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M.A&YAH UMBRIA 
A FERENCES KAPISZTRÁN-RENDTARTOMÁNY IF.JÚSÁGÁNAK 
ÉVNEGYEDES FOLYÓIRATA.- SZERKESZ'JIKa A GYÖNGYÖSI TROLÓGUSOK 
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A Gondviselés 
ereje s rendtartományunk bizalma immár másodízben állította élre 
azt a szeretó Atyát, Fötisztelendó P. Schrotty Pált, aki három éves 
munkájának kizárólagos rugójanként csak egy elvet ismert: többé 
tenni a Provinciát l Emelni és gyarapítani szellemét ! Egyenes vo
nalban s töretlenül valósítani a ferences eszményt l 

A mai idök nagy emberek után kiáltanak l Mert a nagy idók 
nagy kérdéseinek nagy megoldókra van szükségük. S P. Schrotty Pál 
azok közé tartozik, akik elhivatottsággal élik az életet l Akik látnak, 
biztosan járnak s mindig a szebbért. a jobbért, a nemesebbért küzde
nek. Akiket igazán nagyokká teremtett az Isten. 

Az a tizenkét év, melyet a római Kuriában eltöltött, az a három 
év, melyet jóságos Atyánkként Provinciánk élén pergetett le s álta
lában egész ferences élete arról gyóz meg bennünket, hogy a Gond
viselés azért küldötte 6t nekünk. hogy gazdag lelke és óriási tudása 
szépséges terméssé érhessen fiai számára. 

Mi, az ifjuság, akik a keresók világába tartozunk és nagy egyéni
ségek eszményi férfiak után kutatunk, boldogan ki>szöntjük szeretet~ 
jó Föatyánkat és azt kérjük Töle továbbra is, amit maradéktalanu. 
m~gkaptunk már eddig is: ifju lelkével mutassa az utat l S mi kö 
vetjük l Mert szerelelért csak szeretetet, jóságért csak jóságot és ra
gas-zkodó nagyrabecsülést adhatunk l 

A jóságos lsten áldja meg Föatyán kat l Szentelje meg munká
ját J S vigye diadalra nemes törekvéseit J Ezt kivánják imádscigos 
lélekkel legkisebb fiai : 

A GYÖNGYÖSI TEOLÓGUSOK. 



A pápaság történelmi jelentősége 

Keletről is. nyugatról is, délről is vízözön fenyeget. V árj uk 
a béke galambját, mikor száll már udvarunkba csőréhen az 
olajággal - pedig az ég egyre sötétebb, egyre reménytelenebb 
- ha emberi szemmel nézzük. 

1\findfg fgy voll. Mindfg harcban állottunk, mindig re
ménytelen volt a sorsunk. A költő ennek a szüntelenül remény
telen harcnak tudja be, hogy még élünk, magyarok: 

« ••• Isten földtől a fényes égig 
Rángasson minket végig. 
Ne legyen félpercnyi békességünk, 
Mert akkor végünk, végünk.» 

(Ady: Nekünk l\fohács kell.) 
Nem volt soha békességünk, ez igaz. De hogy a folytonos 

csatározás mentett volna meg a pusztulástól, alig hihető. Költe
ményben ez szépen hangzik, de a történelem ellene bizonyít. A 
harcos. mohó népeket saját lendületük sodorta romlásba. Elő
deink: a pogány hunok, longobardok, avarok harcos, kegyetlen 
népe, amilyen gyorsan fölragyogott, ugy is tünt el. üstökösök ... 

A pogány magyarokat is elérte végzetük, első viharos sike
reik után fölocsudott a keresztény Nyugat és három iszonyú 
csatában: l\lerseburgnál (933), Augsburgnál (955) és Dl'iaá
polynál (970) megtörte őseink erejét. A huno'k, longobardok 
és avarok után a magyar üstökös fénye is lehajolt és elégőben 
volt. 

A szörnyü augsburgi vereség után megrendült a magyarok 
hite ősi isteneikben, akik csúfosan cserbenhagyták öket a ke
resztények Istenével szemben. Ettől kezdve szivesen hajtották 
keresztviz alá a fejüket. 

Mikor István a fejedelem, már szép számmnl vannak ke
resztények körülötte. Délről azonban dübörögnek már ellene 
Koppány pogány vezér hadai, hogy megdöntsék uralmát és az 
ifjú kereszténységet. István ugyan legyőzi Koppányt, de lelkét 
egyre búsHja nehéz gondja; az ifjú kereszlény Magyarország 
nem bir megállni a forrongó Európa közöttt, hiszen itthon is 
romlás leselkedik rá; ma Dunántul kelt fel ellene, holnap Ti
szántúl meg Erdély pogány vezérei. A német és a görög császár
ság is arra vár, mikor törhet hazánkra. Ki legyen itt jóbarátja, 
segítője, támasza? 

Majd áll még egyszer igy István. élete végén, keseríí szív
vel. magába roskadtan: egyetlen fia, Imre herceg meghalt, 
kire hagyja a magy at: koronát? 

De István katolikus lelke mind a két esetben megtalálla a 
megoldást. S ezért élünk még ma is, magyarokl 

Látta. hogy akár a német császárt kéri segítőnek, akár a 
görögöt~ mindegyik csak saját hasznát keresi és nem Magyar-
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országét. Az emberek mindfg önzők voltak. Csak egy ember ki
vételével a földön: Krisztus helyettese, a római pápai S ekkor 
István a pápához fordult. II. Szilveszter igen nagy örömmel fo
«adta, azonnal ~oronát küldött neki, és mert már annyi jót 
tudott róla, ezt uzente Magyarországba: «en csak apostoli va
gyok. István valósággal apostol.» Ezzel Magyarország egyen
rangú. halalom lett a német és görög császársággal, Angol-, 
Francia- és SpanyolországgaL 

Elete végén Szent István hasonló éleslátással a Boldog
ságos Szűznek ajánlotta fel koronáját. 

Az égben a Nagyasszony, a földön a pápa őrködölt ezután 
Magyarország fölölt. őrködik már mindenkorra. Ezért élünk 
még ma is, és ezért nem kell félnünk a jovendőlől sem l Egy or
szág sincs úgy bebiztosítva, mint a mi hazánk! Ránk zúdúlhat 
a félvilág - mint ahogy ránk is zúdúlt - elmerülhelünk egy 
Időre a népek áradatában, vagy saját szennyünkben - el is 
merűllünk - de amíg él a Nagyasszony az égben és a földön a 
pápa: van ls!ennél közbenjárónk. nem veszhetünk el. 

Mikor Szent István lehunyta szemét, pogány vezércink 
föllélegezlek: mostmár szabad a vásár. Esténként félelmes tü
_zek gyullak ki a magyar pusztákon. mellelte nyilvesszöket ko
vácsollak. - Mindegyik egy keresztény torkát fogja átfurni, -
bizlatták egymást a pogányok. De nemsokára megérezhelték, 
hogy Szent István országának hatalmas égi és földi szöví..•tsé
_gese van: «Ha üldözik. akkor virágzik igazán: ha elnyomják, 
növekedik. ha megvetik, diadalmaskodik, ha sebet ütnek raj ~a, 
ő a győztes; ... és mikor úgy látszik. hogy vereséget szenvedett, 
akkor áll a legbiztosabban.» (Hilárius). Ez a kereszténység. 
Es egy emberöHö mulva nem akadt pogány Magyarországon. 

A pápa ezer év óta szüntelenül imádkozik és dolgozik ér
tünk. IX. Leó váltott lovakon száguld Rómából Pozsonyba, 
hogy megállítsa III. Henrik német császárt, aki végleg leigá
zandó relteneb.•s dühhel tőrt volna hazánkba. 

Hogy a tatárjárás nem ismétlődött meg többé. IV. Kele
men pápa érdeme. Az első betörés után huszonöt évre ugyanis 
másodszor is jö:tek a tatárok. hogy minden eddigit fölülmuló 
puszlilással kiírt:iák a magyart, de mikor meghallották, hogy a 
pápa Európa széltében keresztes hadat toboroz ellenük nyom
ban visszafordullak. 

Habsburgi Rudolf, fiának akarja adni hazánkat. IV. Miklós 
pápa me'{fPny··~Pti a c~A~zárt. hr,gy m,.g re m ... ri·· tt>rni, mert 
Magyarország Szűz Mária országa, független keresztény nép 
lakja. 

III. Ince pápa kijelenti, hogy saját jó és balsorsánál is fon
tosabbnak tartja Magyarország jó sorsát. 

Mondják meg. kedves hallgatóim, ismernek-e még egy ilyen 
-szövetségest széles e világon? 

Félelmesen emelkedni kezd délen a török félhold. Mint ki
éheze.tt óriás egymásután nyeli el szomszédait. 1453-ban Kon
stantinápoly is övé már. Három év mulva egy nyári reggelen, 
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mikor felszállt a köd. a nándorfehérvári bástyákon őrködő ma
gyar vitézek meglepődve kiáltanak fel: a messzeségböl óriási 
badsereg nyomul feléjük. A napfény szikrázik fegyverükön, vi
dám harsonaszóval jönnek a törökök. 

A kereszténység atyja. III. Kalliszt pápa látja előre a ve
szedelmet és már sokkal előbb minden pénzét elkü:dte a magyar 
királynak. Arany sótartóit, legszebb könyveinek arany é:i ezüst 
csatjál leszedte és hazánkba küldte. hogy legyen miből fegyvert 
fogni a török ellen. De elszomorodott, mikor látta, hogy Európa 
többi királya nem akar harcolni. Elküldte tehát a lángldkü fe
rencest. Kapisztránói Jánost, hogy toborozzon kereszles hadat. 
Bár Kapisztrán nem tudott magyarul. izzó szavával mégis fel
gyújtotta az emberek szívét, tízezrével csatlakoztak hozzá ka
pával. kaszával. 

A nyár emberemlékezel óta nem volt olyan forró, mint ak
kor. l\lindenki tudta. hogy Nándorfehérvárral áll vagy bukik 
Magyarország. A törökök minden rohamát visszaverték eddig a 
hős védők. Megérkezik Kapisz rán ker~sztes hadJ. A szu'tán utol
só, rettenetes rohamot indit. Meginog a magyar sereg. Hunyadi 
meglántorodik. elsápad, úgy súgja Kapisztránnak: Elveszett a 
vár, betörtek a törökök. Kapisztrán arca kigvul. Fölugrik egy 
magaslatra, ahonnan mindenki látja, ősz haját ~épázza a szél: 
Magyarok. szegény fiaim, - kiállja már magyarul, - hozzátok 
helyre a kercszténvség hibáját! AlJjatok ellen \mindvégig! 

Ettől a szótóf még a félholtak :js fölélednek. Rcttcnetl'Sen 
fellángol újból a csata. 1 

Kipirult arccal, kifulladva sza_lad egy kis fiú: Megsebl·sül t 
a szultán, a török menekül - c;uttogja boldogan és összeesik. 
Kapisztrán kereszteseivel kitör a várból. A ftörök mindenél el
hagyva eszeveszetten futásnak ered ... Szófiáig meg ;se álltak. 

A győzelmet kitörö í1jjongással fogadta az ({'gész világ. A 
pápa sirt örömében és élete legboldogabb !napjának mondta. 

A véres török félhold azonban még .nem nyugodott le. 
Száz év sem telt el és ~újból hazánk (fölé hajolt. II. Lajos ki
rály kétségbesetten írja a pápának egy nónappal a mohácsi 
vész előtt: «Jobban remélek Szentségedben, mint a világ 'min
den kereszlényében!» 

Pedig a mohácsi mezőn minden elveszett: ~ad sereg, ki
rály, ország. Hogyan, tehát a pápa mégsem segitett? - kér
dezhetné valaki. Kedves Hallgatóim a mohácsi magyar had
sereg háromnegyedrészét maga a pápa fegyverezte fel és fizette. 
Zálogba tette ingóságait, hogy a szükséges pénzt előteremtse. 
Micsoda példátlan szerelell Ha főuraink csak f~·lére így szerel
ték volna hazánkat, Mohács és vele a pusztulása, sohasem ért 
volna el minket. 

Kegyetlenül beborult a magyar égbolt. A török, a német 
marcangolja. testvérharc sorvasztja másfél századon át. 

A pápa minden gondja. bánala Magyarország. Pénzt, had
sereget kdld szakadatlanul. De Magyarország megdermedt. El
borilotta a tengersok könny és vér. 
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. . . 
XI. Ince pápa mindhiába kérte. fenyegette a nyugati biro

dalmakat. Csak mikor a török már Bécset kezdte ostromolni, 
ocsurltak föl végre gonosz tunyaságukból. Most tudja végre 
megbékíteni a pápa a franciát és a lengyelt a németteL az 
oroszt a lengvelleL De harcolni is a török ellen csak úgy akar
nak. ha a pápa fizet. Fizet is XI. Ince. Előbb vagyona úszik 
el, aztán már bankoktól kér kölcsön. N em hiába mondta ha
lála elölt: «Bíboros koromban gazda-g voltam, mint pápa kol
dussá leltem.» Dc legalább Bécs már fölszabadult és az cgve
sült keresztény hadak már Buda felé nyomulnak. XIV. Lajos 
és Lipót császár mégis le~szíves·ebben abbahagynák az egész 
török háborút, hiszen a közvetlen veszély már elmult, de Ince 
pápa tapodtat scm enged: Buda várát és egész Maayarországot 
is fel kell szabadítani. Minden lépést, mil a keresztesek vissza
foglalnak. drága pénzen kell megfizetnie. 1G86 szept. 2-án Bu
da vára végre felszabaduL A török hanyalt-homlok menekül. 
Végelért Magyarországon a másfélszázados török rahság! 

XI. Incéig a pápák összesen hatezermillió pengöt (a pen
gő háború elötti értékét számítva) áldoztak magyar célra. Is
merjük a magyar történelmet. Kérdem, ki tett még cnnvit 
értiink? - Senki a világon! A magyar nemzet tehát köteles 
háláját rótta le. mikor 1936-ban Budavár fölszabadításának 
250. évfordulóján Budán szobrot emelt hazánk legnagyobb jó
tevöjének XI. Ince pápának. 

A török világbirodalom ezután még utolsókat lobbant és 
lassan elégelt. A félholdat újból elnyelte a tenger. 

Dc a pápai segítség nem szünt meg azután sem. A mai 
napig tart. 

A galambösz, jóságos X. Pius pápa az első világh~\bm·ú 
kitörésének második napján kérve-kérte a háborúslwdókat, hogv 
egyezzenek meg. () bár akkor hallgalott volna rá a világ. ~em 
szakadt volna ránk a világháború borzalma. a kommunizmus 
és a mostuni világháború. X. Pius pápa belehalt hánat~íba, 
hogy nem hallgaltak rá a nemzetek. Utóda XV. Benedek pápa 
lelt. Első kérése volt: állítsák meg a vérözönt 1917-bcn béke
ajánlalot nyújtott át a nemzeteknek. Ebben biztosítolla a régi 
nagy .Magyarországot. De u megörült nemzetek hallani scm 
akartuk róla. Az Ententc Titkos Egyezmény<' 16. pontja így 
szóll: Franciaország, Anglia, Oroszország és Olaszország nem 
engedik meg. hogy u jelen háborút, vagy a jövő békekötést 
~rintö bármely tárgyaláson a Római Szl·ntszék, illetve annak. 
képviselőjt• résztvcgycn. - Hát csináltuk is 20 éves békét. 
De volt-c benne köszönet? 

Végül, kedves hallgatóim, Trianon ulán, mikor az egész 
világ beletörődött az igazságtalan halárokba, egyedül a pápa 
tartott ki a régi Nagymagyarország eszméje mellett. A pápai 
folyosó falán ma is a régi N agymagyarország térképe ragyog: 

Mikor 1933-ban Hodzsa csehszlovák miniszter követt• ép 
ebben a kérdésben járt a Szentatyánál, XI. Piusnál, fgy fl•
lelt u pápa: Nem akarjuk a magyar Szent Korona és az Hl)OS· 
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toü királyság rÖvására meghozni a döntést, mert nem akar
juk elismerni a békeszerződést. 

Kérdem: ki tartott még ki így a világon N agymagyaror
szág eszméje mellett? 

Dicsőségesen uralkodó XII. Pius pápa; még mint Pacelli hi
boros volt nálunk az Eucharisztikus Kongresszuson. Az ünnepsé
gek vége l értek. Pacelli hiboros visszatért Rómába. Nosza kö
rülfogták az olt tanuló magyar ferences atyák és kérlelték: · 
mondja meg. mi a tapasztalata Magyarországról? - A Szent
atya arca átszellemült és csak ennyit mondott: «Szerettem 
volna magyar lenni!»- Természetesen nem volt Rómában senki 
boldogabb, mint a magyar kisbarátok. 

Mélyen tisztelt ünneplő közönség, keletről is, nyugatról is, 
délről is vízözön fenyeget, várjuk a béke galambját, mikor· 
száll már udvarunkba csőrében az olajággal - pedig az ég 
egyre söl~tebb. egyre reménytelenebb, ha emeri szemmd nézzük. 

De ha arra gondolunk, Aki napról-napra imádkozik és 
dolgozik értünk az örök Városban, akkor nem szabad félnünk. 

Tudjuk-e mekkora hatalom a pápaság? c Ha ítldözik ak
kor virágzik csak igazán. ha elnyomják, növekedik, ha meg
vetik diadalmaskodik, ha sebet ütnek rajta, ő a győztes: ... 
és mikor úgylálszik, hogy vereséget szenvedett, akkor áll a 
legbiztosabban.» 1\Iert az Egyház örök! 

Oh de sokan akarták már eltiporni kétezer év óta, de az 
Egyház egyre nagyobb lett, egyre terebélyesebb. Voltaire kevé
lyen kimondta: Még 20 év, és nyugdíjba mehet lsten, meg a 
pápa! - és husz év mulva őrjöngve haldoklolt Voltaire -
és a pápa él! 

Nagy Napoleon 1804-ben VII. Pius pápát hizelgő sza
vakkal akarta saját cél.1ának megnyerni. Az aggastyán pápa 
legyintett: «Te komédiás.» 

- Mit mondtál? - pattant föl a császár. - Hogy én ko
médiás vagyok? Pap, most végzek veled! - és dühében fel
kapott az asztalról egy mozaik dísztárgyat, mely a római Szent 
Péter templomot ábrázolta, a szentatya lábához hajította s 
rákiáltott: 

- Idenézz, te öreg ember - -így pusztítlak el téged és bi
rodalmadat. 

A pápa azonban fölkelt s ahogyan jött, éppen olyan ün
nepélyesen hagyla el a termet, miközben röviden ennyit mon
dott: - Tc tragikus hős! 

~s tragédia. szomorújáték l Plt N apolron jö,·őjéböl. Az ::öreg 
ember» még megérlt'. hogy a trónjálvesztett császár Szent Ilona 
szigetén fejezte be életét. Igy omlik össze minden t-ímadás, 
amil az alvilág hatalmasai indítanak a pápaság ellen. 

Nézzünk ma is Hómára. a Szenlah·~íra: áll mint a kőszik
la! Az orkán körülötte is tombol, de Jéz~us Krisztus megmondot
la az első pápának: «Tc Péter vagy és c kiisziktára építem 
Anyaszentegyházamat és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta» l 

38 



Szent Ágoston mondja a pápáról: «Visszahívja a tévely
gő gyermekeket. bánatosan gyászolja az elhunytakat és szü
net nélkül táplálja azokat, akik mellette állhatatosan megma
radnak.» Ugye testvérek. ezeréves történelmünk fényesen bi
zonyítja ezt?! 

Biztos! Isten Magyarországnak nem igért örök életet. Csak 
a katolikus Egyháznak ígérte meg. De ha mi ezután is beleka
paszkodunk két kezünkkel és katolikus életünkkel a kősziklába, 
a pokolminden ereje sem tud legyőzni minket! 

Fr. Zoltán. 

l l l l 
A PAPAK HAZANKERT 

A történelmet tanulmányozni közömbös lélekkel szinte le
hetetlen. Hisz kinek a lelkében nem tüzesednének át a gondola·· 
tok mélyen kavargó érzelem-hullámokká, ha példának okáért 
azon ,t ünödik el kissé, hogy mialatt az örökéltűnek ígérkező ha
talmasságok százai nyomtalanul eltüntek a föld színéről, azalatt 
a pápai trón fokozódó dicsőséggel ellenállt a százado!{ min
den viharának ... 

A Fülöp Cezáreájának környékén, alig pár ember fü1ehalla
lára kiejtett krisztusi szavak: ''Te Péter vagy és erre a kőszik
lára fogom építeni egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek 
erőt rajta>>. ~s a vérzivatarokon át történt megvalósulás között 
szoros összefüggés van. Igy ennek a gondolkozásra késztető tör
ténelmi ténynek bővebb magyarázatát nem is kívánjuk, de 
azt már nem tehetjük meg. hogy felkorbácsolt kedélyállapo
tunkban a jelenségek végsii okait kutaló elmének engedve azu
tán ne érdeklődjünk: milyeit szerepe t szánhatott Krisztus a 
pápaságnak az emberiség történelmében, hogy ellátta az időálló
ság nagy ajándékával. 

Kiindulásui a pápa kilétének körvonalazását kell mt~g~en
nünk. Kriszlus eltávozott közülünk, de egy pillanatra sem akar
la elhanyagoini egyházát. Ami a lelkek benső munkáját illeti, 
azt JálhatatlanuJ maga v~gzi; gyermekeinek szívét kegyelmének 
és sugallatainak ajándékah·al dúsan elhalmozza, mert ez az 
Isten és az emberek lelke közölt lefoivó titokzatos munka. De 
egyházának látható vezetését hclyettes~ére bízta. akit a tanítás, 
a kormányzás és a megszenlelés legl'őbb hármas hatalmával 
felruházva az élre állított. A római pápa tehát az egyházban 
Kriszlust képviseli, mint legl'őbb király, legfőbb pap és leg
i'őbb pásztor. Igy a következő alaptulajdonságokkal rendelke-
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zik: mindenkitöl független egyeduralkodó, az egyházra bízolt 
kinyilatkoztatás csalhatatlan magyarázója. nemzetközi és nem
zetek fölötti személyiség. 

Ezek szem előtt tartásával vizsgáljuk meg, csak ugy nagy 
vonalakban, mi az a történelmi jelentőség, amit a pápaság 
intézménye az egyház és az egész világ élettörténetéhen betölt. 

Az egyházban a pápa létezésének jelentősége abban van, 
hogy ö az egyház elpuszlíthatatlansága elöfellételének: az egy
ségnek az öre. Mert Krisztus éppen azért adta egy embernek 
a föhatalmat, hogy egyháza erős legyen. Jól tudta ugyanis, 
hogy az emberiség élete - éppen végességéből kifolyólag - a 
véleménykülömbségek igája alatt görnyed. Szükség van egy '()n
álló tekintélyre, amely az érveket minden oldalról megfontolva 
megmásíthatatlanul mondja ki ítéletét és megfellehbezhetetlenül 
végetvet az ádáz tusakodásnak. Tehát végtelen bölcsesség(' szá
molt azzal" hogy az emberi gyarlósáa sokkal nagyobb annál, 
semhogy egyéni tekintetekből akár a legszentebb intézményt is 
ki ne kezdje. A történelem igazolta űt. A nem eg~·edurallwdú 
rendszerű vallási társaságok előbb-utóbb mindíg szektákra sza
kadnak. 

Dc az Egyház darabokra szakadása Krisztus meglestesülé
sének hiábavalóságát jelentené. l\Iert Krisztus azért jött a föld
re. hogy új vallást tanítson,· új országot alapítson és az eles•.•tt 
emberiség természctrölötti megváltását megvalósítsa. A dara
bokra szakadt í'gyház azonban feladalát: az emberiség üd,·ös
ségrevezelését megvalósítani nem tudná. :\lert feladalát az em
beri lélek hármas alapígényének: az igazság szomjuhozás~ínak, 
a boldogság epedésének és a tökéletessé le,·és óhajtásának mcg
felelöen szinlén hármas eszközzel: az igazság tanításávat az 
erkölcsi törvények érvényre juttatásával és a kl•gyelmi eszkö
zökkel történő megszentdéssel igyekszik megvalósílani. De e 
téren - mivel annvira mélven érinti az emberi életet - az d
tévelyedés vajmi kÖnnyü. Szintén a történell·mre hivatkozva ál
líthatjuk. hogy az c•gyház egységél - sokszor a legjobb szán
déktól vezdve - éppen papjai bojgatták volna meg, ha nem 
érvényesült volna benne mindíg a legáltalánosabban a tekintély 
elve. 

Igy a pápa személye a biztosílék arra, hogy a Kriszlustól 
számunkra megszerzelt végtelen értékek a maguk eredeti tiszta
ságukban minden idők emberéhl'Z eljutnak. Pápa nélkül a vi
lág ugyanabban a helyzelben volna, mint a pápaság létr(•.iöllél 
ml·gelözö korhan volt. Nélküle nl·mcsak a kereszlénység vcszílt•
né cl alapját. hanem cllünne a kultúra is és ezzel az t>gész l'lll
beriség. Hiszen nélküle az emberiség a teremlésben lslenWl 
me~jelölt hivatását méllóképcn betölteni nem tudnú és igy lé
tezesének nem volna értelme többé. Amint tehát az eredel kÖ
zéppontja Krisztus, ugy a törlénelem középpontja a pápa tl•vé
kenysége. :\fert az a szintc megvalósíthatatlan hivatása nm, 
hogy ebben a mindenkép szélszakadt világban ml•gtert.>mlse a 
hit egységét és az erkölcsök egyöntetüségét. 



~rdekes ellentét: az emberiség vágyva-vágyik a lendületes 
t'~.ilődésl lehetövé tevő nyugalom után és mégis folyton civako
<hk. 

A pápaság második történelmi hivatása, hogy ebben a fo
nák világban ö bizonyuljon az egyedüli tényezőnek, 'ki békét te
remthet és a nemzeteket te\·ékeny egymásratalálásra bírhatja. 

Bármint forgassuk is a kérdést, csak a pápában vannak 
nwg a jó békebíró összes tulajdonságai. Ele\·e le kell szögeznünk. 
hogv az igazságos béke megkölésére hivatolt bíróság egyik fél 
fővárosában st>m lakhatik, mivel függetlt>nnek és pártatlannak 
kell lennie. '1\•hát egy nemzetközi békebíróság felállítása el
engedhetetlenül szükséges. A pápa az egyetlen nemzetközi sze
mélyiség a világon és minl ilyen szavát az összes nemzetekhez 
intézheti. Az ö számára nincsenek országhatárok, sem nyelv
külömbségek. A tannal. amelyet vall és tanít mindenkinek min
denc tud lenni és elismeri az igazságot, bárhol ·találja is azt. 
.\ hatalmat nem helyezi az igazság vagy a szeretet elé, hanem 
sZl'ml'it szilárdan a · legy<.•n egyenlőség» szentpáli jdszóra irá
nvozza. 

~ .\z örökkévaló Istt>nbcn gyökerező léte folytán ö van a 
lt>gkevésbbé alávetn• azoknak a gátló körülményeknek, amelyek 
az embereket viselkedésükben és ítéleteikben annyira befolyá
solják. Az igazságos békekötés második követelménye, hogy ne 
kényszt>rílsék rá azt eröszakkal egyik félr~ sem. ~lert ez csak 
Plkescredésl és újabb harcrakészülödé;;;l eredményez. Azért a 
nt>mzelközi békebíróság m·m rendelkezhetik fizikai hatalommal. 
.\ pélt•rl'illért•kböl é!ö Vatikán Fogint ellen e tekinlelben igazán 
rwm lt>hetne kifogást emelni. De mégsem kell tartani attó!. hogy 
szavát semmibe veszik, ,·agy döntést• elölt meg nem hajolnak, 
merl a kezében lévő vallási hatalom révén mindenkinél na
gyobb erkölcsi tekintéllyel diesekedhctik. 

Azonban a békekötés önmagában még nem beteljesedett 
életállapot: a népeknek tevékeny nemzetközöttiségben egymás
ra is kell találniok. Ezt is csak a pápa valósíthatja meg. A való
ságnak és az emberi méllóságnak legm<.·gl'elelöbb céleszmét ű 
ad az emberiségnek. mikor az elveszítell paradicsomol helyelle
síW Isten-országa m<•gvalósításának szolgálatába állítja be. ~s 
ennek a fönséges központi gondolatnak a jegyében a Krisztus 
Wokzalos tcstérm vallolt tanításával össz(.' is tudja hozni az 
t•mbt.•rhégel. mt.•rt a legnagyobb egyesítő e1·övel: a mindent legyő
zi> szt.'relettt.'l r.;.•ndelkezik. Oss7.hangba hozza a népekel anélkül. 
hog\· az ii felsőbbsége bármelyikel is lealacsonyítaná, vaiD• ve
télytársat támasztana közülük. 

Az érdt.•kösszl'ütközésekhöl támadt ellenléleket is csak ö 
tudja áthidaini és így a tevékeny nemzt>tközöttiséget minél to
vább fenntartani. lguz, hogv a nemzetközi összeütközéseli percd
ben ott vannak a lapasztalt szakemberek, akik az efféle dolgok 
kt•zdésében járatosak, de a nemzetközi harcok labirintusait 
csak uz világíthatja meg, aki a természetjog mértéke szerint a 
m•mzclközi törvények fölé emelkedik, hogy az evangéliumol 
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mrgragyogtassa. 1\ferl cg~· más1wmíí hh·óság képtelen u biz'on
ságnak és tevékenységnek óvadékait ny(tjlani a béke megőrzé
sére. ha. n~·m az ,·ezt>li. aki Istentől nyerte a megbízatást. hogy 
őrködjék a h.•rmészdjog és a héiie l'Vangéliumának szcnt l'in"i 
fölölt. A pápn az á:J:unok rllenté:es pártjánal< egyensúlya, ir:iny
lűje. nwly a hajózás ii·ány:H mulatja az emberi szenvedl~lyck 
\·iharos tengerén. . 

Osszefoglaláskén: n páp ság történelmi jel nllSsége Igy ha:1g" 
zik: az egvház .. ·gvsé.:.{énei< biztosításával l'ljuttatja a ki"isztasi 
értékeket minden idők emberéhez. Az rgyéni méltóság megmen
lésével pedig lehdő,·é teszi, hogy nz ei·edeli tisztaságukhan 
lovábbhozolt kriszlusi érlékekliel az eg~·(>n a magu üdvüzíl<.~
sére zavartalanul é!hl'SSt'll. Végül. a népek egybehozásá\·al ll'
helö,·é teszi. hog~· az emb<'I"isé.~ a teremlésben Istentől sz:'unára 
lnl'gszaboll hivatását betölthesse . 

. \ p:í.paságn:tk l'Z a fönsége~; löi·téneii jt•!r":1tősége soha i1Cl1l 

bizonyult annyii·a valódinal<. minl éppen napjainkban . .Amiiwr a 
,·ilágháborúk vérzivalar.~i söpöraek vé.~ig az egé.~z l'öldtckéil, :·gy 
kicsinyke pontja mt>nl marad a ha1·cok zajától~ a ncmzl'lközi 
élet ill zavartalanul folyik to,·ábh . .\ Vatil<án e kicsinyke pont. 
A világegyház l<özépponlja hizon~·ul L·hál annak a szikLhuk, 
ahol az emberiesség és az l'rkölcs érintelJen mara<J. ~s az itt szé
kl'lő pápa békén• in W szava nem is talál mind járt :nwgh:Jllga
tásra. az nl•m von ll' semmit értékébőL A lén~·, iwgy a Yali":dn 
sziklának hizon~·ul. ahol a béke galamhja megpihenh~·t és út
jára szállhat. minden dmé!eli hizon~·ílékná! töhbt·l ér. :\Ieri lát
ja az l'mhedség. hog,· ~!Z egydcmt•s tesh·éri·égnel~ van egy nwne
dékhelyc akkor is, ha az egész világ a gyűlölel lángjáhan ég. 

U gy an erről győzödhel ml·g akkor is, amikor lálja~ hogy a 
szellemi zűrzavarban és az l'rkölcsi világé~ésbl'n, a legkülönl'é
lébb nézelek fejl'tlcnségében és a vallási felfogások szakadékai 
közölt az l'gyház l't•je hordozza a kiutat mutató fényt. A Hag.'· 
felfordulásban szilárd ponlot kereső i.•mheriség mindinkább Pé
ter .sziklája felé fordul, ahonnan Kriszlus helytartúja a tüJ·sa
dalmak. nemzelek ml'ggyógyílására és megújhodására az enm
géliumol hirdeti. És ez zálog, biztosílék arra, hog,· az <-rküll'si 
erők előbb-ul{>bb uralkodni fognak. Erre az l'rkölcsi ur;tlo:nra 
\'an szüksége az emberiségnek, ha embrrhez méllóan élni és 
lökéletesedni akar. 

N l'm lehel tl'l1át sze1·telen alaptalansággal vádolni a kalo
likus világol. ha a jelenleg dicsőségl•sen uralkodó Szl'nlségl'S 
Atyja l'mlékünnepén kerl'sztííl a pápasá,g intézményé\"el szPmlll'n 
is hódoló lisztdettel adózik. :\ll'rt a lörlénclmi l'ontosságol l:tr!
va szem dőlt. nem található még egy másik intézmény, ~:mwly 
mind az egyének. mind a nemzetek, sőt az egész emberiség éle 
lében oly áldásos szerepl·t töltene be, mint amilyent a pápaság 
immár kétezer éve bl'tölt. Igy mindenkinél jobhan megilll·:i üt 
a hódolat. 

Ujjongó lélekkel mi a pápában Krisztust köszöntjük. Hisz 
ki ne ujjongana. utikor ludatára ébred annak, hogy· annak a 
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közösségnek a tagja, amelynek a pápa személyében maga az 
Isten Fia a feje. Tisztelelteljes szereleltel övezzük mi körül .a 
pápa személyét, mert lsten helyettesét látjuk benne. :f;s gyer-· 
meki alázaltal meghajolunk akarala előtt, mert az Isten szól 
hozzánk általa. 

r~s a maroknyi magyarság kalolicizmusa lehetne-e más
ként? Nem kell-e hatványozottabban többet tennünk másoknál? 
Merl melyik nemzet életében látszik meg jobban a pápaság 
fönnséges történelmi jelentőségének jótékony hatása, mint a 
mienkében? Vagy a jövőben kiben bízhalunk inkább, mint a 
magukrahagyottak Isten rendelte védelmező Atyjában?! 

Fr .• iurél. 

A szenvedés értelme és értéke 
(Trialog kél részben.) 

Személyek: egy Exnovicius. ki hosszú betegsége miatt kés
ve jött ál a teológiára a noviciálból. Egy idősebb Teológus és 
egy Filozófus. 

Szín: szerzetesi cella. 
l. R ÉS Z. 

Exnov.: az aszlalnál ül, clőtlc le,·él fekszik, arcát két 
kezébe Lemctve mélyen, bánatosan gondolk9zik. A levéi. pc
dig t' ZL tartalmazza: 

«Kedves öcsém! 
Ot hete vagyok itt szolgálatban a legrettenetesebb polwli 

tűzben, leírhatatlan, idegtép6 dübörgés, süvítés, recsegés, ro
baj, berregés, zakatolás, vacogás, izzadás, rohamozás, rette
gés, álmatlanság és eget elsötélílő borzalmak közt. 

A legnap éjszakát is dideregve a lö,·észárokban töltöl
tem s a bőrömig hatoló cső,·íz már rámfag~·ott. Tetejébe d
felejtettek fölváltani s a teljes kimerültség kínjai közölt künn 
a lövészárok előtt - soha sem fogom elfelejteni - hallottam 
a haldokló katonák nyögését: magukrahagyatva halállusájukat 
vivlák; Jajj Istenem ... segítség .. · vizet .. nem bírom to\·ábh. 

S nekem olt kellet a kisérlclil's éjszakáhan kimerüllen 
várnom a következő ő n· ál tás t . . . . 

Yégre fölváltottakt Amint menedékhd~·ünk felé vánszorgo!,:. 
valami zörgés - s mint a marni készülő kigyó. sziszegle fe
lém egy hang: Szloj! Osszerezzen tem... Kimerültségemben a 
puskát alig tudtam célzásra emelni, a sötétben nem is láttam .. 
inajd hirtelen éles fájdalom hasított bele a lábamba... ösz
szeestem . . . s a többiről nem tudunk. 
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Most itt fekszem a kórházban. a jobb lábam igen be van 
kötözve: tompa fájdalmat érzek ... még nem mondták meg mi 
·történt velem ... 

Nagyon kérlek, buzgón imádkozz értem, hogy még va-
lahára hazakerüljek! 

Oroszország. 1942. november 10. 
Test,·éri öleléssel: 

Bátyád. 
Exnov: (Kezébe veszi UJra a levelet, arcán nehéz aggo

dalom, újra olvassa, . . megint leteszi. . fölkel az aszlaltól és 
nehéz bánatosan járkálni kezd a cellában ... megáll. mély. ne
héz sóhajtás tör föl kebeléből): 

Istenem ... Szenvedés szenvedést ér! (Tovább járkál.) Teg
nap keltem föl a betegágyró l, most meg a bátyám!.. (fov~ibb 
járkál.) 

Teológus: (Belép, derűs arccal. Dicsértessék-el köszön.) 
Exnov.: (összerezzen): Mindörökké. 
Teológus: Csakhogy már megjöttél, kedves lestvér abból 

a hosszúra nyúlolt noviciátból. Remélem, a párbeles meghosz
szabílás alatt egészséged helyreállott? (paxolnak ). 

Exnov.: Köszönöm, hál' Istennek meggyógyultam. (Az asz
lalhoz közelednek). De nézd, most meg a bátyám. (Leülnek 
s a levelet átnyujlja.) 

Teológus: (hangosan olvassa a levelet, utána az Exnovi
ciushoz:) Szóval ezért feledkeztél el a szeráfi, Istenbl•n--hízó 
csüggedhetellenségről? - Igaz, megértem, valóban nagy fáj
dalom, egyik baj a másikal éri ... 

Exnov.: Nem, nem feledkeztem meg Róla, csak nag~·on 
érzem rámnehezedő kezét ... (Hosszabb szünet.) Annyi ártat
lan vér, annyi nélkülözés, küszköclés s a legnagyobb, legszen
tebb értékek pusztulása ... Ugy fáj a lelkem ennyi szenvedés 
láttán... Az ö szenvedései is kétszeresen visszhangoznak lel
kemben. Fronton és front mögölt ... csupa szenvedés! .\ lö
vészárkok meglelnek vérrel. könnyel, szeretö és szenvedö ér
zéssel, majd meg kilóméleres tömegsírokká lesznek! ... 

Teológus: De kedves Testvér, szükséges, hog~· az il~·en 
szenvedö nemzc>dék a sok bajban. a nagy fekc>teségben vala
hogy megtalálja magát és helyét, szükséges, hogy ne esak kint 
érezzen át. hanem lelket is érezzen magában, keresztén~· em
berhez illő. szenvedésbe való lelkel! A nag~·lelküségrc> min
denkor nyilik lehetőség, akár c>gészséges, akár beteg az em
ber. akár örvend, akár szenved. csak ne fúrja bele mag:íl az 
élet kicsin~·es, rö,·idlátó kereteibe! . . Most épen van egy kis 
szabadidönk. mérjük össze nagylelkűségünk fegyverét a kis
lelkű csüggelegséggel! 

Filozófus: (Az utolsó szavaknál belép.) Isten hozolt jó 
testvérem, csakhogv igy látlak! (Paxolnak) Ugy számoltuk a 
napokat. mikor végre körünkben üdvözölhetünk s megkezd
heted velünk a filozófiai tanulmányokat. Kissé hosszúra nyúlt 



betegséged (az asztalhoz ülnek), de talán nem lesz nehéz a 
tanulásban pótolni, amivel elmaradtát 

Exnov.: En már kigyógyullam, de szenvedésemet felvál
totta más, (a levelet átnyújtja). (Teológus-hoz): Ma mindenki 
tud beszélni a szenvedésről, hisz egész közelférkőzött lelkünk
höz ez a rém, de ki ad elfogadhaló magyarázalot annyi szen
verlés láttára? Hisz az emberekben feszülő, kegyelemtől fű
tött lelkesedés maholnap kétesreményü lekonyultsággá torzul! 
Ki ön l újra lelkesedést a sajgó szívekbe? Olyat, mcllyel képes 
utolsó idegszálunkat megfeszíteni s a már-már roskadozó lel
ki Lateránt újra megtámasztani, mint azt III. Ince pápa Sz~·nl 
Ferenc Atyánkról megálmodta ?! 

Teológus: A szenvcdés problémája valóban úgy 1-ítszik. 
mintha megoldhatatlan volna ma is, dc csak azért, merl az 
emberek úgy akarják megoldani. hogy életükből kitöröljék, 
teljesen megszüntessékl Pedig szenvedés mindíg lesz. cYéges, 
vergődő fejlődőfélben levő természetünk, l'rkölcsi harcaink, 
gyarlóságunk s bűneink miatt. Kriszlus is. a lator is szem·ed: 
dc a lator káromkodik, Kriszlus imádkozik; a latornak sötét a 
lelke. Kriszlus mennyországot hord magában. Ez a különbség 
és ez a problémának a megoldása. Erkölcsi fölényünk :Utal 
emelkedünk ki a szenvedés mechanikájából. Fölemelked,·e a 
hit, remény, s türelem magaslatára~ napfényt, s értelmet su
gárzunk a szenvedés észbontó mélységeibe.» (Prohászka O. M. 
7, 99.) 

Filozófus: Tehát. a kereszlény bölcselet és hittudomány 
már rég megoldotta a problémát, forduljunk hozzá! 

Exnov.: Nem tudok bízni abban, hogy a tudományok ki
elégítő megoldást adjanak. hisz ez gyakorlati kérdés, majd 
épen az elvont. s az élettől távolálló száraz elmélet fogjn ll'l
kt•m nyugalmát helyreállítani? 

Filozófus: Várj csak Testvér! A filozófia első lapjain fo
god tanulni, hogy a bölcselet az elvek, az okok tudománya. 
mindennek végső okát kutatja, ha tehát gyökeres megoldást 
kerl'sünk, el kell mennünk egész a forrásig, csak íg~· járbntunk 

·végére a dolognak! 
Teológus: Valóban, már az egyszerű okoskodó ész is, ha 

lehántjuk róla a szenvedésben ránehezedő sűrű ködöt és ki
szabadíljuk a szenvedés keserHségeibe burkolódzó, dőítéletek
től megnehezült fi(ondolatvilágból, sokmindl'nt megláttat velünk. 

Filozófus: Elsősorban leveszi rólunk azt a nyűgöt, mely 
ilyenkor ólomsúlyként nehezedik lelkünkre, s rövidlátó kislel
kűségbe hajszol, mert értelmét adja minden szenvedésnek, ~őt, 
ha tovább meg~·ünk. rámutat annak hasznára is. 

Exnov.: l\felyik hát az a kiinduló elv, vagy alapfogalom. 
melyböl a gondolkodó ész elindul a szenvt•clés értelmezésénél? 

Filozófus: Minden szenvedés metafizikailag a rossz fogal
mában gyökerezik. A bölcselet ugyanis először a létet vizsgálja. 
azután a létezőt és annak tulajdonságait. Három olyan tulaj
donságot állít fel. mely minden létt'zőre érvényes: egy. szép és jó. 



Exnov.: Tehát minden, ami létezik jó? 
Teológus: :Mig a filozófiai fogalmakat tisztázzátok, én utá

nanézek a kérdésben néhány teológus írónáL (Kimegy.) 
Filozófus: Természetes! l\laga az, hogy létezik, biztos, hogy 

többletet, tökéletesebbet jelent, mint a nem-lélezés. 
Exnov.: De ha ez így van,· akkor a rossz .nem illeszlhetö 

bele a létező világba? Szóval nincs rossz! 
Filozófus: (l\fosolyog a jámborságon.) No várj csak! Nem 

is olyan különös az amit mondasz, csak helyesen kell értenil 
Exnov.: De akkor a bölcselet nem is ismeri a szenvcdés

nek még csak fogalmát sem! 
Filozófus: Ez már nem áll. A bölcselel, ha elvonalkozik is 

az élettől, de nem úgy, hogy elszakad tőle, hanem hogv az élet 
felszínéről leszáll a mélybe. Vagyis ismeri a szenvedés fogalmát, 
sőt jobban tisztában van vele. mint azt gondolnád. Csakhogy 
a rosszat nem mint létezőt, hanem mint hiányt fogja föl. Rossz 
tehát ott áll elő, ahol nincs meg az, aminek lennie kellene! 

Exnov.: Valóban tetszetős magyarázat, de tényleg igy is 
van-e? Puszta rokonszenv alapján nem fogadhatom cl. . 

Filozófus: Ha egy kicsil mélyére nézünk a dolognak, vi
lágossá lesz, hogy az emberek is azért mondanak valamit rossz
nak, mert nem úgy van ~ dolog, ahogyan lennie kellene, szóval, 
valami nincs rendjén, valami hiányzik, aminek meg kellene 
lennie. vagy legalább is meglehetne és ottlétével tökéletesebbé, 
teljesebbé tenné a dolgot, eseményt stb. 

Exnov.: Különílsük el kissé a fogalmakat, akkor talán vi
lágosabbá válnak: azt könnyen elhiszem, hogy a létezök vilá
gában a hiány teszi a rosszat, de például, ha valaki tévedésben 
van, az is rossz s mégsem beszélünk ez eselben hiányról! 

Filozófus: Pedig a rossznak metafizikai meghatározása, 
hogy t. i. a rossz mindíg hiány, itt is érvényesül: a tén•dö ember 
gondolkodásában nincs meg a való igazság-kívánla hl·l~·esség. 

Exnov.: (nagyon töri a fejét.) De. ha pecsét van a ruhá
mon. ezt is rendetlenségnek mondjuk, tehát a rossz fogalma alá 
tartozik, s mégscm mondom, hogy hiányzik valami. 

Filozófus: Pedig magad mondod. hogy renclellenség, lehát 
a megkívánt rend hiánya. 

Exnov.: l\filyen érlelemben mondod hiánynak a rágalma
zást. betegséget, ml·gsebesülést? 

Filozófus: A rágalmazó kijelenlés a valóságnak meg nem 
felelő dolgot állí l másróJ; a· betegnek az egészsége hiányzik, 
a sebesültnek testi épsége. 

Exnov.: Igy még a mulaszlás is a rossz fogalma alá lurl<>
zik. ha nem leszem meg azt, amit a törvény, igazsúg, jog, vagy 
szeretet tölem megkíván. 

Filozófus: Tényleg így is van, de vajjon rossznak mondom-e 
azt, hogy például az állatok nem tudnak beszélni, a madarak 
gondolkodni slb? 
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Exnov.: Ezt nem mondom rossznak. 
Filozófus: De miért nem. 



Exnov.: Mert ez az állatok természetének megfelel. Ha ezt 
is rossznak mondanám, akkor rossz lenne az is, hogy a kövek 
nem látnak. a növények nem tudnak járni, és számtalan egyéb 
dolog. 

Filozófus: Pedig itt is hiányt fejez ki állításom. De iga
zad van, ez még nem tartozik a rossz fogalmához, m·ert csak 
egyszerű tagadás, olyan valaminek a létezését tagadom, amit 
a dolog természete úgysem kiván meg. 

Exnov.: Már eddig két lényeges mozzanatra jöttem rá: a 
rossz az hiány, éspedig olyan dolognak a hiánya, amit a létezés 
teljessége, a gondolkozás törvénye, az erkölcsi rend stb. megkí
ván. 

Filozófus: Meghatározásod egész jó, sőt kis kiegészítéssel 
kifejezésre jut benne mindjárt a rossz felosztása is. Altalában 
kélféle rosszról szoktunk beszélni: fizikai és erkölcsi rosszról. 
Talán a szavak is eléggé kifejezik, mi tartozik egyik-, mi a 
másikhoz. 

Exnov.: Fizikai rossz alatt értem azt, ami a dolog tenné
szelének nem felel meg .erkölcsi rossz pedig az erkölcsi renddel 
való összeütközés. az erkölcsi törvénY'ek által kívánt rend hiá
nya. Még mindíg nem értem azonban, hova soroljuk be a 
szenvedést? 

Filozófus: Figyeld csak meg az eddig emlegetett rossznál 
az összehasonlítást mindíg rajtunk kívülálló, tőlünk független, 
tehát tárgyi elvekhez mértük, s épen a tőlünk való elvonatko
zás mialt abszolut rossznak nevezzük. Ezzel szemben áll a vi
szonylagos rossz, amikor megítélésemnek az lesz az alapja, 
hogy nekem megfelel-e vagy sem. Ezt pedig a filozófia viszony
lagos rossznak nevezi. 

Exnov.: Akkor így is mondhatnám: a szenvedés nlinket 
ért rossz. 

Filozófus: Az eddig kihámozott fogalmak alapján most 
már helyesen értjük. Csakhogy ebbe a szóba «minkel» ért 
rossz, sokminden el van rejtve. Egész érzelmi és gondolatvi
lágunk, testünk-lelkünk, vágyainkkal együtt. 

- Rxnov.: Ha már minden porcikánk szenvedésre képes, 
mégis melyik az a főképességünk, melyben mintegy összegyű
lik, összetalálkozik minden szenvedésünk? 

Filozófus: Ezt már biztosan tudod te is Szent Ferenc 
Atyánk életbölcsességéből: érzéki és szellemi vágyóképessegünk, 
tehát végeredményben az akaratunk. 

Exnov.: Igen, ezzel már a lelkiélel tanulásakor is találkoz
Iarn a noviciátban. - Eddig számomra kissé idegen, elvont fo
galmi világban mozoglunk, ck most talátkoztam magammal, a 
t'ilozMia világában a ferences éll'lbölcsességgcl. mely az igény
lelenségben látja az öröm és mt•gelégedés forrását. ; 

Filozófus: Igen ez bölcseleli alap, melynek azonban élet
benvúló folylatása is van. Erre még visszatérünk, de most csaK 
hahidjunk a gondolali lépcsőn tovább, s próbáljuk meg a szen
vcdés fogalmát beleilleszteni az isteni gondviselésbe. 
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Teológus: (Belép, hóna alatt Szentírás és egypár Pro
hászka kötettel.) Találtam egypár kiváló könyvet, s magammal 
hoztam a könyv·ek Könyvét is, hogy a hittudományi fejlegetés
nél segítségünkre legyenek. De meddig jutottatok? 

Exnov.: Egyenlőre rendet teremtettünk gondolalaink kö
zött. fogalmakat tisztáztunk s most szerelném hallani, mi hát 
az értelme a szenvedésnek, milyen helyet adjunk neki ebben az 
életben? A mai világháborúban sok ember vérrel verejtékezik s 
aggódva kérdi: hová lelt az Isten? Érthetetlen, hogy aki szerel 
az így kínozzon. s hogy aki véglelenül jó az ilyen szenvedé~eket 
bocsásson ránk! Én nem így tennék. a7..okra kikel szeretek, szen
·vedésl. nem bocsátanék. Lelki szemeim elölt elvonulnak az 
özvegyek és árvák. - Ozvegységbe, árvaságba senkit nem dön
tenék ~ Szemeim előtt elvonulnak a sebesültek, a bénák, nyomo
rékok. - Én mások élelét nem nyomorítanám így meg. l\Iind
ennek még az árnyéka is kegyellenség előttem. 

Filozófus: De várjunk, ép mosl következik, mi az értt>lme 
a sok keservnek? Maradjunk még meg a tiszta okoskochíssal 
nyerbelő megoldás útján s ha ezt befejeztük, építsük rá a lel
kel izzásbahozó, természetfölötti, kegyelmi melegséggel átha
tott végső megoldást. 

Exnov.: Számoljunk le először azzal, honnan a rossz? 
Filozófus: Megintcsak a meghatározásra emlékeztetlek: a 

rossz olyan valaminek a hiánya, aminek a dolgok termésZL'les 
rendje szerint meg kellene lennie. 

Teológus: (Exnov.-hoz): l\fost én kérdek tőled valamil: 
ami nincs, vagyis hiányzik, kellelt-e azt Istennek teremtenie? 

Exnov.: Hiány csak olt van, ahova nem telték azt. ami 
oda való, a teremtés pedig mindíg valaminek a létrehozását 
eredményezi. Bizlos hogy Isten nem teremtelle a rosszal! De 
akkor mi az oka. hogy mégis van? 

Filozófus: A rossz tehát hiány, s így mulasztás eredmé
ménye: Isten nem teremlelte a világot a lehető legtökéletesl'bb
re. hagyolt terel a változásnak, lökéletesedésnek, teljesebb ki
bontakozásnak. 

Teológus: A rosszat, "tehát, mint hiányt nem is lehetelt lét
rehozni, oka tehát csak esetleges, amennyiben vagy a lélezii; 
tehát teremlett dolgok tökéletlenségének velejárója, vagy a cse
lekvő ember mulaszlása folytán áll elő. 

Exnov.: De azzal, hogy természetes velejárója ennek a 
földi életnek s attól elválaszthatatlan, kifejezésre jut, hogy l'Z a 
földi élet nem is n végleges boldogulás. igazságszolgáltatás he
lye. hanem csak próbaidő, átmenet a lökéletesebb felé. 

Filozófus: Ha józanul nézzük az életet, látjuk, hogy az 
nemcsak inger. mosoly, hanem erő, köd és vihar is, de meg 
keserű bánat is, bátorság, de küszködés, vívódás is. Ezek már 
mind szfnek, melyekbe a mindennapi élet öltözteti a mélybe
ereszkedő elvi gyökereke t. A bölcselel ridegen csak ennyit mond: 
Isten nem hozta létre u szenvedést, u bajt, nem is akartn, de 



megengedte. terveinek összhangját tehát nem rontja meg, sót 
beleilleszthető 1 

Teológus: Az Isten gondviselését nem úgy kell elképzelni, 
hogy Itiapassza az emberek bósiességének a forrását, s nem 
úgy. hogy a föld ne legyen az ember küzdelmének, tragikumá· 
nak színhelye; a gondviselést nem szabad úgy elgondolnom, 
hogy vértanuk ne. lehessenek a földön, hanem csak dédelgetett 
gy·ermekek, nem ugy, hogy az élet enyelgésben s érzelmi lágy
ságban szélfojjon s hogy a hősök helyét hisztérikus, síráoko
zó bábok foglalják el. 

Ami isteni, az még ha szerető gondviselés is, sehogysem 
szolgálhatja az ember elerőtlenedését. Az isteni a világban nem 
való a világ lefokozására. hanem erőinek, a több-szellem, több
lélek szerinli életnek kifejtésére. (V. ö. Prohászka O. M. 8, 250.) 
Ebben a gondolatban látom Isten fönséges nagyságát, hatalmá
nak fényét rnegcsillanni. 

Exnov.: Valóban a hősök, vértanuk Krisztus Király leg
koronájal 

Filozófus: De aminthogy életünk minden mozzanatát át
meg áthatja a szenvedés. Ugy minden téren javunkat is szol
gálja. Ismereles előtted az entrópia tana, mely érdekes nyitját 
adja a természetben észlelhető mozgásnak. Ha nem lenne llő
mérséklelkülönbség, minden mozgás megszünne, s beálina a 
földön a fagyos nyugalom állapota. A mozgást ugyanis a hó 
eredményezi. melynek hatására a testek kitágulnak. Például 
a vízből hőhatásra keletkező gőznek is hatalmas feszítő ereje 
van. Ennek hasonlatára képzeljük el az öröm és szcnvedés ál
landó változását is. Valami különleges sarkaló erő van a szen
vedésben, mely a jobbért, nemesebbért való küzdelmet és erő
feszítést csiholja ki az emberi lélekből. 

Teológus: Próbáld meg, ha tudod elképzelni a földi életet 
szenvedés nélkül s akkor ebből az árnyékvilágból annyi nemes 
értéket s erényt kellene sz~műznöd: megadás, nagylelkű tűrés, 
áldozatkész segftés. vigasztalás, részvét, bánat s a szenvedés 
fönséges lragikuma mind elmaradnal Szóval kimondhatjuk nyu
godtan: a világ s a földi élet nem tudná betölteni hivatását. 
mely pedig az Isten-keresés, az Isten felé törtetés, a próbaidő 
jellegél viseli magánl 

Exnov.: Valóban árnyoldala az életnek, de valami olyat 
ismerek föl benne. mint a festményen az árnyékolás: ha nem 
volna. eltünnének az alakok, csak egyforma fény és világos 
volna minden. 

Filozófus: De megfelel-e ez szemünk természetének? mely 
az árnyékból kibontakozó s 'árnyékkal körülhímzett alakok lá
tására van teremtve? 

Teológus: Ahogy nem létezik hullámmozgás, hullámhegy 
é& hullámvölgy nélkül. úgy emberi élet sem öröm és szenvedés 
nflkül. 

Exnov.: De ilyen feneketlennek látszó, borzalmas mélységíi 
is lehet a nyomorúsá& mint ma 'l Lesz ebból kimenekülés s az 



Isten, ki szerel ennyire súlytana, aki végtelenü! jó ily szenvedése
ket bocsátana ránk? Pedig csak akarnia kellene s tengernyi 
könnyet szárfthatna föl! 

Filozófus: Eszembe jut most a kisfiú, akit a multkoriban 
láttam labdázni. Azon mulatott, minél jobban veri földhöz a 
labdát, annál magasabbra ugrik föl. Az ember is hasonló a 
labdához: minél nagyobb szenvedést állott ki, utána lelke an
nál jobban Istenhez tapad. 

Teológus: De van a szenvedésnek egy másik jó oldnia is: 
az, hogy mulandó. 

Exnov.: Bocsáss meg, hogy megszakítalak, de itt jut t.'szem
be egy a nép ajkán élő mondás: a jóban az a rossz. a 
rosszban az a jó, hogy minden mulandó. 

Filozófus: Ennek látjuk itt bölcseleti és lélektani al:tp,ját. 
Ez a néplélek életbölcsességéből buggyant ki ajkára. 

Teológus: Tt.'hát itt a földön semmi sem tart örökké" az 
emberi lélek szellemi mh·ollánál fogva képes a jelen szem·e
désben a mull örömeire gondolni, vagy a jövő reménycit szö
vögelve enyhülést találni: lesz még jobb is, semmi sem tart 
örökké itt a földön! 

Exnov.: Szavaidban benne rejlik valami, amit éppen csak, 
hogy ki nem mondtál: a földi szenvedésben benne rejlik az 
örök boldogság megsejtése! 

Filozófus:: . Igazad van! Te mondtad ki az utolsó szM, 
amit még a természdes ész erejé,·el a bölcselő kimondhat: s 
ez a kíjelentés n~·itja meg a természetfölötti, kegyelmi vihl.g 
végtelen távlatait. de oda belépni már nem illetékes, ez már a 
hittudomány területe! 

(Folytatjuk.) P. Illés. 



A ,,bibliás ember''. 
Diákkoromban megbámultam egyik osztálytársam teljesítményét 

az iskolai szavalóversenyen ; száznál több Petóli-verset tudott. Bár
melyik sort idézték, rögtön folytatta s azonnal megmondta a költemény 
eimét is. Egy másik fiú pedig megvette Jókai százkötetes díszkiadását 
és többször végigolv~sta az egész kis könyvtárnyi mE>seterméket. Nem 
egys2er kikerestem a legeldugottabb helyeket. szereplók neveit, hogy 
megfogjam. De solíasem sikerült Mindannyiszor rövid gondolkodás 
után máris rávágta a eimét s a kérdéses hely körülményeit. Ilyenre 
képes egy szorgalmas fiatal diák. · 

Most már elhiszem. hogy Nagy Szent Atanáz, a mi Bona en 
túránk a nagy görö15 atyák s még számos elédünk hasonló jártasság 
gal kezelte a könyvtárak legnagyobb értékét. a könyvek Könyvét, 
melyet egyszerűen Bibliának. A KÖNYV-nek nevezünk. Bibliás nagy
jaink megcáfolták KrisLtus Urunk panaszos .!'zavait: .. a világ fiai 
Q.kosabbak a vihígosság fiainál" /Lk.l6,8/- Ugy gondolom, hogy az 
Udvözítö nem neheztel rájuk e miatt ... 

Okos sáfároknak kell iennünk magunknakis-mind saját üdvünk· 
re kapott talentumok kamatoztatásában, mind pedig a ránk bizott 
emberek dénárjainak kezelésében l Megkaptuk betétkönyvünket : a 
mennyei szólósgazdától 72 tevéibe foglaiva. Olvassuk, , tanulmányoz
zuk sűrűn ezeket a lapokat, sót mondhatnám azt is: forgassuk áll•1n
dóanl 

Mert megtaláljuk benne saját talentumaink gyümölcsöztetésé
nek módját. Innen gyújtjük sz~ráfi örömünk mosolyát: az örömhír
ból, a négy evangéliumból. Testi-lelki fájdalmainkban Jóbbal keser· 
günk és vigasztalódunk. A kísértések elleni küzdelemhez a Makka
.beusok harcaiból gyüjtünk erót. A lelki szárazság idején Mózes pusz
tai sóvárgását idézzük. Ha beszélgetünk önlelkünkkel, akkor Sirák 
'fiának lábához vagy Salamon trónjának zsámolyára ülünk és úgy 
hallgatjuk életbölcseségüket Ha pedig fürdik lelk ünk az istenszere
lern mámorában, csak jó anyán~nak az egyháznak példáját követjük, 
aki az esztendó különbözó szakaiban más más olvasmánnyal üdít tanít, 
vigasztal az éji zsolzsoma elsó három leckéjében. Ime, így használjuk 
'föl a szentirást. ezt a nyolcadik szeniséget lelkünk táplálására. Mert 
amikor olvassuk: szemünkön át lelkünkbe, egyunk ba, vérünkbe. 
iagjainkba, akaratunkba, szívünkbe szívjuk az Úr szav~t. magát az 
örök igét. A lelkiáldozásnak leghatásosabb módja ez. fgy válik a 
segitókegyelmek leglükte-több érrendszerévé az Irás sok ez~r sora. Az 
Irás azonban, mint múfaj önmagában élE'!ttelen : csupán a tant. a 
történeti esemé-nyeket órzi holt lapjain. Állandó rendszeres, aprólé
kos elmélkedéssel kell tehát földolgoznunk, megelevenitenünk. alkal
mazásait kihüvelyeznünk. Minf minden papiros, ez is nagyon türel
mes. Ha csak két percig : az ebédre vagy a kertbe hivó csöngelésig 
olvassuk, máskor meg rövid öt-hat percnyi böngészés után le kell 
tennünk. nem tiltakozik, nem is sértódik meg mint a nyűgös vendég, 
.akit órák hosszán át kell hallgatnunk. Sót: e néhány bensóBéges 
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perc alatt betúit, lángszavait szemünkbe fényképezi: ott tüzel melegít,. 
világit. Szemünk testi világa. Az égi fényjelek bevilágítják egész tes
tünket is foglalkoztatják értelmünket, szívünket, gondolatainkat. 

FENY EZ, mely rávilágít agyunk kamrAinak zavarp porszeme
ire is "Vizsgáljátok az írásokat" (Jn. 5, 3Y) - szól az Ur parancsa. 
Az ismert közmondást így bövíthetjük ki : .. A jó pap holtig tanul -
a Szentírásbóll" A bencések csillaga: a "Tiszteletreméltó Doktor" 
még a halálos ágyán is Szent János evangéliumának nehéz helyeit bon
coiga Ua és órákon át magyarázta összefüggéseit, földrajzi, történeti 
vonatkozásait. Lelke. értelmének sasszárnyaival lankadatlanul kerin
gett az örök Nap köt ül már itt, a földi téreken . . . Ne gondoljuk azt, 
hogy tudásunkat teljesen megtölthetjük 3-4-5 évi iskolás tanulmány
nyal. Még bemelegítönek is kevés ... l.eggazdagabb kutatási terület 
lesz tehát egé~z életünkön át, tudományos vágyaink kielégítésére. 

Egyszer csak- kinek késöbb, kinek hamarább - tágul a kör, 
bövül a látóhatár: a lankás szölöskert egyre meredekebb lesz. De 
van segítö kéz. Fölvezet bennünket a csúcsra, a hegytetöre, fölépíti 
bennünk az isteni ttjándékok városát, hogy lássa mindenki. Meg
gyujtja szívünk közepén az apostoli buzgóság messziröl is hívogató 
ezer voltos gyertyáját ... Kezembe nyomja cselédkönyvemet e sza
vakkal: "Menj és dolgozzál szölömben." 

Kezdek kapálni a lelkek gazában ; gyomlálok. Kertészkönyvem 
a szentírás. Megkeresem a címszót : hogyan kell gyóntatnom ? ... 
Felelet: gyógyítva, emelve, balzsamosan. Kegyelmet kell osztogat
nom, mégpedig hatékony segítést. .. Eleven az Isten szava és hatásos. 
Áthatóbb minden kétélú kardnál. Behat az elmének és a léleknek. 
az ízeknek és velöknek eloszlásáig. Megítéli a szív gondolatait és 
szándékait. .. (Zsid. 4, 12). Tehát mit adok? Magamat? Sohasem l ... 
Eikészülök minden hétre egy vagy két tartalmas, lelketinditó, serlten
tö idézetböl. Fölösleges most példát hoznunk a proféták lélekbemar
koló, bünbánatra sürgetö beszédeiböJ v~gy Krisztus Urunk tanításá
ból. Hasonlóan jól ismerjük a szentpéteri "ébren legyetek" örök 
figyelmeztetését is. - Ha van idöm, kissé kifejtem a gyónónak, -
ha nincsen: ennyi is elég. amit mondtam. Én mondtam? Dehogy f 
Isten mondotta számmal. Hiszen nem az én szavam, hanem Isten 
szava ez! ... 

Fölemelkedem a búnbocsánat székéböl és suttogó szavamat 
már· nem egy hallgatja. Azért most megeresztem hangomat és száz
n ::lk, ezernek zúgok, mint ~ pünkösdi szélvihar. Nem félek. De nem 
azért, mert megígérte az Ur: "Ne legyen rá gondotok, miképen és 
mit mondjatok; mert adatik nektek azon órában, mit szóljatok ... 
( Mt. 10. 19) - Nem takarózhatunk ezzel. Mert ez a krisztusi meg
nyugtatás a készJietlen tanítványoknak szólt, akik az imént hagyták 
el hálójukat, a vámszedö asztalt... Nekik nem volt 4-5-6 évük 
"gyújtésre", nekik tehát adatik majd azon órában: ,.dabitur" -.Ne
künk azonban már adatott: .. Iam datus est"! Már kezünkben van, 
amiböJ megtudjuk azt : hogyan és mit szóljunk l Vezérgondolat kell 
a szentbeszédre? Üssük föl a ~zentírás bármelyik lapját; idézzük az 
ü 1nep bemeneli versét, szentleckéjét vagy evangéliumi szakaszát. 
Példát keresünk? Az ó és ujszövetség gazdag példatára és eleven 
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hasonlatai közül ujjaimon tudnám elszámlálni, hogy hányat haJiot
tam ezekból a szászéken l... KeresüQk fordulatos szónoki fogáso
kat? Meateri útmutatást ád maga az Ur Jézus jeruzsálemi vitáiban. 
De sokat tanulhatunk a próféták és az Apostol tüzes beszédmódjá· 
ból is. Mindenesetre ne szombaton este fogjunk hozzá a másnl.lpi 
szentbeszédhez. Már a hét elejétől, 5:6 napon át elmélkedjünk róla, 
forgassuk elménkben és szívünkben. Ugyis tudjuk, hogy jövő vasár
nap mi leszünk a ,.sorosak• -vagy a hirtelen .,kisorsoltak" ... lcönk 
semmikép sem vész kárba. Legalább jövő ilyenkor már nem kell 
annvit keresgélnünk - sem a könyvekben sem pedig lelkünk tárolójá
ban ... Hasonlóan hálás forrásanyag a szent szöveg sok színes 
története missziós és lelkigyakorlatos beszédsorozatok összeállítására. 
Jónás próféta, Jób megpróbáltatása, Magdolna útja, Szent Péternek
Saulnak jelleme : mind-mind zárt és vonzó egységbe foglalja gon
dolatainkat, biztos irányt mutat 3, 5, 8-napos lélekvezetói nagy föl
adatunk gyümölcsöző megoidásához. 

A hittanórán meg sem lehet mozdulni a tankönyvek forrásának : 
a szent könyveknek ismerete s helyes értelmezése nélkül. N é ha 
olyan kérdést pattantanak föl a kisebb gyerekek is, hogy erősen 
megpróbálják tudásunkat l - Milyen élmény, különösen a felsöbb 
osztályokban, ha kezükbe adjuk az eredeti szöveget és saját szemé
vel tapasztalja, hogy a régebben tanult események és parancsok 
nem mesék, nem is pusztán iskolai leckék, hanem élet, magianak 
a gondviselö lstennek leereszkedése, kinyilatkoztatása. Ilyen ifjúság 
megszereti hitoktatóján keresztül a szentírást, annak őrzöjét · az 
egyházat és bátran megvédi az igazságtalan vádak ellen. Saját életé
ben pedig megvalósítja öntudatos határozottsággal a szeme előtt 
lebegő názáreti házirendet 

Gyülésen, alkalmi beszéden, utcai találkozáson, bárhol és bár
mikor - a szent szöveg illó tiszteletbenőrzése mellett - szeolirási 
idézet. hasonlat, kép, gondolat, fordulatos kifejezés hangozzék el a 
pap ajkáról, Eredeti és újszerű névünnepi vagy születésnapi üdvöz
letet keresünk? Kövessük Tower ajánlatát: angyali, apostoli. isteni 
ajakról vegyük az isteni jókívánságokat. 

Érdemes - már csupán elmeélesítésért is -.sok rövidebb-hosz
szabb részletet megtan•Jini a szentírásból. Az Ur Jézus gyönyörü 
hegyi beszédét, utolsó vacsorán mondott szerelet-vallomását vagy az 
apostolok leveleinek szebbnél-szebb oktatását. Annyira sajátunkká 
olvad az Isten s7.ava különben hebegő, dadogó vagy üres szólamo
kat zengő nyelvünkön, hogy szeráfi doktorunkhoz hasonlóan lassan 
majd meg sem tudjuk különböztetni saját kifejezéseinket .a szorgal
mas gyakcrlat ny'lmán könnyen gördülő szentírási idézP-tektőL Ma 
is élnek közöltiink ilyen örvendetes példák: kövessük öket l ... 

Gyakorlati értéke felbecsülhetetlen. Mint az egy!-táznak hiva
tásukból köteles védői könnyen kerülhetnek jó - és rosszakaratú 
tévtanitók vitáinak pergótüzébe. Itt egyedüli a győzelem : a hason
lóan isteni szavakkal alátámasztott meggyőzés. Már eleve me~óv 
minden gyarló személyeskedéstól és szenvedélyes dorongolástóL Nem 
keressük akkor magunk diadalát, hanem a S?.:eretet Istenének, a sugalló 



Szentléleknek dicsőségét szolgáljuk. Személytelen érvelésünkkel 
pedig megtaláljuk a közeledéshez s talán az annyira óhajtott végle
ges győzelemhez is a közös alapot : az Irás tanúságát. 

Bárhová megy a pap, mindenütt Isten képviseletében jár : ö a 
.. Nagy Király hirnöke"l ... Oda tehát eljuthat, sót el kell jutnia az 
Isten szavának is. Nem szégyen pap kezében látni a szentírást. Ha 
nincs szüks~~tünk a zsolozsmáskönyvre, szentírást mindig vihetünk 
magunkkal. Mint láttuk, imakönyvnek ép úgy beválik, mint konfe
renciabeszéd jeligés-tárának. 

A mult század elején Angliában megalakult egy metódista 
közület "Bible Christiana .. : bibliás keresztények elnevezéssel. Cél
juk az, hogy szószerint a biblia nyomán rendezzék be egyéni. 
családi és társadalmi életüket. Irányzatuk azonban alanyian túlzó 
s így téves. Nékünk saját gyúrús pecsétjével: a csalatkozhatatlansággal 
hitetelesitetten adja kezünkbe jegyesének, a Szentléleknek nászlevelét : 
olvassuk és fogadjuk azzal a ezeretettel és lélekkel, amilyen szerelet
tel és lélekkel írta azt maga a Szeretet Lelke l . . . Legyünk mi az 
igazi. helyes értelemben .,bibliás keresztények". Éljünk, mozogjunk 
és létezzünk a szentírás áramában. hogy minden katolikus papról 
el lehessen mondani - élete. tudása és példája nyomán, mint az 
Aranyszájúról vagy Bonaventuránkról vagy mint akár Prohászkáról :: 
.. ime. A BIBLIÁS EMBER l ... 

P. Béda 

Föiskolánk Harmadikrendi Bizottsága lankadatlan buzgósággal 
fáradozott az elmúlt tanulmányi évben a harmadikrendi gondolat el
mélyítésén és felszinen tartásán. Talán szerényebb keretek közt, mint 
tavaly, de egy pillanatra sem szem elöl tévesztve a gondolat nagy 
fontosságát. 

A tavaly megadott tervezetet ugyan nem valósitottuk meg a 
maga egész teljességében, de elmondhatjuk, hogy a kérdéskomplexum 
nagy részét érdeme szerint lelkesedéssel tárgyaltuk. Az idén már túl 
voltunk az alapvetésen és jobban bele tudtunk hatolni egyes részlet
kérdésekbe is. A hozzászólások értékesebbek, lényeglátóbbak voltak 
és mindenkor nagy érdeklődésról tettek tanulságot. Általában a Bi· 
zottság elérte célját, mert érdeklödést tudott kelteni a harmadik
rendi kérdések iránt, aiT'i már a multtal szemben nBRY eredmény. 

Még az alapvetés jegyében született meg P. Semjénnek a bi
zottság vezetőjének forditássorozata. A legautentikusabb helyről. az 
Acta Ordini" F. M. évfolyamából forditott le egy 1921-es hosszabb 
dolgozatot s felelt meg a következő kérdésekre: 

l. Mi a Harmadik Rend ? Egyházjogi alapon tárgyalja 8 Har
madik Rend rendiségét. 

2. Miben különbözik a Harmadikrend más egyesületektól 1 



Jogi alapon állapítja meg, hogy a Harmadik Rend közbülső helyet 
foglal el a szerzetesi intézmények és világi hívek kánoni szervezetéi 
között. 

3. A Harmadik Rend sajátos tevékenységej c. Konrád testvér 
fordította le a sorozat következő részét. 

4. A rendi község alapítása c. Géza testvér vitliaita a sorozat 
befejező részének fordítását. 

Már részletkérd~st tárgyalt Hetény testvér a Vizsgálódások a 
.,Cur Fratres non promoveant Ordinem Poenitentium" körül c. dol
gozatában. A kódextudomány, a bibliográfia és szt. Bonaventura e 
vélt művéböl önként adódó külső és belső érvek segítségével verte 
vissza azok támadását, akik e nem hiteles de ellenvetéseiben oly 
időszerű művecskéböl akarnak fegyvert kovácsolni a Harmadik Rend 
ellen. A Bizottság április 15-iki határidővel pályázatot hirdetett a 
következő tételekkel: 

l. Beszéd Harmadik Rendi fogadalomra. 
2. Toborzó propaganda beszéd 
3. Énekelhető szöveg Szt. Ferenc atyánk tiszteletére. 

Beérkezett öt pályázat. P. Ince lektor atya a pályázó Jusztus, 
Géza, Kornél és Angyal testvéreket könyvjutalomban r~szesít~tte. 

Szokásos díszgyűlésünket május 2-án tartottuk meg. Megnyitó 
beszédet P. Semjén mondott. P. Dr. Dám Ince lektor atyénk a har
madik rendi egységmozgalom multjáról, jelenéröl, sikertelenségeiröl. 
sikereiról és jovendö kilátásairól számolt be. Nagy lelkesedéssel né
zünk a magyar ferences Harmadik Rend egysége felé. P. Pusztay 
Gábor szerény eszközökkel induló mozgalma remélhetövé teszi, hogy 
az ország legnagyobb és legmélyrehatébb vallásos moz~almának, a 
ferences Harmadik rendnek egységes terv szerint való irányítása és 
vezetése mégjobban beállítja Harmadik Rendünket a pápák szandéka 
szerint az Acto Catholika érveréséke. Géza testvér adott elő Korszerú 
Harmadik Rend c. Majd Csaba atya hívta fel fi~yelmünket: Mikor, 
kinek, miröl beszéljünk c. azokra a tényezókre. melyek eredményessé 
illetve eredménytelenné teszik a Hormt.dik Rend és más társulatok, 
sót a hívek nagy tömege előtt az egyházi vezetést és lsten ig~jének 
h1rdetését. Az egyéb szórakoztató számok mellett Özséb lektor atyánk 
tapasztalatainak teljéból szólt hozzá a felvetett kérdésekhez. 

A kispapegységhez való viszonyunkat boncolgattuk a május 12 • 
iki egyházirodalmi isholai gyűlésünkön. Különösen erre a kérdésr~ 
akartunk felelni : a kegyelmi kapcsolatok szarossá té eién kívül mit 
adhatunk kispaptestvéreinknek A megbeszélés zajgó áradatában 
egyre jobban k.kristályosodott egy gondolat: adjuk Harmadik Ren· 
dünket l -Azt a ferences Harmadik Rendet, mely Kermarten Szt. 
lvót, Vianney Szt Jánost, Hám Jánost és Fischer Colbrie Ágostont 
nevelt Egyházunknak. Gyémántveretű jellemek ezek a papi élet m!n
den statusábóL Az első nagy és híres jogtudós. A második egyszerű 
csendeséletű, nagyhatású falusi plébános. A harmadik semmiból 
teremtő óriási áldozatokat hozó. szenvdni nagyon tudó f~renceslel
kületű egyházfejedelem. A negyedik szinte napjaink nagy szcciális 
apostola a szegény Krisztust és a szegény Szt. Ferencet egészen 



követő kassai püspök, aki minden eimét megelőzően iratta sírjára : 
Szt. Ferene Harmaik Rendjének tagja. 

Ezek az eszmények lebegtek szemünk előtt akkor, r.1ikor doiRozni 
kezdtünk a kisp3pság Harmadik Rendbe való bekapcsolásán. Pasz
toráliR szempontból is felmérhetetlen lenne, ha ferences szel emii. 
lelkületü, irányú és módszerü papsága lenne népünknek. Sokan ku
tatják, vizsgá ják és kérdik, mi az oka az egyszerü franciskánus 
barát népszerúségének. - Ime ez a 700 év könnyes, örömes multjá
ban megszentelódött hagyl)mányú és népünk vallátd igényétól elvá
laszlhatatlan magyar Larát felkínálja kincseit a kispapságnak. A .. non 
sibi soli vivere.. életstílust megvalósílók kézfogásáról van itt szó. 
Nem elbizakodottan, mások életalakítésában befo:yást keresón, hanem 
alázatosan lehajtott lövel. mellékszempontokat nem nézve, úgy akar 
ferencessé~ünk adni a magyar ahogyan Eazt sokévszázados öröks~g
ként kapta; közvetítőnek csak részérdeméveL 

Alkalmat akarunk adni, hoi}' a magyar kispaoság megismer
hesse és megszererthe~tse a Harmadik Rendet. Ezért felvetjük a 
gondolatot nem volna-e jó Harmadrendi megbeszéléseket tartani? 
Az egyéni szempontok mellett, pasztorális szempontból is nagyjelen
tóségú lenne ez a mozgalom. Ma már naRyonsok faluban szabály
szerüen szervezett rendi község él és dolgozik áldásosan, sokszor 
sajnos szakszerü vezetés nélkül. Ezen úgy szerelnénk segíteni, hogy 
a jövő papja a Harmadik Rend minden ágában gyakorlati és elméleti 
síkon jó elöadóktól. taoasztalt vezetöktól irányítást kapjon. 

Hogy ez a tervünk nem légbólkapott, és hogy a magyar kis
papságnak igénye a Harmadik Rend, azt mutatja nagyáradi kispap
testvéreink példája. Űk azok, akik intézményesen először értették 
meg Szt. Ferenc atyánk hívó szavát. Föiskolájuk c-aknem minden 
növendéke bélépett d Harmadik Rendbe - hogy amint írják -
saját lelkük javán munkálkodjanak és majdan a hivek lelki hasznán 
is haszonnal dolgozzanak. 

Szivünk minden melegével és AZ egy atyát vallök testvéri sze
retetével köszöntjük Szt. László levifáit Szt. Ferenc atyánk seregében. 
Hazánkban Nagyváradról indul ki a mozgalom, mely Belgiumban. 
Franciaországban és az Egyesült Áallmokban nem idegen. Testvéri 
kézlogásunk legyen záloga a Nagyvárad-Gyöngyös tengelynek, mely 
lassan majd lsten segítségével és Szeráfi Atyánk áldásával az egész 
magyar kispapságot bekapcsolja a ferences Harmadik Rend szelle
mének megélésébe. 

Felbuzdulva az eddigi eredményeken és a jövőben beváltható 
széo reményeken sokát. nagyon sokat akarunk tenni atyai őrökségünkért 
a Harmarmadik Rendért. 

Fr. Hetény. 



A népiség sodrában.* 
48-as idők márciusi ifjciságát a nemzeti feladatok szították 

lázba, amelyet felmagasztosítva, dicsőítve vetítünk magunk elé min
den márciusban. egy napot szentelve annak, hogy isteni rendelés
ból magyarnak születtünk. A sok hamuval lobogó fiatal láng most 
is tüzel ugyanazokért, csak a~ ideális magaslatról közelebb ho-.. ta 
az emberhez; feladatokat rótt ki az embernek : az önismeret és az 
önreform feladatát, amely nemzeti önismeretté és nemzeti önreform
má szélesült. 

A népi gondolatban jelenítjük meg ma ezt a feladattömeget 
Az egész országot átjárta, immár évek óta lassú, apró tüzekben 
terjedve, hóditó hatalommal. 

A népi gondolat, népiség nem a néppel szemben álló szociá
lis feladatok összessége, tehát: földkérdés, adókérdés, bérkérdés, 
nem is kulturális feladat a nép szellemi nagykorúsitása, nem is a 
veszni indult népi hagyományok ideig-óráig tartó fenntartása. A 
népiség nem is falukutatás, kirándulási alkalom, de nem is tréfa
anyag, hanem Bok~al egyetemesebb, az egész nemzetre kiterjedő 
jelentőségű. A népi mozgalom jelenti ma mindama törekvések ösz
szességét, amellyel a népben rejlő ősi, nemzeti értékeket, töretlen 
magyar jellemet az egész nemzet tulajdonává akarják tenni s ez
által az egész nemzet~t magyarságában s nemzeti jellemében meg 
akarják szilárdítani, vagyis röviden: nemzetközi felszínes kultúra 
helyett egy sajátos magyarszínú, önmagunkhoz hasonló életet te
remteni. A népi gondolatot tehát a maga valójában akkor értjük 
meg, ha beleágyazzuk a magyarság-kérdésbe, a nemzeti tökéletesedés 
eszméjébe. 

Tárgyalásunkban csak vázlatosan, de ,;z egész kérdést felöltve 
próbálunk áttekintő képet adni róla. 

1, Először a nemzeti jellem megvalósításának kötelességét 
nézzük. 

2, A nemzeti lelkiismeret vizsgálók tanuságtételét magyarsá
gunkban való megfoayatkozásról, 

3, E megfogyatkozás orvossága a történelem és a jelen nép 
magyarságában való megújulás. 

4. A népiség közvetlen programm;a a nép felemelése, hogy 
értekei az egész nemzet értékeivé legyenek. 

5, Ez a felemelés : f e l e m e l k e d é s legyen, azaz a nép 
öntevékenyen végezze el. 

6, Végül az urbánusali és 
7, az asszimilánsok részéról jövő ellenvetésre felelünk. 
8, Majd a katolikus álláspontot fejtjük ki. 
1. A keresztény filozófia szerint a nemzeti élet az egyéni élet 

kitágulása. az egyéni tökéletesedés folytatása az egyén korlátain 
túl. Az egyes emberek hiányosságai faji jellegúk, múltjuk, környe-

•Felolvas6s mArc. 15-~n. 
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zetük szerint a kollektiv nemzeti egységben egészülnek ki. És az 
egész nemzet mint egy egyed lép be az emberi közösségbe, hogy 
eg11éniségével színezze a Teremtő akaratából a nagy embercsalád 
képét. Kovrig szérint; "Az emberiség nemzetekben éli ki erejét és 
képességeit. Ha a térképról egyetlen nemzet színfolja hiányzik, az 
emberiség nem képes rendeltetésének megfelelni. Elszürkül az em
beriség, ha nemzeteiben megfogyatkozik ... A teremtés gondolatá
nak logikáját követi tehát az, aki a történelem során természetes 
tejlódéssel kialakult, s az emberi természethez tartozó nemzetek 
fejlődésének útját egyengeti . ., 1.) Ehhez a nemzeti fejlődéshez meg
kívántatik az önismeret és a hűség önmagához, elszántság ahhoz, 
hogy útját tántorgás nélkül végigjárja. 

2. Ez az isteni rendelés múlt századunk és századfordulónk 
pozitivista világában elsikkadt. A történetírás : a nemzeti hatalom 
hullámzásának a rajza; a politika: 30 millió magyar ábrándja. 
De hogy történelemben milyen szellem volt Szent Istvántól napja
inkig és mityen szellem van ma, nem vizsgálta, nem érezte a sza
rongaló kínt, hogy valami végzetes történt magyarságunk szelle
mében az utolsó évszázadokban, melynek teljes pusztulást hozó 
gyümölcse most ért meg. A századforduló spirituális irányú szel
lemisége megérintetle a nagyokat és az i(júságot. Döbbenve néztek 
a múltba és nem ismertek azokban a magyarokban magukra. Va
lami történt. Valami árulás történt. Prohászka, Ady, Szabó Dezsö 
(talán bizarr együttesben) de egyszerre kiáltották: hol vagytok ti 
magyarak l ? 2) Sokszor elhangzott ez a kérdés, de így még soha
sem. Még soha nem állapították meg, hogy a nemzet elvesztette 
magfjar jellegét. A 18-as összeorrlás, Trianon és. a Triar.on-utáni 
idök politikai tétlensége csak erősítette a nagy látók kiáltását, ho1y 
felverje a nemzet lelkiismeretét. Hol vagytok ti magyarak ? Szekfű 
Gyula ad mély históriai elmélkedéssel súlyt a fiatalság feltörő kér
déseinek és megkérdezi : Hol van a józan, vitéz és politikai böl
cseségben férfivá érett magyar? 3.) Keserüen állapítja meg, hogy 
a történelmi magyarság jelleme, politikai erényei. kultúráju elpá
rolgott a mai nemzeti vezető rétegból. amely felelösen képviselte 
eddig a nemzetet. Történelmünk hányatottsága, török dúlás, kuruc
labanc viszály megingatták a magyar jellemet, ehhez járult a zsi
dó bevándorlás és a nemzetiségek felnyomulása. akiket a magyar
ság sorsához, élményvilágához semmi sem kapcsolt. Felületes ma
gyarságeszmével, névmagyarosítással és Kazinczy, Jókai múmagyar 
nyelvének tanulásával védjelzett magyarak lettek. A kultúra külsó
ségeit lelszívták, de mi történt a jellemmel ? Az .. Erbgut'' -nak a 
titka örökké rejtve marad elöttük. S mivel ők a vezető osztályba 
törtek fel, hivatásuknak tekintették a nemzet üdvözítéset- hajlama, 
jelleme s akarata ellenére. ..A nép java szájakban s a nép öntu
data. amit kiirtanak'". 4.) 

3. Ez volt a nagyok n' mzeti önismeretének vívódásos útja. 
Ezen járt Széchenyi István, Kemény z..,igmond, ezen a századfor
duló lángelméi és ezen a mai élet figyelöi. Amikor a vezetóosz· 
tálynak a pusztulását látták, felrias:tó kérdések tolultak eléjük: 
Van-e még s ha van, hol van a magyar? Ez a kérdés is már ki-
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mondottan száz éve így szól. Széchenyi ösztönével megérezte a 
kérdés megoldását. "Rámutatott az abszolút sikerű gyógyszerre, 
melyet ó még nem alkalmazhatott S utána pedig senkinek sem 
volt bátorsága többé alkalmazni. Ez a heroikus szer, Széchenyi 
szerint abban áll, hogy újra elő kell venni a parasztságot, melyben 
oly ősi erények, oly hamisítatlan, monumentális formákban nyug
szanak, hogy a fiatal gróf is alig tudta azokat könnyezés nélkül 
szemlélni. A vezető réteg betegsége tönkre teheti a magyarságot, 
de minden vihart bizonyOJsan ki fog állni akkor, ha megint igénybe 
veszi a parasztságban rejtve élő ősi jellemet ... 5.) Ez Széchenyi 
megállapítása, azóta a tények és kutatás9k még maróbb valóság
gal ragadnak meg erről az igazságról. Uttöró munka volt Bartók 
étJ Koddly országjárása ezeréves népdal-kincsünk összeg· . .:t.jtésére. 
Kiderült, hogy ősi hultúrkincsek birtokában van még a nép, mely 
valaha az egész ország kincse volt, ma azonban a hivatalos nem
zetnek tudomása sincs róla, sót megnemértéssei fogadta saját lel
kisége termékét. A megindult néprajzi kutatás ugyancsak olyan hul
túrértékeket és erkölcsi emelkedettséget fed fel, amely valaha egy 
sajátos magyarszínú életet alkotott itt a Duna-Tisza közén és amely 
most sajnálatosan kívül van a hivatalos nemzet értékein. Ez az 
önismereti vizsgálódás a nemzeti Janus-arcot állítja a kutató elé, 
eg1-1ik arcával a múltba néz, ahol a magyar lelkiség monumentális 
példáit látjuk, másik arcával a jelen idők népi rétege felé, mint 
amelyben a múlt és a történeti magyar-jellem virtuálisan tovább él. 

Feladatunk nem lehet más, mint a múlt és a jelen nép ma
gyarságában megmeríteni az egész magyar nemzetet, hogy vele
született álmait kibonthassa, hogy ismét egy sajátos magyar színii 
kultúra legyen itt a Kárpátok medencéjében. 

4. Tehát eljutottunk a pephez, amely igen jelentős út a 
magyarabb magyar élethez. Amde ez a nép anyagilag olyan hely
zetben van. hogy kultúrigényét a minimálisra csökkentette. Kielé
gíti népdalban, népmesében, úgyhogy a nemzeti kultúra írányítá
sára hiányzik az ösztönzés. Másrészt pedig ez a társadalmi réteg 
is bomlófélben van, s mint bomló elem, nem képes alkotni, hiszen 
megingott a bizalma magához. A nagy látók szeríni az utolsó
pillanat, amelyben méq ezt a tt'rsadalmi réteget és benne magyar
ságunkat megmenthetjük, mielőtt végleg felbomlana és az utolsó 
öntudatlan őrzője is magyarságunknak elvesztette volna hivatását 
egy nemzet fenntartására. Ennek a rétegnek a megmenté~ére nem 
lehet más mód, mint amelyet Szekfú Gyula jelölt meg és foglalt 
össze a "NagJ.J magyar útban." A népi tömefJek emberi méltósá
gánok megfelelő életlehetósfget nyújtani, hogy ebből a népi tö· 
megból álljon elő az új középosztály, 5/a.) E feladatok: a választó
jog általános kiterjesztése, mely a nép nemzetté tudatosulását elő
segíti; anyagi felemelés: földbirtokreform. telepítés, kertga:::daság, 
útépítés stb. által; kultúrális emelés ~ népfóiskolák, gazdakönyvtárak, 
vallásos hagyománJ.Jainak új vérrel való megtöltése által. Ezek a 
lépcsők, amelyen Széchenyi 9 millió jó és hú jobbágya f~lemel
kedhet ahhoz a hivatáshoz, amellyel a nemzet életét magyarságá
ban megújítja. 
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5. De ki végezze el már most ezt az emberinek szép, magyar
·nak pedig elengedhetetlen feladatot? A vezetó osztály, amelyról 
(JZ önismeret magyarságának megfogyatkozását állapította meg és 
-erkölcsének lezuhanását? Az önvi:zsgálat erre is megfelel: a nem
.zet alaprétegének a népnek, a parasztnak magának kell elvégPznie, 
.tömörülése, összefogása által, és azoknak az értelmiségi emberek
nek, akik át tudták magukat menteni az új szellemiségbe. Ezek a 
-szel'em emberei tartsák kötelességüknek, hogy vezetöket neveljenek 
·a falunak, hogy a falu maga mondja el igényeit, jelentse be rész
·Vételét. A vezetés nem szánalompolitika, amelyre talán képes, de 
eredménytelenül az idegen vezetés is, hanem az öntevékenység 
felkeltése, a lehetáségek megteremtése, hogy a lélek mélyében rej/ó 
erók sugaranként törhessenek eló. Szekfú szerint is nem várhatjuk 
a nemzet egészségél attól a vezetó rétegtól. amely a "még mindig 
tizenkilenc-huszadnyi öntudatlan magyarnak nemzeti munkás.o;ágát 
oly módon akarja megindítani, hogy saját gondolkodására akarja 
nevelni." Mert "az ósi jellem letéteményese a nép igazi valósága 
iránt ép oly kevés érzék él, mint történeti és népi kultúránk epye
sítése iránt, ami pedig a magyar jövónek egyetlen alapja ... 6.) Sze
rinie csak egy mód van: a paraszt maga induljon meg. ..Amíg 
az ósi erók egyetlen mai letéteményese a szegény nép és mindazok, 
akik nem felelösek az utolsó emberöltö hibáiért, ki nem alakítják 
az új vezetóosztályt, mely ismét történeti múltunk és jellemünk szerjnt 
fog cselekedni, addig nekünk a szellem embereinek kell köteles
ségünket meglenni, még akkor is, ha végül bele is hullunk nyilott 
szemmel Kölcsey, Vörösmarty, Arany kétségbeeséséhe. 7.) 

Ezze: tulajdonképpen le is zártuk a népiség kérdését. A nemzet 
vezetó rétege elvesztette magyar jellemét, szineit, ezért az egész 
nemzetet a parasztságban éló ösi magyar jellem erejével, magyar
ságával meg kell tisztítani. S hogy ez megtórténhessék. a népet 
emberi méltóságába felemelve alkotásra képessé kell tenni. 

6. Ehhez azonban még két fontos kérdést sodort társadalmi 
helyzetünk és történelmi adottsáaunk. 

Az elsó a társadalmi kérdés, amely vádként hangzik a népi 
gondolat ellen. A mai vezetó réteg és az urbánus elem részéról 
jön ez a vád. Ezek az új szehtáriánu::.ok - mondják ök - meg 
akarják sorvaszta;:i a magyarság számát, éló eróket kireke~z
tenek belöle. Hogy ezt nem akarják, nyilvánvaló abból. hogy az 
egész nemzet reformálására számot tartanak. Ez nem kirekesztés, 
hanem egyszerú ténymegállapítás. Kirekeszteni csak ök magu· at 
rekeszthetik ki, ha merev "n elzárkóznak az önreform tól. me t ke
serú. El kell hagyni a liberális, kapitalista erkölcsöket, a s~kélye.;; 
nemzetközi kultúrát s helyette a magyar sorsot vállaló, eguüttérzó 
sorsírányílásba kell beállítani és kultúrájuk gyök;:;reít mélyen a 
a nemzeti talaiba ereszteni. Ha "bele tudnak öltözködni egy szi
gorúbb erkölcsbe, mPgkezdik a maradék népi erók kiaknázását. a 
csoda meg történt." 8.) huzza alá tekintélyével Szekfú Gyula Németh 
László állítását. Ugyanák méa egy kérdést vetnek az új szellem 
elé: Parasztromantika ez, lezüllés, szellemi gettó, csak parasztnak 
szabad lenni, semmi misnak. Ma parasztnak lenni erény és európai 
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múveltségúnek lenni bún. Ezek az állítások vádak, levegóverdesé
sek, mert nem kárhoztatja senki az európai múveltséget, csak a fel
színeset. S nem is akarnak parasztot csinálni mindenkiböl. Itt egy 
nemzeti reformról van sz6: ma g lJ a r r á l e n n i. "Olyan kul
túrát akarnak látni Magyarországl)n, mely a nép számara népi;. 
az intelligencia számára polgári, városi, Budapesten nagyvárosi,. 
d e m a g y a r Legyen." 9.) 

7. A másik vád ~ajátos történelmünk adottsága, az asszimi
lánsok szdjából jön. Uk, a nem történeti magyarak maradianak ki 
a nemzeti sors vállalásából? Ilyen tanácsot nem kapnak. Mi csak: 
saját magunkhoz hasonló vezetőket, saját magunkhoz hasonló
kultúrát akarunk. Egy népet nem Lehet jelleme, akarata,. 
hajlama ellen vezetnr. mert tragédia lesz ebből a vezetőnek is, ha 
lelkiismeretes, de tragédia a 'épnek is. A népi gondolat: ma
g y a r r á l e n n i M a g y a r o r s z á g o n, amely nem helyez 
senkit ellentétbe, mássat nem akaszkodik össze. csak azt akarja •. 
hogy legyen, hogy erős legyen, öntudatában sodró legyen, ez a ma
gyarság, akkor a tétovázók tömegeit is magához vonzza. l 0.) 

Tehát itt nem parasztromantikaról, nem is faji elfogultságról 
va n szó, hanem minden nemzet elsőrangú feladatáról, melyre a 
Teremtő rendelte, hogy legyen és kifejlődjék, benne az egyének 
önmagukat kitökéLetesithessék." Mi magyurok tehát nem azért 
akarjuk Magyarországot magyurrá tenni, mert így lajibb lesz, 
hanem mert igazságosabb, szabadabb, emberibb, európaibb és iste
nesebb," írja Németh László. ll.) 

8. Végül még egy kérdés: katolikus ellen·es-e? Amint láttuk 
alapelveiben nem. Hogy vannak súrlőddsok ellentétek, az arra mu
tat, hogy mi kevésbbé alaposan merültünk bele, de teljes elhajlásra 
és a katolikus ügy lemaradására számíthatunk, ha merev oppozí-· 
cióba heLyezkedünk. A mi Kalot mozgalmunk nem más, mint en
nek az új szellemnek testbeöltöztetése : "Krisztusibb embert, mú
veltebb falut, életerós népet és önérzetes magyart" programjával. 
Ha szembehelyezkedünk, országosan terjedő mozgalmunk alóL 
rántjuk ki az elvi alapokat. 

Mint papnak és különösen nekünk ferenceseknek nagy fela
datunk van a népi, nemzeti gondolat megvalósításában.lgenis, örül
nünk kell neki, mert a mozgalom megindulásában is lelkiségtól 
tüzel és lelkiséget óhajt, '' melybe mi lejjük bele Krisztus éltető· 
igéinek meleg tejét. Szent Ferenc Atyánk rendiének is, amely a 
13. században a népi gondolat inkarnációjaként támadt a közösség 
izzó vágyaiból, ma is nem kevésbbé hivatása az, hogy amiról ma 
mindeki beszél, annak a valóságra-születésben segítségére legyen. 

FR. ANYOS 
Idézetek: t. Kovrig Béle: Szociálpolitika. 18. l. Bp. Magy. Szeml. 2, Vigília. 

1940. Népi elv két arca Szch.fü Gyulánál. Demény. 1Tart. szerint). 3, Szekfll Gyula: 
Mi a magyar? (cikkéböl tartalom szerint). 4 Németh L.: ~ iaebbaégben. Il. 207. 
5, SzekfQ: Mi a magyar. 550. ~a. Szekfll: Három nemzedék és ~mi utána követ
kezik. (Tart. szerint). ti, Szekfll: Mi 8 magyar. 555. 7, Szekfll; Ma 8 ml'tllyar. 556. 
8, Szekfll: Három nemzedékben idézve Németh Lászlótol 461. 9: Szekfll: Három-. 
nemze.{ékb~n idézve Go~rolák L. cikkéból 45Y. 10 •. Németh L.: K1aebbaégben. (tart. 
szerint). ll. Németh L.: Kiaebbsé1ben ll. 20?. 
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Mi a III. Rend? 
Az egyházi törvénykönyv a Ill. rendeket a világi hívek jám

bor egyesületei közé sorolj . E jámbor egyesületek célja a tökéle
tesebb keresztény élet elömozdítása a tagok közölt vagy a jámborság 
és szeretet gyakorlása vagy pedig a nyilvános istentisztelet fényének 
az emelése. 

A lll. rendek az elsö csoportba tartoznak, mert céljuk a töké
letesebb keresztény élet elömozditása saját tagjaik körében. És ezért a 
702. sz. értelmében a ferences lll. rendet igy határozhatjuk meg: 
Azon hivek egyházi szervezete. akik a világban élve a ferencrend 
vezetése alatt és annak szellemében a világi élet keretei között tö
rekszenek a keresztény tökéletesség elérésére Szent Ferencnek a 
szentszék által jóváhagyott szabályzata szerint. 

A lll. ré>nd tehát szervezet. Eltekintve a rendi községekre való 
tagozódásától nem tartozik. a szoros kötelékü szervezetek közé, 
ugyanis hiányzik a7. egész világon élö, összes tagokat egybefoglaló 
egységes központ Egy~ége mégis biztositva van a közös cél, a kö
zös szabályzat és a közös szellem által. amelyben élnek: ezek azon
ban jóllehet a valódi testvérület a szervezet fogalmában bentfoglal
tatnak, mégsem elégségesek önmagukban a szorosan vett szervezett
séghez, amelynek élén kell, hogy egy tekintély álljon, aki a tagokat 
az egyesület céljának megfelelöen kormányozza. 

A lll. rend szervezete a községekbe felvett vagy azon kivül 
élö magános harmadikrendiekb:.í.l tevödik össze; egy és osztatlan 
rend. amelyet nem bont meg az sem, hogy egyesek más és más 
ferences cselád alá tartoznak. Éppen ezért ezeket is minden külön 
megjelölés nélkül egyszerűen Ill. rendieknek nevezzük. Sött XIII. 
Benedek (Paterna Sedis) magyarázata szerint: a földön élö összes 
világi, valamint közösségben éiö és szerzetes Ill. rendiek egy valódi 
és sajátos rendet alkotnak . 

Egyházi. Az egyház csak az általa létesitett vagy a törvényes 
egyházi tekintély által létesített vagy jóváhagyott szervezeteket ismeri 
el. (681.1 §) Vajjon a lll. rend az egyház által létesitett vagy inkább 
csak jóváhagyott szervezet-e? Ha az egyház létesitette, a Codex 
erkölcsi személyiségröl szóló (corpus morale) utasilása a Ill. rendre 
is érvényes, máské-pp van a dolog, ha ez nem áll. Ugyanis a Ill. 
rend mint olyan nem erkölcsi személyként létesíttetett, hanem mi
után Szent Ferenc megala·,itotta, ezután kapta meg a rendszabály 
ünnepélyes jóváhagyását. Ugylátszik ezt ismeri el a 702. sz. mikor 
eltekint az egyházi tekintély közbejöttétól és csupán a rendszabály 
szentszéki jóváhal{yását követeli meg, holott a 708 szerint a testvérületek 
csak valódi alapitói levél alapján létesithetök. Egyébként senki elött 

Az Acta Ordinis 1912 XLI. évf. Fesc. ll. 5~. o. k .. zdódően akkcri Áltl'llános 
Rendfőnök Atyánk sorozatos értekl"zésekben kidolgoztatta a lll. Rendet é:-intó kér
-déseket. Célja az volt, hogy a fiatalabb testvérek, és mindazok a világi pap-testvé· 
rek, akik a lll. rendi község vezetését vállalni fogják, rendelkezzenek a megfelelő 
ismeretekkel. 

A mi célunk sem lehet mtis. Saját, kezdő irásaink helyett részletesebben kö
zöljük a Rend hivatalos állásfolflalását és értelmezését. 



nem lehet kétséges, hogy a III. rend mint a földön élő III. rendiek 
összess~ge jogi személyként nem múködhet, csak akkor ha a tag Jk 
kisseb közösségekbe, vagyis községekbe nem tömörülnek. 

A világban éló hívek. A Szent Rendalapító célja az volt, 
hogy a világban élő embereknek olyan szabályt adjon, amely sze· 
rint állapotuknak megfelelöen ök is törekedhe.ssenek a tökéletességre. 
Szent Ferenc ugyanis "Jézus szenvcdését hordozván öntestében, 
mivel mindenütt csodálatosan lángra lobbantotta a világ megvetését 
és a kereszt szeretetét, isteni sugallatra elhatározta, hogy eleget 
tesz a rendjébe kívánkazó tömegeknek és egyszersmind azt a közös 
élet keretén belül összefogja. Igy alakult meg a III. re-nd (Lit. T ert. 
Franc. Ord.) és ezt a nevet adta nekik: búnbánó testvérek és nóvé
r@'k... Egy szerzetes család alapítójának sem jutott eszébe, hogy a 
közösségi életet általánossá tegye, Ferenc, Isten kegyelméból szeren
csésen elsőnek fedezte föl és megvalósílotta. (Sacra Propediem). 

A ferencrend vezetése alatt. A lll. rend neve onnan ereclez
tethetó, hogy az ünnepélyes fogadalmas férfi és női szerzetes család 
mellett van e~y harmadik, a világi hívek számára is akik mivel az 
első és második rend tö, éJetes szerzetesi életmódját nem követheti~ 
pótláskép egy bizonyos jobb életre kötelezik magukat. A szentszék 
ezeket az első rend vezetésére bizta. hogy igy biztosabban és ered
ményesebben lássanak hozzá a rend szelleme szerint önmaguk 
megszentelésének és a jó cselekedetek végzésének. Ha val:iki meg
kérdezi, miben áll a III. rend sajátos ferences szelleme, "maga 
Szent Ferenc, mikor a III. rendet búnbánó testvérek elnevezéssel 
jellegezte. elég világosan kinyilvánította, hogy két sajátossága van a 
harmadikrendinek: testvéri egyetértés egymásközölt és törekvés a 
bünbánatra... (Tert. Franc. Ord) A Ill. rend sajátos jellegével és 
szellemével különösképpen foglalkozik XV. Benedek a Sacra Pro
pediem-ben. 

Törekszenek a keresztény tökéletességre. E szavakkal jel
lemezhető, hogy Szent Ferenc mi célból alapitotta a III. rendet, 
vagyis, hogy a világi gondok kellős közepén küzködöknek lehetö
séget adjon a keresztény tökéletesség elnyerésére ... 

A Ill. rendieknek "Szent Ferenc azt a törvényt adta, hogy 
amit az egyház minden fiának meg kell tenni, ök ezt sokkal buz
góbban kgyék és pedig ugy hogy a családban és a polgári életben a 
keresztény erényesség éló bizonyságai leg}'enek. (X. Pius. Sorlalium 
e III. Ord.) Ennek a rendnek az a feladata, hogy a világi gondok
kal elfoglalt tagjait a keresztény élet tökéletességére buzdítsa, mert 
az erkölcsi szentség semm1féle állástól, vagy életmódtól sem ide
gen és épen ezért, ahol többen élnek szinte szükségszerüen követ
kezik, hogy nemcsak kivalaluk betöltésére, hanem az általános pa
rancsok fölötti t0kéletesebb élet elérésére serkentik azokat, akik közt 
élnek. (Sacra Propediem.) E felf:éges hivatás betöltésére mellyel XV. 
Benedek szavai szerint Jézus Krisztus szellemét igyekeznek megho
nosítani a köznapi élet szintjén, ahogy épen adódik számukra, 
nem lesznek képesek csak ugy ha távoltartják magukat a világ 
szellemétól ha ugy rendezik be erkölcsi életüket. hogy lássák az 
emberek, mint élik a keresztény élet legtisztább lényegét. 
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Szent Ferenc szabályai azerint. A III. rendi élet irányitója 
az a rendszabály, amit az alapitó Szent Ferenc követóinek megtar
tás végett meghagyott. Erröl igy ir XV Benedek: Nem kételkedhe · 
tünk, hogy miként az elsó és második rendnek ugy a Ill. rendnek 
is Szent Ferenc volt a szerzóje és hasonlókép kétségkivül ó volt 
bölcs törvényhozója is. És amint 8 hagyomány tartja ebben nagy 
segitségére volt Hugolin biboros, ki késöbb IX. Gergely néven a 
pápai széket ragyogtette be. (Sacra Proped.) Ezt az elsó rendsza
blilyt (1901 Kapisztránóban találta meg Sabatier .l egy második IV. Mik
lós, majd egy harmadik XIII. Leó által jóváhagyott rendszabá1y követett; 
ezek azonban lényegükben mindenképen megegyeznek. Azonban 
ugyanugy mint az elsó rendben a rendszabály mellett meg kell tar
tani az általános szabályzatot és a tartományi rendeleteket is, hason
lóképen a III. rend rendszabályához is sajátos elóirásokat vagyis 
utasilásokat lúznek a ferences föelöljárók, ezeket azonban nem kell 
a szentszékkel jóváhagyatni. A világi hivek egyéb szervezetei csupán 
a püspök vagy csak ritkán a szentszék által jóváhagyott szabályzat 
szerint élnek, ezeket azonban nem illeti meg a rendszabály név. 
sem a rendszabálynak kijáró állandó jelleg, sem ha~onló hatékony
ság. mivel a rendszabály célja nem annyita az hogy bizonyos val
lási és karitativ cselekedeteket irjon elö, mint egyéb szabályok, 
hanem általános szabályt ad, mely az életben minden cselekedetre 
befolyást gyakorol és igy azt ki rá fogadtilmal tett a keresztény élet 
megélésében valóban vezeti. Tehát méltán tulajdonitunk oly nagy 
fontosságot a rendszabály húséges és pontos megtartásának: ha 
ugyan is a III. rendi községek inkáb};> szám szerint jeleskednek sem
mint a szabályzat megtartásában hiába várjuk töle azt az erkölcs 
nemesíló eröt amely a pápai szózatok szerint a III. rendnek sajátja. 
Nem a vállruha és az öv teszi a III. rendit, sem az az egynéhány 
imádság elvégzése, hanem csak az az életmód amellyel tagjai az 
evangéliumi tökéletességet a mindennapi életben beállitják és má
soknak a keresztény élet követésére méltó példáját mutatják". (Tert. 
Franc. Ord.) -

P. Semjén. 



• 
Az önmegtagadás ferences csodája. 

(Elmélkedés.) 

A) A csodálatos kereszhordozó ... 
B) Miért gyötri magát? 

Szeretetböl és gyúlöletböl. 
C) Követhetó-e? 
D) A dics ó vég ... 

A) A spanyolorszáli{i Chatta hegy sziklás oldalán hatalmas 
·embertömeg igyekszik fölfelé ... A menet elején törékeny szerzetes 
halad... V állá n rémséges kereszt... Arca csupa t úz ... A sziklák 
megvérzik lábát, elbotlik, höre le horzsolódik... A gyengeség térdre
roskasztja, de térdencsúszva is egyre tüzesebben viszi, vonszolja a 
megváltó keresztfát. A hús lehasadozik térdéról, drót vezek
löinge törödölt testébe mélyed. vállán sebpt roncsol a durva kereszt. 
de arca mindig jobban lángbA borul... Tekintete Ú$lY ég, mintha 
Jézusát követné a Golgotára... Fölér a hegytetóre. )~állítja a keresz
tet, eléje borulva imába mélyed, s karjainak kitárt lendületin a 
szeretet szeráf i mozdulata gyullad ki ... Kisvártatva feláll, s oly rajongó, 
tüzes szereffel kezd beszélni a kereszrefe~zített Istenemberról hogy 
. a nép görcsös, fuldokló zokogás ba kezd ... 

Ki lehet ez a férfiú? Ki ez a h5sies kP.reszthordozó, aki ilyen 
megrázó körmenettel zárja Je a szent missziót? Assisi Szegénykéjének 
legrajongóbb követóje a XVI. szá1·ad döbbenetf~!llen kemény. de 
legszentebb aszkétája: Alkantarai Szent Péter. Megragadta lelkét 
Szent Ferenc alvernai szigorusága. Beletekinff•tt szeráfi Atyjának 
megsanyargatott arcába. t>s ez az arc a szívébe stigmatizálódott. 
A .. szamár testvér" -nek nálánál keményebb gyeplóse nem is igen 
volt méJl e földön ... Felbonhatatlan szövetséget kötöttem testemmel, 
- mondotta- hoJzy sohasem hagyok neki békét". És ezt a szerzó
dést hú en megtartotta mindhalálíg ... 

Állandóan mezítláb járt. Az éles kövek felsebezték talpát, de 
válasza c~ak ennyi volt: .. Nekem ezek a sebek kellemesek, mint a 
rózsák... Derekán érc-vezeklöövet hordott. mely bclenótt a húsába. 
Negyvenhét éven át minden éjjel kétszer végigostorozta magát; akik 
hallották, rémületükben meli{remegtek. Naoonta csak másfél órAt 
aludt. V án kosnak a falból kiálló gerendát használta. Ha fázott, ki
nyitotta gyötróen kicsi callájának ablakát. és mezítelen testével az 
éles légvonatba állt. Máskor, hogv szívének forróságát csillaoítsa. 
jeges tóba vet~tte magát. Hát még mílv kíméletlenül gyötöre étvágyát! 
Harmadnaponkint evett csak kevéske száraz, fekete kenyeret, eset
leg néhány kanál vízzel és hamuval ehetellenné tett levesfélét. 
Sokszor nyolc napig sem vett ma'lához táplálékot~ ilyenkor inkább 
halottnak látszott. mint élónP.k. Szemét annyira m.!!dékezte. hoszy 
még három év után is csak hangjukról ismt-rte meg testvéreit. Hisz 
elve sziklaszilárd volt: "Aki Istent szívében hordja, annak ne legyen 
szeme e világ számára ... 
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De legyen ez elég l El sem tudnók sbrolni mindazt a temérdek 
kint, mellyel elárasztotta egész testét. S végezte minde.zt a mellett 
a rengeteg szenvednivaló mellett, mely az emberek részéról érte. 
Kimondhatatlanul sokat bántották saját testvérei is, különösen az 
újítás szigora miatt. Exaltáltnak, bolondnak tartották. Pedig ezt isteni 
indításra végezte. De Szent Péter viselte minden keresztjét a végsö
kig fokozott hösiesség szenvedélyével ... 

B) Miért k:nozta hát magát? - tolul ajkunkra a nagy kérdés. 
Hát nem elég, hogy lélekben keresztrefeszítette önmagát, még testét 
is betegre kellett sanyargatnia? Miért tette- ezt? Mi indította erre 1 
A válasz egyszerű: mert Alkantarai Szent Péter nagy c n tudott sze
retni és nagyon tudott gyúlölni! Nagyon szerette a Megfeszítettett • 
és határtalanul gyűlölte a megfeszítöt. 

.,Az én szerelmesem a kere~ztenl" - kiáJ'ott fel ó is Antióchiai 
Szent Ignáccal, mikor a fes:zületre pil/ant<..tt. Es szenvedélyes szere
tetében olyan forrón ölelte át a Keresztrefeszítettet, hogy szinte 
belesemmisül t. Eggy é a kert vele lenni; saját testére is át akarta vin· 
ni érette vérzó Kriszlusának kínjaiti Hisz a szeretet hasonlóságot, 
egyesülést sürget l Hát ter,mé~zetes, hogy minden önsanyargatás kevés 
volt elóttel Hi~z Krisztus gyötrelmeinek rnértékén mérte le azokat, 
és úgy találta, hogy mérhetetlen a távolség Krisztus és a saját szen· 
vedése között. Majd széfrepedt szíve a fájdalomtól, hogy nem tudja 
eléggé szeretni a Megfeszítettet. "lsten emberré le~z. lsten fzenved 
a kereszten, - kiáltotta - és én nem akarom szeretni ezt az 

· Istent ... 1" - hát belevetette magát újab b gyötrelmekbe és emésztette 
testét egyre hasogatóbb kínokkal, hogy bebizonyítsa égó részvétét 
És így, az önmegtagadások súlya alatt remegve adl& át magát együtt
szenvedö szeretettel a Megfeszítettnek ... 

És az emberek? Azt mondták: örüiti De adjuk át most gyorsan 
a szót nagy Szent Teréziának: "Ismerek egy szerzetest, Alkantarai 
Pétert, akit szentként tisztelek: öt sokan örültnek, vagy legalábbis 
túlzónak hiszik, és valóban, tettei és szavai igen gyakran szokatla
nok és rendkívülieknek tünnek fel: de ha e különösséget az örültség 
nevével akarjuk bélyegezni, akkor ez a sz eretet örültsége ... Mennyire 
sajnálatra·méltóak azok, akik ilyenképe n ne ITt örültek ... 1.. A világ 
ezt nem érti. A test nem éri fel a lélek dolgait. Hisz ez a szeretet 
keményebb a koporsónél ... 

Másik pillantása önmagára esett, s érzékeny lelke elölt a leg· 
menthetetlenebb bűnösnek tűnt fel ... Ott érezte magát Krisztus ke
resztrefeszítói között ... "Súlyos 'étkeinek terhe alatt görnyedve -
melyeket soha el nem követett - felkiállott: "Péter. nem haltál 
meg a világnak? l" - s sze nt öngyűlöletében újra nekiesett testének, 
és kínozta, megtagadta a tönkremenésig. Meglorlást vett azon a testen, 
mely annyiszor a .,lélek ellen kívánt", annyiszor állított korlátokat 
a szeretet útjába; képtelenné tette arra, hogy a jövöben lázongani 
tudjon a lélek ellen. Nem volt irgalom az érzékekneki Tudta jól, 
hogy ezeken át hamarosan belopakodik a világ. Még halálos-ágyán 
is éberen örködött rajtuk. Ámulatba eit. amit életrajzírói feljegyeztek. 
Mikor a hatvanhárom éves, megtört Szent fekvöhehén térdelt, és 
egyik szerzetes-társa. Gáspár atya megérir.tette hidegülö csontjait, 
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Szent Péter ezeket a csodálatos szavakat mondotta: "Engedd meg 
testv~rem, ne érintsd testemet, mert a lélek veszélye még nem szünt 
meg. Teljes mélységében élte azt, amit Milánói Jakab ír: "Hogy 
Istent tökéletesen szerethessük, magunkat tökéletesen kell gyűlölnünk." 
Hisz ez a kettő olyannyira egy, mint amennyire kettő az istenszere· 
tet és 82 önszeretet ... 

lme Alkantarai Szent Péter hősi önsanyargatásának kulcsa: 
Egy tekintet a Kereszrefeszítetre, és egy másik tekintet önmagára .. . 
Aik ezt megértik, igazat adnak az önmegtagadás szent órűltjének .. . 

O Ha mélyreható tekintettel pillant lelki szemünk az önmeg
tagagás szent hósére, fölébred valami a lélek mélyén. A lelkiisme· 
ret vádol hangtalan szavakkal: Mennyire más vagy tel Miért nem 
követed Űt? Miért rémüldözöl az önsanyargatástól? Nem ismered a 
Szentlélek szavát: "Ha a test szerint éltek, meghaltok."? Mennyire 
más lenne belsö világod, ha hallgatnál az önmegtagadás szent 
meaterérel Különben elfáradt., csalódott, kiábrándult marad az életed,. 
s önmagadnak folytonos veresége leszel ... 

De hogy' kövessem ezt a megkinzott, halálravált, kemény szen
tet? - ijedezik a test. Hiszen Alkantarai Szent Péter hősiesséBe 
elérhetetlen nekünkl? Igaz ... Állandó vértanúságban nem követhet
het~ük, mert ehhez istenadta vallási lángész kell. De vehetünk indí
tásokat t öle l Életének hősi példája magával ragadhat bennünket a 
nehéz, de elengedhetetlenül fontos kis önmegtagadások szeretetére. 
Szörnyű kereszteket nem viszünk ugyan a hegyre, de az apró keresz
fecskékek mi is örömest vállunkra vehetjük. Véresre sem kínozzuk 
testünket, ám a kis kényelmetlenségekkel bátran sújthatjuk. Isten 
különös kegyelme nélkül a táplálkozásról sem mondhatunk le, az 
ínyencség követelódzése elé azonban sorompót állíthatunk. Az élet 
kis önlegyőzéseit szerelnünk kell, hogy ki ne oltsuk a Lelket... És 
ha illhalatos ezeretettel mindezt véghezvisszük, tekintetünket a 
Megfeszíteire és önmagunkra irányítva, lassankint boldog tudatunk
ká válik. hogy milyen jó is az önmegtagadás útján Krisztust követni, 
és megértjük, hogy csak most. csak most' kezdjük Űt igazán szeret-
ni ... 

Sokan mondták már azt, hogy igen, Szent Péter hösi példa 
előttünk. de vonzani nem tud, rr ert nem mosolyog belöle a ferences 
derű. Nagyon kemény, zord aszkéta ó l 

Nem és r. em! Alkantarai Szent Péter nem azok közül a feszes 
aszkéták közül való, akik könyörtelen ridegséggel zsarolják le maguk
ról a kedélyt és a képzeleteti Talán életstílusa egy árnyalattal 
sötétebb Szent Ferenc derűs aszkézisénél, a kemény önsanyargatás 
azonban nem tette rideggé öt sem, Alkantarai Szent Péter édes is 
tud lenni l Aki ismeri az égi Anyához húzó vonzalmának tüzes ked
vességét, aki hallott arról a szeretó, alázatos gyöngédségröl, mellyel 
koldulásból hazatérő testvéreinek lábát megmosta, aki látta, míly 
atyai szeretettel vette vállára az egynapos noviciust, hogy a görön
gyös út föl ne törje puha talpát. aki el tudott játszani a gondtalan 
gyermekekkel. az r.em lehet zordon. Megerősíti ezt nagy lelki-gyer
mek~nek. Szent Teréziának nyilatkozata is: "Nagyon barátságos 
tudott lenni... Bár keveset beszélt, mégis kedves volt a társasága, 
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mert szellem lakott benne ..... (gy igaz ez! A·szentek önmaguk irán' 
szigor~ bírák, mások iránt pedig édesanyák. 

Elete, mely minden szigorúsá!la ellenére is kedves, szereleltel 
áthatott, örök ösztönzés nekünk, késó unokáknak. Egy pillantásÉrneg
tört a!akjára, máris könnyebb az önmegtagadás keresztútja. s ha 
fölidézzük dicsó halálát? A keserü önmegtagadás is édessé válik. 
Mert: finis coronat opus. Szent életét boldog halál koszorúzta meg. 
Hogyan is történt ez a koronázó ünnep? 

D) Október közepe felé jár az idó. Alkantarai Szent Péter 
mindig bensóbben és visszavonultabban éli az életet. Egyre magáno· 
sabb. szent ti ok lesz... A .,szamár testvér" pusztulóban már. Fel
roésztette a sok önkínzás, küzdelem. Teste alkonyodik, de lelke 
orrnain ragyogni kezd az örökkévalóság napja ... A siralomvölgy 
ósz vándora útrakészen... Régenvárt, gyönyörú ünnep közeledik ... 
a halál ünnepe. A földön már elvégzett. befejezett mindcnt. .. A 
szerzetes-élet örök-szeni értékei: engedelmesség, szegénység, tisztaság, 
mint soha meg nem bántott magasságok emelkednek lelke fölött ... 
Boldo~an távozhat már. 

Felölti magára a legszegényesebb szerzetesi ruhát. Testvérei 
ott állnak körülötte ... Sirnak mint a gyermekek ... Vigasztalja öket ... 
Végrendeletként a szívükre köti, hogy a szent szegénységet, az 
önmegtagadást, és különösen a~ imádságot mindennél jobban szeres
sék ... Azután égre emeli könnybelábadt szemét, megöleli és meg
áldja testvéreit lsten, és Assisi Szent Ferenc nevében ... A testvérek 
irnádkozni kezdik a Miserere-t... Egyszerre csak repesve felkiált: 
"Testvéreim, nem látjátok? A Szentháromság, a Boldogságos Szüz, 
és Szent János evangélista jelen vannak a szabában l" Gyorsan 
feltérdel fekvóhelyén. és izzó · szereleltel suttogja el utolsó fohászát. 
(gy is halt meg : térdenállva, égrenézö szemmel, kitárt karral ... 

Ime, egy lstenért elégett szent: búcsú napja... Egy szenté, aki 
mindent megtagadott magától, hogy Istentól semmit se kelljen meg
tagadnia.. . lsten sem tagadta meg magát tól e ... 

fr. Szerafin 



MÁRK Ó 

- Jó napot! 
- Adjon Isten! Mit parancsol? 
- Egy francia nagy föccsöt. De erős legyen/- szól oda rekedt 

hangon Márk6 a korcsmárosnak. Látszik rajta, hogy sokáig fontol
gatta, amit kimondott. Pedig megteheti. Kőfejtő a bányában. Akkord
ban dolgozik. S ilyenkor tavasszal nagyon jól hasad a kő. 

Cserepes ajkához emeli a színes poharat BelekóstoL. Maga 
elé ta rt ja. . . Hozzáértően fürkészi... Majd mélyet bólint és· csettint 
nyelvével egyet-kettőt. 

- Ilyent sem ittam még - gondalja magában. S nekilát újra, 
de most már fenékig fölhajtja. 

- Tötsön még/ Hadd menjen egymás után. · 
- Az Istenért, megárt - szörnyúlködik a korcsmáros. 
- Ne törödjön avval, amíg pénzt lát J A korcsmáros a fejét 

rázza, de azért tölt. Márkó pedig iszik ... Mialatt a pohár a tStágast 
állja, beszól valaki: 

- Márkó, édes komám, gyössz-e hazafelé? 
- Menek koma, menek. - Máris leteszi a poharat ' és indul. 

De a korcsmáros utánaszól: - A fröccsöt beírjam? 
- Ei. dehogy írja - fordul vissza szinészkedve - iszen a 

nevem sem tudja. 
- Hát nem Márhónak hívják? l 
- Dehogy hínak, dehogy hínak: úgy csak csúfolnak! 
- Pedig én már azt híttem - restelkedett a korcsmáros. - Az 

olasz fogságban hallottam ilyen nevet, gondoltam, hogy· maga is 
valamilyen talján eredetű. 

- Talián ám az úr pálinkája, de nem én. Tetszik tudni -
s itt leeresztette a hangját - az apámtól örököltem én ezt a nevet. 
Ha nem fárasztanám. elmondom, hogy hogyan. ]gaz. hogy a ko
mám már itt hagy, de nem baj. Attól elmondhatom. Tetszik tudni, 
anyám mondta szegény, hogy, apám még suhanc-gyermek korában 
szerezte ezt a nevet. A Máriát akarta szidni, de nem tudta kimon
dani, oszt aszonta, hogy a Márkóját. Ez oszt csúfságból ráragadt 
őrá is, énrám is, meg már a fiamat is Márkának híiják. 

- De ugy-e maga nem szakott káromkodni? Kérdi hízelkedve 
a korcsmáros. 

- Dehogy nem uram! Rászaktam én is. Az lsten i~ megvert 
már egyszer érte. de hiába fogadhoztam én akkor: nem Lehet arról 
leszokni. 

- Azért, ha nayyon akar az ember, - veszi át a szót a korcs-
máros - le lehet. Magam is cudarul káromkodtam katonáélmál, de 
beláttam, hogy nem embernek való az. Meg azután minek haragít
sam magamra a jó Istent. 

- Ja kérem, a környezet is sokat tesz ám/ A boros kancsóra, 
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ályinkás üvegre itt a jó hűvösön én se káromkodnék. De bezzeg 
ott abba a melegbe. ha az ember rá nem mordul egy cifrát arra az 
irdatlan köre, nem hasad a szentnek se. 

- Csak gondolja barálom - erőlteti az érdeklődési a korcs
máros, mert a többi vendégekkel van elfoglalva, 

- Nem gondolom én kérem ... Tapasztalatból tudom - be
szél Márkó el·el gondolkozva. S mikor észre veszi, hogy nem figye[ 
rá senki, igazít egyet bajuszán és csendben elköszön. A korcsmáros 

. azonban válasz helyett utánaszói - A fröccsöt mégiscsak beírjuk? 
- Ejnye, ejnye - jön vissza Márkó fejét vakarva - már 

restellem magam. Még azt tetszik hinni, hogy nem akarok fize'ni, 
vagy tán nincs pénzem. Fizetés vót ma uram - teszi hozzá külö
nös hangsúllyal. Előleotorja az egy darab ölszázas csehkoronát. 
Komótosan kiterítve a tenyerére teszi s hunyorítva néz a korcsmá
rosra. Csend lesz, csak a szemek beszélnek... Márkó töri meg a 
csendet 

- No tud-e visszaadni? 
- Sajnos, nem. Jelenleg nincs apró pénzem. Tegnap voltam 

árúért. • 
- Akkor tessék bei ·ni, majd hetfőn oszt törlesztjü.~. En meg 

elballagok hazafelé, mert rám estveledik. Jó 'tszakát! 
A korcsmáros úgy mondja az "adjonistent", mintha nem is 

mondaná. - Ritka egy paraszt - gondolja eiismeróen - , kétszer 
akar megszökni s harmadszor se fizet. A nevét se mondta meg a 
ravasz. No, de eleg nekem ennyi, kogy Márkó l Csúfnév ugyan. de 
úgy látom büszke rá szegény esztelen. Hogy is mondja a közmon
dás? - Esztelenséggel veri az lsten a káromkodót - Nagy igazság 
lehet! • • .. 

Vasárnap reggel van. Komor fellegek fagyosan bqmulnak a 
földre. Márkó falujában valami különös dolog történt. Uton-útfélen 
izgatott arcok bújnak össze. Az utcán haladóknak sejtelmes szavakat 
súg a sze: ló: -l(icsoda? --A Márkó . .. - A Mária szobrát az 
útra hajította? ... Ugy beszélik. - A szobor talpraállott?? Azt már 
nem hiszem. - A saiát szememmel láttam. 

A rokonok pirulnak a szégyentől. Gyermekének szemében a 
szomorúság bánatosan bujkál. Felesége kezeit tördelve jár-kel, siratva 
tesz-vesz. S mit csinál Márkó? ... Szörnyú éjjeie volt. Száraz lelké
ben szúként mászkált a rettenetes vád: - Márkó, mit tettél? l ... Ar
cán a kétségbesés, a megalázkodás és a góg vívta élet-halál harcát. 
S győzött a góg. 

- Méghogy én? Most? ... Templomba. gyónni? ... Hogy is 
találhatott ki ilyet az az asszony?... Hogy mindenki kinevesse n, 
lenézzen?... Nem, azt már nem. 

Nem is megy sehova. Egész nap fekszik. - Majd elfelejti a 
falu - gondolja. Holnap már úgyis dologba megy. 

Behúnyja a szemét. Aludni akar. De az álom nem jön. A le
dobott szabor vádoló szeme törként mered lelkére: - Márkó 
miért tetted ezt? M iért .. . ? Vajjon nem kerülhetted volna el öket? 
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Azokat. akik talán érted 'is könyörögtek az utca pordban térdelve. 
S engem kellett porba dobnod, mert nem tértek ki rögtön? 

S látja önmagát, amint este kóválygó fejjel a szűk falusi 
utcán bandukol. A Mária szabor elölt asszonyok imádkoznak. Odaér 
s szavdra nem térnek ki rögtön. Feldühödik. Odarohan a tilzobor
hoz s letaszítja Máriát a trónról. De az leesve, nem döl el. Talpra 
billen és mereven néz rá ... Szerencsétlen ember, nem fész az Isten
tól? - Cseng fülébe még most is egy asszony sikoltása. 

Most már látja. hogy mit tett. De neki már késó. Nincs erl'je 
a felkelésre. Kint már zokogva zuhog az esó. A felhó sóhajtl'a 
siratja Máriát... Csak itt bent nem sóhajt a lélek nem zokog a s: ív. 
- Nem, nem- ezt morogja egyre- azt nem teszem! 

• * • 
HétFön. A köbányában fecskeszárnyon rohan a hír: Nem lehe1 

robbantani, nedvet kapott a dinamit raktár. A risszelök nem dol
gozhatnak, Szdrítdsra lesz szükség, ha nem akarnak hazarnenn 

Mit tehetnek mást a köfejtók, nekilátnak az egyetlen lehetsé-· 
gesnek. tüzet raknak. A pallér kiadja a parancsot: -A dinamit a 
tűztól szikratávolságra legyen, mPrt ki-ki az életével játszik. A bá
nya senkiért felelósséget nem vállal. Tessék vigyáznil 

A munkások engedelmeskednek. Szárító~ közben megsütik a 
.szalonnát is: a früstökre -meg az ebédrevalót, - hogy hát ne 
teljen az idó hiába. 

Márkó is tesz mint a többi mindent engedelmesen. Legfe'Jebb 
magdban morog néha. Kilenc órakor azonban már elfogy a türelml'. 
Hiába vizsgálja ezt a pokoli szerszámot, csak nem akar megszá
radni. A tűz is nagyon megharagítja: vizes a fa, sehogysem ég. 

- Hogy is szdradna iluen mrssziröl? - morogja magában. 
Közelebb teszem én. Majd ügyelek. Nem vagyok én már gyerek. 

Inkáb~? gyorsabban forgatom, 
Ugy. is tesz. De még így sE>m szárad kielégítóen. 
- A... nem forgatom én. Fongassa a . . . - és tajtékzik szá

ján a káromkodás. Leteszi, közel a tűz mellé ... Itt aztán szemlá
tomást szárad. 

Örül is neki. Lám mennyif ért a káromkodás! Az övé foa 
robbantani először- gondol,;a. Többet is gondolna. de pattan egy 
szikra ... Eget-földet rázó robbanás: s nincs többé Márkó, 

A dermedtség után futnak oda innen is, onnan is ... 
Keresik holttestét... - Hová lett? A föld nyelte el talán? ... Itt 

vérfolt, húscafat. ott egy ruhafoszlány, bakancsdarab. Ennyi az 
egész. 

A bánya egy részét bezárják. A vezetőség vizsgáló bizottság-
ért telefonál. , 

Kár ezt megvizsgálni kérem - zúgolódik a:l egyiR munkds. -
6 volt a hibás. Láttam, hogy közelebb tette a tűzhöz a dinami/of. 
De ki gondolta vóna. hogy elveszti az eszit, oszt ott hagyja. . . 

Már messze elhagyták a kóbányát a munkások, de mrndrg 
.csak azt hajtogatják, hogy csakis ó volt a hibás. . 

- Megérdemelte ó már ezt - állapítja meg az egyrk heves 
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vérú legényke, - nagyon csúf szája volt már neki. Hát még a· 
szombatesti eset/ ... 

- Csend legyen emberek! - Állítju meg a vádaskodást egy· 
tapasztalt öreg. - A halottakról j6t vagy semmit l Majd elitéli a· 
jó lsten... b ll L 

Erre mindnyájan elhallgattak s elórekonyult fejjel a aglaK 
hazafelé. fr. Platon 

Jegyzókönyvi beszámoló. 
Szent Bonaventúra Egyházirodalmi Iskolánk 1942143. évi munkásságát 

1942. szept. 9-én tisztújító gyűlésével kezdte meg. 
Tanárelnökségre előterjesztésünkre P. Magisztert nevezte ki P. Provin

cia!is. Ifjúsági elnök Csaba t., titkár Szörény t., jegyző Zoltán t., az elméleti 
szakosztály vezetője Konrád t., gyakorlati szakosztályé Béda t., irodalmi szak
osztályé Attila t., és a missziós szakosztály vezetője Buda t. lett. 

Az Iskola létszáma 41, a második félévben 31 volt. 
6 diszgyűlést, 10 rendes gyűlést és 8 rendkívüli (előadó) gyűlést rendez

tünk. Ezenkívül a szakosztályok: elméleti 10, gyakorlati 8, irodalmi 8, misz · 
sziós 4 gyűlést tartottak. 

Dfszgyűlések. Szent Jeromosnak, a szentírástudomány atyjának tisztele
tére okt. 3-án a főelőadást P. dr. Horváth Zsigmond, a szentírás tanára tar
totta. Szent Ferenc Atyánk tiszteletére okt. 4-én, Boldog Duns Scotus doctor 
subtilis tiszteletére nov. 7-én rendeztünk díszgyűlést, P. dr. Dám Ince lektor 
atya előadásával. Nyilvános díszünnepélyünk ismét a Szeplőtelen Fogantatás 
ünnepén volt. 1943. márc. 15-én "Mi és a népiség" gondolatában rendeztük 
hazafias díszgyülésünket, végül május 2-án a "Harmadik Rendért" P. Ince es P. 
Ozséb előadásával. 

A dísz és rendes gyűléseken 71 műsorszám hangzott el: 13 beszéd. 24 
értekezés, 2 elbeszélés, 6 szavalat, 2 saját vers, 12 énekszám, 4 zene és egyéb 
összetett szám, ismertetés). A megbírált 27 műsorszámból jelesen sikerült 14, 
jól sikerült ll, sikerült 2. Sikertelen nem volt. 

A rendkívüli gyűléseken 1942. év szept. 20-án ft. Lantos Kiss Antal a 
fiúifjúság gyóntatásáról tartott előadást. Különösképen a munkásifjú-paszto
ráció nehézségeit és a nehézségek lehető megoldását ismertette. 

Okt. 28-án ft. Radó Polikárp bencés főiskolai tanár a liturgikus-kodex 
kutatásáról és roppant jelentőségéről adott elő, második előadásában lzaiás 60. 
fejezetét magyarázta mély bölcseséggel és szakismerettet 

Nov. 9-én ft. Mécs László premontrei kanonok és nagy papköltőnk nyolc 
- nekünk legszebb - versét adta elő. 

Nov. 28-án ft. P. Zsiros Ferenc S. J. a Szívgárdáról - a ferences lélek
b31 lelkedzett gondolatrói - beszélt. A gárda munkája túlnyulik a gyermek
társadalmon, be a nagyok, elsősorban a szülők világába. 

Dec. 19-én ft. P. László Akos OFM lektoratyánk az új psychotherápi:íról, 
nevezetesen annak jelentőségéről papi életünkben, tartott előadást. 

1943. márc. 8-án ft. P. Kiss Szaléz OFM házfőnök a mai Egyesült Alla
mok modern katolicizmusáról beszélt, az előadás második részében a debreceni 
.,honfoglalásról" adott érdekes képet. 

. J_úl. 8-9-én Bálint S~ndor egyetemi magántanár a katolikus népi !-IZO-
kasokrol, nevezetesen a rég1 ferencesek nyomában sarjadó ájtatosságokról és 
népünk életére befolyásáról tartott előadást. Felhívta figyelmünket a falu
kutatás nagy fontosságára - amit mi különben már egy év óta tervszerűen is 
~olytatunk - belőle fakadó áldásra, melynek a néppasztorációban lesz nagy 
Jelentősége. Fr. Zoltán ;eguzö. 
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Az elm6letl-azakoazt4ly beaz4molúJa. 

Az elméleti szakosztily az idén 10 rendes gy(ilést tartott. A szakosztály 
miiködéséről hacsak az előadások számát nézzük, nem nyerhetünk teljes ké
pet. Sok munka ugyanis az idő rövidsége és egyéb körülmények 11liatt befe
jezetlen maradt. lgy ezekről már csak a jövő évi beszámoló emlékezhet meg. 

Gyüléseink témáját főképp a dogmatika kimerithetetlen kincsesbányájá
ból merítettük. Szakosztályi működésünk két irányban haladt. Az egyik útat a 
kiirt sorozat cövekezte ki. A másik irány már nem volt ilyen egységes. Kiki 
a maga-választotta tárgyról tartott előadást. 

Sorozatunk címe a "Klasszikus ferences dogmatika." A kurzus célja a 
ferences teológia legsajátosabb tételeinek alapos, az eredeti forrásokból táp
lálkozó tanulmányozása, ferences tudományos világnézet megszeretése. A soro
zatból eddig négy dolgozat készült el. 

Csaba testvér: "A gyökérszerű végtelenség" eimmel megírt alapos műve 
azt kutatta, hogy Duns Scotus az Isten metaphisicai lényegéról mit tanított? 
A7. összes hozzáférhető skotista auktorokat átnézte. A Doktor Szubtilis írásait 
idézve bizonyította, hogy Scotus a gyökérszerű végtelenségben találta meg 
Isten ltmyegét. A dolgozat utolsó részében pedig nagy logikai felkészültséggel 
kimutatta Duns Scotus véleményének helyességét. 

Mih:lly atya r •• ..ivének a címe: "Az átlényegülés Duns Scotus tanában.' 
A tárgyalásban először az Oltáriszentségről szóló egyházi tanítást ismerteti. 
Majd a megjelenülP.s mikéntjét bogozgatja és ismerteti Scotus tanítását. Scotus 
w.erint Krisztus teste a színek alatt nem létesítés (productío) hanem áthelye
zés, levezetés (adductio) által lesz jelen. Az új létrehozás, új, lényegi változást 
jelentene. Ez pedig nincs meg Krisztusnál. Az átlényegülésnél új, szentségi 
létmódot nyer a megdicsőült üdvözítő. Ehhez pedig elég az adduktiv átváltoz'Ís. 

Illés testvér a segítő kegyelemről szóló nehéz kérdést fejlegette a: .,Ke
gyelem hatékonysága" címmel. Dolgozatában először a hatekony kegyelem lé
tezését bizonyította. Majd igazolta, hogy a hatékony és elégséges kegyelem lé
nyegileg nem különbözik egymástól. A dolgozat második részében Scotus és 
a skotisták tanításával foglalkozik. Az éleseszű Doktor kifejezetten nem tár
gyal e kérdésről. Ezért sokan tomistának, sokan molinistának tartják. A szerző 
kimutatja, hogy sem a tomizmust, sem a molinizmust nem fogadta el teljesen 
Scotus. Ez a tény indította a későbbi skotista auktorokat, hogy egy új, közép
helyen álló véleményt, a condeterminacios tant állítsák fel. 

Konrád testvér: "Krisztus személyes egységének formai oka" c. dolgozata 
az előző számban jelent meg. A sorozaton kívül a legkülönbözőbb témákról hal
lottunk előadásokat. 

Semjén testvér két dolgozatban tárgyalta a Harmadik Rend elméletét. 
A "Mi a III. Rend?" c. művében jogi alapon vizsgálja a Rend fogalmát. Az 
egyházi Törvénykönyv alapjában meghatározza a Harmadik Rendet. Majd a 
meghatározás egyes tagjait magyarázza. 

A másik dolgozatának címe: "Miben különbözik a Harmadik Rend t> 
többi egyesületektől?" összehasonlítja a Világi Rendet más egyházi szerveze
tekkel és megállapítja, hogy közbüleső helyet foglal el a szerzetesi intézmények 
és a világi hívek kánoni szervezetei között. Majd megvonja a Harmadik Rend 
és a világi hívek egyéb szervezetei közt a különbséget. Végül kimutatja a 
Rend elsőbbségét. 

"Milyen legyen a magyar kultúra?" A magyar kultúráról tárgyalt Kon
rád testvér. A nemzeti kultúra fontosságát hangsúlyozta. A szükséges fogalmak 
meghatározása után bizonyította, hogy a magyar kultúrának nemzetinek kell 
lennie: a nemzet léte és tökéletesedése követeli ezt. Végül rámutatott a 'lam
zeti kultúra továbbfejlesztésének egy fontos eszközére: a magas kultúrának a 
népi kultúrával való felfrissítésére. 

Vid atya "A bűnbánat szentsége az ősegyházban" eimmel olvasott fel. 
A szerző a mű elején megcáfolja a gyónás ellen felhozott kettős, történelmi 
támadást. A cáfolás után az egykorú források idézésével bizonyítja, hogy al' 
ősegyházban igenis a kezdettól fogva gyakorolták a bűnbocsájtás hatalmát, és 
kivétel nélkül minden bűn megbocsátjható volt. Végül ismerteti, hogy milyen 
is volt az ősegyházban a bűnbocsájtás hatalmának gyakorlása. Tárgyal a gyó
nás helyéről, a bűnbevallásról és az elégtételróL 
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Konrád testvér bevezetést adott a Szentháromságtanba. A történelmi át
tekintés után hogy hogyan is alakult ki az egyházi szóhasználata a Szt. Há
romság titka 'körül meghatározta a szavak pontos tartalmát. A következő rész
ben leszögezte hogy sem egyértelműleg, sem kétértelműleg nem állithatjuk 
fogalmainkat ~z Istenről. Csak az analóg állitási mód helyes. Végül körvona
lazza a teremtett és teremtetlen Személy közti különbséget. A végső eltérés az, 
hogy a személyiség formai alkotó eleme más az Istennel és más a teremtmé
nyeknél. Itt magyarázza az ellentétes, magánálló vonatkozásokat 

Nestor testvér Duns Scotus Szentháromság-tanát ismertette: "Jellemz6 
gondolatok Duns Scotus Szentháromságtanából" címmel. Az Atya a memoria 
perfecta által szüli a Fiút. Azonban ezen eredeztető megismerés előtt már 
az Atya ismeri és szereti önmagát. Az elsö Személy nemcsak kiséri akaratával 
a Fiú születését, hanem megelőzi azt. A Szentlélek per modum voluntatis 
származik. Az Atya és Fiú kölcsönösen szeretik az isteni lényeget. E kölcsönös 
szeretetben egy elvként lehelik a Szentlelket. A Szent Lélek eredése a szabad 
isteni akarat eredménye, szabad lehelés terméke. 

Konrád testvér: "Az isteni eredések valósító elve." A fogalmak tisztá
zása után megállapitotta a problémát. Majd a Szent lrásból, Hagyományból és 
végül az észből bizonyította, hogy a közvetlen valósító elv nem az isteni lé-
nyeg, hanem az értelem és akarat. fr. Konrád szakosztály v. 

Jelentés a gyakorlati szakosztály 1942/43. tanévi müködéséról: 

Szakosztályunk hűséges maradt a gyakorlatiasság élő példájához: Szent 
Ferenc Atyánkhoz. "Annyit érsz, amennyit tész!" - elvének valóságba öltöz
tetőjét ünnepelte elsö gyűlésünk. Valér atya rajzolta elénk változatos, színes 
képekben a szeretet nagy munkását "Assziszi Szentjével" című szentbeszédjé
ben. A hangulatos gyűlést 1942. okt. 3-án, az előestén tartottuk. 

De nem hanyagoltuk el az elméleti oldalt sem. Két felolvasásban ragadtuk 
meg a legégetöbb kérdéseket: egyiket Géza testvér boncoita ilyen címen: ,.Miért 
hatástalanek a mai szentbeszédek?" - míg a másik Albert testvér tollából ér
lelődött szép dolgozattá. Tárgya: "Hittételek a szentbeszédben." Az előbbit 
1942. okt. 16-án, ezt 1943. febr. 25-én hallgattuk meg. 

A föld népének ügye mindíg a magyar barát ügye is. Ezt a szerető 
együttérzést serkentette további együttműködésre Bonaventúra testvér .,Mo-
7.aikképek a falu életéből" cfmű megfigyelése. Fölolvasta: 1943. ápr. 17-én. 

Ugyanilyen szeretettel dolgozunk az ifjúságért. Legodaadóbban pedig lel
kéért. Ezért fogadtuk olyan szivesen Ignác atya szorgalmas gyűjtésének gyü
mölcsét "A szentáldozás gyakori vételének előnyei és veszélyei" címen megít·t 
fordításos átdolgozását, a május elseji zárógyűlésünkön. 

Legtöbb dolgozat igérkezett a "sejtmunkákból" fölépített HITOKTATASI 
cFoportban. De "kisatyáink" gyors félévi kiröppenése épen derékban állitotta 
meg a sejtépitést. Azzal vigasztalódunk, hogy a megkezdett gyűjtést még töbl) 
gyakorlati tapasztalattal bővítik és néha, az ellopott kis szabadidőben sűrű soros 
levelekben hozzánk is eljuttatják ... lgy csak három dolgozat ért meg: Atanáz 
atyáé: "Tanítsunk Jézus Krisztus módszerével" címen. Fölolvasta 1942. okt. 
24-én. "A ministráló elemista" nevelését és lelkivilágát ismertette Regalát atya, 
1942. nov. elseji gyűlésünkön. Jusztusz atya pedig hasznos megoldásokkal gaz
dagította gyűjtésünket "A munkaiskolai módszer a hitoktatásban" című föl
olvasása révén. Meghallgattuk 1943. márc. 18-án. 

Tehát összesen nyolc gyűlést tartottunk. 
A holt betűket igyekszünk életté valósítani. Ezért összegyűjtöttük a mi

ni.stráló gyerekeket és kerti félóra keretében megtanítjuk a helyes, szép, sza
balyes oltárisegédkezés módját. Az idősebbeket ,.oltártestörök"-nek, a kiseb
beket "oltárapródok"-nak neveztük. Hangulatos történet vagy mese világítj3 
meg a szentmise részeinek értelmét és fontosságát. Utána kuglizunk ping
P?n~.ozun.~ s egyéb ~ársasjátékkal szórakozunk. Találós kérdések is tarkítják· a 
k1s ossze]ovetelt. Mmdfg szoros kapcsolatban vannak az oltáriszolgálattal. Ju
talom sem marad el: egy-két barack (nem a fejre, hanem igazi!) vagy szen~
k~p. Aki hoz. új "fecskéket" és megtanítja az imádságokra, karácsonykor 
konyvet kap JUtalmul. - Ezzel kapcsolatban kérjük szeretettel a kis ember
bimbók életével foglalkozó Főtisztelendő és Tisztelendő Testvéreinket. hogy 



eddigi tapasztalainkat és igéretes terveiket közöljék velünk. A kölcsönös gon
dolatkicserélésnek mindnyájan fogjuk érezni áldásos hatását és nagyban el6-
mozditjuk mind a kispapegység, mind a nagy papi magyar összefogás éget6en 
szükséges megvalósulását. 

A tollban és a papiroson ragadt többi dolgozatot remélhetőleg sikerül 
napfényre deríteni, friss lendülettel az új tanév 6szi gyűlésein 

P. Béda szakosztályvezet6. 

Beszámoló a Miuziós Szakosztály 1942/43 évi múk6déséról. 

Isten segítségével idei missziós munkánkat befejeztük. Most csak vissza
tekintünk az elvégzett munkára, számadást készítünk, hogyan egyezik mun
kánk Egyházunk érdekeivel és várakozásával, mennyire mozditotta el6 a misz
sziós einlllény megismert!sét és ~egszeretését. 

Számra kevés gyűlésünk volt. Októberi missziósvasárnap utáni héten 
díszgyűlést rendeztünk. Illés t. a missziós lelkiségréU beszélt. Töhötöm t. a 
nagy hittérítő, Szolánói Szt. Ferencról tartott előadást. Halmos: :S:l az úr- c. 
zsoltárfeldolgozását énekelte az együttes. Negyedik számunkban Attilla t. sa
ját költeményét adta elő. Címe: Vággyal, Vérrel, Vízzel. . . Utolsó számban 
pedig Ubul t. rajzolta meg az igazi missziónárius képét. 

:S:vközi gyűléseinken Nesztor t. a hithirdetés szükségességét tárta fel, 
Töhötöm t. a missziós hivatást érző gimnázista önnevelési tanácsadóját olvasla 
fel, a harmadik gyűlésben pedig Buda t. a jávai bábjátékot ismertette. 

Eredményeink másik oldala sokkal nagyobb. Mintegy 60 drb. cikkel. 
fordítással, stb. mozdítottuk elő az Isten Dalosai munkáját. A fáradozásért és 
kedves megértésért az illetékes testvéreknek, Töhötöm, Konrád, Ubul, Anyos 
testvéreknek ezúttal is hálás köszönet. 

Szeretnők remélni, hogy idei munkálkodásunkkal is előbbre vittük Isten 
segítségével Anyaszentegyházunk szándékainak megvalósulását, érdekei, a misz-
sziók megismertetésében és megkedveltetésében. fr. Buda szak. vez. 

Az irodalmi szakosztály 1942/43. évi beszámolója. 

Az idén nyolc szakosztályi gyűlést tartottunk. Nagyobbrészt szépirodalmi 
művek és irodalomtörténeti tanulmányok kerültek fölolvasásra. Akadt rendi
történeti és az egyházművészetet érintő irás is. 

A gyűlések szereplöi: P. Vid: Német László a kisebbségben. Fr. Nesztor: 
Ararát hegyén; Egy porszem története; Költónkhöz; Húsvétra; Föltámadásra. 
P. Semjén: A zsoltározásról. Fr. Zalán: A 800 éves cisztercita rend. Fr. Szö
rény: A szenvedés hangja Sik Sándornál. Fr. Hetény: Vizsgálódások a "Cur 
Fratres non promoveant Ordinem Poenitentium" körül. Fr. Attila: Tükörben. 
(Vers.) 

Ezeken kivül a rendes gyűléseken és a különbözó díszgyűléseken is sze
repelt tObb, az irodalmi szakosztály tárgykörébe tartozó irás. 

fr. Attila szakosztályvezetö. 

&.ek-zene. 
Szeretett Tartományfőnök Atyánk nagylelkű adományaiból lelkes buz

dítása mellett folytatta a Főiskola megkezdett munkáját. A csend ölén, a kórus 
magányában száll az énekünk az ég felé. 

Templomi ének. - Rendi ünnepeink, ünnepélyes szentmiséink, a vasár
r.api ll-es szentmisék alkotják az énekes munka gerincét. A Graduale, Cantuale 
és gyűjteményeink legszebbjei sorra kerülnek mind egy év körforgása alatt. S 
az új elgondolások új színeket szónek müsorunk menetébe. 

Cecilia Kórusunk. - A merészebb kezdések melegágya ez a kis csaDat. 
Ha az idő kevés, ha a munka nehéz, ez a kis csapat tör elő az élre. ünnepé
lyeink során a Cecilia Kórus tűzte müsorára Szent Ferenc Atyánk ünnepén 
P Polikárp Atyánk: Regina Coelijét, Halmos: Fényt hagyni, márc. 15-én Pon
grácz Z.: Rákóczi kesergöjét, Halmos: Ha kimegyek, a III. rendi díszgyűlésen: 
Paesztrina két könnyed kórusát: Jöjj el Szentlélek és Tua Jesu. úgyszintén a 
Cecilia Kórus mutatta be Bartók Bánat és Kodály Villő kórusát. 
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Nyilvános aze7'epléseink. - Szent Ferenc Atyánk ünnepére a rádió
közvetftést énekünk zsongása vette körü. Faleonara: Salve Sancte, gregorián, 
Palesztrina, Lassus motettái és Halmos Naphimnusza szerepelt mGsorunkon. 

Duns Scotus napjára és dec. 8-ára ének és zenekarunk fáradságos mun
kával készült föl. Músorunk "nagy darabjai" ez évben: Kodály: Semmit ne 
bánkódjál zsoltár-kórusa, Bartók: Levél az otthoniakhOz és Handel: Jöjj bP.ke ... 
kett6se volt, a zenekar részéről pedig Gárdonyi Magyar Szvitje. 

A 60 éves Főegyházi ~nekkar jubileumi hangversenyén egy gregorián 
Allelujával, Szent Cecilia himnusszal és Mozart: Csalogány az erdőn kánonjá
val szerepeltünk. 

A honvéd kívánsághangverseny kacagó közönségét a Semmit ne bán
kódjál zsoltárral és Uram mérlegre ne tedd c. szavalókórusunkkal komoritot
tuk el egy pár percre. 

A Szent Bertalan-egyház ünnepi egyházzenei-biingversenyén a gregorián 
Christus factus est, Nanini Stabat Mater és Ravanello Ecce vidimus respanso
riurnát adtuk elő. 

Etnografia Pastoralis - gyakorlataink közben az egyházi énekról és a 
népdalról sem feledkezünk meg. A búcsúkkor, falujárásunk során énekekre is 
bukkanunk. Gyűjtésünk egy pár szép darabját vezetőnk P. dr. Dám Inte t !Ol. 
tanár népiségről szóló előadásában adtuk elő: Kánai vedrek, a kánai mennyegző. 
rédei köszöntő és Kodály mátrai gyűjtéséből a Gergely-járást. 

P. dr. Zentai Marcellin lektor atyánk ezidén is elhozta az e~~mi iskola 
kis apróságait és zengett karácsonykor, első szentáldozásra a k;._ földi menny
ország, ahogy a város emlegeti "Gyöngyös kedvenceinek" kr:·usa. 

Kodály Z. az ünnepelt Mester megígérte Főiskolár.~nak látogatását. Az 
ősz barátja szeretettel fölfigyelt gyöngyösi hitoktatásunk elmés kezdeménye
zésére. Sajnáljuk, hogy nem köszönthettük körünkben, azonban várjuk ~s re
méljük, hogy öt, akit annyira ismerünk, egyszer már körünkben is látni fog
juk .. Jövőre! 

Szentelésünk - áhítatos készülete alatt a délutáni csendben minden 
Szentlélekről szóló ének sorra került. lgy érzi meg a klerikátus. mit jelent ne
künk az ,,Alkotó Lélek" sugalmas ajkunk ihlete . . . - Szentelésünk napján a 
hívogató ébresztő "Az úr napja ez Caldara kánonja volt. Szentmisén pedig 
a csodaszép ú adj nékünk Jézus békét . . . aztán egy Ferenc-ének és egy új 
kispapi ének szerepelt. 

.Bánatunk: - A Zenekar munkája elé óriás akadályok meredeznek. A 
távozok után egy hely-két hely . . . mindíg üresen marad. A tavalyi emlékek 
biztatására remélünk mégis, Szent Ferenc fiainak nem idegen a hegedű s -lesz 
utánpótlás. ' 

Hálás szívvel - gondolunk mégegyszer Főtisztelendő P. Provinciálisra 
aki mindíg szeretettel érdeklődik, áldozattal segít daloló, énekes testvérein. __: 
Magszter atyánk csendesen, szótlanul dolgozik: művészlemezeink, zenei köny
veink, rádiónk beszerzője, gondozója szeretett Főatyánk után. Hálásan kö
szönjük kedves figyelmét. - Hasonlóképen jótevőink legelsöi P. Ince lektor 
aty~~k és eddigi énektanárunk P. Alajos, aki tanulmányai között is talál időt 
n-:~~nk, érd~klődik, törődik velünk. Főiskolánk ifjúsága alázatos lélekkel kö
s~om, hogy enek-zene terén is nyugodtan szinesítheti életét. ·A Szent Cecilia 
h1mnusz szavával könyörgünk: 

Hajlitsd hozzánk ö irgalmát, 
Hogy Néki mondhassunk harmóniát! 

P. Semjén. 
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Máreius 8-in. Sok élvezettel hallgatjuk P. Kiss Szaléz előadását a mai 

Amerikáról. Egészen meglepő és érdekes az a ,.más világ", amely az ,.lmre
föld"-ön tárul elénk. Nagyvonalúság minden téren. S nem vétünk az igaz
ság ellen, ha azt mondjuk: nagyvonalúság a katolikus vaLlás követőiben is. -
A nagy dolgok után kisebbek jöttek sorba. Különös érdeklődéssei hallgattuk 
persze Debrecen papjától a debreceni élményeket. 

Márc. 15-én mi is diszgyűléssei adóztunk a magyar szabadság eszméének. 
Azonban ünneplésünk nem szóvirágok csokrozásában állott. Leszálltunk a 
mélyre, az alapra, oda, ahol a magyarság szíve még mindíg életerösen dobban: 
a néphez. Népiségi díszgyűlést tartottunk. Megindulásui Kodály: Garibaldi-ját 
és Pongrácz Kuruc siralmasát énekelte el a Szent Cecilia kar. Aurél t. elő
adása következett ezután: Mi a népiség? eimmel. Majd Attila t. szavalta el mély 
átéléssel Juhász Gyulának két költeményét: a ,.Tápai lakzi"-t és a ,.Tápai 
Krisztus"-t. Ezt .)tövetöen egy felolvasást hallgattunk meg Anyos t. tollából; 
címe: A népiség sodrában. A komoly értekezést az énekkar két müsorszáma 
váltotta fel: Kodály: Az éjszaka de szomorút álmodtam - és Halmos: Ha 
kimegyek a nagy orosz harctérre. Majd Platón testvérünk. Markó c. hangula
tos, népies novelláját olvasta fel. A gyűlés végén Ince lektor atyánk - a 
népiségi munka lelke - pár szót intéz az Iskola tagjaihoz. Örül a munkának. 
Gratulál hozzá. Hozzászólásának végén aztán mindannyian egy szívvel imád
kozunk ezért az áldott népért: "lsten áldd meg a magyart!" 

Apr. 2. Recollectiós nap. Elmélkedünk. A legszilárdabb keret: a szabá
lyok szerinti élet. 

Apr. 15. A harmadikrendi pályázatok beadási ideje. Futnak be költe
mények, fogadalmi szentbeszédek és ismertető előadások. Az eredményt -
később. 

Apr. 18. A felsővárosi templomban sokáig gyönyörködhetünk Szalay or
gonamüvész játékában. De nemcsak hallgatói vagyunk a zenének-éneknek. ha
nem közvetitói is, mert az Erzsébet-templom megújítására rendezett hangver
senyen mi is három számmal szerepelünk. l. Christus factus est . . . gregorián 
dallamra. 2. Nanini: Stabat Mater ... és 3. Ravanello: Ecce vidimus eum. 

Apr. 24. Nagyszombat. Két körmenet egy délután. Az egyik feketében, a 
másik diadalmas aranyban. Először Teschler Béla plébános holtestét kisértük 
temetőbe s utána nemsokára a feltámadt Üdvözítő szobrát hordoztuk végig 
Gyöngyös utcáin. S énekeltük: ,.Feltámadt Krisztus ... " Krisztus feltámadt ... 
Teschler Béla is feltámadt. 

Apr. 25. Húsvét. - Mindenképpen ragyogó nap. A diadalmas Jézus ün
nepe. Föltámadásának győzelmével bizonyitotta be Udvözitőnk, hogy O nem
csak a mo~olygó és síró emberek fölött, de a porladó testek fölött is úr. Most, 
mikor pillanatok alatt talán ezrek lépnek át a halál hidján Teremtőjükhöz, 
mennyire kell, hogy átérezzük: Jézus meg tudott halni értünk, de fel is tudott 
támadni, hogy kiolthatatlanul táplálja bennünk a halhatatlanság hitének mé
csesét. 

Apr. 27. Népiségi kiszállás többeknek Gyöngyöspatára. Egész nap künn 
a falun, a nép között. Kutatjuk a falusi nép sokszázados kincseit. 

Május 1. A legszebb hónap hajnalán, vagy inkább pár órával később 
köszöntöttük névnapos lektor atyánkat: P. Zsigmondot. Köszöntésünk - a bá
natos körűlmények miatt - Zsigmond atya kedves édesanyját gyászolja -
nem volt hangos, de annál bensőségesebb. Két vendégatya: P. Salvator és P. 
Pelbárt velünk együtt kérték az Istent, hogy még nagyon sokáig éltesse lektor 
atyánkat. 

MiJ. l. Harmadikrendi diszgyűlés. Vendégeink is vannak. P. Magiszteren 
kívül itt van P. özséb és P. Ince. :S:rdekes előadások keretében mindketten el
mondják gondolataikat és személyes tapasztalataikat, amik Szent Fenmc 
Atyánk eme hatalmas alkotásával összefüggnek. Egyebekben is tartalmas a mtl
sor: A műsor első száma Palestrina: Jöjj el Szentlélekl - énekelte a Főiskola 
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Szent Cecilia kórusa. 2. Semjén t. megnyitója. 3. Főtisztelendő P. Ince lektor 
atya előadása. 4. Géza t. előadása a korszerű harmadikrendrőL 5. Kocsárd t. 
szavalja Dsida Jenő Templomablak c. költeményét. 6. Csaba t. előadása: Mi
kor, kinek, miről beszéljünk? 7. P. özséb lektor atya hozzászólása. 8. Pa;lestrina: 
Tua Jesu ... A Cecilia-kórus előadásábari. Végén komoly és nagyszámu hozzá
szólás. 

Máj. 7. Meditaciónk tárgya: A Iiliomos, máriás papi lélek. 
MáJ. 12. A központ újabb körlevelét hozta a posta. Kispapegység-kis

paptábor. Erről gondolkozik most minden magyar kispap. Mi is - mind
annyian. 

Máj. 16. Lám! Hamarább eljutottunk Máriabesnyőre, semmint gondoltuk 
volna. Igaz, nem a kispap táborba indult négy szerpap testvérünk. Oda még 
kissé korán lenne ... Elmentek kisegíteni olyan testvéri érzéssel, amily-ennel 
csak Szent Ferenc gyermekei lehetnek eltelve egymás iránt. 

Máj. 19-én az új Egyházjogi Törvénykönyv megjelenésének negyedszá
zados jubileuma alkalmából ünnepélyt rendeztünk. ünnepélyünkön Lucius 
lektor atya elnökölt. Zoltán t. felolvasása indította meg a műsort. Ha nem 
lett volna éppen "jogi" a dolgomt tárgya, talán bennünket is megindított volna 
- stílusasságával ü Cím: Hogyan jött létre az új E. T.? Aztán egy jelesen ben
nünket érdeklő kérdést tárgyalt meg előttünk Szörény t.: Szemelvények az E. 
T. ferences forrásaibóL A klasszikus fogalmazású és kemény logikájú dolgoza
tot Kornél t. kedélyesebb hangú írása váltotta fel, egy nagyon is részletkérdés: 
Sub - illetve obreptio a leiratokban. Semjén t. szólt ezután hozzánk az E. T. 
magyarra fordításának lehetőségeiről. Több meglátását közölte itt velünk. űn
nepélyünk végén Lucius atyánk tartotta meg még előadását a jogtanítás prob
lémájáról. A gyorsan pergő müsorszámokat özséb, Zsigmond és Ince atyák is 
velünk együtt hallgatták végig. 

Máj. 22. Vége a tanításnak! Azonban nincs vége a tanulásnak. Sőt! De 
hol kezdjük hát a tanulást? Lám, a jó lektor atyá:. gondoskodtak erről is és 
a második szemeszter vizsgáinak rendjét a következökben állapították meg. Az 
V. éveseknek máj. 24-én Morális-Pasztoralis; máj. 28-án Szentírás; jún. l-én 
Dogmatica Specialis; jún. 5-én pedig Jus Canonicum. 

A IV. éveseknek máj. 28-29-én Dogmatica Specialis - Elequentia; jún. 
4-5-én Szentírás; jún. 10-11-én Jus Canonicum, jún. 18-19-én pedig Mor3lis. 

A III. éveseknek máj. 28-29-én Dogmatica Speciális - Elequentia, jún. 
4-5-én Szentírás - Ars Sacra; jún. 10-11-én De principiis, jún. 18-19-én 
pedig Historica Ecclesiastica - Patrologia. 

Az l. és II. éveseknek máj. 28-29-én Cosmologia - Psichologia; jún. 
4-5-én Historia Philosophiae - Sociologia; jún. 10-11-én Dogmatica Funda
mentalis, jún. 18-19-én pedig Theoladieia és Biologia. 

A munka vár, panaszra nincs okunk. 
MáJ. 26. tnekelünk a Kultúrházban. A Karitász-hölgyek számára rende

zett előadássorozat utolsó estélye van. P. Ince beszél népünk vallási öröksé
geiről, s mi ezekből néhány gyöngyszemet megcsillogtatunk hallgatóságunk 
előtt. Régi betlehemesjátékok, vallásos összejövetelek énekeit, köszöntőket da
Jolunk el. Célunk: a nép gazdag műveltségének kibontása és megszerettetése. 
Múveltség, vallásosság - egy. A hallgatók sorában nagy örömmel vettük észre 
rendünk nagy barátját, Pfeiffer kanonok urat is. aki az előadás után érdeklő
déssei hallgatta meg beszámolónkat egy-egy falukutató-kiszállásunkról. 

MáJ. 31. A betegeskedő Prépost úr helyett most Házfőnök atyánk hall
gatta meg a szentelendők hol talpra, hol nem egészen talpraesett válaszait. 
Azonban így kettőzött komolysággal ment minden, mert ha nemesebb értelem
ben vesszük, itt is áll: .,Inimici (jobbanmondva "critici") hominis domestici 
ejus." 

Jún. 5. A vizsgai előkészületek feszültségében a feloldódás kellemességé
vel hatott Tartományfőnök atyánk megjelenése. Nagy érdeklődéssei és még 
több megértéssel hallgatta válaszainkat Szentírásból, Müvészettörténetből, Böl
cselettörténetböl, Szociológíából, no meg Jogból. 

Jún. 7-én vonul el tizenegy testvérünk a lelkigyakorlat magányába hogy 
elmélkedjék a papi hatalomról, de azután a pap nagy kötelességeiről 'is. A 
szentelendők számára P. Aladár házfőnök atya tartotta az életszerű de mind-
mellett mély meditatiokat. ' 

Jún. 13. Reggel nem a megszakott kopogásra ébredtünk Valakik énekel
ték: Az úr napja ez! - a Szentlélekistené. S a tizenegy emberi léleké, akikre 
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nemsokára rászáll majd a Lélek, hogy rájuk csókolja a papság letörölhetetlen 
csókját. 8 óra előtt érkezik hozzánk P. Uzdóczy-Zadravecz István kegyelmes 
püspök atyánk, hogy tizenegy kisapostól tudományokkal és papi szellemmel 
megtöltött fejére rátegye a papság koronáját. Ok is pünkösdkor kapják hát a 
Szentlelket. S nem is sokkal később, mint "bora diei tertia." A boldog szem
lélöknek talán az a perc volt a legmeghatóbb, amikor a szentmise végén az 
ifjú papok egyszerre megáldották szentelö püspöküket. Félkürben állt!ik ott 
az új papok: P. Valér, P. Jakab, P. Csaba, P. Semjén, P. Gellért, P. Ignác. 
P. Béda, P. Oktáv, P. Jusztus, P. Illés és P. Atanáz. 

Tartományfőnök Atyánk is boldogan szemlélte legfiatalabb papgy~rme
keit. A szentmise gyönyörű bezárója volt Püspök Atyánk szentbeszéde. Meg
rázó szavakkal és erővel festette új papjai elé a ránk szakadható mártiridőket. 
- S mennyire szép, hogy mindez kedves szentünk: Szent Antal ünnepén történt! 

Jún. J.l. A boldog szülők már várják haza papfiúkat, mosolygos arccal. 
virágos oltárral. Dobogó szíveket röpítenek tova a fekete vonatok a"z ország 
minden részébe: P. Valért Kisbodolyára (szónok P. Ince, jún. 20.), P. Jakabot 
Kecskemétre (szónok P. Bernát, kézvezető P. Sándor, jún. 14.), P. Csabát Lu
dányba (szónok P. Szaléz, jún. 14.), P. Semjént Dévaványára (szónok P. Zsig- . 
mond, jún. 20.), P. Gellértet Kecskemétre (szónok P. Konstantin, kézvezető P. 
Bernát, jún. 20.), P. Ignácot Miskolcra (szónok P. Magiszter, jún. 14.), P. Bédát 
Budapestre (kézvezető P. Provinciális, jún. 14.), P. Oktávot Kecskemétre (szó
nok P. özséb, jún. 20.), P. Jusztuszt Peresztegre (P. Magiszter, jún. 29.), P. 
Illést Sárospatakra (kézvezető P. Anaklét, jún. 27.) és P. Atanázt Salgóbá
nyára (kézvezető P. Marián, szónok P. Albert, jún. 20.). 

Azután megfordulnak a vonatok. Mintha visszafelé lassabban jönném>lc. 
Először azt gondolja az ember: a háború oka ennek is. Pedig dehogy ... 

Jún. 27-én érkezett hozzánk Sándor Vitái Vizitátor Generális Atya, hogy 
szerető, de mindamellett szigorú atyai kézzel tárja föl maga előtt Szent Ferenc 
Atyánk gyöngyösi gyermekeinek lelkét. Hivatalos, de nagyrabecsüléssei meg
t "ltött fogadtatás után öt napot töltött vizi tá tor atyánk ebben a legnépesebb 
.!árdában s közben persze figyelemmel meghallgatta azt is, hogy mi minden 
mondanivalója lehet egy kapisztrános kisbarátnak. önzetlen munkáját fordit!:a 
a jó Isten fölfelé lendülő rendtartományunk javára! 

Ma az egész rendtartomány ünnepel. Atyjáért imádkozik. Atyjáért, 
aki minden erejével és tuodásával tartományunk fölvirágoztatásán munkál
kodik. Tartsa meg a jó Isten még sok esztendőn keresztül jó Atyánkat ebben 
az erőben és szellemi frisseségben! 

Jún. 29. Mindenképen nagyszeru időben, az apostolfejedelmek ünnepének 
délutánján vonult át városunkon egyházmegyénk új Főpásztora, dr. Czapik 
Gyula egri ~rsek úr. Budapest felől jött autóján s Eger felé tartott, hogy 
elfoglalja magasztos, de felelősségteljes örtállását. Térdenállva vettük áldás~t 
s boldogan zártuk szívünkbe barátságos mosolyát. 

Júl. l. Albert és Ubul testvérünk kora hajnalban indult el Debrecenbe 
- lelkükben a ferencesek hagyományos hazaszeretetével, hogy mint lelkész
tanfolyamisták szalgálják a Legfőbb Hadurat. 

Júl. 7-1. Bálint Sándor egyetemi magántanár három előadás keretében 
foglalkozott a kérdéssel: milyen ferences nyomok fedezhetők föl a katolikus 
népi szokásokban. Olyan jól esett hallani egyik kijelentését: úgy látom, valami 
isteni opportunizmus volt mindig a magyar franciskánusokban, hogy minden 
időben épen a legmegfelelöbb kultuszt tudják kitermelni. - Köszönjük sok 
megvilágítását Kutatunk és - Isten segitségével - épitünk tovább azon az 
úton, amelyet Tanár úr vont meg számunkra. 

Júl. 14. Legelső egésznapos kigyaloglás a Mátrába. Ragyogóan tiszta idő! 
Lektor atyáink közül is többen itt künn vannak velünk. Mindenütt mosolygós 
arcok! Jó idő, jó étvágy, Mi kell még? Ennivaló? -Az is van. 

Júl. 21. ~ljen az új Provinciális! Rendtartományunk bizalma ismét Pál 
atya felé fordult. A személy nem új, de új az erő, új a nekilendülés. Kérjük, 
gondoljon ránk ezentúl is szeretettel! Viszonzásképpen mi majd imáinkkal se
gítjük Főatyánkat a rábízott lelkek irányításában. ·Hogy, mint eddig, ferences 
szivével, derűs lelkével, nagy tudásával emelje, virágoztassa Provinciánkat, 
amelynek élére a Gondviselés állitotta Ot! 

Júl. 28. Mindenkinek csak egy névnapja van. Többször egy azonban már 



nem egy! Ma is névnapolunk. Két atyánkat is ünnepeljük. Akos atyát, lpz. 
csak távolból, Ince atyát itt a körünkben: de a szivünkben egyformán meleg 
érzéssel kivánunk mindkettójüknek hosszú és boldog életet! 

Aq. Z--1. Kispaptábor Máriabesnyőn. Magasabban fekvő okok miatt nem 
\·ehettünk részt rajta; csak az imában tudunk összeforrni táborozó testvéreink
kel. 

, Auc. 11. Ma választottuk az önképzőkör tisztikarát: ifjúsági elnök Konrád 
t., titkára Töhötöm t., jegyző fr. Aurél, az elméleti szakosztály vezetője Szö
rény, a gyakorlatié Zoltán, az irodalmié Komél, a missziósé pedig Ubul t. lett. 
H&rmadikrendi ügyvivő: fr. Anyos. Háznagy Ubul, szárnysegéde Zalán t.- Ma
giszter atyánk lelkesitő szavai zárták a választást. 

Auc. 16-21. Kellemes hat napot töltöttünk a szentkúti Szűzanyánál. Esti 
karének a Lurdi barlangnál ... A hegytetőn kivilágitott hatalmas kereszt ... 
Vacsora és móka a szabadban ... Sok kedves emlék. Sok köszönet Pongrác atyá-
nak! - Közben 

Aq. 19-én elvonatkáztunk Salgótarjánba. Ezúttal is hálásan gondolunk 
Krizánt atya valóban atyai fogadására. Mi is végigvonultunk azon az úton, 
amelyen sok évvel ezelőtt Petőfi haladt az öt megihlető Salgó felé. A magy~u· 
táJakhoz szokott szemeknek rendkivül szép kilátás nyilik innen. 

Aug. 23. Délelőtt Requiem-et énekeltünk, d. u. pedig eltemettük Bariska 
Mihályt, az alsóvárosi egyházközség volt jámbor igazgatóját. Mintha a ragyogó 
nyári délután is arra figyelmeztetett volna bennünket, hogy a halál nem rotha
dás kezdete az ember számára, hanem napfölkelte egy másik, előttünk titok
zatos világban. 

Aug. 24-25. NaDtakaritás. - Mundus homo is munda domo. 
Aug. 25. Szaporodunk. Jönnek az exnoviciusok. Tiszta klerikatussal és. 

meleg öleléssel fogadtuk Bánk, Kökénd, Vászoly és Ocsád testvérünket. 
Szeptember 2. Szép élet a katonaélet. Am a messzeség még csak jobban 

megszépitheti. Ezért szerelt le két katonánk: Albert és Ubul t. és öltötte fel is
mét a Szentlélek katonáinak uniformisát. 

Szept. 6. A különben áldásos eső miatt a kirándulás elmaradt. Helyette 
d. u. rádiós uzsonna. Melyhez hasonló jókat kíván 

fT. Komél krónikás. 



(\ .. 
·: ... •·. 

.·. . ·:._) :: 
~-. / 

~ ~--- .. 

. ' 
.·. 

,. 
-.. - .. . .. 

TA.aTA.LeBa 
K6a6niG. ---------- 33 
Fr. Tarara Aur61: A p6P8141 törNnelmi Je)eniWp.- 34 
Fr. Maroaúki Zolt6n: A p6p6k hazánk"'-- - 39 
P. Gyulai 0168: A azenveda 611elme 6a 6rl6ke. - 43 
P. Be.lua B6cla: A .bibliú ember•. - - 51 
Fr. Somo.,v6ri Hei6DJ: A Harmadik Rend6d. - 54 
Fr. S6a Ányos: A n6pJ86tr aodr6ben. - - - 57 
P. Sue6nyi SemJ6n: Mi a llL Rend? - - - 62 
Fr. Schaub Szeralin: Az önm~ lerencea C80CI6ja. 85 
Fr. Simon Platon: M6rk6 (novella).- - - - - - 69 
.leudkönyyi beez6mol6 Fr. Maroea6ki Zolt6n.- - - 72 

Az elm61eti aakc.zt6ly bea6moi6Ja Fr. Súnl6 Konr6cl. - 73 
A IYakorlati aaakoat61y .",_moi6Ja P. 8aJua B6da. 74 
A miaaióe aakoa161Y beez6mo16Ja Fr. P61oe Buda- - 75 
Az irodalmi aakoezWy bea6mol6ja Fr. K6c:z6n Alida. 75 
~-zene P. Sul6nyi SemJ6n. 75 

metGnkbQ Fr. Kiu Kom61. ~ · - - - - - - TI 

• 

Oaazeuolt fr6eaztalá a munka? 
Sok az fmivalóla? 
K6nnyftee munká;4t 6a veayen 

....... ,._.....,. ... ".., "..,..,l 
•flvllll' ............ l ............ 1 

....... .,..Jetot: 

VaJela Z.l-&611.-•uef 
.................. k ............ 

~ Klapka-u. 3/a. Tel.: 142-103 ...... ,." .., .......... .. , 

,.· · ... ··, -~4 . . 
7 • ,~.~-

< ''.··~~-; :_; 
~ ... .1- ·~ _..,:~. ~ 

_..; .... 

.. 
.:: ( 

' ...•.. 

';/:~ .... ,· 
---~ ..... . ~ · . 


	HU_b1_FM3-8316_01288_2R
	HU_b1_FM3-8316_01289_2R
	HU_b1_FM3-8316_01290_1L
	HU_b1_FM3-8316_01290_2R
	HU_b1_FM3-8316_01291_1L
	HU_b1_FM3-8316_01291_2R
	HU_b1_FM3-8316_01292_1L
	HU_b1_FM3-8316_01292_2R
	HU_b1_FM3-8316_01293_1L
	HU_b1_FM3-8316_01293_2R
	HU_b1_FM3-8316_01294_1L
	HU_b1_FM3-8316_01294_2R
	HU_b1_FM3-8316_01295_1L
	HU_b1_FM3-8316_01295_2R
	HU_b1_FM3-8316_01296_1L
	HU_b1_FM3-8316_01296_2R
	HU_b1_FM3-8316_01297_1L
	HU_b1_FM3-8316_01297_2R
	HU_b1_FM3-8316_01298_1L
	HU_b1_FM3-8316_01298_2R
	HU_b1_FM3-8316_01299_1L
	HU_b1_FM3-8316_01299_2R
	HU_b1_FM3-8316_01300_1L
	HU_b1_FM3-8316_01300_2R
	HU_b1_FM3-8316_01301_1L
	HU_b1_FM3-8316_01301_2R
	HU_b1_FM3-8316_01302_1L
	HU_b1_FM3-8316_01302_2R
	HU_b1_FM3-8316_01303_1L
	HU_b1_FM3-8316_01303_2R
	HU_b1_FM3-8316_01304_1L
	HU_b1_FM3-8316_01304_2R
	HU_b1_FM3-8316_01305_1L
	HU_b1_FM3-8316_01305_2R
	HU_b1_FM3-8316_01306_1L
	HU_b1_FM3-8316_01306_2R
	HU_b1_FM3-8316_01307_1L
	HU_b1_FM3-8316_01307_2R
	HU_b1_FM3-8316_01308_1L
	HU_b1_FM3-8316_01308_2R
	HU_b1_FM3-8316_01309_1L
	HU_b1_FM3-8316_01309_2R
	HU_b1_FM3-8316_01310_1L
	HU_b1_FM3-8316_01310_2R
	HU_b1_FM3-8316_01311_1L
	HU_b1_FM3-8316_01311_2R
	HU_b1_FM3-8316_01312_1L
	HU_b1_FM3-8316_01312_2R
	HU_b1_FM3-8316_01313_1L
	HU_b1_FM3-8316_01313_2R

