
II. évf. 2. szám 1918. március 15.

HANGOK HAZULRÓL
(A pécsi szeminárium katona-kispapjainak.)

Késiről gyanánt.

Örömhír köszöntött be hozzánk a minap. 
A püspök Úr további intézkedés céljából le- 
küldte a szemináriumi elöljárósághoz azt a 
miniszteri rendeletet, mely azon főiskolai 
hallgatóknak, akik 2 éve szolgálnak s ebből 
6 hónapot a fronton töltöttek, módot ad "arra, 
hogy 12 héten át tanulmányaiknak élhesse
nek s ezen idő alatt egy félévet elvégezzenek. 
A világi fakultások hallgatói 2 turnusban 
(márc. és jul. 1-től kezdődőleg), a hittudo- 
mányhallgatók azonban csak egyszer, márc. 
1-től számítva kaphatják meg a szabadságot.

Rögtön összeolvastuk, kik jöhetnek számba 
a mieink közül, kik juthatnak az esetleges 
szabadsághoz. Ezek: Kő Antal, Köcski Sán
dor, Effinger György, Erdélyi Gyula, Szám 
József, Radicsev József, Dorsits György, 
összesen 7. Nem egészen 2 éve szolgálnak: 
Heckenberger János, Márkus János, Tornyos 
József, Keller József, Báter Géza, Mosonyi 
János, Petrovich Ede, Drescher József, ösz- 
szesen 8.

Értesítettük rögtön a dologról az érdekel
teket, hogy amennyiben a  kérdéses rendelet
ről eddig tudomást nem szerezhettek volna, 
megtehessék a szükséges lépéseket. És pedig 
irtunk nemcsak annak a hétnek, akiknél min
den kellék megvan a szabadság igénybevéte
lére, hanem azoknak is, akiknél kevés idő 
hiányzik a 2 évből. Ez a körlevél ment széjjel:

A szemináriumi elöljáróság megbízásából írom c 
sorokat. Távolléte alatt velem állott összeköttetés
ben, nekem jutott azért a szerencse, hogy a követ
kezőket közöljem:

A honvédelmi miniszternek f. évi jan. 7-én 752. 
elnJB. szám alatt kel rendeleté lehetővé teszi, hogy 
a főiskolai hallgatók közül azok, akik legalább 2 éve 
teljesítenek katonai szolgálatot és ebből az időből 
legalább félévet a fronton töltöttek, március 1-től 
kezdődőieg 12 hetet a főiskolákon töltsenek s ez idő 
alatt egy félévet hallgassanak. A kispapokra is áll ez 
az intézkedés, akik eszerint 12 hétre szabadságot 
kaphatnak s ezen idő alatt theolőgiai tanulmányokkal 
foglalkozhatnak.

Azt hiszem, tudomására jutott már c dolog. Ha nem, 
C sorokból vegye tudomásul s parancsnokságánál

tegye meg a szükséges lépéseket, hogy a szabadságot 
megnyerhesse.

Azt hiszem, minden kispap katonának örömtől dob
ban meg a szive ennek hallatára? 12 hetet újból mint 
kispap élhet át. Magára öltheti a régóta nélkülözött 
kék reverendát, a szeminárium csendjében élhet me
gint hivatásának, s készülhet jövendő pályájára.

Mi itthon a legnagyobb örömmel vettünk tudomást 
c hírről s felkínáljuk az érdekelteknek az alkalmat, 
hogy közénk visszatérve, egy időre megint a szemi
náriumba vonulva tanulhasson, s behozhassa egyelőre 
egy részét annak, amit a katonáskodás folytán időben 
elveszített.

Az érdekeltek egyikere-másikára nézve talán kri
tikus időpont lesz ez.mcrt ha hivatását illetőleg inga
dozott, most határoznia kell, hogy mire szánja magát. 
Most fog eldőlni, hogy a hivatásban való megőrzést 
célzó itthoni munkáltak mi volt a hatása. Ha az inga
dozók közé tartozik On is kedves Testvér, imádkoz
zék előbb buzgón, tekintsen leikébe, gondoljon a 
múltra, a szemináriumi kápolnára s ehhez képest ha
tározzon. A mi jmáink is segíteni iogják e döntő elha
tározásban, f n h i s z e m  különben, hogy nem olyan 
sok tanakodásra lesz itt szükség. Ahogy ismerem, 
ahogy leveleiből kiveszem, tisztában van magával. 
A sok hányattatás, az élet, melyet megismert, már 
régóta megerősítették hivatásában, a nagy célok és 
eszmék szolgálatára való elszántságában s ön öröm
mel ragadja meg az alkalmat, hogy visszatérjen. Isten 
hozza! Szeretettel várjuk.

Útja valószínűleg haza viszi először, magával 
hozza régi reverendáját s igy siet vissza az egyik anya 
ölelő karjai közül a másikéiba, a szemináriumba. Már
cius legelején megkezdődik a kurzus, a boldog sze
mináriumi élet. Az első 8 nap alatt jelentkezni kell a 
katonai parancsnokságnál a főiskolai igazgatóság 
bizonyítványával, hogy csakugyan részt vesz a tan
folyamon, azért sietni kell.

A hosszú katonáskodás után a szellemi foglalkozás
nak, a lelki életnek, boldog hetei lesznek ezek.

Biztosan számítunk megjelenésére.
Mi lett a felszólítás eredménye?
Az első hét közül, akiknél mindet* 

megvolt arra, hogy a szabadságot etayerlihv 
megjött egy: Radicsev József.

A nem egészen 2 éve szolgálók közül meg
kapta a szabadságot Heckenberger János,
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aki valamivel előbb vonult be a többinél, és 
igy megjöttek összesen ketten.

A z  első csoportból a többi eddig még nem 
is irt Erdélyit kivéve, akit az olasz frontról 
áthelyeztek Galíciába s útközben irt egy la
pot. A levél, mely innen mént neki, ilyenfor
mán elkerülte őt s úgy látszik tudomást sem 
szerzett a dologról Köcski, Effinger egyálta
lában ritkán Írtak, újabban Dorsits teljesen 
elnémult, de mi van Kő Antallal és Szám Jó
zseffel? Főleg a legutóbbira biztosan számí
tottunk.

A  m ásik csoportbeliek  sza b a d sá g o lá sá t  k e z 
dettő l iogva  nem  igen  rem éltük. K e ller  és  
D resch er  nagy  sajná lkozássa l  Írták is, hogy  
nem  kapnak szabadságot,  r e tro v ich  m indent  
m eg k isc ie it ,  e e  siker nélkül. B átcr , M osonyi,  
T orn yos')  m ég sem m it sem  Írtak. M árxus a  
szem inurium bóí va ló  k ilépését  jelentette.")

E z f.enat a le iszó i i tá s  eredm énye, k é n y e s 
nek nem  m ondható. bőt imáink, vagya .uk ,  
sok-sok fáradozásunk  kudarcáról is b e s z e l 
hetnénk talán.' L e m  tcsszim . A  jo Isten  k e 
zébe  h e ly ezzü k  ezen  ügyünket is. ál ekünk az  
a dolgunk, hogy m egtegyü k  a m agunkét, az  
ered m én y i uz ur a a ja  vagy ta g a d ja  meg, 
amint az ő szen t  r ö ls é g é n e k  tetszik .

K ev esen  jótick  meg, de  annál inkább örü l
tünk nekik. A  nap legnagyobb szenzác ió ja  
volt, mikor a katonaruhás testvérek  m eg je 
len tek  az aszta lná l,  a kápolnában, M ost már 
a hadnagyi, i i ie tve  zász lós i  uniform is h e ly e tt  
reverenciában vannak  s úgy v égezn ek  m indent  
a többivel, mint m ielőtt  e lm entek . Azt hi
szem, igazi szivbeli b o ld ogságot érezn ek  a 
lölött, hogy végre megint, „itthon ’, a nekik  
való légkörben, környezetűén  cs  iog la lk ozás-  
ban lehetnek. Ls ezt az örömöt m ég a latin  
szavak  sem rontják cl, nabár néha nem  kisebb  
d olog  ezekkel m egküzdeni,  mint akár az 
orosszal.

A b b an  a rem ényben  ringatjuk magunkat,  
hogy  ha n t la lá n tá n  tovább is h úzódnék  a  
háború —  ne adja  Isten — , és  m ég egy  i lyen  
kurzus tartására kerü lne  a sor, többen je 
lennének  meg. És a m ostani s ikerte lenség  e l 
lenére  is tovább dolgoz ik  e kis lap a jövő  
érdekében  s le lk etck , m eg h ivatástok  javára, 
k e d v e s  k aten a-k ispap ok , k iket v a la m en n y i
teke t  szeretette l  k ö szö n t

a szeminárium.

©
Három év után . . .

Kedves Testvér!
M ég o ly  é lén k en  csengenek  a fü lem ben e 

szavak: „Isten  v e le d  fiam! B ízzá l és  remélj, *)

a jó Isten nem hagyja el övéit!" Amint tu
dod, ezeket mondta nekem a jó páter, ami
kor három évvel ezelőtt egyik szép májusi 
délutánon búcsúztam az alma matertől s be
vonultam katonának.

Itt kellett hagyni a kedves szemináriumot, 
ahol eddigi életem legszebb napjait töltöttem 
el, itt benneteket, a sok jó testvért, akik kö
zött oly jól éreztem magam. A bizonytalan
ság beláthatatlan mélysége előtt álltam. Egy 
uj, teljesen idegen s az eddigivel homlok
egyenest ellenkező környezet várt reám, ahol 
mindent lát, mindent hall az ember, csak 
olyat nem, amit a klerikusi lélek megszívlel
hetne, amin épülhetne, ami némileg kár
p óto lná  azért, amit kényszerből volt kény
telen elhagyni.

Kemény próba volt ez s mily nehéz volt e 
helyzettel a megbarátkozás. Hányszor, de 
hányszor gondolt ilyenkor az ember arra: 
„Vájjon szabadulok-e, visszatérhetek- innen 
még valaha?" . . . Nem egyszer a teljes re
ménytelenség és kétségbeesés vett volna 
rajtam erőt, amiről te is már többször írtál 
bevonulásod után, de olyankor a föntebb idé
zett mondatocskákra gondoltam s a „hazul
ról" jövő azon szavakra „mi itthon naponkint 
imádkozunk értetek." S mily megnyugtató 
és jóleső szavak voltak ezek főleg a harctéren 
eltöltött napok egyhangú, szenvedés és nél
külözés teljes óráiban, amelyeket olykor 
legfeljebb a fegyverek ropogása, a géppus
kák kattogása, az ágyuk bömbölése, a srap
nellek zizegése, a gránátok robbanása, a per
gőtüzek földet rázó moraja tett borzalmasan 
változatossá.

Így hányódtatva a világ zűrzavarában 
végre három év után egy váratlan örömhír 
lep meg, vissza lehet menni Pécsre theológiát 
tanulni!

Te voltál az első k. Testvér, kire gondol
tam meg a többiek s a naiv kis gyermek örö
mével örvendeztem, hogy nemsokára talál
kozni fogunk, kik a szélrózsa minden irányába 
elszóródtunk. ICsak aztán tudtam meg, hogy 
reátok, kik később vonultatok be, a rendelet 
sajnos, nem vonatkozik. 1 Három hónapot 
tölthetünk a mi miliőnkben, mely után 
vágyva-vágyódtunk. Ez a titkos öröm egy
két nap múlva már valóra is vált.

Jelen soraimat már a szemináriumból iram, 
ahol még nem is oly rég együtt tervezgettünk 
s közösen szövögettük jövőnk hálóját. Három 
év után is ugyanolyan szeretettel fogadtak 
bennünket kedves elöljáróink és klerikus 
testvéreink, mint azelőtt. Semmi változás . . . 
Legfeljebb csak az, hogy régebbi testvéreink

*) l:p i Miiok Írásakor érkezett Tornyostól levél, melyben jelzi, hogy a szombathelyi szemináriumba 
lépett be s ott is van czidőszerint. Hosszan magyarázza, miképen történt a dolog. Sajnáljuk, hogy igy 
történt. •) A lap összeállítása után jött írás Kő Antaltól és Mosonyi Jánostól. Részint félreértésből, részint 

j i  kellékek liiánja miatt nem jöhettek. Még itóbb Báler is irt, hogy mennyire szeretne jönni, de nem 
kapott szabadságot.
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közfii többen már az élet tengerén eveznek, 
elvégezvén tanulmányaikat távollétünk alatt, 
de helyükbe vannak újabbak, kik ugyanoly 
szeretettel várnak itt minket, kik udvanazon 
cél. a legnemesebb Ideál felé törtetnek!

Hosszú idő a három esztendő, de csak ide
genben volt oly hosszú. Ha most visszapillan
tok reá. még csak egy hétnek sem tűnik fel. 
„Itthon", ahol ismét a régi napirend szerint 
élhetünk, feledésbe megy minden, még azok 
az egvkori nehéz harctéri naook is csak mint 
halavány álomképek lebegnek előttem.

Ezen gondolatok foglalkoztattak k. Test
vér, amikor három év után ismét visszatérhet
tem régi kedves otthonunkba s azt hiszem, 
ha a ió Isten segedelmével a közel jövőben 
mindannyian itt leszünk a múltra való vissza
pillantás reád is hasonló benyomással lesz.

Igaz. hogy a háború befejezéséig még elég 
megpróbáltatásban lehet részünk, de akkor 
sem feledkezem meg a levelem elején meg
említett mondatokról. A jó Isten nem hagyja 
el övéit! A legközelebb majd. többet irok, ad
dig is imádkozom érted és a többi távollevő 
testvérekért

szerető testvéred:
Pécs, 918. III./10.

Radicsev Jóska.

©
Keresztet viselünk.

Hordozzuk az élet szenvedéseit. Hordoz
zuk a testet; testiek vagyunk. Amikor először 
pillantottunk bele ebbe a szines világhír, akkor 
kezdődtek a mi bajaink. Akkor indultunk 
meg a kálváriára s most járjuk az élet kereszt
ül ját. Ez az utunk tele kellemetlenséggel, 
bajai, szenvedéssel egész a legvégső állomá
sig, amelynél utolsót pillantunk bele az életbe.

Testiek vagyunk. Ezzel a testtel vettük 
magunkra a szenvedéseket. Ezzel vettük ma
gunkra a múlandó vágyakat, melyek végig- 
kergetődznek velünk az életen. Megszeret
nek, hízelegnek, faképnél hagynak bennün
ket. Belerikitanak legszebb örömeinkbe, bele- 
sirnak a boldogságba, keresztet adnak ránk 
és mi hurcoljuk, viseljük őket.

Keresztet visel a gyermek, amikor játékait, 
papírsárkányát, fakardját összetörve látja. 
Keresztet visel az ifjú, amikor fényes ábránd
jai, számításai szertefoszlanák. Keresztet vi
selünk, amikor érezzük az élet nemtörődöm
ségét, durvaságát. Keserűséget érzünk, ke
resztet viselünk, amikor nincs egy megértő 
lilék, aki felértené helyzetünket, aki együtt 
örülne, aki együtt sírna velünk. Keresztet 
viselünk, amikor legjobb szándékaink ellenére 
kellemetlenséget okozunk másoknak, ma
gunknak pedig megvettetést és gyalázatot 
szerzünk. Amikor lekicsinylő pillantásokkal

m érnek  végig  bennünket a  társaságokban. 
A m ik or  azok is elfordulnak, akikért a bajokat  
magunkra vettük.

K ereset  a fed? <>Jnk

testi  *á fd d rn d ^ k  el pfked^Minket
öröm einket, re b a  a 1 e^ve^ső stációra intenek,  
am elvn él  m ajd siratnunk kel! az e ls z a la sz 
tott é letet .

A z  öröm csendőrén m ed in zó d ík .  A z  a 
s.zcrene, h o*v  pHeledfpcctp velünk  nvom oru-  
sáffiinknt. ö rü lü n k  a ide írnék , örülünk a jö
vőnek . Örülünk a múltnak is. de  itt már az  
alans7Ín; a fá«ddnrr». az d m u ln s .  ig a zá n  csak  
a i d e é r e k ,  a lövőnek d ü ^ k .  pnnek örülünk —
S i m p  p 7  í c  pd^rc7 pj* n f v n p r i n g n i  q m i l H n k  k ö ^ é ,

^1indr»7 rsnk csöndé? órainkban hangolja  
le  k ed é lyün k et,  A 7 i^azi szenvedés ,  az i£azi  
ker^ -zf p-r pmíf most ér7;ünk. ami most m aria  
t e j ü n k e t .  lelkünket, ami nem  m indenkié,  
csak n míor»k egyedü l.

K^rpt?ürk  nrvnscá^ot. de  az é let szabad  
örömei én pkkor nr*m kn11r»ppk, éo  akkor n em  
í d or̂ cAr qmü-pr n legtöbb bej v esz  körül.  
Cs?>k r«*v van. amit a rómaiak é l d -
elviil á l i^ rH -k  tö r  ..forfia fortíora, fortis
simo nnH!" Ha d  tu t in k  tűrni sze n v e d é se in 
ket. br M r-r-dt fővel tudunk iárni a m e g 
aláztatások , a merfvettetések k ö zeo e tt  azért  
—  m ert m e g a d á s a i  v ise ljük  a bajokat, a m e 
lyek et  akár magunk, akár mások hoztak  ránk, 
akkor m egtalá ltuk  a legjobb orvosságot.

A  rómaiak tűrtek, mert a római b ü szk eség  
maga aká tom ette a többi k ics inyes  fö ldi v á 
gyaikat. Tűrtek s m egnyerték  a világot —  
eg y  időre. Túriunk mi is. Sem m isü ljen ek  meg,  
törnü ljcrck  el földi vágyaink cgv  nagyobb  
b üszkeség , cgv  nagyobb rem ény előtt, a m e ly  
égi b irodalm ai szerez —  mindörökre.

N em  vagyunk egyedü l szenvedése ink b en ,  
szen v ed e tt  már és tűrt értünk az Űr s van  
szám unkra egy  m egértő  lélek: a S zű z  A n ya .

A zért ,  ha életutunkban a fájdalm ak egy- 
eg y  stációjához, jutunk, tartsuk szem ünk előtt,  
véssü k  akaratunkba: „fertia, foríiora, íortis-  
s im e p a t i‘‘ —  egy m agasabb szem pontból —  
pro Christo J?su D om ino nostro.

Q

Alleluja!
M egjött  ism ét az a l le lu jás  husvét, itt a ta 

v a sz  —  m eri  a term észet  is fe ltám adást ü n 
n ep el —  fiatalok vagyunk, arra szánvák, hogy  
örüljünk ér lelkesen  dolgozzunk, és  még m in
dig  nem  lehetünk otthon, h ogy  szivünkből  
én ekelhetnénk: ,,F ö ltá m a d t K risztus e napon

A lle lu ja  örvend ezzü nk  
K risztus J éz u s  föltám adt!"

Bizony mondom elfog oda hozzátok is 
hallatszani a távoli Alleluja, mert ma min
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denki ezt énekli, akárhol vagytok is oda fog 
hallatsani; a városból a dóm harangjának 
hangja jön el, kint az Alpok sziklahasadékai
ban, fenyő erdeiben, törpe bokrai közt a ma
gasokban meghalljátok az alpesi harangokat, 
a kis templomok kis harangját, amint tisztán, 
ércesen szól a hangja és ütemesen ver a szive 
az Alleluja zúgásában.

Mi is dobogó szívvel Alleluját hoztunk nek
tek hazulról Testvéreink, legyen a férfi-lé- 
lek tisztasága, nyugodtsága örömötök for
rása . . . Alleluja!

Emlék.
Régi papíron láttam ismét — mert minden 

évben előveszem igy husvét körül — az első 
kispap-husvétcmet. Amikor olvasom, úgy ér
zem, megelevenedik és újra valóság lesz . . . . 
a Regina caeli!

Jól emlékszem reá, amikor az Egyház szi- 
vetrázó istentiszuT?íi cselekményei belemar
koltak szivembe, amikor a zsolozsma ütemes 
kórusa után Jeremiás csodaszép, fájó pana
szait hallgattuk m eg ................Ki tudná elfe
ledni? Az első nagyheti szertartások..........
ezeknek hamvas örömei után, amikor már a 
vérét vesztett Jézust is megcsókoltuk a ke
reszten, amikor olyan hidegen feküdt a sötét 
leplen, amikor olyan fájdalmas volt minden... 
minden: a templom bánatos sóhajaival, a 
szomorú Szüzanyával, az oltár szélhányt ké
peivel .............. akkor — emlékszem a könny
cseppre, mely a szenl-sirnak hideg kövére
e s e t t ..............Olyan szomorú volt minden,
minden. És azután megjött a nap, amikor a 
kórus hangja ércesre csendült és akkor újra 
sok gyertya égett és nem volt már oly sok
sok homály, akkor sokan várták szivszorongva, 
hogy fölhozzák a feltámadt Úr Jézust onnan
a föld a ló l.......... és, amikor fölhozták, akkor
mindenki azt énekelte: Föltámadt Krisztus c
napon, mindenki ezt énekelte...........olyan
szép volt . . . .  Istenem, de szép volt. Szólt, 
búgott a nagy harang, a Péter, a hadapródok 
piros arccal tisztelegtek és a Péter zúgott, 
zúgott és a Mecsek tövében és köröskörül a 
kis harangok utána mondták: föltámadt Krisz
tus e napon. Otthon is megszólalt a mi kis 
templomunk kis harangja, akkor még otthon 
volt, akkor még nem hozták le a kistoronyból, 
és az is azt énekelte: feltámadt Krisztus
e napon .....................

Amikor már a kis harangok elhallgattak, 
altkor az ünneplőbe öltözött, ünneplö-lelkü 
falusiak — mert ők .szívből tudnak ünnepelni 
— hazamentek, de a Péter még mindig zú
gott cs még mindig mondta: feltámadt Krisz
tus e napon.......... cs akkor azt mondogatták
az ünneplö-lc!ldi falus ak: ............. Szól a
püspök-templom harangja . . . .“, amikor a

finom tavaszi légáramlat egy-egy akkordot 
elszórt a Mecsek aljára, ki a körülfekvő dom
bok aljába és a napfényben messziről idecsil
logó tornyok felé. És akkor a jó falusiak lel
kében újra felujult az elhangzott ének: „Föl
támadt Krisztus e napon!" Nem nézelődni 
voltak ők a vártemplom előtt és látni a töme
get, hanem azért siettek kis templomuk felé,
— még futott is, ki megkésett egy kissé —, 
hogy énekelhessék: „Föltámadt Krisztus e 
napon!"

Ott, valahol messze, ahova csak néha-néha 
jut el egy-egy bugás a Péter harang-imájából, 
ott most az egyik csendes falusi házban azt 
mondja valaki, egy kicsi kis gyerek: „Ugy-e 
Édesanyám, ott ahol az a nagy harang szól, 
ott imádkozik most a mi Lajosunk is, abban 
a nagy püspök-templomban, ott ahol annyi 
sok gyertyák égnek cs annyi kispapok van
nak ...........? '’ . . . .  és igenlőleg int az anya:
„Ott fiacskám, ott . . . .“ és olyan boldog, 
olyan büszke.

És tényleg a dómban még együtt vannak.... 
csak a kórus van ott, fönt a szentélyben, a 
többiek ujjongva mentek haza, csak a kórus 
van még a szentélyben, a gyertyák égnek, 
lobogva, lelkesen cs a Péter még mindig mor
mogja húsvéti imádságát: Regina caeli lae- 
ta.rc Alleluja, Resurrexit íicul dixit Alleluja
— A kórus is ezt imád kozza, az imádság és 
az elhalt ének zenéje fennkavarog a boltivek 
alatt és mintha angyalok fogdosnák össze 
csodás szálait, vidám ütemeit játékosan, ker- 
gclözve és vinnék a Regina caeli elé . . . lae- 
tare Regina . . . .  Alleluja, alleluja. Az ap
szis márványfalai rózsaszínűnek látszanak a 
fényben, az angyalok szárnyaikkal integetnek 
lefelé, a mellek emelkednek a lelkesüléstöl
és pírban égnek az a rco k ...........Regina caeli
laetare Alleluja . . . Resurrexit sicut dixit 
Alleluja . . .

Dobogói szivekben kis angyalok oltárt épí
tenek és a képre, az oltárképre azt írták rá: 
„Regina caeli laetare Alleluja . . .!!“

o
H á b o rú s  k u ltn ra .

E két szó háború és kullura igen sokféle 
vonatkozásban érthető. Az „inler arrna silent 
musae" elve szerint cMentmonc'anak egymás
nak és ha mégis egymás mellé állítjuk őket, 
gúnyosan néznek egymásra, mint akik nem 
illenek össze. De az ismert latin közmondás
nak csak részben van igaza, mert a harc kö
zepette is törekszik az ember a háborús 
technikai kultúrán kívül a lelki kultúrát is 
művelni. Mindazonáltal ebben, a háborús 
lelki kultúrában nincs mindig meg a kellő 
rendszer, amelyet a béke rendszerint az ő 
nyugodt medrével megadott; a háború mint 
a gátat tört folyó rohan, úgy, hogy csak nagy-



nehezen lehet annak hullámain rendes mun
kát végezni. Erről a munkáról szóljon rövid 
előadásunk, arról, hogy miként használjuk 
ki a háborús helyzeteket mi katona kispapok, 
hogy akkor is, amikor tényleg hallgatni lát
szanak a múzsák azoknak munkáját, bármily 
csekély is, előmozditsuk.

Talán már feleslegesnek is látszik ilyen 
gondolatokkal foglakozni, ilyen háborúhoz 
kötött célokat kitűzni, hiszen úgy látszik, 
már csak utolsó fellobbanása a jelen óra a 
háborúnak, egy utolsó erőfeszítése, amelyen 
már meglátszik a veszteségteljes kifejlődés. 
Ha igy volna, úgy még inkább kell, hogy most 
a végén legalább el ne mulasszuk, amit már 
eddig meg kellett volna tennünk, ha pedig 
tényleg mégis tovább égne ez az emésztő 
gyulladás, akkor most van csak igazán ideje 
annak, hogy müveit lelkűnknek igényeit te
kintetbe vegyük.

A harc most már 4-ik éve folyik, ezalatt 
az egész emberiség nagy összmunkájában 
nagy hiányok, "agy jobban eltolódások je
lentkeztek, nagy adósságai vannak minden 
mai embernek elhagyott foglalkozásánál. 
Érezhető ez minden téren, de különösen is, 
a szellemi cs erkölcsi kultúra terén, mert 
vannak bár technikai ujtalálmányok, ezekben 
óriási fejlődés történt de rendkívül kevés a 
tartalom abban, aki ezeket az eszközöket ke
zeli; valami hasonlóságot találok abban a 
képben, amikor egy őrmester kezeli a vala
mikor ünnepelt repülőgépeket, melyeket az
előtt világhírű mérnökök, technikusok, tudó
sok kezeltek.

A háború után tehát ezt a hiányt is pótolni 
kell, hogy az egyoldalú fejlődés visszafejlő
dést és megakadást ne idézzen elő.

A. háhcruból hazatérő katonára tehát nagy 
feladatok várnak, és az élet lehetetlenné teszi 
azt, hogy tökéletesen pótolja a hála és elis
merés a mulasztottakat. így tehát a háború 
önfeláldozása még egy uj önfeláldozást kíván, 
amely tán sok tekintetben fájdalmasabb cs 
nehezebb lesz, mint a másik, mert az első 
inkább csak lemondást kívánt, de a másik 
keserves verejtékezést követel.

Mit kell hát iennünk? Szembe kell néz
nünk ezzel a feladattal és már most megkez
deni a munkál, hogy azután ne essék nehe
zünkre, vagy hogy a mulasztások felett saj- 
nálkrzéftmkat némileg enyhitse a szerzett 
’.incsek öröme.

Már most a mindennapi életben hogyan 
kellene eljárnunk? így gondolom. A háború 
sok olyan értékhez juttatott el bennünket, 
melyeket békében alig szerezhettünk volna 
meg magunknak. Történelmi nevezetességű 
helyekre vetett bennünket, a régi kultúrának 
az emlékeit láthattuk, történelmi személyek
kel jöttünk összeköttetésbe. Vájjon nem 
volna-e nagy mulasztás ezeket tanulmányo-
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zás nélkül hagyni és azok mellett mint vadami 
régiségkereskedő, ki minden érzéki és lélek 
nélkül vájkál a legnagyobb értékekben, szív 
nélkül elmenni, és üresen visszajönni. Vilá
gos tehát, hogy a mai katonának, amikor a 
lövészárokban kötelességének megfelelt, jegy
zetét kell elővenni és abba. feljegyezni mind
azt, amit lát, hall, tanulmányozni a helyet, 
az illető helységet, népet, nevezetességet, 
hogy semmit el ne veszítsen belőle. Ezt min
denkinek meg kellene tennie, de különösén a 
katona kispapnak. Az egyszerű nép fiának, 
a legénységnek mekkorra szolgálatot tehetne, 
ba annak néha egy kis előadást tartana a 
hely nevezetességéről, akár népéről, hírneves 
fiairól. Az az egyszerű ember is épülne, fel
üdülne és jobban tisztelné feljebbvalóját. 
Kérőbb itthon hogy mily hasznát veheti, azt 
cl sem tudja még igen gondolni, mivel előbbi 
tanulmányaink erre még nem világosíthattak 
fel bennünket.

De ha a háborús sors csak a szürke életbe 
vet bennünket, vájjon akkor a semmittevésnek 
szenteljük az életet, vagy pedig haszontalan 
és sokszor egészségtelen játékokra pazarol
juk az időt? Szó sincs róla. Akárhova tesz
nek, akárhova visznek, ha lelkem üde marad, 
mindenhol észreveszem, hol valami szép van. 
Igen jó eszköz, ha megtanulunk fényképezni, 
Egyike a legjobb eszközöknek, hogy valaki 
jól érezze magát valahol és minden baj kö
zött is legyen neki egy két pillanat öröme. A 
fényképezés fölébreszti az érdeklődést, emel
lett tanít és az Ízlést fejleszti. Ezzel nemcsak 
magunknak szerzünk örömöt, de különösen 
is az otthonmaradtaknak, szeretteinknek, akik 
aggódva gondolnak reánk, akik mennyire 
megörülnének egy-egy fényképfelvételünk
nek és emlékünket hosszú időkre megőriznék. 
De lehetséges ezenkívül is, hogy valaki ked
vesen használja fel szabadidejét.

Ilyen alkalom a levelezőlap-képeslap gyűj
tés. Ismerek egy fiatalembert, még közép
iskolai műveltsége sincs, csak egy kevés ér
deklődés az iránt, ami embert nemesen fog
lalkoztathat, kinek mondom, több száz külön
féle képes levelező lapja van és azoknak tél
ies ismeretével rendelkezik.

Megcsodáltam és megirigyeltem tapaszta
latait.

A tudnivágyó és (lelkét) szellemét elha
nyagolni nem akaró ember még más terüle
tet is talál képzésére. Mily nehéz különben 
egy-egy nyelv elsajátítása és épen nekünk 
lépten-nyomon egy-egy nyelv elsajátítására, 
van kitűnő alkalmunk, amelyet azonnal gya
korolni is lehetne. így mehetnénk végig még 
a zenének, az irodalomnak és a tudományok 
területére, amelyek a visszatérő kispapnak 
hasznára válnának, de nem tartom szüksé
gesnek a további részletezést, mert mindenki 
megtalálhatja a saját területét ezek után.
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csupán csak egy-két sugárral akartam meg
világítani a harctéri feladatok második vona
lát. Ami a praktikus kivitelt illeti, úgy vélem 
épen e téren nehézség nem igen van, mert 
pénztelenségről és időbeli hiányokról nem 
eshetik szó, mert ha tényleg oly kevés ideje 
volna valakinek, akkor már úgyis eleget mű
veli magát, mert katonáéknál sokat foglal
kozni tisztán ilyen technikai külső gyakorla
tokkal úgy sem lehet, különben pedig szol-

gálatszerüen tudományos foglalkozásra a ka
tonai ranglétra alsó fokai nem igen alkalma
sak és igy a tartalmas és mélyebb élet után 
vágyó ifjúságnak hiszem, jó szolgálatot tel
jesítek soraimmal.

Ha pedig mindez már „post facturn" volna, 
tigy mindenkinek szolgáljanak örömére és 
igazolására, valamint e sorok Írójának iga
zolására is a kifejtett gondolatok.

HÍREK, APRÓSÁGOK.
A szeminárium búcsúja. Mindenkor 

nevezetes dátum volt a kispapok éle
tében jrauár 25. „Pálfordulás", a meg
előző kilenc napon keresztül felhangzik 
a reggeli szentmise végén az ütemes „Egregie 
doctor . . ." és ilyenkor mindenki már előre 
részesedik abban az örömben, melyet ez a 
nap, a Szeminárium védőszentjének, Szent 
Pálnak ünnepe szokott hozni.

Régen kikerült és már hajlott öreg papok 
szívesen gondolnak vissza e napra és az egy
mást követő generációk egyforma lelkesedés
sel ünnepük meg e napot.

Az idén is a tradícióknak megfelelően a 
nap reggelén 6-kor szentségcs mise volt, me
lyen a növendékek énekkara működött közre; 
9 órakor abbatiaüs mise volt a Székesegyház 
Mór kápolnájában, melyen az intézet részt 
vett, 10 óra felé már gyülekeztek az ünne
pélyre meghívott vendégek. Püspök Ür Ömél
tósága, mint minden évben, az idén is részt 
vett ez ünnepünkön cs nagyszámú előkelő 
vendég, a Szeminárium jóbarátai és e növen
dékpapság jóakarói.

Vízi János íőcuktor lépett a Veni Sanctc 
elhangzása után a szónoki emelvényre és 
szép hangzású latin beszédben méltatta Szent 
Pálnak erényeit, melyek folytán a szónoklás 
és a. papi tanítói működésre való előkészüle
tünkben pár*fogónkul és mintaképünkül szol
gálhat. Az ünnepélyt „Salve o magne apo
stolé . . .“ énekszám zárta be.

Az egész nap jóleső örömök közt múlt el.
Thcclogiai kurzus. Érthető izgalmat keltett 

a theologuse'í közt, hogy a katona kispapok- 
nak mint más főiskolai hallgatóknak is, há
rom hónapi kurzus kezdődik március elsején. 
Ami lesz, hogyan lesz és miért lesz? ezer 
válfaja röpködött szerteszét, végre is a gon
dolatok oda összegezödtek, hogy nagy ese
mény lesz ez és ez a miniszteri rendelet egyik 
vasíagbetüs sorát fogja képezni a jövő kultúr
történetnek. Üdvözöljük testvéreinket és kol
legáinkat, kik a nekik szánt munkakörhöz 
egy időre eljöhetnek és a tudományok után 
szomjuhozó szellemük igényeit kielégíthetik.

Az uj auditóriumok. A második emeleten 
a regi első és második múzeumot alakították 
át auditóriumokká. A termeket ujrafestették, 
a régi padok helyébe igen csinos és kellemes 
ui padok kerültek, ehhez járul, hogy az au
ditóriumok mostani szerencsés elhelyezése 
igen jó külső világossághoz juttatja a terme
ket, valamint a külső kép is kellemes benyo
mást gyakorol az emberre, úgy, hogy a pécsi 
szeminárium auditóriumai most bármely fő
iskola vagy egyetem előadó termeivel ver
senyezhetnek.

Gombor József elbúcsúzott tölünk s már 
oda is ért a továbbképzés helyére.

Petrovích Ede barátunk a minap ellátoga
tott Szentendréről hozzánk, hogy a most 
megkezdődő theologiai kurzus felől érdeklőd
jék. Sajnos, nem sikerült neki szabadságot 
nyerni.

F.cdoríts Vendel testvérünk zászlóssá lé
pett elő. Gratulálunk. A múlt számban ugyan- 
öróla emÜtettük, hogy érettségire készül. 
Most helyesbitjük c híradásunkat, mert osz- 
lályvizsgáról (VIII.) volt szó, amit sikeresen 
le is tett.

Bevonulás. Az újonnan besorozott Vili. 
osztálybeli Molnár Béla március 8-án tette 
ic a hadi érettségit s 15-én be kell vonulnia. 
A VI. és V. osztályból beváltak: Hábel Vince, 
Harsányi József és Siklósits szintén 15-én 
\.inulnak be. Nchánnyal megint megfogyunk 
irhát. Reméljük, hogy fentartják velünk az 
összeköttetést és jó kispapokhoz méltóan 
fognak élni mint katonák is.

A VII. osztálybeliek bevonulását elhalasz- 
toták. Egy havi kurzuson vesznek részt s 
április végén érettségi esznek s úgy vonulnak 
majd be. Nehány hétig még körünkben ma
radhatnak eszerint.

Keller József <a kisebbik) néhány hét óta 
kórházban van. Állapota azonban annyira 
javult már, hogy a közeljövőben Pécsre kér
heti magát.

Glatt rektor urunk betegsége — fájdalom
mal jelentjük — elég aggasztó és súlyos 
mérvet öltött. Imáinkban ne feledkezzünk 
meg róla.
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