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(}uhilah ... 
A ferences ifjúság ünnepel. Gyermeki lelkületével ösztönösen 

megérzi azt, hogy .a legtisztább, a legszívbólhasadóbb hozsanna az ó 
ajkáról fakad, ha a nagy csládban közösen ünnepelnek valakit. A kö
szöntő szó, a hálaérzés dalbaömlő hangja a jelen alkalommal Ke
gyelmes Püspök Atyánkat üdvözli életkorának e nagy jubileumán. 

Boldog örömünk a szívnek hármas kútfejéból buzog elő. Vnne
peljük Kegyelmes Atyánkban azt a magyar ferencest, aki férfikorá
nak delén törtinelmi színvonalon kapcsolódott bele történelmünk le
felé ívelő napjaiban a nemzetmentés szent feladatába és a nagy 
munka hősies teljesítése után sem állott félre, hanem mindmáig 
atyai bölcseségének sokoldalúságával dolgozik, fárad, tanít a nemzet 
föemelésének érdekében. Születésének hatvanadik évfordulóját ünne
peljük, de azt tapasztaljuk, hogy Kegyelmes Püspök Atyánk elfelej
tett megöregedni az évek hosszú során, elfelejtett megroskadni a reá
nehezedő feZadatok súZya alatt. Kegyelmekben fürdő Zelkének indu
latából, nemes szónoki pátoszából az örök ifjúság dallama csendül 
meg, telve életbölcseséggel és az apostolság pünkösdi tüzével. 

A ferences ifjúság hódolata ünnepi zászlót bont Kegyelmes Püs
pök Atyánk jubileumán azért is, mert önképzésének merész célok 
felé tekintő pályáján Ot váZasztotta meg élő szellemi példaképének. 
A Szent Bonaventúra Egyházirodalmi Iskola nem díszelnöknek sze
melte ki Nagyméltóságú és Főtisztelendő P. Uzdóczy Zadravecz Ist
ván püspök atyánkat, hanem dísztagnak, hogy ezáltal is első sorban 
a szorgalmas · munka terén, mintegy testvéri közösségben érezze, 
lássa maga előtt SzentZéZektóZ ihletett vezérét. Legnagyobb értékeink 
közé számítjuk ma a jó Isten áldásával kísért munkát s Kegyelmes 
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AtyátJ.kban, mint központban tapasztal;uk azt, hogyan kell a feren
ces energiákat, a szentferenci - "magam is dolgozni akarok" - elvet 
a valóságban felgyú;teni és a keresztény nemzeti eszme szolgálatában 
érvényesíteni. Kegyelmes Püspök Atyánk arcáról sugárzik annak a 
;ellegzetesen magyar ferences barátnak típusa, aki bizonyos méTték
ben Zevetve a Rendnek külföZdi tag;ait ;ellemzó könnyed gondtalan
ságot, átalakult sa;átosan magyarsors-hordozó szerzetessé, ferencessé, 
főpappá. Ezt a borongó, de mégis ferencesen bizakodó komolyságot 
akar;uk mi is sa;át lelkünkbe vésni, hogy méltóan vehessük ma
gunkra a tomoriak, kapisztrának véres szórcsuhá;át, ha hív a Regnum 
Marianum, ha hív az Isten. 

De nemcsak magyar történelmi nagyságot, nemcsak a ferences 
if;úság önképzésének vezérét ünnepli a Magyar Umbria és annak lel
kes gárdá;a, hanem az Isten kegyelmét osztogató főpapot, a sacerda
tium karakterét lelkünkbe mintázó apostolt is. Szívünk legféltet
tebb forrásából, a krisztusi hivatás mélységeiból hullámzanak feZ a 
legforróbb hálaérzelmek Kegyelmes Püspök Atyánk főpapi szíve felé, 
mert tud;uk azt, hogy reánkter;esztett kezein keresztül tör lelkünkbe 
az a pünkösdi vihar, amely Krisztus pap;aivá érlel bennünket és a 
végső célfelé duzzasztja ferencesen magyar élethajónk vitorláit. 

Kegyelmes Atyánk elé boruló hálával köszönjük atyai szívének 
azt a melegét, amely összeforrva a SzentléZek Oristen tüzes ihletésé
vel megindítja lelkünk életmot~rát, hogy vigaszt vigyünk az árva ma
gyar népnek és dicsóséget hozzunk a magyar nemzet homlokára. Elet
korának e nagy kiteZ;esülésén, születésének hatvanadik ;ubileumán a 
ferences ifjúság köszöni azt az örömöt, amely Kegyelmes Atyánk szí
vét eZfog;a, ha ragyogó szemú kispapjai közé ;öhet, ha ú; franciská
nus élethivatásokat pappá szentelhet. Köszönjük buzdító szavainak 
szentZeZkes mélységét, amely felejthetetZen ZeZkesii.ZésseZ töltötte meg 
már eddig is szívünket és akaratunkat maradandóan gaZvanizáZja egy 
egész eletTe. 

Most az ünnepi elfogódottság csöndes perceiben azt kívánja a 
kapisztránus magyar ferences ifjúság Kegyelmes Püspök Atyánknak, 
hogy a Szent1é1ek Vristen tegye mind gazdagabbá apostoli lelkét, 
öntse ki szívében kegyelmeinek teljes tartalmát, és mindent megújító 
ere;éve1 még sokáig1 nagyon sokáig éltesse Kegyelmes Atyánkat 
szentjerences boldogságban, naphimnuszos ifjúságban! ... 



SALVE SANCTA MARGARETA ! 
,, •.. bár kirüyi törzs magzatja, 
nem volt külön akaratja: 
templom lett éS, Istené. 
Nem becsülni 
ami földi: 
ez a példa, 
Margaréta, 
mit te adsz hazád elé." 
(A Margit-officiumból. Babits ford.) 

' 
V erik a bombák áldott magyar földünket is. Nem becsülnek sem 

természeti szépségeket, sem múvészetet, sem életet. A romok mögött 
ott áll az Isten. A magyar égen pedig kigyult arcú csillagok nézik 
végig ezeket a félelmetesen szép tüzijátékokat. A mi magyar szent
jeink ök. !ppen a jelen esztendőben egy kicsiny, de erösfényü csil
lag dugta ki ezüstös fejét egünkön, a dömés királyleány: Margaréta. 

Margarita: gyöngy ... Kimondhatatlan értek, mert a legnagyobb 
emberi ért_éket, a szentséget vallhatta magáénak. Mi pedig boldogan 
állapítjuk meg, hogy ez a Gyöngy magyar volt. Magyar a legjavából. 

Hétszáz éve járt itt nálunk ez a mindenképpen királyi lélek. !s 
mégis érezzük, hogy ·közel áll hozzánk. Mályusz Elemér szerint a 
XIII. században ö volt a legmodernebb magyar, mert ö a miszticiz
mus első képviselője hazánkban. Margitot lelkiatyja, Marcellus irá
nyította az új vallási múveltség felé. Marcellus viszont Franciaország
ban tanult, ahol akkoriban Szent Bonaventúra miszticizmusa hódított. 
Már csak ebből is kitetszik, hogy a ferences szellem mindíg modern 
s csöppet sem nemzetietlen. 

Miszticizmus . . . Elszakadni teljesen a földtől . . . Margitunk se 
becsülte azt, ami földi és mégis szerette a földet, ezt a jó magyar föl
det. Am az igazi hazaszeretet csak .hősies, csak áldozatos lehet. Igy 
hát ö is áldozat lett hazájáért. Mik vagyunk előbb: katolikusok vagy 
magyarok? - szakták manapság a féltudósok kérdezgetni. Szent 
Margit ezt a kérdést is tökéletesen oldotta meg: szívvel-lélekkel mind 
a 'kettő volt - egyszerre. Teljesen az lstennek élt - Hazánk javára. 

"Oblatus est quia ipsa vol ui t, ... " Feláldoztatott, mert ő maga 
akarta ... Igaz, először szülei akarták, ö maga még nem is akarhatta, 
később azonban szülei visszavonták áldozási akaratukat, de Margit 
továbbra is áldozat maradt, mert ő maga akarta ... Magyarországért. 
Ugy látszik, a vérségi kötelék mégsemindenek fölötti. A szülői aka
rat ellenére is ragaszkodott Istenhez. 

Királylány volt és -megalázta magát. Mi nem születtünk ko-
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ronás bölcsőben, de- magyarok vagyunk. Vajjon kinek a megaláz
kodása követelt több önlegyőzést, a XIII. századi királyleányé-e, 
avagy századunk magyarjáé, akinek a megalázkodás ideiglenesen csu
pán természetesen szólva is kötelessége. 

Milyen elmerülve tudott imádkozni. Följegyzik róla: egy alka
lommal imádság közben gerenda esett a fejére. Észre se vette. Mi pe
dig akkor kezdünk el igazán imádkozni, amikor az óvóhelyek geren
dája a fejünkre hullt. 

Szent Margitunk erényéletét teljesen kimeríteni hosszadalmas 
lenne. De mindent magába foglal ez a név, amelyet az Isten ajándé
kozott neki: Szent. Vallásunk a szentek vallása. IV. Béla leánya is a 
szentek között van, akik kétszer születnek és örökké élnek. Aki pedig 
örökké él, az mindíg aktuális marad. 

Szent Margit, Béke Angyala, kérd Istentól a magyarok fönnma
radását! 

Salve Sancta Margareta! 
P. Kornél. 

A bölcs és nagylelkű emberek készségesen, vonakodás és habozás
nélkül ha;t;ák fe;üket a szent engedelmesség igá;ába, a dőrék azon
ban és a kislelkűek fe;üket a szent engedelmesség ;árma alól kivonni 
igyekeznek· és senkinek sem akarnak szót fogadni. (Boldog Egyed.) 
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IMLIKIZZUNK l 

Emlékezzünk az Elmenöre, kinek alakját a szenvedés mártirpa
lástja földte be. Emlékezzünk arra, akire már csak emlékezni lehet! 
Emlékezzünk arra, akire emlékezni jó és emlékezzünk arra, akire em
lékezni érdemesi 

Emlékezzünk arra, akire már csak emlékezni lehet! Mert Ungh
váry Antal atyánk nincs többé. Testét a föld, lelkét az ég fogadta 
ölére. O elköltözött a mindenek közös útján, melyet a mindenek közös 
sorsa: az enyészet taposott. Ezért reá már csak emlékezni lehet. De 
ezt lehet és kell isi Mert a halál ugyan úr a test, de nem a lélek és 
a lélek kincsei, az emlékek feletti Idézzük fel ezeket az emlékeket, 
hogy a halál-hir keserűségét az emlékezés enyhítse meg! 

Mert Antal atyánkra emlékezni jó és kellemes, hiszen O minden
kihez jó és kellemes vala. Mi ugyan nem ismertük közelebbről Ot, jó
ságát mégis tapasztaltuk, mert róla csak szépet és nemeset hallottunk. 
Akit pedig eszményként állítanak elénk, az mindíg jótevőnk, mert a 
lélek az eszményekből éli . 

Mindenki rajongott érte, mert mindenkinek :tdesatyja volt. 
Egyénisége nyilt, egyszerű és természetes. Ha valaki hibázott, minden 
körmönfont kerülö nélkül figyelmeztette, de magánérintkezésében 
semmit sem éreztetett! Gyűlölte a bűnt, de szerette a bűnöst, éppúgy, 
mint a szentet. 

Erre azonban csak a kiegyensúlyozott lelkek képesek. Azok a szel
lemek, kik ideálizmusukkal magukkal tudják ragadni a kicsinyeket. 
Azok, akikre tehát emlékezni nemcsak jó, hanem érdemes! 

Mert az ideálok tágitják a lelket és kedvet adnak szárnyalni a 
magasságok felé. 

Igen, Antal Atyánkra emlékezni érdemes, mert O nagy volt. 
Nagy volt, mint tudós! 
A bölcseség zamatát az Örök Városban szívta magába. Az ország 

egyik legnagyobb jogi és moralis szaktekintélye volt. Sokat írt, de 
még többen keresték fel levélben vagy személyesen és kértek tőle 
tanácsot. 

Igen O nagy volt, mint tudós, de talán még nagyobp volt, mint 
elölJáró. 
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P. Tamás Alajos mellett O a Kapisztrán rendtartomány megala
pítója. Eszménye a szegénység volt. Ferenc Atyánk jegyesét akarta 
mindenkivel megkedveltetni. Hivatalát nemcsak tisztségnek, hanem 
felelősségteljes tehernek tekintette és erejét felőrölte az Úr napszá
mában. A másokért égő áldozathozatal megtörte és élete utolsó nap
jaira a szenvedés éjszakája borult. 

A mennyei Atya földi tisztitűzzel csiszolta ragyogó lelkét teljesen 
makulátlanná, hogy halála után azonnal magához ölelhesse hű szol
gáját, aki már a földön isteni életet élt és elszenvedett minden szen
vednivalót. 

Emlékezzünk! Nagyságát utánozzuk, jóságos alakját pedig mé
lyen rejtsük a szívünkbe, hogy reá minél gyakrabban emlékezhes
sünk! 

A teremtmények csak lábnyómai a Teremtőnek, míg te a leg
ezentebb Szentháromság tükörképe vagy, tehát méltóságban vala
mennyit túlszárnyalod. (Szent Bonaventúra.) 

• • • 
Milyen szerenesés és boldog is az az ember, akinek szívében a 

szeretet csak az örökkévalóság vágyát élesztgeti, az ilyen sem a siker
ben nem fuvalkodik föl, sem •l viszontagságok között nem törik össze. 
(Nagy Szent Gergely.) 
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A gyermekkori élmények pedag6giai jelent6sége 

Legkisebb gyermekkorunktól érnek minket élmények: küls6 
hatások, melyek a lélek mélyére szállnak~ a fejlődő lélekkel szinte 
egybeforrnak és állandó hatákként keresik az érvényesülés lehető
ségét. Örök útitársunk lesz minden élményünk. Az idő síkjában talán 
csökkenő erősségűek, de soha el nem hagynak minket, hanem mint 
egyre működő energiakomplexumok, vagy mint örök emlékek be
folyásolják, irányítják életü*et. És ebben van roppant Iledagógiai 
jelentőségük! 

"A lelkiélet árama is viszi magával a befutott vidékek minden 
vizét, az élmények seregét, az egész multat, és azon nő, mint a víz
folyam az útjában talált patakoktóL És bár az egyes hullámok el
múltak, eltűntek, a lélekfolyón megérzik, hogy voltak". (Branden
stein). Nemcsak megérzik, de sokakat teljesen irányít! Korunkban 
különösen ritkák a gondolkodó elmék, akik eljutnak az életjelenségek 
állandó fogalmi elemzéséhez és szemléletéhez, hanem sokkal többen 
vannak, akik az ösztönös, irracionális indításoknak vetik alá magu
kat. Ezért is fontos az irracionális erővel ható élmény! 

l. Az élmény útja ez: percekig, órákig, napokig ott villog a friss 
élmény tudatunk mezején. Aztán jönnek más, frissebb élmények és 
az első élményt kiszorítják. Vagy emlékké változik- sokszor visszá
járunk majd rá, - vagy az élményt egészen elfelejtjük. De hiába 
felejtjük el, nem semmisül meg. Ismeretlen helyen, valahol a tudat 
színpadja mögött sorakoznak, s mikor ráju'k kerül a sor, egyszerre 
vagy külön-külön betörnek a színpadra és eljátszák víg vagy szomorú 
szerepüket, aztán kiosonnak és átöltöznek a következő jelenethez. 

·Az élményt már régen elfelejtettük, de hatásaiból a pszichológus 
és pedagógus évek után is vissza tud következtetni rá. 

Minden élményünk vagy tudatos emlékké lesz, vagy tudatunkból 
kiszorult emlékké. Mindkét állapotában erősen, igen sokszor döntően 
hat életünkre. Az élmények pedagógiai jelentősége épen ez: hogy 
milyenné alakítanak minket élményeink! Ne értsen félre senki: bi
zonyos, hogy az élet alapvonala a testi-lelki adottságokban részben 
adva van, továbbá a kegyelem és a szabadakarat sokszor az élmé
nyektől függetlenül vívják élet-halál harcukat, azonban az élet való
ságos iránya az élményektől függ. (Marczell M.). 

A tudat alá szorult emlékek is egyre hatalmasabbá nőnek. Koep
gen hasonata szerint lelkünk jéghegy: a víz színe a tudat, egy tized
rész emelkedik ki a jéghegyből: ez a tudatos részünk, kilenctized 
rész a víz színe alatt van: tudatalatt. 

Mit tudunk erről a roppant erőről? ... 
II. Élményeink építenek vagy bomlasztana'k. Aki megérti az él

:--.nények nagy pedagógiai jelentőségét, az halmozni fogja neveltjében 
- és önmagában is - a különböző tartalmú pozitív, nevelő: tehát 
építő élményeket, hogy azok a kellő pillanatban akár mint emlék
képek, akár mint tudat alól előtörő erők hatásukat érvényesíthessék. 
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zonyos, hogy az élet alapvonala a testi-lelki adottságokban részben 
adva van, továbbá a kegyelem és a szabadakarat sokszor az élmé
nyektől függetlenül vívják élet-halál harcukat, azonban az élet való
ságos iránya az élményektől függ. (Marczell M.). 

A tudat alá szorult emlékek is egyre hatalmasabbá nőnek. Koep
gen hasonata szerint lelkünk jéghegy: a víz színe a tudat, egy tized
rész emelkedik ki a jéghegyből: ez a tudatos részünk, kilenctized 
rész a víz színe alatt van: tudatalatt. 

Mit tudunk erről a roppant erőről? ... 
II. timényeink építenek vagy bomlasztanak Aki megérti az él

:-.oények nagy pedagógiai jelentöségét, az halmozni fogja neveltjében 
- és önmagában is - a különböző tartalmú pozitív, nevelő: tehát 
építő élményeket, hogy azok a kellő pillanatban akár mint emlék
képek, akár mint tudat alól előtörö erők hatásukat érvényesíthessék. 
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l. Bomlasztó élmények kiskorunktól érnek minket. Legnagyobb 
köztük a bűn. Hazugság, lopás, irígykedés, de főként a kezdődő szek
szuális bűnök élménye rombolja a kis fejlődésnek indult tudatos és 
tudatalatti életet. Megrabolja a gyermeket a legszebb gyermekkori 
élmények igazi átélésétől is, elveszi szájízét az igazi gyermekes élet
től, lesznek gub.basztó "kisöregek", akik mindent tudnak már s fity
málják romlatlan kis pajtásaik tiszta örömeit. A bűn élménye beár
nyékolja előre az ifjú és felnőtt kort is. 

Az otthon nyomora is megroppantja a természet szerint játékos, 
vidám kisgyermeket. Akinek nincs igazi átjátszott gyermekkora (nem 
telítődött szép élményekkel) annak nem lesz alkotó, derűs férfikora 
sem. Ezt mutatja a tapasztalat. 

A hiányos nevelés is bomlasztó élmény. Nem volt gyermekszo
bája, - mondjá'k majd késöbb a neveletlen emberre. 

A túlzott szigorúság, megfélemlítés élménye is egész életre el
kísérik a gyermeket. Sok felesleges gátlás akasztja majd meg az al
kotó munkában. Máskor ellenkező az eredmény: figyeljük meg, a leg
több nem-dohányozó felnőttnek gyermekkorában elfelejtették meg
tiltani szüleik a dohányzást! 

Az ostoba, rémes mesék élménye is hihetetlenül nagy lehet. Nem 
ritkán tizenöt éves gyermekek is félnek egyedül, hogy Jemenjenek a 
sötét pincébe, akárhányszor e:gy iszony·.:. mese hatása miatt, pedig a 
mesét már régen elfelejtették. 

Megemlítem még a "csodagyerek" élményét. Szegény kisgyerme
ket előző ismeretekkel tömik tele és papagály-szerü ismétlésekre 
kényszerítik. A csodagyerek nemsokára feltűnően elszürkül, otthoni 
pozícióját az iskolában is meg szeretné tartani, könnyű sikereket, 
mi.ndúntalan dícséreteket vár ott is, a komoly, fárasztó munkára nem 
képes, korán megrokkan és keservesen megfizet a pünkösdi király
ság hamis élményéért! 

2. Hogyan kell segítenünk? 
Neveltünket mielőbb fel kell oldanunk a bomlasztó élmények 

hatása alól. A pszichoanalízis hívei napfényre hozzák a. hatás (náluk 
mindíg lelkibetegség) okait, az élményeket, és ezzel többé-kevésbbé 
sikerül is a gyógyítás. Sokkal tökéletesebben gyógyít az Egyház két
ezeréves "pszichoanalizise". Mert a napfényre-hozás önmagában még 
kevés. Igen sokan egészen jól ismerhetik "komplexumaik" összefüg
géseit és mégsem lesznek egészségesek. A valóságos átalakuláshoz a 
töredelmes bánat mellőzhetetlen. Az Egyház mindíg is követelte a 
bűnös élmények személyes feltárását, sőt az elfelejtett bűnös élmé
nyek alól is isteni hatalommal feloldoz! 

A bűntől való eZriasztás módszere is sokszor hibás, csak új, bom
lasztó élményeket eredményez. Legtöbbször sajnos úgy tüntetjük föl 
a bűnt, mintha az valami nagyon kellemes, kívánatos, élvezetes dolog 
lenne, "csakhogy nem szabad, sajnos". Előbb feldícsérj ük a bűn kel
lemességeit és aztán figyelmeztetünk rá, hogy nem szabad. Sokkal 
jobb lenne ehelyett az igazságot hirdetni: a bűn még csak nem is kel
lemes. Már akkor is boldogtalan az ember, amikor vétkezik. Rossz 
pótanyag a bűn! 
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Mindennél fontosabb azonban, hogy jó, építő élményeket ültes
sünk a kitépettek helyébe! Fenelon írja: Ha a gyermek lelkében sötét 
és szomorú gondolatot táplál az erény iránt, ha a rendetlenség kelle
mesebbnek tünik előtte, akkor minden elveszett. "Vagyis ha nem tu
dunk a bomlasztó élmények helyébe érdekesebb, szebb élményt adni, 
minden elveszett ... 

III. Építő élmény minden ami igaz, jó, szép és metafizika. A pozi
tív nevelés alapvonala: a föld minden java csak eszköz, az igazi kincs, 
igazi érték a lélek! A lélek élményei legyenek a növekedő gyermek 
tiszta, igen sokáig visszanéző emlekei! Fontosabbak: 

Legnagyobb építő élmény a mielóbbi szentáldozás! Jézuska le
gyen a gyermek első nagy élménye és ne a bün! Csodálatosan be 
tudja. tölteni a gyermek lelkivilágát! A hatéves Diepenbrock nem 
győzött csodálkozni és nem tudta magában eligazítani, hogy az em
berek olyan nyugodtan járnak-kelnek, mikor úgy szenvedett az Isten! 

Építő élmény nemcsak az édesanya, édesapa bölcső fölé hajoló 
derüs arca, hanem a falon függő ízléses. szentképek! Isten derüs arcát 
ismeri meg róluk a naphosszat egyre jobban szemlélődő kisded, és utat 
egyengetnek a későbbi komoly metafizikai élményekhez! 

Minden irányított beszélgetés is építő élmény, vigyázzunk azon
ban, hogy csak az igazságot mondjuk az ellenvélemény felvetése nél
kül, mert ezek gyengíthetik a gyermek ítéletének biztosságát. 

Fontos építő élmény a mese, "a gyermek lélekkultúrájának pá
ratlan, semmivel sem pótolható eszköze. Életreszólítja, fejleszti értel
mi és érzelmi erőit, lerakja szociális, ethikai és müvészi érzésének 
alapjait" (Nógrády). Ezért igen fontos, hogy mesénk jó legyen! Lélek
tanilag igaz, jó és szép és sugározza be a metafizikus világ derüje! 
Rossz a mese, ha: benne a jók mindíg szépek, a rosszak mindíg 
csunyá'k, mert arra nevel, hogy külső szerint értékeljen a gyermek. 
Ha a mese hőse nem fejt ki aktivitást. Küzdelem nélkül nem boldo
gulunk! Ha a jutalom csak pénz, jómód és hogy "egymáséi lesznek". 
Nagyon kell vigyáznunk a népi mesék igen sokszor durva materia
lizmusárai Végül büntessünk amesében enyhébben, és ha jóakaratú 
a bűnös, bocsássunk meg. (Legtöbb népi mese nem ismeri az irgalmat. 
Ez nem kereszténység!) A rossz mesét (rémes, ijesztő, kísértetekkel 
teli mesét) nagyon kerülje a nevelő, mert ezek nem fantáziaébresz
tök, hanem idegfeszültséget, kóros rettegést okoznak. A gyermek vi
lága derü és öröm. Lelke lényege a jót-keresés. Egy négyéves kis
leány igen félt bábszínházunk farkasátóL Nem is akarta addig látni 
a bábjátékot míg a farkas benn van. Megnyugtattu'k, hogy a farkas 
már nem él, de még a minap is (holott az eset egy éve történt), hogy 
újra volt bábjáték, hozzánk futott: 

- Ugye, Tiszelendő bácsi, nem lesz farkas meg boszorkány?! 
Ne legyen!- Amikor aztán meglátta a Szüzanyát, ahogy a kis Jézuskát 
altatta, és az éneklő angyalká'kat, pásztorokat, nem tudott betelni 
velük, minduntalan felkiáltott és előadás után is egyre rimánkodott, 
hogy ő mindíg ilyet szeretne látni! 

A gyermekkori bábjáték élményét emlegette az öreg Goethe is, 
és nagyrészt annak tulajdonította élete munkásságát. 
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A mozi-élmény roppant erejét mindenki ismeri. A regény az a 
felnőttnek, mint gyermeknek a mese. Nem csoda, ha néha napokig 
sem tudunk szabadulni egy regény élményeitőL 

Egész gyermekkort izgalomban tartó élmény a Mikulás, a Jézus
ka (karácsony) és késöbb a gólya. A Mikulást és a karácsonyt hozó 
Jézuskát nem is szabad bomlasztani, legfeljebb valamelyest módosí
tanunk kell. Éljenek ebben a formában: a kis Jézuska k ü l d t e a sok 
szépet és jót, O vonta el a rosszaktól ajándékát. Akivel küldte- a 
színes angyalképekből lassan évek mulva az édesanya arca fog elő
ragyogni. Az édesanyát Jézus küldi, hogy adjon ... Az Úr követe. lgy 
igaz. 

De a gólyamesét el kell végre hagynunk már! A legtöbb szülő 
ki akartérni a nehéz és kellemetlen feleletadás alól és azért mondja: 
2. gólya hozott. Pedig mennyivel szebb és igazabb így a válasz: mikor 
Isten megteremtett téged, nagyon picike voltál, a szél is elfujt volna. 
Hogy ne fujjon el, anyukádra bízott. Anyukád szíve alatt laktál jó 
meleg kis szobácskában, míg nagyra megnöttéL Akkor a szobácska 
ajtaja magától kinyilott és te megszülettél, mint sírdogáló pólyásbaba. 
Apukád ennivalót és ruhát keresett neked stb .... Milyen ostoba a 
gólyamese! És milyen bomlasztó élmény lesz, mikor rájön majd a 
kicsi, hogy nem is igaz a gólya! 

Építő élmények a felejthetetlenül szép napok emléke. A neve
lőnek értenie kell hozzá, hogyan tegye az ünnepeket felejthetetle
nekké. Minél meghittebb, kedvesebb az élmény, (karácsony, névnap 
stb.) annál tartósabb és melegítöbb az emléke. Természetesen minél 
jobban vett részt a gyermek is az ünnepélyben - karácsonyeste 
külön énekkel, névnapkor köszöntővel-annál megragadóbban idé
ződik fel évtizedek után is, fekete órák közben is gyógyító emléke. 

A hittanórák élménye, a hittanár egyénisége szintén elkísérheti 
egész életére a gyermeket! Ha a hittanár hivatásának élt és ha az 
anyaggal együtt, amit ugyan lelkiismeretesen megtanított, de már 
e1felejtették a gyermekek, nem veszett el minden, mert mást is kap
tak tőle a gyermekek: csodálatos élményeket, melyek sok viszontag
ságos év után is visszavonják a templomba a nagy gyereket! 

Az évek múlnak s lassan megtelikami gyermekünk építő élmé
nyekkeL A kísértések csakúgy rázúdulnak. Neki is ~eg kell küzdenie 
velük. Idealizmus- realizmus, theizmus- naturalizmus, theocent
rizmus - egocentrizmus, isteni élet és ösztönös élet között áll lángoló 
arccal az ifjú. 

MiZyen jó, hogy a mélyen pihenő élményekből előtörő erő meg
adja az első biztos eligazodást! 

P. Zoltán. 

Fölhasznált irodalom: 
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Eurdpa aondolkoddl 

a katolikos vaiiAsrdi+ 

Európa vérben úszik. Ezzel nem mondtunk újat, de megfestet
tük azt a hátteret, amely izgatóan mögöttünk áll és a szellem, az 
elmélyedés embereiről letépte a felszines megelégedést, amely a mai 
kor meghasontását és önmagával szemben való ösztönös elégedet
lenségét leplezte. Az élet bizonytalanságát még komorabbá teszi a 
szellem sikolya. A lélek kiált a hazátlanság és otthontalanság resz
ketéséveL Amíg a XX.-ik századi Európa fiatal volt, eljátszogatott 
találmányaival. Nagynak, felnőttnek, biztosnak érezte magát. A két 
világháború súlyos pörölycsapásai alatt azonban nagyon megingott 
a biztonságérzete. Felnőttségének tudatában nem hordja olyan maga
san fejét. A magaalkotta kultúra és haladás bábúi nem adnak bizton
ságot, hiába támaszkodik reájuk. Az ember a világban alapjában 
véve mindig gyermek és rémektől ösztönösen menekül valami szel
lemi édesanyához, valami meleg otthonba, ahol bíztatást, hitet, örö
met talál. Otthont és az otthonban édesanyát nélkülöz a mai ember. 

Menjünk csak Európa nyugati sarkától az orosz Uralig, minden 
országban találunk az ország fölé aggódó figyelemmel hajló aposto
lokat. Spanyolországban Ortega y Gasset korholja kortársait és veti 
szemük elé a mult század lélekgyilkoló ürességét. Hollandiában 
Huizinga panaszJ,odik, hogy lealkonyodott a 'középkor. Franciaország
ban Jacques Maritain, Leon Bloy, Paul Claudel és Jacques Riviere a 
hazataláltak örömével ünnepelnek az Egyházban és hívják a tévely
gőket. Olaszországban Papini volt az, aki a civilizáció ürességétől 
megundorodva az egyiptomi sivatagokba menekülö patriciusok utó
daként a hegyekbe menekült, egyetlen könyvvel az evangéliummal. 
A hegyekből hazatérő Papini már az Egyház karjaiba siető Papini 
volt. Ezen az úton próbálkoznak a német Cysarz és Schaller, a román 
Blaga, az orosz Berdjajev és a magyar Németh László. A liberaliz
mussal szakítottak, mert az embernek nem adott üdvösséget. 

2. 
De nemcsak nagy általánosságban ítélik meg a mai kort és veszik 

számba a vallás hiányát, hanem végigjárják az életet, hogy a szelle
mi életünk forrásába öntött méreg mit fertőzött meg. Kettő esett 
áldozatul: az egyik a minket körülvevő gazdasági és társadalmi rend, 
a második az embemek önmagába vetett hite, méZtóságának tudata. 
Ezzel tulajdonképen minden sínyli a vallás hiányát. 

A hit nélküli gazdasági élet lehetetlensége ma már közismert. 
Ha nincs Isten, aki az embernek méltóságát biztosítsa és törvénnyel 

• Felolvasás az "Egység" gyülésén. 
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megvédje, akkor egyetlen elv érvényesül: a hatalom, erőszak. A csak 
földön megrekedő társadalmak rajza szükségképen a "bellum omnium 
contra omnes". Az emberi jólét érdekében Itiüresítették az eget, hogy 
az emberi jóság ne áradjon oda hiába, most odajutottak, hogy az 
emberi jóság forrása kiszikkadt. Mindenki előtt világosan kitetszik, 
hogy nem gazdasági válsággal állunk itt igazán szemben, hanem 
vallásivaL Csak egyet halljunk a kor kritizálóiból: Németh Lászlót. 
"Nem azért látszik-e ga:...daságin:ak a válság, mert elsősorban vallá
sos? Nem azért kellett-e ép gazdasági téren észrevennünk, mert a 
lélek kérdései oly súlyosak, zsibbasztóak, hogy nem tudjuk felfogni. 
Eltompult már érzékünk az észrevevésére ... Mert a válságot sohasem 
az okozza a mi van, hanem ami nincs. S ma vallás nincs."1 

Ha már az élet elemi követelményei nem kapnak kielégítést, 
annál kevésbbé kapnak az emberi szellem magasabb törekvései. Pedig 
"az ember - hirdeti prófétai lelkesedéssel Németh LászlÓ - több 
mint termelő és fogyasztó, több mint. kizsákmányolt és kizsákmányo
ló ... Az ember természeteszerint hűséges és ünneplő lény. Hű lelke 
hangjához s ünnepre kész a világvalóságokkal szemben. Minél erő· 
sebb hűségében s minél készebb erre az ünnepi felemelkedésre, annál 
diadalmasabban ember."2 De mihez legyen hű az ember, s mi bírja 
ünnepi felemelkedésre, ha kiüresítették az eget. Nincs ami az ember
ből kiszólítsa a hőst. S a hősnek született ember hivatása ellenére elbá •. 
gyadt rabszolga lesz. Az emberbe rejtett, világ fölé kívánkazó esirák 
elcsenevészesednek, mielőtt még az ember megpillantotta volna mél
tóságát, átérezte volna, amit az egészséges ember érez, hogy az élet az 
üdvösségért harcbaszálló hősi küzdésért van. "Amióta a vallás nem fo~~ 
elég erősen bennünket, ez a harc a legtöbb emberben elsorvad, vagy 
épen csak álcáztatik. A magára maradt ember nem győzi egymaga-· 
vallja be ismét Németh László. "3 

Ez volt a kritika és egyben tanúság a vallás mellett. Az embert 
körűfogó gazdasági és tárasdalmi élet azért olyan embertelen, mer t 
nincs vallás; s az ember önmagában azért olyan hétköznapi, mert a 
vallás nem ösztönzi hősies~égre " a szellemi ember legtermészeteseb! • 
sorsáért, a szentségért. "" Ha emelkedni akarunk, csak a vallás eme) -
het fel bennünket. 

3. 

Igen, vallás kell. Ez minden társadalomnevelő· utolsó szava. De 
kitől tanuljon a hitetlen XX. század hinni és imádkozni? Anyjától a 
XIX. századtól nem tanuJhat, épen azért a XX. század gyűlölett•'! 
fordul feléje. Ezek a. kritikusok nyíltan elárulják: az imádságos ki·
zépkorban, és a még imádkozó népi rétegekben található meg a val
lásból élő boldog ember. 

A mai kor a gótikus lélek istenkereső áhítatával és a románkt r 
istenimádó hódolatával rokon. Ilyen büntetlen és köztapstól övezett 
kiállás a középkorért hallatlan volt negyven évvel ezelőtt. S ma a 
középkor sötétsé,ee mindenki számára világosság, mert az élet köz-
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ponti kérdéseiben igazít el. Istenért nem felejtkezik el az emberröl, 
viszont az emberért sem az Istenről. Enn~k a középkornak egyszerre 
napfényre kerültek bámulatos erényei. "Van egy majdnem tökéletes 
Európa- írja Illyés Gyula- amely valahol a XI. és a XIV. század 
közt terül el ... A reneszánsz vakító vízesésért kell áthatolni, hogy 
rátaláljunk arra a völgyre, amely a késö középkor fényében melege
dik. Harmónikus öntudata, fölöslegontó lelki jóléte, nem kamatozó 
gazdagsága a délfranciai templomok s a prágai Károly-kapu között 
három évszázad köveiről sugárzik az elszomorodott modern századok
ra. Egy jó félezredév dolgozott és vergődött megelőzőleg ezért az 
egyensúlyért, amely még ma is megható szépséget lehel Olaszország
ra, a francia földre, Németalföldre s Németország rejtettebb tájai
ra ... A gazdagok sokkal szegényebbek voltak, mint a mai gazdagok, 
de a szegények akkori gazdagsága ma ott emelkedik a francia temp
lomokban s a rajnai dómokban, a beancei síkságon, Chartresben, 
Amiens föterén, flamand takácsfalvakban, toszkán sziklafészkekben. 
Székesegyháza~at emelt ez a szegénység, mert a nyomor, mely az 
embert barlanglakóvá, földönfutó ordassá és nagyvárosi csőcselékké 
süllyesztette: a reneszánsz ajándéka. Oda volt rejtve Tizian gyümöl
csei közé az aranytál ba. "5 Tagadhatatlan, a szellemi élet új középkor 
születését éli, ma újra nagyok, tiszták, heroikusak és vallásosak aka
runk lenni. 

E vágyálmokban a nép is megjelen, mint aki még eleven kap
csolatban van Istennel, közösségi és egyéni élete valóságosan kap
csolódik a valláshoz. Túl misztikus elképzelésen, romantikus nép
szemléleten benne a hit és élet egysége megvan. tlö középkor a 
nép élete, ha kissé el is csökevényesedett. Nincs az életnek mozza
nata, melyet ne az isteni törvény tudata kísérne. Kötelességérzet és 
bűntudat, nem homályosult eh Egyéni élete is Istennel kapcsolatban 
nyer felhagasztalást, a mindennapi élet pedig hősiességet kívánó len
dületet. 

4. 
A középkor és az el nem romlott nép vallásossága az egyetlen 

orvosság. De melyik vallás ez? Mindenütt a dómépítő katolicizmusra 
mutatnak ezek az írók. Ha katolikus ember olvassa e sorokat, lehe
tetlen, hogy ne érezzen szívén átfutó borzongást a szentebb, hösibb 
élet közelségének a reményétől. Hiszen nem papok, hanem világi 
emberek, sőt nem is mindíg katolikusok hirdetik és dícsérik a kö
zépkor dómépítő hősi katolikus életét, és a modern kort minden örö
mével halálosan szomorúnak mondják a középkor imájával és böjt
jével szemben. Ma nem az aszkétákat és a remetéket sötétítik be, 
hanem a mi korunk léha és vigéc mennyországáról tépik le kímélet
lenül a leplet. Az ember szeretne felújjongani: itt a pillanat, ami
kor Krisztus szétszakadt köntösét a bűnbánó és mellverö népek ösz
szevarrják, megtérve a katolikus Egyház ölébe. Itt van a népek 
nagy megtérésének ünnepi pillanata. Itt állnak már dómjaink elött, 
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csak be kell lépniök . . . De a bekövetkezendő nagy csoda izgaimát 
lehűti az Egyház tartózkodása, amikor érthetetlenül nem jelenik meg 
a protestánsok úniós gyülésein. Miért nem megy? Hiszen az imával 
könyörgött egységet építette volna. S az Egyház nem ment ... Mert 
az Egyház nem mai gyermek, ő ismeri már ezeket a meakulpázó 
vallomásoka t. 

Igen itt állnak a dómjaink előtt. Csak be kell lépniök. Igen: be 
kell lépniök. Itt a baj! Az orosz Berdjajev és a magyar Németh 
László, bár csodálja a katolikus egyház életét, mégis egyház nélkül 
akar kereszténységet. Nem elég nekik az Egyház, még nagyobbat 
akarnak, szabadabbat, még gazdagabbat, hogy ahhoz ragaszkodjanak 
hüen és ünneplősen. Szent Bemát tüzét akarják és Szent Ferenc 
örömét, de egyről megfeledkeznek, hogy Szent Bemát nem lángolt 
volna, sem Szent Ferenc nem örvendezett volna soha a lélek őszinte 
meghódolása, az Egyház előtt meghajló alázata nélkül! 

Vállalják a próféta szerep előkelőségét, de nem a hívő lélek 
alázatát. Eljutnak a szép gondolatokig, de nem a tettekig. Eljutnak az 
irodalmi beismerések nagymondásáig, de nem a lélek néma és őszinte 
vallomásáig. Az Egyház nem elégíti ki a mai ember lelkét - mond
ják ök - túlságosan alacsony kunyhóba kényszerít be; a ma Egy
háza már nem a középkor dómja. Ez azonban csak szellemesen ki
gondolt álcázása a nemakarásnak, hogy ne követelje tőlük senki a 
cselekvést. Az Egyház mindíg ugyanaz: Krisztus alapítása, az embe
reket biztosan égbe vezető édesanya. Ez volt a középkorban, ez ma is. 
Nem az Egyház roskadt kunyhóvá, hanem a mi gőgünk dagadt szé
dületessé. Eppen azt nem akarják a kereszténységbő!, ami megtar
totta kereszténységnek a kereszténységet: az Egyházat. Nem ve
szik észre, hogy ugyanazt akarják újból kezdeni, amit most meg
ítélnek. Egyháznélküli 'ereszténységgel ugyanazt a folyamatot indí
tanák el újra, amit Luther 1517-ben elindított. Az emberi gőg újra 
meg akarja járni azt a kerülőútat, amit négyszázév óta folyton jár. 
Azért mert még mindíg nem mentek át a borzongó alázat tisztító
tüzén, hogy az Egyház ölébe hajtsák fejüket. Ezek még nem Isten 
rendelését látják az Egyházban, hanem pusztán emberi alkotást, ezért 
nem találtatnak méltóknak arra, hogy ami után sóvárognak, azt a ka
tolikus Egyházban ma elnyerjék: Ezért hallgat az Egyház a színpadi 
mellveregetések láttára. 

5. 

Azonban nekünk katolikusoknak Isten ujját kell abban látnunk, 
hogy az Egyház dómja előtt állnak, s ki tudja, Isten nem a mi imánk 
és főleg hősi példánk által akarja lelkükben a kellő alázatot megte
remteni és így őket bevezetni. Mit tegyen a katolikus ember, akit 
a korszellem lelkesít, s nem csak a saját lelke felszólítását érzi a 
munkára, hanem Krisztus óhaját is: ut unum sint, hogy eggyé le
gyenek? 
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Az egységmunka legfőbb parancsa: az egységet akkor műveljük 
leginkább, ha nem csak beszélünk róla. Ne legyünk áldozatai a mai 
kor csábításának, hogy propagandával akarjunk másokat meggyőzni. 
Nem a másvallásúak ócsárlása a feladatunk, mert az Egyház ezt leg
szigorúbban tiltja. Embert soha sem szabad gyűlölni. Nietzsche a 
maga gőgjében is igazat mondott: ha hódítani akartok, lássék meg 
rajtatok a megváltottak öröme. Paradoxon, de igaz, nem a szónokló, 
hanem az élettel hitet valló mártir Egyház győzött. Egység munka 
ez: legyünk igazán katolikusok. Leleményes, de nagyon igaz a gya
korta hallott mondás: a katolicizmus Nyugaton 1517-ig egyenes vonal
ban haladt Szent Pétertől. Itt szakadt le ebből a vonalból egy új 
ág: a protestantizmus és haladt más irányba. A szögszárak minél to
vább nyúlnak, annál jobban eltávolodnak egymástól. Ma már a pro
testantizmus és a katolicizmus olyan távol vannak egymástól, hogy 
semmiféle jóakarat nem kötheti össze hirtelen ugrással az 1517 óta 
széttartó. szárakat. Egyetlen járható út az egységhez, ha visszafelé 
tesszük meg az útat 1517-ig, a középkori ember dómokat építő hité
vel. Ott remélhetjük az őszinte találkozást. Protestánsok visszatérnek 
a kiinduláshoz, mi meg azok leszünk igazán, aminek lennünk kellene. 
ts ezt a találkozást annál is inkább remélhetjük, mivel a másik ol
dalon is a középkor hitét idézgetik. A válaszúton álló Európát a fel
ismerésből és irodalmi megtérésből tovább lendíteni csak a katolikus 
élet hősiessége tudja. 

6. 

Részleteiben két dologban domborodjék ki ami katolikusságunk: 
Egyházanyánk tekintélyének alázatos elfogadásában és kegyelemesz
közeinek, a szentségeknek nagy megbecsülésében. Ez a kettő, ami a 
hitújítók vallásából hiányzik s tette vallásukat minden javítási szán
dék ellenére is fa'kulttá. S ha a mai kor bírálói az emberi élet egész
ségének és hősiességének hiányát panaszolják, kényszerüljenek be
vallani, hogy az Egyházban mind a kettő duzzadó bőséggel forrásozik. 

Az Egyház ellen a meakulpázók legnagyobb kifogása, hogy az 
értelmet rabságba köti tanaival, erőszakot tesz a szíven, kiszáritja a 
lelket. Ezt a birálatot nem a buzgó katolikusokról mondhaják el, ha
nem azokról, akik csak hordozzák a katoli'kus nevet. A mi hitünk 
nem kerékbetörése az értelemnek, hanem csak elismerése annak, 
hogy lsten többet és jobban tud, a mindentudásával, mint mi a törpe 
és szóra'kozott elménkkel. S Istenilek van hatalma, hogy egy embert 
felruházzon az isteni csalhatatlanság tekintélyével a hit és erkölcs 
dolgában. Ez kisebb kerékbetörése az értelemnek, mint annak az el
hívése, hogy lsten minden embert, akikben a szenvedély és az ér
zelem uralkodik, s a változékonyságban a holddal versenyeznek, fel
ruházott volna az isteni csalhatatlansággaL Biztos kezű vezetőnk az 
Egyház ott ahová az emberi értelem el nem hatolhat, legfeljebb csak 
imbolygó mítoszokat, bizonytalan fantáziaképeket szülhet. Nagyon in
dokolt ami alázatos meghódolásunk. Gyakorlatban íszy fest: engedel-
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meskedem az Egyház parancsainak, ünnepnapok megülése, bőjt meg
tartása által. Elfogadom az Egyház irányítását a szellemi életben. Til
tott könyveket nem olvasok, nem hevülök olyan filozófiákért és nem 
turkálok olyan vallások írásaiban, a.melyek az Egyházra bízott kinyi
latkoztatással ellenkeznek. Az Egyház megköt, de a démont köti meg 
az emberben, amely ha felszabadul, azt kezdi újra, amit a liberaliz
mus tett és ami a bolsevizmusban virágzott ki: az emberi élet egész
ségének a tönkretételét. 

Az Egyház szentségeivel és kegyelem eszközeivel olyan erők és 
kincsek birtokában van, amelyek az embert egyszerre hőssé és bol
doggá teszik. Tudják a mai kor vezérei is, hogy a hősőket és a szen
teket az Egyház kerítésén belül kell keresni. Mutassuk meg tehát, 
hogy a hősi élet megéléséhez nem kell, és nem is lehet különb eszkö
zöket találni, mint amiket Jézus Krisztus rendelt és bízott az Egy
házra. Lelkünk igénye arra felé forduljon, ami az Egyházban több 
a puszta természeti vallásosságnál: a szentmiseáldozatba való bekap
csolódás, az Oltáriszentség vétele, a szentségek tisztelete. Ez~k az 
úr Jézus világban dolgozó kezei, földön járó lábai, miket a rövidlátó 
hitújítók levágtak és így tehetetlenné tették az Úr Jézust. Mi enged
jük dolgozni, hogy az őskeresztények hősi élete újulhasson meg bi
zonyságtételül a népek előtt! 

Ennek a hősi életnek hódító erejéről tett tanúságot a napjainkban 
élt Móricz Zsigmond. A szegedi Havi Boldogasszony búcsún a Fe
kete Mária körül hullámzó 40.000 alföldi katolikus forró áhitata 
annyira lenyűgözte, hogy őszintén bevallotta barátainak: nem hittem 
volna, hogy ekkora erő legyen a katolikusságban. A halál felé köze
ledő író ekkor találkozott a katolicizmussal s nem tudott tovább men
ni megilletődés nélkül. 

A mi feladatunk ez: megmutatni a válaszúton álló Európának, 
hogy akik irigylik Szent Bernát tüzes lángolását és kívánják Szent 
Ferenc ünneplő örömét, ennek a csak az Egyházban feltalálható, és 
ma is élő értéknek meghódoló alázat nélkül nem lehetnek részesei 
Másrésztami vídám alázatunk tegye kívánatossá és életszerűvé előt
tünk, és könnyítse meg nekik ezt a meghajlást. 

Kínos hasonlóság van 1918. és 43. között. A háború, mint Isten 
öldöklő angyala meglágyította az emberi szíveket; akik azt vélték. 
biztosan állnak a földön lelket rázóan tapasztalják, hogy nem a föld 
adja a rni biztonságunkat, hanem az ég. A föld csak a szemünket köti 
be a szakadék előtt. Akik azt hitték elég a hatalom, most a hősök sze
retetét és a szentek aszkézisét keresik a középkor tűnő dómjaiban. 
Isten ujja ez, amely az emberek homlokára írta sorsukat, hogy rá
eszméljenek isteni hivatásukra. Bennünk katolikusokban érzik az Is
ten népét és szorongó tekintettel néznek ránk. Remegjen meg a lel
künk a csodálatos titok sejtelmes felvillanásánál: Isten általunk pré
dikálja magát. Vigyázzunk, hogy a prédikáció rajtunk keresztül olyan 
legyen, hogy a népek és nemzetek válaszképen az Istent dícsérjék. 
Mert ha az Úristen prédikációja rajtunk keresztül nem sikerül, hívo--
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gatása a katolikus .Egyházba meghiúsul, ki tudja, az Úristennek mi
csoda új világszörnyüség ránkzúdításával kell a lelkekben a hit el
fogadására kész alázatot újból megteremteni, amely az embert úgy 
őrli meg, mint az oroszlán zsákmányát: az utolsó csontroppanásig. 

Fr. Anyos. 

Idézetek: 

2 

1 Németh László: Magyarság és Európa. 1935. 32. l. 
2 U. a. 31. l. 
3 Németh László: Kisebbségben. I. 365. l. tart. szerint. 
' Németh L.: Kisebbségben. I. 368. J. 
5 Sorsunk 1942. 553. 

-arról, hogy a város szélén 
csatornákon zenél az ég. -

Azott falak. Egymásra rámerednek. 
Havas eső mossa az éjtszakát. 
Dalolnak búsan az es(Scsatornák ... 

" .Holnap 'daluk talán halálra dermed: 

- Felül felhőket rikat valaki 
S hullunk, hullunk értetlen kék sötétbe. 
Hiába bújsz pirosba, feketébe, 
Lefojtott sikolyunkat csontig hallani. 

Hogy végigcsordulunk a szűk csatornán, 
Egymásba olvadun'k, széthullunk aztán ... 
Végzetes szelek, ha egyszer így sodorták. 

~lő fájdalmunkats halott álmaink 

Végül is csókkal a föld beissza mind. -
S tovább dalolnak búsan a csatornák. 

Fr. Attila. 
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A CODEX .J"IJBill CANOliiCI 
fereaees forrAsal 

A C. I. C. életbelépésének 1943-ban volt 25 éves jubile~ma. A fő-
iskola díszgyűléssei emlékezett meg erről. 

Szemelvény a Codex Juris Canonici ferences forrásaiból: 
I. könyv.: Altalános szabályokban szereplő ferences források. 
Az egyházjog törvénykönyvének kétféle forrása van. Az első az, 

aminek a létét köszönheti, tehát a törvényhozók. A második pedig, 
ahonnan a törvényhozó akaratát megismerhetjük, tehát elsődlegesen 
maga a törvény, és ezenkívül minden, ami adatot szolgáltatott a tör
vény létrejöttéhez. Tárgyunkat ez utóbbinak egy része alkotja, vagyis 
azokat a kánonokat akarjuk előkeresni, amelyek létrehozó akai kö
zött ferencesek kérésére kiadott pápai levelek, brévék, enciklikák, 
utasítások vagy kúriai döntések szerepelnek. 

Ilyen kánont a Codex öt könyvében összesen 99-t találunk, s a 
következőképpen oszlanak meg: 

Altalános szabályokban 3 kánon, 
a személyi jogban 44 kánon, 
a dologi jogban 50 kánon, 
a perjogban egy kánon sem, s 
a büntető jogban pedig 2 kánon található. 

Ehhez a 99 kánonhoz 85 forrás adott anyagot, mert egy forrás 
sokszor nemcsak egy kánonná! szerepel. Rendünk első helyen áll ezen 
a téren. Utánunk a benedekrendiek jönnek 68 forrással, a domonko
sok és karmeliták 18-al, a ciszterciek 17-el, a jezsuiták pedig 10-el. 
Forrásadó szerepünk teljes tárgyalása mostani kereteink között az 
anyag nagysága miatt lehetetlen, ezért csak az Altalános Szabályok 
három ferences forrású kánonját nézzük. 

Először a 10. kánon jegyzetei mutatnak ferences eredetet. A ká
non szövege ez: Leges respiciunt futura, non praeterita, nisi nomina
tim in eis de praeteritis caveatur. A törvények a jövőre szálnak, s 
nem a ~ultra, hacsak külön nem intézkedik erről a törvény. 

Ennek a kánonnak csaknem kizárólagos forrása a Corpus Iuris 
Canonici. A más kánonokban oly gyakran szereplő forrásak: pápai 
enciklikák, brévék, levelek, utasítások, leiratok közül itt csak kettő 
található. Az egyik a S. C. S. Officii (sectio de Indulg.) 1911. jan. 
20-án hozott döntése. A másik, a ferences eredetű pedig a S. C. de 
Indulg. 1893. jún. 21-én keltezett válaszirata Eugenius a Senogallia 
kapucinus szerzetesnek erre a kérdésére: vajjon a S. C. de Induig.
nek néhány hónappal előbb kiadott döntése1 vonatkoz:k-e a multra is, 
vagy csak a jövőt nézi?2 A kPrdéses kongregációs döntés pedig azt 
mondotta ki, hogy egyszerre csak egy harmadik rendbe lehet belépni. 
Aki a multban több harmadikrendnek. pl. a ferencesnek és domon-
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kosnak is a tagja volt, az mit tegyen? Ez a kérdése. Lehet-e tovább 
is előbbi állapotában, vagy válasszon egyet, s a többiból lépjen ki? 

A kétséget fe~keltő kongregációs döntés egyszerűen kimondotta a 
rendeletet, de a multról nem intézkedett. Eugenius a Senogallia he
lyes jogérzékkel észrevette, hogy a döntés természetéből következnie 
kell a visszaható erőnek is. Valóban, a S. Congregatio ezt utólagosan 
ki is mondotta: ha valaki a multban több hannadik rendnek volt a 
tagja, annak választania kell egyet, s csak annak a kötelékében ma
radhat meg. 

A kodex világosan kimondja: a törvény visszaható erejét külön 
ki kell emelni. Hogy ennek mennyiben forrása a most ismertetett 
kongregációs döntés, ahhoz látnunk kell a kánon többi forrásait is. 
Mi volt az Egyház joggyakorlata ebben a kérdésben a kódex előtt? 

A Corpus Iuris Canonici ide szóló részei, szinte szószerint meg
egyeznek a mai kánonnal.lgy döntött IX. Gergely3; VIII. Bonifác kü
lön is kiemelte pl. az egyházi javadalmak betöltésére hozott rende
letében annak a multra való vonatkozását;' V. Kelemen pedig a vien
nei zsinaton négy rendeleténél is egyenkint meghatározta, hogy a je
lenre, multra vagy a jövőre érvényesek.5 A következő, forrásként 
szereplő kongregációs döntés, a S. C. S. Officii (sectio de Indulg.) 
1911 jan. 20-án keltezett leirata már a legpontosabban rendezi érvé
nyessége határait. A búcsúnyerés idejének meghatározását hozza, 
·és kifejezetten vonatkoztatja azokra a búcsúkra is, amelyeket a mult
ban engedélyeztek, vagy pedig csak a jövőben fognak engedélyezni.6 

A 10. kánon rendelkezése pedig minden további vitának elejét 
veszi: ha a törvény nem mondja ki a visszahatást, akkor csak a jö-
vőben előforduló esetekre érvényes. . 

Ferences forrásra utal a 18 kánon is: Leges eccZesiasticae inteZZi
gendae sunt secundum propriam verbarum significationem in textu 
et contextu consideratam, quae si dubia et obscura manserit, ad Zocos 
codicis paraZeZZos, si quis sint, ad Zegis finem ac circumstantias et ad 
mentem Zegislatoris est recurrendum. Az egyházi törvényeket szavaik 
saját jelentése szerint kell érteni. Ha így kétséges vagy homályos ma
rad a jelentés, akkor, amennyiben vannak, a kódex párhuzamos he
lyeit kell megnézni, majd a törvény célját és körülményeit, végül 
pedig a törvényhozó akaratát. 

Ennek a kánonnak is, mint az előzőnek és a legtöbb általános tör
vénynek is, elsődleges forrása a Corpus Juris Canonici. Ezenkívül IV. 
Jenő pápa 1440. jún. 8. kelt levelében és a S. C. de Prop. Fide 1827. 
júl. 2-án kiadott utasításában találunk adatokat. Ez utóbbi a!ról szól, 
hogy a sziámi missziónáriusok és híveik nem követnek-e el hitetlenek
kel való tiltott vallási érintkezést, amikor a pogány papokkal talál
kozva, őket a vidék szokásos módján ülvözli:k. A kongregáció az üd
vözlési mód értelme szerint oldja meg a kérdést: polgári, vagy val
lási értelme van-e? Tehát secundum propriam significationem: saját 
értelme szerint kell venni, de a végleges ítéletalkotásnál a körülmé
nyek összefüggését is nézni kell. 7 
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A másik forrás, a ferenceseknek adott "Fide digna" apostoli levéi. 
történeti háttere pedig az, hogy 1440 táján egyes túlzó lelkipászto
raink a húsvéti szentáldozás idejét magára húsvétvasárnapra akarták 
korlátozni. Aki nem ezen a napon tesz eleget kötelezettségének, az 
súlyosan vétkezik, akkor is, ha egyélJként gyakori gyónó és áldozó. 
A pápa csodálkozik ezen az eljáráson és némi keserűséggel állapítja 
meg: "inimicus homo superseminavit zizania", ellenséges ember kon
kolyt hintett. Keserűségének volt alapja is, mert már megvolt a pon
tos egyházi rendelet: a szentségekhez való járulás ideje virágvasár· 
naptól fehérvasárnapig tart.8 

Hogy világosságot derítsen, nem egyszerűen "negative" felelt, 
hanem kifejtette a kérdést és Szent Agostont idézve ezt mondja: mi
vel az írás körülményei az igazság lényegét is meg szdkták világítani, 
azért nemcsak közvetlenül a dologra vonatkozó szavakat, hanem az 
előzőket és következőket is okosan kell értelmezni. Ezután megma
gyarázta a teljes egyházi rendeletet, a szavaik saját jelentése szerint: 
secundum proptiarn verborum significotionem, amint ma mondja a 
kóde x. 

A 18. kánon jelentősége első pillanatra beláthatatlan, s hogy a 
ferences eredetű forrásnak mekkora értéke van, az csak a Corpus 
Iuris Canonoci értelmezési. felfogásának vizsgálatából tűnik ki. 

IX. Gergely Decretaliumában a következőket olvashatjuk: a sza
vak értelmét okaikban kell keresni, mert a beszéd van alávetve a do
lognak s nem fordítva. Majd pedig: Nem a szó, hanem az értelem 
után kell mennünk, mert ha a szavakra figyelünk, elvész az igazság! 

Gratiánus Decretuma pedig határozottan !kijelenti: nem a szava
kat, hanem írójuk szándékát kell vizsgálnunk, mert nem a szándék 
szolgál a szónak, hanem a szó a szándéknak.10 

Az idézett helyek a mult és a jelen jogtudományának leglénye
gesebb különbözőségére mutatnak. Két ellentét van: a mens legisla
toris, a mult álláspontja és a mens legis, a mai jog előírása. 

Mens legislatoris: a törvényhozó szándéka, önmagában szubjek
tív és transcendens tényező, ingatag talaj a jogász számára. A tör
vényhozó akarata a törvényen kívül esik és más számára zárt, alanyi 
világ. Mégis, ha jogfilozófiai vizsgálódásokkal nézzük a kérdést, mel
lette kellene állást foglalnunk. Ugyanis a törvényhozó cél érdekében 
hozta a törvényt, s a törvény érvényesítésében ennek a célnak kel
lene megadni az irányt és a módot. A kérdést azonban gyakorlati ol
dalon kell megoldanunk, mégpedig úgy, hogy se a törvénytől, se a 
törvényhozó akaratától ne kelljen eltérnünk Ez csak úgy érhető el, 
ha az eg)rmagában álló ferences forrás álláspontjára helyezkedünk. 
Ugyanis, ha a törvényt szavai saját jelentéseszerint értelmezzük, és 
ezt tudja a törvényhozó is, akkor a törvényalkotásnál alkalmazkodni 
fog, hogy céljának pontosan és tökéletesen megfelelő szavakat hasz
náljon. Igy a jogász nyugodtan hagyatkezbatik a törvény szövegére. 
Ha azonban a törvényhozó akaratát kell keresnie, akkor minden 
egyes törvény mellé szükséges lenne még egy történeti munka is, 
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amely pontosan ismertetné a törvény létrejöttének okát, módját és 
minden körülményét. Pl. a mai kódex használata· meglehetösen ne
hézzé válna, mert ezideig keletkezése történetéről alig tudunk vala
mit. Mindössze egy kötet jelent meg a perjog előmunkálatairóL A finis 
Zegislatoris kutatása nem is lehet egészen jogszerű. A multban is a 
jogász szuverén müködése volt. A jogszabály keletkezésének meg 
nem ismerhetó történeti mozzanatai miatt, a törvényhozó akaratá
nak a keresése nem a jog értelmezése volt, hanem inkább a tovább 
fejlesztése. 

A mai a törvényértelmezés kimondottan okjektív alapra épít: 
mens legis, az ami le van fektetve. Ennek ~megoldásnak a forrása az 
egyházi joggyakorlatban példátlanul álló Fide Digna apostoli levél. A 
modern szemléletnek és a régi jogrendnek a gyökeres eltérése szük.
ségessé tette, hogy a mostani törvény sem hagyhatja figyelmen kívül 
a mens legislatoris-t. Az elsőség azonbanamens legis-é: intelligendae 
sunt secundum priopriam verbarum significationem és "ad mentem 
legislatoris" c~ak a legvégső esetben lehet fordulni: ha nincs párhu
zamos hely, ha ismeretlen és kétséges a törvény célja és hozásának 
körülményei.11 

Harmadik ferences forrású általános törvény a 65. kánon! Cum 
privilegia acquiruntur per communicationem in forma accessoria, 
augentur, imminuuntur vel amittuntur ipso facta, si forte augeantur, 
imminuantur vel cessent in principali privilegario; secus acquiruntur 
per communicationem in forma aeque principali.- Részesedés foly
tán és iárulékos alakban szerzett kiváltságok növekednek, csökken
nek vagy éppen. megszünnek, amint növekednek, csökkennek és 
megszünnek a kiváltságban elsődlegesen részesülőnél, egyébként vál
tozatlanok, habár részesedés útján, de egyenlően elsődlegesen szár
maznak. 

Ennek a kánonnak egyetlen forrása van: a S. C. de Indulg. 1893. 
jan. 31-én kiadott leirata Szent Ferenc harmadik rendjéről. Erre hí
vatlkozott a 10. kánon forrásainak tárgyalásánál Eugenius a Senogal
lia. A minket érdeklő kérdés így szól: "Lehet-e biztosnak tartanunk 
azt a véleményt, hogy miután a Rendtől pápai visszavonás által el
vették azokat a búcsúkat, amelyeket részesedés folytán élvezett, ezek
kel a többi, szintén részesedő rendek bizonyára élhetnek, hacsak nem 
szól a visszavonás kifejezetten róluk is.12 

A felelet tévesnek nevezte ezt a véleményt. A rendek egymás 
búcsúiban való részesedése kérdésében sok tisztázandó kérdés lehe
tett volna, s így annál jelentősebb, hogy csak ferences érdeklődés mu
tatkozott. A kódex ennek az alapján rendezte a kérdést nemcsak a 
búcsúkra, hanem minden kiváltságra is vonatkoztatva, amint azt a 
kánon szövegében olvashattuk. 

Igazság kedvéért, közbevetésképpen meg kell jegyeznünk, hogy a 
613. kánon mégegyszer rendezi ezt a kérdést, és a szerzetesektől el
vesz minden olyan kiváltságot, ami nincs benn a kódexben, vagy nem 
egyenesen kapta a szerzet és a jövőben kizár minden egymásközötti 
részesedést. 
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A Codex Iuris Canonoci első könyvében, az általános Szabályok
ban 86 kánon van, s csak háromnál találunk ferences forrást. Számra 
kevés, de ha megnézzük a többi forrást, nem maradunk el. Ugyanis 
ezeknek a kánonoknak általánosságuk miatt csa·knem kizárólagosan 
a Corpus Iuris Canonoci a források. Elvétve akad egy-egy pápai en
ciklika, breve, leirat, döntés, de a szerzetesek közül csak a domonko
sok szerepeinek a 17. kánon l. §-ában,13 sa sarutlan karmeliták a 75. 
kánonban.14 Ezenkívül pedig a Ferencrend a most tárgyalt három 
kánonnal. Nem kis jogérzékre mutat, hogy éppen a legegyetemesebb 
érvényű általános törvényekben jutottunk szerephez. Ahogy Ren
dünk más téren is az Egyház támasza lett, úgy a jogban ezekkel a 
kánonokkal az egyházjogi törvénykönyv alapjainak lerakásánál vet
tük ki részünket. 

P. Szörény. 

Jegyzetek: 

1 S. C. Indulg. Tertii Ordinis S. Francisci, 1893. jan. 31. ad. XVII. N. 5119. 
2 S. C. Indulg. Ordinis Minorum Capucinorum. 1893. jún. 21. ad I. N. 5120. 
3 C. 2, 13, X. de constitutionibus I. 2. 
4 C. 4, de officio legati I. 15, in VI. 
5 C. 2, de iudiciis, II. -, in Clem.; c. un. de sequestratione possessionum 

et fructuum. Il. 6. in Clem.; C. un. de probationibus II. 7. in Clem.; c. 1 .• de 
sententia excommunicationis, suspensionis et interdicti V. 10, in Clem. 

6 S. C. C. Off. (Sect. de Indulg.) 1911. jan. 26. N. 1290. 
7 S. C. de Prop. Fide. (C. P. pro Sin. - Cochinchin.) 1827. júl. 2. N, 4738. 
8 Eugenius IV. ep. "Fide digna". 1440. júl 8. N. 53. 
• C. 6, 8. X. de verbarum significatione, V. 40. 
1o C. ll, C. XXII. q. 5. 
11 V. ö.: Notter Anttal Emlékkönyv. 8. L: Dr. Baranyay Jusztin: A tör-

vényértelmezés alapproblémája a C. J. C.-ben. Bpest. 1941. 
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XI. Pius pápa a római kispapok egyik kihallgatásán ezt mondta: 
"A szemináriumi élet szellemét a missziós-gondolat felkarolása tük
rözi." 

Vizsgáljuk meg, miért nevezbette a szentatya a missziós gondo
latot a szemináriumok lelki ütöerének. Van-e abban valami alakító 
erő? Adhat-e valamit is a szeminátium a missziósgondolatnak? Kap-e 
ezért cserébe valamit? 

Hány és hány kispapnak kellene az Apostol szavaival bevalla
nia: Az Isten "engem anyám méhétől fogva kiválasztott és malasztja 
által meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem Fiát, hogy hirdessem 
a nemzetek között." (Gal. l, 15-16.) - A mondat második felét 
azonban szent Pál egyedül fejezné be, mert azt már nem merik hozzá
csatolni: "egyáltalán nem hallgattam testre és vérre ... " 

A szülők túlzott szeretete, önmagunk kényelmesen terpeszkedő, 
követelőző bálványa, mely csak a nagy "gondolatok"-ig enged el, de 
a legkisebb lépést sem teszi feléje, - nyomasztó ködként fojtja 
bimbóba a missziós hivatást. 

Egy másik csoport ezt az isteni hivást még meg sem hallotta. 
Nem sikerült áttörnie egy fénysugárnak sem a fölötte terjeszkedő sö
tétséget és így a lélek még nem fedezte föl a nagy isteni ajándékot. 

Itt van a szemináriumok első legfontosabb feladata: felébresz
teni, virágba szökkenteni a missziós hivatásokat. 

Olyan hamar kimondjuk magunk mentségére: a misszionáriu
sokat nem lehet verbuválni, azokat az Isten hívja. De arra már nem 
gondolunk, hogy hívását rendesen természetes úton juttatja el a vá
lasztottakhoz. Olyan kqrülmények közé állítja, olyan embereket ve
zet útjába, kik szinte megtestesült kinyilatkoztatásként dörgik fülébe 
az Isten hívását. 

A szemináriumok kertjében is sok-sok "isteni mag" szunnyado
zik. A missziós hívatás mint ismeretlen tudatalatti tartalom úgy irá
nyítja, szavaikat, tetteiket, úgy alakítja egyéniségüket, hogy talán 
már mindenkiből kikivánkozik a megjegyzés: "Ezt az Isten is misz
sziónáriusnak teremtette!" -csak az illető egyének nem látják meg 
azt magukban. Milyen hálásak lennének, ha levennénk szemünkről 
a hályogot és megmutatnánk nekik mennyei kincsüket. 

Ezt a szerepet kell vállalnia a szemináriumnak az isteni Gond
viselésben. A missziológiai előadásokon, a missziós gyűléseken sok
sok hályogot operálhat le, sok-sok lelket állíthat az egyenesbe, hogy 
aztán biztos lépteskkel indulhasson el isteni útján. 

Ezzel már nagyon sokat adott, szinte azt mondhatnánk: mindent. 
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Mert a hivatására, elhivatására ébredt ember már csodálatos telje
sítményekre képes magától is. De ha szívós, áldozatos, mindenre
kész munkaerejét ügyes kezek irányítják, sokkal hamarabb tud ered
ményt fölmutatni. Irányítgassa a szeminárium gondos édesanyaként 
az első tapogatozó lépteiket. 

Olyanok a friss hivatáshajtások, amilyennek Sz. Ferenc Atyán
kat mutatja be Chesterton: "Sok benne a jóakaratúlag értelmezett 
gyere~esség és akaratosság. Hirtelenül határozza el magát valamire 
és. hallgat vérmérsékletére. úgy indul el a misszióba, mint az isko
lásfiú, aki hazulról elszalad, mert hívja a tenger." 

Gyerekesség ... akaratosság ... óriási értékek, ha helyes tartal
mat kapnak, de anélkül ... 

Ezért kell a missziós-gondolat élénk ápolása, fejlesztése a szemi
náriumokba, mert az isteni Gondviselés nagy szerepet szánt neki a 
hivatások fölébresztésében és gondozásában. 

De van az éremnek egy másik oldala is, és erre célzott XI. Pius 
pápa, midőn a missziósgondolatot az emelkedettebb lelkület lecsapó
dásának mondotta. Nézzük csak meg, mit kap cserébe a szeminátium 
a missziósgondolat, a missziós hivatások ápolásáért. 

"A misszió a kereszténység idealizmusa." lgy értjük meg, hogy 
miért tud minden nagyobbra, szebbre törekvő lelket gondolkodóba 
ejteni s esetleg magába szédíteni. Nem hiszem, hogy lenne olyan 
kispap, kiben meg nem fordult volna ez a gondolat: a misszió az iga
zi munkaterület azok számára, kik az Istenért és a lelkekért sokat 
akarnak tenni. Hamar ki is csúszik a szánkon a bírálat: "Ez akar 
misszióba menni? Hiszen még erre sem képes ... " 

Ezzel már mi magunk azt állítjuk, hogy az lsten nem visz akár
milyen munkást töretlen ugarába. Krisztus ajkáról figyelmeztetve 
szállt el kétezer évvel ezelőtt a vészkiáltás: "Jaj nektek képmutató 
írástudók és farizeusok! - ma ezt mondaná: rossz missziónáriusok 
- mert körüljárjátok a tengert és szárazföldet, hogy egy pogányt 
zsidóvá (kereszténnyé) tegyetek, és midőn azzá lett, a gehenna fiává 
teszitek kétszerte inkább magatoknál." (Mt. 23, 15.) 

Nem, az Isten nem hív akárkit. Választottjaiban olyan értékek 
vannak, vagy rejlenek még, hogy azok többletet jelentenek a szemi
náriumok számára. 

N em mondom, hogy a kispapok szeme előtt fejlődő misszióná
rius igazi példaképe az lsten és a lelkek utáni rajongásnak. Hiszen ők 
is csak emberek; sokszor megrekednek a nagy elgondolásoknál; sok
szor lerángatják eszméjüket maguk mellé a porba; máskor pedig ne
vetséges utakon indulnak feléje ... Talán megkörnyékezi őket a hiú
ság ördöge is: "Lám, te mennyivel többet adsz, mint a társaid!" -
és talán lenézi a többi "kis törtetőt" kinek kisebb cél is elég. 

De mindez csak a forró, tisztuló hívatás mustjának felszínre do
bott szemétje. Alatta lassan-lassan tisztul a nemes bor. Csak félre 
kell tolnunk a szennyes réteget,. csak el kell tudnunk nézni a kisebb
nagyobb hibák fölött és akkor elgyönyörködhetünk az aprólékos kö-
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vetkeztességgel célratörő lelkükben. Csupa lendület, lángoló, munka
kedv az ifjú missziónárius. 

De a missziógondolat ápolása akkor is érték, ha történetesen 
egyetlen hivatás sem akad a szemináriumban, vagy ha a misszióba 
készülők nem tudnak jópéldájukkal semmi ellenszolgáltatást adni. A 
missziókkal való foglalkozás emelkedettebb légkört von a kispap 
köré. A hithirdetők áldozatos, önzetlen munkája nyitogatja, tágít
gatja szük.keblűségét. Megérti, hogy akkor is kell dolgoznia, ha nem 
kap érte semmit, ha munkájának semmi látszatja sincs. Ha teljesen 
észrevétlen marad ... A missziók tanulmányozásával elmélyül benne 
papi öntudata, egyházszeretete. :E:rzi, hogy nem lehet ennek a kemé
nyen küzdő Egyháznak here tagja. S keményebb munkaütembe kezd. 
Egyszóval "a kereszténység idealizmusa" húzza-vonzza s nem engedi, 
hogy középszerű legyen. 

"Ma senkinek sincs joga ahhoz, hogy középszerű legyen!" -
mondotta XII. Pius. De a kispapoknak azt hiszem ő is így bővítené 
ki: minden kispap ápolja a missziósgondolatot, hogy annak tüze, 
magnetizáló ereje kiemelje a középszerűségből. Mert nincs rútabb a 
világon a középszerű papnál! 

Fr. Töhötöm. 
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Az egyedül üdvözítö Egyház 

Csak a tárgyilagosságtól rettegő kislelkűség ítélheti üres szócsép
lésnek vagy ízléstelen kötekedésnek a különböző vallások érintkezési 
pontját képező kérdések jóindulatú megvitatását. 

. Amikor tehát Egyházunknak ezzel a nagyon is türelmetlennek 
látszó tanításával ismételten és ismételten előhozakodunk, akkor ko
rántsem akarjuk a közte és más keresztény egyházak között tátongó 
szakadéket még jobban mélyíteni. Ellenkezőleg. A fogalmak tisztázá
sával éppen az akadályok némiképi áthidalására törekszünk. Mert 
talán semmi sem teszi annyira gyülöletessé Egyházunkat mások sze
mében, mint éppen ennek a kérdésnek helytelen beállítása. Ez pedig 
-tudjuk jól- csak elfogultságot szül. 

Azért kérdésünk taglalását így csoportosítjuk: l. Mit akart az 
Egyház mondani, amikor magát "egyedül üdvözítőnek" nevezte? és 
2. Hogyan kell azt helyesen értelmeznünk? 

Mit akart az Egyház mondani? 
Mint minden vallás-rendszernek, úgy Egyházunknak is elsősor

ban az élet leggyakorlatibb kérdésében: az üdvösség dolgában kellett 
választ adnia. Mert az ember halhatatlan lelkében az örökkévalóság 
igényét hordozza. Es így a rendeltetésének, végcéljának és az oda
jutása lehetőségének problémája - míg kielégítően meg nem oldotta 
- állandóan gyötri. Mikor tehát Egyházunk életbeléptetésének már 
az elején kimondotta: "egy az összes hívek Egyetemes Egyháza, mely 
nélkül senki sem üdvözül" (IV. lateráni zsinat), mivoltának megfe
lelően csák ebben, az emberi életet alapvetően érintő kérdésben nyi
latkozott. Mindenesetre nem úgy, hogy a naívok határozottságával 
hittételként akarta volna előre megmondani, kik üdvözülnek és kik 
kárhoznak el. Csupán az üdvözülésnek egyedül helytálló mödjáról 
szólott. Előlegezve ez így hangzik: Krisztus Egyháza által üdvözül
het csak, aki üdvözül. 

Mert mit tesz üdvözülni? ... "Üdvözülni annyi, mint elnyerni az 
Istenben való teljes kegyelmi életközösséget." (Schütz.) 

Létünk ősforrása: a teremtő Isten ugyanis úgy határozott, hogy e 
földi élet után a vele való egyesülésben találjunk végkifejlődést és 
örök kielégülést. De Istennek, mint feltétlen urunknak joga van meg
szabni, mi úton-módon akarja magát nekünk egy örökkétartó élet
közőssi gre adni. Hiszen a merőben kegyként ajándékozott boldogság 
emberi méltóságunkon ejtene csorbát. 
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Azért egyszülött Fiának: a földre szállott második isteni Sze
mélynek közvetítésére utalta át az emberiség célbaseg_ítését. Végcé
lunkhoz tehát csak Krisztuson kersztül vezet az út. O maga is igy 
nyilatkozott: "tn vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut
hat az Atyához máskép, mint én általam." (Jn. 14, 6.) 

Krisztus azonban mindíg a földön nem maradhatván Egyházára 
bízta tisztét. Azzal ugyanis, hogy apostolait világszerte szétküldte a 
nemzetek tanítására, vezetésére és megszentelésére - az emberiség 
üdvözítésének eszközlésére -vallási szervezetet akart létesíteni. De 
olyan kimerítő· megbízatással, hogy e cél szolgálatában az kizárólagos 
legyen. 

Ha valahova el akarunk jutni, először az illető helység hollété
nek pontos ismeretével kell rendelkeznünk. Aztán az oda vezető he
lyes útról letérnünk nem szabad. Végül az út megtevéséhez szüksé
ges erőre kell szerttennünk. Mi sem természetesebb akkor, hogy vég
célunkhoz is csak úgy juthatunk el, ha a követelményeknek előze
tesen eleget teszünk. Vagyis élünk. az üdvösség eszközeivel: elfo
gadjuk a kinyilatkoztatást, megtartjuk Isten parancsait és használjuk 
minqazt, ami által megkapjuk az elesettségünket támogató kegyel
meket. 

Az Egyház mindenkori tevékenysége ezekhez az eszközökhöz 
mért tagozódást mutat. Mert az emberi lélek hármas alapigényének: 
az igazság szomjuhozásának, a boldogság epedésének és a tökéletessé 
levés óhajtásának megfelelően, szintén hármas eszközzel: a kinyilat
koztatott igazság hirdetésével, az erkölcsi törvények érvényre jutta
tásával és a kegyelmi eszközökkel történő megszenteléssel igyekszik 
feladatának eleget tenni. De e nagy felkészültség mellett fölösleges, 
sőt lehetetlen is, hogy az emberiség üdvözítésének célzatával még 
másik vallási intézmény is jogosan előhozakodhassék. Következés
képpen az üdvözülés lehetősége egyedül benne adódik. 

Eddig minden rendben volna. A nehézség ott kezdődik, hogy 
nemcsak egy egyház vallja magát krisztusinak. Ezek pedig már szá
zadok óta ádáz harcot vívnak egymás ellen, csakhogy kizárólagossá
gukat vagy legalább is egyenrangúságukat a másikkal elismertessék. 

Hogyan lehetünk akkor annyira bizonyosak a mienk eredetisé
gében? Honnan tudjuk, hogy ez az a kizárólagos, amelyre Krisztus 
Urunk gondolt? A hosszúra nyuló bizonygatás helyett röviden csak 
a krisztusi rendelkezés jegyeire utalhatunk, amelyek a valódiság 
megítélésére hivatottak. 

N em gyerekes önzésből tartjuk tehát Egyházunkat Krisztus igaz 
egyházának, hanem mert komoly érvekkel alátámasztva állíthatjuk, 
hogy az "egység", a "szentség", az "egyetemesség" és az "apostoliság" 
Krisztus adta jegyei csak az ö sajátja. Ezek egyenkint és együttvéve 
tökéletes módon egyedül Benne teljesülnek be. 

Rajta kívül hiába keressük például a hit, a kormányzat, vagy az 
istentisztelet egységét; sehol sem találjuk. Úgyszintén nem találjuk a 
tanokban, törvényekben megmutatkozó intézményi vagy a hívek 

27 



erkölcsein kiverödö egyéni szenség jeiét sem. Avagy melyik egyház 
dicsekedhetik egyetemességével? Történelmi és tapasztalati tény, 
hogy a római katolikus Egyház tagjainak kisebb-nagyobb számú 
képviselői a világ minden országában ott vannak. De főleg nem 
tudják mások kimutatni a tanaik és elöljáróik utódlásának apostoli 
eredetét és folytonosságát. Márpedig tudvalevő, hogy Krisztus az üd
vösségre vezető eszközök szolgáltatását az apostolokra és azok utó
daira bízta. Következésképen üdvözítő intézménynek csak azt fogad
hatjuk el, amelyik a krisztusi törülmetszettségét be tudja bizonyítani. 
"Egyedül üdvözítőnek" tehát azért mondjuk Egyházunkat, mert O 
bizonyul Krisztus egyedül igaz Egyházának. 

Másik kérdésünk: hogyan kell értelmeznünk az egyedül üdvö
zítő Egyházról szóló hittételt? 

Először is azt kell megállapítanunk, hogy mit értsünk Egyházon? 
Nagyhírű Schütz professzorunk meghatározása szerint: "az Egyház 
az a vallásos közület, mely Jézus Krisztus meghatalmazásából az idők 
végéig valósítja az emberek megszentelését, melynek tagjai a hit, a 
kegyelemeszközök és a törvényes felsöbbségek iránti hódolat által 
mint Krisztus titokzatos teste közösségben vannak egymással és Is
tennel." (Dogmatika: Il. 236 l.) 

Az Egyházban - alkotó elemei szerint - két mozzanatot külön
böztetünk meg. Az egyik az embereknek az az egybe tömörülése, 
amely a római pápa és a püspökök fősége alatt egy látható vallási 
társaságat képez. Ezt nevezzük az Egyház testének. Beletartozóknak 
pedig azokat mondjuk, akik készek tanainak igazsága mellett kül
söleg is hitet tenni és a római pápának fölöttük való joghatóságát el
ismerni. 

Ezzel szemben az Egyház lelkének azok - érzékeink alá nem 
eső, szellemi- egységét kell tartanunk, akiket az istenhitnek és is
tenszeretetnek benső kötelékei fűznek össze. Ide soroljuk mindazo
kat, akikben Krisztus üdvözítő kegyelme és igazsága megvan. Rövi
den: akik kegyelem állapotában élnek. 

Ezek előre bocsájtásával az "egyedül üdvözítő Egyház" fogalmá
nak értelmezése már nem fog oly kérlelhetetlenül szigorúnak hang-
zani. · 

a) A hittétel szerint az üdvözülés lehetősége csak azok elöl van 
elzárva, akik önhibájukból nem tartoznak az Egyház testéhez. Vagyis 
eleve nem üdvözülhetnek, akik - bár Krisztus "egyedül üdvözítő 
Egyházának" ismeretére eljutottak - bűnös hanyagságból elmulaszt
ják, hogy annak keretein belül részesei lehessenek Krisztus üdvözítő 
kegyelmének és igazságának. 

b) Ellenben az üdvözülés lehetősége adva van azok számára is, 
akik csak lelkileg tartoznak az Egyházhoz. lsten végtelen igazságossá
gával összeférhetetlen volna ugyanis, hogy valakit érdemtelen vol
tára való tekintet nélkül ítéljen kárhozatra. 

Bár igaz, hogy Krisztus az üdvözülés eszközeit Egyházára bízta 
és akik üdvözülnek, csak az Egyház által üdvözülnek, mégse korlá-
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tozta azokat annak látható határai közé annyira, hogy ezeken kívül 
nem érvényesülhetnének. Nincs tehát semmi akadálya annak, hogy 
az örök igazságokat szomjas lélekikel keresők vagy a Krisztus igaz 
Egyházától áthághatatlan akadállyal elzártak üdvözüljenek. Úgyszin
tén megértő jóindulattal kezeli lsten azok ügyét is, akik·a maguk té
ves vallási nézeteit jóhiszeműleg követve, Isten iránti szeretetbőllel
kiismeretesen igyekeznek hittételeik előírása szerint élni. 

Eszerint az "egyedül üdvözítő Egyház" határait a mindentudó 
Istenen kívül senki sem ismeri. 

Hogy tehát hittételünk szabatos értelmezését semmi ne gátolja, 
az Egyháznak fentebb hozott - kétségtelenül helyes meghatározása 
mellett - meg kell említenünk még az egyetemes Egyházról szóló 
felfogást is. Ez az Egyház kiterjesztett fogalmát jelenti. • 

Az Egyházba tartozóknak mondjuk ugyanis azokat is, akik jó
hiszemüleg társadalmi kötelékein kívül vannak ugyan, de lsten ke
gyelmében élnek. Az egyetemes Egyház fogalma azonban nem azo
nos a Luther féle láthatatlan Egyház fogalm;Ával, mert nem tagadja 
az Egyház látható, áttekinthető és kormányozható testületi jeHegét, 
sem nem tartja közömbösnek az üdvösség szempontjából az igazi 
Egyházhoz való külső hozzátartozást Viszont a tágabb értelemben 
vett Egyházba beleszámítjuk annak voltaképeni tagjain kívül azokat 
is, akik bár külsöleg nem tartoznak hozzája, mégis lélekben s öntu
datlanul hozzátartoznak. Az egyetemes Egyház tana tehát következe
tesen egyesíti az !,egyedül üdvözítő Egyház" elvét azzal az elvvel, 
amely szerint az is üdvözülhet, aki önhibáján kívül nem tagja az 
Egyháznak; hacsak tévedése jóhiszemű és megtartja Isten törvényeit. 

P. Aurél. 

Ha üdvözülni kívánsz és a mennyei dicsőségbe akarsz ;utni. sose 
keress bosszút, se földi elégtételt, mert a szentek öröksége az, hogy 
mindíg ;ót tegyenek és mindíg rosszat kap;anak cserébe. (Boldog 
Egyed.) 

29 



l l 
UT A HEGYEN AT 

Papi életünknek talán legegyetemesebb, átfogó problémája: az út 
a lélekhez. Törekvéseink a legnagyobb apostoli útba csúcsosulnak: 
lélektől a lélekig. A láthatókon túl tyujtózó érzékünk két örvény cso
dás világán ragad: - az ágostoni vágyakat érezzük meg benne: -
Deum et animam ... 

A szabadon engedett lélek szenvedélye ez a megfoghatatlan vi
lág; élvezettel vitetjük magunkat hullámain és - megnyugszunk 
benne. Lelkek között élünk; és a csendben tisztán halljuk a Tengerek 
hullámzását. Mélységek közt evezünk - bár csak a felszínen, de a 
lélek ösztöne a maga világába fordul: abyssum invocat - és ezért 
keressük az Örvényeket. Ezek nyitják meg a Mélységet. 

Örvények- a Nagy Lelkek. Szeretjük a Szenteket és a Hősöket. 
A Nagyok apostol-lelke megoldotta a mi kérdéseinket. Szellemüknek 
hódolunk és az apostolok útját keressük. 

Lélektől lélekig két ösvény vezet: az Országút és az út a Hegyen 
át. A lélekhez vezető út: a nagy paradoxon: a közeli, egyenes út" so
SEm talál rá. Az Országúton át porosan érkezünk a lélekhez. Es az 
megérzi: hiányzik belőlünk valami az ó világából: a Hegyek levegője. 
Ezt a Hegyen át menők hozzák magukkal. A Havasok Fiait valami 
csodálatos mély vonzás jellemzi: a Csend, Erő és a magasságok Viha
rai. - Sziklaormok ... tudják, hogy csúcsaik túl vannak a felhőkön 
és a napba csókolna·k. 

A humanizmus, filántrópia szociális szentimentalizmusa a lapá
lyos utakat járja. Ök is a lélekhez keresik az útat, de szívük nem 
bírja a kapaszkodót. Csak hegyeket ne! Mert a Hegyen ott van -
az Isten! 

lsten a Hegyen ... 
Az Isten végig ment a hegyeken: megjelent a Sinain, később a 

kafarnaumi dombon (Lk. 7. 1.), majd a Golgotán és Táboron is. Azóta 
járjuk a Hegyeket. 

A pap értéke: a hívek. Kiknek a papja? -ez a lelki értékmérő. 
- A pap és a Lélek között ott állnak a Hegyek, az út ezeken visz át. 
A Sinai hegy mögött: a Törvény Népe, a Boldogság-hegy mögött: az 
Erényé, a Kálvária tövében: a Véren Megváltottak és a Tábor körül: 
a Fehérruhások (Jel. 7. 9.). 

Isten H1V a Hegyre és ö KVLD a Hegyről a Lélekhez. 
A Mons Dei-re az Igazság, Szépség és Szentség egybefutó hár

masösvénye vezet. Ezek közül választ a lélek; s aszerint, mit válasz
tott, lesz a csúcson: tudós, müvész vagy szent. 

Egy neves lélekkutató szerint: a papi hivatás a világnézeti jelle
mek egyik alfaja, (természetesen: tisztán bölcseleti szempontból) s 
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lényege: a vallás értékeinek szolgálatában áll. "Mindamellett Isten 
felé, vonza!l'i, a, z.elkeket már nem specifikus papi hivatás, hanem a 
vallasos kivalosagoknak, a Szenteknek egyik lelki irányvonala". 
(Noszlopi: Világnézetek lélektana. 91.). 

A lélekhalászatra kiválasztott papság tehát csak Szent papság 
lehet; enélkü csak: "széplélek", esetleg: filozófus, vagy - kufár. 

Hogy az igazi Tudomány és Művészet útjai csak az Isten Hegyén 
át vezethetnek, ennek bizonyítása meghaladná adott kereteinket. 
Csupán a Szent útját keressük: lélektől a Lel'kekig. 

Az első lépés az úton: a VALASZT AS. Az Istenkeresők a Hegy 
Ösvényei szerint színezödnek Értökké, Érzökké és Szeretökké. - De 
mi a Választás végső gyökere? Az Én-e, vagy a Természet? 

A szentek gyakran "püs parentibus natus"-ok, de még gyakrab
ban nem azok. Viszont az örültek közül kb. 6-8°/o-nak szülei nagy 
tehetségű, lángeszű emberek. (Lombroso: Lángész és őrület. - 31.). 

Én így választok, mert így akarok választani. - Szabadakarat -
mondják. De igen gyakran azért választok így, mert egyáltalában 
képtelen vagyok valamit is választani. -Determináltság- mondják 
mások. 

És a teológia is mond valamit: (Schütz A. klasszikus felelete:) 
"A kinyilatkoztatás Isten-eszméjének fényénél nyilvánvaló, hogy 
minden ember, ... minden konkrét adottságával együtt ... Isten rész
letes elgondolásának műve. Ez ... nem más, mint kiválasztás és kül
dés abban az értelemben, hogy minden egyes embernek Isten jelöli 
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ki ebben az életben a helyét és szerepét ... Kiválaszt, predesztinál..." 
"Notam fac mihi viam, in qua arnhulern ... " (Ps. 142.) - imád

kozik Savonaróla küldetése kezdetén. A géniusz átérzi hivatását, de 
tudja, hogy a Választás nem az övé.- Mert senki semmehet fel a 
Hegyre, "hacsak az Atya ... nem vonzza őt" (Jn. 6, 44.), és "az ember 
semmit sem vehet magának, hacsak a mennyböl nem adatott neki". 
(Jn. 3, 27.). 

Az O Törvény is elválasztja a Szenteket a Néptől- és a Papok
tól is! "Aztán járj fel (t. i.: Mózes) Aronnal együtt (a hegyre), de a 
papok és a nép ... ne jöjjenek fel az Úrhoz". (Exod. 19, 24.). 

Én választok, de a Választás: csak Válasz:· felelet a H1VASRA.
a Hegyről. 

És ez a Hívás néha finom, lágy- nagy érzékkel kell figyelnünk, 
hogy meghalljuk, egy rámutatás csak: "János ... ránézvén Jézusra 
mondá: lme az Isten báránya. És hallá a két tanítvány, és- követék 
Jézust". (Jn. l, 35.) Néha maga a Hívó szól: Kövess engem! (u. o. 43.) 
S ha ez sem elég, a tarzusi Saulo'kat a damaszokuszi út villámai közt 
öleli magához a Szeretet . . . "mert Krisztus magához ragadott en
gem". (Fil. 3, 12.). 

Régi lengyel rege: a gyermeket születése percében megcsókolja 
a Múzsa. Akit homlokon csókol, az a szellem embere lesz, a jövő szó
nokai ajkukra kapják a csókot, akik pedig a kezükre, művészek lesz
nek vagy - tolvajok. A küldetés misztériuma megelőzi az Életet, 
messze előtte kezdődik. - Hivatás és kiválasztottság nem ugyanaz. 
Hivatunk, mert KIV ALASZT ATTUNK. 

"Már régen, tán a mintázó anyaméhben 
találkoztam aSzeretettel ... " (Mécs L.: Baráti szavak Aprilishoz.) 

Bernanos zsenije még messzebbre lát: "Jóval születésünk előtt az 
Úr találkozott velünk valahol Názáretben, Betlehemben, Galilea út
jain ... és a hely, idő, körülmények szerint hivatásunk megkapta kü
lönleges jellegét". (Egy falusi plébános naplója. - 196.) 

A különleges útra hivatottak külön választatnak ki: "lrjátok össze 
Izrael fiainak egész gyülekezetét . . . a húszesztendősektől fogva fel
felé, mindazokat, akik hadra alkalmasak". (Num. l, 1-3.). Földi har
cokra választatnak, de csak, mikor már "hadra alklmasak, húszeszten
dötöl felfelé". Örök választás szól azonban az oltártüzek szolgálatára: 
"A tűz szüntelen égjen az oltáron ... Ezt Aron fiai helyezzék oda ... 
Csak Lévi fiai szolgálj~nak nekem a sátorban". (Lev. 6, 12. Exod. 27, 
21. Num. 18, 23.). Az Orök Törvény nemcsak azoknak szól, akik hadra 
alkalmasak, hanem: "Számláld meg Lévi fiait az egyhónaposoktól 
felfelé". (Num. 3, 15.). - Ugyanígy a királyok, vezérek és próféták. 
(Pl. Sámson: Bir. 13, 1-5. Jeremiás: Jer. l, 5.). 

Lélektől lélekig ... Ez az apostoli út első fele: ad astra!: kiválasz
tás, hívás és a lélek törtetése felfelé. 

A töltekezés és az önsemmisítö kiteljesülés vágyával ér a lélek a 
Csúcsra. És paradox szenvedélye: befogadhatni a Végtelent, a kon-
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templációban elégül ki - kárpótlásképen. Itt nyílnak a Táborhegy 
misztikus világai. 

A J 6 önkiáradó természete önkéntelenül visz a Hegyról a lélek
hez lejtő KVLDET~S útjára. Az abundantia cordi~ túlfeszülő ereje 
misszionál. Minden beteljesített Hivatás: Küldetés is. - ts nem za
varhat meg a nagy Szemlélók "passzivitása", a legintenzívebb tölte
kezés nem lehet meg az timény továbbadása n-élkül. Ki sokakhoz, ki 
kevesekhez, de mindnyájan küldetünk. 

"Fölmenvén a hegyre, magához hívá, akiket akart ... ts rendele 
tizenkettőt, hogy vele legyenek és, hogy prédikálni küldje öket". (Mt. 
3, 13-14.). 

A Megdicsőülés percei rövidek. Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
lentről jöttünk és hogy a völgyben várnak ránk. A testbenjárók tör
vénye kötelez. Krisztust is kötelezte: "és visszament a sereghez ... " 
(Mt. 17, 14.). 

ts itt a Hegy Útjának nagy problémáj•a: 
A lélek gyökérszálai mohón kapaszkodnak a Csúcsok földjébe. 

Ez a föld, ez a levegő az ó világa. - És mélyen, ahol a gyökerek el
szakadna'k a földtől, mindíg fáj valami ... Akik hallgatták a Hegyek 
Csendjét, azoknak mindíg fáj a lapályok lármája. 

"tn csavargok, vág az éj hidegje, 
vagyok: halott világ vérző idegje, 
örök bolyongás, nyugtalan menés". 
Az éjf-éli vándor egy kolostor tövébe ér. Megállítja a Csend. Gon

dolkozik: 
"Bezörgessek? ... Ha most belép a lábam, 
besurran a bagolysírás utánam 
s ezernyi rém riasztja álmukat". 
De meg nem állhat, a Csönd nem az ó része. Meg aztán hiába is: 

neki mennie kell! ... 
"Aludjatok, Az tjben nincs oly álom, 
mely zaklatott lelkem lekösse. Bolygok, 
amíg a szép Hajnalt meg nem találom ... " (Mécs: t j féli vándor 

egy kolostor tövében.) 
A Küldöttek örök sorsát érezte meg az a ferences is, aki az egyik 

nagy magyar-apostolt köszöntötte: 
"Ernyedetlen küzdöd le a harcot, 
S, haszíved néha csendet is akar, 
Te a csendet soha meg nem hallod. 
Neked az út fölfelé visz egyre, 
Visszanézned sohasem lehet, 
Mert mész fölfelé magasságos Hegyre 
S viszed fogszontva a keresztedet". (P. Pelbárt: Mi vagy te ne

künk?) 
A Küldöttek kálváriáját járta a középkor nagy prófétája: Savo

naróla is; Tragédiája a misztikus költő és a közéleti férfiú mélységes 
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~llentétéböl fakad. Ennek a tragédiának örökszép imájában állított 
·emléket: 

"Békére és nyugalomra vágyódtam, de Te előtérbe toltál s fel
tártad előttem világosságodat. Ugy jártam, mint a pillangó, amely a 
fény után vágyódva, elégeti szárnyait . .tn is elégettem a szemlélödés 
.szárnyait. Uram, viharos tenge~e szálltam, hol·minden oldalról ellen
séges szelek fujnak ... Szeretném elérni a kikötőt, de nem találom az 
utat. Szeretném kipihenni magam s nincs nyughelyem, szeretnék 
csendben maradni és hallgatni, ·de nem tudok, mert Isten szava úgy 
ég bennem, mint a tűz, és ha nem mondom ki, elpusztítja a velőt 
csontjaimban. Igen, Uram, mert Te akarod, hogy a viharos tengeren 
hajózzam, legyen meg a Te akaratod!" (Misciattelli: Savonarola.) . 

.ts emiatt lesz a küldetés áldozattá: mert "m.inden áldozat lénye
ge: egy magában értékes formát azért szüntet meg az áldozat be
mutatója, hogy egy magasabbrendű érték éppen e megszűnés révén 
formát és létet nyerhessen". (Czike: A szentmise, mint műv. alkotás.) 

A búzamagot megőrlik . . . Csak a morzsa él, amely megszűnt 
liszt lenni. - Ez az áldozat . 

.ts most, elmélkedésünk végén még valamit: 

.tvezredeken át kerestünk valamit. Az elemekben, a Gondolat
ban és a misztériumokban: valami többet a Jeleknél ... az Istent. 
Tiberius császár alatt az Acs Fia fölvitt egy keresztet a Hegyre. -
Aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét és kövessen! (Mt. 16, 24.) 

.ts követtük. Pusztába, hegyekre, tűzbe és a keresztre. Mert az 
Acs Fiának Tűzön és Véren vitt át az útja. Megtanultuk csodálni a 
Keresztet . .ts csodáltuk tizenkét századon át. Hajlékot építettünk a 
megtalált Isten lábainál- a Hegyen. 

Tizenhárom század multával aztán jött a Koldus és kirabolt ben
nünket. Vallomásainkat eddig csak suttogni mertük; a Koldus vers
beszedte öket és elprédikálta a pacsírtáknak az útszélen. A lélek tu
dományát doktoraink titkosértelmű könyvekbe zárták; a Koldus fel
törte a pecséteket, kótát írt a sorok alá . . . Azóta csöndes estéken 
mindíg halljuk, hogy odalent az umbriai parasztok éneklik. - A Kol
dus ellopja Istenünket és levitte a völgybe. 

A táborhegyihajlékaka Hegyen voltak . .ts sokan voltak a Hiva
tottak, de kevesen a Választottak; nem jöhettek fel a Hegyre . .ts az 
Isten tizenhárom század multával is azt tette, amit valamikor Galileá
ban: visszament a sereghez. 

Ehhez egy alázatos gyermeklélek kellett, aki nem panaszolja fel 
az Istennek küldetését, aki nem sírja vissza a Csendet. Mert- és ez 
a Koldus titka: - Ferenc nem vesztette el a Csendet . .tnekelve, sine 
glossa megy "vissza a sereghez" az Istennel. Cellánk a test. A Koldus 
lelkében vitte a Hegy Csendjét.- Lehozta az Istent a völgybe. 

Valami prófétai volt abban az umbriai gyermekben, aki "a nagy 
Király követének", küldöttének mondta magát. - Pedig azon a 
reggelen még csak fölfelé ment a Hegyre ... 
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Ferenc küldetése volt: 
megtanítani a lelkeket a KVLDET:ES ELFOGADASARA. 
Mikor missziója végetér, Ferenc visszatér a Hegyre. 
Az Úszövetség hite volt: aki az Istent látja, meghal. 
ts egy őszi hajnaion Ferenc meglátta a Hegyen az Istent, - úgy, 

ahogy előtte soha, senki. - Ez volt a megkoronázás. 
Azután elbúcsúzott a Hegytől, megáldotta: "tg veled Isten He

gye, Szent Hegy, Mons coagulatus, Mons pinguis, Mons in quo bene
placitum est Deo habitarel ... " (Fioretti.) 

ts a Hegyet örökül hagyta ránk, emlékeztetőül: 
Völgyben kell járnunk, de az út- a HEGYEN AT- vezet. 

Az idézett munkákon kivfll: 

Gemelli: Franciskanizmus. 
Bognár: ltrtékelmélet. 
Chesterton: Assisi Szent Ferenc. 

Fr. Ubul. 

Dékány: Az értéktelt én karakterológiájának problematikája. (Atheneum. 
1932. 5-6. sz. 187. l) 
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K R l s z T u s 
helyzete a világmindenségben 

"Az Isten szellem.! aki áthat mindent! Sokfélekép nyilatkoztatta 
ki magát. A világ az u gondolata, a géniusz az Ö inspirációja ... De 
mindezen a megnyilatkozáson túl megnyilatkozott Krisztusban . . . A 
krisztusi lélek emberi, teremtett lélek. A krisztusi szív a véges élet 
organuma. De mindez a Verbumé, aki föllépett a világ színpadán, 
mint Istenember, az élet és dicsőség koszorújával. önmagában ki
alakította a legszebb lelket, felhangolta a legtökéletesebb müszert, a 
krisztusi szívet. Kifejlesztette a legfönségesebb életet" .1 l gy rajzolja 
elénk Ottokár püspök Krisztus alakját a Diadalmas Világnézetben. 

Valóban Kriszus a legszebb virágbaborulása, anyagbaöltözése az 
Istennek. 

Felmerül tehát előttünk a kérdés, vajjon e páratlan jelenségnek 
milyen a helyzete a világmindenségben? Hogyan lehetne az Isten
embernek alakját elhelyezni a világmindenségben? 

Mielőtt erre megfelelnénk, nézzük meg hogyan rétegeződik a 
Mindenség. A filozófia hogyan boncoita szét a lét változatos sokaságát. 

Az ontológiai vizsgálódások a világmindenségben több rendet 
födtek fei.2 

Az első az eszmei létrend. Ide tartoznak a lényegek, eszmék, 
számok, arányok, melyek valósan, önmagukban nem léteznek. Egy
szerűen vannak. s 

A lét második világa az értékrend. Az igazság, jóság, szépség és 
szentség tartománya. Az értékek sem léteznek valósan. Létmódjuk az 
érvényesség. 

A lét harmadik nagy tartománya a valósan létező dolgok vi
lága. A finoman distinguáló kutatás ezt is két tartományra osztotta, 
a tapasztalat és metafizikum rendjére. Mi azonban a dolgozat céljának 
megfelelően az általánosabb felosztást vesszük, mert sokkal egysze
rűbben és kézzelfoghatóbban tudjuk Krisztust a létezők közt általá
ban elhelyezni, mint az ontológiai vizsgálatok apró rétegeiben. 

Vizsgáljuk meg mármost, hogy a három léttartományban milyen 
helyzetet foglal el Krisztus? 

A gondolati rendben Krisztus abszolut primátussal bír. 
A lényegek, eszmék, vonatkozások, gondolatok Istenben lelik 

végső gyökerüket. Az isteni lényeg lehetséges utánzásai (possibiles 
imitationes). Ha az Isten nem léteznék, vagy nem gondolna rájuk, 
nem lennének. Krisztus, az Istenember alakja Istenben a legelső lé
nyeg, eszme, a legelső, akire az Atya gondolt, akit minden más lényeg 
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előtt elképzelt. De nemcsak elképzelte, hanem akarta is öröktől fogva 
e lényeg megvalósulását. 

Tehát Krisztus primátussal bír az isteni elgondolások és végzé
sek logikai, de nem időbeli sorrendJében. Az elsőszülött m.inden te
remtmények között. Ezt legelőször az ~leseszű Doktor tanította. 
Nagyszerű intuicióval látta meg szárnyaló tanítását. Atérezte, hogy 
Isten a Szeretet, lényege az önközlő jóság és termékenység. Elemezte 
Istent és Istenből, szeretetéböl, bölcsességéböl, akaratának az érték
sorrendet betartó rendezettségéből levezeti Krisztus feltétlen meg
testesülését. Gondolatmenete: 

lsten elsősorban és legtökéletesebben önmagát szereti. Az isteni 
tevékenységnek csa'k egy célja van, akár az isteni lényegen belül mű
ködik, a'kár kívülre hat, sajátmagának szeretet által történő megdi
csőítése. ~s mivel lsten elgondolása és akarata feltétlenül betartja az 
értékek sorrendj ét, elsősorban és mindenek előtt arra gondol és azt 
a'karja, aki öt a legtökéletesebben szeretni tudja.4 Ezért lsten először 
minden más előtt a megtestesült Istenre gondolt, öt kívánta és óhaj
totta. Az angyalokra, emberekre, a földre csak késöbb gondolt. Neki 
a legfontosabb Krisztus volt. Minden bűn, nyomor előtt Krisztus 
ragyogott fel, mint hajnali csillag, az lsten szemében. 

Miért? Azért, mert Krisztus az lsten örök célját a legtökéleteseb
ben tudta megvalósítani. ö az istenszeretés legforróbb vulkánja. Ö 
tudja Istent a legforróbban viszontszeretni, mert Isten és ember egy 
személyben. Mert Krisztus nemcsak a születés, hanem az értékességi 
rendben is a legelső. ~s mivel a legértékesebb, önmagából Istennek a 
legtöbbet tud adni. 

Igen Krisztus elsőszülöttségéből nemcsak hogy folyik, hanem 
ugyanazt jelenti, hogy Krisztus a legértékesebb. Azért beszélnünk 
kell Krisztus értékrendi primátusáról is. 

Krisztus helyzetéről az értékrenden tulajdonképen csak úgy be
szélhetünk, ha Krisztust, mint Istent szemléljük. Ugyanis az értékek 
létformája nem a valós léezés. Tehát a teremtett dolgok nem foglal
hatnak helyt az érvényesség létmódján fennálló értékrendben. A te
remtmény ugyanis nem maga az elvont jóság, szépség, stb., hanem, 
az elvont értékek bizonyosfokú megvalósulása. Tehát a teremtett dol
gok értékrendi helyzetéről szoros értelemben nem beszélhetünk. Vi
szont lstenéről tárgyalni kell, mert az értékek nem függetlenek az 
AbszolutumtóL Az értékrend gyökere, alapja az Abszolutum, akiben 
az értl.krend és a létezés teljesen egybevág.5 Isten a maradéktalan 
értékrend, maga a Logikum, az Igazság, Szépség és Szentség. Tehát 
Krisztus, mint Isten értékrendi helyzete az abszolut primátus. 

Ha Krisztust, mint embert nézzük, értékrendi helyzetéről nem 
beszélhetünk, mert mint ember sem nem elvont érték, sem nem ma
ga az értékrend, hanem az értékek bizonyosfokú testbeöltözése. 

Tehát az értékrendi vizsgálat a valós világba· vezet bennünket. 
Hogyan állíthatjuk be Krisztust a valósan létezők közé? 

Először nézzük Krisztus és a teremtmények viszonyát. 
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Itt két szempont kinálkozik: 
Ha a létezöket az értékek fényénél, az értékvilágra vonatkoztatva 

vizsgáljuk, akkor Krisztus abszolut primátussal bír a létezők között. 
Vagyis Krisztus, mint ember az értékek legtökéletesebb megvalósu
lása. Benne szökkentek az értékek a legtökéletesebben szárba. Krisz
tus az összes teremtmények közt a legbölcsebb, legszebb, legjobb, leg
szentebb, kegyelemben leggazdagabb. 

Ha pedig a létezőket önmagukban vizsgáljuk, akkor Krisztus 
helyzete a létezök közt az abszolut központiság. 

Mit jelent központnak lenni? Egy hasonlattal világítsuk meg. Pl. 
ha egy király tiszteletére rendeznek valamilyen ünnepséget, az ünnep 
középpontja az uralkodó. Minden érette van ... Minden öt szolgálja. 
A muzsika, a szolgák, hódolók serege. Tehát a központiság azt je
lenti, hogy minden a központban álló személyért van. 

Krisztus a mindenség központja, minden érte van és érte lett. 
Mert az értékrendi megfontolás azt mondja: "Hogy minden alsóbb
rendű lét a felsöbbért van!"6 Krisztus a lét csúcsa, a valóság kitel
jesedése. Tehát minden Krisztusért van, Krisztus pedig az Istenért. 

Hogyan kell Krisztus Király központiságát felfogni? 
Krisztusért van először az öntudatlan lét. 
Az anyagvilág, az érző állatok mind azért lettek, hogy az Ige 

testet ölthessen. Mert az észnélküli világ keret, alap, lépcsózet az 
emberi természet számára. Az ember csa'k akkor élhet, ha a szerves 
ésszervetlen világ anyagából táplálkozni tud. Testbe rejtett szelleme 
csak akkor bontakozhat ki, ha az érzéki világ lépcsőzetén eljuthat a 
lényegek és Isten megismerésére. Az öntudatnélküli világ rétegező
dése az emberi természetet szolgálja, azt a természetet, melyet az Ige 
csodás módon személyes egységébe felvett. Ezért minden észnélküli 
lény Krisztusért van, hogy megtestesülhessen. 

De az anyagvilág nemcsak így szolgálja az Istenembert. Érette 
van továbbá azért is, hogy öntudat nélkül is dicsérje Ot és imádja a 
mindenség legtökéletesebb Példaképét és Királyát. 

Ha az esztelen lét Krisztusért van, mennyivel inkább a szellem
mel rendelkező ember. Az animal rationalét érte teremtette az Isten, 
hogy Krisztus ember lehessen, me~esülhessen. N em Krisztusnak 
kellett az első embemek lennie, mert O az emberiség Királya. Király 
pedig csak az lehet, akinek van birodalma. Igen, érette van az emberi 
természet, hogy O azt felvehesse. Mert, ha Isten elhatározta, hogy 
testet ölt, akkor csak az emberre gondolhatott isteni méltósága miatt, 
mert az ember az anyagvilág csúcsa, kiteljesedése és a szellemvilág 
kezdete. 

De érte vagyunk azért is, hogy imádjuk megtestesült Istenünket. 
Hogy létünkkel, nyelvünkkel, szabadakaratunkkal magasztaljuk Ot. 
De legfőképp azért, hogy örök mintaképünket magunkban kiala
kítsuk, hogy alter krisztusok legyünk, akik elmondhatják magukról: 
":€lek én, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem!"7 Azért 
élünk, hogy krisztussá alakulva elérjük az Istenembert. Mert ha Ot 
elértük, megtaláltuk az Istent, a lét célját. 
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De nemcsak az emberek, hanem a teljesen szellemi lények, az 
angyalok· is Krisztusért vannak. Az emberek, angyalok azért teremt- ; 
tettek, hogy Krisztusnak királyi udvara, kísérete, országa legyenek. 
Azért hivattak elő a semmi feneketlen mélységéböl, hogy Kristztust 
öntudattal, szeretettel szolgálják, alattvalói szeretettel, boldogsággal 
lángoljanak érte. 

Az angyalok azért élik szellemi létüket, az emberek keblében 
azért dobog a szív,' hogy ök képezzék Krisztus birodalmának az elit
jét. Azért vagyunk, hogy az ö népe lehessünk, ahol gyakorolja hatal
mát, királyi uralmát, ahol kormányozhat min:ket, törvényt adhat ne
künk, jót tehet velünk, szeretetének melegével eláraszthat bennünket. 

Igen mindnyájan Krisztusért, az eucharisztikus Királyért va
gyunk. Mondhatjuk, hogy minden az Oltáriszentségért van. A fehér 
Kenyér középpontja a mindenségnek és a mi életünknek. Idevezet 
Duns Scotus nagyszerű meglátása. A ferences szeretet, akarat-elviség, 
melyböl Scotus okoskedása kiindult, megtalálta az élet, az emberi fej
lődés és ívelés centrumát: az Oltáriszentséget. Igen a ferences szellem 
középpontja a tabernákulum Királya. 

Láttuk, hogy mindnyájan Krisztusért vagyunk és nem O miéret
tünk! Nem azért lett ember, mert a teremtmény tévedett, kisiklott. 
Eljött volna közénk, ha sosem bomlik meg a szentség és az eredeti 
boldog állapot ö'Sszhangja. L~szállt volna az égből akkor is, ha Adám
ban sosem vétkezett volna az emberiség. De nemcsak közénk jött vol
na, hanem velünk is maradt volna mindvégig, az Oltáriszentséget is 
megalapította volna, ami boldogságunk és eledelünk lett volna akkor 
is, ha a bűnbeesés elmaradása miatt nem szorultunk volna rá ily cso
dás erösítöre. Krisztus Király mindenféleképen Emmanuellett volna, 
hogy legyen a földnek, az emberiségnek tökéletes imádó, hálaadó 
és kérő áldozata. 

Krisztus megtestesülése, vagyis a legnagyobb jó, "summum bo
num",8 mint Scotus mondja, nem függhet a legnagyobb rossz.tól, a 
bűntől. Az emberi természet felvételének elsődleges célja nem lehe
tett a megváltás, a bűn mocsarából való kiszabadítás. 

Krisztusnak el kellett jönnie, mert O uralkodásra termett. O a 
világmindenség legnemesebb alakja, közepe, megvalósult értékvilág. 
Ez a hatalmas, elbűvölő jelenség nem fü~ghet semmiféle esetlegesség
től. Az lehetetlenség, hogy ha Adám nem vétkezett volna, Krisztus 
csak örökké vértelen gondolat maradt volna. Lehetetlenség, hogy a 
bűnnek köszönhetjük Krisztust. 

Nem, neki meg kellett volna testesülnie, mert az Atya először 
reá gondolt, minden más előtt először Ot akarta, Ot a legszentebbet, 
a legbölcsebbet, a mindenség középpontját. Krisztus bűnünk nélkül 
is királyunk lett volna, mert Krisztus tudja Istent a legforróbban sze
retni, a legtökéletesebben megdicsőíteni. 

Igen, Krisztus az Istenért van. Éspedig kétféleképen. 
Istenért van miérettünk! O a nagy és egyetlen Mediator. Mint 

Főpap, mely a közvetítés egyik fontos mozzanata, helyettünk a leg-

39 



tökéletesebb dicsőítő, hálaadó, engesztelő és kérő áldozatot mutat,Wa 
be Istennek. 

j)e nemcsak áldoz helyettünk, hanem a teremtett világ hódo
latát Isten trónja elé viszi. Imáinkat, jócselekedeteinket bemutatja az 
Atyának. Szükségleteinket a Végtelen előtt képviseli. A mi hódola
tunkat, mellyel Krisztus Királyt magasztaljuk, imádjuk az Atyának 
nyujtja és adja jóillatú áldozatul. 

Krisztus azonban az lstenért van nemcsak miérettünk, hanem 
magáért az Istenért is! Mert már mint sokszor mondottuk, Istennek 
legfőbb célja saját magának mások által való szeretése, és megdicsőí
tése. Istent pedig a legtökéletesebben a megtestesült Ige szereti és 
imádja. 

Igy a világmindenség csodásan tagozódik. 
Krisztus az eszmei és értékrend elseje. A világmindenség köz- · 

pontja. Minden őérette lett. O pedig az Istenért! Krisztus a nagy 
Közvetítő és Istenimádó. Az Atya legszebb gondolata, a szeretet 
csodás virágbaborulása. Azért illatozik, hogy a legforróbban sze
resse az Istent. Krisztus Király a miénk és mi az övéi vagyunk. 
Mindnyájan neki élünk. Regem, cui omnia vivunt, venite adoremus! 
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A szenvedés értéke és értelme 
(Trialog két részben.) 

II. R~SZ.* 

EXNOVICIUS: Kissé elfáradtam, de egyben megkönnyebbülve 
köszönöm meg a bölcseleti eligazítást. Ez a megoldás leveszi a nyűgöt 
rólunk, mely ólomsúlyként nehezedett lelkünkre, s rövidlátó kislelkű
ségbe hajszolt. Ezzel is sokat elértünk: uralmat nyertünk a szenved.és 
fölött, ezután nem leszünk robotos aláv~tettjei, hanem célunk szal
gálatába tudjuk állítani! 

FILOZÚFUS: Sén még hozzáteszem: a keresztnél kiderül majd! 
Valahol olvastam, hogy, ha Genfből a Mont Saleve hegyremegy a 
turista, kereszthez ér, mely a hegy szé1én áll és messze betekint a 
Rhone völgyébe. ~pen itt van a gyakori ködnek magaslati határa is, 
különösen hűvösebb napokon igen sűrű szokott lenni. Egyik turista 
épen Hyenkor tartott fel a hegyre. Útközben odavaló földművessei 
találkozott, s panaszkodott neki, hogy nem tud a ködből kikerülni. 
Emberünk azonban így felelt: Csak tessék felmenni a keresztig, a 
keresztnél kiderül! 

Utasunk jó kedvvel és új reménységgel folytatta útját egészen a 
keresztig, gyönyörű kép tárult itt elébe: Lábainál a vidék, Genf vá
rosa, a tó, a Rohne síksága-s felettük, mint hatalmas tenger, a köd
fátyol. A keresztnél pedig ragyogott a nap felhőtlen pompájában! 
Eddig mi is az értelem pislogó zsarátnoka mellett vakoskodtunk a 
szenvedés útján, hallgassuk meg most, mit szól a teológia kérdésünk
höz?! Biztosan elvezet a kereszthez, s a keresztnél nekünk is 'ki
derül! 

TEOLOGUS: A hittudomány berkeiben kegyelemtől átizzított 
lelkünk a szenvedésből megtanulja az élet legnagyobb titkát: a sze
retetet. 

FILOZOFUS: Valóban mennyivel más az, amit te mondasz: míg 
a bölcselet csak értelmezést, magyarázatot nyujt, addig a melegséget 
és életszerűséget a kegyelmi légkörrel áthatott hittudomány adja. 

TEOLOGUS: A szenvedés lsten gondviselő szeretetének javunkat 
célzó rendelkezése. A lélek hűségének, erkölcsi erősségének próbára
tétele alkalom Krisztus követésére a keresztúton. A végső ·kibontako
zás a szeretet diadala lesz, de míg oda jutunk, át kell mennünk a 
szenvedés tüzpróbáján! 

EXNOVICIUS: Mi homályosította el azt a szeretetet, mely tagad
hatatlan, hogy ragyogott napként már az ember teremtésekor, s most 
csak halvány lidérc örök boldogságunk reményében?! 

TEOLOGUS: A bűn által jött a halál és csatlósai, a nyomor és 
szenvedés. 

* Az első rész az előző számban jelent meg. 
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FILOZOFUS: Háború, versengések, gyűlölségek, kártételek, be
tegségek, társadalmi igazságtalanságok, bűnös kötelességmulasztások 
valóban nem természeti adományok, hanem az emberek bűnének kö
vetkezményei, tényleg a bűn .büntetése, mely Isten gondviselö tevé
kenysége! 

EXNOVICIUS: Mégis, ha büntetés jellegű, akkor ezen a ponton 
hogy mentjük át a szeretetet? 

TEOLOGUS: Az előbb már említettem: a szeretet nem dédel
getés, hanem őszinte jóakarat, mely a legjobbat akarja nekünk! 

EXNOVICIUS: De a seb fáj, a könny keserű, s az ember érzi és 
nyögi a szenvedést! 

TEOLOGUS: Az lsten nem akarja, hogy ne rendüljünk meg, 
'hogy a szomorúságnak árnya se lebbenjen el fölöttünk. Mi emberek, 
bűnös emberek vagyunk, komollyá akar tenni bennünket, kiábrándí
tani ebből az élvezetekbe merült világból! 

Minden müvésznek megvan a maga eszköze, s hatása, megvan 
vésője, kalapácsa, megvan tüze, sava. lgy a lelkekre, azok megolvasz
tására, azok isteni formába való megöntésére s Istennel való össze
foncsorozására más sav, mint a szenvedés könnye, más tűz, mint a 
kínok heve nem volt! (Prohászka ö. M. 19, 90.). 

FILOZOFUS: Most már értem, hogy a legnagyobb szeretetnek 
szenvedö szeretetté kell válnia s hogy a köteléknek, mely lel'ket Is
tenhez fűz, nem a mester babérkoronájának, nem a csodatevő pró
féta pálmaágának, hanem a szenvedö Megváltó töviskoronájának 
kellett lennie! 

TEOLOGUS: Ha tehát az emberiség most a világháború nagy ke
resztjére felfeszítteti'k, nem elég csak nemzeti önérzetről s hősiesség
ről beszélnünk, hanem a mélybe kellleszállnunk s bűnösségünk tuda
tára, bűnhődésünk tragikumára kell ébrednünk. El kell mondanunk 
a prófétával: "Vétkeztünk, istentelenül cselekedtünk, gonoszul visel
tük magunkat, Urunk, Istenünk, minden igazságod ellen! Forduljon 
el a te haragod mirólunk". (Bar~2, 12.). 

EXNOVICIUS: A bűnért büntetés jár. Aki bűnét érzi, az az élet 
szenvedéseiben, de főleg az ilyen nagy világkeresztben, melyre nem
zetek vannak fölszegezve, büntetést lát s ezen a fölfogáson nem bot
ránkozik. Az a nagy Isten olyan nagy, s az a kis ember oly bűnös, 
hogy a világ nagy szenvedéseiben okvetlenül bűneinek lerovását kell 
látnia! (Prohászka ö. M. 19, 87.). 

FILOZOFUS: Ehhez a keresztviseléshez azonban föl kell szerelni 
magunkat az erény fegyverzetével, hogy úgy tudjunk szenvedni, mint 
Krisztus. Bűnbánó lelkülettel, alázattal, kitartással, s a türelem ke
mény acéljával. Alázatunkban némulion el a panaszos siránkozás az 
Isten fölsége előtt! 

TEOLOGUS: Amit érteni e rettenetes érthetetlenségböl, az végre 
is az, hogy az ember szívvel, lélekkel megsóhajtja azt a világot, mely
ben több igazság, több jóság, több szépség és szentség van, mint a 
jelenvalóban, s hogy elszántan ki is indul e jobb, e szebb világnak 
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úgy önmagában, mint embertársaiban való kialakítá$ára. Vallásossá
gunk s erkölcsösségünk, hitünk s szeretetünk kötelez erre! (Prohászka 
0. M. 10, 287.). 

EXNOVICIUS: Valóban, mennyi erénnyel gazdagítja lelkünket 
·a keresztényi szenvedés! 

TEOLOGUS: De so:kkal mélyebbre nyúlnak az emberi szenvedés 
megoldásának gyökerei, minthogy azt jámborkodó, ideig-óráig meg
nyugtató szép szavaknak tartsuk! Krisztus megváltó szenvedése ma
gasztosította drágagyönggyé könnyeinket! Ha a könny az utca, a vi
lág porába esik, sár lesz belőle, ha az lsten oltárára hull, drágagyöngy 
lesz! "Ha Vt"'le együtt szenvedünk, vele együtt meg is dicsőülünk!" 
(Róm. 8, 17.). 

FILOZOFUS: Aki azt kérdi, hogy túri meg lsten a fájdalmat, 
szenvedést, hogy fér az össze irgalmas szeretetével, annak azt mon
dom: tedd meg az utat az Olajfák hegyétől a Golgotáig, a hegy vér
illatos pora, az olajfá'k napsütötte lehellete majd válaszol neked: bele 
énekli szívedbe a jó diadalát, sa rossznak végleges szolgává-gyűrését 
a krisztusi szívnek ebben az egyszavú történetében: megváltottalak! 

EXNOVICIUS: Valóban, a rongyot is egészen porrá darálják, 
mielőtt hófehér papír készülne belőle, hogy költeményt, himnuszt ír
janak rá, épúgy emberi lelkünknek is az utolsóig porrá kell zúzódnia 
az Isten előtt a szenvedés és áldozat malmaiban, hogy a lélek tiszta 
lapjai kerülhessenek belőle, amelyre ráleheli az úr saját képét. Fön
séges szerepe ez a szenvedésnek lelkünk javára!! 

TEOLOGUS: Avilai Szent János is azt mondja: egy Deo gratias 
a szenvedésben többet ér, mint ezer az örömben! Ebben már több 
van, mint egyszerű értelmezés s a változhatatlanba való beletörődés! 
ez már lelkület, mely kívántatja velünk a szenvedést!! 

EXNOVICIUS: De mégis nehéz kérdés marad: lehet az áldoza
tot, a szenvedést szeretni?! 

FILOZOFUS: Emberi természetünk minden porcikája irtózik, 
húzódozik tőle! Szent Pál is azt mondja: hogy a szenvedést szeretni 
botrány és ostobaság! 

TEOLOGUS: Nem lehet a szenvedést szeretni önmagáért, ez 
biztos! így a szentek, a vértanuk sem szerették, ez rút eltorzítás, ki
tekert ·lelkület lenne! De az Istent s a halhatatlan lelkeket, ember
testvéreimet lehet úgy szeretni, hogy ez a szeretetben minden áldo
zatra, szinte emberfeletti áldozatra képesítsen! Csakhogy ahhoz ke
resztény, mélyen keresztény, rkrisztusi lélek kelf! 

"Szerelmeseim, ne ütközze~ek meg az égető szomorúságon, mely 
a ti kipróbálástokra van rajtatok, mintha valami új dolog történne 
veletek, hanem örvendjetek, ha Krisztus szenvedéseiben részt vehet
tek, hogy az ö dicsőségének kinyilatkoztatásában is vígadva örven
dezzetek". (1. Pét. 4, 12. és az egész fejezet!) Szent Péter. apostol sza
vai ezek, szentírási szavak, isteni szózat! (V. ö. I. Pét. 2, 12. Mt. 5, 
10. Csel. 5, 41. Róm. 5, 3. 12, 12. Jak. l, 2.) Ha valakik így és ezért 
szereti a szenvedést, az nem a természetnek, az a kegyelemnek irá
nyában jár, nem az elkeseredésnek, világfájdalomnak, pesszimizmus-
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nak árnyalata, hanem természetfölötti beállítás és akarás! Igazi tisz
teletreméltó lelkiállapot, melyre szert tehet az egyszerű tudatlan 
ember is. A lelki fölényhez csak az örök célnak erős szembevétele 
kell, s a nagy keresztény igazságok szerint beállított élet! 

Ha valaki átértette az isteni Megváltó gondolatát, ha felértette, 
hogy a szenvedés dicsőséget varázsol ránk, meghajtja fejét és azt 
mondja: ez a legnagyobb bölcseség a kereszténységben! Isten ereje 
és bölcsesége bennünk. Isten ereje, mert az Isten akarata, Isten böl
csesége, mert ö tud a rosszból, bajból és szenvedésből is értéket 
csiholni. A Megváltás logikája ez, van benne észszerűség, kegyelem, 
de főkép szeretet! Túlcsorduló szeretet! Mással én nem tudom meg
magyarázni a kereszt titkát. Márcsak azért sem, mert Isten előtt is 
csak az a szenvedés értékes, melyet szeretetből viselünk el, s igazán 
hősies, vértanui szenvedésre is csak ez képesít! Ahol nincs szeretet, 
ott gyilkos a szenvedés, ahol szeretet van, ott édes gyümölcsöt terem! 

Legalább is ezt tanultam Rendünk legnagyobb szentjeitől, elsö
sorban szeráfi Atyánktól: ki mikor a szeretet ájtatos hevében átszel
lernülve imádkozott Alvemán, az Isten bizalmas közelségébe jutott 
és a legnagyobbat akarná t&le kérni, amit csak kérhetett. Mégsem 
kérte, hogy ebben a túlcsorduló szeretetextázisban ragadtassen az ég
be, hogy angyalokkal hozsannázva, dallamos lelke Isten örökké dí
csérhesse, szenvedést kért, a Megváltó szenvedésének átélését, Krisz
tus sebeit. S ez volt benne a szeretet diadala: A MEGVALTO SZEN
VEDÉS!! 

P. Illés. 

Senki sem juthat az Isten ismeretére és megértésére, hacsak nem 
a. szent alázatosság erénye által: a magasba vivő legegyenesebb út 
ugyanis az, melyen lefelé megyünk. (Boldog Egyed.) 
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Egy-egy fa még csoda fehér, 

De a másik fekete; 
Itt még havaz, de ott túl már: 

Hull az égnek szemete ... 

Egy-egy út még fehér szalag, 

De a többi kígyó-test 
Ráhullatta árnyékát a 

Februári lomha est. 

Egy-egy hegy még ködös álom, 
De már sok: csak sár darab; 
A megritkult fehérségből 

Már maholnap nem marad. 

Oh, hogy fáj a színek harca, 

H9gy fájnak a nyílt sebek 

Mikor a nagy hegyek alatt, 
Mint egy árnyék elmegyek. 

Besötétült késő este, 

Elbújtak a csillagok -

Búcsúzzunk el szép fehér táj, 
Búcsúzzunk, míg itt vagyok. 

Mert már holnap, mert már holnap ... 
Szerte porzik minden itt, 

S átkozzuk a borús égnek 
Sárfakasztó csöppjeit. 

Fr. Arpád. 
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Az 1709-10. évi pestisjárvány 
ferencesek 

, .. .. . 
es a gyongyos1 

Soha nem látott fénnyel és pompával ünnepelték meg 1709-ben 
a gyöngyösi barátok rendjük alapításának 500 éves évfordulóját. 
Nagy tömegek vettek részt a több napig tartó templomi ünnepsége
ken, de az örömünnepbe belesikoltott, belevágott kaszájával a "fekete 
halál" .1 A szomszédos Eger városában már 1708 végén annyira dü
höngött a pestis, hogy aki csak tehette, elmenekült a városból. Gyön
gyöst egy kis időre még elkerülte a ragály. 

A kolostor ebben az időben óriási építkezések színhelye. A török 
idők kolostorának omladékain 27 év szakadatlan, verejtékes munká
jával épül az új kolostor a Mater et Ciavis Provinciae. Csodálatos, 
hogy a kuruc idők rossz közbiztonsága és általános nyomora, ha kés
leltetik is az építkezést, de meg nem állitják, sőt a jótevő Gyöngyös 
városának költségén ekkor építik a kolostor hatalmas kőfalát. · 

Az északi köfal közepén kis kápolna épül.2 Laskovits Ferenc 
nemes úr 2 forint 40 denárnyi adományával megásatja a kis épület 
fundamentumát, a többi költségekre Velenczey Ferenc gyöngyösi 
prépost-plébános 60 forint 20 denárt ad. Augusztus 24-én még ja
vában dolgoznak a 'kőművesek. 3 

Augusztus végén, vagy szeptember elején, mikor az egész köfal 
munkálatai bevégzödnek Móra Ambrus4 a gyöngyösi filozófiai stu
dium tanára megáldja a kis kápolnát és ünnepélyes nagymisét tart.5 

A kápolnaszentelés őszére azután olyan tél következett, melyet 
az egykorú évkönyvek "Nagy Tél" néven tartanak számon. A közeli 
Mátrából ]ól hallatszott a hidegtől gyökerükig meghasadó fák robba
nása. A kolostor összes fái elfagytak, még a két régi híres puszpáng 
fa is, mely alatt a török időkben annyiszor hangzott fel a gyöngyösi 
prédikáló barát szava. A következő tavaszon siralmas képet mutatott 
a határ. 

De ez még nem volt elég. A "Nagy Tél"-re "Magna Pestis" jött. 
A tél hidege sem tudta megakadályozni, hogy a városban fel ne üsse 
fejét a döghalál. Egyszerre nagy lett a nyomor és a kétségbeesés, Az 
emberek annyira megrémültek, hogy az élelmiszerek szállítására sem 
lehetett fuvart kapni.6 

A templomokat püspöki rendelet bezárta, csak szabadban, sátor 
alatt miséztek, miközben az emberek vigyáztak, hogy ne álljanak kö
zel egymáshoz. Más papok, erdőben, vagy zárt templomajtók mögött 
miséztek, míg a híveket harangszó figyelmeztette, hogy házaikba zár
kózva, imádkozva kapcsolódjanak be a szentmiseáldozatba.7 

A lélekharang egyre kongott a város felett ... Dálnoki Veres 
Gerzson kuruc poéta, aki Gyöngyösön élte át a járvány minden bor
zalmát, így örökítette meg az eseményt verses krónikájában: 
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Reggel két sorjában városnak hosszára 
Házak alatt rakva, a koporsó vala 
Tizenkét óráig azt temették vala 
Két óráig annyit még kivittek vala.s 

Szeptember 27-én tarnaörsi táborában Bottyán János generális 
- mint bánatos humorával Bercsényi írja -, pestises betegségben 
"behunyta másik szemét is." Özvegye Forgács Júlia grófnő a feren
cesek gyöngyösi templomában temettette el országra szóló pompával 
és fénnyel.9 · 

A gyöngyösi ferencesek ezekben a szörnyü napokban írták tör
ténetük legfényesebb lapjait. Azaz dehogyis írták, hanem tették és 
elték, mert az 1709-1 O évek hősies erőfeszítéseiről és áldozatairól, 
vagy pl. Bottyán generális temetéséről alig em~ékeznek meg a rend
ház évkönyvei. A régi szerzetesek nagy erénye, és nem a földön jutal
mat váró törekvése mutatkozik abban, hogy felJegyzéseikben nem
csak ön-, de a közösség dícséretét is gondosan kerülik. Ez a multat 
néző jelen szempontjából jóvátehetetlen kár. Szerencsére maradtak 
fenn hézagos feljegyzések, melyekből elénk tárul szent őseink nagy
szerű munkája és magukról feledkező szeretetáldozata. 

Az 1709. év ferencesei egy pillanatig sem latolgatták, hogy kö
vessék-e azoknak a mártir elődöknek példáját, akik a várost 168~-ben 
sujtó pestisben, szinte egy szálig, számszerint ll-en a pestises betegek 
szolgálatában szerzett fertözésben lettek a felebaráti szeretet vérta
núi.t0 

1709. október végén, vagy már talán előbb P. Lázár Norbert és 
P. Szabó Lajos kiköltöztek a Tót-utcában levő elkülönítő-házba, rnely 
1707-ig a jezsuiták rezidenciája volt, mint pestilentiáriusok,11 és meg
kezdték ebben a tágas, volt kuriális házban a betegek lelki ellátását, 
míg ápolásukra talán Pápai Didák és Erdélyi Dániel testvéreket vit
ték magukkal. 

A pestises megbetegedésnek jó talaja volt a köztisztaság dolgá
ban hihetetlenül elmaradt város. A kórház hamarosan megtelt pesti
ses betegekkel. Hogy ezeknek az első mártír-barátoknak Iriilyen le
hetett az életük a pestis betegek között, elképzelhetjük, ha meggon-. 
doljuk, hogy a pestises megbetegedés székhelye a nyirokrendszer, 
mely megduzzad, megfeketedik, majd irtózatos bűzt árasztva elgeny
nyesedik. Ezért hívják a ragályt "Fekete Halál"-nak, "Mirigyes Nya
valyá"-nak. A fertözés után a ragály rendszerint hetednapra tör ki 
fejfájással, hidegrázással, gyakori hányással kezdődik, majd zavaros 
eszmélet, a nyelv kiszáradása és berepedése a kísérő tünetek. A be
tegség 70-90, sőt több 0/o-ban halálos. A rendkívül kínos halál 3-5 
nap mulva áll be. Gyógyítani a tudomány akkori állása szerint nem 
tudták. Csak a fájdalmakat enyhítették és elkülönítéssel, állandó füs
töléssei védekeztek a fertőzés ellen. A pestises kórházból egész nap 
ajtón, ablakon szállt ki a füst, mintha maga a pokollett volna. 

A két páter hamarosan kiszorult a kórházból, mivel a kolostort 
féltették a fertőzéstől, így a kertben egy kis házikóban vonták meg 
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magukat. A szomszédos kápolnában miséztek és onnan hordták szét 
a betegeknek a szent útravalót. 

P. König így ír a rendház elkülönítöjéröl: A páter, a'ki magát a 
pestises betegek szalgálatára szentelte, elkülönített helyen lakott, és 
mikor öt is utolérte a ragály, csengetett utódjának, aki először hal
dokló rendtársát látta el a szentségekkel, azután folytatta az áldozatos 
munkát, míg ö is elégett a szeretet oltárán.12 Bizonyára az elkülönítő 
házacska helyére épült 1739-ben a máig is meglévő kerti ház, mely 
már a következő évben pestises elkülönítöül szolgált, míg a páterek, 
amíg csak állapotuk megengedte, a szomszédos kápolnában miséztek.13 

Az így elkülönített páterek a járvány terjedésével már nem 
tudták a rengeteg munkát elvégezni. Ekkor csatlakozik hozzájuk a 
fiatallelkes újmisés P. Gárek Dániel procurator, míg a rendház többi 
tagja reggeltől estig temette a halottakat. 

Nov. 7-én azután a kolostor is meghozta az első áldozatát. A 
jámbor Pápai Didák testvér hal meg az ápolás közben szerzett ragály
ban. Két nappal késöbb november 9-én társa Erdélyi Dániel testvér 
követi a sírba. A következő áldozatok Juhász Kelemen és Bakó Már
ton papnövendékek, akikkel ugyanazon hónap 13-án, illetve 14-én 
végez a gyil'kos kór. 1.- 24-én Szegedi Tót Béla papnövendék fiatal 
élete esik áldozatul. 

A következő hónap (dec.) 4. napján P. Lázár Norbert lehelte ki 
áldozatos lelkét. A városi elkülünítö kórházban lepte meg· a betegség. 
Már haza sem tudott vánszorogni, ott halt meg betegei között. P. 
Bede József, a provincia nesztora, ki fiatal korában jól ismerte P. 
Norbertet, így írja le 1758-ban Blahó Vince, a rendtartomány törté
netírójának kérésére életét: Ezen szerzetes Atyamint másik Paulinus, 
rabságba adta magát szerzetes Atyafiáért. Mert midőn 1687. eszten
dőben Pr. Móra Athanázius Gyöngyösi Guardiánt a törökök az egri 
tömlöcbe vitték volna és sem a város, sem a Convent meg nem sza
badíthatná, mivel nagy summa pénzt kívánt a török érette, ezen Pa
ter jószántából magát rabságra adta és a Gvárdiánnyát megszabadí
totta; mennyi nyomorúságokat szenvedett a tömlöcben, mennyi vere
ségeket, ~inémű nagy éhséget, két esztendeig való rabságban, maga 
sem magyarázhatta meg. Mivel az Keresztények tábora környülvévén 
Eger Várát éhséggel szorogattatták, a kutya vagy macskabélt és még 
a szeméten heverő darab bocskor bőrt is jóízűen megette volna, ha 
kaphatta volna. Megszabadulván rabságábul, öregségéig dicséretesen 
Concionátorságot viselt, végre ezer hét száz kilenczedik esztendőben, 
midön Gyöngyös Várassán a döghalál nagyon hatalmaskodott volna 
a Pestisesek szolgálattyára adta magát és egynéhány héti szolgálattya 
után pestisben megholt istenesen dispozitus társával, P. Dániel Gá
rekkel. Gyöngyösön született a Pr. Norbert. 15 Gyöngyös hű fia életét 
adta városáért . . . A kolostor kriptájába temették el nagy részvét 
mellett. 

Másnap, december ötödikén a kolostor kedves öreg testvére, Kó
kai Illés múlt ki jámbo'rul. Huszonnyolc éven át volt a rendház kol
duló, betegápoló és sekrestyés testvére. Fiatalabb korában a nagy 
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paphiány miatt elöljárói engedéllyel gyakran prédikált szászékróL 
lrni olvasni nem tudott, mégis magyar nyelven ragyogó szabatasság
gal fejtegette Krisztus reális jelenlétének tanát az oltáriszentségben, 
valamint a szubsztancia, a<;cidentia, qualitas, quantitas, essentia fo
galmakat, sokszor még másvallásúak előtt is. Kitünő memóriájával 
kivülről tudta az év összes vasárnapjára és ünnepjére szóló evangéliu
mokat. A hallott szentbeszéde'kre még húsz év mulva is pontosan 
emlékezett. A nép rajongott érte, testvérei jámborsága, szerénysége, 
munkás élete miatt becsülték és szerették. Negyvennyolc évet élt a 
szerzetben. Jámbor öregségben, beteg testvéreit ápolva és gyámolítva 
lehelte ki lelkét.16 , 

Hrmadnapra, december 6-án, P. Szabó Lajost, Lázár Norbert 
első társát is elragadta a ragály. P. Dániel egyedül maradt. Fiatal 
~zervezete egyenlőre még diadalmaskodott a fertözés felett. · 

1710. januárja békésen telt el, de február 13-án új halottja van 
a kolostornak: Fr. Adácsi Antal papnövendék.17 • 

Már-már úgy látszott, hogy a járvány szünöfélben van, mikor 
július 21-én, Bartha Ferenc papnövendéket követelte 23 éves korában 
ájdozatul. 

P. Bá.rkányi János egész élete áldozat és engedelmesség. Rajta ve
rődik ki legjobban a magyar barát típusa. Az évek őrölték az öregedő 
Bárkányit, aki akkor már közelebb járt a nyolcvanhoz, mint a het
venhez. De még most is űzte, hajtotta az, ami egész életében kergette: 
a lelkek ~zeretete. Szent életére már csak a korona hiányzott. Agg
korával dacolva a n.5i tűzzel és lelkesedéssel állott a betegek szolgá
latára. Megkapta tőlük ö is a ragáyos betegséget és ez hamar végzett 
vele. A kis k~rti kápolna hallotta nagy szívének utolsó dobbanását, 
és elhaló sóhajtását, mig 1710. augusztus 27-én P. Bárkányi János a 
vezérö Fejedelem nevelője, "ritka magyarsággal prédikáló atya," dies 
suos devote complevit. A harctéren, hősként halt meg ez a csodálatos 
lelkű·, magyar ferences barát, Krisztus szolgálatában és nemzete vé
delmében.18 

Másnap, augusztus 28-án Pruszky György atya fejezte be élet
áldozatát. 

Szeptember 6-án P. Molnár Joachim definitor, újoncmester, híres 
szónok végzi be életét. 15-én P. Osztál Hilár gyóntató "hilari vultu 
spiritum Deo tradidit."19 24-én P. Gárek Dániel adta életét barátaiért, 
miután közel tíz hónapig volt pestilentiarius. Majorem caritatem 
nemo habet ... 

Október 2-án P. Valovics Kapisztrán, a gyöngyösi tótok lelki
pásztora, lesz hivatásának áldozata. Mivel a sorozatos halálesetek és 
megbetegedések miatt nem volt ajánlatos a papnövendékeket Gyön
gyösön tartani, hogy az évet el ne veszítsék, Móra Ambrus filozófiai 
lektor kíséretében 12-én Jászberénybe mentek, ahol már megszünt a 
járvány. Növendé'keinek nagy fájdalmára P. Ambrus, aki magával 
vitte a ragály csiráját, pár nap mulva, október. 4-én, pestisben meg
halt211 
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Október 9-én P. Benovits Bertalan, a kolostor vikáriusa lépi át az 
örökélet kapuját. Másnap (okt. 10.) 'Ojfalusi Mátyás testvér, testvé
reinek ápolása közben szerzett betegségben lelkét jámborul kilehelte. 
Harmadnapra (okt. ll.) Konczsá!Jh József lektor, szónok, lett 31 éves 
korában a felebaráti szeretet áldozata.21 

Negyednapra (okt. 12.) Fr. Pruszkovszky Hugolint temették. 
Ötödnapra (o'kt. 13.) Vadász György papnövendék fiatal élete esett 
áldozatul. Négy nap mulva temették a felebaráti szeretet ez alkalom
mal utolsó gyöngyösi ferences áldozatát: P. Nyitrai Maxentiust. 

A gyöngyösi kolostor lakói közül egy év alatt, 1709. októberétől 
1710. októberig 12 felszentelt pap, 7 papnövendék és 5 segítő testvér, 
összesen 24 szerzetes adta életét felabarátaiért.22 

De nem csak a gyöngyösi ferencesek szerették halálig felebará
taikat. A szalvatariánus provincia 1709. májusától 1710. októberéig 

.másfél év alatt 102 szerzetesét, az összes rendtagok számának egyhar
madát áldozta a pestises betegek szalgálatára egészen a halálig, de 
nagy volt azoknak a száma is, akik ezt a szeretetszolgálatot túlélték. 

Gyöngyösön az egykorú feljegyzések szerint 5000 katolikus és 
500 protestáns lelte halálát a ragályban, míg az egész országban 
410.000 áldozata volt a pestisnek.2s 

A szeretet e mártírjait hamar elfeledték, emléküket beternette a 
feledés pora. Csak dicsőséges küzdelmeik és áldozataik színhelye, a 
kis kerti kápolna dacolt a századokkal. 

1820-ban még javítják zsindelyes tetejét, ... etiam Capellae in 
horto Maiori existens in qua tempore pestis Sacra persolvebantur.24 

Lassan a szél levitte zsindelyét, megrogyasztotta a szarufákat az idő, 
esőmosta le falairól a vakolatot. Sokszor eredeti céljától eltérően mél
tatlanul használták. De az értékek nem mulhatnak el, nem tünhet
nek el nyomtalanul. Most, mikor napjainkban minden omlik körülöt
tünk, ezekre az örök példákra vessük szemünket Bátorságot, erőt 
merítünk belőlük. Az élet, a nehézségek ellenére sem áll meg. A kis 
kápolna fedelet és szerető gondozást kér. Bírjuk Karácsonyi Aladár, 
házfőnök Atya ígéretét, hogy hamarosan eredeti céljának és ren
deltetésének megfelelően helyreállítva tisztelhetjük ezt a szent 
helyet. Mire ezek a sorok napvilágot látnak, talán már meg is kez
dődik a "Capella Omnium Sanctorum Franciscanorum" építése az 
1709-10. pestises év gyöngyösi ferences áldozatainak emlékére. He
lyet kap a rendtartomány e kis Porciunkulájában azoknak az em
léke is, akik a két világháborúban, valamint a kínai missziókban élet
áldozatukkal hősiességüknek tanujeiét adták. Faxit Deus! 

1 H. D. Tom. I. pag. 159. 
1 K D. Tom. I. pag. 22. 

Fr. Hetény. 

a Introitus Conv. Gyöngy. 17. Sept. 1709 et Exitus Conv. Gyöngy. 18 Maii 
et 24 Aug. 1709. 

' Nem mint a Protocollum Conv. Gyöngy, fol. 32. és innen a H. D. irja 
Blasius Móra. 
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c; A kápolna valószínűleg Szent Flórián tiszteletére épült, akit a barokk 
korban mint a tűzveszély elhárítóját tiszteltek. Nemrégiben ugyanis a kápolna 
előtt ásás közben egy fej nélküli Szent Flóríán szobor került elő a földből. 

• Dezséri Bachó: Gyöngyös ·város Rákóczi idejében. 68 o. 
7 Hasonló rendelkezést közöl 1739-böl Bunyitay-.Máln·ási: Gróf Csáky 

MikJós hercegprímás váradi püspökségének története. Vác, 1935. 27. o. 
8 Thaly Kálmán: Adalékok II. kt. 362 és 365 o. 
• Századok 1867 évf. 17D-172. o. idézi Dezséri Bachó: i. m. 72 o. 
1° Kulcsár György conc. gen. aug. 26. Fr. Berényi Athanáz szept. Fr. Szó

gyéni Imre papn. okt. 3. P. Széczy .Kázmér vic. okt. 6. Fr. Fekete Lajos papn. 
okt. 7. Fr. Zsolnai Ivó laic. nov. okt. 8. Fr. Szilvási Lukács papn. okt. 9. P. 
Rottman Mór lect. phil. okt. 10. Fr. Pettes Máté okt. ll. P. Ivánkovich Ambrus 
guard. okt. 15. P. Kis Reginald procur. okt. 18. - Ld. Tabula Defunctorum 
Fratrum Prov. Hung. SS. Salvatoris ab anno 1664. 

11 "Pestilentiarius" az a pap, ki pestis idején a betegeket a halotti szent-
ségekkel látja el. 

12 600 éves ferences élet Szécsényben. 212-213. o. 
13 H. D. Tom. I. pag. 22 nr. 54. 
14 Bakó Márton világi nevén István Kecskeméten született 1704-ben. 20 

-éves korában lépett a rendbe. Ld Nomina Fratrum Novitiorum ab anno 1699. 
u A levél eredetije a gyön.,.oyösi levéltárban. Autotypiáját közli P. König: 

i. m. 249. o. 
16 Biahó-Verebélyi et alii: Annales Prov. Ss. Salvatoris. Provinciae viri 

illustres. Tom. II. pag. 640. et Necrologium Conv. Szécsény. 5. Dec. 
17 Világi nevén Mihály, Kassán született. 1705-ben, 19 éves korában lép be 

a szerzetbe. Ld. Nomina Fratrum Novitiorum. 
18 P. König: i. m. 194. o. P. Kudelka Gellért: rendtörténeti kézirataalapján. 

A szegedi ferencesek könyvtárának tulajdonában. Dezséri Bachó: i. m. 78-79. o. 
és Dezséri Bachó: A gyöngyösi Aalapítványi Közkórház története. lD-ll. o. 
Mérö Mihály: A vezérlő Fejedelem nevelője. Magyar Kat. Akció. 1944. IV. évf. 
4-5. sz. 

1• P. Hilár nem Szécsényben halt meg mint a szécsényi Necrologium nyo
mán P. König: i. m. 23. o. irja, hanem mint gyöngyösi sekrestyés és gyóntató 
atya. Ld. Tabula Defunctorum fratrum Prov. SS. Salv. in Hung. 1664-1900. 

!o H. D. Tom. I. pag. 160. A szécsényi Necrologium azt irja, hogy Gyön
gyösön halt meg, míg a provinciai Tabula Defunctorum Jászberényt jelöli meg 
az elhal&lozás helyéül. Természetesen az utóbbi hivatalos forrásnak van igaza. 

:1 Világi nevén István, erdélyi szármzású. Kassán retorikát végzett. majd 
1699-ben belépett a rendbe. 1705-ben pappá szentelték. 1708-10. Gyöngyösön. 

22 Fr. Pápai Didák laic. 1709. nov. 7. 
Fr. Erdélyi Dániel laic. 1709. nov. 9. 
Fr. Juhász Kelemen cler. 1709. nov. 13. 
Fr. Bakó Márton cler. 1709. nov. 14. 
Fr. Szegedi Tót Béla cler. 1709. nov. 24. 
P. Lázár Norbert 1709. dec. 5. 
Fr. Kókai Illés laic. 1709. dec. 5. 
P. Szabó Lajos 1709. dec. 6. 
Fr. Adácsi Antal cler. 1710. febr. 13. 
Fr. Bartha Ferenc cler. 1710. júl. 21. 
P. Molnár Joachim 1710. szept. 6 
P. Osztál Hilár 1710. szept. 15. 
P. Gárek Dániel 1710. szept. 24. 
P. Bárkányi János 1710. szept. 27. 
P. Pruszky György 1710. szept. 28. 
Fr. Vida Józseg cler. 1710. szept. 30 
P. Valovics Kapisztrán 1710. okt. 2 
P. Móra Ambrus 1710. okt 9. 
P. Benovits Bertalan 1710. okt. 9. 
Fr. Ujfalusi Mátyás laic. 1710. okt. 10. 
P. Konczságh József 1710. okt ll. 
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Fr. Pruszkovszky Hugolin 1710. okt. 12. 
Fr. Vadász György cler, 1710. okt; 13. 
P. Nyitrai Maxentius 1710. okt. 16. 

Ld. Tabula Defunctorum Fratrum Prov. SS. Salvatoris in Hung. 
211 Dezséri Bachó: i. m. 77, 78. o. 
!t H. D. Tom. II. pag. 35. 

Forrásmunkák ;jegyzéke: 

(kéziratos) 
1. Historia Domus sive Conventus Gyöngyösiensis. Tom. I, Il. 
2. Protocollum Conventus Gyöngyösiensis. Anno 1739. 
3. Tabula Provinciae SS. Salvatoris in Hungaria. Ab anno 1644-1721. 
4. Registrum seu Actus Capitulorum Provincialium Prov. SS. Salvatoris in 

Hungaria. Ab anno 1692-1715. 
5. Cathalogus Patrum et Fratrum Prov. Hung, SS. Salvatoris. Ab anno 

Dni 1600 inchoatus. Conscripsit R. P. Demetrius Hosszúmezei anno 1757 pro 
Contu Cassoviensis. · 

6. Tabula Defunctorum Fratrum Prov. Hung. SS. Salvatoris. Ab anne. 
1664-1900. 

7. A szécsényi Necrologiumban található feljegyzések 1709-1711 pestises 
években. P. Jagicza Juvenál újoncmester szíves közlése. 

8. Nomina Fratrum Novitiorum. Abb anno 1699. 
9. A gyöngyösi ferences halottak. 157o-1740. Tábla a rendház folyosóján 

sok hibávaL 
Valamennyi a gyöngyösi rendtartományi levéltárban. 

(nyomtatott) 
1. P. König Kelemen O. F. M.: Hatszáz éves ferences élet S:::écsényben. 

Vác, 1931. 
2. Dezséri Bachó László: Gyöngyös város Rákóczi idejében. Gyöngyös 19!_)8. 
3. Dezséri Bachó László: A gyöngyösi Alapítványi Közkórház története. 

Gyöngyös. 1938. 



TÉLI TEMETOBOL· 

A varjak fent 

Bolyongnak elborultan. 

Nincs károgás se már: elkékült szédülés van. 

Már messze ment 

A fény . . . S elnyúlnak hosszan 

Az árnyak horpadt vézai zord álmaimban. 

Oly jó a csend, 

Oly jó már hébefújtan: 

Örök jelenbe hullt jövőm s holdarcú multam. 

Fr. Attilo. 
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A zsoltárfordító SZENT JEROMOS 

A dalmáciai Stridonban látott napvilágot az a gyermek, akinek 
szeme már ifjúkorában mélyen rászegeződött a keresztrefeszítettre. 
Nyugtalan természete, Istent sóvárgó lelke és a mélységeket fürkésző 
tekintete egyre arra ösztökélték, hogy minél többet iparkodjék meg
érteni a nagy titokbóL Ezért fordul az elhivatottak biztos érzékével a 
szentíráshoz, ahol e titkok forrásoznak. Innen indul azután, hogy a 
teológia minden ágában érdemlegeset alkosson. Azonban legszíveseb
ben egész életében a forrásnál tartózkodott. Ehhez a központi gon
dolathoz való szívós ragaszkodás adja meg neki azt a tudományos 
körültekintést, mellyel a "legnagyobb tudós" nevet érdemelte ki. 
Minden idejét arra használta fel, hogy a szentírás évezredek óta 
csörgedező forrását minél több úton közelíthesse meg. Emberfeletti 
munkával, sokszor hajnalokba nyúló tanulással iparkodott ezeket az 
útakat kifürkészni és járhatóvá tenni. Pedig munkája nem tartozott 
a legkönnyebb feladatok közé. De nem riadt vissza semmitől, akár
milyen alakot vett is fel a gonosz, hogy müve keresztülvitelében 
megakadályozza. Tisztán látta a célt és tudta, hogy a Lényeghez csak 
fáradság útján lehet eljutnia. 

Dolgozatom folyamán a nagy tudósnak csupán zsoltárfordítói 
arcélét iparkodom kihámozni a távoli mult homályából. 

Mindenekelőtt tudnunk kell, hogy Szent Jeromosnak több latin
nyelvű zsoltárfordítása is van. Már előtte is olvashatók voltak a szent 
könyvek- s köztük a zsoltárok is -latin fordításban. Mivel azon
ban az íráshoz kevésbbé értő hívek is másolgatták, idővel igen sok 
hiba csúszott be, melyek zavarták a helyes értelmet. Nem lehetett 
találni két másolatot, mely egymással teljesen megegyezett volna. 
Szent Jeromos így panaszkodik: " ... apud Latinos tot sunt exempla
ria quod codices et unusquisque pro arbitrio sua vel addiderit vel 
subtraxerit quod ei visum est. " 1 

Ez az állapot tarthatatlan volt. Káros hatását nemcsak a litur
giában éreztette, melynek egységét megbontotta, hanem az apologe
tikus irodalomban is. Az ellenfelek lépten-nyomon felhánytorgatták 
az ó-latin fordítás hibáit s éppen ezért a belőle vett érveket is ké
tesnek tartották vagy teljesen el is vetették. Közönséges (vulgaris) 
nyelvétől pedig az előkelők idegenkedtek.2 

I. 

l. l. Damasus pápa ezen a helyzeten akart segíteni, mikor Jero
most felkérte a nagy munkára. 383 után a többi könyvekkel együtt 
elkészült az első zsoltároskönyv is.3 Ez az átjavítás a LXX koiné szö
vege után történt. Igy készen állott az első zsoltároskönyv, jóllehet 
csak futólag javította át. Szinte készakarva nem hagyta finom nyelv-



érzékét, fordítókészségét és nyelvi tudását érvényesülni. Eljárását igy 
mentegeti. " ... Jól tudom, hogy cubitum semlegesnemü, mégis a nép 
szokása szerint hímnemben használom. Mert nem az a gondom, hogy 
a beszéd nyelvtani hibáit elkerüljem, hanem hogy a szentirás homá
lyosságát akármilyen szavakkal is eloszlassam. "' S mivel Rómában 
kezdték először használni, a neve Psalterium Romanum lett. 

2. Pártfogójának, Damasus pápának 384-ben bekövetkezett ha
lála után kénytelen Rómát elhagyni. Betlehemben telepszik meg. 
Magányában tapasztalja ennek a javításnak a hibáit is, sőt látja, 
hogy a másolók vigyázatlanság a még gyarapítja a meglévők et. Neki
fog az újabb és gondosabb javításhoz. Ezt Originesnek, a caesareai 
templom-könyvtárában talált hexaplája nyomán eszközli. Igy lát nap
világot 386 körül a második zsoltárkönyv. A bevezetésben olvasható 
következő intelemmel bocsátja útjára: "Commoveo tam vos (Paulá
ról és Eusztochiumról van szó) quam eos qui exemplaria istiusmodi 
habere voluerint, ut quod diligenter emendavi, cum cura et diligen
tia transcribantur. "5 

Csakhamar megismerték mindenütt. Még a távoli Galliában is 
ezt kezdték használni, sőt rövid időn belül a Psalterium Romanuroot 
teljesen ki is szorította. Elterjedési helyéről nevezték el Psalterium 
Gallicanumnak.6 Alaposságára és kritikai érzékére vall néhány jel 
(az obelus-;.--, az asteriscus ·~·, és a kettőspont :) alkalmazása is. Ezek 
közül az obelus jelzi, hogy az utána következő szavak a kettőspontig 
a LXX-ban beszúrások. Az asteriscus és a rákövetkező kettőspont 
közti szav~k pedig a héberben hiányoznak.7 

3. A kereszténység ellenfelei, különösen a zsidók még ezután is 
lekicsinylőleg nyilatkoztak a latin bibliáról s a belőle vett érveket 
most sem becsülték sokkal többre. Kitünik ez Sophroniusnak, Jero
mos barátjának panaszábóL Egy zsidóval vitatkozott Sophronius s a 
zsoltárokból akart bizonyítani. A zsidó egyre csak azt hajtagatta 
"non ita haberi in Hebraeo." S egyben levelében nagyon kéri Jero
most, hogy csináljon a héber eredeti után új latin nyelvü fordítást.8 

Meg kell jegyeznünk, hogy a szentatyák közül csak kevesen tudtak 
úgy héberül, hogy a héber szöveget alkalmazni is tudták volna. Jero
mos nem is nyugodott addig, míg a héber és arám nyelvet a legtö
kéletesebben el nem sajátította. Paulához és Eusztochiumhoz irt le
velében mondja, hogy csak Krisztus tudja igazán, mennyit kellett iz
zadnia, míg a szükséges ismereteket megszerezte.9 De ez nem számi
tott Jeromos előtt semmit. Az volt a fontos, hogy a zsidók ne élhes
senek többé a fentemlített vádakkal.1° 391-ben készült el a harmadik 
zsoltárfordítása, melyet "ex Rebraica veritate" alkotott. Neve épen 
ezért Psalterium Hebraicum, másik nevén Hieronymianum. Ezzel a 
fordítással el is érte, amit akart: " ... etiam Judaei fatebantur esse 
veracem (sc. versionem), mint Szent Agoston tanúskodik róla.11 

Nézzünk meg néhány verset az ismertebb zsoltárokQól összeha
sonlí tásképen. 
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Ps. Rom. 
50. zs. 7. 

Ecce enim in iniqui ta· 
tibus conceptus sum: et 
in delictis peperit me 
mater mea. 

129. 5. 
Sustinuit anima mea ver
bum tuum: speravit ani
ma mea in Domino. 

Ps. Gall. 
50, zs. 7. 

Ecce...:_ enim: in iniqui
tatibus conceptus sum: et 
in peccatis concepit me 
mater mea. 

129. 4-5. 
Sustinuit anima mea in 
verbo eius: speravit ani
ma mea in Domino. 

Ps. Hier. 
50. zs. 7. 

Ecce in iniquitate con
ceptus sum: et in pec
cato peperit me mater 
mea. 

130. 5-6. 
Sustinuit anima mea: et 
verbum eius expectavi, 
anima mea ad Domi
num.12 

4. Kétségtelen, hogy a három munka közül legeredetibb és leg
kevesebb hibát a Psalterium Hieronymianum tartalmaz. Mégis az 
Egyház a másodikat tette kötelezővé. Bölcsnek nevezhető-e vajjon 
ez az eljárás? Minden bizonnyal, ha a körülményeket megfontol
juk.t3 Szent Jeromos korában mindenki az ó-latin szöveget ismerte. 
S mivel gyakran imádkozták, a legtöbben kívülről is tudták. Már 
Szent Jeromos is nagyon vigyázott az első recensionál, nehogy 
szükségtelen javításokkal· bárkit is elidegenítsen a szent szöveg mon
dásától. Különben pedig a legelőkelőbbek is (azonban lehet,. hogy 
csupán csak tiszteletből) úgy látszik megelégedtek az ó-latin fordítás
sal, mint az műveikből kitűnik.14 Az előbbi fordításról - mindamel
lett, hogy a héberből készülttel szemben több kifogásolható oldala is 
van, - még a híres Bossuet is csak hódolattal tud írni: "Sane. confi
temur ... nostrae Psalmorum versioni certe inesse quemdam pietatis 
spiritum, persaepe etiam in verbis efficatiam singularem."15 Zorell 
jezsuita atya sajnálja, hogy nem a héberből fordított zsoltárokat 
imádkozzuk, de egyben hozzá is teszi: "Nihilominus timemus ne in 
hal! quoque versioneinsunt nonnulla, si nobis recitanda essent, minus 
placitura. " 16 

II. 
Ezekután tárgyalásunk második felében vessünk néhány pillan

tást a zsoltárok szövegére, s egyes versek boncolgatásával alkossunk 
egy-két helytálló ítéletet a zsoltárfordító Szent Jeromosról. Bizonyos 
dolgokat azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk, ha tárgyi
lagosak akarunk lenni. Ezeket részben a Doctor Maximus leveleiből 
tudjuk s némiképen világosságot vetnek fordítói munkájára és cél
jára. Másrészt nem hagyhatjuk említés nélkül azokat a nehézségeket 
sem, melyekkel Szent Jeromosnak küzdenie kellett munkája közben. 

Az első, és talán legkomolyabb nehézség, az akkori kor mostoha
sága volt. Az eredeti héber szöveget a betlehemi zsinagógában saját
kezűleg kellett először lemásolnia s csak úgy foghatott a fordításhoz. 
Panaszosan írja egyik helyen "litterae parvitate caecantur." 1i Előzö
leg már a nyelv elsajátítása is nyelvtanok és szótárak híján nem kis 
fáradságába került.18 Mindamellett a mai tudósok- ha a tárgyilagos 
kritikával élnek is- csak csodálattal tudnak felnézni Szent Jeromos 
tiszteletet parancsoló alakjára. 

56 

• 



l. Doktorunknak nem volt célja a szolgai fordítás, habár arra is 
ügyelt, hogy túl szabados ne legyen. N em annyira a szavakat, mint 
inkább az értelmet akarta visszaadni. Ezért, ahol Itiérzi és tudja vala
mely hely messiási voltát, iparkodik kifejezésre is juttatni. Pl. a 
2. zsoltár 2. versében weraJmeschiho fordítása: et adversum Chris
tum eius. Vagyis a maschiach, unctus, felkent helyébe Krisztus nevét 
illeszti be, akire csakugyan vonatkozik is az unctus, maschiach szó.te 

2. Ugyancsak ezen zsoltár 6. versében egy kis önkényességet is 
megenged magának. Rögtön kitűnik, ha a hébert és a Vulgatát össze
hasonlítjuk. Szent Jeromos szerint: Ego (a király beszél) constitutus 
sum rex ab eo super Sion montem sanetum eius. A héberben viszont 
ez áll: wa ... ni naschachthi malchi alcijjon harkodeschi, azaz; Et ego 
(t. i. Jahweh) inunxi (Zorell fordításában, institui) regern meum super 
Sion montem sanetum meum. Tehát J ah weh activ részvételét fejezi 
ki a zsoltár szövege és nem csupán a király passziv viselkedését. A 
vers lényege mindkét esetben világosan áll előttünk, s ezzel csak 
kitűzött célját igazolja, hogy nem a szavakra, hanem a lényegre 
ügyelt. 

3. Azokon a helyeken, melyek már akkor is homályosak voltak, 
s azóta is a fordíték keresztjei (crux exegetica, v. interpretum) ott 
igazodik az előző fordításokhoz vagy teljesen egyéni meglátását ér
vényesíti, különösen a héberből készített fordításban. 

A második zsoltár 12/a verse is ilyen hely. A Vulgatában: Appre
hendite disciplinarn - áll. A LXX-nak is ez az értelme. A héber
ben előforduló naschkubhar értelme pedig: osculamini filium, csókol
játok meg a fiút. Vagyis mivel a csók a keletieknél az alázat jele, e 
hely értelme a következő: Hódoljatok a fiú el6tt, (rendez hommages 
au Fils, mint Vigouroux fordítja a Psautier Polyglotte jegyzetében.) 
Könnyen megértjük, miért fordítják e helyet, több más hellyel 
együtt különbözöképen, ha számolunk azzal a ténnyel, hogy a VI. 
század előtti fordítéknak csak mássalhangzás szöveg állott rendelke
zésükre. Az itt előforduló két betű a "bhet" és a "resch," különbözö 
pontozással más és mást jelent. Pathach-val, mint arám jövevényszó, 
fiút jelent. Ugyanennek az alakzatnak daghes lene-vel (bar), már 
"tiszta" a jelentése. Cholemmel, (bor) "tisztaságot", karnec-cel (bar) 
,,gabonát"i jelent, sőt azt a helyet is, ahol a gabona terem. Ezek a je
lentések mind behelyettesíthetök s egy kis magyarázattal még értel
me is lesz mindegyiknek. Szent Jeromos "ex Rebraica veritate" ké
szült fardításában: "Adorate pure" szavakkal adja vissza. Tisztán, 
őszintén imádjátok. A fiúból, mint tárgyból, egy más jelentésű szó 
határozója lesz. Az értelemzavart a szövegösszefüggés kizárja. Az 
előzőekből úgyis ismerjük azt, akit őszintén kell imádnunk. Az "ado
rate" szóval a hely messiási voltát is érzékelteti.20 

4. Ha nem is célja Szent Jeromosnak a szószerinti fordítás, igen 
sokszor mégsem tud a héber nyelv szellemétól szabadulni. Nagy
számú hebraizmust találhatunk fordításában. Különösen érezhető ez 
a 28. zsoltárban. Itt hétszer fordul elő a "vox Domini" kifejezés. Hé-



berül "kol Jahweh." A kol-ról tudnunk kell, hogy a szent írók azo
kon a helyeken alkalmazzák a hinneh, ecce helyett, ahol valami 
nagy zajjal járó dolgokra akarják a figyelmet felhívni. Nem hangot 
fog tehát jelenteni, hanem figyelmeztet a bekövetkező hangos ese
ményre. "Vox Domini confringentis cedros" helyes értelme tehát a 
következő lesz: Ecce (v. en) Dominus confregit cedros. A kol Jahweh 
kifejezésben a mondat alanya nem a kol, vox, hanem a Jahweh, 
éspedig mind a hét esetben. 21 

Sok félreértést, sőt nem egyszer értelmetlenséget okoz a tulaj
donnevek lefordítása is. A 28. zsoltárban erre is találhatunk példát. 
A 6. versben ez olvasható: Et comminuet eas tamquam vitulum Li
bani, et dilectus quemadmodum filius unicornium. A "dilectus" a 
schírjon tulajdonnév lefordítása, ami tulajdonképen Hermonnal azo
nos. Ez valószínűleg úgy történhetett, hogy we schírjon helyett 
j eschuron-t olvasott. (Ez valóban Izraelnek a választott népnek a 
neve.)22 

Ugyanígy lefordította a 119. zsoltár 5. versében meschech tarto
mány nevét "prolongatus"-ra. Heu mihi quia incolatus meus proion
gatus est, habitavi cum babitantibus Cedar. Kijavított fordítása: Jaj 
nekem, hogy Meschekben tartózkodom és együtt kell laknom Cedar 
lakóival, azaz a pogányokkal. 

6. Fordítását mégis mindvégig változatosság és élénkség jellemzi. 
Az azonos héber szót különböző helyeken az összefüggésnek megfe
lelően más és más latin kifejezéssel adja vissza. Ezzel stílusa színt 
é~ zamatot kap. Nem egyszer az élénkség kihangsúlyozására a parti
cipiumot személyragos igével fordítja. A 109. zsoltár első versében 
"dixit Dominus" áll, holott a héber szöveg jelentése "dictum Do
mini"-neum Jahweh. 

Igy folytathatnám fejtegetésemet végig az egész zsoltárkönyvön. 
Ez azonban nem célom. Csupán azt akartam, hogy a mult fátylának 
fellebbentésével, a csodálkozó szeretet világánál, néhány pillanatig a 
kritika szemüvegén át, időzzünk annál, akinek világító szelleme átüt 
a századok homályán és ma is élénken csillog művében. 

Ha dícséretet mondanék a Doctor Moximus munkájáról, ~zavaim 
bizonnyal gyengéknek és erőtleneknek bizonyulnának. Hallgassuk 
meg inkább azok szavát, akiknek dícsérete egyben komoly kritika, 
és magáév3 tette az egész tudós világ. 

Szent Agoston, aki a LXX fordítóit majdnem annyira értékelte, 
mint a prófétákat, csodálja Szent Jeromos munkáját s egyben emberi 
nagyságát is.2s 

Bossuet, a királyok szónoka és a szónokok királya abban látja 
a legnagyobb kitüntetést Szent Jeromos számára, hogy a latin-nyelvű 
egyházakban az "egy" Jeromost, a "hetven" értelmező elé helyez
ték.u 

Westcot a következőket írja Szent Jeromosról: Ez a nagy tudós 
valószínüleg az egyedüli, aki 1500 év alatt rendelkezett azokkal a 
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tulajdonságokkal, melyek szükségesek voltak ahhoz, hogy a latin 
Egyházat eredeti szentírásfordítással ajándékozza meg. 

S valóban nagyobb kitüntetés nem is érhette volna sem Szent 
Jeromost, sem művét, mint az, hogy a hivatalos Egyház 1566-tól pap
jaival naponta azokkal a szavakkal imádkoztatja a zsoltárokat, me
lyek szentünk kitartó fordítói munkájának gyümölcsei. 

Fr: Kocsárd. 

Jegyzetek: 

1 H. Höpfl. Intreductionis in sacros utriusque Testamenti libros comp. 
Vol I. 326. V. ö. még Bacuez-Vigouroux, Manuel biblique L 130. pont. 

2 Helyesírási, szótani és mondattani hibák igen bőven akadtak az 6-latin 
forditásban. De szépszerivel találhatunk újképzés•i szókat is. Gaudimonium, 
aeternalis, capillatura, - gaudium, aeternus, capilli helyett vagy a következők: 
de partem - de parte helyett, ex eam civitate - ex ea civitate helyett. To
vábbá: aput, conovi etc. (Radó P. A kereszténység szent könyvei, I. 72, és Ba
cuez-Vig. id. m. 127.) 

'1 Albertus Vaccari S. J. Instutiones biblicae seholis accomodatae. 83. 
4 Commentar in Ezech. v. ö. még Radó i. m. 78. 
~ Praefatic in libros Psalmorum. P. L. XXIX. 123. 
8 V. ö. Szentiványi Róbert: A szentírástudomány tankönyve. 439 L 
7 P. L. XXIX. 123-124. 
8 P. L. XXVIII. 1184. Szent Jeromos Sophroniushoz írt levelében utal an

nak hozzáintézett szavaira. " ... nuper cum Hebmeo disputans, quaedam pro 
domino Salvatore de Psalmis testimonia protulisti, volensque ille te illidere, per 
sermoues pene singulos asserebat, non ita haberi in Hebraeo. 

11 Praefatic in Isaiam. 
10 " ••• ne Judaei de falsitate Ssripturarum Ecclesiis diutius insultarent. Ad 

Pauiam et Eustochium in translatienem lsaiae ex Rebraica veri,tate Praefatio. 
11 De civitate Dei. Lib. 18. c. 43. 
12 "Expectat anima mea promissum eius, Opperior tota anima mea Domi-

num." Zorell S. J. Psalterium ex Hebraeo Latinum. 
13 1566-tól lett .kötelező. 
14 Fr. Zorell i. m. Proleg. X. 
15 Migne: Scripturae sacrae cursus conpletus. De Psalmis. Dissertatio. 
18 Zorell i. m. XIII. 
n P. L. XXV. Comm. in Ezech. 
ts V. ö. Bacu~z-Vig. i. m. 931. pont. 
111 Ugyanezzel a jelenséggel találkozunk még pl. a 88. zs. 40. és 52. versé

ben. Ap. Cs. 4. 27. "Mert valóban egybegyültek a városban a te szent Fiad; 
Jézus ellen, akit felkentél" 

:o A "Biblica" hasábjain H. Herkenne is külön felhívja a figyelmet a sok 
olvasási lehetőséget megengedő mássalhangzás szöveg helyes elbfrálására: "Da
rauss (t. i. hogy csak mássalhangzás szöveg volt) ergab sich für einen nicht 
eingeweihten Leser leicht. die Gefahr anderer Vokalisation und Lesung und da
mit auch entsprechender Anderung des Kontextes" 1930. IV. fesc. 451. 

21 V. ö. Zorell i. m. 44. ad. c6. 
22 Georges Benedict. Winer: Lexicon manuale Rebraicum et Chaldaicum. 

449. 
23 Migne: Scripturae sacrae cursus conpletus. tom. XIII. 1019. 
:4 Migne: i. m., u. o. " ... ut tot Ecclesiae Christi qua Latinam sonarent 

linguarn septuaginta Interpretibus unum interpretem Hieronymum anteferrent." 
:s Bacuz-Vig. i. m. I. 130. pont. ,.Ce grand savant est probablement le seul 

homme qui, dans respace 1500 ans ait possédé les qualités nécessaires pour don
ner a l'l:glise latine une version original des Saint l:critur." 
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Lipcse. 1828. 

Három igen főbenjáró és hasznos dolog van, melyeket ha valaki 
megszerzett, sohasem bukhatik el többé. Az első, ha szívesen, örömest 
t.•iselsz el Jézus Krisztus szerelméért minden megpróbáltatást. A má
sodik, ha naponkint megalázod magadat mindabban, amit látsz és 
cselekszel. A harmadik, hogy hűségesen, egész szíveddel szeresd azt a 
láthatatlan legfőbb mennyei jót, melyet testi szemeid nem érzékel
hetnek. (Boldog Egyed.) 
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Miben különbözik a III. rend 
más egyesületektiil* 

A III. rend fogalmának és kiválóságának kifejtésére mi sem 
látszik alkalmasabbnak, mintha összehasonlítjuk Il).ás egyházi szer
vezetek kánonjogi foga'lmával. - A III. rend közbülső helyet foglal 
el a szerzetes intézmények és a világi hívek szervezete között és pedig 
úgy, hogy mindkettőből részesedik Arnbár nincsen meg benne a szer
zetesi állapot lényege, mégse lehet egyenesen besorolni a testvérüle
lek és jámbor egyesületek közé, mert valóságos rend, mivel tagjai 
fogadalmat tesznek a rendszabályra, vagyis a szentszék által jóváha
gyott, a keresztény tökéletességre való törekvés meghatározott for
májára, miként a tényleges szerzetesek teszik fogadalmaik révén; és 
azonkívül belső felépítésében is ·követi a szerzeteseket. Ezek pedig 
elégségesek a valóságos rend létrehozásában, amint XIII. Benedek 
híres Petarna Sedis Apostolieae Constitutioja igazolja: "Elődeink nyo
mán, akik ezt az életmódot és életformát jóváhagyták, megerősítették, 
vagy nagy dícséretekkel magasztalták. Mi is meghatározzuk és ki
nyilvánítjuk, hogy a rend mint régen, úgy most is szent és érdemes, 
megfelel a keresztény tökéletességnek, valóságos és sajátos, egységes 
az egész föld kerekén világiakból, társas életet élőkből vagy szerzetes 
harmdikrendiekből álló rend, különbözik b. e. VIII. Kelemen pápa 
bullájában említett testvérületektöl, mint amely saját, szentszék ál
tal jóváhagyott rendszabály szerint él, próbaéve, fogadalma, bizonyos 
rendi ruhája van, mint a többi szerzetes és lovag rendnek." 

Ugyanezt kifejezetten tanusítja XIII. Leé pápa Misericors consti
tutiója, mellyel megújította a ferences III. rendiek szabályzatát (tör
vényeit) "azonban ne gondolja senki, hogy ezáltal vesztett volna a 
rend természetéből." Majd ismételten kifejezte erre vonatkozó állás
foglalását 1883. júl. 7-én a ferences Altalános Rendfőnököknek adott 
kihallgatáson. Legutóbb pedig XV. Benedek: "Ferenc valóságos ren
det alapított a harmadikrendiek számára, ugyan nem olyan szerzetesi 
fogadalommal rendelkezőt, mint az első kettő, hanem az erkölcsi egy
szerüségben és ~ bűnbánatra törekvésben buzgolkodó hasonlót." 

Mégis világi rendnek mondjuk, mivel nincs meg benne a szer
zetesi állapot lényege, jóllehet egyébként a világi élet lehetáségei 
szerint és erőihez mérten és közvetlenül mindenben utánozza a szer
zetes rendeket. Amint ugyanis csak szentszéki jóváhagyással lehet 
szerzetes rendet alapítani, azonképen az egyház csak olyan III. rendet 
ismer el, melynek életmódja, vagyis rendszabálya szentszéki jóváha
gyást nyert. Azonkívül még a rendszabály mellett van újoncéve, fo
g&dalma, rendi ruhája, mint más szerzeteseknek, tehát a III. rend 
a szerzetes életmódot ál talánossá teszi. 

• Fordftás az Acta Ordinis 1922. XLI-ik évfolyamábóL 
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A felsorolt jegyek mellett mégjobban kiviláglik ez fölséges cél
jából, amely nem más, mint a szerzetes élet célja, vagyis a keresztény 
tökéletesség, azaz a tökéletes istenszeretet, amennyiben a földi ember 
azt elérheti. X. Piusz írja az Altalános Rendfőnökökhöz: "Mindenek 
előtt szükségesnek tartjuk fiaink, még inkább kifejteni általában, hogy 
micsoda alapító szent Atyánk akarata szerint a III. rend, Ini a célja 
és meg akarjuk mutatni, hogy nem különbözik a másik két rendtől, 
csak annyiban, hogy a maga sajátos módján szándékolja ugyanazt." 
(Tert. Franc. Ord.) A harmadik rendit nem 'köti a fogadalom köte
lezettsége, hanem a szentszék által jóváhagyott szabályzat szerint 
a parancsok megtartása által törekszik a keresztény tökéletességre, s 
hogy szándékának annál nagyobb eröt és szilárdságot adjon, kifeje
zetten is fogadalmat tesz az Egyház előtt, hogy egész életében éli a 
tökéletes 'keresztény életet, és így amennyire helyzete a világban 
megengedi, úgy lássék, hogy a tökéletesség megszerzésének állapotá
ban van. Szépen kifejezte a III. rendek és a testvérületek (ideértendő 
a többi jámbor egyesület is) közötti lényeges különbséget Lőrinc Jó
zsef Jézustársasági atya: ,,A testvérületek azáltal különböznek a III 
rendektől, hogy a jámborságésszeretet egyes műveit tűzik célul ma
guk elé, míg a III. rendek inkább a harmadik rendieknek a tökéletes 
élet megszerzésére irányuló lel'ki előrehaladását szorgalmazzák. 
(Prümmernél.) Teljesen megfelel ennek a mindinkább általánossá 
váló nézetnek az új törvényhozás is, amely a 685. és 702. szakasz ér
telmében a III. rendek és a világi hívek egyéb egyházi szervezetei 
közötti különbséget onnan eredezteti, hogy ezek a jámborság és sze
retet gyakorlására vagy az istentisztelet fényének növelésére rendel
tetnek, míg a III. rendék közvetlenül tagjaik körében igyekeznek a 
tökéletesebb keresztény élet előmozdítására és ezáltal valóban része
sülnek a szerzet természetében. 

Mivel pedig Szent Tamás szerint minden dolog megítélése annak 
céljaszerint történik, méltán következtethetünk Wernz-el, hogy a III. 
rendek a testvérületek fölé emelkednek, nemcsak a külső elsőbbség 
(praecedentia), hanem a belső tökéletesség szerint is; senki sem cso
dálkozhat rajta, hogy a latin Amerika 1899-i általános zsinatának 
atyái a III. rendet a testvérületek fölé helyezvén, mint a jámbor 
társulatok díszét és a keresztény erkölcsök védelmezőjét ajánlották. 

A harmadik rendieket, mintegy valóságos rend tagjait igazi test
véri kötelékek fűzik össze. "Ugyanis Szent Ferenc mindenekelőtt azt 
akarta, hogy harmadik rendi testvéreiben a békére és egyetértésre 
buzduló testvéri szeretetet, mint valami jellegzetesség tünjék ki. (Sac
ra Propediem.) A regula különböző előírásai tartoznak ide, melyek 
meghagyják, hogy mint testvérek és nővérek a havi gyűlésre jöjje
nek össze, szorgalmasan ápolják a jóakaratú szeretetet, kiki tehetsége 
szerint adakozzék a közpénztárba, és ebböl segélyezzék a szegényeb
beket, különösen a betegeket, a betegek körül végezzék el a szeretet
szolgálatot, a megholt temetésére a helybeli testvérek jöjjenek össze 
és imádkozzanak lelki békéjéért. Azonkívül nagyon jó szolgálatot tesz 
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a testvéri és belső összetartozás kifejezésére és megszilárdítására az 
újoncév és a fogadalom, valamint a sajátos rendi ruha, vállruha és az 
öv, amelyek a harmadikrendieket, mint a ferences család tagjait meg
különböztetik a többi hívötöl és egyben állandóan figyelmeztetik vál
lalt kötelezettségeikre. 

Tekintetbe véve a III. rendek és más testvérületek közötti cél
szerinti sajátos különbséget a Codex a 704. és 705. szakaszban gya
korlati következményeket von le és ezáltal még világosabb lesz az 
említett különbség. Amint a jámbor egyesület és· a testvérület fogai- " 
mával semmikép sem ellenkezik, hogy abban még szerzetesek is be
lépjenek, hasonlókép mindenképpen megfelel a tényleges rend ter
mészetének a Codex által megerősített új törvényhozás, mi szerint, 
aki a'kár örök, akár időleges fogadalmat tett valamely rendben, nem 
lehet egy III. rend tagja sem, még akkor sem, ha előtte annak tagja 
volt. Ugyanis semmikép sem megokolt, hogy valakimiután fogadal
mat tett, csak az általános keresztény élet tökéletességére törekvő vi
lági III. rendhez tartozzék. Azonban ha késöbb fogadalma megszün
tével a világba visszatér, régi tagsága föléled. (704. szakasz 2. §.) Ezt 
az összeférhetetlenségi elvet nem sérti meg az, ha egy szervezet kü
lön engedéllyel III. rendhez társul. Ennek a társas egyesülésnek ha
tékonysága abban áll, hogy az illető tagok részesülnek a III. rend ki
váltságaiban és búcsúiban. A jog világos rendelete szerint a 704. sza
kasz úgylátszik nem alkalmazható a nem fogadalmas társulatokra. 

Hasonlókép következetlenség volna, hogy bárki is két vagy több 
fogadalmat is tegyen különbözö III. rendekben, amelyek valameny
nyien a keresztény tökéletességre ugyanazzal a céllal, de az egyes 
rendek sajátos szellemében törekszenek. Ezért a 705. szakasz a régi 
jognak megfelelöen előírja, hogy egy harmadikrendi község sem ve
heti föl pápai engedély nélkül más III. rend tagjait, míg annak tagjai 
maradnak. Mi lesz akkor, ha egy harmadikrendi nem kíván ugyan 
egy időben más III. rendhez is tartozni, hanem inkább a régit el
hagyva át akar abba lépni. Ma a 705. szaaksz szerint valljuk, hogy a 
tagok kellő okkal átléphetnek más III. rendbe, anélkül, hogy ehhez 
szükséges volna az elöljáró beleegyezése. Illő mégis, hogy az átlépés
ről öket értesítsék. Kellő ok lehet pl. ha valamely helyen csak más
fajta III. rend van. Aki más III. rendbe lép át, köteles az újoncévet 
új ból ki tölteni. 

P. Sem;én. 
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A harmadikrendi községek helyi testületekbe szoktak tömörülni. 
Ezeket a községeket X. Pius azokhoz a rendi kolostorokhoz csatolta, 
smelyekkel -a községek természetüknél fogva is kapcsolatban vannak. 
Ezeket a testületeket a702. sz. 2. §. éreimében sajátos néven harma
ci.ikrendi községeknek nevezzük. 

A harmadikrendi községeknél beszélünk: l. a fogalmáról; 2. léte
sítéséről, áthelyezéséről, megszüntetéséről; 3. a tagok felvételéről, el
bocsájtásáról s egyszersmind belépésről és a Rendből való eltávozás-
ról. · 

I. Mi az a harmadikrendi község? A harmadikrendi község a 
rendszabály szelleme szerint, törvényesen alapított, szervesen erköl
csi személlyé létesített harmadikrendi társulat. 

Azt mondjuk, hogy társulat, amelyre az egyházi törvénykönyv
nek a "de fidelium associationibus in genere és de Tertiis Ordinibus 
saecularibus" c. alatt tárgyalt előírásai érvényesek; azonban a testvé
rületekről és jámbor társulatokról szóló fejezetek nem. 

A rendszabály szelleme szerint; ezáltal különböznek más jám
bor társulatoktól, amelyekben a harmadikrendiek éppenséggel más 
célból tömörülnek, mint amit a rendszabály magában foglal. 

Törvényesen erkölcsi személlyé létesített: az Egyház nyilvános 
tekintélyének kifejezett határozata által (v. ö. a 99. és 100. sz.) az a 
rendi község számít erkölcsi személyiségnek, amelyhez a 100. 2. §. 
értelmében legalább három személy tartozik. Szigorúan véve tehát 
három személy elégséges a rendi község létesítéséhez; hogy egyes 
esetekben mit kell tenni, az azdkhoz tartozik, akiknek a jog értelmé
ben kijár a létesítésről dönteni. 

Feltehető a kérdés: vajjon alakulhat-e harmadikrendi község ott. 
ahol csak újoncok vannak? Jóllehet úgy látszik, hogy nem, mivel el
lentmondó tény, hogy azok alkossanak harmadikrendi községet, akik 
még nem harmadikrendiek, mégis az ellenkező véleményt helyezzük 
előbbre és a gyakorlatban ezt tartjuk követendőnek. Mert az újon
cok is, habár még nincsenek a rendbe teljesen bekebelezve, mégis 
mint ilyenek elöljárónak vannak alárendelve és ezért az elöljáró a 
harmadikrend kormányzására kapott jogot gyakorolhatja felettük, 
különösen javukra. Az elölJárók jogai közt nem utolsó helyen meg 
kell még említeni a tagok társulatdkba való tömörítésének jogát a 
legnagyobb értékű javak elérésére, amely javak a testvéri közösség
ből-reméljük- méltán csörgedeznek. Azonkívül az újoncév célja 
is követeli, hogy az újoncok ne valami rendkívüli, magányos állapot
ban viseljék a ferences életet, hanem a rendszabály lelkillete és be-

• Fordítás az Acta Ordinis 1922. LXI-ik évfolysmából. 
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tűje szerint, amely úgy veszi a tagokat, mint akik a harmadikrendi. 
község intézményébe szabályosan vannak bekebelezve. 

És végül a harmadikrendi 'községet szervezett testületként kell 
alapítani, vagyis mintegy belső hierarchiával rendelkező egyesületet 
(intézményt). Ezt már eleve követeli a rend természete, mely tagjait 
rendi községekbe, megannyi rendházba tömöriti. Azután a rend
szabály, mely a rendi községeket jól rendezett és megszervezett tár
sulatnak veszi, előírja, hogy a rendi községnek élére - fenntartva az 
első rend elöljáróinak, a jogát - elöljárót és egyéb tisztségeket vi
selő tagokat (tanácsosokat) a tagok válasszanak. Ezért a rendi közsé
gek létesítésénél az elöljárókat is ki kell nevezni, hogy a létesítés sza
bályszerűnek legyen mondható. 1 Ettől a formaiságtól a létesítés ér
vénye nem függ, csak az a fontos, hogy a létesitési szándék valami 
módon kifejezésre legyen juttatva. lgy tehát nem akadály a tisztsége
ket viselő tagok hiánya sem, hogy ne alkossanak igazi erkölcsi tes
tületet. Itt lehet még felhozni a S. C. Ind. 1842. nov. 18-i döntését. 
(Dert. autn. II. 312.) Vajjon szűkséges-e megsemmisítés terhe alatt 
elöljárókat választani? Nem! Az elöljárók megválasztása csak a jó 
kormányzást célozza és nem szükséges ahhoz, hogy a létesítés érvé
nyes legyen. 

II. A harmadikrendi községek létesítése: nincs hozzákötve meg
határozott formához, amelyet megsemmisítés büntetés terhe alatt meg 
kellene tartani, 2 hanem elégséges az illetékes egyházi elöljáróság le
ira ta (actusa), amellyel a létesítést elrendeli. Azért azt a formát kell 
szem előtt tartani a létesítésnél, amely a köz előtt érvényes. ú gy lát
szik nem kell mást mondani a létesitési határozatról sem, mint a pa
rancsról, amelyet a 24. sz. értelmében, hogy némely eredmény bekö
vetkezzék, az elöljáró nyilvános formában tartozik megadni, vagy tör
vényes okirat által, vagy két szemtanu előtt. Ugyanazt kell mondani a 
harmadikrendi községek létesítéséről is; vagy hiteles okirattal, vagy 
két szemtanu előtt kell végrehajtani. Az első formát XIII. Benedek 
Paterna Sedis Apostolieae constitutioja tartalmazza, amely szerint 
a pápa az általános rendfőnöknek meghagyja, "hogy bárhol, hasonló 
harmadikrendi testületeket, testvérekeket és nővéreket egyaránt nyil
vános levél által (per patentes litteras) vagy comissáriusa által töre
kedjék létesíteni." Másik módja a létesítésnek benn van a harmadik
rendi ceremonialeban. (VII. c.) Az itt leírt szertartások elvégzése 
által a község alapítási szándéka nyilvánvaló. A szertartás után az 
elöljáró a tisztséget viselőkkel (officiales) az alapítás megörténtének 
a hiteles okiratát a levéltárba helyezi. Amely okirat a következőképen 
formuláiható meg (l. Vezérkönyv VI. bővített kiadás 122 l.). 

Ezek a szavak kétség nélkül kijelentik a létesítést, mégsem ez az 
okmány a döntő, hanem hogy két tanu előtt történjék t. i. a létesí
tés, amelynek azután örök időkre szóló emlékezetül hivatalos eredeti 
bizonyítványt szerkesztenek. A létesitési feltételek 'közt nem kell te
kintetbe venni a 712 sz.-ban azokat, amelyeket kimondottan testvérü
letek és jámbor egyesületek létesítéséről a sz. előír. Mindazonáltal 
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kell, hogy a létesítés templomban vagy nyilvános vagy félig nyilvános 
oratóriumban történjék, azonban hogyha ilyen állandó (stabil) hely 
nincs, bárhol lehet létesíteni rendi községet és· bármilyen illő helyet 
meg lehet jelölni szokásos gyűlésekre. 

A harmadikrendi községekre nem vonatkozik a helyről és tá
volságról szjló törvény, amely kiváltságot (v. ö. 711. sz. l. §.) a S. C. 
Ind. 1893. jan. 31-i I. f. a. "Paterna" const. ismételten elismerte és 
megerősítette. Sőt arra nézve sem tilt semmit, hogy különböző nem
zetiségű tagok, vagy pl. célszerű okok miatt kor és nem szerint kü
lön-külön alakuljanak községek, ugyanabban az egyházban (temp
lomban), vagy az egyházhoz tartozó kápolnában. (S. C. Ind. 1905. 
márc. 8.) 

AtviteZe egyiknek rendi községnek egyik helyről a másikr~ csak 
annak az illetékes elöljárónak a törvényes cselekedete által ~órtén
hetik meg, akinek fennhatósága alá a rendi község tartr.zik. Annak 
az elhatározásához a helyi-főpásztor (Ord. loci.) engedé:yén kívül a 
tagdk többségének a hozzájárulása is szükséges. 3 Ferraris testületek
ről beszélve azt mondja, nincs semmi ok, hogy a harmadikrendi tes
tületekről másképen beszéljünk. 

Nincs átvitel, ha az a templom, amelyben a létesítés történt meg
szünik, de ötven éven belül visszaállítják, (ahol rendi község volt) 
ugyanazon titulussal, ugyanarra, vagy majdnem ugyanarra a helyre. 
(V. ö. a 75. és 924. sz. l. §-t.) 

A rendi községek megszüntetése, mely természeténél fogva örök 
és annak léte nem függ a tagok akaratától, kétféleképen történhetik: 
vagy törvényes haározat alapján, vagy pedig valóban megszünik ma
gától, t. i. ha 100 évig megszakadás állt be. 

Ha a tagok közül egy is él, valamennyi joga őrá száll. (102. sz.) 
A tapasztalat azt mutatja, hogy a rendi község tagjainak nagy 

száma miatt lassanként az igazgató hanyagsága következtében mint
egy megsemmisül és semmi életerő nincs benne. Ilyen esetekben néha 
újból megalapították a rendiközséget. Az említett sz.-ból (75. és 924.) 
kifolyólag, amelynek az átalakítása a régi jog szerint történt, nyil
vánvaló az csak akkor történhetik meg, ha százéven keresztül egy 
tagja sem volt a községnek. Jólehet ha új rendi!községet is alapítottak 
volna, a rendközség nem szünt meg, hacsak el nem mult százév. ~s ha 
a létesitési levél a mindettkori plébánost vagy a templomlelkészt ne
vezi ki vezetőnek a rendiközség élére, akkor ez az elöljárósághoz való 
folyamodás nélkül is életrehívhatja a rendiközséget a tagok visszafo
gadása által. 

III. FeZvétel valamely rendiközséghez bár nagyon ajánlatos, még
sem szükséges, hogy valakit a harmadi'krendiek közé is felvegyenek. 
A harmadikrend nem úgy oszlik fel a rendiközségekbe, hogy annak 
senki más ne lehessen tagja, mint csak az, aki valamely rendi köz
séghez tartozik. Misericors const. kiadása után felmerült a kétség, 
hogy vajjon lehet-e tovább folytatni ezt a gyakorlatot. A kérdést fel
vetették a S. C. Ind.-nak is, vajjon érvényes-e annak a beöltözése és 
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.. fogadalma, akiket hatalommal rendelkező pap a harmadikrendbe, el
választva a rendiközségtől anélkül vesz fel, hogy valamelyik testület
hez. hozzácsatolná. A S. C. 1891. júl. 14-i felelete: Igen! Kétféle jo-· 
gos útat különböztetünk meg a harmadikrendbe való felvételt illető
leg. Egyik az, hogy a rendiközség ·keretén kívül vesszük fel a harma
dikrendbe, és "magános"-nak nevezzük. A másik, hogy beírjuk, azaz 
felvesszük (rendes tagnak) a hannadirendbe. Alig szü'kséges hangsú
lyozni, mennyire kívánotos (hasznos), hogy a harmadikrend ·tagjai ne 
legyenek magánosak. X. Pius is hangsúlyozza,' mikor azt mondj•a: az 
egységben több erő van, mint az egyedekben, maga a rendszabály kü
lönböző előírásaival, az elöljárókról, a hivatalok betöltéséről, a havi 
gyűlések tartásáról, a szegények és betegek gondozása az összehozott 
közös pénztárból, kánoni látogatásról, világosan feltételezi, hogy a 
testvérek és nővérek rendiközségekbe tömörüljenek. 

Túlozna az, aki tiltani akarná a harmadilkrendbe való belépést 
csak azért, mert val1a'ki nem akar valamelyik rendiközségbe lépni. 
Inkább az elöljárók ítéljenek ilyen esetekben, vagy akihez a felvétel 
tartozik, hogy vajjon az ilyen jelölteket észszerű ok vezeti-e és meg 
van-e a helyes szándéka, amely szükséges a harmadikrendbe való 
felvételhez. 

A felvétel módja a harmadikrendbe a beöltözés és egyévi újonc
év utáni fogadalom letétele által történi'k.. A rendiközségbe való belé
pést illetőle_g különbséget kell tenni azok között, akik már azelőtt is 
tagjai voltak a harmadikrendnek és akik nem. Azdk t. i. a'kik már 
voltak azelőtt is harmadikrendiek, azok tagjai lesznek a rendi köz
ségnek a törzskönyvbe való beírás által, a·kik pedig az újoncév és fo
gadalom által egyszersmind a rendbe és a rendiközségbe is belépnek, 
amely belépés részesíti Oket a rendiközség életében, hacsa·k nem ír
ják őket a törzskönyvbe, mint fennebb említettük. 

A 694. sz.-ból kifolyólag ez a beírás, ha a társulat mint erkölcsi 
személy volt alapítva, érvényességhez szükséges. A beírás elhagyásá
val - mivel az érvénytelenitő törvényt kifejezett esetekben kívül 
nem szabad kiterjeszteni- a rendiközségből való kizárás nem akadá
lyozza meg, hogy legalább mint magános ne tartozzék a harmadik
rendhez. 

A rendiközségbe való beírásnak semmi köze nincs a rendi bú
csúk elnyeréséhez, mert ma is érvényes a S. C. Off. 1914. ápr. 23.-i 
határoZata, amely kijelenti "a Szentszéknek határozata és más elő
írások szerint lelkiismeretben kötelez a neveket beírni és kitörölni, 
mégis a hívek azáltal, hogy egy törvényes megbízott veszi fel őket a 
rendbe, amint a beírt tag, ők is ugyanúgy részesednek a búcsúkban és 
más _lelkijavakban, bár valamely ok miatt a· nevük még nincs beírva 
a rendiközség törzskönyvé be." 

A rendiközségból való elbocsájtást a 696. sz. l. §. értelmében 
nem történhetik csak a határozatok szerinti igazságos ok miatt. Bi
zonyos súlyos búnökért maga a törvénykönyv 696. sz. 2. §-ban elbo
csájtást ír elő intés megelőzéséveL Azonban be kell tartani a sajátos 
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előírásokat. Az illető még fellehezhet a helyi főpásztorhoz. A har
madikrend rendszabálya· a III. f. 4. §-a előírja: a tagOk közül, akik 
nem engedelmeskednek és ártanak és újból és harmadszor is figyel
meztetni ·kell kötelességeikre és ha újból is áthágják, a rendből el kell 
távolítani. A fiSpásztor P.1att, akihez ilyen esetekben folyamodni kell, 
a tartományfőnököt r··_ erteni. Az elbocsájtáshoz kisebbokokis elég
ségesek, mint amelytK bennfoglaltatnak a 696. sz. 2. §-a, 696. sz. l. 
§-ában. Elégséges a 696. sz. l. §-ából kifolyólag bármely határozatok 
szerinti igaz ok. Bár a rendelkezések ezt illetőleg semmit sem mon
danak, az elbocsájtás igazságos okát abból állapíthatjuk meg, hogy 
a harmadikrendi a rendi előírásoknak megfelelően példás életet él-e. 
Enyhébb büntetések pl. havi gyűlésről való kizárás, egyidőre még in
tés nélkül is ki lehet szabni. Rendszabály III. f. 2. §. értelmében a 
visitátornak meg van a joga, hogy üdvös büntetés eimén bármit bár
kire kiszabjon. Akinél az intés után is az elbocsájtást maga után vonó 
eset forog fenn, általában nemcsak a rendiközségböl, hanem a rend
ből is ki szokták zárni. 

Vajjon szabad-e a fogadalmasoknak a harmadikrendből eltávozni? 
Azt feleljük, elhagyhatják a rendiközséget, ahova beíratkoztak, nem 
kivéve a jog által kivett esetekben sem; a harmadikrendiek tetszéssze
rint elállhatnak attól a szándékuktól, hogy a fogadalmat megtartsák 
egész életükre. Bizonyos, ha valaki nem akar harmadikrendhez tar
tozni, ameddig nem akar, nem kap kiváltságokat, mivel az egyház 
senkire sem akarja kegyeit ráerőszakolni. Azonban csak akkor érvé
nyes a kilépés, ha ehhez a harmadikrendi elöljárók is hozzájárulnak. 

Az egyik harmadikrendi községből a másikba való átlépés a 705. 
sz. értelmében bármely elégséges okból kifolyólag megtehetö. 

P. Géza. 

J~;gyzet: 

1 Ez a kinevezés, ahol 3 rendiközség csak újoncokból állna, ott csak előle-
gezbeté a dolog természetéből kifolyólag. V. ö. Reg. e. Ind. del. Terz. 

2 V. ö. Gennari Questioni theologico - morali, ed 2 n336. 
3 Ad. voc Confr. (Roma 1885). 
4 Littera delectavit nos 1909. dec. 17. 
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A SZINESLATAS 

A kisérleti lélektan egyik, nem jelentős, de sok pszihoiógust fog
lalkoztató kérdése: mi a szineslátás filozófiája? Célunk nem elmélete
ik ismertetése, hanem ezek eredményeinek és a természettudomá
nyok új ismereteinek a felhasználásával meg akarjuk oldani a kérdést. 
Tehát keressük: mi van a látás pszihológiai ténye és a láthatóság 
fizikai adottsága között? Természetszerüleg bizonyos fiziolókiai folya
mat. A szines látás okát ebben keressük, sebben is kereste minden 
ilyen elmélet. 

Young-HeZmhoZtz elmélete szerint, mivel vörOs-zöld ibolya keve
résével mindent szint elő tudunk állítani a gyakorlatban, a szemben 
ennek megfelelőleg három idegvégződés van. Minden fénysugár min
den idegszálban idegfolyamatot indít meg. Ha a három idegfolyamat 
egyenlő erősségű, akkor febérszint látunk. Ha különbözóek ezek az 
idegfolyama tok, akkor keletkezik a szines látás a különböző folyamatok 
keveredése szerinti színeződéssel. Ez elmélet hiányául róják fel, hogy 
anatómiailag nem lehet megjelöiru az egyes idegszála'kat, s alapérze
tül választott ibolya a vörös és kék összetevéséből ·keletkezik; inkább 
a sárga alapszín jellegü. 

Hering elméleteszerint a fizikai ingerek a retitán hat, minőségi
leg különböző fiziológiai folyamatot váltanak ki, ezek fehér, fekete, 
sárga, kék, vörös és zöld érzetének felelnek meg. Ennek a hat folya
matnak Hering szerint az alapja az, hogy minden idegvégződésben 
három látóállomány van. Működésük két ellentétes folyamat: szét
bomlás (dissimilátio) ·és összetevés (assimilátio) .. A fizikai inger hatá
sára a dissimilátio és assimilátio különböző foka szerint jönnek létre 
szintérzeteink. A szinfelosztás ebben az elméletben is nagyon önké
nyes és sem az elő'bbi teória, sem ez, nem tudja a szinvakság minden 
esetét magyarázni. A hibá'kat J. von Kries a két elmélet bizonyos fokú 
egyesítésével igykezett kiküszöböll).i, majd pedig G. E. MüZZer tovább
fejlesztette, úgy, hogy nagyobbára megmagyaráz minden jelenséget, 
csak roppant bonyolult. 

Ez a bonyolultság ad nekünk jogot arra, hogy más úton keressük 
a megoldást. Ha azt vesszük figyelembe, hogy a természeti folyama
tok - még ha előttünk érthetelenek is, - meglepő egyszerűséggel 
mennek végbe, egészen más megoldáshoz jutunk a szines látás kérdé
sében. Elméltünkben nincs szükség az egyszerü és összetett szinek 
megkülönböztetésére, nincs szükség különböző idegszálak anatómiai 
megjelölésére, sem más, tisztán teoretikus alapon megkülönböztetés
re. Meggondolásunk a láthatóság fizikai adottságának, a fénynek és a 
látás pszihológiai tényének a vizsgálásából indul ki. 

. Mit tudunk a fényről? Mi a fény, - vitatott kérdés. Az elméle
tek közül az einsteini FOTON elmélet adja a legkielégítőbb megol-
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dást. Eszerint fény másodpercenkint 300,000 km-es sebességgel haladó 
energia darabok összessége. Minden fénynek van szine szerint külön
böző hullámhossza, illetőleg rezgésszáma. A fényt alkotó energiaquan
tumoknak van nagysága, amely a rezgésszámmal egyenes arányban 
nől, s minden szin a szinessége határai között változó számú energia
quantumot bocsáthat ki. 

A látás psziológiai oldaláról pedig minden fénynek, illetőleg min
den s~nü fénynek van szinezete, telítettsége és világossága. 

A kettő összefüggéséről pedig a következő tények állapíthaták 
meg: amint nő a fény rezgészáma, 400 billiótól 800 billióig, úgy vál
tozik a szem által felfogott fény színe a vöröstől az ibolyáig a szín
képről ismert sorrendben. A kibocsátott energiaquantum, a foton 
nagysága is ebben a sorrendben nől; legkisebb a vörösé, legnagyobb 
az ibolyáé. 

A fotonok száma pedig a világosságérzettel van szoros összefüg
gésben. A fényforrásból minél nagyobb számban indulnak ki a foto
nak, annál f.rősebb a világosságérzet, az intenzítás. Természetesen 
legnagyobb a fehéré. A szinképben ez a maximum a sárgában helyez
kedik el, 555 millimikronnál, s szürkületben a zöld felé tolódik, egé
szen a 536 millimikron hullámhosszig. 

A külvilág képe a retinára vetődik, mégpedig a szemlencse ten
gelyének elfordulása szerint, vagy a középső részre, a fovea centra
Zisra, a teljes szines látás helyére, vagy valahova a külső övezetre, 
ahol szemideg fovea centrálisának csapszerű végződéseivel szemben 
pálcika szerű idegvégeket találunk. Közönségesen azt a részt a szür
kületi látás szervének nevezzük. Ugyanis míg a retina középső részén 
a teljes szín$ort tudjuk felfogni, addig itt mindent semleges szinek
ben látunk. Atmenetet alkot a kettő közötti zóna, amelyben mindent 
kéknek vagy sárgának látunk. 

Ennyit szükséges ismernünk a fizika és a fiziológia területéről, 
hogy megalkothassuk a magunk szineslátás elméletét. 

Teljes megvilágitás esetén a szemlencse a fovea centrálisra vetíti 
a képet. Minden színű fény más és más rezgésszámú foton által in
gerli az idegvégződéseket, s ebből következik, az ideg a különböző 
ingerekre különbözően, fokozatilag eltérően fog válaszolni, anélkül, 
hogy szükség lenne a más elméletek által felvett három szinérző ré
tegre, vagy éppen a csak meghatározot színekre beállított külön ideg
végződésre. Tehát ahány színt látunk, annyi fokozatilag különbözó 
idegfolyamat van. lgy fogjuk fel a képnek a színezetét és az ezzel 
együttjáró telítettségét. 

A szemideg azonban nem minden ingerre felel egyforma érzé
kenységgel.1 Ez az érzékenység éppen az 555 millimikorn hullámhsz
szú fénynél a legnagyobb, tehát a világosság fizikai maximumpontja 
összeesik a szemérzékenységének pszihoZógiai-fizikai m.aximumpont
jával. Más szavakkal: a világosságérzetet a fontok száma határozza 
meg. 

A K r i e s féle "teora dupplicitatis" sajátos értelmezést nyer.. A 
szürkületi látószerv, a szemidegek pálcikaszerű végződése, csak a vi-



lágosságat fogja fel. Tehát érzékeny a fotonok száma iránt, de nem 
ingerli a rezgésszámbeli különbség és fotonok nagysága. A nappali 
látószerv, a csapszerű idegvégződések, felfogják a világosságot is, 
színezetet is, de csak nappal működnek, mert az a csekélyintenzítású, 
csekély foton számú fény, ami a szürkületi látószerv sajátsága, az a 
nappali látószervet nem ingerli, illetőleg más az ingerküszöb az egyik
nél is, másiknál is. 

Az átmenetet alkotó középsö övről pedig a 'következőket mond
hatjuk új elméletünk értelmében: mivel itt mindent kéknek és sárgá
nak észlelünk, azért itt csak két idegfolyamat indulhat meg. Egy a 
hosszabb hullámokra: sárga, egy a rövidebbekre: kék. Telítettségüket 
is elvesztik a szine'k: közelednek a fehérhez, tehát nagyobb az érzé
kenység a fotonok számával szemben. 

Eddig a szorosan vett színeslátás elmélet. Valószerűségét legjob
ban az emeli, hogy összhangban van a fény mai fizikájával és kerül 
minden erőltetettségét. Helyess! ·:t azonban csak akkor hangoztathat
juk, ha a látásssal adódó különleges jelenségeket is kielégítően tudjuk 
magyar~ni. Ezért meg kell oldanunk a Purkinje tüneményt, a szín
keverés és kontraszt jelenségeket, az alkalmazkodást, az utóképeket 
és főképpen a színvakság eseteivel adódó problémáikat. 

l. A Purkinje tünemény magyarázata önként adódik elméletünk
ből. Ha a spekrtum világosságát jelentékenyen fokozzuk, a színek szá
ma sárgára és ·kékre redukálható, de még ezek is közeUtenek a fehér
hesz. A jelenség oka, amit már Wundt állapitott meg:2 az intenzitás 
növelése megváltoztatja a színezetet is és ennek megfelelően in
dul meg az idegfolyamat, végül pedig, ha az intenzitás elég nagy, 
a legintenzívebb fénynek, a fehérnek az érzete keletkezik. A pur
kinje tünemény másik oldala, hogy a fényerősség csökkenésével 
vörös, zöld és egy ibolyaféleség lép előtérbe; ezek is mindig szürké
bekké válnak, a világosság maximuma pedig a sárgából a zöld felé 
tolódik el. Ez abból a tényből érthető, hogy a világosságnak nemcsak 
a növelése, hanem a csükkentése is megváltoztatja a színezetet. Ha 
pedig annyira csükkentjük az intenzítást, hogy a szürkületi látási 
viszonyok lépnek fel, a világosság maximumát is ennek megfelelően 
fogjuk látni. A szürkületi látásnál pedig a világosság maximuma :1 

zöldben van. 
Igy magyarázhatjuk, hogy teljes világítás esetén - nappal -, 

a nagyobb intenzítású sárga és vörös színek érvényesülnek, este pedig 
a kisebb intenzítású kék és zöld. 

2. Azt a lehetőséget, hogy az alapszínekből, - pirosból, zöldből 
és violából valamennyi színt ki tudjuk keverni, merőben fizikai tény
nek kell minősítenünk, mert ha van egy intenzítású és lambda hul
lámhosszúságú fénysugarunk, az lehet eredeti, tiszta hullám is, de le
het több különböző intenzítású és amplitudóju hullám eredője is. A 
kevert színek a látás esetében tiszta hullámok, mert pszichológiai szem
pontból éppen olyan egyszerű érzetet keltenek, mint a tiszta hullá
mok,3 gyakorlati előállításU'k azonban több szln keverésével történik. 

3. A kontraszt jelenségek lényege, hogy a tarka színű lapra tett 
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szürke papírdarabka széle a kiegészítő szín árnyalatát mutatja. Pl. 
vörös alapon zöldesnek látszik. Színkontraszt. Ha lefedjük homályos 
üveglappal, még feltűnöbb a jelenség. Fátyolkontraszt. Végül ha több 
felületet határoló nélkül helyezünk egy síkba, azok hatással lesznek 
egymásra. !gy kapjuk a szélkontraszt jelenségét. 

Ezeknek a jelenségeknek legelfogadottabb megoldása, hogy a 
retina egyik helyének ingerlése a szomszédos helyeken a kiegészítő 
szín érzetét kelti. Mi most tovább megyúnk, és azt keressük, mi az 
oka, hogy éppen a kiegészítő szín érzete keletkezik? 

Ha zongorán lenyomjuk a pedált, leütjük az egyvonalas c-t, az 
megszólal, de vele együtt rezgésbe jönnek, a felhangjai is, jóllehet 
sokkal 'kisebb erőséggeL !gy nemcsak a cl fog szólni, hanem a c2, g2, 
c3, g3 sth. is. Hamost vizsgálat alá vesszük a cl és a el rezgésszám
beli viszonyát, ennek az egymástól nagyterc távolságra levő két hang 
rezgésszámának hányadosa 1.25 (328:268= 1.25).' Az így nyert viszony
számmal megszorozzuk a vörös 450 billiós rezgésszámát. Eredményünk 
562 billió. Ez éppen egy zöldnek, a vörös kiegészítő színének a rezgés
száma. Ugyanez az eset a 526 billiós rezgésszámú sárga és 657 billiós 
kék között. Ez a meggondolás vezet bennünket arra, hogy ami a feZ
hang a zenében, az a kontraszthatás. a színe~ látásban. A zenében az 
első felhang az alaphangnak oktávája, a szinskálában alap a vörös. 
400 bi1lió rezgésszámmal, oktávája a 800 billiós ibolyaféleség. Ez a 
kettő azonban nem szakott jelentkezni a kontraszthatásban. A zené
ben több felhang követi az alaphangot, a színeslátásban meg kell 
elégednünk egy kísérőszínnel, mert több esetében lehetetlen volna a 
tiszta látás. Mintha prizmán néznénk, olyan volna minden. A kont
raszt hatásnak kissé s~lesebb kitrejedése magyarázza meg a helyi 
alkalmazkodás néven ismert jelenséget. Ha egy fehér~ fekete papír
lapot helyezünk egymás mellé és szemünket tartósan rászögezzük a 
kettő határvonalának egy pontjára, mindkét lap szürkésnek látszik. 
A kontraszthatás ilyen erősebb fokú létrejöttéhez, a szem részéról bi
zonyos feszültség szükséges: mereven 'kell néznünk a két színfoltot. 
Ennek az eredménye a kontraszthatás kissé erősebb kiterjedése. 

4. A kontraszthatás nemcsak egysíkban levő színfoltokon lehet
séges, hanem ugyis, hogy az egyik színfolt a másik helyét foglalja· el. 
Ha egy nagyobb íntenzítású színes fényforrást erősen nézünk, utánna 
pedig hirtelen egy kisebb világosságú hely felé fordulunk, ott fogjuk 
látni az elóbb nézett fényforrásnak világosságában csökent negatív 
képét. A szemideg még nem szabadult fel az előbbi erős inger hatása 
alól a tehetetlensége miat~ azért tovább látja a képe. 

A világosság csükkenése tulajdonképpen nem is tartozék az utá
képhez. Ugyani~ a fényforrás nézése után kisebb világosságú helyr·:: 
kellett néznünk, hogy a jelenség létre jöjjön. Az utókép azonban, 
amint kísérletileg ki lehet mutatni, csak színezeben függ össze az ere
detivel, világosságban megegyezik anna'k a helynek a világosságával, 
ahová fordultunk. Az pedig már maga is kisebb világosságú, tehát az 
utókép is ilyen lesz. Néhezebb kérdés, miért a kiegészítő színben je
lentkezik az utókép? Ezt is megértjük a következökbóL Amikor a szín-
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foltot erősen nézzük, az annak megfelelő idegfolyamattal párhuzamo
san ugyanabban az idegvégződésben egy másod.lagos, a kíséröszínnek 
megfelelő idegfolyamat is megindul, azonban a valós kép színezetén 
nem változtat semmit az elsődleges folyamat erőssége miatt. Hogy 
miért éppen a kisérőszinnek megfelelő idegfolyamat índul meg, an
nak már okát adtuk, amikor a kiegészítő színek felhangszerű viszo
nyáról szólottunk. Amikor elfordúlulllk, az új ínger megszüntetí az 
előbbi hatását. A világosságot azonnal az ujat fogjuk fel. A másodia
gos idegfolyamat, amely ha alakját és színezetét nem tekintjük, csak 
alanyi, a tárgyi változásra, az idegek feszültségéből eredő megnöve
kedett tehetetlensége miatt, nem szűnik meg azonnal. Tovább látjuk 
a tárgyat kiegészítő színében az új ínger világosságánaJt megfelelöen. 
A világosságnál nem jön számításba az inger tehetetlensége, mert nem 
is oly nagy világossági különbségekröl van szó, s a szem a fotonok 
száma szerinti változást könnyebben tudja követni. 

Kissé más a helyzet, amikor a fényes tárgy nézése után behuny
juk szemünket. Most pozitív utáképet kapunk. A tárgy eredeti színé
ben látszik. Más, új fényingert nem kap a szem, tehát nincs ami meg
szüntetné az előbbi hatást; az ideg a tehetetlenségemiatt tovább köz
vetíti az eredeti képet. Az ideg tehetelenségének az az alapja, hogy 
a fizikai fényingerek a szemben minden valószínüség szerinti kémiai 
folyamatot indítanak meg. Ennek a megindulásához is, megszünteté
séhez is időre van szükség. lgy az utóképek kérdését a "tempus psy
chologium"-ra és a kontraszt jelenségekre lehet visszavezetni. 

5. A retínának más alkalmazkodási jelenségei is vannak. Ha 
sötét szobából napfényes udvarra lépünk, elöszőr mindent vakítóan 
világosnak látunk. Csak fokozatosan válnak láthatóvá a szinezeti és 
világossági különbségek. Fordított eset, ha fényes teremből sötét fo
lyósóra megyünk. Elöszőr alig látunk valamit, csak lassan tudjuk 
megkülönböztetni a tárgyakat. 

A sötét szobában a pupilla kitágul. Ha most ilyen kitágult pu
pillával erős világosságú helyre lépünk, majdnem úgy járunk, mint 
amikor napfényen teljes lencsenyílással fényképezünlt: elég a lemez. 
Esetünkben a retinát ért nagyintenzítású fény a Purk:inje tünemény
hez hasonlót hoz létre. A világosság növelésével mindent fehérnek, 
illetőleg fényesnek látunk. Ez történik most is. Amíg a pupilla össze
húzódása nem rekeszti ki a szembejutott felesleges fényt és a már 
szembejutott nagyintenzítású fény, nagyszámú foton, utóhatása meg 
nem szűnik, csak világosságot látunk, és az egyes fotonok nagyságá
nak különféleségéből eredő színezetet nem fogjuk fel. 

Ha világos helyről sötétre lépünk, a pupillának ki kell tágulnia. 
Tekintve, hogy a homályban a szürkületi látás szerve mÜ'ködik, ehhez 
pedig szembíbor szükséges, ami csak addig van jelen a szemben, amíg 
a világosság kevés, amíg az nem fejlődött ki elegendő mennyiségben, 
alig látunk valamit. 

6. Eddig azokat a jelenségeket vizsgáltuk, amelyeket minden ép 
szemű ember lépten-nyomon tapasztalhat. Most rá kell térnünk a szí
neslátás beteges tünetének, a színvakságnak a magyarázatára. 
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A teljes színvak fényképszerűen látja az egész világot. Az ilyen 
szem csak a világosság különböző fokát veszi észre és teljesen érzé
ketlen a színezet iránt. Elméletünk értelmében az ilyen szemben csak 
a szürkületi látás szerve van meg, illetőleg egyforma az érzékenység 
mind a csapokban, mind a pálcikákban. Ezt bizonyítja az is, hogy a 
teljes színvak a világosság maximumát is ennek megfelelően látja és 
fényiszonyban szenved. 

A részletes színvak a színskálának csak egyes színeit látja. Míg a 
rendes szemben a fizikai fényingernek annyi idegfolyam felel meg, 
ahány színt látunk, addig a részleges színvak szemében jóvak keve
sebb idegfolyamat indulhat meg: annyi ahány színt az illető meg tud 
különböztetni. Ahol mi vöröset, narancsvöröset, narancsot, sárgát és 
zöldet látunk, ott a színvakság leggyakrabban előforduló formájában, 
a vörös-zöld színtévesztésben szenvedő csak sárgát lát. Elméletünk 
értelmében a hosszúhullámú színek mind egy idegfolyamatot indíta
nak meg. Azonban nem egyforma sárgát látnak a vörös-zöld színté
vesztők, hanem felfogják a világosságbeli 'különbségeket. Tehát a rer.l
gésszámbeli különbözőség iránt érzéketlen a szem, de felfogja a foto
nak nagysága szerínti kulönbséget. A deuteronop beteg úgy fogja fel, 
mint a rendes látású, a protonop pedig a világosság maximumát a zöld 
felé eitolva látja. Ennek.~ magyarázatát abban találjuk, hogy a pro
tonop szeme a rövidebb hullámokkal szemben érzékenyebb, s amint 
a kísérletek mutatják, a hosszú hullámú vöröset nem is látja. Ebből a 
rövidebb hullámhosz iránti érzékenységből következík a világosság 
maximumának a zöld felé tolása. Ott a legvilágosabb számára szín
skála, ahol a szeme a legérzékenyebb a fén~ingerre. 

Igen ritka esetekben előforduló betegség a kék-sárga színtévesz
tés. Az ilyen ember szeme a hosszabb hullámokra érzékenyebb, ezért 
a világosság maximumát is ezek irányában eltolva, nem az 555 milli
mikronnál, hanem közelebb a vöröshöz, az 589 millimi'kronnál látja. 
A kék-sárga színtévesztő a színskála sárgán túli részén sokkal keve
sebb színt vesz észre, mint a rendes szem. Itt is az az eset, mint az 
előbb: kevesebb idegfolyamat indul meg a fizikai ingerekre, mint a 
normális látás mellett. A szemidegek az összes rövid hullámokra egy
formán felelnek. 

Altalánosságban ennyit tud mondani új elméletünk a színeslátás 
fiziológiai vagy talán helyesebben fizikai oldaláról. Csak erről beszél
tünk s nem érintettük a színekkel összefüggő érzetminőségek kérdé
sének bölcseleti problémáit. Jóllehet ezen a téren is adhatunk valam1 
új levezetést. Az elméletünk alapját adó fényelmélet megengedi azt 
az állítást is, hogy a fény elsődleges érzetminőség. Mert ebben az új 
értelmezésben a fény a tárgynak már nem qualitása, milyensége, ha
nem az energiaforrás mérhető, számlálható energia-quantumjainak 
visszaverődése, elhajlás, interferencia, szóródás által megváltozott 
energiamennyisége, quantitása. Ebből a meggondolásból pedig azzal 
kell lezárnunk elméletünket, hogy a megismerés tárgyilagosságának 
a kérdésében egy bizonyítékkal több áll rendelkezésünkre. Mert így 
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minden olyan szmu, amilyennek pillanatnyilag látjuk egészséges 
szemmel. Ami nappal piros, az valóban piros, de csák nappal, mert a 
ráeső akármilyen fényt úgy veri vissza, hajlítja ·el, hogy a szemben a 
piros érzetét keltő idegfolyamat indul meg. De ugyanaz a tárgy este 
fekete, s nemcsak számunkra, hanem objektive is, mert a fekete fo
tonjait küldi a szembe, illetőleg nem mondhatunk semmit a színéről, 
mert a szürkületi látószerv veszi fel az ingert. Tehát a látás, mint 
megismerés, pillanatnyilag a legmesszebbmenő tárgyilagossággal ren
delkezik. 

P. Szörény. 

1 Természettudományi lexikon. Bpest. 1934. 683. l. 
2 Wundt Physiologische Psychologie. 6. kiadás. 2. kötet 221. l. Fróbes: 

LehrbuLi:l der experimentellen Psyohologie. 1917. l. kötet. 51. l. 
3 Komis: A lelki élet. Bpest. 1917.. l. kötet. 272. l. 
4 Számadatok: Jeans: Zene és természettudomány. Bpest. 25. l. 
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A népi rétegek 

társadalmi törekvesei 

Amikor megindult a népi mozgalom, sokan azt hitték, hogy csak 
a nemzet felépítményét tartja szem előtt, csa'k az elernyedt és hagyo
mányaiból itivetkőzött középosztályt akarta felfrissíteni, magyar szel
lemmel megtölteni. Vezető kérdést csináltak belőle. Ez azonban csak 
egyik jelentős része a kérdésnek, a maga teljes egésZ!ében az egész 
népi réteg társadalmi felemelését akarja, amely ezután a vezetést is 
kedvezően fogja befolyásolni. Szekfű is írja: "Nemzeti fejlődésünkben 
sokat jelentene, ha a széthúzó társadalmi osztálydkat ez a népiségi 
gondolat összekötné és az egész nemzet tudatosulna, a vezetésben is 
inkább érvényesülnének az a friss és új, de még is ősi és igazi magyar 
rétegek."1 A tények késztetnek új belátás!1l. Az egész parasztság bom
lik s helyet keres magának a társadalom ma érvényes formái között. 
Társadalomfilozófusok és parasztromantikusok hiába csitítgatják őket 
és vetik szemük elé költői nosztalgiával a parasztélet szépségeit, bé
kéjét, a mozgolódás csak nem szűnik. A parasztság tudat alatt hor
dott jelszava: Ki a nyűgös parasztéletformából! 

Hogy a népi rétegek társadalmi áramlásába beleélhessük magun-
kat 

I. vizsgáljuk meg: 
l. a parasztéletforma kialakulását, 
2. a kapitalizmus teremtette új társadalmi és gazdasági rend ha-

tását a parasztéletformára, 
3. mi okozza tulajdonképen a parasztéletforma csődjét. 
II. Keressük •meg 
l. melyik az érvényes társadalmi forma, amelyben a parasztság 

€lhel yezkedhet, 
2. mik a polgárság hibái és feladatai, 
3. mi a módja a paraszttársadalom átemelésének az új rendbe. 

I. l. A marxizmus a társadalomképződésnek csak az egyik: a 
nyers társadalomképződés törvényeit állapította meg. De van még egy 
más társadalomképződés: az objektív társadalmasulás. Örök törvény, 
hogy valakinek mégis csak dolgoznia kell, a természetből elő kell hoz
nia az élet fenntartásához szükséges kellékeket, és azt feldolgozni, 
míg a másik rész az igazgató kormányzó és katona szerepében fel
használja azokat. Tehát úr és szolga, feljebbvaló és alárendelt örök 
kettőssége a társadalmi életnek. De a mód ahogyan az alávetés. a 
munkamegosztás történik különböző, és ez határozza meg a társadal
masulások formáit. Történhet ez az alávetés kényszerből: ezek a 
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nyers társadalmak. De történhetik szabad beleegyezésből, kölcsönös 
beleélésböl: ez az objektív társadalmasulás. A nyers társadalmakban 
a hatalmi vagy gazdasági kényszer veti alá a munkást, és kénytelen 
kelletlen dolgoznia kell, mert különben éhen hal. Bekényszerül a mű
helybe, ha zúgolódva, elégedetlenül is. Ott rövidít a kötelességén, ahol 
csak tud. Ezzel szemben az objektív társadalomképződés békés meg
egyezéssel szorítja munkába az alattvalót. Kölcsönös beleélés, megelé
g~dés, mindennapi gyakorlat olyan életformát fejleszt, amely szokás
joggá válik, melynek mindenk.i önkéntelenül engedelmeSkedik. Az 
előbbi társadalmakban azonnal megbomlik az egyensúly, ha a hatalom 
vagy a gazdasági egyensúly megbomlik. Allandó ingadozás és láza
dásra készültség tölti ki, eiért nyers társadalmak. Ilyen a szolgáké s 
a proletároké. Az utóbbi azért objektív társadalmi forma, mert szer
kezete állandó, minden beletartozój-a szokásjog alapján elfogadja élet
keretté. Jellemzi a megelégedettség. Ezt , társadalmi formát a keresz
tény eszményekből élő hűbériség fejlesztette 'ki, csak ott, a békés, 
hierarchikus elrendezkedésben születhetett meg a paraszlo;ág mint kü
lön, önálló, saját szokásjogával ellátott társadalmi réteg. Felette ismét 
belső öntörvényűséggel alakult ki az urak osztálya. Mindenki így tar
totta helyesnek. 

A hűbériségtől kialakított paraszttársadalomnak a további fenn
maradását biztosította hagyományos életformája és primitív termelési 
technikája. Mind a kettőszoros összefüggésben van az objektív társa
dalmasulás szentesítésével. A hagyományos életforma jelenti azokat 
a szokásokat, melyek életének minden mozzanatát előre kicövekelik. 
Mindenki természetesnek találja, hogy napkeltétől napnyugtáig dol
gozzék, hogy az öregek intézzék a család ügyeit, még a fiatalok há
zasságát is, hogy a termelést százados gyakorlat szabja meg. Mind
megannyi kötöttség a szellemi életben, amely azonban elfogadás alap
ján rendezett, békés életet biztosított. Az objektív társadalmasulás 
második főtámogatója a gazdálkodás és a termelés sajátosan primitív 
technikája. Ismeretlen volt a piacra termelés, a specializálás. A föld 
az elsőrendű szükségletek kielégitésére szolgált: egy család teljes ellá
tására termett. A föld életalap volt. S mivel az igények állandóan egy 
szinten mozogtak, a termelés módszere sem kívánt különleges eljá
rást. lgy elbírta a hagyományok törvényeit, nem 'kényszerült új méd
szerek keresésére, hogy a piacon érvényesülhessen. A keretek való
ban biztosították az életét. 

2. Ezután a fejlődés után jött a kapitalizmus. Nemcsak a keresz
tény szellemű hűbériséget számolta fel, hanem a rendi paraszttársa
dalom alapjait is megsemmisítette, elsősorban termelési technikáját: 
elvágta a földhöz fűző egyenes szálakat. A föld ezentúl nem életalap, 
hanem töke. A természeti termelés helyett jött a piacra termelés. Ed
dig azt termelt, amire szüksége volt, most azt kell termelnie, amit a 
piacon el tud helyezni, és az eladásból nyert pénzen majd fedezi szük
ségleteit. lgy szükségszerű a termelés specializálása, hogy a piacon 
érvényesülhessen. 
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A gazdasági életnek ez a forradalma megsemmisíti az objektív 
társadalmasulás második feltételét, a kötöttséget a szellemi életben. A 
termelés specializálásával és a piacra termeléssei szükségszerűen ve
lejár a tervszerű spekuláció. A tervszerű spekuláció pedig egyéni le
leményességet, minden helyzetben új állásfoglalást kíván, amely már 
nem fér el a szellemi kötöttségben. Az egyénnek fel kell magát szaba
dítania a konvencionális szokásjog alól, mert azok már töb~ nem lét
biztonságot, hanem ellenkezőleg nyűgös terhet jelentenek. 

A termelési technika átala·kulása és a konvencionális életforma 
levetése meglazította az objektív társadalom belső építményét. Kö
vetkezménye az lett, hogy az objektív társadalmi formák végleg meg
semmisültek és fölváltotta azokat a nyers osztálytársadalom. A kö
zépkori alárendelés helyett mellérendelés lett; úr és szolga egy tár
sadalomban helyezkedik el. Egyek igényei és törekvései. A munkás 
igényeinek csak pillanatnyi helyzete szab határt, nem mint régen, sa
ját társadalmának öntörvénye. Ebben a parasztságnak is át kellett 
alakulnia. A cselédből bérmunkás, a földbirtokosból polgár lett -
Nyugaton. 

3. Keleten azonban- s Magyarországon is- ez a szerves fejlő
dés nem következett be. Megmaradtak a rendi formák és a primitív 
termelési technika, de megváltozott a környező élet: a gazdaság 
rendje a kapitalizmus receptje szerint, és az életigények a felszaba
dulás irányában. Ebben a helyzetben csak legutolsó erejét megfeszítve 
tud helytállni avult életformájával és primitív termelési techni:kájá
val. Többé már nem elég a természeti termelés, hanem csak a speci
alizálás és a tervszerű értékesítés tud a piaci élet törvényei közt érvé
nyesülni. Többé mozgásában sem köthetik az évszázados szokások 
gyakorlata, mert minden egyes pillanat olyan helyzetek elé állítja, 
ahol a szokások nem igazíthatják el. De - s most ez a fontos - az 
új életnek ezeket a feltételeit nem kapta meg, az új életnek az igé
nyei azonban már belefészkeltek a lelkébe. Ez jelenti a parasztélet 
csődjét. A lehetőség és a vágy közötti diszharmonia. 

A technikai átalakulás fogyatékossága, ha nem is olyan szembe
tűnő, mégis elég arra, hogy megakadályozza a parasztságot megnöve
kedett kiadásainak fedezésében. Nem képes a piaci versenyen helyt
állni, hiányzik a szaktudása, a termelés specializálása, teljes racio
nalizálása, továbbá piac, közlekedés, gépek1 stb. 

A konvencionális formák is tovább élnek. Állandó munka, igé
nyeinek lefokozása primitív mun'kamódszer, szóra'kozáshiány, öregek 
uralma. De egyre tűrhetetlenebbül hordja ezeket, és a városi élet felé 
tekinget. 

Hogy mik voltak az okai ennek az elmaradásnak, politikaiak-e 
vagy mások, most nem kutathatjuok, de tény az, hogy megvan. Az 
életlehetőség és a vágy közötti diszbarmonia el vette a parasztéletnek 
a megelégedett színezetét. Mindenütt szabadulást 'keresnek. Vannak 
részei az országnak, amelyek már átmentek a polgáriasuláson, bár a 
mai életkeretek között a proletárrá süllyedés félelme veszi körül őket. 



Termelő eszközeiket tökéletesítették, a termelés eljutott a specializá
lódásig. (Kecskemét, Gyöngyös földmívessége). Másutt még a pa
raszti élet keretei között élnek, s hogy a megváltozott világban hely+
állhassanak, inkább lefokozták igényerket. Másik része a parasztság
nak menekül a városok felé, a könnyebb élet délibábjától csalogatva. 
Eszményük a rendör, portás, stb. fixes. Máshol megromlottak: egy
kéznek. 

II. l. Melyik tehát az a társadalmi forma, amelyben a paraszt
ság elhelyeikedhet. Itt nem arról van szó, mivé szeretnők változtatni, 
hanem egyszerűen arról, hogy fejlődésének és tapogatózásának irá
nya merre mutat. Az elmélet nem sokat segít, erőtlen arra, hogy a 
felébredt törekvést más irányba söpörje. A parasztság pedig nem 
akar semmi mást, mint a természetes fejlődésbe beállni, a vágya és 
a lehetősége között fennálló szakadékot eltüntetni. Már pedig min
denütt a polgári élet veszi körül, a maga felszabadultságával, embe
ribb életigényeivel, lehet hogy sokszor nyárspolgári színezetben, de 
ez nem lényeges. A parasztság homályos, de megfellebbezhetetlen vá
gyaiban már levonta a következtetést: ha nem akar elpusztulni része
sévé kell lennie a ma érvényes társadalmi szerkezetnek. Ki kell vet
köznie a rendiparaszt társadalmi formákból és az új' társadalmi rend
ben kell elhelyezkednie a megfelelő formák felvételével. Mivel pedig 
"az a társadalmi rend, amely a rendi strukturát fölváltotta, és ma is 
érvényes rendje a rétegezödésnek, nem más mint a polgári társada
lom, nem történhet máskép, minthogy a parasztság ebbe illeszkedik 
bele, a különböző rétegei szerint ennek a szerkezetnek a megfelelő 
helyén helyezkedik el. Ennek az átváltásnak a folyamatát nevezzük 
polgárosodásnak, ami tehát pontosan azt jelenti, hogy a parasztság 
fölbontja rendi szerkezetiségét,. és a polgári társadalomba illeszkedik 
be. Sommásan: a paraszt-mezögazda polgárrá és kispolgárrá, vagy 
mezőgazdasági munkássá válik. "2 

Ez szükségszerű folyamat, hiába fűzünk az átváltáshoz értékelést. 
Hiába állapítjuk meg, hogy a polgárság megromlott, régen elhagyta 
tiszta, erős, a középkori városokban virágzó polgárság eszméjét. Hiába 
hangoztatjuk, hogy gazdságí helyzete semmivel sem különb. Más
részt meg hiába panaszkodunk, hogy a paraszttársadalom felbomlásá-

. val egy igen értékes réteg szűnik meg. A parasztságnak, mint társa
dalmi szerkezetnek bizonyára rendkívüli szerepe volt, mert a széles 
dolgozó földmíves osztályt olyan életkerettel vette körül, amely meg
védte azt mind a hatalmi, mind a gazdasági kényszer nyers kímélet
lenségétől és aránylag nyugodt, békés életet biztosított neki. Ha ez 
felbomlik "a földművelők épolyan bizonytalan és megbízhatatlan ele
mei lesznek a társadalomnak, mint más termelési ágak munkásai, míg 
a mezögazdaság és ipar munkásai együttesen ki nem formálnak egy 
időtállóbb társadalmi formát."3 A mai formák azonban már a multé, 
nem teljesítik szerepüket, a parasztságnak csak teher a többi teher 
mellett. Tehát akár a polgári élet kilátástalansága miatt, akár a pa
rasztéletforma mult értékeimiatt akarnók ezt a rendi, hagyományok-
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ba merevedett szerkezetiséget fenntartani, ez halott eszme lenne. "A 
parasztság számára minden mozdulás avval kezdődik, hogy kilépni a 
parasztformákból és részesévé lenni a nagy társadalom életén~k. Kép
letesen: kilépni az alvilágból, fölmás?.ni a pince homályosságábóL 
Mindegy, hogy mi van a parasztság fönti szinten, ami van az kell, a 
lényeg az, hogy bennelenni. "4 

2. "Igaz, hogy a polgári életforma válságtünetei ma nagyon kiüt
köznek, de ez nem ok az elfordulásra, hanem csak a kritikai éber
ségre. "5 Vannak alsó bomló rétegek, és fenn van egy romlott polgár
ság. Az áramlás iránya visszatarthatatlanul felfelé tör. Mi lehet itt a 
reális feladat? Nem más, mint a valóban irigyelt és ma is fennálló 
érvényes társadalmi formát megtisztítani, és a feltörekvők számára 
eszmévé finomítani. A polgárság megfelel az igényeknek: benne egy
más mellett helyezkedhetik el értelmiség, iparosság és földmívesség, 
mint egyenértékű hívatás, mert nem a foglalkozás természetében 
gyökerezik társadalmi értéke, és alacsonyabb-, vagy magasabb-ren
dűsége, hanem az előítéletekben. Továbbá a polgárság mint életforma 
megfelelhet a kor áramlatainak az individualizmus és a kollektiviz
mus törekvéseinek, mert a polgári élet a függésnek és a szabadságnak 
harmónikus egységét elbírja. Befelé lehet vállalkozó, saját sorsának 
alakítója, kifelé szövetkezetbe tömörülhet, hogy súlyt biztosíthasson 
magának az egyént elnyomó csoportok között. 

Nem lehet Márait elfogultsággal vádolni, amikor azt mondja, 
hogy "a polgár és a polgári rend az egész emberi együttélés egyik 

. legértékesebb, leghasznosabb magasrendű terméke mindaddig - s ez 
most fontos - amíg alkotó és hősies. A papucsos polgár, a'kí rádiót 
hallgat s szidja az adókat és a prolikat, nem lehet eszménye senki
nek. A hősies polgári korok al•kották Európában a remekművet, mely
nek napnyugatikultúra a neve. A flamand polgár és az erdélyi, fel
vidéki . . . A hősies, az alkotó, tehát szociális szellemű kispolgár élet
formáival ... szellemi magatartásával ismét az európai embereszmény 
lehetne . . . ha leszáll önmagába, a polgári kultúra igazi értelmébe s 
megújul, megtisztul és erkölcsében, szellemi igényeiben társadalmi 
magatartásában megint alkotó lesz. Ha hajlandók lesznek erre a 
katharzisra, megmenthetik az európai ember letkét, de nem a csi
novnik polgár, a kistőkés, az élvező polgár, a ·kapzsi és tudatlan, ha
nem - a hős. Akinek számára csak áldozat van és küzdelem, állandó 
munka és jóhiszemű védekezés, nagylelkűség és erő."6 

A polgárságnak le kell szállnia önmagába, hogy társadalmi esz
ménnyé legyen. A hibákból, amelyek mind az európai, mind a ma
gyar polgárságra rárakódtak és amelyek azt eltorzítják, ki kell emel
kednie. A népi írók sem vetik meg ezt a kívánt, és mégis csak az or
szágban elterjedt réteget, de korszeru megújulásának a pontjait is 
felsorolják. 7 l. Várják tőle az őszinte hagyománytiszteletet, nép, haza, 
táj szeretetét. 2. Térjen át az egészség természetes fogalmára. (Az a 
férfi egészséges, aki férfiságának bizonyítékát gyermekeiben látja.) 
3. Egészséges életörömöket keressen, amely a természet helyes rend-
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jéből fakad, és nem a perverzitásokból, erotikából, kényelembóL Ez 
az egészséges életöröm: a munka öröme (a minőségi ember ismertető
jele, amit Németh László hirdet; munka s szenvedély egy úton jár
jon; nem ledolgozni lélektelenül a nyolc órát, és utána a magának 
félre tett időt élvezni, hanem a munka maga is legyen, öröm és szen
vedély; a munka és öröm ilyen szétválása miatt beteg a kor, és az 
öröm hajhászásamiatt téved perverzitásokba), a lélek örömei, a val
lás, természet, művészet felett való öröm. 4. Az asszony legyen a csa
ládé. A kapitalizmus felszabadította az asszonyt a család rabságából 
és helyette a gépek és irodák rabjává tette. 5. Társadalmi nézetét vál
toztassa meg. A társadalom foglalkozás szerint ugyan három részre 
tagolódik, de nem állhat olyan messze egymástól. 

Ezek a polgárságnak általános európai hibái. Nagy megfontolást 
érdemelnek még a magyar polgárság sajátos hibái is. V étenek az em
beri természet ellen, akadályozzák a foglalkozások harmónikus kap
csolódását. A magyar ember családi életében rendkívül hideg. Talán 
keleti maradvány ez, de megvan. A gyermeknevelésben is hiányzanak 
az érzelmi szempontok. Családi hagyományok csökevényesek, pedig 
ezek visznek melegséget és szépséget az életbe. Hasonlóképpen a 
vallásos megnyilvánulások is háttérbe szorulnak. Ha egyénileg talán 
vallásos is a magyar polgár, de az külső viselkedésében alig nyilvánul 
meg. Míg Nyugaton egészen természetes ez, addig nálunk még ke
resztelőkön is politikai beszédet mondanak. A második, ami a nép 
felemelkedését gátolja az úrhatnámság. Ez is keleti, despota hajlam 
maradványa. (Hivatalokban letegezés, megváratás, felülről lekezelés, 
leöcsémezés.) Az egész magyar polgári szemlélet a hatalom hamis 
igézete alatt áll. Az az előkelő foglalkozás, ahol az embemek személye 
fölött valamilyen tormában hatalmat lehet gyakorolni és nem veszik 
észre a huszadik század valódi hatalmát: "a pénzt, a kereskedelmet, 
az ipart, a közlekedést, a sajtót. "8 Az európai általános életérzés épen 
az emberek kicsinyes dolgaiba való beleszólást és embertársai apró 
ügyeinek igazgatását tartja méltóságon alulinak, "viszont a vagyoni 
önállóság, a szabadság, a befolyásolhatatalnság és az egyéni érvénye
sülés életet igazoló és képességeket kifejlesztő ambiciéit hangsúlyozza 
ki. "9 A mi középosztályunk eme életérzése: úr-ideál - primitív for
mában. A nyugateurópaiké: úr-ideál- korszeru alakban. 

3. Láttuk, a parasztság átalakulása feltartóztathatatlanul folyik. 
Arról már nem lehet szó, hogy polgár legyen-e, vagy maradjon pa
rasztnak. De arról igenis lehet szó, hogy értékes polgárrá legyen-e, 
vagy a polgár hibáit vegye-e fel, s hogy e folyamat lassúbb, vagy 
gyorsabb legyen-e. Az első a polgárság önreformját kívánja, a máso
dik a parasztság párhuzamos gazdasági felemelését kívánja előfelté
telüL Ez a kettő elengedhetetlenül fontos a paraszttársadalom áteme
lésénél az új rendbe. 

Honnét remélhető ez? Márai a mai háború után támadt pusztu
lásban és az utána következő kínos csendben felébredt lelkiismerettől 
várja. Németh László azoktól az értelmiségi emberektől, akik át tud-
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ták magukat menteni egy szigorúbb erkölcsbe és magyarabb érzésbe. 
Mindenesetre a gondolat feltámadt és a jobbakban él is. Az üjúság 
ebben a légkörben nevelődik. Intézményei és vállalkozásai a néppel 
kapcsolják össze: falukutatás, munkáslátogatás, regölés, hagyomány
gyűjtés, stb., ezer hang, amely a lelkiismeretet ébresztgeti a nemzeti 
hivatástudatra. Sokat tehetnek az ifjúság vezetői, akik szuggesztív 
meggyőződéssel hirdetik a népibb és magyarabb társadalom kialaku
lását. Apostolság az ilyen tanítás, ha az életpéldával társul: "Az üjú
ságot mi arra tanítottuk, hogy értelmiség legyen és ne középosztály. 
Mi a kettő között a különbség? Középösztály fölött van egy felső s 
alatta egy alsó osztály; értelmiségi ember azt tudja, hogy van mun
kásság és parasztság s ők (hárman) egy nemzet. A középosztályi em
bemek hívatala és fixurna van; az értelmiségnek munkája és híva
tása. A középosztályinak, hogy vannak nála nyomorultabbak: tekin
tély, büszkeség; az értelmiségnek: lelkiismeretfurdalás és felelősség." 10 

A bomló paraszttársadalom tapogatózik egy emberibb élet felé. 
Az út a polgárosuláshoz vezet, s ha azt akarjuk, hogy egy életerős 
réteg alakuljon belőle, akkor semmiféle anyagi és erkölcsi segítséget 
meg nem szabad tagadni tőle. És ismét, ha azt akarjuk, hogy a tár
sadalmi olvasztóüstből egy tisztább nemzedék kerüljön ki, akkor a 
polgárságnak minél előbb eszménnyé kell tisztulnia, míg a parasztság 
bele nem olvad, és a mai polgári réteg betegségét szét nem hordja az 
egész nemzettestbe. 

Fr. Anyos. 
Idézetek: 

1 Szekfű Gyula: Allam és nemzet. 203. l. 
:r Erdei Ferenc: A mai magyar paraszttársadalom. (Franklin.) 81. L 
3 u. o. 31. l. 
4 u. o. 85. l 
5 Jócsik Lajos értekezése a Sorsunkban. 1942. 621. L 
• Márai Sándor: Kassai árjárat (Révai 1941.) 74-78. 
1 Veres Péter: Parasztsors magyarsors. (Tartalom szerint.) 
8 Makkai János: Urambátyám országa. (Révai 2. kiad.) 226. l. 
• u. o. 227. 
10 Németh László: Kisebbségben. II. 235. l. 



AZ EGYSÉG* 
Főtisztelendő P. Pro?,inciátis! Szeretett ;ó F'óatyám! 
Kedves Vendégeink! 

A háború zürzavaros pusztulásából békeimádság száll az ég felé! 
Egy könyörgést repes ma mindenki: Béke jöjjön el a te országod! 
Azonban ezt az esdeklést nemcsak a testi életet kioltó háború meg
szünéséért imádkozzuk. A hit, a vallás békéjét is ki akarjuk könyö
rögni a Mindenhatótól! Mert nemcsak a kard tud ölni, hanem a fe
lekezeti széthúzás is. Érezzük, hogy a széjjelszakított keresztény 
egyháznaknak egyesülniök kell, mert CSa'k akkor bontakozhat ki a 
maga pompájában az Isten országa! Az egység utáni vágy, mint Pri
billa írja, a kereszténység szívébe van vésve. Igen az egységnek meg 
kell valósulnia! Ezt követeli a társadalom és az egyének jóléte! 

Igen ám, de kérdezhetné vala'ki, milyen legyen ez az egység? 
Miben áll a keresztény egyházak összeolvadása? 

Ez okos kérdés! Ez a legelső és legfontosabb probléma. Ezt kell 
legelőször tisztáznunk, mert vaktában a fogalmak pontos körülhatá
rolása nélkül nem kezdhetünk a munkához. 

Mi tehát az egység? 
Pesten nemrég egy protestáns és egy katolikus jóbarát találko

zott. Beszélgetésük folyamán a katolikus megkérdezte a protestánst: 
Mit szólsz az egységmozgalomhoz? - Örömmel látom a katolikusok 
közeledését! Ma, mikor az ország végveszélyben forog, csak úgy 
maradhatullk fenn, ha egyek leszünk! Ha kéz a kézben, szív a szív
ben, szeretetben összeforrva küzdünk hazánkért! Le kell számolnunk 
a felekezeti békétlenséggel, ki kell oltanunk a féktelen gyűlölködés 
parazsát! 

O gy gondolom, hogy kedves Vendégeink is mindnyájan elismerik 
protestáns testvérünk szavainak az igazságát? A keresztény egyházak 
egysége a szeretet egysége! Az ellenséges érzületek, forrongó indu
latok, idegen ettől az egységtöl! Benne a testvéri szeretet melege, kö
zelsége uralkodik! Az egyházak örömmel elismerik egymás értékeit, 
megértéssel viseltetnek egymás iránt! Igen, a szeretet lényeges al
kotóeleme az egységnek! Krisztus Urunk mondotta: Arról fognak 
megismerni benneteket, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretitek 
egymást! Mi mindnyájan Krisztuséi vagyunk. Tehát kell hogy egyek 
legyünk benne a szeretetben! 

De csak a szeretetben? Az egység csa'k a szeretet egysége? 
Sokan így gondolják! 
Azonban ez még nem a teljes egység! 

• 1943. dec. 8-ilti diszgyűlésünkön hangzott el ez az el6adásl 
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ták magukat menteni egy szigorúbb erkölcsbe és magyarabb érzésbe. 
Mindenesetre a gondolat feltámadt és a jobbakban él is. Az ifjúság 
ebben a légkörben nevelődik. Intézményei és vállalkozásai a néppel 
kapcsolják össze: falukutatás, munkáslátogatás, regölés, hagyomány
gyűjtés, stb., ezer hang, amely a lelkiismeretet ébresztgeti a nemzeti 
hivatástudatra. Sokat tehetnek az ifjúság vezetöi, akik szuggesztív 
meggyőződéssel hirdetik a népibb és magyarabb társadalom kialaku
lását. Apostolság az ilyen tanítás, ha az életpéldával társul: "Az ifjú
ságet mi arra tanítottuk, hogy értelmiség legyen és ne középosztály. 
Mi a kettő között a különbség? Középösztály fölött van egy felső s 
alatta egy alsó osztály; értelmiségi ember azt tudja, hogy van mun
kásság és parasztság s ök (hárman) egy nemzet. A középosztályi em
bemek hívatala és fixurna van; az értelmiségnek munkája és híva
tása. A középosztályinak, hogy vannak nála nyomorultabbak: tekin
tély, büszkeség; az értelmiségnek: lelkiismeretfurdalás és felelösség." 10 

A bomló paraszttársadalom tapogatózik egy emberibb élet felé. 
Az út a polgárosuláshoz vezet, s ha azt akarjuk, hogy egy életerős 
réteg alakuljon belőle, akkor semmiféle anyagi és erkölcsi segítséget 
meg nem szabad tagadni tőle. És ismét, ha azt akarjuk, hogy a tár
sadalmi olvasztóüstből egy tisztább nemzedék kerüljön ki, akkor a 
polgárságnak minél előbb eszménnyé kell tisztulnia, míg a parasztság 
bele nem olvad, és a mai polgári réteg betegségét szét nem hordja az 
egész nemzettestbe. 

Fr. Anyos. 
Idézetek: 
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A háború zürzavaros pusztulásából békeimádság száll az ég felé! 
Egy könyörgést repes ma mindenki: Béke jöjjön el a te országod! 
Azonban ezt az esdeklést nemcsak a testi életet kioltó háború meg
szünéséért imádkozzuk. A hit, a vallás békéjét is ki akarjuk. könyö
rögni a Mindenhatótól! Mert nemcsak a kard tud ölni, hanem a fe
lekezeti széthúzás is. trezzük, hogy a széjjelszakított keresztény 
egyháznaknak egyesülniök kell, mert csak akkor bontakozhat ki a 
maga pompájában az Isten országa! Az egység utáni vágy, mint Pri
billa írja, a kereszténység szívébe van vésve. Igen az egységnek meg 
kell valósulnia! Ezt követeli a társadalom és az egyének jóléte! 

Igen ám, de kérdezhetné vala'ki, milyen legyen ez az egység? 
Miben áll a keresztény egyházak összeolvadása? 

Ez okos kérdés! Ez a legelső és legfontosabb probléma. Ezt kell 
legelőször tisztáznunk, mert vaktában a fogalmak pontos körülhatá
rolása nélkül nem kezdhetünk a munkához. 

Mi tehát az egység? 
Pesten nemrég egy protestáns és egy katolikus jóbarát találko

zott. Beszélgetésük folyamán a katolik.us megkérdezte a protestánst: 
Mit szólsz az egységmozgalomhoz? - Örömmel látom a katolikusok 
közeledését! Ma, mikor az ország végveszélyben forog, csak úgy 
maradhatunk fenn, ha egyek leszünk! Ha kéz a kézben, szív a szív
ben, szeretetben összeforrva küzdünk hazánkért! Le kell számolnunk 
a felekezeti békétlenséggel, ki kell oltanunk a féktelen gyűlölködés 
parazsát! 

O gy gondolom, hogy kedves Vendégeink is mindnyájan elismerik 
protestáns testvérünk szavainak az igazságát? A keresztény egyházak 
egysége a szeretet egysége! Az ellenséges érzületek, forrongó indu
latok, idegen ettől az egységtől! Benne a testvéri szeretet melege, kö
zelsége uralkodik! Az egyházak örömmel elismerik egymás értékeit, 
megértéssel viseltetnek egymás iránt! Igen, a szeretet lényeges al
kotóeleme az egységnek! Krisztus Urunk mondotta: Arról fognak 
megismerni benneteket, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretitek 
egymást! Mi mindnyájan Krisztuséi vagyunk. Tehát kell hogy egyek 
legyünk benne a szeretetben! 

De csak a szeretetben? Az egység csak a szeretet egysége? 
Sokan így gondolják! 
Azonban ez még nem a teljes egység! 

• 1943. dec. 8-ilti díszgyűlésünkön hangzott el ez az előadás! 
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Barth, a "dialektikus" teológia vezére sürgeti, hogy a keresztény 
egyl)ázak ne csak szer~ssék és tiszteljék egymást, hanem szövetség
ben tömörülve küzdjenek a kereszténységet fenyegető veszélyek el
hárításáért! Ebben az egységben "az egyházak megöríznék saját taní
tásukats egyházuk teljes függetlenségét." (P. König Kelemen: A ke
resztény egyházak egysége. 50 l.) 

Tehát Barth a szövetségben, társadalmi, gazdasági ósszefogásban 
látja az egységet. Ez már több, ·mint az egymás megbecsülése! Mé
lyebb, mert a szeretet tevékenys~gben, legszentebb érdekeinek vé
delmében virágzik ki! Azonban a szövetkezés, a szociális bajok, meg
szüntetésének érdekében történő összefogás csak egy lépcső a végle
ges, tökéletes egységhez! 

Kedves Vendégeink is bizonyára érzik, hogy a valódi, totális egy
ség több ennél! Krisztus óhaja, vágya nemcsak a béke, és szövetség, 
hanem a hit, a jog és kormányzat egysége is. Az igazi egység az egy 
nyáj és egy pásztor! Egy nyáj, melyben mindenki egyet hisz, egy
séges kegyelemeszközökkel él, egy főre hallgat! Ez a tökéletes egység. 
A többi csak fokoz~t, csak lépcsöül szolgál ehhez. A tökéletes egy
ségre Krisztus mutatott rá főpapi imájában. "Szent Atyám tartsd 
meg öket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek. 
mint mi!" Az egység mintája az Atya és Fiú közt hullámzó bensősé
ges kapcsolat. "Legyenek egyek, mint Te Atyám énbennem és én 
tebenned!" Az egység parancsa és mértéke az Atya és Fiú harmó
niája, tehát a legtökéletesebb egység! Ök egyet gondolnak, egyet 
akarnak, egyet szeretnek! fgy kell a keresztény egyházaknak egyet 
hinni, egyet akarni, egynek engedelmeskedni! A végleges egység te
hát a keresztény egyházak bonthatatlan, oszthatatlan hit és kormány
zati összeforrásai . 

Röviden vázoltuk, mi az egység! Azonban mintha gondolatmene
tünk kissé hiányos lenne, kiegészítésre szorulna? A fogalom méJ 
nem teljes! 

Igen, mert nem elégséges, hogy megvalósuljon a hit és kor
mányzat közösségel Ennél több kell! Mert, ha nem úgy kristályosodik 
ki az egység, mint Krisztus akarja, akkor nincs egység! Az egység
fogalomnak tartalmaznia kell a kijegecesedés módját is! 

Két megoldás lehetséges! Két elmélet szerint alakulhat ki a hit 
és kormányzat egysége! 

Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a meglévő egyházakból egy 
teljesen új, közös egyházat kell alakítani. A különféle vallások kikül
döttei békésen megbeszélnék, hogy melyik hittételt vegyék át a ka
tolikus, melyiket a protestáns stb. egyházakébóL Zöldasztal mellett 
megegyeznének, hogy milyen legyen az alkotmány, egyházkormány
zat: monarchikus, vagy demokratikus. fgy kialakuina egy új szervezet, 
mely nem lenne sem katolikus, sem protestáns. Ez az ú. n. össze
tevési (compositios) elmélet. 

A másik elmélet hívei úgy vélik, hogy nincs szükség új egy
házra. Az egység meghatározása röviden és velősen: Visszatérés 
Krisztus igaz egyházához! Ez az ú. n. visszatérési"(regresssiós) elmélet. 
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Tehát visszatérés az igaz egyházhoz. Azonban most kedves ven· 
dégeink ne nézzék, hogy konréte melyik az igaz egyház! N éhán~ · 
percre felejtsük el hitünk feladása nélkül, hogy katolikusok a mi 
egyházunkat, a protestánsok a sajátjukét tartják igaznak! Ezt a kér·· 
dést néhány percre kapcsoljuk ki! Csak az igaz egyház fogalmát tart~
suk meg! Fogjuk kézbe a szentírást! Csak a bibllát és csak erre tá· 
maszkodva, csak ebből bizonyítsuk és kutassuk ki, hogy mi az egység! 

Ezt előrebocsájtva vizsgáljuk meg, hogy két elmélet közül m~· 
lyik a helyes? 

Az első megoldás, az összetevési elmélet, akkor jó és igaz, ha a 
2000 évvel ezelőtt Krisztus által megalapítatt egyház az idők folya
mán megromlott. Elvesztette eredeti tisztaságát és tévedésmentes~é
gét. Ha a 'krisztusi egyház az idők folyamán szétesett, már nem bir
tokolja az igazság teljességét, hanem csak egy töredékét annak! Te
hát jelenleg nem létezik a maradéktalan krisztusi egyház. Azért a 
különböző vallásoknak tömörülniök kell, igazságaikat egyesíteniök 
kell, hogy így megszünjék a szétesettség, újból megalakuljon az 
igazi egyház! 

Ha azonban ez nem áll, ha a kősziklára épített egyház darabokra 
nem tört, ha a Krisztus alapította testület mei.ltes maradt a pusztu
lástól, a hamis tan hirdetésétől, akkor csak egy lehet az egység: csat
lakozni az igazi egyházhoz! 

Mert ha Krisztus egyháza nem vesztette el az idők folyamán ere
deti épségét, sértetlenségét, ha mint intézmény és szervezet nem rom
lott meg (tagjai, képviselői, papjai tévedhettek!), ha tanítása, alkot
mánya olyan maradt, amilyennek az lsten megalkotta, akkor még ma 
is áll Krisztus szava: Aki titeket vet meg, engem vet meg! Vagyis, 
aki nem akar belépni az egyházba, az vétkezik az Isten ellen! 

Ha a krisztusi ideáloktól való el térés nem fertőztette meg az 
egyházat, akkor még ma érvényes az úr parancsa: Ha pedig az egy
házra sem hallgat, legyen neked mint a pogány és vámos! Vagyis, 
aki nem fogad szót az egyházna·k, mely mindenkit magához hív, az 
Isten előtt is pogány lesz és lázadó! 

Tehát, ha az egyház az maradt, aminek Krisztus alapította, ha 
nem romlott meg, akkor az egység: beletemetkezés az egyház ölelő 
karjába! 

Amde az egyház nem romlott meg, nem romolhatott meg! Tehát 
az egység: Visszatérés Krisztus igaz Egyházába! 

De kérdezhetné valaki, honnan tudjuk igazolni, hogy az Egyház 
nem romlott meg? Az Isten szavából, a Szentírásból! 

Nemde mindnyájan tudjuk a Szentírásból, hogy Krisztus bizto
sftotta Egyházát: Én pedig veletek maradok a világ végezetéig~ Meg
ígérte, hogy a pokol kapui erőt nem vesznek rajta! Kijelentette, hogy 
leküldi a Szentlelket, az igazság Lelkét, hogy örökké az apostolokkal 
és utódaikkal maradjon! Biztosította tanítványait, hogy a Lélek min
denre meg fogja tanítani őket! Tehát Krisztus világosan megígérte, 
hogy egyházát támogatni. védelmezni fogja! 
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Ezek után kérdem kedves Vendégeinket, lehetséges-e, hogy az 
Üdvözítő megszegje ígéretét? Mégtörténhetett-e, hogy jegyesét csak 
egyszer is téves útra engedte lépni? Megtörténhetett-e, hogy csak 
egyszer is visszavonta az igazság Lelkét az Egyháztól? Lehetséges-e, 
hogy világos ígérete ellenére megszünt volna az egyházzal maradni a 
világ végezetéig? 

Ha igen és csak egyszer is bekövetkezett volna az Egyház bu
kása, akkor Isten megcsalta volna a világot! Akkor ebben az Isten
ben nem lehet hinni! 

Azonban én erre a káromlásra nem érzem magam képesnek! És 
úgy gondolom, kedves Vendégeink sem! Ez lehetetlenség! Erről Istent 
nem lehet meggyanúsítani! Isten nem csalhatott, nem hazudhatott! 
Néki meg kellett tartania ígéretét! És Ö meg is tartotta! Gondosko
dott arról, hogy Egyháza sohasem süllyedjen le a bűn és tévedés mo
csaras ingoványaiba! Az emberek, képviselői tévedhettek, vétkezhet
tek, papjai a legrútabb hibákba eshettek, azonban ez nem jelenti ma
gának az Egyháznak a bukásá~! Hiszen sehol sem mondotta az Üd
vözítő, hogy az ő hívei ·és helytartói, mint emberek lesznek tévedés
mentesek! Nagy ígéreteit nem az egyháziaknak, mint magánszemé
lyeknek, hanem az egyháznak, mint intézménynek tette. (Bangha.) 

Tehát a Krisztus alapította Egyház még ma is áll érintetlen szép-
ségében, romlatlanul, szentül! 

Felteszem most kedves Vendégeinek a kérdést: Mi az egység? 
Visszatérés az igaz Egyházba, mert az Egyház nem romlott meg! 
Azért az első megoldás, me ly az Egyház szétesettségére épí tv e 

mondja, hogy a keresztény egyházak, mint egyenrangú felek egy új 
vallást alapítsanak, ellenkezik az Isten akaratával. Isten ugyanis azt 
prancsolja, hogy mindenki az Egyházra hallgasson, engedelmeskedjék 
neki! Nem lehet jó, mert ma is érvényes az Isten felszólítása, hogy 
mindenki lépjen be a Fia által alapított vallásba! 

Az egység teljes és végleges meghatározása tehát: 
A keresztény egyházak szeretetben, hitben és kormányzatban 

való tökéletes, oszthatatlan összeforrása a Krisztus Egyházába való 
visszatérés által! 

Ez a visszatérés azonban nem lehet kegyetlen és megsemmisítö,. 
mert mint Congar írja: az egység nem 'követeli, hogy a keresztény 
egyházak abból áldozzanak fel valamit, ami bennük krisztusi. Csak 
arról kell lemondaniok, ami nem krisztusi, ellenkezik Krisztus aka
ratával, tanításával és szellemével! 

Ime az egység végleges fogalma! Ezt kell megvalósítanunk, ha 
Isten parancsát teljesíteni kívánjuk, békét, eredményt óhajtunk! 

Igen, ezt elismerjük, mondják kedves Vendégeink, - azonban 
még hátra van egy fontos kérdés megoldása. Annyit beszéltünk 
Krisztus igaz egyházáról. Most már be kellene bizonyítani. hogy me
lyik a sok egyház közül az örök, elpusztíthatatlan, kőszálra épített 
egyház? 
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Igen egyszerű a felelet! Az az egyház, melyet Krisztus alapított! 
Krisztus pedig csak a katolikus vallást alapította, mert csak a kato
likus Egyház tudja eredetét, létét Krisztusra visszavezetni! A többi 
egyház mind későbbi eredetű, mind a katolikus vallásból vált ki, sza
kadt el épen azon a címen, hogy· a Krisztus alapította vallás az idők 
folyamán megromlott, téyedésbe, sőt bálványimádásba süllyedt! Am
de, mint az előbb bizonyítottuk, az lsten alapította Egyház nem ro
molhatott meg, nem léphetett a tévedés útjára, tehát csak a katolikus 
Egyháztól elszakadó vallások tévedtek! 

A katolikus Egyház az igazi vallás, mert csak a kat. Egyház kép
viseli az első században keletkezett apostoli hitvallás: "Unam, Sane
tam, Catholicarn et Apostolicam" egyházát! Csak a kat. Egyházat dí
szítik az igaz egyház isteni arcvonásai. Csak reá alkalmazhatjuk ma
radéktalanul az igaz egyház ismertet jegyeit: az egységet, az egyete
mességet, a szentséget és apostoliságott 

Erre már hallom a sokszor felhozott ellenvetést: Ime ismét Róma 
hatalmi törekvéseivel állunk szemben! 

O nem! Ne gondolják kedves Vendégeink! Ne mondja senld, 
hogy a kat. Egyház gőgös és uralkodni akar! Ne mondja senki, hogy 
Róma megsemmisítő és felszívó vágyakkal telitkezik! Nem, nem! A 
kat. Egyház mindenkit boldogítani akar! V égtelen anyai szeretet he
víti! Nem a gyermekeitől elhagyott egyház anya sóhajtását halljuk 
az ismert Vörösmarty költemény szavaiban?: 

"Én szültelek, álltam bölcsőtök előtt. 
Emlőim adának új életerőt! 
Én látnotok adtam oly _nap sugarát, 
Amelyet irigyel sok földi család! 
O jertek, ó jertek az Édesanyához 
O jertek ölembe gyermekeim, 
Míg el nem apadnak hév könnyeim!" 

Fogjuk meg az Egyház ütőerét, tegyük szívére kezünket és meg
érezzük a szerető, jótakaró szív dobbanásaiti N~ki csak egy a vágya! 
Jöjjön el az Isten országa! Azért nem elégszik meg a részleges egy
séggel, a félmegoldással, a felc:-kezeti békével, mert tudja, hogy ez 
nem a teljes Isten országa! Jó anyánkban, az Egyházban szentül él a 
meggyőződés, hogy az igazság csak nála van! Ebből az igazságból egy 
jottányit sem engedhet! 

De hogy ezeket a súlyos, talán kemény igazságokat megérthes
sük, beláthassuk, sokat kell dolgoznunk, tanulmányoznunk és fára
doznunk! Legfőkép meg kell magiinkat szabadítanunk az előítéletek 
bilincseitől. Egyedül csak az igazság szeretete hevíthet bennünket! 
Csak a valóságot szabad szomjúhoznunk! Az igazság őszinte szerete
tét pedig csak az Isten olthatja a szívünkbe! Tehát imádkoznunk kell! 
Mert nem az emberi bölcseség és tépelődés lebbenti föl a titkok fá
tyohit, hanem a jámborság és ima! Igen az alázatos imának a legna-
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gyobb a jelentősége, mert nemcsak látást, hanem erőt is adományoz! 
Nagy, hősi erőt, hogy a fölfedezett igazságokat követni tudjuk. Hogy 
legyen hatalmunk megtörni nyakasságunkat Mert nem elég csak 
hinnünk: mi az egység, mit kíván Krisztus, hanem Isten óhaját valóra 
is kell váltanunk! Ehhez pedig nagy hősiesség kell, a hősiességhez 
pedig sok-sok kegyelemzuhatag szükséges! Azért imádkozzunk min
díg, fohászkodjunk állandóan: 

Jöjjön el Uram, a Te országod, az egy nyáj és pásztor boldog bi
rodalma. Amen. 

P. Konrád. 

:-~~~lf~~~~~!f~..t,~!f~..t,~~~~!f~~~.:~o ... ~~~~~~1 
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, Soh ci vege ... 

Semmit sem mondtam még el. 

Számról a szél letépte 

A bűvös dalt-

Hiába sírok érte. 

Tán megtalálom egyszer 

Messziről hazatérve 

A fényes dalt -

És nem lesz soha vége ... 

Fr. Attila. 



HáDl János püspök 
és a ferencesek 

Minden év december 30-án, a régi szalvatariánus provincia utód
jának, a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferences rendtartomány
nak házaiban, az asztali áldás előtt ezt a halotti megemlékezést olvas
sák fel: 

"Nomina fratrum nostrorum, qui obierunt die 30. Dec. Anno 
Dni. 1857. Excellentissimus, Illustrissimus, Reverendissimus Dominus 
Joannes Hám, Dioecesanus Episcopus Sathmariensis et Protector to
tius Ordinis Seraphici, pie in Domino obüt anno aetatis 77. Sathma
rini. 

Eodem anno ... 
Quorum animae alioromque omissorum per misericordiam Dei 

requiescan t in pace. " 1 

(December 30-án elhunyt testvéreink neve: Az úr 1857. évében 
Nagyméltóságú és Főtisztelendő Hám János úr, szatmári megyéspüs
pök és az egész Szeráfi Rend pártfogója, 77 éves korában az Úrban 
jámborul ehunyt Szatmáron. Ugyanazon évben ... Ezeknek és a 
többi elhunytak lelkei Isten irgalmából nyugodjanak békességben.) 

Amen a felelet, és a szerzetes család ajkán fölhangzik a De pro
fundis zsoltár. 

Ki volt ez a püspök, akinek nevét elhunyt testvéreink neve közé 
jegyezték, és akiről azt mondja az írás: "protector totius Ordinis Se
raphici" - az egész Szeráfi Rend pártfogója. Ifjúságának kezdetén 
rendünk volt a szegény iparosgyerek pártfogója, mikor pedig Isten 
kegyelme, tehetségei, jósága és szent élete naggyá tették, ö lett ren
dünk pártfogója. 

Egy szent élet kezdete. 

Hám János 1781. január 5-én született Gyöngyösön. Szülei na
gyon szegény, de jámbor emberek voltak. ~desapja ·csizmadia-mes
terséggel kereste családjának a kenyeret, édesanyja, Pócs Franciska, 
hitből élő, szorgalmas asszonya volt urának. Régi jó szokás szerint 
Sikur Ferenc, a Szent Bertalan megyésegyház káplánja, még aznap 
megkeresztelte János Gáspár névre.2 

A szülök nagyon gondosan nevelik a végtelenűl jó, széparcú, de 
gyenge testalkatú Jánoskát, és mikor eljön az ideje, beíratják a fe
rencese·k elemiiskolájába. Ma is megvan még az az oszlopos, belül 
szépkiképzésü iskolaterem, ahol Hám a tudás felé első lépéseit tette. 
(Ma gazdasági épület.) Ebben, az öt évszázados kolostor és templom 
árnyékában meghúzadó kis iskolában fonódik össze élete a ferences-
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séggeL Itt tanulta meg tanárain keresztül megismerni, szeretni és 
becsülni a ferences szellemet. 

István öccse írja életének erről az idejéről: "Oskolában már kis
korában is példásan viselte magát, kisebb oskolájában is az első he
lyet foglalta el, és minden kisebb oskolában érdempénzzel megjutal
maztatott.3 Mi mást mutat ez, mint azt, hogy ferences tanítói megbe
csülték és szerették a jófelfogású, szorgalmas, szelíd kis Hám Jánost. 

Az elemi ismeretek megszerzése után talán egy.::két évig édes
apja mellett dolgozik, mert mikor gimnáziumba kezd járni, már ti
zenkét éves. 

Ifjú évek. 

A gyöngyösi jezsuíta, majd ferences gimnáziumot, mivel az atyák 
németül nem akartak tanítani, II. József császár 1786-ban bezáratta. 
A város és a vármegye hosszú utánjárására 1793-ban a ferencesek 
újra engedélyt kapnak egy háromosztályú kisgimnázium megnyitá
sára. A kis Hám az újraalapított intézet első tanulói közé tartozik. 
Mikor 1794. november elsején az iskolát hivatalosan és ünnepélyesen 
megnyitják, "báró Gasztonyi Pál III. o. t. és Hám János II. o. t. ifjak 
a nagy számmal össze&ereglett hallgatósághoz szép magyar nyelvün
kön ünnepélyes beszédeket mondotta'k. "" 

Öccse, István, így ír gimnáziumi tanulmányainak kezdetéről: 
·"Nagyobb oskolába lépvén a Pater Franciskánusok voltak tanítói; 
azokhoz is különös szeretettel volt, úgyszintén tanítói is hozzá."5 Ak
koriban nem szakrendszer, hanem osztályrendszer szerint tanítottak. 
lgy mind a három osztályban az összes tárgyakat a nagymüveltségű, 
egyetemet végzett P. Forgács Ignác tanította. Sem Irsik, sem Keszler 
nem említik P. Forgács nagy szerepét Hám életalakításában. Pedig 
Hám mint egri kanonok sokat beszélt P. Magácsi István egri teológiai 
tanárnak, későbbi gyöngyösi házfőnöknek felejthetelen tanáráról, P. 
Forgács IgnácróL 6 

Mária lovagja. 

P. Forgács Ignác és tanártársai 1795-ben újra megalakítják Gyön
gyösön az 1784-ben megszüntetett ifjúsági Mária Társulatot, az ú. n. 
"Diákok Céh ét". Életírói (Irsik, Keszler) szerint Hám nem a gyön
gyösi, hanem a rozsnyói diákok Mária Társulatába lépett be. Ez nyil
vánvaló tévedés, mert Hám János 1794/95. és 1795/96. iskolaévekben 
a gyöngyösi gimnázium tanulója volt. Márpedig a Mária Társulatba 
1795. Nagyboldogasszony napján lépett be mint második grammatista 
diák, sőt a belépés körülményeiről is tudunk. 

"Nagyboldogasszony ünnepén d. u. 3 órakor tisztes rendben ének
lés és égő fáklyákkal a Szt. Bertalan templomba vonult szép rendben 
előmenvén a gyertyával, díszkoszrúval, olvasóval, gyűrűvel és Mária 
sz. Szívével ékesített tanulóifjúság. Ezután labarum vitetett, melyet 
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a városi hivatalnokok, Mária társulati ifjak és a gyöngyösi polgárok 
példaszerű rendben követtek, hol az ájtatosság és szertartás végez
tével az ifjaknak a Mária társulatba való felvétele megtörténvén, 
mely alkalomból Nt. Szentgyörgyi Gerard Szt. Pál remete rendi atya 
a bold. Szűz tiszteletére megható beszédet tartott a körmenethez, 
mely a felavatott ifjúsággal együtt a bolds. Szűz rendkívül feldíszí
tett szobrához visszatért, hol elénekelvén a litániát, a fölvett tagok 

HAM JANOS 

éneklés közben felvonultak a gimnázium felső termébe, ahol Forgács 
Ignác atya, a társulati elnök sz. intelmeit meghallgatván lakásukra 
visszamentek. "t! 

Ezt az eseményt egy kép örökíti meg, melyet ma is a szatmári 
püspökök házi kápolnájában öriznek. Rózsaszín alapon kékszínű sá
toros mennyezet alatt felhöcsoporton, térdelő helyzetben égreszegzett 
szemmel a Nagyboldogasszony képe látható. Baloldalt alatta zsárno
lyon térdel magyar díszruhában az ifjú Hám János, középen az év
szám: 1795., jobboldalt egy lángoló szív tűnik fel, s benne latin 
nyelven a felajánló imádság: "Boldogságos Szűz Mária, Istennek 
Anyja, ki eredendő bűn nélkül fogantattál, én Hám János Téged ma 
Asszonyomnak, pártfogómnak és védömnek választalak. Szilárdul 
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elhatározam és fölteszem magamban, hogy soha el nem hagylak, s 
nem szólok, nem cselekszem és nem engedem, hogy majdan alatt
valóim közill bárki olyat cselekedjen, ami a Te tiszteletedet sér
tené. Esedezem azért Hozzád, fogadj el engem örökös szolgádnak, 
segíts meg minden cselekedetemben, és ne hagyj el halálom órá
ján. Amen." 

Ez az ünnepélyes önfeláldozás és annak emlékeztető jele, a kép 
olyan erős és tartós benyomást tett az ifjú fogékony lelkületére, 
hogy egész életére a Boldogságos Szűz kiváló tisztelője lett.9 

Hová? o o o Merre? o o o 

Még egy boldog évet töltött Hám János Gyöngyösön, mint har
madikos grammatista. Az év vége felé már gondot okoz a Hám csa
ládnak: mi lesz a fiúval? Gyöngyösön csak három grammatikai osz
tály volt, s aki tovább akart tanulni, annak Egerbe, Rozsnyóra vagy 
Pestre kellett mennie. A szegény Hám család anyagiak híján erre 
nem is gondolhatott. P. Forgács ignác is félve nézett a fiú jövője 
elé. A Gondviselésnek azonban terve volt Hámmal, és váratlan 
fordulattal beavatkozott sorsába, eszközül választva egy ragyogó 
tehetségű és jellemű ference~ szerzetest, P. Lovasi Benedeket.9a 

P. Forgács Ignác ennek a jó összeköttetésekkel rendelkező szer
zetesnek elmondta a fiú dolgát, és kérte pártfogását.16 P. Benedeknek 
kapóra jött a dolog, mert éppen akkor kapta meg ideiglenes áthelye
zését Rozsnyóra, székesegyházi szónoknak, mivel a gyöngyösi hittu
dományi főisokiának nem volt növendéke, és így munkakör nélkül 
maradtY Rozsnyón van humanióra osztály, és a fiú,· mint a zárda 
"credentiariusa" lakást és ellátást kaphat. 

A "credentiarit..tsok" szegény tanuló diákok voltak, akik tanítta
tásuk, táplálásuk fejében felszolgáltak a kolostor ebédlőjében. Amo
lyan kis inas féle zárdafiúk voltak. Sok tehetséges szegény fiúbóllett 
így tanult ember. Ilyen "credentiarius" volt pl. nemsokára Hám után 
szintén Rozsnyón Scitovszky János, a későbbi hercegprímás. 

l 

Egy késő nyári délután P. Benedek elment Hámékhoz. Jánost 
köténnyel, völgyelt háromlábú székecskén a mesterlegényekkel sort
ülve az apa mesterségében foglalatoskodva találta. Irsik kedvesen írja 
le a jelenetet.1H "Mi dolog ez majsztram - szólt P. Benedek Jánosra 
mutatva - ez nincs ám rPndjén." "Hát eddig csak megjárta - szólt 
az apa- hogy fiamat itt helyben a háztól iskolába járattam, de hogy 
ezt továbbra is megtegyem, ahhoz, már bármennyire szeretném is, 
nincsen költségem, erőm." 

P. Benedek előadta tervét. Elképzelhető a szülök és a fiú kelle
mes meglepetése és hálává csorduló köszönete, hiszen szívük titkos 
vágya teljesedett. 

1796. őszén indultak útnak Rozsnyó felé. János határtalan biza
lommal helyezte sorsának irányítását pártfogója kezébe. 
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Rozsnyón készségesen segített, mintaszerüen dolgozott és tanul-' 
mányaiban is eminens volt. P. Benedek nem bánta meg, hogy párt
fogásába vette, és mikor egy év mulva Egerbe helyezik püspöki gyón
tatónak, Jánost is magával viszi. A második humanista osztályt emi
nensen végzi, és messzemenöen beváltja a hozzá fűzött reményeket. 

Ferences leszek .•. 

Eljött az ideje, hogy pályát válasszon. Tanulmányait bevégezte. 
Gyermeki bizalommal vallotta meg atyai jótevöjének, hogy Isten ke
gyelmével, ha arra méltónak találnák: ferences szeretne lenni, és to
vábbra is P. Benedek gondviselése alatt akar maradni.19 

·Hogy a ferencesek számítottak neveltjüknek erre az esetleges lé
pésére, az kitnűik István öccse soraibóL "A P. Franciskánusok külö
nös szeretettel voltak hozzá, ö is azokhoz. Ezek ugyan úgy véleked
tek, hogy a sz. Ferenc szerzetében fogja élete pályáját folytatni. "20 

:tdesanyjának, a jó Franciska mamának is szíve vágya volt, hogy 
fia ferencessé legyen. Mikor fia az egyházi rangfokozatok létráján a 
püspökiméltóság magaslatáig emelkedett, a ferencesek így ingerked
tek vele: "Lássa, mama, jó volt, hogy a fia világi papnak ment, püs
pök lett belőle." De az anya akkor is kitartott régen eltemetett vágya 
mellett: "Hiszen szép, szép- mondotta- de ha barát lett volna be
lőle, most már gyöngyösi gvárdián lehetne.21 

Minden megvolt Hámban, hogy eszményi ferences szerzetes le
gyen: egyéni hajlandóság, jámbor lelkület, jó tehetségek, szülök óhaj
tása, s mégsem lett azzá. P. Lovasi lebeszélte erről. Nagyobb szük
ség volt rá a világi papoknáL 

P. Lovasi látta azt a mérhetetlen lelki kárt, amit II. József ren
deletei zúdítottak a magyar katolikus egyházra, különösen pedig a 
szerzetes közületekre. Látta, hogy ez a szellem a szerzetesrendek szel
lemi és erkölcsi gúzsbakötésére törekszik, s a legtöbbtől még a puszta 
létezés lehetőségét is megvonja. Intézményeik sorát tette tönkre, de 
még ennél is sokkal nagyobb volt az a kár, melyet ezek a rendelkezé
sek a szerzetesrendek belső életében okoztak. A ferences rendet is 
elnéptelenedés fenyegette. Nagyon kilátástalan volt minden, és P. 
Lovasi nem akarta, hogy ezt a tehetséges, nagyrahívatott ifjút körül
ményei gátolják hivatásának és belső értékeinek kibontakozásában. 
"Nem úgy, édes fiam - mondotta szeretett lelki-gyermekének -
bármilyen szép és dícséretes a te szándékod, te nem szerzetes le
szesz, nagyobb dolgokra vagy hivatva. A kispapi pályázaton koncur
~álni, jelentkezni fogsz, én pedig rajt leszek, hogy bevegyenek."22 

Nizireti évek. 

Hám megfogadta az atyai tanácsot, és 1789-ben belépett az egri 
egyházmegyei kispapok sorába. Kispapidejének édes rejtettségéröl, 
kemény stúdiumainak megfeszített akarattal való végzéséről nagyon 

93 



keveset tudunk. Eletének ez az ideje még felkutatásra vár. Minden
esetre sokatmond a gyöngyösi rendháztörténet egy bejegyzése. 1801-
ben augusztus 16-án nyári vakáció lévén otthon időzött, és ezen a 
napon mint támadó (oppugnans) résztvett a ferences főiskola szokásos 
teológiai disputáján. Különösen kiemeli ~ bejegyzés az akkor első 
teológiai évfolyamot végző kispap páratlan felkészültségét.23 

Tu es sacerdos ••• 

1804. március 17-én pappá szentelik. Aprilis l-én, húsvét vasár
napján mondja első szentmiséjét a gyöngyösi Szent Bertalan plébá
niatemplomban. Nincsen feljegyezve, hogy ki volt kézvezetője és szó
noka, de ki lehetett más, mint szeretett jótevője, P. Benedek, jelen 
boldogságának és jövőjének megalapozója. 24 

Erdekes, hogy ezt az eseményt a gyöngyösi rendháztörténet is 
feljegyzi. "Ezen a napon a plébánia egyházban tisztelendő Hám János 
úr, az egri egyházmegye negyedéves végzett teológusa, gyöngyösi fiú, 
első szentmise áldozatát bemutatta.25 A szülőkön kívül bizonyára 
senki sem volt olyan boldog ezen a napon, mint P. Lovasi Benedek 
és P. Forgács Ignác, akik az ifjú papot az oltár felé elindították. 

Első állomáshelyén, Pásztón csak pár hónapig marad. Főpász
tora tanulmányi felügyelőnek nevezi ki az egyházmegyei szeminá
riumba. Nagyszerű nevelő volt, ki elveit példásan szép életével is 
alátámasztotta. A kispapság, és általában az ifjúság szeretetét P. Lo
vasi lopta szívébe, aki egész életét az ifjúság nevelésére szentelte, és 
egyfolytában 28 évig tanított a ferences főiskolákon. Hám hasonló 
buzgósággal lát új feladatához, és 1804-től 1827-ig tanít az egri sze
mináriumban; 1817-ig mint tanár, majd pedig még tíz évig mint 
igazgató. 

Hám kanonok úr. 

Mikor a királyi család Napoleon seregei elől 1809-ben Egerbe 
menekül, Hámot bízzák meg, hogy naponként misét mondjon. Mária 
Ludovika királyné nagyon megkedvelte a jámbor, szerény papot, és 
mikor 1817-ben megüresedik az egyik kanonoki stallum, közbenjá
rására, főpásztora fölterjesztésére a király kinevezi az egri káptalan 
kanonokjává. Hám ekkor csak 36 éves. Hogy ez a kinevezés nem szol
gált mindenkinek örömére, kitnüik Máriási Ignác, Gyöngyös városi 
tanácsos naplójábóL "Ebben az 1818. esztendőben Hám János úr con
firmáltatott, instelláltatott Egri Actuális Kanonoknak, sokatt örö
mökre, sokatt pedig ... " 26 Gondolhajuk, hogy kik voltak azok, akik
nek a fiatal szentéletü teológiai tanár kinevezése nem szolgált "örö
mökre." 

Mint kanonoknak fő jellemvonása a mindenkin segítő szeretet. 
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Tízévi kanonoksága alatt különféle jótékony célokra 50.162 forintot 
adott. Ebből Gyöngyösnek, szülövárosának, 25.500 forintot juttat. 
Ezek a számok csak az 50 forintnál nagyobb adományait jelölik. 
Hány embernek sietett kisebb összeggel segítségére a szegényen élő 
gazdag egri kanonok. 

Természetesen a ferencesekről sem feledkezik meg. A gyöngyösi 
rendháznak két ízben 200-200 forintot ad harangra és templomjaví
tásra, (1821. IV. 26. és 1824. V. 6.) az egrinek 50 fr-t, az "úr szöllöjé
ben fára,~ozó bosnyák ferenceseknek" két alkalommal összesen 120 
fr-t- juttatott. 

1816. óta P. Lovasi Egerben teológiai tanár és így már tanúja le
hetett szeretett fia kanonoki beiktatásának. Báró Fischer István ér
sek is nagyon megbecsülte az öreg, törődött franciskánust, gyóntató
jának választotta, és tanácsát mindenben kikérte. 

"A ferencesek büszke önérzettel saját neveltjüket látták Hám
ban, amennyiben szerzetük egy 'kitűnő tagja P. Lovasi volt az, aki öt, 
a tehetséges kis tanulót a homályból kiemelte, a szerény iparos
pályára szánt fiúcska további iskoláztatását lehetövé tette, s ót a papi 
pályára felsegítette. Amiértis ifjúkorától fogva egész életén át mind
végig hálás elismeréssel adózott a ferenceseknek; kiválóan halmozta 
el P. Lovasit, mint legnagyobb jótevőjét figyelmének ésszeretetteljes 
ragaszkodásának mindennemű jeleivel, mint egri kanonok is majd
nem naponta meglátogatta." (Irsik.) 

Egyszer a káptalan megbízásából hivatalos ügyben távozott Eger
ból, és egy álló hétig nem látogatta meg P. Lovasit. Az öreg szerzetes 
nem tudtamire vélni elmaradását, és maga indult el keresésére. Hám 
kevéssel P. Benedek megérkezése előtt ért haza. "Ugyebár megveti 
már az öreg barátot, nem keresi fel többé; pedig itt- kanonokság
nál - még nem állapodik meg. Az Isten ennél is többre szemelte ki." 
A megnyugtató válasz után csak arra kérte Hámot az öreg barát, 
hogy a ferencesekról akkor se feledkezzen el majd, ha ó már nem 
lesz a világon. 

1822. november 29-én jött el ez a fájdalmas pillanat. P. Lovasi 
Benedek életének 72., szerzetességének 53., áldozópapságának 47. évé
ben jámborul elhunyt. 

"P. Lovasi iránt Hám János kanonok méa annak halála után is 
hálás lélekkel viseltetett, az ó sírját gyakran kereste föl, s bizonyára 
szentmiséiben is megemlékezett róla." Ebből a kegyeletból forrásozik 
Hám "egész életében tanúsított elószeretete a ferencesek iránt." 

Az 1805. évtől kezdve igen gyakran fordul elő Hám János neve 
az egri rendháztörténetben. Mindenegyes megtisztelő kineveztetést, 
pl. szemináriumi rektorságát, szentszéki ügyvédségét, szargalmasan 
beírták az évkönyvbe, mintha csak tagja lett volna a szerzetnek, 
"Volt is az szellemileg. Méltán lehettek büszkék reá, dícséret és di
csöség hárulván vissza rájuk Hám szellemétől, melyet körükben 
nyert, tőlük sajátított el. Ezt Hám hálásan el is ismerte." (Irsik.) 

Ugyanígy voltak vele a gyöngyösi ferencesek. 1826. október 4-én, 
Szent Ferenc halálának 600 éves évfordulóján pl. feljegyzi a rend-
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háztörténet, hogy ezen a legnagyobb ferences ünnepen Hám János 
kanonok, szemináriumi rektor mondotta az ünnepélyes szentmisét, 
hét gyöngyösi származású világi kispap segédletéveL Természetesen 
az ünnepi ebéden is résztveszn ek. 27 

Ugyancsak 1827-ben is találkozunk nevével a 3.000 forintos női 
szegényházi alapítványával kapcsolatban.28 

Ecce sacerdos magnus ••• 

1827. maJUS 20-án, a nélkül, hogy sejtette volna, arról értesül 
hivatalosan, hogy l. Ferenc király szatmári püspökké nevezte ki. 

1827. július 14-én Gyöngyösön tartózkodik. A plébániaházban 
száll meg, s ott fogadja P. Magócsi István, ferences tartományfőnök 
jól;:ívánságait és üdvözlését a szerzet nevében. Innen Bécs be megy, 
hogy kinevezéséért köszönetet mondjon a királynak. 29 

Majdnem egy évig kellett várakoznia, míg a formaságok elinté
zödtek, és a szükséges pápai megerősítés megjött.30 

1828. március 16-án - írja az egri rendháznapló - püspökké 
konszekráltatott. Másnap utoljára meglátogatta kolostorunkat, s bú
csút vett az atyáktól. Hám gyakran fungált nálunk, majd dekantált, 
majd prédikált, majd a nyilvános disputácián mint támadó szerepelt. 

Egy hónap mulva ünnepélyesen elfoglalta püspöki székét aszat
mári székesegyházban. Hogy Hám püspök milyen érzéssel, szándék
kal és jóakarattal foglalta el püspöki székét, megkapóan fejezte ki első 
pásztorlevelében. Csupa remegés, mikor magára, nagy méltóságára, a 
megoldandó feladatok nehézségére tekint, de csupa bizalom, mikor 
Isten jóságára, haszontalan szolga által is jót művelö hatalmára gon
dol. 

Az alkotás évei. 

Mikor átveszi a püspöki széket, egyházmegyéje 24 éves. A kis 
mezövárosból püspöki székhellyé cseperedett Szatmárnémeti híjával 
van mindazoknak a szociális és kultúrális intézményeknek, melyek 
egy ilyen egyházi központnál elengedhetetlenül szükségesek. Hám 
harmincéves püspöksége alatt egész sorát teremti ezeknek az intéz
ményeknek, természtesen magánjövedelmébőL lgy kiemelte egyház
megyéjét és székvárosát az utolsók sorából, és lett azoknak második 
megalapító juk. 

Időrendben első (1828) alapítása a városi szegényház; mellyel 
száz évvel ezelőtt elérte a mai szociális intézkedések csúcsteljesít
ményét: Szatmárnémeti utcáján nem volt koldus. 

Alapítványal látja el a már működö kezdetleges fiúinternátust, 
(1828) s biztosítja annak fennmaradását és fejlödését. Ma ezt az in
ternátust a jezsuiták vezetik. 
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1837-ben székesegyházát átépítteti, díszíti és felszereli. 
1838-ban Istenes Szent János fiait, az irgalmasokat telepíti le. 

Szépen felszerelt kórházat és kápolnát ajándékoz nekik. 
1842-ben megalapítja a Szatmári Páli Szent Vincéről nevezett 

női szerzetes-kongregációt. Ezzel alapítója lesz az első magyar női 
szerzetesrendnek. Az anyaházban minden típusú leányiskola, interná
tus létesül. A fennállásának százéves évfordulóját nem régen ülő 
szerzetről nem kell sokat mondanunk. Több mint 1300 tagja óvódá
ban, 42 elemüskolában, 13 középiskolában, 7 szakiskolában, 7 árva
házban, 4 szegényházban, 18 kórházban, 6 internátusban, számos jó
tékonysági egyesületben 25.000 személyt tanítottak, illetőleg gondoz
tak a jubileum évében. A holt Szamos medre fölé épült anyaház száz 
év alatt hatalmas fává nőtt, melynek ágai átnyúlnak az Újvilágba és 
a mi magyar ferences kínai missziónkba is. Mérhetetlen sok jót tesz
nek Páli Szent Vince és Hám János szellemében. 

Szatmáron szép Kálváriát és temetőkápolnát épített. Tizenkilenc 
új plébániát alapít. A plébániaházak költségét teljes egészében ő 
maga fizeti. 

Az alapítások tenger gondja és vesződsége között köszönt rá az 
1848. esztendő. Itt kezdődik meg kálvária-járása. Itt méretik meg, 
hogy könnyűnek ne találtassék. 

Hám püspök keresztútja. 

1850-ben 34 lapon írja meg erre az időre vonatkozó emlékiratait. 
N em önigazolásképpen, hanem csak a puszta igazság kedvéért. 

Nagy vonalakban kisérjük végig a szenvedés Kálváriáján szentté 
magasztosult főpapot. 

1848-ban ízzó magyarságának tanújeléül, mint a magyar püs
pöki kar legidősebb tagja, a március 15-ére következő vasárnapon ő 
végezte az ünnepélyes hálaadó istentiszteletet, a Te Deumot. Június 
15-én a király az első magyar parlamentáris kormány javaslatára az 
ország első főpapjává, hercegprímássá nevezte ki. Akkor már for
rongó, végsőkig feszült hangulat üli meg a lelkeket. A vihar előtti 
szélcsendben a fegyveres forradalom kitörésének pillanatát várja az 
ország. Hám alázatosan fogadja a kitüntetést. "Ha Isten úgy akarja, 
hogy Esztergomba menjek, akkor a kánonok szerint történdvén min
den, végezni fogom teendőimet" - mondja. 

Salve Domine Primas! ... 

Augusztus 6-án személyesen köszöni meg Innsbruckban a ki
rályi kegyet. A király Salve Domine Primas-szal köszönti és kegye
sen fogadja. 

Szeptember 28-án Lamberg tábornokot, a forrongó ország kor-
mánybiztosát az utca csőcseléke meggyilkolja. Napról-napr~ nő .az 
anarchia. A király feloszlatja a parlamentet, de az nem oszhk. Ham 
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prímás a helyén marad Pesten, és ez lesz az a megbocsáthatatlan vé
tek, amiért élete végéig szenvednie kell. 

Hova is ment volna? Szatmárról már lemondott, Esztergomban 
pedig még nem történt meg a pápai praeconisatio. Helyzete téljesen 
függőben volt. 

Nehéz helyzetében gondoskodni próbál jövőjéről. "Ha engem pe
dig ez a felforgatott politikai helyzet szegény és szűkölködő állapotra 
juttatna, hogy a megélhetés minden eszközének híjával ne maradjak, 
idejében még augusztusban szerződést kötöttem István édes testvé-

. remmel, gyöngyösi polgárral, melynél fogva én 15.000 váltóforintot 
adtam át azon őt és utódait terhelendő kötelezettséggel, hogy engem 
azon összeg fejében az érintett esetben eltartsanak, vagy ha a ferenc
rendiek házában szállást kaphatnék, 600 forint fizetésére kötelezzék 
magukat." Szerényen ott akart visszavonulni, ahol elkezdte: a gyön
gyösi ferencesek oltalma alatt. Hogy mennyire helyénvaló volt ez az 
intézkedés, megmutatták a következmények. 

Aruló!? 
1849-et írtak akkor. Windischgratz Schwehátnál megverte a ma

gyar csapatokat, és vízkereszt előestéjén bevonult Budára. A püspöki 
kar, élén a kinevezett prímással, Windischgratz parancsainak végre
hajtója lett. Hámnak "kegyelmesen" meghagyatott, hogymint prímás 
intse békére, király- és hadsereg-tiszteletre a népet. Hám azt akarta, 
hogy a püspöki kar adja ki ezt a körlevelet, de tervezetét elutasítot
ták és hűségének kétségbevonásával kényszerítették a körlevélnek 
saját neve alatt való kiadására. 

A körlevél páratlan felzúdulást idézett elő. Hámot mindenki 
árulónak gondolta és mondta. Javait elkobozták és szétdarabolták. 
Kára több mint 300 ezer forintra volt tehető. Az újságok gúnyos él
celődéssel egyházellenes irányzattal beszélgetéseket közöltek le Hám 
prímás és Lucifer, a sötétség fejedelme között. 

Windischgratz visszavonulása után Hám is menekül PestrőL 
Bécsben a kapucinusoknál száll meg, és aggódva figyeli a hazája fe
lett dúló förgeteget. 

Egyéni helyzete is aggasztó. Az udvar neheztel rá, mert helyt
állt Pesten, mert a körlevél kiadása körül nehézségeket támasztott, 
mert a magyar klérusra kirótt l millió forintnyi hadisarc kivetéséhez 
hozzájárulni nem akart, honfitársai pedig árulónak tartják. 

Csak három hónapi aknamunka után, július 14-én jelentik be 
neki, hogy a minisztérium az esztergomi érseki széket üresnek nyil
vánítja, és ha a közmegbecsülést meg akarja. tartani, írásban mond
jon le. 

Büntetlenül vettetem le o o • 

Hám természtesen minden további nélkül lemondott, de kis ke
serűséggel panaszolja emlékiratában: "Ki érdemtelenül fölemeltet
tem, bűntelen ül vettetem le." 
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Kijelentették ugyan, hogy tetteiben semmi megrónivalót nem 
t~láltak,, d~ a megbélyegző ítéletet végrehajtották rajta. Sőt azt is 
h1bául rottak fel, hogy lemondása után még 14 napra is emelt fejjel 
járta Bécs utcáit. Miért nem megy haza?- kérdezték. De hát hova 
ment volna? Látta, hogy útban van, kiköltözött tehát a Landstrasse 
külvárosi irgalmas kolostorba. 

Báró Geringer, Magyarország kormány biztosa, mikor a püspök 
elpanaszolta az őt ért méltatlanságokat, azt tanácsolta neki, hogy a 
hitben keresse vigasztalását. Mintha erre figyelmeztetni kellett volna 
a szent főpapot. 

N em volt más bűne Hámnak, csak az, hogy egy magyar alkot
mányos kormány felterjesztésére nevezték ki és az új Geringer
Bach-féle garnitúrába nem illett bele. Végre "kegyelmesen" megen
gedtetett neki, hogy szatmári püspöki székét újra elfoglalja. 

Újra Szatmáron .•. 

Szomorú volt az út hazáig. Megalázott lelkének fájdalmához 
hozzájárult az is, hogy látnia kellett a feldúlt püspöki javak siralmas 
állapotát. Kétségbeesetten, de Istenben bízón jajdul fel: "Ily szomorú 
és nyomorult sorsra jutottam én, aki mindíg egyenes úton jártam, 
életemben nem kívánva senkin~·k ártani, mindkétrészről szorongat
tattam, lesújtattam. tn jó Istenem, hiszem, hogy a szorongatás eme 
napjaiban engem ért rosszakat és bajokat Te küldted nekem, azért 
imádlak Téged, és hálát adok Neked." 

1849. október elején éjtszaka érkezett meg székvárosába. Kevés 
hűséges embere nagy örömmel fogadta. Ezzel még nem ért véget 
szenvedéseinek áradata. tiete végéig sokat kellEtt tűrnie. 1855-ben 
pl. az udvar mellékútakon tudtára adta, hogy illene már nyugalomba 
vonulnia, mert nem tudja ellátni kötelességét. 74 éves volt ekkor a 
szent püspök, de testének és lelkének ereje olyan töretlen volt, mint 
28 évvel előbb püspökké szentelésekor. Mikor egy minisztériumi kö
rökben járatos főúr az eljárás okát tudakolta, ezt a választ kapta: "De 
hát nem tud németül." -Ez is vád volt akkor egy magyar püspök 
ellen. 

Lankadatlan erővel áll bele a munkába. Rendbehozza a forra
dalmak alatt tönkre ment egyházmegyei vagyont, erősíti és betetőzi 
alapításai t. 

Hám püspök és a ferencesek. 

Amint fogyott az ereje, úgy nőtt benne a vágy, hogy megfizesse 
tarto~ását Szent Ferenc fiainak. Nem mintha püspöksége alatt elfe
lejtkezett volna a rendről, hiszen az egyházmegyéje területén fekvő 
kaplonyi és nagyszöllősi kolostoraink sokszor érezték szeretetét, adni 
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kész lelkületét, - de valami maradandót akart adni kedves feren
ceseinek. 

Mint "protector totius Ordinis Seraphici" a szalvatóriánus rend
tartomány érverésén tartja kezét, gondos atyaként szeretettel vigyáz 
rá, és elhalmozza szeretetének jeleivel. Megmozdulásaiban részt vesz, 
szívén viseli a több -mint kétszáz éves magyar ferences álomnak, Ka
pisztrán Szent János Nagyszöllősön eltemetett és elrejtett holttesté
nek felkutatását. 

1853-ban saját költségén felásatja a kankói domb kolostor-rom
jait. Egész nyáron folyik a munka, de sajnos sem neki, sem egyik 
utódjának, Meszlényi püspöknek nem sikerült a szent ereklyék meg
találása. 31 

Végre 1855-ben elérkezettnek látta az időt, hogy kedves tervét, 
a ferncesek letelepítését Szatmárnémetiben, megvalósítsa. Hosszas 
levélváltás után (sajnos a provincia levéltárában nem találtuk ezeket 
a leveleket) a rendtartomány 1856-ban két lelkes tagját, P. Csomor 
Antalt Gyöngyösről, Fr. Turovszky Nepomucént Fülekről Szatmár
németibe helyezi, hogy a lelkeknek szalgáljanak és felügyeljenek a 
már folyó építkezésre. 

Hám elég távol a város középpontjától, Németi szélén alkalmas 
nagy telket vásárolt, s megkezdte a rendház és a templom építését. 
Terve az volt, hogy a felépített zárdában hat rendtag lakjon, két 
páter, akiket szükség esetén vidékre küldhet kisegíteni, otthon pedig 
a két laikus testvéren kívül két páter tartózkodjék, akik misézzenek, 
gyóntassanak, prédikáljanak, és a rendházban felállítandó iskolában 
a szegényebb néposztály gyermekeit elemi ismeretekre tanítsák. 
Utóbbi szándékának eszméjét talán a gyöngyösi "kis oskola" adta, 
melyben valamikor őt is ferences atyák tanították. 

Mikor a két ferences Szatmárra ért, a kolostor építése már any
nyira előre haladt, hogy azonnal be is költözhettek. A szent püspök 
nagy örömmel látta a hatalmas szép épület elkészülését, és tavasszal 
ünnepélyesen meg akarta nyitni. Már a templom fala is földszintig 
készen lett, mikor egy hirtelen fájdalmas esemény beláthatatlan időre 
elhalasztotta az alapítást. 

~n jó Istenem ... 

A szent püspök élete alkonyodóban volt már. Állandóan fogyott, 
törődött, de senki sem hitte, hogy olyan közel van a vég. 1857. de
cember 29-én még megmisézett, s bár nagyon gyenge volt már, pré
dikációra készült. Éjtszaka rosszul lett. Agyban soha sem feküdt, 
hetente háromszor szigorúan bőjtölt. Fekvőhelyül szolgáló pamlagán 
teljesen felöltözve, félig ülő-helyzetben, szemét égre emelve, karjait 
kitárva, mélyről jövő sóhajtással suttogta: "Én jó Istenem." Vonaglás 
nélkül adta ki lelkét. 

Soha olyan részvéttel főpapot nem temettek. 
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Mi lesz az alapítással? 

Bármi~yen nagy volt az országos részvét, talán senki sem fáj
lalta annyrra a szent püspök halálát, mint hűséges ferencesei. A 
gyöngyösi rendháztörténet meghatóan búcsúztatja, és felteszi a kér
dést: mi lesz az alapítással és az épülő templommal. Talán elragad
ják tőlünk?32 

Létük és megmaradásuk Szatmáron bizonytalanná vált. Egyen
lőre a helyükön maradtak, és várták a jobb jövőt. Az építkezések 
megszüntek, eső és hó áztatta a templomnak földszíntig épült alap
falait. Mindent az újonnan kinevezett püspöktől kellett várniok. Ez 
pedig szerencsétlenségükre a pinkafői születésű Haas Mihály, pécsi 
prépost, volt királyi főigazgató lett, aki egyképpen utáita a magya
rokat és a szerzeteseket. Püspökkorában így dicsekedett előbbi érde
meivel: "Ha még három évig főigazgató maradhattam volna, még a 
pásztorok is németül daloltak volna a pusztán."ss Volt gondja rá az 
udvarnak, hogy a németül sem tudó Hám örökébe fanatikus német 
lépjen. 

Az új püspök működését azzal kezdte, hogy követeléseit előter
jesztette a tartományfőnöknek, s gondoskodott arról, hogy ezeknek a 
követeléseknek a ferencesek, a "kuruc barátok" meg ne felelhesse
nek. 

Mint a gyöngyösi és jászberényi ferences gimnáziumok volt fő
igazgatója, nagyon jól tudta, hogy a rendtartomány még iskoláit sem 
tudja ellátni kellőszámú német tanerővel, s ezért éppen vele, illetve 
németesítő rendelkezései miatt állandó volt a viszály. 

Követelése szerint, a szerzetesrendek általános elnéptelenedésé
nek korában, a tartományfőnöknek nyolc rendtaggal kellett volna be
népesítenie az új szerzetházat, kik közül háromnak írásban és szóban 
tökéletes német tudással, és a három közül kettőnek tanítóképző 
intézeti oklevéllel kellett rendelkeznie. llyen tagjai a rendtartomány
nak nem voltak. A többi követelése és rendelkezése is olyan súlyos, 
sőt sérelmes volt a rendre nézve, hogy az amúgy is emberhiánnyal, 
belső nehézségekkel küzdő rendtartomány nem vállalta az alapítás 
benépesítését. 1859. augusztus 26-án 3 év után a már ott tartózkodó 
szerzeteseket más rendházba helyezték. "Mindez a püspök örömére 
szolgált,- írja a rendtartomány évkönyve-mert nem szívlelhette 
a szerzeteseket. "3"' A gyöngyösi rendháztörténet író je keserűen kí
vánja neki: "Deus ipsi omnia bona invicem tribuat."35 

Talán i t t le is kellene zárni Hám püspök és a ferencesek viszo
nyának taglalását. A. szent püspök nemeset, nagyot akart alkotni, de 
megakadályozta ebben a halál. A következő sorok csak azt igazolják, 
hogy az igazán nagy emberek nem viszik sírjukba magukkal eszméi
ket és terveiket. Mindíg akad valaki, aki az elhagyott csapáson to
vább, s győzelemre viszi, mikor eljön az alkalmas idő. - Az üressé 
vált épületbe Haas püspök az irgalmas nővérek vezetése alatt álló 
szegényházat költöztette. l883-ban :líró László püspök a szegényházat 
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régi helyére költöztette vissza, és az egyházmegyei tanítóképzöt he
lyezte az épületbe. 

1904-ben Meszlényi Gyula püspök és Kádár Ambrus kanonok bö
kezűségéböl felépült a Szent János evangélistáról, Hám János védő
szentjéről nevezett templom. 

1912-ben új tanítóképző intézet épül, és a volt kolostor megint 
üresen áll. Ekkor határozta el Boromisza Tibor püspök, hogy a fe
rences kolostornak szánt épületet szent elődjének akarata és végren
delete szerint a Kapisztrán Szent Jánosról nevezett rendtartomány
nak adja át. 

Végrendeletet jöttem végrehajtani. 

A jó püspök gyönyörűen díszített, felszerelt, tágas szép rendhá
zat és templomot Hám János 80.000 koronás alapítványával felaján
lotta rendtartományunknak azzal az ígérettel, hogy a templomhoz 
plébániát is kapcsol. Az alapítvány elfogadására azért volt szükség, 
mert a nagyobbrészt protestáns és szakadár vidéken alamizsnát nem 
remélhettünk. 

1913. szeptember 28-án a szentéletű Hám, a nagytevékenységű 
Meszlényi püspök, magasztos terveinek örököse és megvalósítója, Bo
romisza Tibor ünnepélyesen átadta a templom és a rendház kulcsát 
P. Unghváry Antal tartományfőnöknek, aki továbbadta azt P. Tamás 
Alajosnak, provinciánk atyjának és alapítójának, az első szatmári 
gvárdiánnak. 

A jóságos püspök beszédében feltámasztotta a multak emlékét. 
Abból indult ki, hogy most ö egy végrendeletet jött végrehajtani, 
melyet valamikor szentéletű elődje, Hám János tett, aki azért alapí
totta ezt a rendházat, hogy Szent Ferenc fiait telepítse ide. A nagy 
alapítót megakadályozta ebben halála; 60 éven át szünetelt, félbe 
maradt a szent püspök lelkének vágyódása. "De ne kérdezzük mi
ért? - mondotta - a Gondviselés útjai kifürkészhetetlenek, a Gond
viselés ideje végtelen és sok-sok esemény nem sürgős neki. ö vár, 5 
érlel és meghozza az alkalmatos időt. A mai napon íme megvalósította 
ezt a jámbor szándékot, mert íme itt áll nem csak a rendház, hanem 
a templom is, és itt vannak Szent Ferenc fiai, Szent Ferenc-rendi 
testvérek! Nagy kegyelettel, lelketek ismert gondosságával, és fele
lősségérzetével vegyétek át e rendház kulcsát Isten dicsőségére, a hí
vek és különösen e városrész lelki és anyagi gondozására. 36 

Ezen a napon fizette meg adósságát rendünknek Hám János, a 
pártfogásunk alatt püspökké, szentté nőtt kis gyöngyösi iparos fiú. 

1924-ben a trianoni béke következtében beállott viszonyok miatt 
a szatmári rendházat átadtuk az erdélyi ferences rendtartománynak. 

Feledés?! Megdicsöülés?! 

Végigkísértük Hám Jánost élete folyásán, és rámuttatunk azokra 
a kapcsolatokra, melyek öt rendünkhöz fűzték. Láttllk, hogy ezek 
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mélyek, őszinték és jellemétől elválaszthatatlanok voltak. Nekünk fe
renceseknek kötelességünk van vele szemben! 

Halála után Hám püspököt azonnal szentként kezdték tisztelni. 
N agy szalgálatot tett ennek a tiszteletnek Meszlényi Gyula püspök, 
mikor 1894-ben magyar és latin nyelven megíratta és kiadta életraj
zát. Ugyanekkor már nagyban folynak a szenttéavatást megelőző 
egyházmegyei tárgyalások. Róma felveszi az ügyet, és a világhábo
rúig a legszebben folyik minden. Meszlényi és Baromisza püspökök 
mindent megtesznek az ügy kedvező előre haladásáért. 

A háború végével Erdélyre köszöntő több mint húszéves román 
uralom nem kedvez egy magyar püspök szenttéavatási ügye előbbre
vitelének. A csonka országban sem volt senki, aki kezébe vette volna. 
Talán majd a mostani háború után újra megindulhat a mozgalom. Ki 
vegye kezébe az irányítást? Természetesen egyházmegyéje, melynek 
püspöke volt. De segítenünk kell a Hámért való apostolkodásban ne
künk ferenceseknek is, akik felneveltük, és akik jóságát ésszeretetét 
oly sokszor éreztük. 

Rómában jelenleg két magyar szenttéavatása van folyamatban. 
Bogner Mária Margít vizitációs nővér szenttéavatásáról még korai 
beszélni. Hám János püspök szenttéavatása menne, ha apostolkorl
nánk érte, és tiszteletét terjesztenők. 

Lehetséges, hogy Hám szenttéavatásának ügyét elfojtja közö
nyösségünk és az elfelejtkezés. Ha a jó Isten franciának vagy olasz
nak teremtette volna, fínom, vékony, kontemplatív aszkéta-arca már 
ott ragyogna az ars-i plébános, Borommei Szent Károly, Szalézi 
Szent Ferenc társaságában. 

A jászszentandrási templom magyar szentjeinek sorozatában ott 
látjuk Hám alakját is. Az ábrázolásnak ez a módja sajnos még egy 
kicsit elővételezett, de adja lsten, hogy hamarosan igaz legyen. tlet
szentségét és porladatlan testét dicsőítse meg minel előbb a Minden
ható! 

Fr. Hetény. 

1 Necrologium Prov. Ss. Salvatoris. 
2 Irsik tévesen azt írja, hogy P. Sikur Ferenc ferences volt. Ilyen nevű 

tagja sem a rendháznak sem a rendtartománynak nem volt. Vágó 75. l. szerint 
P. Sikur Ferenc a Sze~t Bertalan templom káplánja. Talán exjezsuita volt. 

3 Irsik 17. old. és Keszler pag. ll. 
4 Vágó: 91. old.-
5 Irsik: 17. old. . 
6 H. D. Gyöngy. Tom. II. pag, 100. 
P. Forgács a legnehezebb időkben lépett Szent Ferenc szerze

tébe. Örökfogadalma után nem sokkal II. József rendelete szerint. az 
egri generális-szeminárium növendéke lesz több szerzetes-társával 
együtt. P. Forgács az egész országból összegyűjtött papnövendékek 
között mind a tanulásban, mind magaviseletben a legderekabb volt. 
Egy év mulva a pesti Központi Szemináriumba került, ahol szintén 
megtartja eminensségét. A jozefinista szellem sok társának hivatását 
elsor"asztotta. De akik tanulmányaik végeztével visszatértek, a rend-
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tartomány legkiválóbb "tagjai lettek. Mint fiatal páter azonnal a gyön
gyösi gimnázium tanára lesz, és öt évig tölti be ezt a tisztséget. 1804-
tól kezdve a gyöngyösi teológia tanára, és viseli a Magister Morum 
tisztség ét is. N öv endékei nagyon szerették a rendkívül kistermetű tu
dós és jámbor szerzetes-tanárt. 1807. március 22-én, virágvasárnap, 
"minekutánna a Passiót eZ-énekelte volna megbetegedett, és délután 
5 órakor lelkét kiadta."7 

7 Máriási Ignátz naplója. 
8 Idézi Vágó 103. old. 
9 Irsik: 18-19. old. 
P. Lovasi Benedek 1750-ben, Nagyszalontán szüZetett. Atyja a 

helység kálvinista lelkészesperese. A világban az István nevet viselte. 
Mint ifjú a debreceni togátusok (lelkészsnövendékek) közé állott. Is
ten deli termettel, éles elmével, kiváló tulajdonságokkal gazdagon 
árasztotta el. A tanulásban, magaviseletben annyira kiváló v.oZt, hogy 
tanárai legjelesebb tanítványuknak tartották. Katolikus szellemű ol
vasmányai megingatják Kál·vin hitében. Kételkedni, kutatni kezd, és 
egyre jobban vonzódik a katolikus tanításhoz. - Végül, 1769-ben, 
titokban elhagyja a togátusok kollégiumát, és az akkor még Debre
cenben rendházzal bíró ferencesek segítségével Egerbe megy, ahol 
Csák István kanonok fogadja pártfogásába és védelmébe. Ugyanazon 
év március l O-én az egri székesegyházban jótevője kezébe teszi le a 
katolikus hitvallást. 

A tehetséges ifjúnak ezer alkalma lett volna, hogy akár egy
házi, akár világi pályán nagyszerűen érvényesüljön, "de ó, mint 
egész életében, úgy most ifjú-korában, minden kitüntetést kerülve a 
szerény és alázatos Szent Ferenc Rendjébe lépett."10 1769. július 10-én 
szécsény i kolostorunkban öltözött be. Örökfagada lma után (ekkor még 
nem volt egyszerű) filozófiai studiumait Kecskeméten egészítette ki, 
majd Kassán megkezdte teológiai tanulmányait. 

1775-ben pappá szentelik. Mikor papá lett, bátorságot vett magá
nak, hogy öreg szüleit - kik öt· katolizálásáért átokkal sújtották -
meglátogassa. Atyja dühösen ki akartaűzni a házból. "Kedves atyám, 
bocsásson meg - szólt - sót mi több, öleljen magához, hiszen én is 
református vagyok, mégpedig református barát", s igazolásul előhúzta 
a rendi schematizmust, melynek címlapján akkor még ez volt olvas
ható: Reformatae Provinciae Ss. Salvatoris. Az apa le volt győzve, és a 
nagy harag feledve volt. "No azt még sose hallottam, hogy református 
barátok is vannak. Hála Istennek! - csakhogy református vagy." 11 

Kassán lesz teológiai, majd filozófiai tanár. 1779-től kezdve Mária 
Terézia királynő rendelkezései értelmében négy éven át a budai egye
temen megismétli tanulmányait, hogy doktorátust szerezve a rendi 
főiskolákon taníthasson. 1783-ban megint Kassán tanít, majd mikor 
1784-ben II. József megszünteti a 1·endi papnevelést, Kassán marad 
sz.ónoknak. Erre az időre esik barátsága Kazinczyval, aki annak elle
nére, hogy protestáns volt, szívesen hallgatta P. Lovasi ékes magyar 
nyelven mondott beszédeit, sőt közönséget is szerzett prédikációira a?
zal, hogy másokat is buzditott hallgatására. Pályám Emlékezete címií 
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önéletrajzában többek között így emlékezik meg róla: "Bár P. Sza
niszló (Albach) is a Lovasy nyelvén gyönyörködtetné hallgat6it."1~ 
1788-93-ig Rozsnyón székesegyházi szónok. 1794-ben az újjászerve
zett gyöngyösi teológiai főiskola tanára lesz.13 Ekkor kerül összekötte
tésbe a Hám családdal. 

A provinciai évkönyvek ezt írják múködéséről: "A tudomány 
minden ágában kitűnvén, kpmoly s mindamellett szelíd modorával 
nem csak a nép bizalmát, de a nemesek, mágnások és egyházfők be
csülését is meg tudta nyerni. Hivatalos teendőin kívül, miket legpon
tosabban teljesített, kedves szokása volt egészen agg-koráig, na.gyobb 
ünnepek, nagybőjt, és egyéb rendkívüli ünnepségek alkalmával nem 
csupán a helybeli, de a külső plébániákon vagy nyilvános helyen is 
szónokolni, jeles szónok hírében állván, s evégre mindennemú jótu·
lajdonsággal megáldva lévén."14 Kecskeméten egyszer úrnapi körme
neten szentbeszédet tartott a piacon. Beszéd közben lobogó tempera
mentumával így fakadt ki: "Ha valamennyi reformátust az ördög el 
nem viszi, akkor engem annyi ördög szaggasson szét, ahány szál szőr 
van a csuhámban." E miatt a Helytartótanács "ad audiendum ver
bum" Budára idézte.15 Különben szent ember hírében állott. Fáradha
tatlan volt a gyóntatószékben és a betegek ellátásában. Bort vagy sze
szes italt sohasem ivott. Mindennap három óra tájban kelt fel s imád
ságaiból fennmaradt idejét írással, olvasással töltötte el. 

10 Annales Prov. Ss. Salvatoris. Tom. II. pag. 640. és Irsik: 13. o. Kesz-
ler: pag. 8. 

11 Irsik: 15. o. 
12 Pályám emlékezete. 216. o. Franklin kiad. 
1'1 Prot. Prov. Ss. Salv. anno citato et Historia Studii Gyöngy, pag. 9. et 

apud Catalogum Directorum, Lectorum et Studentium. 
u Annales Prov. Ss. Salvatoris Tom. II. pag. 641-42. Irsik: 15. o. és Kesz-

ler: 9-11. o. 
15 Irsik: 16. o. 
18 Ilyen értelemben írja a H. D. Gyöngy. Tom. II. pag. 100. 
17 Hist. Stud. Gyöngy. Catal. Dir. Lect. Stud. P. Benedeket a Tabulák két 

évi távolléte alatt is Gyöngyösön tartják nyilván. Ld. Protocollum Prov. Anno 
1796, 1797. 

1 ~ Irsik: 16-17. 
19 Irsik: 21. o. 
20 Irsik: 18. o. 
21 König Kelemen: Alverna felé. Vác, 1928. I-II. köt. ld. II. k. 73-74. o. 
22 Irsik: 21. o. 
2'1 H. D. Gyöngy. Tom. I. pag. 399. 
24 Irsik: 22-23. o. 
2~ H. D. Gyöngy. Tom. I. pag. 432. 
~~; Máriási napló. II. pars. pag. 64. 
2; H. D. Gyöngy. Tom. II. 83. 
~· H. D. Gyöngy. Tom. II. 91. 
~9 H. D. Gyöngy. Tom. II. pag. 92. 
ao H. D. Gyöngy. Tom. II. pag. 100. 1828. március 16-án leírja Hám életraj

zát különösen kiemeli P. Forgács szerepét, Lovasiról nem szól. A bejegyzést P. 
Magócsi írta. · 

31 Annales Prov. Ss. Salv. Tom. Il. pag. 448. 
'1 ~ H. D. Tom. II. pag. 382. 
:~:1 Balanyi: A magyar piarista rendtartomány története. Bp. 1943. 181. o 
'14 Annales Prov. Ss. Salv. Tom. II. pag. 468-469. 
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ss H. D. Gyöngy. Tom. II. pag. 390-391. 
se Rendtartományi Közlöny. 1913. '"kt. 68. o. 

Forrásmunkák: 

(nyomtatott) 
Dr. Franciscus Keszler: Memoria servi Dei Joannis Hám episcopi olim 

Szathmariensis 1827-1857. Szathmarini 1893. 
lrsik Ferenc: Boldogemlékű Hám János szatmári püspök élete. Szatmár 

1894. 
Boldogemlékű Hám János szatmári püspök egyházi szentbeszédei. Közre

bocsátja Meszlényi Gyula szatmári püspök. I-II. k. Szatmár 1894. 
Vágó Ferenc: A gyöngyösi kath. nagygimnasium története 1634-1895 

Gyöngyös, 1896. 
Forgács Ferenc: A gyöngyösi gimnázium története. 1634-1930. Gyöngyös, 

1930. 
(foiyóiratok: 

Religio: 1858. jan. 8.-1858. febr.-1893. szept. 20. 
Magyar Sion Esztergom, 1942. febr. l. Egy százéves magyar női szerzet. 

Körtvélyesi Liozenbold Ferenc. · · 
Rendtartományi Közlöny. A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett ferencrendi 

tartomány hivatalos közlönye. 1913. évf. 

(kéziratos) 
P. Biahó-Verebélyi et alii: Annales Provinciae Ss. mi Salvatoris in Hun

garia. Tom. II. 1440-1900. 
Protocollum Provinciae Ss. mi Salvatoris in Hungaria. Tom. ab anno 

1762-1802., 1802-1838., 1838-1867. 
Protocollum Provinciae S. Joannis a Capistrano in Hungaria. Anno 1913. 
Historia Domus sive Conventus Gyöngyösiensis O. S. Francisci Strict. Ob-

serv. Tom. I-II. 
Historia StudU in Ven. Conventu Gyöngyösiensis ab Anno 1794. 
(Valamennyi a gyöngyösi rendtartományi levéltárban.) 
Máriási napló. A törendő üdőnek örök emlékezetére készitette és a maga 

Prothocollumából kiszedegette Privilegiált Gyöngyös Várossa Tanátsosa Má
riási lgnátz 1820. esztendőben. 1794-1820. 

(A gyöngyösi rk. Egyházi Múzeum tulajdonában.) 
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A ferences 

ewanc~llomi ~let 

~~~ a mlsszl6 

Forrong az egész. világ. A hadvezér utolsó tétjét teszi: vagy ... 
vagy! A katona elkeseredetten küzd az új, a jobb jövőért, mely a vér
káprázatban megcsillan. A frontmögötti a halálmadarak vijjogását 
és rettenetes esöj~t viszolygó háttal, borzalomtól és tehetetlenségtől 
összeszorult ököllel viseli, és várja a holnapot, várja a megváltást ... 
Míg itt a halál arat, embermilliók vérrózsáin gázol, élő-halottak lassú 
kínjaiból 'készít magának jajos hekatombát, addig távol a missziók 
szerénykis telepén a hittérítő keresztvizet csorgat annak a négernek, 
kínainak homlokára, . . . Krisztusról beszél, evangéliumot hirdet, ... 
viszi, adja, szórja a Szeretetet ... 

Es most görgessük hétszázaddal vissza a történelem vastag ólom
lapjait: Elindul Assisiből egy koldús. Mit akar? Senki sem tudja. Meg
dobálják az útcakölykök. Bolond -legyintenek az emberek. Vagy e~ 
is eretn~k? De hisz ezekből elég! Es mi történik? Az alakuló, vajúdó, 
forrongó lélek irányt talál: megélni az evangéliumot sine glossa. Már 
megy is. Társakat toboroz. Forrongó, lázongó, bűnös világ miazmás, 
beteg vérébe új életet, erőt, krisztusi vért lökni, egyetlen vágya ... 
Elindul ... és nyomában hét századon át szakadatlan a menet. Po
verello katonái, ő a vezér, előre mutat a keresztre, mely a világot 
átkarolja, és némán hirdeti: "egy akol és egy Pásztor" (Ján. 10, 16.) 

Lehet-e ez az élet nem evangéliumi, és ha evangéliumi, lehet-e 
egyben nem missziós is? ·- Nem! 

Ertekezésünk keretében tehát röviden rá akarunk mutatni a fe
rences evangéliumi élet alapjára és ismertetőjegyeire, majd arra. 
hogyan csúcsosodik ki ez a másokat térítő evangélium misszióvá aszó 
igazi értelmében. 

Nem tévedünk, ha mérlegre téve Szent Ferenc és rendje vezér
eszméjét illetőleg elhangzott különféle véleményeket, a szentferenc' 
tevékenység ismertetőjegyét a szeretetben állapítjuk meg. Lássunh 
egy-két komoly tekintély alátámasztotta kijelentést. P. Bracaloni Leo 
o. f. m. szerint a fernces léleknek központja a szív, mely tele van 
fölséges, végtelen szeráfi szeretettel. Ez a szeretet kikívánkozó, ter
jeszkedő erőket rejt magában. P. Ubald d'Alancon o. f. Cap. Jézus 
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Krisztus alázatosságának személyes és szenvedélyes szeretében l~tja 
a ferences csúcserényt Felice Tocco elgondolása szerint a feren
ces eszmény a szeretet, szegénység és alázatosság. P. Gemelli Agoston 
o. f. m. szintén a szeretet tartja Szent Ferenc és rendje legjellegzete
sebb erényének.t Balanyi György piarista, kiváló történészünk az 
anima Franciscanaról így ír: "Krisztus követés, emberszeretet és 
apostolság;. ím ez a három fővonás adja meg az anima Franciscana 
senki máséval össze nem téveszthető egyéni arculatát."2 Prohászka 
Ottokár lendületes meglátásban festi elénk a ferences tevékenység 
mélységét: "Szent Ferenc zsenialitása az ő kiáradó áhitata, amely a 
hülő világot, a frigenscentem mundum önmagában izzó parázzsá vi
rágoztatta ki, s a parázsra szórta lelkét."3 

Ez az egy-két megállapítás is tisztán rávilágít a ferences tevé
kenysé~ alaptónusára, mely a forrongó középkort irányítólag meg
töltötte, és bizonyos értelemben uralta is. 

Ez a szeretet a legmélyebb kapcsolatot keresi az Istennel. Ezt 
pedig egyedül az evangéliumnak életnormává tevésében, Jézus Krisz
tus életének maradéktalan újramegélésében találja föl. "Ferenc, 
akiről az Egyház büszkén vallja vir catholicus et totus apostolicus, 
bevezeti életébe, a cselekvő, apostolkodó, szenvedő Krisztust, ráhe
lyezkedik erre az alapra, megéli újból az Istenember életét, és a saját 
és követői gondolkodásának, érzésvilágának zsinórmértékéül állítja 
föl."" Szabályzatában ezt így foglalja össze: Regula et vita fratrum 
minorum haec est, scilicet Domini nostri Jesu Christi sanetum evan
gelium observare. (Regula I. fej.) A törvény kimértszavú rövidségén 
túl a következőkben is követői lelkére köti az apostoli, missziós életet: 
"Isten végtelen szeretetében nemcsak a magunk, hanem a mások 
lelkiüdvének biztosítására hívott bennünket, hogy végigmenve a 
világon, példánkkal inkább, mint szóval, bűnbánatra és Isten paran
csainak megtartására tanítsuk az embereket."5 Való igazság a szem
lélődő, csak önmagával törődő élet könnyebb, mint a tevékenység 
apostoláé. Az utóbbié sok veszélyt rejt magában. Sokszor környékezi 
meg a lelket a kísértés, hogy jobban szeresse az embereket, mint Is
tent. Göröngyös, tövises is, hiszen a szív, habár Isten végtelenségén 
mereng, érzi a földi dolgok lefelé húzó erejét is. Szeretni és nem sze
retni, vágyódni és vágyódást nem akarni, érezni a büszke hódítások 
lázát és a harc ismeretlen helyén erősen állni, - ez a bátrak tulaj
donsága, ez Szent Ferencé és fiaié is. A ferences számára szükséges 
a cselekvés, hogy Istennek mindazt megadhassa, amit az imában 
megígért, hogy országa terjesztésén fárad, dicsöségéért feláldozza 
magát, és hogy szeretetben eggyé-válik vele. Természetfeletti módon 
cselekedni a valóság forgatagában, legyen az csábos élvezeteket ígérő, 
vagy talán megpróbáltatásokat magábanrejtő, - ez a ferences álla
pot, mai szóval: a ferenéesnek ez az élettere. Miért ez az áldozatos 
ferences munka? -kérdezhetné valaki. Szent Pállal felelünk a kér
désre: "Mert valamint egy testben sok tagunk van ... úgy sokan 
egyek vagyunk Krisztusban." (I. Róm. 12. 45.) Krisztus titokzatos 
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' teste az Egyház, Corpus Christi Mysticum. Szent Ferenc Krisztust 
mintázó lelke megérezte, hogy az életszentség megvalósítására nincs 
más lehetőség, csak ha az evangéliumi élet megvélésével a titok
zatos Testet szolgálja, vagyis az Egyházat alkotó tagoknak, népeknek 
üdvéért fárad. -

Ime tehát a ferences tevékenység kiindul a szeretetböl, mely 
lángbuzgalommal ég Isten iránt, de Istenben feltalálja a legtökélete
sebb embert, Jézus Krisztust, az O életének megélésével fordul az 
emberekhez, akik mindnyájan Krisztus titokzatos Testének tagjai. 

Ennek a tevékeny szeretetnek azonban van néhány lényegbe
vágó tulajdonsága, melyek teljesen sajátságossá, egyesegyedül a Sze
ráfi Rend jellegzetes megnyilatkozásává alakítják a szeretetnek ezt 
a módját. 

Ezek közül talán a szegénység a legszembeötlöbb tulajdonság. 
Itt látszik meg a ferences tevékenység természetfölöttisége azzal, 
hogy visszariad a kárpótlástól, elismeréstől, dicsöségkereséstöl. Alta
lában mindazt megveti, amit az ember munkája után jogosan elvár 
a másik ember részéről. A ferences tevékenység nem gondol a jöve
delmére. De ez a szegénység merésszé is teszi a ferencest. Talán mert 
szegénységében úgy sincs veszteni valója, vagy mert olyan vállala.
tokba bocsájtkozik, melynek megvalósulását emberi eszközöktől hiá
ba várná. 

Ezek sikerét egyedül Istenre bízza, aki valóban a "Donna Pover
ta" kerekasztallovagjait oly bámulatos eredmények kivívására kész
teti éppen szegénységüknél fogva. Ez a szent Grál-edény, mely a fe-
rences tevékenység titkát magábazárja. · 

A másik nem kevésbbé fontos tulajdonsága a ferences evangé
liumi életnek: az alkotásban való fáradhatatlanság. Jöjjön bármi 
nehézség, kellemetlenség, megpróbáltatás, betegség, a ferences tevé
kenység soha nem mondja: elég! Ignis nunqam dicit, sufficit. A siker
telenség nem töri le, nem lóhasztja le kedvét, hiszen az evangéliumi 
magvetőröl szóló példabeszédre gondol, mert tudja, hogy munkájá
nak minden elvetett magvát nem tiporhatják el az emberek, nem 
ehetik föl az ég madarai, és nem fojthatja el a tövis és bojtorján 
burjánzása. Kell abból jó talajba is hullani, ha mindjárt nem mutat
kozik is a sikeres magvetés bizonysága: a kalászbaszökkent búza. 

A ·két említett tulajdonság, a szegénység és fáradhatatlanság mint
egy velejárója és a ferences tevékenység bearanyozója az elpusztítha
tatlan vidámság. A ferences tevékenység jókedvű, vidám, nem fél a 
fáradságtól, fájdalomtól, söt szereti azt, mint az eredményes munka 
biztató ígéretét. Természetes tulajdonsága ez az örvendezés az Isten
b~ kapcsolt, Végtelenre beállítot ferences tevékenységnek. 

A ferences tevékeny szeretet nem ünnepelheti azonban kiteljese
dését abban, hogy- Renan szavait véve- a kerszténység mellett az 
emberiség legnagyobb népmozgalmát szülte. Nem elégszik meg azzal, 
hogy csupán Itáliában, majd a katolikus országokban szórják el a 
ferences evangéliumi élet magvait az eretnekek megtérítésére, a bé-
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kétlenségek lecsendesítésére, a hitélet felvirágoztatására. Nem tölti be 
vágyát az sem, hogy az új vágányokon induló tudományosság, gon
dolkodás, müvészetek irányításának szálai többnyire az ő kezében 
futnak össze. Ez mind szükséges, hiszen az Egyház kettős életfeladata 
közül ez az egyik: megtartani Krisztusnak a megtérített népeket, de 
ugyanakkor Krisztus szeretete sürget arra; amiért főpapi imájában 
könyörög: Amint Te Atyám, énbennem és én Tebenned, úgy ők is 
legyenek bennünk." (Ján. 17, 21.) Ezt adja parancsként apostolainak: 
"~lmenvén tanítsatok minden nemzetet" (Márk 16, 15.) 

Ez a ferences evangéliumi életforma, mely krisztusi tevékeny 
szeretettel áll be az európai keresztény népek aratásmunkájába, vég
siS fokon legtisztább kiteljesedésben nem jelenthet mást, mint a Krisz
tustól parancsként kapott missziós tevékenységet, vagyis az Egyház 
másik legáldozatosabb munkájának, a térítés müvének elvégzését. Ez 
a missziós munka állandóan ott parázslott szeráfi Atyánk lelkében. 
,~Mondom neked- szál egy alkalommal Ugolin bíboroshoz- az Úr 
az egész világ hasznára és lelkiüdvére küldötte testvéreimet, és ha 
megtartják, miket ígértek, megadja nekik mindazt, amire szükségük 
lP.sz a hitetlenek és a hívők országában."6 Másutt azt mondja: "Szen
teljétek magatokat egészen az evangélium szolgálatára, mert az úr 
nem hívott titeket ebbe a rendbe, hogy hazátokban békésen és nyu
godtan müveljétek a magatok és rokonaitok üdvét. Ö azt akarja, 
hogy Nevét és hitét kivigyétek népek és királyok szine elé."7 Vala
mennyi rendalapító között ő az első, aki a missziós apostolságot sza
bályzatába felvette, külön fejezetet szánva rá. 

Igy forrásozik elő az evangéliumi élet és missziós tevékenység, 
a~ emberiséget megtéríteni akarás abból a szeretetből, mely a feren
ces állapot alapja és talapzata. Szeretetből, mely a legegyszerűbb és 
mégis a legnagyszerűbb misztikában csúcsosodik ki: "Deus meus et 
omnia!" 

Vaskos kötetre való anyag lenne részletezni a ferences fáradha
tatlanságot, mellyel az evangéliumot viszi már hétévszázad óta a világ 
minden tájára. Az úr Jézus földi életének színhelyén csakúgy, mint 
a legrejtelmesebb Azsia, Kína és Japán, Afrika legdélibb részei csak
úgy, mint az akkoriban fölfedezett Újvilág pogány földjén ferences 
t1izi ki a Béke allelujás lobogóját és vérével öntözi vetését. Szakadat
lan láncolat ez! A kidöltek, mártyrok helyébe menn~k az újak, men
nek új lelkesedéssel, fiatalos tüzzel, acélos energiával. Ma is rendünk 
legnagyobb dicsősége a pogányok és szakadárok között folytatott 
missziós munka. 

Forrong az egész világ - írtuk értekezésünk elején. De a mai 
kor "Ardor Seraphicusa"- hüen a ferences életeszményhez- misz
sziót, a Corpus Christi Mysticum fönséges megvalósulását egyengeti 
a pogányság mérhetelen tengerében. 

:E:s ha ebben a pokoli gomolygó kaoszban csak egy pillanatig is 
megálltunk, ho,2v ehzondolkozzunk ferences életünk lényegén, amin-
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dentátfogó szereteten, ez az é:rtekezés elérte célját, mert nem is akart 
más lenni, mint halvány fénysugár lényeget kereső lelkünk szomjas 
igazságkutatásában. 

Fr. Vászoly. 

1 Szabadon átvéve P. Takács Ince o. F. M. Szent Ferenc Rendje. 303-305. 
l-ig. 

1 Balanyi György: Anima Francisoana 22. l. 
1 Takács I.: Szent Ferenc Rendje 304. l. 
4 P. Schrotty Pál O. F. M. Ferences missziók 5. l. 
ll u. o. 
1 Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete 120. l. 
7 P. Schrotty Pál: A ferences missziókról. 8. l. 

Forrásmunkák: 

P. Gemelli: Franciskanizmus. 
P. Takács 1.: Szent Ferenc Rendje. 
Balanyi György: Anima franciscana. 
Balanyi György: Assisi Szent Ferenc élete. 
P. Schrotty Pál: A ferences missziókról. 
P. Molnár A.: Ferences szellem. 
P. Steck-P. Unyi: Ferencrend dicsősége. 
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A háborús helyzet mint másutt, úgy a Magyar Umbria megjelenésénél is 

nagy eltolódást okozott. Bármennyire szerettük volna a szokáshoz híven négy

szer megjelentetni, súlyos okok miatt nem sikerült. Csak most tudtunk a nyil

vánosság elé lépni. Azért a négy számot egy számba sürítettük. Reméljük, hogy 

a jövőben minden zavartalanul megy és visszazökkenhetünk a régi kerékvá

gásba! 

Jegyzőkönyvi beszámoló az 1943-44. tanévrőt 

Egyházirodalmi Iskolánk idei tisztikarát az 1943. augusztus ll-én tartott 
tisztújító gyűlésen választottuk. Ifjúsági elnök fr. Konrád, titkára fr. Töhötöm, 
a jegyző pedig fr. Aurél lett. A szakosztályok közül fr. Szörény az elméletit, 
fr. Zoltán a gyakorlatit, fr. Kornél az írodalrnit és végül fr. Ubul a misszióst 
vezette. 

Munkaévünk az 1943. szeptember 23-án tartott I. rendes gyűléssei vette 
kezdetét. Az év első felében 36, a másodikban már csak 26 taggal müködött Is
kolánk. 

Gyűléseink száma ll. Ebből 3 dísz, 8 pedig rendes gyűlés volt. Hozzájuk 
jönnek még a. szakosztályok ülései. ts pedig az elméleti 3-mal, a gyakorlati 
8-cal, az irodalmi 7-tel, és a missziós 2-vel. 

Diszgyűlések. Első díszgyűlésünket Szent Ferenc Atyánk tiszteletére okt 
4-én tartottuk Főtisztelendő P. Kolos custos atya jelenlétében. aki gyűlésünket 
tartalmas beszéddel zárta be. A szentírástudomány Atyját, Szent Jeromost okt. 
30-án ünnepeltük meg díszgyűléssel, melyen Ft. P. dr. Horváth Zsigmond lektor 
atya tartotta a főelőadást. Nyilvános díszünnepélyünket a Szeplőtelen Fogan
tatás ünnepén rendezt ük. Központi gondolata Krisztus mondása volt: Ut omn es 
unum sint! 

Az Iskola díszgyűlésein kívül a missziós szakosztály Krfsztus Király ünne
pén, a missziós gondolat ápolására rendezett díszgyűlést A gyűlés végén P. Ká-
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rolyi Bernát a kínai nép lelkéről és megtérítéséről mondott érdekfeszítő elő
adást. A Doktor Szubtilis tiszteletére nov. 8-án az elméleti szakosztály rendezett 
díszgyűlés t. 

Csak magának az Iskolának rendes gyűlésein összesen 39 müsorszám szere
pelt. Ezekből szónoklat 4, értekezés 12, szabadelőadás 3, szavalat l (l saját szer
zemény), ének és zeneszám 7, egyéb számok 6. Bírálva azonban csak 19 volt. 
Eredmény: jelesen sikerült 16, jól sikerült 3. 

Könyvtárunk ft. P. Provinciális, Magiszter Atyánk és jótevőink jóvoltából 
150 kötet könyvvel gyarapodott az idén. 

A folyóiratok sorából a külföldiek a háború miatt egészen kimaradtak. He
lyükbe léptek a hazai lapok, különöskép más szemináriumi értesítők és beszá
molók. Osszesen 50 kisebb-nagyobb folyóirat jár hozzánk. 

P. Aurél jegyző. 

Az elméleti szakosztály beszámolója. 

Az elméleti szakosztály az idén a gyűlések számát nézve kevés, de annál 
mélyebb életet élt. 

Október 16-án Konrád testvér oliVasta fel "Duns Scotus Krisztus tanának 
voluntarisztikus vonásai" c. értekezését. Megismertette hallgatóival az abszolut 
inkarnáció kérdését és kifejtette a scotusi gondolatmenetet: szükséges volt-e va
lóban, hogy maga az Isten legyen az engesztelő és elégtételadó? Előadása nyo
mán élénk eszmecsere fejlődött ki a kérdés további folyamányairól. 

Február 26-án Nesztor testvér olvasta fel "Krisztológiai széljegyzetek" c., a 
megtestesülés egyik dogmájához füződő scotusi gondolatmenethez kapcsolódó 
további meglátását. ·Duns Scotus apriori bizonyitja Krisztus emberségének lét
tattalmi teljességét, Nesztor atya aposteriori bizonyitékot is talál, s igazolta 
előttünk. 

Egy diszgyűlést is tartott az elméleti szakosztály, riovernber 8-án, a Doctor 
Subtilis tiszteletére. Iskolánk vezérére való emlékezésünk RavaneUo-Konrád 
énekszámával indult: Ordinis nostri ... Utána Ince Lektor atya tartott mély, 
minden tudományos igényt kielégitő és mégis könnyen követhető előadást: A 
szentháromsági eredések problémája a skotista tanítás tükrében. Erősen ki
emelte és emlékezetünkbe rögzítette: miképpen érvényesül Duns Scotus alap
gondolata, az individuum kiemelése és hangsúlyozása a legnagyobb hittitoknak. 
a keretében. Ubul testvér szavalata következett és találóan illeszkedett be ebbe 
a gondolatkörbe: Harsányi Lajos: Ki az úr ... Majd Szörény testvér ismertette 
Duns Scotus autentikus műveit és befejezésül a Cecilia kar a már ismert, de 
mindenkor újszerűen ható Ravanello-P. Pelbárt: Scotiae fili ... himnusza zárta 
be a díszgyűlést 

P. Szörény szakosztályvezető. 
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A gyakorlati szakosztály munkája az 1943-44. évben. 

Nyolc gyűlésünk friss meglátásokat, eszményeket és terveket sugárzott a 
korszerű igehitdetés útjaira: az eljövendő szószékre, életre és iskolára. 

Igehirdetés a sz6széken: P. Béda: Nem a ruha teszi az embert? c. előadása 
az evangélium-hirdetés méltó keretét sürgette. P. Oktáv bemutatta a mindíg 
korszerű szónokot: Kapisztrán Szent Jánosunkat Gyakorlatban fr. Angyal vitte 
hallgatóit a keresztfa tövéhez. 

Igehirdetés· az életben: fr. Konrád III. Rendünk és a társulatok c. fordítá
sával szolgálta alázatosan egyik legszentebb, modem pasztorációs ügyünket, a 
III. Rendet. Fr. Kökénd a Szegénygondozó Nővérekröl, fr. Géza a házasság vál
ságának okairól adott néhány új képet és gondolatot. 

Igehirdetés az iskolában: A gyermekkori élmények roppant fontosságáról és 
a jutalmazás-büntetés pedagogiájáról fr. Zoltán adott elő. A nevelő és szórakoz
tató szentbábjátékot elméletben és gyakorlatban fr. Plátón, fr. Szörény és fr. 
Zoltán mutatták be. A szakosztály műsorán megjelent új szám még a bűvész
kedés is. 

P. Zoltán. 

Beszámoló a Missziós Szakosztály 1943-44. évi munkájáról. 

Krisztus Király ünnepén díszgyűléssei kezdtük meg ezévi munkánkat. Ven
dégülláttuk P. Bernátot, az első magyar ferences kínai misszió megalapítóját és 
vezetőjét és P. Gilbertet, az Isten Dalosai szerkesztőjét is. 

P. Salvatori: "Annuntiate inter gentes ... "-e (elénekelte: a Cecilia kar) után 
Illés atya Szent Pálról, "a fáradhatatlan Apostol''-ról adott elő. Aurél atya Mécs 
L. Missziónáriusok c. költeményét szavalta el, végül: Töhötöm t. a missziós 
gondolatnak a teológián való ápolásáról beszélt. Ezután következett Bemát atya 
estébe nyuló, élvezetes és nagy érdeklődéssei kísért előadása. A távolkeleti hit
hirdetés elméleti, gyakorlati, gazdasági és lelki kérdéseit ismertette. - Azsia 
sosra: Kína megtérése. Az aratás bő, új munkásokra vár. 

Ebbe a gondolatba kapcsoltuk további munkánkat, ezért az év folyamán fő
leg a híthirdetői és ferences-papi hivatás kérdései kerültek előtérbe. Igy: misz
sziós pályázatunkra beérkezett dolgozatok közül: Zalán, Kökénd és Vászoly 
t.-ek ferences tárgyú munkái, melyek részben az önképzőkörön, részben a szó
noklási gyakorlatok során kerültek előadásra. Kornél atya nagyszabású tanul
mánya "A Missziós Gondolat"-ot vezeti végig a történelmen Szent Pálig, akiben 
a Missziónárius eszményképét láttatja. (Az önképzőkör rendes gyűlésén adta 
elő.) A hivatás és küldetés általános kérdéseivel foglalkozik Ubul t. "út a He
gyen át" c. dolgozata is. 

Az év folyamán vendégül láttuk még Mór atyát, a magyarországi szentföldi 
bíztost is, aki vetítettképes előadása kapcsán a szentföldi missziónak és a ma-
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gyar Szentföld felépülésének és jövő reményeinek képét vázolta elénk. Lelkes 
munkája: az igazi tevékeny szeretet találékonyságának alkotása. 

Hálás köszönet P. Nesztor, Konrád, Attila, Hetény, Kökénd, Vászoly, Arpád 
és Marót t.-eknek, akik cikkeikkel és fordításaikkal segitettek az Isten Dalosai 
és a misszi~naptár szerkesztésében. Különösen köszönjük Szörény atya, Töhö 
töm és Buda t.-ek áldozatos és névtelen munkáját. 

Munkánkat a nyár folyamán tovább folytatjuk (cikkek, missziós füzetek). 
Töhötöm és Anyos t.-ek elvállalták a Missz. Szövets. imakönyvének összeálli
tását. 

Azsia sorsa: Kina megtérése. Az aratás bő ... - Szerény munkánkkal ebbe 
az aratásba kívánunk beleállni. 

Ff'. U~ul. 

Az irodalmi szakosztály munkája az 1943-44. tanévben. 

Az idén nem hirdettünk kurzusokat. A teremtő erőket nem szabad és nem 
i.s lehet mederbe szoritani. Hiszen éppen a teremtő erők vájnak magunknak 
hatalmas medreket. 

Zoltán t. indította el szakosztályunk munkáját Jézuska születésnapja c. ka
rácsonyi játékának felolvasásával. Amennybéli angyalok és a földi, testbe zárt 
angyalok: a gyermekek hódolnak az ötéves kicsi Jézus előtt. 0 azonban csak 
Mennyei Atyjának ajándékát fogadja el egészen magának: a keresztet, szegeket 
és a töviskoronát. - Nagyon érdekesek és egyszerűek a mélyenjáró igazságok 
- gyennekruhában. 

Második és hetedik gyiílésünket Anyos t. nagyszabású kultúrtörténeti ta
nulmányának első illetve utolsó része töltötte ki. Első rséz: Mit kell átvennie a 
nemzeti kultúrának a népi kultúrából? Befejező rész: A népi mozgalom gazda
sági törekvései. Alapeszméje: nemzeti megújhodásunk csak úgy következhetik 
be, ha abban a társadalmi rétegében erősödik meg els6sorbap, amelyik a leg
magyarabb: a parasztságban. A megerősödés szükséges előfeltétele az anyagi 
jólét megteremtése, az egészséges, okos birtokreform. Beható tárgyismerettel 
boncolgatta népi problémáinkat. 

Mielött még jobban belemelegedtünk volna a második szemeszterbe, Töhö
töm t. mutatta be: Hogyan sieretjük mi lektorainkat. Ez az irás: humoreszk. 
A játékos szavak mögött egy magaslatot sejtünk, ahonnan az író gyöngeségein
ket szemléli; ez fáj neki és mégis mosolyog. Megoldásai szellemesen találnak. 

A történelmek szakosztáivának márc. ll-i gyűlésén Hetény t. ismertette 
meg velünk Gyöngyös szülöttét: Szatmár szentéletü püspökét: Hám Jánost. Fe
rencesek figyeltek föl először a kis Hám János tehetségére, ők nevelték és 
mindíg különös szeretettel viseltettek iránta. Városunknak ez a büszkesége szel
lemileg volt tagja szerzetünknek. - Imádkozzunk, hogy Isten dicsőítse meg őt. 

Nec inter anna silent Musae! A. németek átvonulására következő napon 
költő-estet rendeztünk. A lélekből fakadt sorok segítségével bepillanthattunk öt 
ifjú ferences költő egyéniségébe. Az est szereplői: Arpád t.: Kemény napok 
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jönnek ... , Búcsú a téltől ... ; Marót t.: Gitározás; Attila t.: Szanett - arról, 
hogy a város szélén csatornákon zenél az ég, és Téli temetőből ... ; Konrád t.: 
Vagyok aki lettem és leszek, aki vagyok, és végül Kornél t.: A szürke halál c. 
verssel. Minden sikerült, mert mindenki önmagát adta. 

Két napra rá Bánk t. olvasta föl egyik novelláját: Az utolsó út eimmel. 
Antal atya egy kemény téli esten a halddkló öreg Mátyás megvigasztalása után 
meghal az útszéli feszület előtt. Az eszményi pap halálának novellája ez: meg
halni a lelkekért. - Ezután Kornél t. ismertette és adta elő az Ave Roche ... 
himnusz fordítását. 

Hét gyűlésünkön 12 műsorszám hangzott el. A tervezett klasszikus-est, a 
zene-est és a Szent Bemardin-díszgyűlés a tanév hirtelen befejezése miatt el
maradt. 

A dolgozóknak köszönet! Az Istennek hála! 

P. Kornél szakosztályvezető. 
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Szept. 9. - Harminchárom teológus énekli II. Róbert ezeréves himnu
szát: Veni Sancte Spirítus ... A sUtbályok felolvasása előtt Cyprián atyánk eze
ket mondotta: A beköszöntött tanévben legyen jelszavunk: a lelkiismeretes kö
telességteljesítés. - Délután kirándultunk a most kifestett mátrai kápolnánk
hoz. Estefelé aztán - minthogy ráértünk - a kisvasúton döcögtünk haza. 

Szept. 10. - Megindul a tanulás. Többe·knek először, másoknak utoljára, -
de mindenki számára a jó Isten nevében. 

Szept. 16. - P. Cyprián névnapozik. A (le-)terített asztal mellett láthatjuk 
vendégeinket: P. Provinciálist, P. Oswaldot, Titkár atyánkat, P. Pongrácot, P. 
Szalézt, P. Eleket, P. Elemért, P. Luciustés P. Lajost.- Kívánjuk Istentől Pre
fektus atyánknak: legyen szent és tudós, mint védőszentje; barátságos, mint ez 
a szeptemberi ég és közvetlen, mint a tizenhatodikára ráköszöntő 

17.-e. Szünnep. -Jól esik egy kis megállás, különösen azoknak, akik talán 
túlnagy lendülettel indultak neki ennek a tanévnek, hogy elgondolkozzanak. 

Szept. 25. és okt. 2-. között Pusztay Gábor testvérprovinciánkbéli atya veze
tésével tt.rtottuk lelkigyakorlatainkat. A meditációk hangja őszinte és nagyon 
ferences. -János atya is velünk együtt éli át a tökéletesedés buzdulásait. 

Okt. 4. - Szent Ferenc lelke jár a folyosókon, a cellákban . . . Attila, Tö
hötöm, Kocsárd és Angyal örökfogadalmazó testvéreink éneklik: Suscipe me 
Domine ... Jézus kinéz a tabernákulumból és elfogadja őket áldozatul. Egymás
után térdelnek oda Kolos kusztus atyánk elé. - Köszöntő díszgyűlésünk mű

sora: 1. Ravanello: En gratulemur hodie ... Háromszólamú ének. 2. P. Béda ün
nepi beszéde. 3. Kerényi-szedő: Naptestvér éneke - furulyakíséretteL 4. Tö
hötöm t. elmélkedése: Miért áldoztam fel szabadságomat? 5. "Ferenc a gyermek 
kilép a sorból." Alkalmi melodráma. Előadja Kornél, harmóniumon kisér Kon
rád t. 6. Kusztos atyánk zárósza·vai. 7. Mathia-8zántó: "Umbria szentje" him
nusz. - Vezényel Zoltán t. 

Okt. 6. - Szüret a Prépost úr szőllejében. Barátságosan nótázik együtt a 
világi és egyházi vezetőség. Igen kellemes őszi délután. 

Okt. 30.-án rendezett Szent Jeromos-díszgyűlésünk vezérszáma Zsigmond 
lektor atya előadása a Il. zsoltár szavairól: exultate ei cum tremore. Apprehen-
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dite disciplinam. Szerepeinek még: Szörény és Kocsárd t. biblikus értekezésük
kel és Aurél t. Magyar Bálintnak Zsoltáros emlékkönyvből c. versével. A Szent
irás gazdag szépségének boncolgatásában velünk együtt gyönyörködik: Magisz
ter atyánk, azonkivül özséb és Akos atya. 

Okt. 31.- Krisztus a Mindenség királya. Ennek tudatositásán fáradoznak a 
missziónáriusok. Díszgyűlésünk négy műsorszámát magunk szolgáltattuk, majd 
Bernát atya két előadásban ismertetett meg bennünket jelesen a kínai misszió 
elméletével és gyakorlatával. - Missziós gyűlésünket Gilbert atya is megtisz
telte jelenlétével. 

Nov. 8.-á:n a Doctor Subtilis ünnepén az elméleti szakosztály öltött díszruhát 
Gyűlésének központja P. Ince lektor a. gondolatsora: A szentháromsági eredések 
problémája a skotista tanítás tükrében. Bemutatta miképpen érvényesül Scotus 
alapgondolata: az individuum kiemelése és hangsúlyozása ennek a mélységes 
hittitoknak megvilágításánál is. 

Nov. 17. - Ma csókoltuk össze-vissza László testvérünket, aki a Bosna
Argentina provinciából jött hozzánk. Visszahozta magyarul dobogó szive és az •l 

béke és biztonság, amit egyedül a magyar világ adhat. 

Nov. 21. -Előkészíteni és hordozni az edényeket, amelyek Jézus testét és 
vérét símogatjc.k majd magukhoz - ez a hivatala az új alszerpapoknak: Al
bert, Nesztor, Aurél, Platon, Géza, Szörény, Zoltán, Kornél és Konrád testvér
nek. Aztán énekelni és szolgálni. Szolgálni - énekelve ... 

Dec. 5. - Mind a kilenc angyali kar levonult ma hozzánk a Mikulás bácsi 
kiséretében, hogy bemutassanak bennünket önmagunknak. Még a virgácsot is 
szivesen fogadtuk. Legalább van mivel begyujtani ... 

Dec. 8. - A katalikus-protestáns egység (a leggyönyörűbb álom) lelkes 
apostola: P. Kelemen van itt köztünk. - A helyzet megérett. Inkább az an
gyalok arassanak, mint a Sátán. Az egység létrejöttéhez nem veszekedés, ha
nem alázat kell: ... discite a me, - dicit Jesus - quia mitis sum et humilis 
corde; ... Máté ll. 29. - Iskolánk kiérdemesült karnagya: P. Semjén is meg
hallgatja a diszgyűlés főpróbáját. - Délutáni nyilvános diszgyűlésünket is az 
egység gondolata töltötte ki. l. Magiszter atyánk tanár-elnöki megnyitója. 2. 
E:nek: Kodály 150. genfi zsoltára. 3. Konrád t. előadása Az egység eimmel. 4. 
Kóborló elődöm. Mécs versét Attila t. szavalta. 5. Zoltán t. előadása: Nem té
vedhet az az Egyház, amelyik a zenében ilyen páratlanul tökéleteset tudott al
kotni. 6. Kodály: Lengyel László. E:nek. 7. "Európa gondolkodói a katolikus 
Egyházról." - Anyos t. tanulmánya. 8. Fényt hagyni. - tnekkaral 9. P. Pro
vinciális berekesztője. - Orate Fratres, ut omnes unum sint. 

Dec. 19. - Kultúrházunkban eldörögtük a bűn és büntetés félelmetes hangú 
szavalókórusát: Uram mérlegre ne tedd! Alatta halálos csend, mint majd ak
kor ... a föltámadást követő pillanatban. 

Dec. 24. - A matyó betlehemesek tértek be hozzánk a szentestén. Csörgött 
a bot. Zamat volt a szavakban. A gazdag magyar lélek játszott, az ősi dalla
mokban. Mi magyarul köszöntöttük a Jézuskát, jóllehet O mindenkiért lett apró 
emberré. 

Dec. 25. - Gyerekekkel énekeltünk közösen. Milyen lelkesen kántálnak a 
kicsik! Egész testük himbálódzik. Mintha Jézuska bölcsőjét ringatnák. 
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Jan. 1. -Újév. Még az esztendő is megújul. Csak az emberek maradnak a 
régiek. Am az esztendő figyelmeztet, hogy nekünk is újulni kell. - Rendházunk 
Vikáriusát köszöntöttük, ő mindjárt ünneppel kezdi az évet, hogy az egész év 
ünnep legyen számára. Ezt kivánjuk mi is. 

Jan. 2. - Marcellin atya névnapja, Nem szól a zenekar (igaz, hogy már 
nincs is), de nem is ez a fontos. Az igazi szeretet csendes és erős. Ezzel az 
erős érzéssel kívánunk minden jót Lektor atyánk számára. 

Jan. 8.-án veszik kezdetüket a vizsgák. Az V., IV. és III. kurzus Szentirás
ból, a bölcsészek Metafizikából felelnek. Jan. 14-én az V., IV. és III. éveseknek 
Dogmatica Specialis, a III. éveseknek még Patrologia, a filozófusoknak pedig 
Logica és Psychologia. 

Jan. 16. - Egy frissen kipróbált testvér jött közénk Arpád személyében. 
Magával hozta bohóságait is. Reméljük, mást is ... 

Jan. 17-18. - Kisatyáink most írják utolsó dolgozataikat A jó pap holtig 
tanul, de ezek a jó fiatal papok halálra tanulják magukat. 

Jan. 19. - Most a kísatyáké az utolsó szó, hogy ezt kimondva megnyíljék 
számukra az a sok mindent eitakaró életkapu. A szóbeli vizsgák szépen lezárják 
hat esztendő nehéz munkáját. 

Jan. 20. - A fiatalabbak is kénytelenek kimutatni nagy fölkészültségüket: 
az V. és IV. évesek Egyházjogból, a III. évesek Morálisból, Sacrates fiai pedig 
Dogmatica FundamentalisbóL 

Jan. 26.-án fejeztük be a vizsgákat. Az V. és IV. évesek Morálisból és Li
turgiából, a IV. és III. évesek Egyháztörténelemből, a III. évesek még Liturgiá
ból, az újskolasztikusok pedig Filozófia-történetből és a Héber-nyelvből. (Az 

utóbbiból a III. évesek is.) Az eredmény mindenütt meglepő. 

Ma távozik három újdonsült nagyatya: P. Jakab Salgótarjánba, P. Csaba 
Budapestre és P. Oktáv Kassára. Isten vezérelje őket! 

Jan. 31. A második szemeszter megindul. De három kispáter is m~indul 
legelső állomáshelyére: Jusztus atya Máriagyüdre, Béda atya Kecskemétre, Va
lér atya Nyíregyházára. Isten áldja meg papi életüket! 

Febr. 1-2. - Mór atya két előadás keretében bemutatta a Krisztus által 
megszentelt fi>ldet, illetve a Magyar Szentföldet: filmen és - élőszóval. Kö
szönjük az érdekes délutánokat. 

Febr. 5-én költözött elhunyt rendtársai közé P. Ungváry Antal Exm.-Pro
vinciális. Kevés közvetlen hatása volt ránk, de annál többet hallottunk áldásos 
életéről. Ez az élet érdemelte ki légyen számára a végeszakadatlan boldogságot. 

Febr. 8. - Tartományunk újoncmestere: Juvenál atya személyesen hozta el 
hozzánk Iegújabb neveltjét: Marót testvért. Derék ferences váljék belőle! 

Febr. 13. - A gyöngyösi állomásról nehezen akar kiindulni a vonat. Na
gyon meg lehet terhelve. Hogyne, hiszen P. Gellért és P. Atanáz nehéz szívvel 
ülnek rajta. A vonat mégis elindul. Ök mennek délre, Gellért atya Pécsre, 
Atanáz meg Mohácsra. 

Két másik atyának is nehéz a szíve. Ök itt maradnak: Ignác és illés. 
A város ifjúságának Kalot-estjén is föllépünk. Két műsorszám a mienk: 

Kodály Esti dala és a december tizenkilencediki szavalókórus. 
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Febr. 20. - Házfőnök atyánk védőszentjének ünnepe. Minden évben más 
szavakkal, de ugyanazt mondjuk.: Isten tartsa meg még sokáig Rendünk, de jele
sen az ifjúság örömére. 

Febr. 22. - Akik a szerzeteseket besavanyodott embereknek tartják, jöjje
nek el farsangestünkre. Különben is most mutatkozik be bohóc-testvérünk: Ar
pád. Szellemesség m.inden szóban és j~ízű nevetés a szavak után a hallgatók 
soraiban. 

Febr. 27. - Kömüves Kelemen balladáját adjuk elő a Kultúrházban -
Zoltán testvér melod.ráma-szerű feldolgozásában. Az anyai vér jelképpé lesz itt: 
a családok. is összeomlanak, ha Isten nélkül próbálják összetákcini azokat. Szá
munk az Akció Katolika előadását szinesítette. 

Apr. 1-2. - Ordinációk. Uzdóczy-Zadravecz István Kegyelmes Püspök 
Atyánk eljött közénk, hogy egy lépéssei ismét közelebb segítsen bennünket az 
oltárhoz. Elsején tonzurát kaptak a fiatalok: Bogdán Bánk, Kőhalm.i Kökénd, 
Varga Vászoly, Csík Ocsád, Bányai Arpád és Márki Marót. 

Másnap diákonusok lettek: ónody Albert, Kubán Nesztor, Tarcza Aurél, 
Simon Platon, Veres Géza, Szentkúti Szörény, Marosszékí Zoltán, Kiss Kornél 
és Szántó Konrád. - Szubdiákonusok: Kóczán Attila, Galicz Töhötöm, Horváth 
Kocsárd és Jámbor Angyal - Exorcisták, akolitusok: Sós Anyos, Bánáti Sze
rafin, Kertész Ubul, Pálos Buda, Füzes Zalán.- Osztiárius, lektor: Sóti László. 

Püspök Atyánknak köszönet! -Az Istennek hála! 

Apr. 9. - Ezerkilencszáztizenegy évvel ezelőtt hajnalban megnyilt egy sír, 
mert az Istenember nyitotta meg - belülről. Aztán kilépett a sirból O, Aki 
föltámadott.- Ne jajongjunk tehát túlságosan a halálba bombázott magyar ez
rekért, mert ők is föltámadnak és utána örökké élnek. 

Apr. 21. - P. Lúciusz (volt lektor atyánk) és P. Jusztinián (leendő lektor 
atyánk) látogattak be ma hozzánk. Meglátták életünket és elbeszélték a kassai 
barátok küzdelmes életét. 

Apr. 25. - Vége a tanévnek. Búcsúzunk a padoktól. De annál szorosabb 
barátságot kell kötnünk tankönyveinkket 

Május. 1.- A virágos május első napján virágos jókedvünkben köszöntjük 
Zsigmond lektor atyánkat. A káldeusokkal (Dániel 2. 4.) mi is igy kiáltunk fe
léje: Pater noster, ... in sempitemum vive! 

Május 2. - Köszöntjük Tartományfőnök atyánkat. Szép lehet a bimbót fi
gyelni, amikor rózsává tárul. Itt kilenc bimbó tárul ki egy időben, amikor a 
Szentlélekisten meg akarja csókolni öket. 

Május 3.- A diákonusok vizsgáznak- mindenből. Az idő nem volt túlsok, 
de a lelkesedés és a papság utáni vágyódás még a napot is képes ha nem is 
megállítani, de mindenesetre meghosszabbítani. 

Május 4. - Lelkigyakorlat a szentelendők számára. Csend kell most, hogy 
meghallják az úr utolsó hívó szavát és döntsenek boldogságuk felől. Ne za
varjuk őket. Dönteni kell: vagy szent pap, vagy semilyen. Boldog csak 
ebben a két esetben lehet az ember. 

S valóban: példás csend mindenütt. Persze, mert vizsgáznak a többiek és 
pedig mindenből. 
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Mli;u.s 5. - A preszbiterandusok ordinációs vizsgája - különös tekintet
tel a szertartásokra: Elnököl: Zsigmond atya. Magiszter atya is hallgatja vá
laszainkat. 

Má;us 6. - A lelkigyakorlat utolsó meditációját Fóatyánk tartotta a vi
giliázó szentelendök számára. Ezúttal is hálásan köszönjük szives, atyai sza
vait. 

Má;us 7. - Hitet, nagy hitet adj nekünk Istenünk ... Kilenc kispap ma 
lesz nagy pappá. KözvetitéS Isten és emberek között. Ezentúl minden reggel 
kezükben tartják majd a Krisztust. Uzdóczy-Zadravecz István Kegyelmes Püs
pök Atyánk közvetíti a Szentlelket. A fráterekből páterek lesznek: P. Albert, 
P. Nesztor, P. Aurél, P. Platon, P. Géza, P. Szörény, P. Zoltán, P. Kornél és P. 
Konrád. A szentelés befejeztével megáldottuk szentelö Püspök Atyánkat, sze
retett Fötyánkat, majd a harctéren 1közdö h6s magyar k8tonáinkat. A keresz
tény magyar katonák hősiességének köszönhető, hogy a katolikus Egyház ma
gyar földön békében él és békében él majd továbbra is. - A gyönyörű záró
beszéd alapgondolata: a mai pap élete: szakadatlan szenvedés, föl - talán -
a Golgota csúcsára. - Ezen a ragyogó napon Titkár atya és Kapisztrán atya 
is velünk örülnek. Mindenki boldog, De leginkább a szülök. 

Má;u.s 8. - Mindjárt másnap kigyalogoltunk a Mátrába. Föatyánk is ve
lünk mulatja az időt. Házfőnök atya sörról gondoskodott. Zsigmond atyánk 
ebédet készíttet. Nagyszerű hangulat. Csak az ég könnyezik. Valószínű, az is 
örömében. 

Má;us 12. - Röpülnek a vonatok. Vagy inkább a rajtuk ülök szeretnék, 
ha röpülnének. Primiciások ülnek azokon: P. Albert megy Gácsra (máj. 14. 
szónok: P. Elemér), P. Nesztor Aknaszlatinára (máj. 21. sz.: P. Ince), P. Aurél 
Csegöldre (máj. 14. sz.: P. Anaklét), P. Platon Ceredre (máj. 18. sz.: P. Szaléz), 
P. Géza Nézsára (máj, 14. sz.: P. Damján), P. Szörény Szécsénybe (máj. 14., 
kézvezető P. Amand, sz.: P Jenő), P. Zoltán Siklósra (máj, 18., kézv.: P. Her
menegild, sz.: P. Magiszter), P. Kornél Mezókövesdre (máj. 14. sz.: P. Aladár), 
P. Konrád pedig Siklósra (máj. 21. kézv.: P. Hermenegild, sz.: P. Theodóz). 

Mennek haza. Otthonból az otthonba. Nekik két hazát adott a végzet, sok 
magyarnak csak egy volt és az is elveszett. 

Jún. 23. - Késő délután. A kis ferencesek egy csoportban. Minden csen
getésre az izgalom új árama fut át rajtunk. Bármely pillanatban megérkezhet 
új atyánk: P. Kiss Szaléz. Nem vonattal jött, hanem szeretettel. útja a ká
polnán keresztül vezetett. Első ténykedése volt: térdethajtani a magiszterek 
nevelője: Jézus előtt. Igazán boldog és szeretetból fakadó zajo~ással fogadtuk 
atyánkat. Mindenki mást mondott akkor. Ami szívéból jött. Nem hűsítót kért 
tőlünk, hanem bizalmat. A bizalom a legnagyobb ajándék, de atyánknak meg
adjuk. Viszont azt kérjük Debrecen volt plébánosától: adná nekünk az ó nagy 
lelkét, ferences lelkesedését. Ha ezt átplántálja gyermekeibe, aidcor legifjabb 
generációin·kon világunk ezer pokla sem vesz erőt. Hiszünk a mindenható ke
gyelemben. Imádkozunk érte, ö meg imádságos lélekkel vési ki rajtunk a 
hétszázéves és mégis üdén mosolygó franciskánus arcot. Aldja meg atyánkat 
az a másik Atya, Aki a mennyekben ·vagyon ... 
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Jún. 26.- Új Magiszter Atyánk mellé Egyházirodalmi Iskolánk ma új tisz
tikart választott. új emberek - új életrevaló gondolatok, tervek. Ma ugyis 
drága a gyertya. Mi embereket emeltünk a gyertyatartóba. Elnök lett: Tö
hötöm t. Titkárja: Zalán t. Jegyző a következő tanévben: Kocsárd t. Szakosz
tályvezetők: Anyos t. (elméleti), Angyal t. (gyakorlati), Attila t. (irodalmi), 
Ubul t. (missziós). Két könyvtárosunk: Kökénd és Marót t. Vigaimi rendező: 
Arpád. Helyettese: László t. - Köszöntjük őket: Jó munkát! Erre - mint 
vérbeli cserkészek, ők is visszaköszönnek: Jó munkát!!! 

Jún. 27. - Gyöngyös fölött ellenséges gépek. Félelmetesen zúg a sziréna. 
Mi nem félünk. Künn vagyunk a Mátrában. Jó idő, jó harapnivaló, jó hangulat 
és jó atyák: P. Kusztos, P. Ak.os és P. Ince. Egy napig megint boldogok vol
tunk a földön. 

Jún. 28. - Este van. Sötét mindenütt. Csak ebédlőnkben ragyog a fény. 

Az ének száll, mint tömjénfüst. 
Most oltár és hit szinezüst. 
De föltárul egy szép arany: 
a szív, mely tenkebledben van. 

A tiedben, Házfőnök Atyánk. Ezzel a papi szíveddel szeretted huszonöt éven 
keresztül Istent és a lelket. ünnepi estünk műsora. l. A. J. Monar-8zántó: 
Ujjongjon ma minden! - Háromszólamú ének. 2. ünnepi köszöntő. Mondta 
Attila t. 3. Kocsis László: Szent Ferenc miséje. - Melodráma. 4. P. Piel
Kiss: Ezüstmisére. - Háromszólamú ének. Zárószámunk után P. Házfőnök 
meghatódva köszönte meg az ifjúság ragaszkodását. 

Másnap Cecilia-karunk énekei adták az aláfestést Atyánk valódi ezüst
miséjéhez. 

Jún. 29. - Tartományfőnök atyánkat, az összes magyar ferencesek Dele
gatus Generalisát kik köszönthetnék névnapján nagyobb szeretettel és mé
lyebb érzéssel, mint hozzá legközelebb alló gyermekei. Aldja meg ~ Isten őt, 
aki olyan szívesen és gyakran részesít bennünket atyai áldásában. 
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Az összes magyar ferencesek nevében is kiáltjuk: tljen a mi jó Főatyánk! 

Mindenkinek sok jó névnapot kíván: 

P. Komél. 
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