lat. Bizotatjuk a hóst a végső gyózel· mig. Akkor aztán kitör az ö· 
röm l Teljes fénnyel süt a nap! Szivárvány ível a gyermekek fölött 
nem lesz többé vizözön l 

[gy j tunk el célunkig: a bábszínház visszaáll a vallás szolgá
latába, hiszen egukor onnan vétetett. És ezért játszunk bábszinhá<-at 
mi ferencesek. Mert a szép történet, jó szó nem hangzik el hiába: 
átveszik a gyermekek! 

-Ugye gyermekek, ti is nékem adjátok a lelketeket?-fondorko· 
dik az ördög. 

-Nem !-süvöltötték rá a gyermekek. 
-De hát nem ki vá nom én ingyen! 
-Nem adjuk! 
-Adok érte pénzt! 
-Nem kell!!! 
-Cukrot! 
-Nem kell!!! 
-Játékot! 
-Nem! l! Szóba sem állunk az ördöggel, mert lám a pénzsóvár 

ember is hogy megjárta! 
Előadás után óriási a lárma. egyik is kiált. a másik is: 

- Tisztelendó bácsi l Én nem adnám a lelkemet oda hatszáz pengó
ért sem l 

-Szép. Aztán tudod-e ki adja oda lelkét az ördögnell ?-kérd
jük kiváncsian. 

-Hát aki bűnt követ ell-feleli egészen természetesen. De ezt 
már a bábszínházban tanulta így. 

Erdemesebb jónak lenni, mint rossznak l lvlilyen szép, mikor 
mértékletes valaki, nem mint a részeg Miska, aki dülöngél össze
viss:a, örökké részeg, mégis mindig szomjas. Boldogságat sem dd a 
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pénz sem az élvezet, h 1nem a kicsivel is beérő. istenfélő. imádsá
gos élet l Bármekkora ba; van, annyi baj legyen, hiszen halálunk 
után sokkal szebb világ lesz arra, aki jó volt a földön l 

De a bábszínház nemzetnevelő is/ Cseh mE.•gszállt területen an
nak idején magyarnyelvü kisgyermek kérle édesanyját hogy tanít
sa meg csehül,mert hiába megy el a bá'>s2inházba, nem tud mulat
ni többi pajtásaival. akik megértik Paprika Jancsi tréfáit. Mert ér
dekli a hős, még áldozatok árán is tudni akarja, mi történik vele. 
Legyen a bábszínház ősimagyar értékeink felszinrehozó;a, szép ma
gyar nyelvünk erősítője, kivesző népdalaink visszaültetője. 

Ne a jövőre készítsük folyton elő a gyermeket. Engedjük jele
nüket élni l Higr.Jjük el, az a gyermek, aki jelenének minden percél 
becsületesen áfgyerekeskedte, az készült leglelkiismeretesebben és 
legeredményesebben a jövőre, hogy ifjúkorát mint ifjú, férfikorát mint 
férfi és öregkorát mint vén bölcs tölthesse ! 

Hiszen szegény mai gyermekek! Ti nem ismeritek a- Mikulást, 
szaloncukrot és a békevilág száz örömét. Uzsonnára nem majszal
hatfok annyi lekváros kenyeret, mint mi hajdanában. Apu nincs itt
hon, már oly régen nem irt, mikor este imádkoztok érte. hogy jöj
jön vissza mielőbb Oroszországból győzelmesen, anyuka mindig 
sír ... 

Nem mesél senki már Hófehérkéről és a hét törpéről, hanem 
folyton harcikoc<>ikról, bombázásról, halottakról és sebesültekről . .. 

Nyíljon szél tehát a függöny: rayyog már a nyári nap, a zúgó
fenyvesek közt patak csörgedez. Messze hegyek kéklenek. Valaki 
jön fut va, t alá '1 Hófehérke az . . . A szünetben felcsendül az ének. 
harmonika, furulya. Azután Paprika Jancsi és Panni jönnek kar:agva ! 

~s a sápadt. sovány arcokon kigyúlnak az öröm rozsái. Na
gyon kell az öröm, mert öröm nélkül elsertyved a gyermek lelke is! 

Ez a második, amiért bábszjnházat játszunk. 
Hétszáz év messzeségébe fürkészek és látom, hogy a római 

országúton vidáman poroszkál egy barát: Juniperusz testvér. 9 Süti 
az o.asz meleg, meg - megtörli homlokát, de lám az út szélén a 
réten vidáman ha'lcúroznak a gyermekek. 

Nosza közéjük tart Juniperusz testvér, a gyermekek szétreb
bennek, a hinta fölbillen. A barát ráül a hintára, most látják ám 
a hancúrozók, hogy kár volt a futásért, hiszen hintázni jött ez a 
furcsa szerzetes. Lassan vissza somfordálnok és félóra mulva már ki
fulladva a hintázástól körülülik a barátot, hiszen olyan csodálatosan 
beszél! ... 

Összesereglik a nép is. akadnak botránkozók, de legtöbben ál
mélkodnak és mar:~ukbatérnek. /gen, mert Juniperusz testvér is azt 
csinálja, amit atyjától Francseszkótól tanult, aki versenyt dalolt a 
madarakkal, és két fadarabbal hegedült hozzá. 

Vadócba rózsát oltunk, hogy szebb legyen a föld. Ez is 
program, ferences program! Ez a harmadik amiért bábszínházat 
játszunk. 

ll 

Játszunk bábszínházat! Hi:,zen nem kell hozzá más csak szív l 
Mert két fadarab - - - mindenütt akad. 
Aki nem hiszi, járjon utána. Fr. Zoltán. 
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A népi gondolat a föiskolánkon 
Régóta várt óhajunkra adta meg a . visszhango t Főtiszt. P. 

Dám Ince teológiai tanár, szerkesztő atyánk felhivása a népi 
szeminárium meghirdetésével. Kettős volt öröme a feren:!es 
nemzedékünknek. p1ert egyrészt Igy a nép lelkébiSI lelkedzett 
gondolat és eszmevilá!,'tmk diadalát látjuk megvalósulva;. más
részről pedig a ma érdeklődését nem kis mértékben felfrissitlS 
és megújító magyar mozgalomba egy láncszemként beletill a 
mi lSs magyar ferences történPlmet fólytató nemzedékünk is. 

A népies lelkivilág megismerése, annak minél mélyebb ki
aknázása. nemkevésbbé ferenees munka minl a szónoklás, lel
kigondozás, iskola, misszió stb. Sőt hogy egészen jól megkülön
böztessünk, azt mondhatjuk, ez lesz az alapja ezeknek. Aki 
ismeri a nép lelkének beállítottságát, gondolat és érzés~ilá
lágát. aki tud számolni azokkal az erőkkel, melyek a nép szé
les rétegének lelkében mozgritó erőnek bizonyul. az hathatósan 
építheti a jövö épületét s biztos, hogy nem ·kerget légvárakat. 

Hiszen, l).a nézzük annyi kudarc, torzóban maradt kezde
ményezés sikertelenségének okát, kétségtelen lesz megállapl
tásunk, hogy jól kell ismernünk azokat, akiknek müvelésére 
vállalkoztunk. S itl is igaz a moriilás: aki az eredményt akarja. 
esz~ozeiben is akarnia kdl. ~s épen ezen a ieren saJátos fe
rtmces arculata tárul e~énk mindPn ilyen törekvésnek. 

Rendünk böksőjétől kezdve, bibliai ihlettel, a nép széles 
rétegeit karolta fel munkásságával s az ő ldkük megnemesitése 
árán akarja a Pax et Bonum áldás-békességet sugárzó evangé
liumát népszerűsiteni A ferl'nces léleknek tehát nem új, nem 
idtgen ez a légkör. A több mint hét századot meghaladó tapasz
talat. elmélyfllés, összeforrás csak még jobban blztat,ia, hogy 
a mával is kezet szorftson s a hagyományok bölcsességével új 
köntösbe öltöztesse az ígér«.•tes jövőt. 

Az egyszeríí néphez szabott ferences programm Magna 
Chartája a· szent rendalapító alapot rakó regulája. Az ő sz~ráfi 
lelke ebben adja maradék nélkül szívének-lelkének evangéliu
mát. Ez pedig nem egy kitételben a nép szerető felkarollisát. 
seg[tését, bizonyos fokban életmódját állifja a kisebb testvérek 
elé. 

l\faga Szent Ferenc kidönös kedvteléssci forgolódik a !léP 
között. SzPráfi-tűztől égő lelke valahogy nwgérezte azt, amit a 
s2ázadok nem kl'vés haHogás után szinlén igazolni látszanak, 
húgy a józan. természd('S l.'vangéliumi élet, a nép] a széles ré
teg körében találhat<> meg. S ez a fölfedezés tulaJdonkép csak 
a krisztusi tanító módsz<'r alkalmazása, mely örömhír a sze
génynek s Isten országát hinleli mindl'n népnek. 

Fiai csak az ö nyomdokaihn léptek, p1ikor missziózva a 
prédikáló és csPlekvő élet ketti)sségével a nép.IE•lkének rnélv
ségeibe lopják be az Elet Igéit. Ki ne fJOndolna 1tl elragadtatás-
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sal n hatalmas néptömegeket muzgaló nagy fl·ren~·es ősökrc, 
Páduai Szl'lll Antalra. Szil'nnai Szcnl Bl'rmtr<linra, Porlumau
riziói Szcnt Lénárdra. Gail'hi Boldog Lipólra, 1\apisztrán Szent 
.Jánosra. 1\larl'hiai Szt'nl Jakabra, hogy csak a nagyok soraiból 
említsek egy párat. Ezl'knek \'arázsa épen ahban nyilvánull 
meg, aminek hiánya ma a lelkipásztori műkö:lé . .; kátyúját jelenti, 
hogy nwgvoll minden működésükben a népit'sség. Nt'lll rendkí
vüliségl'k l'lőhozása vagy letszdős alakú heállílollsága .. hanem 
a nép lt'lkéhez simul6. annak gazdag hnngszcrén játsznni tu
dó magatartásuk vonzotta a halalnws tömegekeL a népet. 

Dt' örül mag~·ar érzésvilágunk is. ~[i valamennyien, kik ill 
t~ haz:~ földjén a hétszáz évl't meghaladó munkában a Ba.-át 
m-vel nyertük attól a néptől, nH'lynek lelkülele, egész 1életmeg
nyi1vánu!ása oly sokszoms ~o··s1iözös•:ég1w fonódott a magyar
országi ferenc·es éh·llel. a kön,tkt•zö időkben sem elszakadni, 
hanem a régi ölt.'lésl még szo•·osahbá !'űzni törekszünk. 

Ezérl köszöntjük h•hát dobogt) lelkesedéssel. iskolánk fa
lai közl a népi gondo11wdásmód s h•lkiség megismerését l'élzó 
szemináriumol, !llert hemw zálogát látjuk a jö,·ő fe1·ences r-·lhi
valottság eg~·ili ágának, a néppel türődő, jajál-hajál fellmroló 
ft'rencC's munkának. ~Hnden vág,·unk az, hog\' a jövő ·arculatá
~ak nH'grajzolásáhan liseinkel vt·gyiik C'szményi mintákul. Ezt 
a kéjwl mi éppen a n~pi gondolat minél johhan valú kidomho
rításában Jáljuk a sPhekel gvó.:.!~·ílú. könnyeket törülő, lelkese
dést szíló apostoli munkájuld>an. 

Yag~· nem a nlip közölt terjeszlPllt•-e az ország ,_·vangéliu
má~ a török hódollság barátja, kiröl az volt 1ft szúlwszéd~ ho
ni a lürök kardja. oda elér· a barát 'km·ja is .. \ Kapisztránok 
nyomán szt)ló löhb l'Zt'JTC IUl'nő t'eren<'es lélek nem a népnek 
törte-e nwg az éld kenye•·ét .. ? 

Igen, il~· en az ősök n~ un l áj-1. De ők IHm aludománvos megala
pc.zottságú, hizlos fundamentumokon n~·ugvt) ehnéletl'k l'rejé
n·l álllak a nép mellé s húdíloltak Kriszlusnak, ~hanem az 
l'\'nngéliumi példa vonzásával gyííjliillék Krisztus aidába a ju
hokat. 

Az idő azonban ,·állozik. Hégi ll'lfml ülők módszer~ fl"is
siilésl kíván. Ezt hozza Phhen a kü•·hen a Népiség. l.Ij d\'ek. 
elgondolások. fddolgozások szerinl hozza a régi sz~·llemet. Ha
sonl6 ksz íg~· az c\·angéliumi emhl'J'hez. ki az <)hól újal hoz~lő. 
Es amint t<'ológiai tanulnuínvo], szines legyezőjében helyet t'og
htl a kalechélika. pasztorális. sz6noldat. JH'dagógin. úgy jog
gal mondhatjuk. hog~· ~zil'l(' 1.-t'l líizííll lwl~·d é•·dt•nwl ill a 
népiséggl'l foglalkozú ElhJ:ogr:!phia Paslol':llis. 

l\h\r a l'önnlehh vázollakht'1l is l:ílszik. hog\' ha az új ncld
l<'ndülés á1·am:ll elszalasztani nem akm·juk, ml'g ],cll •·a.~adnunk 
l'Zl a legkedvl'zőhhen scgédlu•z(•l n~·újló újkm·i lu<lomán~·ágat. 
annál is inkábh, merl s:ljálos hh·al:bunk is t•J·rc l'dé e~~·cngeti 
mindcn papi léleknek lájékozódásüt~ útját. 

Szinle kil't·j<'zhdt'llt•n az az előn~·, me]~· ezekkel a ké•·dések
kPl \'aló foglalkozás rtllal szrtrmnzik •·ánk. (~azdag, szines <'SO-
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portban kínálja fel iiy szépségél az a teríilet, mely sajátosan 
papi «élettér)) a halhatatlan lelkek világa. Igy tudatossá válik 
bennünk az a nagy valóság, hogy hirdelnünk kell az evangé
liumol - a népnek. ~Icrl végzetes tévedésben élne az a pap, 
ki azt gondolná, ő t'Sak l'nnek \'agy annak a rétegnek lelki mű
velésére kapolt munkateret az úr szölöjében. Az egész nép a 
maga egyszerűségével és mégis oly sokféleképen épen a szoká
sokban megnyilvánuló lelkiségében pedig leljesen ismerellen 
teriiletként állna e!őtlP. A katolil\.US papoknak éppen egyete;nes
re törekvő hivatása sugallja azt, hogy legyen mindenkinek min
dcnc. ön·endőkkl'l örülö, sírókkal könnyező, dc mindenekben 
úgy működjék. minl akinek kíildelése van! Ezért nem á:lhat meg 
e!'.ak az l'lmé!etek síkján. Az l'lgondolások nagyszerűségével kar
öllvt.• kell, hog,· jelentkezzék nála a tudottak szerinti élet is. 

Ez a tudat kifl'lé is hal: megheesülés, szeretet a néphez 
való. közeledésben nyilvánul mt.·g. Ezzel lesz a pap nemzelmen
tő, s így munkájávul országépilli fdadalra teszi rá a zárókövet. 
Hiszen eleddig minden réteg támogatásban részesült, esak ép
pen a népi réteget hag~·ták figyt.•lmen kíviíl, mely pedig mégis 
C'sak az ország tl'slél, legnagyobb löbbségét alkotja. 

Főiskolánk ilyl'n népi szemináriuma is ezt tartja szem elöli. 
mikor különlegescn a lelkipásztor· szemé,·el néz körül a népi 
portákon s meríl onnan lcl1<esl'dést, bíztalást és szűr le ered
ményeket. Ennek a ldkipászlori szemszögű beállítottságnak kel
lős area tíínik elénk. Első, hogy közvclílst.• a néphez a kirsdusi 
érlelemben n·tl új t.•szmékct. Hogy es:ttorna legyen nekik ab
ban, amil mindl•nki áhít, de mag,·alósulásán kevésbbé dol
gozik a jobb és cmberségesl'b élet szírwonalának cmelésé,·el. 
A másik pedi~ hogy nwgerösílst• a biztosnak talált régi ha
g~·ományok sziklaalapjál s t.•rre húzza fel az új, hisszük minél 
hamarabb ll1l'g\·alúsuló -népi Európa báslyáját. 

Ha t.•z a kclWs szempont egybc,·álik előttünk, hisszük. 
hogy a sok-sok félreér·lés, bele:nagyar~l.zás, dílélés kiigazílásl 
kövelel s a maga tiszlaságával üdén :íll dénk halhalallan erejé
het~ a mag~·ar nép lelke. 

A gondolal kh·itdPzésél, t'Sak cgészt.·n szerényen akar·om 
ith•jt.·g~·l'zni. lll'li két órában hallgatjuk Főt. P. Inee t.>löadásait 
s t.•zl kil•gésziljük gvakorlatilag azzal a gyüjlö körútlal, melyet 
a heli séta alkalmával végzünk környékünkön. Egyenlőre. csak 
Gyöngyös kör·nyékénl'k relkulatása a eé:unk. ~öként a lelkip~s~
torl érdeklő szempontok szerint dl' nem zárkozunk el semmitol 
sem. ami a nl-pisé" kér·déséhen' valamikép is szóhoz juthat. .~z 
üsszl·g~·ííjlöll anyaggal továhhi t~·n·t.>inl<d még. c~a~ n~gy kpr
vonalakban látjuk, dl· rduolgozasul\.at a szcmw~t·mmi munka 
törzsének szántuk. Ugy gondoljuk, igy adunk telJeS képet s ez~ 
Zl'l leszünk hasznára a szebb jövőnek! 

Ll'lkl•siHésünkkel hisszük Fől. Vt.•zelő atyánknak is azt a 
nagy örömct adjuk. _ami vala~ncnn~·iönknek h? _?hajlása. h?gy 
tl't'jl'djt.>n majd munl.:ánk állal mindt·n téren l\.rtsztus Orszaga. 

· Fr. Oktáv. 
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Dec. 6. «In secundis vespcris ... '· l:'itoga:oll be hozz{tnk a :\likulá& 
bácsi. Idén nem jött le :i pullonnyal. t•gy láts ~ik máshol inkább rászorultak 
ajándékára. Sz:\munkr.t inkább derül howtl ma~ával meg egy igricet. Ez 
utóbbi azután elzengte, 'amire mindeaki kiváncsi \'Oll: a két hónapos kato .. 
naság történetét Qualis rex. lalis grex. Termésí:elesen lelkész urai:lk jel-. 
lemzése is ráfért m~g a tekt•rcsekre. Családi ünnt>_;lünl•ön Al'!jos aly:ínkat 
is vendégül köszönthettük. 

Dec. 8. Hagyományos iilmcpünk: díszgyűlésset A Katolilms Kultúrház 
dísztermében szoronglunk mi is. d(' még inkább népes hallgalóságunkt 
Köztük hítluk rendünk barátait és ismerőseit. A P. ~lagisztcr tanárelnöki 
megnyitója után Halmos L: Harci dalát énekeltük el -- ~emjén t. yezénylé-t 
sé\'el. ·Uram me.gdztad földedel ... » tört fel a lelkünk mélyéhől. Csaba l. 
előadása következell: Van-e érldme a megpróhi'tltal:ísoknak? :\Iajd Attila 
t. szavalta el Gyóni Géza: Csak t'g)' t"jszal<ára c. költeményét. A megfeszülr, 
kedélyeket Scmjén tesh·ér előadása mozgalta meg kissé: A magyar élele, 
:szenvedés. Közben a népdalhctélekel és llarlók Béla: Levél az olthoniakhoz 
c. kórusát Cecilia Kómsunk adta elő. Ezután szólall meg a zenekarunk: 
l. Gárdonyi: Magyar Szvit. 2. Brelhowcn: Allaegrell o (San. Op. 27.) Ezt kö_ 
vetőleg Isten és a tör~éndmi so•·scsapások címen Szörény l. tartolla mt.•g 
előadását. Három éneks1.ám kö,·etkezell ezután: 1. II <inde!: Jöjj béke nyá
jas angyala (részlet a Makkaheus Judás oraloriumhól:. 2. Kodály z.: ~emmil 
ne bánkódjál ... (3 szólamú zsoltárkórus) és 3. 1\loza•·t: Csalogány az er.: 
d6n. (Három sz. kánnon.J Fl. P. Schi"otly P{tl Tarlom:ínyfönök Atyánk zá
rószavában üdvözölte vciu!t-gcinl;:el, köszöntötte Iskol:mkal. Majd a Szt'lzat 
eléneklésé,·el ezévi nyilvános szereplésünk v{ogelt-•·l. - .\ számokat össz.c., 
kötő szöveget Kornél t. mondta. Föalyánkon kívül hallgalúink l>özöll vnlt.tk 
még Kelemen és Elek atya is. 

Dec. 9. Leoneavallo Bl!jazzók ('. Ol;cráját aj:ínt!é!•ozta nt.~künk Akos atya. 
Hanglemezen. - Köszönö szavak helyeit legyen ~-.•lér( ar.-a at. énleklödt"s

re utaloom, amely a dalmíí <'lsíí leforgal:ís:ít kísérle. 

Dec. ll. Ilyen még nem volt: LcemW hi:ol\tutú lcstvéiX'ink háhszinháza'
játszottak a sejlelmcs Me~e\·ál·ban. Ez is egyik t.·szküzl~ lesz majd a gyCJ·
mekek vallás-erkölcsi nevelésének. B:ír mi is jókut ncwtlimk Paprika Pan
ni bohóságain. 

Dec 17. O ~apit•ntia! Nevelj rá bennünkel az ~gazi. mé\.)·, kriszlusi élet
bölcsesséire - ké•·te mindnyájunk nevéhen a jó Istent P. Mihúly hagyo
mányo o; ehédlöi szentbeszédébcn. 

Dec. lM. Ha valakitől sok lelkel l;:apunk. It'• "'" t'. kt•ll azt nwgh:íl:Hnunk 
is. Ozséh Aty:ítól ezl kapluk ' ma. m·,·cn:tpjíut lclliünkhiil kivúnunk neki 
hosszú úld:ístdjes é!elcl. 

Dec. 21. .;:jjel. -- Szcnléj! S mcg1s •·agyog{, éjjt•l. llog~·nel lliszen ű lát
la meg csaknem l<élez.cr év e: ö u cWszö•· u fényl, aki lci".!mtellc a fényl. 
A karácsonyi öröm áté!ésc lal:ín a lcgmelt.·~"ellh boldogság a földön. Ezt 
akurlák f'l~nk vat•:'tz!'olni Bt•l!t•lwtre-. h•s!vt-:·einl;: t~s zt·nt-sz<'ink. aldk az 
Erdéh·i ht~t!chcnws j:'t:él•ul adl:ík e:íi. Fa. kas F. wnt"·jévcl. llangulah•s .. 
kedves c.•sl voll. .\ l:cnsii iiJ"i'IIIJel esu·;: !'okozta híaiy:ínk . :-'zt>nl ír:'ts . Ince 
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atyánk (Lantos Kiss A: Mi inasok; és Sárhelyi- P. Szed<S O.: J;:neklcS barát~ 
és Magiszter atyánk több kedves ajándéka. A művészi kivileiCi bellehemlet 
ezúton is köszönjük Tartományfőnök atyánkna!(. 

\ Dec. 31. Szilvesztcr-csl .A jelmondal.os s7.cnlkéjJekeL kioszljuk. Na
gyon sok találó van köztük. A zenekar köszöntölte ezután Odiló atvá:lkalt 
nevenapja alkalmából. Hangidős testvérünk azután púr keresetlen • szóval 
köszönte meg Házfőnök aty:ínk ezévi sok-sok gondoskodását. 

Jan 1. Ojesztendö. új teryek, új remények! Többnek talán a primiciás 
álom megvalósulásút hozta el magával. 

Jan. 2. Ismét zenekarunk köszöntötle Marcellin !ektor atyánkat. aki pár 
kedves szóval viszonozta szere:etünk megnyilvánulását. - Egyben papok 
szombatja van ma. Imádságos szereleltel gondolunk e!ső testvér-szemir 
náriumunkra. Igy teremtjí"tk meg a lcgfonlossahbat, a k~g~·elmi egységet. 

Jan. 7. Vizsgázunk. .\ hirdető táhlán a következő sorrendet találjuk: 
V. évesek: Szentírás, catechesis. IV. é.: Dogmalica specialis és szónoklattan. 
Ill é.: Dogmalica specialis és szónoklatlan. ll. és l. é.: psychologi.a és bio:ogia. 
Jan. 1-l-15. V. é.: moralis. IV. é.: Szentírás, e8Yházjog. III. é.: szentirás, 
De principiis. II. é~ l.: theodicea és sociologia. Jan. 21-22. V. é.: domatica. 
specialis és egyházjog. IV. é.: moralis. III. é.: egyháztörténe:em és patroLogia. 
II. és I. e. : filozófiatörténet és cosmologia. 

Jan. 19. P. László Akos dr. lektor atyánk az új psycholher~piáról tar
toll előadást. A katolikus ésszel és kézzel kifejlett kérdésért és a sok gya
korlati tanácsért Iskolánk nevében mondunk köszönetet. 

Jan. 20. P. l\lihály. aki már ott állt a lelkipásztori élet kapujában, elő
ször hazament, hogy búcsút vegyen attól, aki szántára a legkedvesebb volt': 
~desanyjától. -- ünnepélyes gyászmisét pár nappal később mondottunk el ér
te a kápolnánkban. Jesu Domine, dona ci requiem. 

Jan. 2;). A kispáterek utolsó vizsgítjukal teszik ma: dogmatikáhól; 
szentiráshól és jogból, közülük hárman morálisból is (a Bácskából vissza.! 
tértek.) Közvetlenül utúna pedig Ft. Monostory Adorján prépost úr e:nökleté
vel a jurisd.ictios ,·izsg:lt ejtették meg, amelyen Magiszter atyán kívül 
P. Zsigmond és P. Lucius is jelen voltak. Nagy dolgok ... dc ugyanilyen 
siker is. 

Jan. 27. Ismét vizsgák vannak. Dc most a többieken a sor. Mindenkinekl 
felelnie kell: · mim!enki ordinálv.a lesz. Az érdek<'s releleteket az elnöklő 
Prépost úr, ~lagiszter atyánk és Zsigmond atyánk halljalták végig - Ma 
délben indulnak meg a vakációs fé!évi szentbeszédek. 

Febr. 2. A Gyöngyösi Föcgyházi J;:nekkar hatYan é\·es jubiláris ünnep~ 
ségén mi is fölléptünk. Az egyszerű barátruha észrevehető rolronszenvet; 
váltott ki. mikor megje!enl a szinpadon . .Műsorszámaink: 1. Alleluja - gre
gorián korális. 2. Bárdos: Cecilia himnusz és 3. Mozart: Erdő mélyén. 
A Magyar Dalos Szövetség kiküldötle különös szivélyességgel w:atulált kar
mesterünknek. - Este búcsúztatjuk kisatyáinkaL 

Fehr. :1. Kinyíllik a fészek. Tiz fiatal alya röppen ki belőle: P. Mihály, 
1\láriagyüdre, P. Gl'rgely és Hcgalítl Kass:'tt·a, P. Vid és Gábor Szolnokra, P .. 
Ferenc Ujvidékrc. P. Péter Baját·a, P. Gottfried és Oszkár Kecskemétre, 
P. János pedig a Mab'Yar Szentföldrc. A papi szívek királya: Jézus kisérje 6kel. 

Febr. 4-7. Lelkigyakorlat. P. Magiszter veti föl előttünk a kérdést: 
életflnk vonatja milycn lá\'Olsli.ghan j;ír most a céltól, Istenünktől? 

Febr. G. Este Füatyánk bL•széll hozzánk tartomúnyunk multj:\ról és új 
l'l'llllh:ízaink hdyzett'•rííl. lü",szönjfll• küz,·et!en szavait. 

31 



Febr. 7. l>. Ozdóczy Zadra,·ecz Ist\'nn kegyelmes piispök atyánk jöll le 
hozzánk mára, hogy közvetítile számunkra a SzenUélel{ l'risten l;:cgyelmét .. 
Tizenegy testvérünk jegyezte el magát a lélek átadásállan Jézussal: Fr. Valér. 
Fr. Jakab, Fr. Csaba, Fr. Semjén, f•·. Gellért, fr. Ign:íc, l'r. Béda, fr. Oktáv;. 
fr. Jusztusz, fr. Illés, és fr. Athanáz. - ~l:lr előzőleg uzonhan tizcnhármrur 
a felsöbb két kisebb rendel, hatan pe.lig a kél alsóhh I'l'IHlct kapták fel. El
sős tesh·érünk hajkoronát ka)Jo!t. Lelkes beszéjében Püspök Atyánk az dkö
vetkezendö nehéz időkre hfvta fel az új diáko1msok figyelmét. - A ~ 
gyelmes nap esté;én szci'e{Jeltünl;: a honvédek hozzátartozóinak .iavára ren, 
dezett kívánság-hangversenyen: 1. Kodály: Semmit ne bánkódj:'i.l; és 2. 
,,uram, mérlegre ne tedd• - szavalókóms . .l\lindkél sz:'imunk a még min
dig vakoskodó és éppen ezért szenvedö magyarság nagy fölkiáltása volt. 

Febr. 8. Ismét a tantermek lakói leszfmk - egy t'élé,·en keresztül. 

Febr. 13. Népiség. A nép köréheu élünk és mégsem ismerjük e!éggé 
magyar népünket. Ince atyánk vállalta. hosy hetenkint külön szemináriami 
órákon ismertel meg bennünket ezzel a nagy, ma olyannyira elölérl.>e ke
rült kérdéssel. 

Febr. 20. Nemcsak a gyöngyösi rendház, hanem e..,ész tartományunk ün
nepel, Házfőnök atyánk némapj:lt üljük. c..\me1myi fűszál van szép magyar 
határon, Jó Atyánk fejérc annyi áldás szálljon~» Ezzel a gondolattal indult 
meg dfszgyülésünk. A furulyások köszöntője után (Kodály Z.: :O:crkenj fel ... ) 
Gamauf H.: üdvözlő ének-él s Halmos: ,,~fost érkczhink» - köszön W jé~ 
daloltuk el, majd rangidős tesh·érünk köszöntötle az ünnc1:eltet. Utíma 
Föalyánk állitotta a megjelent vendégek elé legkcdwsebh hlQndolatát: a 
gyöngyösi gondolatot. ' ~zel.emi csalákal vfvni csak e.~yesillt e•·övel iés szt.'l
lemi felkészültséggel lehel» - mondolta. A vendége';: SOJ'aihan aáltuk. P. 
Rafaell, P. Xavért, P .. ·\mandot, P. Pong•·áoot, P. Szalézt, P. Kapisztránt, P. 
Rajmundot, P. Szalvalorl, P. Fidéll. P. ~[arianl, P. Ottokárt, P. Fcliciánt,. 
P. Eleket, és P. Alajos!. Friderici: Ladilom..a ulán Kornél l. Yidá.In köszönlője 
következett. Utolsó kél míísor-számunk: Károw: Tik-Lak (3. sz. kánon) és a 
Kitrákotty-mesc, népdal. - :O:zép, hossz(• élellt>l :íldja meg az ~g H:ízfönük 
Atyánkati 

1\lárc. 4. Ismét névnap. :\lt-gsem válik köszöntésünk mindcnnapiass:í. 
Mert ismét mást köszöntünk és ismét mást köszönünk. Köszönjük LuciuS'I 
atyánknak nagy alaposság:ít és liözvellcnségél. Szívftnkből kívánjuk: ~ltesse 
az Isteni 

Márc. 5. Elsöpénlek. A lélekilenézés napja. Elmélkediink: Löké:etes har
móniál teremteni egyéni és közösségi é.e:ünkhcn egyaránt - az önml'gtaga~ 
dás szellemében. 

Fr. Kornél kr6nikás~ 

.·, ., 
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Gyulai Illés: Omnia ad maius pietalis incrementum l 

Szántó Konrád: Krisztus személyes egys6gének formai okat 7 
. . 

Szentkúti Szörény: Isten & a történelmi megpróbütatások 12 

K.ócán Attila: Tükörben (vers). - - 17 

Kubán Nesztor: Egy porszem története. .tS 

Susányi Semjén: «A magyar élete szenvedést. - 19 

Maross~éki Zoltán: Bábszinbázat játszunk. - 28 

Oláh Oktáv: A népi gondolat flSiskolánkon. -

Kiss Kornél g}elünkblSl. 

27 

- - 30 

Összegy(llt íróasztalán a munka 1. 
Sok .az írnivalója? 
Könnyítse munkáiát és vegyen 

modem 1aordo~laal6 vafY Irodai fr6flpel l 
JillGJQ'a• reiUtelekkel! Me11t&llat' Ml! 

KérJen aJánlatot : 

Vajda Zolt6n tl"6zsef" 
fr,pp 6• ••61a•I'I6P kerMketl• e6pil. 

Ki•pest, Klapka-u. 3/a. Tel.: 142-103 

Hamdll flpll magu efron cNrllem 6e/ 

FeleUSa kiadó: Hittudományi FiSiskola Gyöngyös. 
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