
A LELKESULTSÉG. 

>0'~-:- magyar nyelv mely pszicholugiája nagyszel'ü gcmd~la
c: _:""'~ i tokat aUrjtett egybe, még pedig ~iégszép ilsszeegyez-
..:r -:.-.~ tetl1etoséggel ezen szuban: l.~H~esultség, önmagában fog
lalja a lélek, a lelkes~ég, a lelkiség és a lelkesedés elvo
natkcztatott fogalrr.át. is bár határozott külonbstgek vannak 
a szavak .értelme közt, ml,gis mélys{gesen helyes a magyarnyelv 
ezen meghatározása, h~gy ezek egy trtelembbl erednek és,hcgy 
a tófogalom a lelek. A lelkesultség felboncolt fogalmát re
szenkint fogjuk tárgyalni, hegy a ktilönbozöség szembetilnöbb 
legyen> hc,_r_;y pedig az egybetartoz/Ls is ki tlinj (;~\.' a szer•zete
si typussal hozzuk kapcsolatba a ré&zeket. 

A léleL. 
".Alkota tehát az 1Jr Isten c~rlbert a fold. agyagG.bul és 

orcájára lehelé az élet leheletét s igy lön az ember éloleny
nyé/Gen .. 2,? .. /Ez a lt.·lek eredete.uls teremté Isten az embe1,t 
az Q iépere> Isten képere teremté ut'ijGen.l,27 ~/ Ezen idezet
l:>ől pedig a lélek természetére bir1mk bizonyos vonAsokat le
kbvetkeztetni~ A kozvetett és közvetlen kbvetkeztetések kö
zül a legfontosabtak ezek: a lélek halhatatlan, végtalan, 
szabad es szel1eFtl tehetsegckJ'.el rt:egáldott szellerd valvság, 
rr~ely az unyagot életre kelti és melyet az Isten semm.ibul te
remtet~ .. i\. lélekismeretünk j0val nagyobbodik, ha .a léleknek 
érzékelheto megn;Jiivánulásai t 'is szemügyre vesszük • .A lélek
megnyilatkczásokat három csoportba szokták. !lS~t~lyo7.ni. Az 
elsö cs<>portba tartozik az értelmi megismerés) a másodikba az 
akapati tbrckvés J a harmadikba az er'zéki tudás. Ezen tudás 
az által jHn létre, hogy az érteleffi, mintegy ~aluságos mükö
dó szerv, n lelken kivüleso létezoket átalkalrnasitj_a ugy,. 
hogy a lélek képess~ válik azokat ~egismer~i. ~ig_ a~ er~ele~ 
a. megismereado kulso erot mérlegel1, elemz1 és osszetesz1_, a 
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kúlsö dúJ.cgne.k nem c:::!ik .o. lútc~ú~uL ... ~i :i.J.j_;.,_t.~<.d.ú.t ütt.tur·uL..:..u. _ 
me-g hanem a mérlegelőnek, .elemzőnek és összetevGnek, vagyis 
önm~ának, végso elgtndolásban "pedig a léleknek megismerni
tudását is megállapitja. A lelek azonban nem csak eondolkozó 
valóság, hanem még tülekedő akaratot biro lén;r is. A lélek 
az akarat által választja meg az eszközöket a közelebbi vagy 
távolabbi céljának megfelelöleg és modjában van aznkat vé~
rehajtani vagy elejteni. A lélek természetéhez hozzátartozik 
az érzés i~~. o?..azon~an r~ár ner.: tiszht szP-11emi tehetség, s 
ezt bizonyltJa l0trejövósének r1cdjA. is. Ls atap~sztalA.t,i tu
d;:mány is ezt, vn.gy ink(:.hb h~b,om v(tl.faj~-:t;::p,zet, képzelet, 
emlékezet/ vegyes szellemi te}L~tségeknell: nevezi .. 

Tehát az anyap;i testünket u lélek teszi éptelmen emre!"'
ré, az által, hogy önmagát és a vilá.got megisr..erc tehetsége 
álto.l el tudj~. gondolni,és a lélek ~l.la1:itj~j. ~~-t ~-..k~.r-at:i]ag 
tö·pcltvő lénnyé ~.z ellr.n.tárvz(.tt c;st;ltJ~v8se~~~rk v~\~re!·taJtó(.;l'(-;
je által~ A lélek ezt a ;:azrlngságot ner~ inf:~'0Y'_ --.r~5~:., ~~.Lest-· 
nek ezt mt:g kell fizetnic, V'J.f!.Y irü:t~hl·· s:~o l~f J.r.io. í~''· nem ft; 
szi fölbOinlik a harmónia ~dizte és a lé lel: ~:özt. -' rendl·c·ntP.s 
büntetést von maga után. Hog~r ~ büntetést jobLan elkerülhes
stik és a harmoni:í.t is j c 'bban értrkelhecs[.ik} i·-;.J.dr~u.nk kell, mi
bcn áll a léleknek n~r-J.jtandó SZülGft.lat • .:\ l.::övctl:FZŐ IC'Jltck
ban tehát az UP és szclga; a lélek ~s n. tnst ~=~;~Ti{si'a kapcsu
lodo harmonikus viszonyáról való kére t foLJuk J:~r t.::1•aj zoJni. 

A lPlek és az életA 
Az eddig mondottakböl lát hatjuk, hvgy a lélek nem 

nyu~vási fillapotban lévő tehP.tsr!t.:, L~vner:: nilköd/~ssel nalkutó 
erö '. Az alkotás a lélek szE-rveil,(·::n rrwcy v6i~lc. Ezen szervck 
a testhen vn.nnak s igy a lélcku ;:u: t~tl(:;lkcsitett ;:.r.yac sc!_·r
lyével'fejezi ki erőit, képessúe;eit, fejlc3zti ki ~:elleni é
letét és gyakorolja akarati tev;,kenJ"St·rJ't; f.i. vil:1,· mr;r:}'.(:J.itú
sát."/Trikál-A lélek. 54./· ennyi IDl<~;)cb1~:sJ~·~·: ts ..... tfY{krn~,·
s~g! Ime er,y ömnar;lit mt.·.í~gat~) l?r-incil>Ílm~. -1-s ].,l_ uás t~:~ (:let., 
m1nt: uEgy belso elvnek öntevékenysége 6s Jiln~~.:~~lmas3á~~~-. Ezen 
belso elv müköd~sét lelki életnek nevezzitk."/ u.o.4.7..:4~./ 
Az e.c·;berek azért különbözok értelmiJeg-· ós akarn i ilag, mn~t 
ezen bels6 elvnek müködése nem eg·yforma. uLinél tökéletesebb 
a mozgás/ a müködés/, annál töktietesebb az élet. Ha valaki-
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ben nagy a szellemiség, -bizonyára nagy a magas g(~dtlatainak 
sokasága is' na.gy a. világszemlélete·; ·és ··a látiotfakb6.1 többet . 
ér· t meg, mimt más • Az ilyen ember a teremtett élletet értékel
ni tudj~ és akaratával érvényesiteni is torekszikezt. Nem e• 
lég .neki, he>gy ért.elmével megállapi t ja mirid a szellemiJég, 
mind sz erkölcsiség. eszményi magasságát) hanem aka.ratával i
gyekszik is azt elé,ni. Te:rmészttesen, ahol gyengébb a szor
gulmasság, ott az ~edmények is s~lányabbak,.mert az életnek 
minderi meg-nyilvánulása a lélek fényhatárának külsö vetülete, 
mind az. ürü:.:bcn, mind a b:.i.natban .. 

.H. lelkiélet. 
, J;~ lélek él::tét, arnelyrbl az eJözö pontban volt szo,-el-

m.eletil~~g termés.3etcs lelki-életn2k nevezzük. _\ lélekne~~ a-. 
zonban van más élete is / erLölcsi, aszketikus /, arc.el~í·'3t al
ta~ában természetfele t ti lclki·.Jletne ~'. neve zne~c. Gyakor 1 ~1 t ilag 
t IT • . t 1 • t f 1 l , t ' . J •• b , • l' t 1 l .e.n1n ve a Ke·. e est;gf , a. K-u. .cn seg c saY.: az e .D 'l ~lro30 a~:arat 

c selekvésé bcr.L van •. n tcr.:né sze tfclött i -,nindig r;"Jlfr:H.·,'ln fo.P-:lal
ja a természetes t, ez azoabar~ sz~ksé[;i~ép neú t8felezhcti föl 
~ teri:'('s~~etfulöttit. A megsz~ntelo kegyelem, :rcly a terrL.és.ze~
f~lbtti lelkiélet alapelcme,a lél~k cselckv5 erejét a. tsstre 
nézve megnöveszti. Az igy megerösö·dött lélek a tcstbcr.. köny
nyebren végre birja hajtani akarati gondolatait, megvalósí
tundo céljait és s~~nd~kait. A k5nnyebbségft a test is megér
~i és az ilyensz~gálatbaL bizonyos L(p~sséGet és hajl9rrossá
got nyer·, uLy, hogy a test is könnyebben viszi vögbe az .u
gyanaz0n parancs végrehajtásának mc:gismétlését. !.a a köny
nyümcgismétlések sokasága eléri a test rossz hajlamainE...k a 
számát, föltéve, hogy eze1t ellentétesek, a lélek uralma a-
lá hajtja. Lelkünk pedig az Isten szava és akaratának esz
köze. A test azonban még legyözetése után sem nyugszik bele 
sors~ba, folytonosan lázadozik törvényes Ura, a lélek ellen. 
A lélek ezen meg nem szünö tusakodását és az Isten kegyel
mével való uralmát n·evezzük mi természetfeletti lelkiéletnek. 

• · A szerzetes és az:élet 

Aszerzetes· ember ne ga ti v meghatározásánal~ kellékei sz t. 
János ap('lstol szavaiban találhatók meg: .,Erst minden, ami e 
világon vagyon atest kivánsága, a szemek kivánsága, az élet 
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keV,ély~·-._·e."/I.jános .7 1 1G .. /Hae~ck a. l~ellékek po.,~.LL·-;-v·l. v .. ~.!., 
nak-meg ~~·y szerzetcsben, az b1tor~lJa a szerzetes1 nevet, 
mert testi -·:-mber. Szent Ferenc az ilyen szerzetee hez,
::-niután be bizt>1yosodott róla, hogy nem l~ll:ii ember,- igy. 
szolt: }ienj cs~k utadra légy testvér; rr~rt te testvéreid 
munkájáböl akarsz élni, a mellett az isteniszolgálatct el
hanyagolod. Olyan vagy, mint a here testvér,, mely se nem 
gyüjt, se nem dolgozik s mégis lakmározik a derék méhek mun 
kájábólis gyüjtéséböl"/Tök. tükre 24:7./ Szóval a._szcrzotes
nek lelki embernek kell lenni é e arra kell tör·Jkl!dnic ,l hc~y 
:,.f~int az Isten házi-népe és fi:1, életében lebcté.·lGi~ h1-son
lo legyen az Isten életéhez, amely pus?ta tevé\-:c-:r.ys·Jr,/élc
tus purus/./J<áry E. Szerzetcs szcllen.93./ ! 7ár pedig a tes
ti ember erre képtelen. l--ert: Aki bósésbcn él és élvezetek
ben uszik, s ez állapotban jöi 6rzi. magátJ abtar okvetle
nül megerjed a törekvés ereje. Ellenben, .A.J.ri a.::J~:r~:;ia 1 ~ran 
boldogságat nem 1~1, az tudományt, müvészetet ]codvcl • .:'i . 

. szer~etesek történetében a solf fényAs lapot 8 Z ~Lz i.:.-::~1zsAg 
fejti meg; de viszont a sötP-tségnek és üressöencl-: is ez ad 
~.-:.agyarázatot/u.o.23./" .'\. lelki ember szivcsen engedelmes
kedik szent Ferenc intésónck:nl tt;stv~jr·c~-:: tör.:;]::-c(.licr,::J: iu 

" •· dolgokkal fo.tjlalkozni, mcrt irvn. van: \ t0tl\)nscr~ a lélek 
ellenségei. /Elso regula 7§/ T(;rmészct2sen :1 t1un!cá 1\,d.~s 
alatt nem csak a testi mtml~álLod~~st b.;ll érteni, l·nncm a 
lelkit is. Az örök boldogság felé V8zet0 utunJ·.or: lh·lr. lesz 
más vivő-eron!c, mint életünk imáds:'tga 6s 1::1lnkássr.~~:a. AL. ,J

gyilc kevés; köriilbelül annyi, mint 0cy láL'" vasy 0f:;.r sz~rn;r 
n.z elorc jutáshoz •. A lelki szcrzc;tvs i[lind~:::'.~ttft birj.'l é-s 
:y~korolja; ez az élete. 

:\ l t lk o sedrs .. 
u.A jókedv-ü adakozot s::.crt".ti a.z Ist(.n.fi/IL· .. or.9,?~/ 

A j..._kedvü rnunl~ó.t nev8zzük lclJ:es nu21k:hz..l~. Ilyent-kiYán tó
lünk az Isten. Hiszen kt·nyszcvités né·lLül vtillnltu 1c cl: J, 
1-:cdvvol pedig akkor c1olgozun1:, h~1 a tJstGn1 ~ ·1 L;l]:tinl~~>,;l 
·együtt vesz r{·szt a munkába.n. Lóle~( :1. tvstnG~c, [-l test p~
dig a lé loknek sugi t s igy r:wgkönnyi ti\ eg;ym,is,1ak a munk;i t-. 
A .megkönnyités azonban nem azért van, ho,s:r tobbet pihenh0s
súnk, hanem, hogy többet birjunk tlol~·;ozni. 1Jolgozni a so.ját 
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RANGONI /VEROHAI/ GÁBOR. 

~;r ~eronai Gáborral a történelem nagyon szükszavuan be
',·) ;szél. Hozzávetve még ehhez forr!saimnak hiányát, kis 
"--~~- Jmüvemben senki se keresse a biografihlak kellékei t. 
Azért legyen ez inkábh-csak kis megemlékezés Kap. sz •. János 
nagy társáro-l és fényes púlyafutri.sáról. 

Verenai Gábor-mint neve ~s mutatja-Veronába.n szüle
tett" clök~ló nemesi családból. Ugranitt lLpctt ·a fúrene
rend observáns ágának tagjai közé-. Fún:,~es tchctséi;eit leg
először L.ap.sz.Jó.nos V(,tte észre .. .Azért m.idi3n 145l-3cn Hé
metországbo. mcnt, többek között Ver·onai C:~bc1·t ic ffi[·~~V::!.l 
vit te .l45l.husvétján indulta.i·~ utnak és ~,..lóGzC:r .LatsZtl~iCt: u 
mentck. Itt 0t Kap.sz.J~nos kolostorok ul~pit~scv~l bizta 
meg. Egymt..sután erüclkednck az uj kolostuPok Lc:::c n~orr.é.n, 
Végül keresztül vitték az ottl~vü ferencesek rcformiát. 
1452-l1en a bec si káptalanon e -t&rtomán;;r vikLriuGúvá · v·~lc;.c~t
ják. E válas~tás Kap.sz.Júnos aLar·f..ta $zcrint töriént. L
gyanis társai közül 9t szerette leg j obb~.n. Isn1cr>tc ~res Lc-

-'7.~t és tudta, hog~r a szigoruságbo.J!. és '- 1~c~u4..:.. :gl.Ci;ta:rt~~á~~an 
a 11· g' .. - ':.-''· pár J· a a buz~·vságban pcu~g ml.nc.dtl~lnd: r;~lnt::;."" '':!:'•~ • 

- •- t"" ' o , , , r· , 
Ls emellet mindenki iránt kcdvc:s vol i cs c ~:t·d.Vns _ l~lOI!'.3aga 

- J•tiatt kulönosen a2. ulókclob:: vilár~i~L r~~;iorn;;t~.J= é~tE: ,/'~0JJ~s 
kej:Kapisztr. J. I.40t~./· Lpen 6.z6r. ug~ranez- 6vb0I1 r1.~ uj 
rendtartomány kommisszáriusává ncvoztctt8 kia 

De tulságos szigoruságát a rugi szcrzetesek.ncrn bir
ták ki és é1?en ezert az elégületlcnsug :r.liatt :.o.pisztr-ánoi 
J. mást h~lyezctt e hivatalba. Veronai :.Iibor a~ <.;l:kor ujon
nan alapitott olmützi zárda guardiánja le t t/u. o. -l::~ l/. 
Csakhogy az uj vikárius meg~ tcgedett és már a következő 
evben ismét Veronai Gábor a vikárius. Ett~l kezdv~ egész 

_ 1455-ik mindig ot választották vikári~nak/u.a. III.58~./ 
Azonban ő ezen ido alatt nem tart"'~kodott mindig 

Becsben. 145!:>-ben megjelent a b~lognai nagy káptali1:1on és 



l:1mut~tta, hogy lehetetlenség Kap. Jánost v1c. gen.-sá válasz
tani, mert töle függ most a kereszténység léte ;.agyarországon 
Erre mást választottak vic. gen.-nak./Viadding.XII.287./ 

4 Ezután !.r.agyarországba i:r Kap.sz.Jánosnak és értesiti öt 
hogy a galambosz pápa minde·n pénzét a török háborura áldozza.' 
/u.o~290./~ajd nemsokára e levél után maga is hazánkba jön 
és m~Yel ö ~s kapott engedélyt a keresztes háboru hirdetésé
re,izzó lelkesedéssel járja az alföldet mesterével./Bölcskey: 
Kap.sz.JánC>s !!.266./0 is részese a koreszténység ne.gy diada
lának. A gyozelem után azonban Bécsbe tért vissza valószinü
lee, mert ismét káptalant kellet tartania, ahol ujfent megvá
lasztott{J~ vil~triusno.k. Igy tehát b szent mcsterének halálán 
nem lehetett ·jelen. A szent utosó órájában is gondolt az ó 
uédcs fi~.rn." és n.t~rn.i végrendelete is az a buzditás volt szá:• 
mára, hogy csak vigye diadalra Ausztriáb~ az observanciát. 

/u. o.II.39C./ 
)~iután a lengyel ferencesek is megválasztották vikáriu

sukká~ azon.volt, hogy ott is gyarapitsa az observáns kolosto
rokati 1457-ben három kolostort is alapit. Az egyiknek megala
pi tásával összefügg6en agy érdekes eseményt jegyzett föl a fe
rences hagyomány. A zárdátol nem mcssze folyoviz volt, ahol az 
asszconyok szoktak mosni. Egy idóben látták amint a kolostor
hol egy szerzetes kijön és az asszonyokhoz menve, bünre csábi
totta óket. Erre a város lakós~ai annyira megvetették a feren
ceseket, hogy majdnom kiüzésre került a dolog. liikor a guár
diánnak jelontették az esetet, az összehivta a zárda összes 
lakói~; és kértc az asszonyokat,hogy mutassák meg az illetót 
és ó megbünteti a csábitöt; s azt parancsolta, hogy ha mégegy
szer megjelenik, csak fogják el. J:Iiko.r· ismét megjelent., meg
akarták fogni, de erre szamárrá változott és a folyóba rohan
va. eltünt. Igy tehát az ördögnek nem sikerült a tesvérek le
telepcdés6t meghiusitaniaft Attol kezdve még jobban becsülték 
őket. / Wadd.XIII.42./ 

II.Pius pápa érdemei jutaírnául 1460-~ban inquisitorrá 
tette Cseh-,Lengyelországban és Ausztriában/ Amandus Herrmann: 

Capistranus triunfans 624./ Ez uj hivatalában annyi eréllyel 
müködött a husziták· és Podjebrád ellen, hogy apostoli munkáját 

köztetszés fogadta, S a~r..ikor RómáDfi viseH~thrt/1467/, hogy a 



nagykápt~lanon résztv~gyen-és elöljárói határoz~tá~ fogad
ja, II.Pál pápa visszakülute 5t régi helyére. klfeJtcttc a 
bozzá és a káptalanhoz irt levelében~hogy mivel Podjebrád 
ellen oly sikeresen küzd, a. kereszténység érdeke viaszaszó-

.. lit·jaés ó inquizitori· állásüól el nem engedheti. /Am.Herr. 
e.tr.625./ 

. l_tt müködött azután 1469-ig, amiko_r váratlan fordu-
_ la t áll be éle-ttörténetében. 1~átyás ez idoben visel t hada t 
a cseh király ellen és ekkor Veronai Gábor, mint ~ csehek 
inquizi t ora megismerkedett Uá tyással. KirályunkiJ;1.k r:~.agyo11 
nagtetszett a szigoru, de kedves és finom fercnc8s é ha
zánl~ba hivta.Gábor atya nem mondott ellent. Hisz'-'.11 .AusL;t .. :i · 

·ában 1465-tol kezdve más volt a v-ikárius, oda tc'-..·~.t s;:;._.;,.i_ 
sem füzte. A lengyelek Vls~ont ner.. sz i v lel ték ~' ·F~ ~):-f.; ~ t:,. 

ezért a csehek pártjára álltakr Igy tehát volt oka f:l. m:;r-;
hivá~t elfogadni. Hogy ez mikor történt határozott. n. nem 
tudjuk. 1469-ben még Lengye lorszagban kolostort aJ.rtpi tl1tL 
,' .. add. XIII. 450./ 1471-ben e,zonban már kalocsai érsGl:. 
~z t a rendi történet iről: nem cml i tik ugyan, dc azon ok] r:
vélben,melyben liátyás és V i té z János a lengyel invá~.~o u
tán kibékülnek, világosan ez áll: 11 t·fos Gabriel electus et 
confirmatus Colocensis archiepiscopus ••• /'rörök c) anos ~ a
gyarország primása, II.79-81./Tckintve azt, hogy az alku
cl.ozások Vátyás és a láza.duJ: foje, Vitéz közöi:t m:tr 1470 
végén megkezdödtck és hogy abban az idoben a megcrősités 
több hunapig is elhuzodott, 1469 vegére tehetjük kincvczte
tését s 1470-re megerösitését. 

1472·ben erdélyi p:Uspöl~. Ho~y miért ha~yta cl az ér
sekséget a püspokségért, megva1lom, ma~ a~. sem éP tem. Any
nyi azonban bizonyos, hogy ha ez a.kar_atn ellen történt, 
: "átyá.s kárputalta ot a kJ.nccllárságo;al és a bibor Ti'egszor
z~sének igerctével. 

Ettül kezdve }:.··átyás király legbizalmasabb embere. 
i-..t.ilönös dolog, Yátyás, aki mindenkiben csalodott és majd
nem mindenkire gyanakodott, érdemesnek ta.rtotta öt arra, 
hogy szivét megnyissa előtte. Az pedig olyan hatást gyako
rolt B: királyra, hogJr a király uiga.zgatójának és jobbsze
mének'• nevezték ot ./Fralmoi Vilmos :!'"átyás király levelci
II.XXXII./ Az is különos dolog, hogy Temesvári Pelbárt az 
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u~~ai'n~k legnagy~bt ellensége, s6t Uátyást sem kiméli, addig 
az udvar legna2:yobb tis~tségét Kap. sz t. János egykori s_zigo
ru társa, a koJ.ostor ls~-•a•tományalapito Veronai Gábor tölti 
be. De ·j,ól jegyezzük meg, hogy Veröna.i Gábor a diplomáciai 
légkör közepén állott és jól tudta, hogy az egyház szem~vel 
kell nézni Mátyás uralkodását. Jol tudta, hogy ha egyszer 
Mátyás meghal, senki se lesz, aki a törölmek ellenálljon. 
Jól ismerte ö az europal közhangulatot és látta, hogy Hátyás 
még az egyedüli utolsó, er6s oszlop, a düledező keresztény
ség utolsó bástyája a Izlrun cllLn. Azért minden befolyását 
arra használta, hogy a-török htboru~a bu.zditsa Ot. Heg is lett 
ennek az crc!drr.énye. 

1475-ben.egri püspök lett es rnint ilyen ment Eátyással 
a török ellbn. Több kisebb er6sség visszafoglalása után Sa
bácot vitták meg 1476 febr. 2. Hogy mil:en része volt Veronai 
Gábornak ebbC;n, azt r:íty!:.s levelei tanusitják legjobban. ri
kor a pápának és Ferdinánd nápolyi királynak ir hozzáteszi 
mindig, hogy majd megírja Gábor püspHk, hiszen ott volt, min 
den t látott és része volt mindenben./Frak..vloi :F.k.lcv. II .331,/ 

A diadn.lm;:...s h~.buru utltn nagy.ü:!Ulepro készült a·nemzet: 
J:átyás király csküvojére. Beatrix. d·. c. 10 .. -ón ért Székesfehér 
vár alá, a kir..i.ly várta má:r itt a fl>urak~·~n.l és főpapokkal. 
Gábor. püspök· a l~irályné anyanyclvén, olaszul üdvözölte öt a 
magyar nemzet ncvébon./Szalay:A magynr nemzet története II. 
261./ 

I~~en Budára mentck és ott Gábor püspök végezte a fe
nves esküvő szertartásait. KHzben ~:átyis folyton kérte a pá~ 
pát, hogy tuntessc ki kedves puspHkét a biborral,IV. Sixtus. 
1478-ban teljesitette kérését. ÁZ egri púspök~ől a szt. Ser
gius és Bachus-ról nevezett kardinális lctt./A.Herrmann:c. 
tr.625./ 

Azonhalil ! :.á t,yás épen ekkor há boruban áll t a l~ngye l ki
rállyal Csehország miatt ~s III • .FrigJessG~. A páp~ tehát, 
hogy ujabb bon~yodalpm ne lccletkczzék, az UJonnan k1nevezc~t 
biborost a htrom országban apostoli nunciussá nevezte ki.Es 
a biboros oly sikeresen járt el az ügyben, hogy lfátyás eló
nyös békét kÖthetett és a háborus felek is megnyugodtak benne. 
A lengyel tört.én~tirok egy része részrehallásról vádolta meg 
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a biborost, d,-: ,~· vatikáni ad::l~.-:.1~ (i._u~.pJ -:l ke.::; 2 h :=' · ~ :; Lit!· 
merik uirtatlailságát. A békekötés után ismét a törbkök ellen forúultak. A 
király fölhivja Veronai Gábort, hogy állitsa ki főpapi ban
dérium!t. Ekkor mélyen benyomulnak a· török ~irodalomba és 
egész Rercegovináig jutnak. 

1479 végén Uátyás azt határozta, hogy Veronai Gábort 
ügyvivőjévé teszi Homába. ls a biborostmár 1480 elején csak 
ugyan Romában találjuk. Ettol kezdve Fátyás mindont általa 
intéz el a pápával. Föltárja előtte ujabb terveit, elpn.na
szolja elhagyatottságát és kéri általa a pápa segitségét. 
Oly fényesen beszélnek a baráts.ágrol Fátyácna.> V~ Gáborho!!:: 
irt: levelei. 

Y i vel a törokb.k betörtek a nápolyi l~ i r·il~.rságba és 
Ot rantot elfogln.lti1r, ·v. Gá bor Fáplyb8 rre'?;y. ' aj d a királ y 
ság déli tartozkodott, hogy feltigyeljen az c·tranto fölsza
haditását célzo munkálat.okra.. Otranto 1481 au,7 •• ban szaba.·
dult föl./ Fraknoi: F.k. levelei II. 191./ -

Ezután ismét Romáoo tért vissza és fol;rtatta müködé 
sét. Királyunk mind szivesebben keresi fel leveleivel a.?. 

11 ó kodvE:;s barátját". O pedig oly serényen munkálkodik a. ki
rály érdekében, hogy a pápa néha alkalmatlankod,tsnak nevez
te kéré se i t. 

Elcte végén még egy különös dolg~t találunk. Ugyanis 
az u közbenjárására nevezte ki a pápa a 7-éves Estei Hip
politot esztergomi érsekké. De ne ütközzünk meg ezen. ü a 
királynak ezen ].:érését kezdetben nem akart,J.. teljesiteni, 
mert az ő observáns lelke nen. tudott megbarátkozni e gon·· 
lattal. De aMikor látta, hogy a király hajthatatlan, tudta 
hogy hiábavaló minden. Azután meg abban·a korban nem is 
volt ez ritkaság, miként elég példát találunk r~émetország 
történetében. Végtil is ezt az ö egyházias lelkületát annyi
ra megalázó szerepct nem tudta elviselni, r:eghalt még 1480-
ban. Hippolitot pedig csak 1487-ben nevezték ki/Török: 'a
gyarország prtmása. 1.122./ 

Testvérei az Ara Coeli templomában temették el. Sir
ja a sokáig a kolostor nevezetességei kozé tartozott és a 
boldogokat megillető tiszteletben részesült. 
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Valaki azt kérdezte t<llem, mi haszna van annak, lapoz
gat, buj régi, szuette könyv.eket, csak hogy néhány uj adatot 
elökeritsen? De ki tehet rola, ha olyan a term~szetünk, hogy 
érezve kicsinységünket., szivesen nézünk bele a mult fényes vi
lágába. 

Oh ki az a szörnyü prózai lélek, akit nem ihletne meg a 
dicső elödök tünemény~s pályafutása. Ki az, akinek &ívét meg 
nem dobogtatná az, ha hallja, hogy ez is, az is, mint dicsói
tette meg szent ruhánkat. Es mily jol esik látnunk,. hogy meny
nyien vannak, akikröl még nem is hallottunk. Veronai Gábor is 
ilyen. O is azon kiváló utmutató elődök egyike, akit méltán 
megillet az emberi eml~kezés és kegyelet alója. 

fr. Fapisztrán. 



A MI KINCSUNK.,. 
. . ""'".,.; .. ,~e gond·olj~ itt senki DáJ:9iusnak mérhetetlcn kincseire, 

1j vag:/ ahoz hasonló földi kincs ekre:. Ne, mert mi c:riyan 
.t--~ {:;;;,kinssr51 akattml.k most szólani, melyet nom ·J:.chet c.rany-
?"_~ral, vagy más. földi- ··értékekkel megbcc·sülni. E kinc_s ·a hé~
s~~ázéves. szegény barátok atyai. örök:ségc;a. szn1J:·, rJj(;T!lC3t:.l~~ 
és a krisztusibb 6letet tc;,pláló f.eronces-rc,zitiv irányzat 
'J. theológia, a. pedag·óg,ia ~c a pasztorf..ció körzctébcr .• 

Lássunk is mindjt.rt m"unkáho··. Első, amit tis:.ztáznu~l: 
kell az, hory miért nevezzük e ~z(;bb, evancéli,z:.i~-b 2~_Qtci. · 
neve ló irányza tot npo-z.i ti v"-nek. Lehe t 11 r;.(;f:rt. t i 7" :i r· ún.~-<..a.tJ' ·- -~ 
is beszélni? Igen lehet. Akét irányzatnak "Wégsö (.;élj~ t LJ.·:· • 
sen azonos: a lelket el~ezctni az flet tekerv{LycJ utni~ ~ .
ton mcgisme:réséhez, mc;bszerttésél.~.cz (s (· kC;ttü r·{·vtr. Le.;:::··· 
szerezni neki a mennyei pc·lgárjogotJ az Udvössfgct. re ::,.i-: 
emberi élet e hármas végcélj{tt többféle rr~üdcn l(. l,,; t rxnl:L~~ -
r ... i.A ... c;élnak elérésébPn nem okoz nagy gondot a hívoknél ~t.z 
Isten megismertetése, mcrt a leevadabb 6s lcrl:ultur~tlar~~~l ~ 
ember is érzi lelkében egy föltétlen ~rns.k a létezését, nl_;
ki,mint urának, alkotójának tiszteletét, hódolatút bizonyos 
raodon nyilTánitja. Sokkal nehezebb a: im.mka,-itt van tulaj:: 
~:.lnl~~'Df'n a..z \g;~~i mun.ka-hogy meg is szcrettese a lélekkel 
Urá t t: u Ist'enet. Az Isten megszeretteté,sének r zcr..ba.IJ. t ö bt
ellensége van, melyeken a lelkivezetőnek .gyc-zclcm.r•(.' _kell ~L=
gi t enie a lelket. Ez ellenség hármas, hasonlóan az embe l., · 

hármas végcéljához:a./a bünrc hajlo megromlett tcrmPszct; 
b./a Tilág hiaságaival,büneivcl~ c./ a gonoszlélek. E há
rom ellenség bármely ik e is képes rombolás t végezni a lé lL: J<
ben, vagyis ráviszi az embert a bünrc.A eél clérPsc szem 
pontjából tehát a. legfontosabb a· büntől meg·öri~:ni n. lt~lkL;t. 
Erre segit a pozitiv vagy negativ irányu lélekmentés. 

.. .Anegativ. irány~at aként igJ'e1~szik elérni c0lját, hogy 
lepten-nyomon 1nt, surget a. rossztól Taló tartozkodásra~cl
ménkbe idézi annak szörnyü következményeit és -.fö-ltárni igyek
szik annak csunya voltát. 

Ezzel szemben a pozitiv irányzat az Istentól az emb~
ri lélekbe oltott joravaló hajlandoságot akarja fölényre 
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jutto.tn1 az alantas, <1. t;ünr·chaJlö term&szcttc l s~eml·en. Itt 
f0 a lélekkel megismertetni fö~ségcs hivatását miért is itt 
fóleg· a pozitiv eszközök jöhetnek szóba: a jos!gos Isten, a 
lélek szépsége, az erény gyezelmcs ereje, küzdeni érdemes a 
szebb és eszményibb életért, mcrt Isten és ember elott ked• 
vessé tosz ••• 

Ezek után lássik róviden, hogyP.n é!'vényesül e pozitiv· 
irányzat nálunk ferenceseknél, illitve hogyan jut az szcnt 
Ferenc. atyánkon át a ferences theologiába, pedagógiába és a 
pasztorálisba. 

I.Sz.Ferenc hatása a theológiára. 

Nincs a müvészetnck, a tudománynak olyan ága, amely log
aláb":J ne v:.;tt volna Sz.F. atyánk tolvalaJ!li indítást, buzdí
tást teralot~n val6emclkedésrc, haladisra. Ez indítások mi
di~~ pozitiv ért._:kü;_;k, az eszményi szépnek, jónak előbbvitelét 
-nzorealmazzák. Részletekbe nem akarunk bocsátkozni, hogy mi:. 
k~nt frvónycsill az a festészet, szobrászat, zcne •• ekör6bcn, 
hanem azt kutatjuk, hogy a tudományok t:J.dományára., a thcolé~ 
giára van -c hatása? Ige:n, éspedig n0m is kevés hatással. 
Sz6pen fejezi ki ezt dr. Sch~tz A./1/, mikor érté~ü~~ro adja, 
-hogy sz. Fcre:q,: a theologia mentistr;azd!1gi t ja, n. bba uj 1 szebb 
~let&· olt a thcolögia cordis által. E theologia corJis szent 
hiv:1bis:.~. :1bbn.n kulminálvdil{, ho~y ~1 theolugiát mcgövj •- ·"- sok 
értelmi v i ta, fc j togetés ••• közGpettc az clszárad:ístöl. E Jlun-. 

k~ját ho~yan oldja meg sz. Ferenc arra ad vdlaszt dr. Trikál 
J ./2/, t.i .hoJ;y a ferences bölcselet, mint hatalmas Gpület az 
unctio, a· gustus és az actio, vagyis a kenctes·ség, az átélés 
és a csolckVdS alappillércin épül föl. A helyes theolégiának 
azonban a helyes filoz0fiu. adja m:eg szilárd alapját. l'ármost, 
ha a ference~ f:lozófia hirm: j~llegzetességéro, rnint ~lapra 
helyezzük a thcol~gia mcntisscl cg~rctcmbcn a theolugia cor
dist, akkor világos kcjp~t n/~.rilllk sz. Bonaventura azon mcg
ha·t~ .. rozásárul, r:-.cllyel a .fcrcn.ces lélek fö irányelvére muta
tott; Prlu~ unctio, c1.·!in spcculatio/3/. Ezen mélyen ferences 
elv v~zárfén.f afcrcnces thcclugiában, mert sz. Fer(;hC at~ránk 
r;ünd0nbon a l0lck ju.vó.t, :1nnn.k áhit~ tát" kcnete~ség(;t és 
cs~lekvését szorgalr::lzta a főcél elGrése végett. Err~J kellet 
szolgálni mindt;nn~k, ml:g u theolvgiai spekulácionP.k is. .·. 

Ez ~.lt.~.lPno~ fdőpeho~sájtás után nézzük a részleteket. 
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Először is Isten sz. Ferenc atyánknál mindcnkor mint 
azeret6 kegyes atya j6 tekintetbe, aki az irgalmasság Iste
ne is/4/.8. Istent, elválastva a jóságos atya fogalmátol -
nem ismer. Kifogyhatatlan Isten magasztalás:ál:·an, mert érz1., 
átéli/unctio, gustus/, hogy szerotete alko~ta meg a nagy 
mindenséget, O ta~tja fönn Gs gondot is visel roá, mint jö
ságos atya. Hczzá k1ált, mikor lelke tuláradó örömében meg-
énekli NaphimnUSl~át: -~ . ol .. 

uragasságos, mindenhato, j0sáf;OS Ur 
tied a dicséret, a dicsöséG és tis~tel~t 
és mindon áldáJ. 
Csat t~gcd illot, m~~ass~gos, 
kinele nevét ~:;nl i ten i !tine::.; &!".L:: r; 

a~'.:i m61 tö/5/ .. 
Eicsoda nelys6gek, rnicsocla mcglátások. ,-;s út.3.l~scL. li.;'0,•

nek itt kifejt"~zést és hog~r tuu -o néhtín;T SO.i."' i3 ~ .. J..:>.::;:l:~.l ·:~.l 
ö nagy lclkéröl, hogy tud ->eJ néhány sr"~r száz~Jol~ :.._t)7·.- is. 
nevelni, emelni. liiért? hert a szcrotct, ::t kencteJsrg, 'lS :U:-
6lés és mindenekfelett a mél~r mcglát1.s sziilcit j c, Sz ,r.;renc 
atyánk 1.11álycn, nn.gyon rná~ycn 1~\t és c látf.s kcrnt~in ~elíil 
fölismari a teremtő ~tyát, .aki az Ige f\.ltal hoz lótra mind0~t 
a Szentlélckben.-Yi ez, he... nan a Szenthár-{lmsngn~k lcgcszmé. 
nyibb meelátása? Ez s.dta meg a forencc:J theolö~iának ~ Szont
háromság müködésén:'k kif0jtésóbcrl n. nn.gy stilt, :l !"',5l_yen 
szántást, a suhtilitást, 

Jézus Krisztus, a Verhum Incarnatum ami C.J0:. tcscv~-
. rünk, fivérünk, ki ég n.z irántunk való nagy szeretettól, l~i 
-ho. szabad ily emberiesen szólni- szinte boldogtalan lenne, 
ha ki nem önthetné szeretete tengerét miránk. Ez indítj~ 
égi Gycrmdc foltétlen megtestesülésének meglátására, ez ve
zeti Ot az Alvernára.- re itt egy másik nagy mélystg is f6l
tárul, t.i.hogy minden emberKrisztusnak tcsvére, -fivérr;, 
egyazon loságas Atyának gyermeke. S vajjon mi kövctkozik 
ebhöl? .AtyáBolL, anyáro l ••• v alv lemondás, önfcláldozo, l~üz·
do és az utoso lehelcti~ tarto örö~mel t~ljes apostoli te
Vékenység, ~r~~ely nem kurtöltcti ki tettei t, hanem hal~ d a
lázattal az isteni Fivér utján:· 

' Saentlélek a legjobb vigasztalo, küzd~lemtcn erb
aitc •• ,o aegit a mélységek meglátásában és ott lebeg min-
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d0.nutt, hoey mindent me~s~entt:.LJ(;n :..;. .iíll. kú:r6sünkre. 
A kegyelem és a sza'-dakarat müködése közti m~ly miszté-

riumot sz. Ferenc aty~k ugy látja, hogy abból a legszebb bar
monia csil~ámlik elö. Erzi talán mindenkinél jobban, hogy: Is
ten kegyelméból vagyok, ami va.gyok"/6/. O segit , erösit éB 
nélküle semmi sem vagyok. Ez adja ajkára a szót: 11Alázzák meg 
magukat -a test"vére\{- és ne dicsekedjenek; sem öntetszelgók 
ne legyenek, sem bensejükben fel ne fuvalkódjanak jó szavaik 
v~gy tett&ik mi~tt, e~ydltalln :enmi jo miatt,_ melyet Isten 
bcr~nUJ: ... -~g~,. ti.lt!j,1u.k nonr1 YfJ.6Y tr;sz"/7/. D(; ebbol nem követke
zik, heg~' ~!.Z ak~r~).tot nlh~~.nj'"é.;.goln.á. Fe:T., hisz· u.kkQr következet
lvr.. -;.'"clr~:l önrn~-e1.hcz, mert rr.i•:':rt int, buzdit és gyujt, he. nincs 
s~L:,:-vlak_,_r~tto::·· .• -0 is~nis n• .. gyrt:~ ta-rtja á s~~arc.':lalm.rü.tot, hisz 
belöle folyi~c a ferenc.,s -.:oluntc.riznus. ü r::.in~lkett0t é5s:ze:!:ap
e.s·::Jlj::;. -·!s:!:st(L fc;ns:':.r;<Jn, "i.n~ycncs ·-:jt.ndékf:t.t lé.tjG. benne sz. 
Pál rL.::_v-~.-~.:..1 s".::rinL: .. Iste:: :.~.z, a~:i mind ._,_ s:::ándékot, nind L vég• 
h v ~-.r.:. t·: l~: ~ lULl:á2. j a ~.4. j J 3·: :"::'l-161: s ~~._;r in t. 11/8/. 

It: l-:::..LI:':.:.:c,ll.• !i~c h.l .. ; :.. fc:t",i:J•~s th.~clugi~~bt. r.::. 11mrtl-::.szt• 
tal .l .. l: .. ,." ,.,7. •• ,. '-!'t··.; .. ·; nkc·· o ., ·c:- eT1 e'"'·~l..b co··!'":-u·· ·.r"' s "nva'-....... cJ"o.J J.~L • .:..._, -·~l JJ...,;.•--~._.~ l~ o. J.t~GY.L .... .;,::.;L uulv .t .. .Jt: -~ cl 

n, .... L, }:ttrJ!J.á~ ... : .. :.l: i.;-:J..rtu·~~~-, a;-:l l·í:..."'1. r .. Llkal fc·r~anh ... tott .. " 
Vé ''l t , ~ , .. 'l'' " 'l tt 'l . t t , . , _.gu· A y-:...n!<:ll<..;.l: · .. ~z os~>..:;:..:s ..... l' es .; c 0 cn , rcr .. m~-::r .. ~""e.K 

• ~ . • l- .. • . " l . ] • t • - .• .. 1 f''l ,.. l . m • l.rúfitJ.. -~rl:.:e .t:~OE:.S·~ l .J IDí!.J..Y I:Lg .. ~. ~; 3on eFLL ...... ·o • \._,.. r:nvl 1 o 1r .. 

j:J./J/, hot~Y 0 1.1.::.1;.: bcpill·.~ntt...sL nJ·-.:r-1: Iste·:1tól -·.· d<.,lt:o' lr·ánt 
éS (.:.; z:·~";"'lC ~t-.; 1 l ... Og/ l~illd.(;n tc r•C:!lte t t dc•logn~~k et;~- (•rt.~~ l;·_r;_, egy 
S ... j.,l qr• o'"s··,l,- s 1,., ... onl·-~l~i~r n ,,:••r v-la"I!'IC>"(lY'.y.L"nJ. ... lr 0s; tllac·, ,._,_. '-"",._, v.t.:..u. J..o.....,o.J -..J•~J:·~ '""beJ ._..l;iWU\.1.4J..O. _ __.~. '-- ~--" t;.'"J 

terir.észete és alapja. LZ oso!:ban a joságos Isb ... nt isr.f Pi föl, 
~-· t- r'·T: ~, ~-,,-, l}·lh.:n pc<li"" ·Á.~~ G t0Léletess/:rclnc·1~ h:_:~v/ny mását 
'~ ~ ~..JI'.&.-· ' .. .. J .... ,J ·- -- u . t.;, 

l . ~ t . l T"' - ;t ' l- .. , . . ., t ,. st .. TI"' rt l r v, .. ~ 1' ,,.,,1 · .· · ~ r .... t· s ;·: · " .;.:.. ~~ •f" Mt · . . .~r E·-~ ] :.L..: .r. -t~ :J- u.~·a. ... \oot:' .-l~<.t:.w~'""u ·· • • 
.. , ..... l.· ~ ...... v eJ _, v.... . ... ·.Al • f.l , - - t • l t h, f • 1 •• t .& 

fl,l;rLc:.t.tctt ~os~,t"·lbot:.:·celn .... :.-Vö[.;.Lg vonu ·c a. ::;~~nndtU"' ;_ ! . 

nag-- '"'"*l·l··_.,r,< .. ·~z· C''""''-;, .. ,,-i~-:.·-·· ·:. r;('gl~~t- 1 son nyu•/70 k .. ::r~~..;.tc:.:;s,.g 
. ..., U - .A. .J" , -" v u .LAU • ~•-rJ ·•- - '""'L J ··"' ... • ~ _.., c::> -

... e~l. · .o.,··,_ f'~l··t·· ' 17 ~ly~ ell··I:·u·· csc.l;:..l·v-s -_-;:L rind ét t 1.. ~ • ~ ~ S ú .Lll·..:.'-'~~ t...._ .. _ l l• L ti.,, - , ... ... •... •• . v - -- · 1- • - -- • ·- -

11 '"1···--.- .-,·~t' ··w·~··· I"· 1:-., -;, · ~-.··l.:;~·tu~ii fePer.:.c.:t..S ÖLti.~C.;;~tt· ·._'::1:-
~ov t'~ '.4""'- l. ," '""'-'·• .... .L .. ' ·......... u """ ... _ .. .... ~ .... ."_ ... • • • · ~ 

n .. ·l- ·-k·. 1-. T .. ,~~-,d- n ~.~..·b··· t -;~,n ... JiiL r::·_llr·:.J.., • ~.,..r·iásl er\..V~-1 ,~-~.s: .... LL .. LL llo.J """" ,._u J..J..a.•.L.L "'.~r. .1 ..., "'v..... -'"' ............ 

lcL·~vt vc~·;·~tl ~:..., Ist~,.;n .i.'L:l€. () ... l' l . II. ~EonL r~r~~c n~ve osc VCl. 
Talán kissé furcsán hangzik ez. ri eddig ur;y ism.-.:..~·t::l: 

ot, mint a csc~ekv_és t;m.uer•td., ~s ez~ rt t~ t. f~l nala az 0lve~~
h~~go~tat~~L. ~al~~~n n~m ~lkot?tt, nem al1~~t~ U !~~ n~vel~ 
si ~lv~ket, ~z~~~\..t n~i~Unk kell +evorm~ clJarasmud.Jatu..i.~-

Szent Fer·ep,. q.z élet nagy l~kolá.Jában tanult a szert:tet 
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es .kegy.:: -~::m, mint tanitomesterek v.::zetése alatt/10/es 1tc 
kiképezve, amint nagyon helfcsen jeg~rzi meg Dr. Eagyar l .. 

/1.1/ 8zent Ferenc Atyánk mint tanitu, :mint mester a lcg
nagyoob tudományra· tanított: az Isten szeretetéfe, rnely
ben az ~ber a legtudatlanabb. Tehát itt is a mindenhol 
dominálo szererete•t az alap, amelyre fel ke ll ép i t eni a 
nevelés müvészi,Isten akarata szerinti rendszerét a kön~y 
nyebb eljárás céljából. . 

Első feltétel a po zi ti v-ferences ir:'·_nynál a nevelést 
illetbleg a tü:r•ó, a kegyes sz~reretct, melyhez l1ozzf1 kell 
simulnia a szelídségne~{ és o. no.gy t üre len!• ek. ~nnek érv~·: 
nyesülését szcmléljtilc a Fioretti 86 .. fej .-ben /12/, lT:il~oP 
a 3 rablv megtérésé.;.·ul beszél. !·-~ily szlidcn,do hatúro.zot
tan feddi Angelo testv6rt hcl7tclün eljárismöujé.órct 6s 
mily gyengéd szercrettcl o~(ta t ,jn. ki, hog~r mi t teg;ren !l 

rabl\Jkkal azok mcgtérése vegett, Csal: át kell tanulmún~,roz
ni ~ feJezetet ós a benne rejlő pozitivu."nokc.t all~~lnw.zás
ba venni- rnicsoda erednényei losznci<:: t.;m·.l .. :Jn Ily áttanuJJné~.
nyozás, jobban mondva átélés nyomán szUlcte1-t r-.c~c _,il': 0vn
dornak 11 1~ Fonteeasalcí ';rdo"c. dr6r n }:ére a .[i·ioretti fön
ti fejezete alpjá.n/l:J/, melyben Szent FcrencnGk is nr-1.o;~r 
sze re p jut a rabl~.:<kal szemben. Fi~jye l jUk meg szavai t, tet
teit és ráismerünk a felállitott clsö ferences n~velPsi 
elvre. 

A másik nagy elv,melyet leször;o~hetün1:, a napsu~al'"~S 
le lk-:..ilet, vidé.r:;ság; r.'.ert ü nem 2J~r..rt ~1ás:c6ppen c so le!--:~.: uni, 
Dint azt a j0 Isten akrja, ~ Szentir!sb~n pedi~ olv~st~: 
ui1ilarc1;, da tor et"'~ C.ili:J t ~(;US. "/14/. ~~ vezette ukkor is, 
mikor a Porciunkulánál lakott és az alamizsnt t 1-:úrcget ö 
testvér elé szaladt, ki az Urat dics~rve jött neg utjirul, 
megc~6kolta annak vállát, melyon a terhet hozt:"t (Js ma!:flrn. 
véve a zsákot, együtt mont a l:~rvcr;tu b=)stv{;rpc;l és r1il:or 
együt~ voltak mindnyá.fan, igy szolt: 11 Igy akarom, hogy a 
testvéreim alamizsna után járjanak:ujjongu örömnel szivük-
ben és az Ur dicséretÉ!Vel ajkukon"/15/ .- De figyeljünk 
csak. Ha e kis· eseményt szemléljük, akkor ·rájövunk az ö
römre nevelésen kivül eg;r má.sik nagy nevelő eróre is, u.i. 
Atyánk szavával, eljárásával megérdertelt dicséretet nyujt 
a j ot vegh~iVlilvE~!':. }\. magyar cserl~észvezetok "]·ézikönyvé
ben olvastam egy hasonlu elvet: többet ér cg~r j .... icl~l ..... ~t 
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onü· .. tt <.il.c~t.ret ezer ~úi'gálásná.L.-Lrdekes jelens·~·-' hogy a 
Szent Ferenc pártfogása alatt élő cserkész nevelésnél mily 
nagy életbölcscsséggel.alkalmazzák a vig, kedves Patronus el
Vűi t •. Hogy mily eredményeket hozott m.ár e nevelési M.cJdszer
bizonyitLk a többek között a magyar cserkészet is. · · 

A két: clúbbi elvhez kell simulnia a harrrtadiknak is,a sze
retetból S~ári!iaZö krisztusi szigornak. regszivlelendo péld~it 
látjuk ennek 11 A tökéletesség tüY:re" egyes fejezetél>en/1.6/ .. Igy 
a 4.fcjflzet, arrel:r ek.ondja,mil;r határo2ott-.an· állt ellen A -
tyánk minden birtoklási vágynak; a 24. fc j e ze t, Jri& l rt ér .. e l -
J.~ildi aulGgy tcstv-ér~:-t, a 11 here testvér"-t, mer't nem dolgozik, 
nein imádkozik, hanem listán mások~_bol tl. Ez egjruttal a mun -
kára nevel~are is ju példa. ~ 14. fejezetmár talán kegyetle~~ 
nekis létsziY.~, amikor a pénzhez nyult: testvért bünteti meg-.. 
t<:: az &rdmény mutat.ja, mennyi szeretettel és írnával volt e pa~ 
rancs eKyes~lve, hisz mélységes alázatosságot, szegénys~gszer 
r·etctet szult .. Sa 37. fejezet, mely az alaptalanul iteló . 
testverrf· mondja ki. a Lünt€tést, de a ~vd s eredményitt az, 
mint az el6bbie~n~l--

Lohetnc még néhány ;~.lvet leszdge~~ni~ de ugy hisszuk,nem 
szu .. :ség0s, mert c hárorrL r11agában foglalja ~. fo jellegzetessé~ · 
geket. l:ár ezekböl is vil~gos, hogy 8zent Ferenc nem:állitot
ta fcl.,a tilalomfál" erdcjét/17/, hanem egyszerü és szeretet~ 
tel telj·~s lfh:don n:yu.lt rninden testvére es embertársa hona alá, 
hogy ut et~elje,akaratát a j0ra rávegye és igy benne kiala kit
sa az Ist~nt szeretü , boldog és ~ szenvedésben is Istenten bi.
zo lHGDer képét • ~-Z a ferences poziti V irányzat szerpearoVC::Rsb:n. 

III. i~ ferences n::tszto-rácio. ·. 
Ha lt:hetsége~ külön ferences pa.s,~torá.ciurL:l peszélni,ak

kor annak egész természetcsen a ferences pozitiv irányu"..theol
logiáoul és !~rjriagvp;iábol kell s~:írnn.zn.in.. S valóban· ~gy .. is van. 
A ferences pasztortci~n~l uryan azok nz elvek szercpelnek~ 
u:.int fi kf·t e)őbbinél .. T~:llcr:::-:str:~son kitiinlk ez a ferJnce:s lel-
kigyakor la toknál (. s népmiss zi Jkn1.1. . . 

A fer. lclkigyak!crlnt, JTlnl;.rrcl már Celán.vi -T •. értesit/18" 
a szeretet jegyébon nll elémk. Itt nz e'gész 1elkigyakor~at fo• 
lyarrán a szeretet lesz A. domináns. Szerctet ~ j:öságos A~ya i
ránt, hor,y aztán mi is örömmel kiálthassuk Kre-s.zccnciával: 
u Istenem, én Atyám:. -Istenem, én .Aty~, m1ly é.des szo. n· ·ae a 
sz- L~rlcsségénél mélyebb a valosáe;, hogy egyb.e.~orrc:-:·~a. -szeretet 

fnl;yt.frn j(·S~'"':r~ ': .~ 1 -:··.rJ ~-:: ~~·.· t•}s~_.. :.·. · ···· 
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~~-;~tet ~risztus, ~ mi édes tJstver~~k i~~~l bs 
abban nyer kifejezést, hogy at O életét az Evangélium a
lapján kópiázom, magamban kialaki tom.- Sz ere te t Ö11Ir1a.gam , 
embertársaim és Isten minden teremtménye iránt, A helyes 
önszeretet feltárja énemetJa maga gyenge és jo oldalaival 
együtt és ez önmegismeré·s rásegi t a hiányoknak I\risztus sze
r inti pótlására. Hasonlo módon kell szeretnem embertársai
mat, de itt igen eros hangsulyozást nyer a jótékony szerebet. 
Szeretnem kell minden teremtett doldot is, IT1~rt a termfszet
szeretet lelkemet felüditi 6s diadalra segiti bennem az E~ 
vangéliumbul fakad,. naps-ti.garas, ference~ vil4.gn~~etet. 

A szeretet e sok iráJtyu érvényesülése ~r·edmt';nyE:zi,hogy 
a lelkigyakorlatazo bi·zó lélekkel áll beJ 0 a 7. életbe a lE:l
kigyakorlat végén és nyert pozitívumok ala:f--·j~'..fl úli élc:tét, 
békét hordozva magában és ezt osztaga t ja má.: Jkna.l-.. is. E~ a 
ferences lelkigyakorlatok célja. Ebben bcn:n": van az t::rrLberi 
hármas célnak legtökéletes,iebb elérése a bél:c és a~'SZei·ctct 
jegyében. Ezek teszik kedvessé és eredményessé a ferenc8s 
lelkigyakorlatokat. 

Ugyanezen alapokon történik a ferences népmissziL' is, 
a nép lelkéhez valo megért0 leereszkedés, a iJizal;nat keltó 
egyszerüség által. Ismerve a nép nehéz visz6'1yát, a nen~z 
l-~ereszteket és a bünre való sok alkalmat, neni. akarja. a ntis
si os atya. öket pokollal .... rémi tgetni, hanem h ügy :;.~;J. vegye a 
~ora, békét, türelmet öntsön lelkébe, megi~~~rtcii vele a 
ferences pozitiv irány szerint élete hármas eelját: Isten 
megismerését, az O megszeretését és e kett ö ál tal elf.r~t!ndó 
üdvösségét.•Ez teszi eredményeiben szinte utulerhetctlenné 

·az igazi ferences népmissiot, ez a nyitja a nom várt és még
is elért eredményeknek. A misszio folytán a nép mcgszereii 
a.z ő"barátját~ bizalommal lesz hczzá. és szcretö, Ifidám ar·
cát magával hordozza az Glet nehéz útain, ~mely ot fo]~/l.c·n 
fogja emlékeztetni a hallottakra., arrn, amj t tenni·.; k~ll, 
nogy végcélját elérje,-

Végére értünk fejtegetéstinknek és mint végszot sza-
.. ~a.d legyen azt mondanunk, ami t a nagy Pr-ohászka piispök roon

dott-a.ki több,mint 20 éven át emelte az em~eri lelkeket a 
ma.gasba, nevelte a ferences pozitiv ir·ányzat SZ('rint éiket
hogy t. i. a "ávö század a ·ai a ferencrendiek. f\Z ő nlélyen 
láto sasszeme e~~revette a mé~ etet en kincset, mely ~ Po-
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vorello nyomán fakadt, ... te.l.ye ~.. _____ .1·iznek, vele sáfárkod .. 
nak és látnoki lelkével elöra josolta· ezirányzat uj nagyra
hivatottságát 6s gyozelmbt. 1:unkára fel és jól sáfárkodni 
legyen valamonnyiü~~ kötelessége a ránk bizott atyai kincs~ 
csel~ 

J~zetek: -~1./ Szent Ferenc nyomdokain.Dr. Schütz A. 
A klassziKus ferences theologia,o.l35-6.-W.U.O .. Dr. Trikál J. 
Duns Scotus ós a ferences bölcselök,o. 200-1.- 3,1 U.o. 20v. 
·i,iV.ö.P.~~ohr-P.Siposs: Ferenc ~s Ignác,o.2ú-6.-5,i Tormay 6 • 
.Assisi s~.Ferenc kis virágai,o.l86.-6,ii.Kor.XV,l0.-7jV.ö4 
P.üohr-r. Jiposs i.m. o.78-H0.-8j 1;'ilipp.II,13.-~,iDr.Trikál 
J. i.lil. o.2C·.- 19.P.~1.ohr-.P.Siposs i.~t. o. 77-8.- ll,i Dr,J~a
~ar I. ::·agyar kúpek Szent Ferenc .AtJánkrul, o .5L.i: .. -12,1Kapossi 
J .. :J.~'ioretti,o.G2t"72.-11ormay C. i.m .. o~ Q6-l06.-13,iS7.ent- Fe
renc P.yomdolcain,SL. S. Amontccasalei ePdu,o. 4C30-8.-14,i2.KOR• 
II, 7.-l5,ibalanyi Gy.: ii.tökélctcss~g tükre,o. 56-7.-lG,ttLo.: 
o. Jl-'1; 56 ;1 J-:-~1. 59-7(;, • -17 ,tv. ö .. Dr. 2r<lcy F.: U j ute.> crl:ölcs
tanitásun~:: renC.szcrt:~bcn~-l8,iV .o. P.Rohr-P.f->iposs i.rr .• o.86.-

fr. Szaléz. 

A ~ ·c,r"I'F ·.:s lTTJ.·, r~~r-;c:~· 
L. • .l -· , . U J • ~J. l oJ. e 

/P. Pa·thm--.iuE ~-"inges o±t../ . 
/2. fol~·tr tás/ 

II~ De va· 10n kivánand~-8 is sz? 
1,1 .:. ~indenekelott azt ce é.r eznün..::. Ki v ::ina tos-e az 

egyházi ha tósá.gok r· e szérél? Itt már rög t ön szol~tak kifogást 
e~elni: 1 p1p~k: kill5nöse~ ~I!I. Ie6 és X. Pi~s is~étclten 
. f' " , , t l t t l ''l . . . l , . t t t , , l t 1 . t ~ . es e .u· e er F~ c cn u .tc1n~r1 van l o aK a . ..:t3.ra u ... ~ a , e z pea1g 
csak szt":Tamá.s mellett és. nem a skotizn~us Mellett szól, mely
re nem is gondoltak. Nyiltan Scotus biztosan nincs megnevez-

.. ve, de mindenesetre sz i vükre köti a franciskánus lektoro·kna.k. 
az Egyház, hogy a rendi iskola régi rendszeréhez ragaszkod
janak; ez pedig elsősorban nem más, mint a skotizmus •• i\.zon-
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!elul ezek a határozatok, amil at:tilleti, nem kizár·olc.;.t.> 
-szt. Tamás tanát irj!k el5~·hanem igen gyakran csak ugy ál
talánosan a skolasztika tanítását. Ehhez pedig nem csak a 
thomizmus, hanem a skotizmue is hozzátartozik. Amily kevés
sé akarták. a pápák megtil t ani sz t. Anzelm és ~ona..ventura 
egyházatyák k6vetését, ép ~ly kevéssé tiltották meg· a Sco
tushoz való csntlak.ozást, sOt inkábt el6irják, mint fön-
teb l' emlitett dekrétumból.ki vilÁ.glik, ha. nem is nyil tan, 
de legaláb'b hallgatagon. Vajjon ner. felel meg az Eg~<rá7. 
kivánságának az, hegy ha a tanuló ifjus~g ery más ifju szen
tet is tisztel és követ, bé.rhn az Egyhl~z szt. Alajost álli-· 
t otta az if jus4g ~el.? · pártfogéul? Bi:-tos, hc-r.;r nz Egyht-z ~ 
katholikus ,iskolák p~rtfogójávn. s~~t. Tarr..r.st, tette meg; a
zonban neiL magasztalJa-e a zsolozsiiJc't c lvn.smanyGkbú.r.. szt. 
Bernát, szt. Anzelm, szt. Bonaventur~, nvar-::!r s!':t. 'T'erézih 
tudását'! Vajj~n e·z ált~l nerr .. ft:jezioye ki a~ün kiváns~g~~t, 
.hogy a tanuló ifjusá.g ezeknek közbenjf~r2c~í.t 0s oltr .. lm6.t is 
kérje? Az Egyh~z tanitóhivato.lc .. katholikus, a~ nem kizár0-
lagosan thbmista. és nem olyan szükkehlü" amint azt rLyes 
emberek vélik. . 

· 2. A skotizmns. uj jáéledé se az Rt;~yhf>.znak is éPdek0hen 
áll. Ugyo.nis Pesch P. Deodátot illetúlelE helyes-:;n .i.rja/152. 
o./: 8Az·Egyhá.z tanitásának egysége éppen nem követeli, hoey 
az összes theologusok uc:;yanazt tarts~.k" ami t a thnm.i.sták. 
XIII. Leo ép ugy 1 mint X;, Pius n~egkövetel te u francisk:í.nu
soktól, hogy iskolájuk hagyonltny~i~o~ hivek ~ar~djanak. A 
akotiszták tehát teljesen egyházi sz8llembon dolt;cznak, ha 
:mindcn támadást, melyet mesteriik tana ellen intéznek, hatá
rozottan vissza vernek •. A küzdés hasznos, de sót s7.ükséges 
is. lia égi szellemek volnánk, ugy a v6lemények minden.kii
lönböz6ségc az igazság tisr.ta ismerete előtt ~eghátrálna. 
l:inthogy azonban itt lent csak aar3.bo:1k.int, r6szl·.;tekbcn 
ismerhetünk, s~~retnék sokan az ö részleges ismeretüket e
gésznekt vagy legalább is legfontosabbnak és leglényegesebb
nek kiaC1!li és erre az összes többi theologusokat felesket
ni. Azonban nem kiván~tos, hogy mások szintén igy érvénye
sitsék az ~ részleges igazság-is·meretüket és hi vatkezzanak 
ar~a1 hogy az iskolák véleményei által korl~tolt láthatá• 
ron Jcivül is van még egy jókora darab világ." rcsch ezután .. 
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t~v!bb ~gy P~ Deo~t szavaival:uHa valah~ isdiadalmaskodnék 
a szUkk~blU panthomimnus, ugy ez halála volna minden okQsg200_ 
dol&tszabads6.gnak, amelyet pedig oly igen csodálllunk a ktlzl!p· 
k~ri nagy, katholikus iskolákban, és amely kétségtelenül egyik \ 
föforr,sa vol t bámulatos termékenységuknek. "nHihetetlennek lát ) 
szik, hogy egy olyan lángész, mint Scotus semmit ne vett vol- i 

n~ észre, ami szt. Tamás figyelmét kikerülte és a szt. Tamás 
felett irt birálatában mindenütt~igazságtalanul beszélt volna. 

3. Ezzel egyszersmind kifejezte és kinyilvánította, hor;y 
milyen kivánatos a katholikus tudomány, a filozófia és theolo
gia ér·dekében a skotizmus uj jáéledé se. Csak a követke?.őlcC:t kell 
még megj egyeznünk:Egl:sz a legujabb időkig még a zen kör•öld'cn is 
, melyek a neothomizmushoz közel állnak szt. BonavEntur·{t a 
skolasztika egyik fejedelmének nevezik. Ugyanezen névvel ille
ti ZiesclH~ is Aquino i sz t. Tamással együtt • .Ámde sz t. Pon~ .. ven
tura foképvist..löje: az u.n·• h.agyorr .. ányos ferences isl:olár1al:, Y:ie
lyet Scotus és iskolája. folytattak és továbbmüveltek. Először· 
nem· is ez/Scotus iskolája./, hr..ncm már sz t. Bonaventure. is i
gensok dolor;ban tért cl szt. Tamás tan6.tól. Csak hasc.nlitslÜ: 
össze aXIII. század végén és a XIV. elején azon tételekbúl 
ös~zeállitott jegyzéket, amelyekben egyn..ástól a Sentf.;ntia Con-~
mentar-jaikban különböznek; az !.könyv 24, a II. 62, a!II. 
pedig haso~lóképen 24 pontot jelöl meg • .A szt. Bon3-vennura ál
tal előadott kölönböző tételek közül nem keveset Scotus is 
megtart, sót t~vább is fejleszti, amint azt szt. Bonavontu~. 
uj ki~dása tudományos rr~gyarázatainak tanulmányozásánál ész-
re lehet ve;nni. Ámde biztosan nem csupán az Egyház szellemének 
feJelünk meg, hanem elonyös a tudományra is· az, hu a Doctor 
Angelicus ID 13llett a Doctor Seraphicust is buzgón és beilatoa.n ~ 
tanulmányozzuk .. Azonban az utobbinak elméletét csak Scotus C 
helyezte kello világosságba, élesebben körvonalazva, ujabb bi-; 
zonyitékokkal megerbsitve azt. Ennyiben hasznos szt. Bonaven
tura wegértésére is Scotus ta'!'lulrná!l:VOZlÍsa. 1'Íásfelől a~ is meg
esik, hogy sz t. Bonaventura sol~kal élesebben i tél szt. Tamás 
véleményei felett, mint maga Scotus. Tudvalevőlee szt. Tarrás 
azt irja, hogy nehéz bebizonyítani, hogy a világ nem volt 
mindig és ezzel megengedi a világ örök teremtésének lehotősé
gét. Scotus igen alaposan s mélyen megvizsgálja e kérdést 0s 
függőben hagyja 1 azonban szintén azon nézethez hajlik, hogy 
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a világ idöbeliségét csak a hit ált~l ~smerh~tjtk ~teg. T~l
je.sen másképen já~ el szt. Tamás barátJa a. Doct.or Scraphi
cus:"Respondeo:Dicendum, quod ponere m~du.In aet~rnum esse 

. si ve e tenali ter px-eoductum, ponendo r ep omn es ex nihil o pro
cluctas. omninc est contra veritatem et- rationem, _sicut ul
tima ratio probat, et adeo contra rati9ne.m, ut nuiluru phi
losophorum qua.ntumcumque parvi intellectus crt;didcr·im hoc 
potuisse. Hoc enim implicat in SG manifestam contra:dictic·-· 
nem." Ebböl észrvehctjdk rögtBno hegy e m5att mily kevéss§ 
gyakorolt Scotus frltékcnységböl vagy r~-;.ás tisztátalan indJ
tékból Tamás fölött kri tikú t; bizenyú r() i~merte BollaventuY'a 
kemény szavait, azonban nem jáPult lloz:::á)' ó csak az igL&.z
sággal törődött s r1em ri tkún· rend tár3r.i t .ci!llesi Sind. ort és 
Bonaventurát is hibáztatja akárcsak sz~· .• Tf..t.rr.i.á&t, kikhez p~-
dig oly sok más pontban közeláll.. -
III. }.:dképen vihető keresztül a skoti~us ujjtí.éledése? 

Hogy egy szerv~zet, mely elgycr.~ült ism3t megerősöd
jék, uj életre tó.madjori, három dolúg szükséges:Eltáyolitani 
vagy mcggyengiteni a kivülről jövó káros ~ehatásokat ameny
nyire csak lehetséges, a m&.r elhalt életre küptclen l'észeket 
eltávo1itani, a még_épeket mt:ger·ősiteni, meg<:dzeni és uj élet 
re szitani. · 

1. A kivülről jbv6 káros behatásokat a lehet6s~ghez 
képest eltávolita.ni vagy legyengiteni. · elyek ozek a befo
lyások? Ezek minuenekelott a kathol:ikus theolop:us~knak C:t.t:;ún 
szükkeblü, gyakran jóhiszemű nézetei, akik ait hiszik, hogy 
szt. Ta.máson kivül nincs üdvöss~g, hogy a skoti:lmus Vc:;sze:
lyes, gyanus, kevésbbé er;yházias stO ••• Az ilyent!ket nyucorlt 
tárgyil~a.gos modon johb belátásra kell bir»ni. Ezek tov&.bLú 
talán olyan személyek, akik a~ ö thom1sta. vé-leményüket, mint 
az Egyház tanítását adják ki, másokra I•áaka.rják er~&szakolni 
miért is másokat meggyanus i tanak, kik butorkourw.k .mL.s, r»ép:
ota tisztaletben állo nézetekhez ragaszkodni. Ezek elltn 
megengedhetünk magunknak néhány komolyabb és nyiltabb szút, 
mlk6nt Pesch is ha.ngsulyozza/151 o./:ul·!éhány neothomistának 
a tulbuzgóságára te~észetesen elkerülhetetlen volt az er~s 
vis~&autasitás, ezek ugyanis az ó felfogásukat mint egyedül.· 
egyh,zias tan~ minden theológusra ráakarják eröszakoiii. 
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:Már· .. az utóc.bi .években észre kelle t t ·/-::rmünk1 h.ogy a tere.r: ~ .. ~·tt 
lényeg és lét közt fenn,lló valóságos különoség véleményének 
el.fogadás·át a theológusok igazi egyházi gondolkozásának köve-
telményéül tartották. Azt állitották ugyanis~ aki azon.meg
különböztetést nem fogadja el pantheizmusba esik és a panthe
izmusnak kedvez. Tehát, aki azt mondja, hogy az Istent51 te
remtett lényeg ugyanaz,·mint az Istent6l teremtett létezés, 
ez által pantheista lesz." Továbbá nagyon gyakran .akadnak em
berek, katholikusok ép ugy, mint másvallásuak, kik tételei
ket) n:int Scotus tanát adják ki, kiktól o távol áll, vagy el
torzítják, vagy egyoldaluan .fogjék fel s más eféle. Az il:v.:es
f0lél: ellen a skotista tanitást helyesen. kell elöadnunk, ~z 
egyes önmagukban vissz~snak látsz6 tételeket az egész szöveg 
nyomAn elüterjeszteni és ie;y tovb.bb. Einthogy ezel:: az ernbe
l'űk :cgtcbb~r.ör nem for·gatták s&-ját kezükben Scotus munkáit, 
l.l&.n.t.l~l csak utLna.mond0ga t j til~ azt, wni t mé~sok mondotiak, 'iZé rt 
tát határozottan is szen1ükre lehet vttni, hogy ~égis egynzer 
mct:né~hcinék azokat a. m\lvekct. Finthogy st3.t. Ta.rr:á.s.lnémclykor 
ister..i ti!:, mint fenségest tüntet ik fel, ki r.inder:. i rói hiá
nyo~on fclUl áll m~g pedig Scotus s&,mlájára, kinek valosi
gos av~gy vélt gyöngeségcit ntincen filazofiai és theolúgiai 
kl:zikcnyvbc.n, a skolasztika. J!',inclcn c:cyes történetében szor
galm~::;~n felsorolják, szabo. d legyen rómuta tni arra, l: or,:; sz t. 
Tanliis .is cmbc.r volt, hor:.ályossü.goJ.:at, tökéletlenség~ t {•s cr.Jnnr• 
g rel"! aK e lle::rtmondó véleményeket I!'.uta t fe l munká ja. J!. l taláno
san i~mert dolog o. z, hogy r.~olinistál: a. z o iskolai vélc!!lényi
iket, amelyek cllcnke:znc.k e. thor.·istákéiva.l, szintGn szt. Ta
mb.s búl bizonyi t ják. Laga Sc o tus is hi va tl:.ozil: olykor·- olykor 
a sa jú. t nézetei vel kapcsolc.tban Tar.ásrű. és ki fc j ti, ho ey Ta
más egyebütt ~háskcpen tr...nit, tuhát ellentmani Öllr.lagán:.d: .. Yeg
t;ngr.clctt volna arr01 is t~r~~yalrd, hogy a sl~ola.sztika hr~nya.t
lúsában ntrn csupé~n csak a skotist.(L éG o.z ·állit\.~laf· 1.H..:lt~lül: 
kifejlőuött okkárnistúk hibú.sa:~, LW'l.L:O :s.~úmos rr~ás tén~ye::.ö van 
mely számításba jön és hogy különösen azua.gyafurtn vagyrran-
tiracioné.li.s" tétr:leket már a. XIII. században Tanuisnál és a 
tr.omistákn6l is fel talnlha t juk. . . 
.. 2. A nuíP elhalt és életreképtelen részeket eltávolita
ni. A nkolas?.tika és ug:rB.nc s~k a közópkori s~:oti~zta lsk_olák 



is biztosan sok becses 6s maradandb munk!t hoztak létre. 
Másfel61 koroknak szülöttei voltak; tanitásuknak nagy ré
szét tulhaladták, elavult mtr és teljesen tarthatatlanná 
vált. Gondoljunk csak az ~ csillagászatukra, a négy elem
b61 álló fizikájuk~a. Yagy az öt lényegre, melyekból az é
gi testeknek kellene szerintük allniok. Ezeket és más el
méleteket uj~a feltimaaztani akarni nevetséges volna. Van 
azo~ban m6g sok más skolasztikus fogalom, tétel, beosztás, 
megkülönböztetés, kérdés, vizsgálat stb., mely a logékának, 
a metafizikának, a pszichologiának körébe tartozik, és nem 
lehet egysorba helyezni a téves csillagászati-, fizikai-, 
fiziologiaiakkal. Ezek ugyan részben elavultak, de mégsem 
vethet~k el minden teketória nélkül, mert anyagilag a tu
dományt gazdagitották, for.mai tekintetben élesitették az 
észt, képesitették arra, hogy helyesen gondolkodjék, meg
különböztessen, itéljen, és igen sok·dogmának minden olda
lu pontos megértésére szolgáltak. Kivánatos is volna, bár
csak manapság is a filozófiai és theológiai iskola rendben 
az ilyen skilasztikus gyakorlatokat mininkább ápolni lehet
ne. Azonban az ilyenfor.ma szellemi gyakorlatok részére hi
ányzik századunkb~ a megértés, mert hiányt szenved az idó
ben is ; & papi tisztségre jelélteknek a kiképzésére mega
dott, kiszabott évek száma ma is kevés; a szalanák kiterje
dése, melyeket egy filozófiai és theologiai tanulónak el 
kell foglalnia, mindig nagyobbodlhk. Ezért kell a skolaszti
ka studiumának legtöbbnyire csak a legszükségesebbekre szo
ritkoznia, és a.z a·tanitók és irok dolga, hogy szobeli elő
adásban és a.z iskoláknak szánt könyvekben az elavult és a 
még korszerü, a szükséges és hasznos dolgok között helyesen 
v!lasszanak. A mondottak vonatkoznak a thomizmusra ép ugy, 
mint a skotizmusra. Az utóbbinál különbség teendő a r:~ester 
és a tanitványok között, Altalánosságban elégséges, hog:rha 
azalobbinél maradunk. Helyes az, amit Klug ir /285.o./: Hem 
lehet mindent abból, amit a,skotisták'adtak ki, mint skgtiz
must, valósággal Scotus tanitásának tekinteni és egyes sko
tisták agyafurtsága miatt nem lehet magát Scotust agyarurt
nak nevezni. 11 

JJI. 3.Amég épeket megerősíteni, megedzeni, uj életre 
szitani. Csak at eleven valami támad ujra élet!•c, csk:'l az 
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egészségesteil jöhetlétre a szervozet tclj•:!s helyreállitása. 
aj A skoti~us ujjáébredéséhez a fő kellék· a benne lév6 

egészségesnek, az élőnek, a tartható pozitivbak kiemelése, kel
ló érvényesitése. Pesch /152.o./joggal utal arra, hogy a- vita 
kevésbbé fclfrrisitö része valamely theológiai folyóiratnak, 
~s hogy erejének a tanának pozitiv kifejtésében kell lennie. 
Eppe_n ugy hozzAjárul Klug is l 285.o./:.,A ·skotista .iskolá~ak 
napjainkban mindenekelőtt az a dolguk, hogy Scotus tariát az ó 
müveibol helyesen előadják. Azután a neos]•:otuzmusnak nem s~abad 
odacéloznia, hogy hiábavaló vitairatokat szerkesszen a thomiz
mus ellen, hanem inkább a~ra kell törekednie, hogy Scotus tanát 
ujulag megmagyarázza, megalapozza, más tanokkal összehasonlit.
s~ és a.z ö filozófiai kivitelüket a mai tudomány biztos ered
m~nycivcl kiegészitse." Ezekkel a szavakkal egyuttal megmond-
ta a fo dologra nézve, hogy mi a neoskotisták teendójc. Ugy 
kell ten:1ünk, mint a neothomisták az ő tanukra vonatkozólag, . 
csak kerüljük cl mások irányában a fent megrutt illetlcnségeket. 
Scotus egyik vagy tnásik uagyafurt"megkülönböztetése talan al
kalmas arra, hogy bizonyos modern kérdéseket megoldjon.., vagy 
pedig néhány ujabb vivmány vagy egyházi határozat hasznos ar
ra, hogy ezt vagy azt a skotista tételt tisztább megvilágitás
ba helezze. Különöscn arra kell utalnu..l'lk, hogy n~hány poritban 
rrn.más és Scotus közt inkább csak a szövegezésben vanna·k kü
lön1ségck, vagy hogy Scctus Szent Trumásn~~ csak bizonyos hely(
i t tá1:1:tdj .·1 me r: ,mi~ a többivel megegyezik. 

fr. 'ribor. 



tilSSIOS LFEt\.. 

Cellánk a s~ivünkL(:n. ~'árva "-.kapu: 
~·alpunk alá kötve &.z ulilupu. 

1\apj föl a há.tadrri fr·iss ~-fitr·a-sz(-;110, 
Csuklyás ba:rá to:hna.k go:ndj.í-l.t ··."-iscllf~, 

Bubospacsirtáknak csobogó tenger;· 
Bontogasd ki szárnyad tc is por-0n~e~. 

Eddig cs ak térképek fös t öt t b.! EV t r• e; i t 
Szeltük; dc valodi vajh'. mik0r• mc·rit? 

Szivünk alatt r(;pes már az Oröm1,ir, · 
S hány hitetlen lélek örömtelen' sir! 

• 

[it homályban Jézus surott csak loJP:1:1J., 
Fennen n tetökről hirdessük na-rr,,. l! 

Ingyen amit vettünk, adjuk is in~ven: 
Er.ycbünk sincs,. kivül er.~.r d:troc-inr:cn. 

Csupa n;?"clvvé váJ.5fk k~szsP.ges tesiünk. 
Becsületiink annyi, amennyit tethln.k! 

Lelket.se sa.jnóljunk adni lelkeJ:ért, 
A fiáré.ny vért> be~··· vep-7i t vc a vé ra t: 

Az 0rök utakban l:onie!::: ei térdünk: 
-· r. 

Hissivk Asnzon:r~, k?m?0rö~::,1 t'l'tiink! 

fr. Dén~s. _ 
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. . ' 
JE ZUS BET LEHEl.: I J ~ISSIOJA; 

. ..;:~,,.betlehemi kisded Jézus szeretetével, meleg·ével ·és béké,.,. 
(_,~~>/f' jével~~ ma telítve a v~lág. Körülálljuk a jás.zó1Yt,
~~· ilmert h1s~en csupa melegseg, boldogság sugároz énnét 

szerte- szét. Joode a csodás betlehemi éjszaka isteni titkát · 
soha meg nem érthetjúk, ha feledjük az.O földreszállásának va 
lódi célját megfontolásunk tárgyává tenni. A csillagu, csi
lingelő höfehér karácsany szépséggel, fehérséggel telitett 
misztériumát csak Jézus betlehemi missiójának átértésével, át 
érzésével és átélGsével fejthetjük s szivhatjuk magunkba. 

A missios essÉÉnek önmagában kell birnia nagy vonzéero
vel kell rendelkeznie valami tulvilági értékkel, amiért 200 
ezer n.s millio lélek szegődött már annak szolgálatába, akik-

.-. nek lelke izzóbb volt a nagy ~.fapnál, forröbb az olajnál, a-
~ .... kiknek hite keményebba vasnál, szilárdabb az acélnál, eró-

sebb a vadállatoknál. 
l;ilyen ez ~ szellem? •• 
Yiért jött Jézus? Li az O missioja? 
:.·und um renovare~ •• 

Hégyezet évig vágyódott, suvárt,ott Izrael népe a ..: .. eg
váltó után. 3izott Isten igéretében s "állt és várt". l'ily 
fájdalmas lehetett e vára~ozás, de mégis mily vigasttaló, 
hiszen a reménység isteni sugara aranyozta azt be:"Veniet Do
r.:.inus et non tardabi t et illuminabi t a bs c ondi ta tenebrarum, 
et manifestabit se ad omnes gentes." Sa 1'egválto megjqtt, a 
népek adventje még sem mü.lt el. I~ég minélig tart a sötét bet
lehemi ejszaka. Oh de mily más ez az éj, mily más ez az éj
szakai 

Pirkadást v~r a lelkek nagy adventjének eped5 fájdal
ma, lélekzsibbaszto homálya. Sötétség van körülöttünk: a val
lástalanság, a hitetlenség eje, az erkölcsi iJ.eálok leáldo
zásának, de miridenekelott a pogcl.nyság sötét éjszakája, azon
ban- Istennek hála- ner.: csillagtalan éj. Kigyuladt már azon 
a nevezete.s betlehemi éjszakán s megmutatta, hogy hol van a 
lelkek világossága, békéje és szeretete, a i~essiása: abban 
az istáluban egy kisded alakjában. Az emberiség lelke fogé
kony a gyermeki mosoly, csok édcsségere. Talán ebben a jég-
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hideg világban, a hófuvásos, "jeges mezókön, ebben a ~egy~t~ 
len lélekölö télben is hat a mcsoly a nelcg, a forro, Plz~ 
tat~ rcménységg·cl telt puha sziv szelid lehelete. ~ra11.n· a' 1,3 
ezer problémánktól vajud<:- kor~ak is van fogékon:,"sál_;a a~: 
isteni 1·:isded ébi missiója iránt s talé.n ez is megérti ir:'JnL.r 
hggy a. z a hctlehemi bar lang az a forrás, me ly b ol ke ll kif.racl
nia az isteni igazság verófényének, békéjének és In0lt:gÉnek, 
mert belole lövell ki az isteni Kisded édes, ártatlan g~rC:P
mektekintete, innen ú.rad szét csendes, szelid ~;zivc tiszt[;_ mo
solya. 

Aki érzi magában a krisztusi lelket, nz e;pC;di a hajn[tlt 
s aki érzi IHa.gnban n. bölcsekkol a vé:~telenstr; loh(;lctf.t: az 
~~egy is a· kérdezöknek u~atEutatni.-Ez a @~rerme:: hivat;:sa is: 
mundtun renováre; ez az 6 missioja: megujitani -.:-:. föld s~irJt, 
hogy uj életpezsdülés hatalmas gyözelm.i iCioálol: fi"i~s bimLói 
fakadjanak a lell~ekbon. 

Ide azonban husök kellenel:, tüztöl, J:~elc~tl.•l 1.z~~u, lcl
kesedGstul hevi:.lo szivel:,- s ezért jött t.7 6zus, czc1~ct fclt"i_
lágosi t ani: 
Illuminarc: . 

. Az összemberiség szár~~a átlag 160C millio. Ebl~ul F .. intc__;/ 
lOOú t .. illionál hiü.nyzik az ü-=.vozüles alapföl tftcle: .A ... :::icnt
hárottsúgban valu hit. L.egrendito, szintc hihLtetlc;nl 3 v~.jjon 
hát ki mindczek::.1\,;h: az ol:a? An:1ul:, hogy anPyi lé> l elm ek nL1c ~ 
semm.i bepillantása a kcrcsztt:!nyséb hi t ös erl:ölcstanáb[~, ~n
nak szellemi fönsegébe, Jézus isteni személyébe, ~~1vének tit
kaiba, a legiL.. Oltú.riszentség csodáiba? Ani'lak, hogy annyian 
és annyian nem ismerték még meg s ma sem ismerik hitünk esz~ 
ményi, isteni szépségét, üdvrevezető eszl~ozeinck nag~rmérvu 
erejét, a mennyei boldogság mindcnekfölotti értekét? Kik az~k 
a sötétség gyermekei, akik gondatlanságukban harc nélkül enge
dik át a csatateret istentelen elleneilmck? Vajjon, hogyan 
fognak lsten elótt szrumotadni, igazolni gyáva tétlenségüket 
az igazságnak s az egyetlen igaz krisztusi hitnek a meggyözö
déstelen, némán álló letéteményesei?! . 

Hiszen annyi ·széplelkü bajnoka van az igazság táborának 
hogy ha csak századrésze lép is ki a frontra, csalhatatlan a 
gy6zelem. S ha nem volna elég ennyi, ~zálljon ki, 10, iOO, 
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ezeranny~ aszent bu;-,galum gyujtson .tánp;rA. minden nemes és hü 
kebelt s a lelkesedés ihlettsége szálljon meg rninden igaza~. 
szépet s e:. j_ot gyozelemrr; juttatni óhajtu lelJcet u mily sok 
csilla~ ~yul k~ a~k?r"az üd~öss~g,e~én, neleg ragyogJ fénye 
meghódltJa a?. udvoz1to vallas V1lag1tó sugaraival az egész 
világot.-

E~ért kell aztán mély, mindcneket áthato s rendithct8t
len, 6s~in~a. hi t s me leg incggyózödés egy missionáriusnrJ.k1 
hog~" &.kJk I\.r1sztus szclleJr.ének, az O igazságt;nak örökösei,vi
gyék azt bele a lclkekbe:har.móniút 1 mélységet és bensosüget. 
Ez J~~~s ~issiojánc.k ~el~C.ata,. értésünkre .. a.dni:t&.Y~s e-:::~is,f~lX 
mundl! Rank vár a VaJudo kor Imbolygó l so tét fefi~~be~ r p! e :i..('"'"' v 
vilá.ga: n illuminnre his, qui in tenebris et in umb~a mortis o 

sedent.". 7.együk tehát azt, amiért Jézus is jött;a lelkeket 
üdvöziteni; 
Salvar·c ct sanctificare. 

; ~ inclenkor et;y eped ó ohaj 1 egy l{;.ngolo vágy égett a hi t
térit ol szivében, kik tazát 1 szülót 1 testvért, otthont elhagy 
va., ttlaozatc,s lelk!lkhcn egy mennyci érzelmet horG.o~ve. mentek, 
siettek,. futottt..k a világ minden táj a fe lé: u in omne1;1 tcrram 
et. in fines or1~-is terrae,'.- :~i volt ~z a vágy, ez az epod.ö 
óhaj:lelkck€t nyerni a. mennynek 1 üdvözíteni a halne.tatlan 
lelkei:2t.rrCharitas Christi urget eos." 

Ez a krisztusi szeretet ösztönözte Assisi Atyánkat, ez 
Xavéri sz.Ferencet is,ki igy ir eJyik lcvclében: 118okszor jön 
az ~ gondolatom"elmenni hozzátok a fóiskolákra s ott hangosan 
ki1lt~ni,mint aki eszét vesztette volna ••• s hirdetni"hogy 
mennyi lélek nem jut az ég l:: e, hanem kerül a pokolba hanyagsá
gu~~ mia.tt. n .r:a ugy foglalkoznának a fclelosséggel,:mint a tu
domá.nnyal .... ugy hiszem 1 hallgatnának _·a szóra •• s felism~rvén 
Ist3n aJ:a.ratát ,1;londanák: Itt vagyok Uramilii t akarsz, ... 1ogy csc
lekcd.jGm(tKül(lj ,ahová csak akarsz •• C 1m~nnyi millié pogú.ny len
ne keresztény1 ha volna elég munkás ••• 

Jézus betlehemi missiojában békét hozott a földre;de en
ne!: a békének értékí~iitése tőlünk függ .Ha nincs a lelkek üd• 
vééePt epeelő szivünk,ha nem gyulnak ki a modern sötétségben 
sem az örök tüzek:O,akkor mit ér azmeddigi gyOzelem,a sok ki
ömlött·v~r,a milliunyi halá.l,n:üt érnek a kereszténység eszmé
jének vérviha~a .szá..zadai,ha megfogyatkozott a. lelkekben a 
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. 
hit,.a lelke8t:h ... 0s, az eszményiség,ha megszünt számunkra VOTJ..t.J(j 

lenni a szent,csendes,kegyteli éj,ez a boldog,áldást,üdvöt 
·sugárzó betlehemi barlang!?! 

Legyen azért mindig eszmékért lángoló s harcra buzduló 
lelkünk,s cselekedjünk mindig a~ak sugallása szerint:Jézus 
a kezes az eredmény fel51. Igen,O a szebb jövő isteni kezese, 
aki nem jöt.t 11a világot elvesziteni,hanem megszentelni,üd.\nútmi. 
Inflammare. · 

Jézus betlehemi missió~c. m.:J{.ában fogla~~ ja c: célk.i. -':~L~és 
s ~'1nak megvilágitásán kivül a :lalkasj.té~t_..fl.~cttre k3:ztet~st . o k l , . . .. ' h tt - h t , . , ~ o 1e .. nemcsa cosz mls~1oc czo ·,de oz __ a & ~a~zsarre~ 1s ~r· 
ra,.h(.1gy mi készitsük,épitsiik. tovább az G mlssl.)ját •. !EJJT:vll"';éll. 

. , .,, t "t .L 1 o ..J , t•" az ege~z v-.:.~a.gra, an1 sa ;.O c m.l.l'L.ten nepc ~ 

I.reePemeg_ az embe1., l.elkf' látv-án e~t a s(:,l<.:·4 ~ok örmlagát&..c. 
tehe te:len 1 de a.:.::rt a ter'!Ttész.E: ti tor .. Tény e.c'P.~ jl1~l foG'tr";. v~ ~.1.-

gosaágo~ keres5 leltket,mely a. hiC:eg,kuz\5n]cr.) s::; ~~tl::..n k~ ... r·e3~-
t 6 "' .. l .. ,._ .. ,~J. ' ..., -. n·rs'O'··~ nV1·itJ"a ~\n··r ,, f.r.r:·f.kt~--:.·; ,.,.) ar, .... n 11 e~"' ... U .... • .... .., SZ:JIDO ... U OlZO c1 a0 3."' c1 t..; •- .. • '-- ..- ... J J ""--'-· c ··.~ 

akinek a lelkét meg n\,;m hat.)a e_per millió szív- nc.ponké~1t t:t!· 
felé h--.J.~.lé.mz6 bud sól:aj a: "Harmatozzatok ege~.;: o:'l ... "LE..n r' olüJ:<).L, 
flh .... d"'.Ll • tiT "]'"'It r··1..J • ... · r·..J e .. oJ: a J~ ... o ~ az 1gaza., ·~y: .Je .. meg e. o L·. es .. eremJe a7 uu··· 
v5zi tot. "-Or~agá.,ra.l,hitével sa.::m.ak szc:le:i1BVel következ~·~J. .. --n 
a?., ki még mindi.g; igy gondolkozik:Minek a küll'olc i mis8io?Vaey 
pláne,mily nem nemes gondolkozásmbdra valló lelketlchs!g ~z~ 
mást l ebes7.éln5_ a mizssióróL:Mi t akars 3 ott te gyönge, n:'"crrt<J r~ ul t 
ember? . 

N Jm gyönge az ~·ak i t a pünköseli Szentlélc!~ ~~ü z 0 g~;.~:~ 1Jl·:g
r·a,ne.m gyöngék azol::,kik Krisztus sz-avát értik és l~övetil~, 
mert n.agy"hösies,elszánt akarat önt beléjük;:1cm puhá.nyok, s0t 
vértanuknak való nemzcdék,mert Jézus saját kezüleg állit~a ki 
a: nVisum pro martyrio''-t.Ha nem is élnek villanyfé!1y1on,po~
pában,de az Isten szaretetének ragyogásában.Ez az az eró,müly 
fényt gyujt bennük,melegiti,hajtja gondolataikat:Isten,az e
rény s.zenvedélyes szeretete,a halhatatlan lelkek örök boldog
aágának a zen t ügye. 

Ne csak tc~vezzünk,álmodozzunk a j6v6ről,hanem mindenck 
el6tt tegyUnk is valamit e szent ügyért.Legyünk állhahatosak, 
buzgok 6s er8sek.Szivjuk tele magunkat nemes elhatározásokka!, 
eleven,m6ly,ttntorithatatlan meggy6zódéssel s éljünk minden
kor a miaai6a gondolat jegyében.Ez6rt jött Jézus, ez ·az b· 
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betlehemi missioja:élct~t,öntudatot 011tcn~ bclérut,mcgtöltcni, 
elárasztani a lelkünk -s akkor elmondhatjuk:Er~s vagyok,képes 
vagyok,mert tele a lelkem.Aki ennek a programmnak a missiójá
ban áll,annak a szive teljék cl nagy hivatásának érzctével.
Jézus sem akar mást,mi sc akarjunk mást,mint,wmit O akar: 
Omnia instaurare. 

Bagy kérdések utján járunk.Uj világfordulás el~cstéjén 
állunk .A régi világ létjogosul t-ságá_t a krisztusi életre elj .. á t
~zotta,mert nem él Jézustól reábizott hivatásának. Egy uj vi
lág alakitásának a missiójával jött le ma hozzánk a betlehemi 
Jézuska.S ebben a haladás,kultura,világ és hitéletfejl~dés 
nagy munkájában ránk is kötelességak várnak.Uj életeszményt 
kc~l ma~unkról mogteremtcnünk.Egy világmeghódításról van szó: 
maradi lélekkol nem lehet uj világokat alkotni.Hindcn frane 

giskánus lélek fölséges királyi ember.Dc azzá csak a ferences 
öntudat avatja.A jövó,a11nagy cél" is attól függ,hogy bels6bb 
igazabb,fölségesebb,áldozatos~abb~ tcrem-e a Rond.Az élcteré 
benne mcgvan,csak bennilille ne hiányozzék. 

Ez Jézus betlehemi missiójának célja röviden:cz ami ÖP 
-rökségüruc,hogy magunkat ujjá teremtsük,hogy aztán a világot 
is méltök legyünk hivatásunknak megfalelóen ujjá,jézusivá a
lakitani,mcghuditani nagy,diadalmas lelkülettel! 

Tcstvércim,föl a fejekkell Akarjátok-e,wmit az Isten akar? 
Ei bizzunk,halálosan remélümk az igazabb,szebb,a jobb é· 

let után __ val"o szent és elhatalan szomjusá~ vágyaink teljcsc
désébcn.Orömmel,lcndülettel,szellemmel töltekczfuLk egy uj,ha~ 
talmas,krisztusi világ,egy diadalmas"Civitas Dei" megalkotásá
ra,-mert ez az Isten aiarata.Ez a .,dum spiro,spcroulelkület 
fölcmel,fölbátorit bennünket,üde,életcr5s,tavaszi érzülettel 
tölt cl egy nagy élcthivatás,életmissio betöltésébcn.Habozni 
itt nem lehet-határozott és gyors tettről van szó! 

Gyujtson fel erre bennünket a karácsonyi isteni Kisded 
betlehemi missiőjának megértése és átértése.Forditsuk homlok 
kunkat s lelki szemeinket a pirkadó hajnalhasadás felé s ak~ 
kor- bizom bcnne-miénk a jövo!! 

HiggJétek - tegyétek! 

fr. Szilveaztor. 
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GÖRÖNGYÖS UTAK. 
/P.Yilla Józaef ofm./ 

/3.folyt./ 

e gy év leforgisa után P.Praefectus egy a belső részek 
félé irányitott utat vett tervbe. Célja egy Mirano 
.néven ismer~tes törzs megtéritése volt; egy nem régen 

megtérttól ugy hallottaJ hogy ez a törzs kitünő szellemi és 
jellembeli képességekkel rendelkezik. Látván azt, hogy én 
is szeretném elkisérni, engem választott maga mellé. ridón 
már minden készen állott,· s eljött az indulás napja, na~y 
gyász uralkodott keresztényeim között, akik meg voltak ró·· 
la gyózödve, hogy a halálba mcgyünk. Bőséges készletet vit
tünk ma~unkkal minden szükségesböli testi szüksfgeikröl sem 
ie ledkezvén meg. Különöscn b6vében voltunk valamiféle gye·· · 
kérnek, meiy izérc·a burgonyához hasonlitott. E gyökeret 
liszttá örölve skatulyába tettük·; igen tápláló eledel s ha-
nán mellett a missionárius fó tápláléka. · 

, Az igaz~t megvallva, n~ ismertük pontosan a rendeltc
tési helyünkre vezető_ utkt. Az uj keresztényektől csak any
nyit tutttunk meg, hogy keletnek kell tartanunk; majd pedig 
különféle cl).enséges törzsektől lakott terjedelmcs erdőkön 
és mczökön keresztül. Először két napig vándoroltunk az U- ~ 
calay mentén fölfelé, amin egy Cayaria nevü kcresztén1.köz
séghez nem értünk. Itt igen derék keresztények ~ltek, szám
szerint mintegy százan, kivált a f6nökük~ aki na~y szeretc~
tel fogadott, két esztendeje nem látván már szinet sem va
lami papnak. 

It~ utunk tovább folytatására uj vezetökről kellett 
gondoskodnunk. Dc minthogy a Keresztények a vad torzsek mi
att feltek kisérés"ünkre válalkozni, nem .....arc.dt lü.ö.S .uatra . ' 
~~ •~evl!s utján kiválasztani a kisérőket: Egy napi pihe-

után tovább folytattuk vándorlásunkat a vizfolyás ellenében. 
Hátvédünk állandban nagy lár.mát csapott, hogy az emberevó
ket távoltartsa. Pigvezetóink nem látták a Kannibálokat, 
egyész bátran viselkedtek; mihelyst azonban megpillantótták 
pket, épen azok, kik legbátrabban beszéltek, a leggyorsab
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ban erdtek futásnak. 
· Két kis csonakon folytattuk útankat fölfelé, mig· egy o

lyan helyhez nem értünk, .ahol a Moranók töi'ZSének náhány cm
bere volt találhatu. Rabszolgái voltak egy indián:usnak , aki 
jolehet meg volt keresztelve, pogány élctet élt.· Igen j_öl ér
tette a quichuá t s._lgy vallási igaszságokrul is bcs zélhettünk. 
De teljesen hiába, mert nyakig volt mindcn bünben, ·különösen 
a fösvénységben és paráznaságban. Mivel láttuk, hogy csak az 
idonket pazaEoljuk cl vele, megkértük, hogy legalább adjon 
mcllénk néhányat kisérőül. Négyet bocsátott rendelkezésünkre. 

Kis vártatva elbucsuztunk a fönökt6l és két emberével 
fólytattuk utunkat. Gyalog mcntünk utat törve magunknak egy 
vt:gtelen erdoségben,mindig kelet fc1é fordulva. Az indiánqk 
ko-sarakat vittek a legszükségesebb dolgokkal, mig mi többiek· 
elől k0sckkel és szekereékkel vág.tuk ap utat. ft-z indiánok nem 
szivcscn válalták a vezetést, halálosan félteka kigyóktöl. 
és egyéb.mérgcs fenevadaktól ,do mindannyian ·szilárdnncr6sköd-: 
tek, hogy ezek az állatok soha nem bántanának egy" m~ssionári- · 
ust sem. S a tények véleményüket megerősíteni látsziit~ak. _Egy 
napon, ·mialatt a szcntmisét olvastam érzem, hogy habitusom··· 
alutt egy kigyó tekergozik n testemre. Természetcsen mödfe~ 
lett mcgl.jodtem, de ·az állat egyáltalán nom bántott, s, midön 
misc után leráztam, nyugodtan feküdt elém a földre.· 

l.:.cnct közben rendszerint én vettem át a. vczett::st, szo
rosan után~. pedig egy bennszülött VQZ~tó következett. A Pre
fektus atya volt a·hátvéd, hogy arra ügyeljen, nehogy val~ki 
clszabaduljon vagy pedie készleteinket elfogya.ssza. : _ 

8 napi menctel~s után annyira kimerültcm, hogy·_·ncm tudtrun 
továtb menni. A P. Prefektus is hasonlóan járt, egészen ellan
kadt. Eleségünk ugyanis elfogyo-tt es nem sike~ü~t valé.Jli va
clat lctcritcnünk, Vadállat pedig fölös számban kerülközött 
volna, mint például oroszlányok, jaguárok, tapirok> a·c c.zzel 
aztán vége. ·Mihez fogjunk? Hazatárni mi:g.dezen fáradalmr.._k u
tán, most, mikor utunk céljához ol:y köz·cl kellett .~ár· ).C:nnürik'? 

-Ez már mégsem l~hctségcs. Másrészról "Ve~~ttSink egy lep"ésnyi
.. rc sem voltak hajlandók tovább jönni. Két napig az erd6tcn 
táboroztunk. Végre elhetá~oztuk, hogy"még két·napi-g folytat
juk utunkat;.;u.i. azt vélt~, _hogy ennyi idő alatt elérjük a 
folyot, ahol a Miránók laknak. Mindhiába. Minél tovább ván-
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doroltunlc, annál gyengébb lett a reményünk; ugy hogy végül 
is kivülem mindenki a hazatérés mallett foglalt állást.Fi
fájdalmat okozott c gondolat~ könnyen elképzelhető. A visz
szavonulás nem okozott nchézséget, mert hiszen már jövet 
utat törtúnk magunknru<; de eleségünk tökéletesen elfogyott. 
)éhány nap ota nem ettünk gyümölcsön és gyökereken kivül e
gyebet,s igy erőnk teljesen elapadt. De Isten gondoskodott 
z·ólunk. Társaságunk egyik tagja egyszer csak fcll{iáltott: 
nHamar! ez a Jaguár biztosan már nyomában van zsálanányának. 
Kaparitsuk meg mi magl.IDknak,"Elkészitcttük fcgyvereinkct, 
odafutottunk, ahonnét a kiáltás jött. Hirtelen egy Oriási 
·jaguár ugrott cl eloltin.l~ és a sürüségbe mcnekült, ott hany
va zsálanányát. !.iég csak a belcit ette meg belole. Hamarjá
bal nagy túzct gyujtottunk, de bizony nemgyőztlik kivárni, 
mig a vad valahogyan meg is sült volna, éhstguru{ tulontul 
nagy volt már ahhoz. 

Vézetóinlc, a két l:iránó lassacskán egesz hozzánk mele
gedett. Tanitgattuk öket, s meglett az urbmünk, amennyiben 
legalább megtt:rithcttük ezt az két lelket. Vissza felé még 
ll törzsukbeli indiánt vezettek hozzánk tanítás c~ljá~vl , 
s igy vállalatunk m6gsem maradt egészen gyümölcstclcn.Kcl
lő idóru elértuk azt a helyet, ahol csonakjuiclcat h~gytuk, 
es 3 nappal k~söbb megérkeztün};: Cayariábr~. A lak össág örö
me nem ismert határt; ugyanis már holtnak hittek bonnünket. 
Arra kértek, hogy ·szcrezzünk számukra egy pn.p0t, a.l:i köz
tük lakhassék, amit a P. Prefektus meg is igért arra az i
dóre, l!lihelyt egyikünk kellokGp megismerJeedik n.z Irizbu 
!lyclvvcl. Eppcn ez c törzse!: megt(ritésénel~ logfcbb al:ndá-. 
lya: mit:ldentörzs:tck 1:1egvan a. maga külön nyelve. runily nGró
bcn különbözik ~ többitol. 

Két nappal késobb elértÜk állomásunkat Cachibogát, a
horul~ t sz eréncs étle:n vállalkozásunkra felkerekcel tünk vol t. 
Itt i46közben az a hir terjedt el, hogy mi~cet felfaltak 
a vadak, midón most mégi:s jo egészségben láttak viszont, 
annál nagyobb volt az örömill<. 

A 13 }.·~iránó azt sem tudta,· hová legyen a csodá~kozás ... 
tol, lakoházunk és a civilizáciu egyéb kenyelmi eszközei 
látt4n. Hoha kezdetben nagyon féltek, de csakhamar hozzá-
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szaktak életrnodunkhoz ~!.:> u. .l~'- _t __ ;ü,:.'~~kkel való közlekedéshez • .. 
Közép-termetüek voltak és inkát L· európaiakhoz hasonlí tot tak, 
mint indiánokhoz, mert hu.lvány vo-lt a szinük~ és a férfiak 
fekete szakállt viseltek. Nagyon igyekeztünk.alapos kiképzést 
nyujtani nekik a keresztény igazságokban.U.i; általuk az egész 
törzshöz reméltünk közel férközni. A katekizmust bámulatos 
~önnyüséggel tanulták meg. Egy f~atal 15 éves leány oly roha
mos haladást tett, ho(Y két éve;n belül iskolánkban tanitont5-
nek alkalmo.-zha ttuk. E helyütt le szeretnénk írni, miképen él
ték a keresztény községek életmódját Pátereink vezetése melletto 

Először me~ kell emlitencm, hogy a perui kor.mány az eu
rúpr:1iaknak és indiánoknak a mi ügyeinkbe való minden beleavat
kozását megtiltotta, ugyhogy kormányzásunkban teljesen szaba
dok voltunk. Hi-·dE:rryes telepen kathekisták voltak, akik a mis
sió, vrtlrunint a pr~ivát emberek értéleeirc felügyt;ltek. Az ö 
dolguk volt ruind a hituj9ncok, mind a kisdedek oktatása, su
lyosD.1b Gsctc~ket azonban a· missió vezetője elé kellett ter
jesztcniök. Ezenkivül mindenütt volt négy rendőrhivatalnok, 
~kin~Jc a bUnt8tésekct kellett végrehajtaniok s veszekedéseket 
t:Jlsimitanio!:. Ezek közül kett6nek a dolga volt, halászva és · 
vadászva u missiunárius konyháját ellátni Glelemrrlel a fölös
leges vadt1.sz zsólmuinyt magulmak tartva meg. A másik kcttó gon
doskodott mf:g a templom szükségleteiról, valamint a harangoz~ü>-· 
r l.• l. 

A hitujcncok kisebb kihágásait igen enyhén büntettük. A 
tcnnszlilöttek atban a hit1en, hogy a missionáriusok gondola
tail\:bun c,lvasnak, sohasem mertek hazudni, s ig nemvolt nagy 
szüksűg szigorra. Ha valaki komolyabb hibát követett el, mely
ért sulyosabb büntetés járt, az elöljáro atyáho·z küldték a 
kathcl<:istát. A v~tkes letérdelt az eloljáro elé, az pedig ül
m0ekérdéztc, mifélc büntetést vhajtana. A bünös mindig szigo
rubb·büntctt)st kért, mint amilyont megérdemelt, mire az elol
járó ilycnformón f\3lclt:"Valóban szigoru feddésre vagy mt:lto, 
dc én büntetGsed egy részét mégis elengedcrn." Igy aztán elzá-
rásra sohasem került sor. · 

A vétség rendszerint valamely tolvajlásből állott. Az 
első idóben a bennszülöttek mindent közvagyonnak tekintettek, 
a fegyverek, ijak és nyilai kivételével •. Igen nehéz volt az 
enyém és tied közti különbségrc megtanitani öket. Hogy köny-
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nyitsünk e nehézséen, bizonyos formaságokhoz folyamodtunk. 
H~ megfelelő. számu családokat gyüjtöttünk össze arra, hogy 
uj telepet létesitsünk, a .~olyo mellett alkalmas helyet ke
restünk s.zámu.kra,. lehetőle~ pogány törzs-társaik lakóhelye
i közelében, hogy az utóbbiakhoz könnyebben hozzáférközhes
sünk. :Haj d kimentünk a hel~,.s~i~1.::rc ~ i~il1dcn kéz ~rényen 
dolgozott, fákat vágtak ki , aföldet javították, házakat 
építettek. Eajd rizs, tengeri, rozs, cukorrépa és hasonlók 
ültetéséhez láttunk.Az első évben a termést a missionári-

usra bízták, aki aztán a telepesek között munkájuk arányában 
széto~ztotta·. A következő évben maga a földosztás követke
zett nagy ünnepélyességgel, hogy mindenkibe mélyen bevfsőd
jék az 6 része és a másé közti különbség. Einthogy a benn·-· 
szülöttek természetüknél fogva kevésbbé hajlanak a munkára, 
a nagyobb szorgalmuak különös előnyben r6szesültek, mialatt 
a lusták tulajdonába olykor büiltetésbol el is vettünk e..gyes 
részeket. A szorgalmasabbak más jogokat is élveztek. De ez 
csak ritkán fordult elő. A bennszülöttekből hiányz1k a kap
zsiság; egészen meg voltak elégedve, Ha elegendő ennivalú
juk volt. A telepeseinken uralkodó kitünő rendet az curóp~-
iak nem győzték elégg(; csodálni. ·· 

A missiós házban valö két hónapos tartózkodás után , 
engedélyt kértem, h~gy egy m'sodik expediciot ve~ethessek 
az ·erdóségekbe. Ifju voltam és eros, sokat reméltem még Is
ten dicsőségére tehetni.Négy fér.fit választottrum kisérömül 
és f~lkerekedtem a Cunibuk törzséhez vezetö utra. Ez igen 
nagy·számu törzs, de szétszoródva élnek az Ucayali @inden 
erdejében. Tudtuk, hogy a törzs zöme, mégis az Ucayali part
ján lakik. De :·ezek tökéletesen elromlottak a fehérekkol va
ló közlékedés folytán, s igy azt hatá:coztaJ}l,hogy az erd6-
ség rnélyébe hatolek inkábt,és két tolmácsot vitt<::m magmn
mal, kiket még régebbről ismertem. 

Fáraszto vándorlás után lábnyomokra akadtunk s mind
járt ezután egy 20 harcosból álló csapatot leptünk meg. 
Min~hogy két törzsükbeli férfit láttak meg mellettem, rnegái
lotta.it, figyelve, hogy mi lesz a mondanivalónk. Oktalanság 
volna velük mindnyárt a vallásrel beszélni - ugy sem értik 

- de okos dolog azokrol az előnyökról beszélni nekik, me
lyek a mission6riusokkal valö együttlakásból szá~naznak, 
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Jatiönu8(.;fl ami a sz omszédes ellenségekkel val ö vé.delr~~ c ille
ti. J:lindcnekel5tt {'edig ajándé~okk~l kel:k_ne~ik kedv~.~kedni. 

Látván, hogy Jusággal tell. sz1vvel JOttunk hozzaJul: s 
nem ra.vo.szkodunk, mint a. kereskedők, elhatáEozták, hogy elő
hozzák családjai_kat, hogy velük az ~jándl!kokat me·gosztják. 
Két napig vá~tunk, mnig bizonyos számu gyerek és asszonynép 
vetődött össze. Ruháinkon nem gyoztek eleget nevetni, s nem 
fáradtak bele a nézésünkbe. 

Egyik különös ismertetőjellik fejük alkata;volt, mely 
majdnom majmokhoz tette öket hasonlová. Epen ebben a fejal
katban állott a törzsnek karakterisztikus mogkülönböztcto je
lé .. l.Jagát~l ertetódbcn természetes kópzés által jött l0tro. 
Egy bizonyos eszkbz s~gitségável érik el, melybe az ujszü
lött gyermel~ fejét belekényszeritik, amig a kivánt alakot nem 
ölti. rTem. egy gyerek ha+ bele ebbe a müveletbe. A törzsmegkü
lönböztet~sek gyakran nevetségesek. Néhány törzs tökéletesen 
ellapitott koponyát visel~ mások benyomott orrot; 1smót máso;.: 
a fülük cimpáját nyírják le; megint mások szekatlan nagyság
ra nyujtják ki füleiket. 

Négy napig maradtam azindiánok közt az erdőkben .. j ogál
lapodtunk, hogy menjenek el a missiós telepre, ho~y a Prefek
tus Atya helyet mutasson majd nekik a lctelepedéshez. Azt 
hittem, hogy megtartják ig6retükct, minthogy nom tudtam még 
ak:Gor, hogy ha csak magával nem viszi az ember, sohascr.-;, jön
ne~ el • Igy tehát visszaturtem a missius telepre,_ ujjongva 
vállalkozó.soY.' .. vélt sikcreE. A törzs egyik .tagja velü . .l"1.k jött, 
hogy mcgismerkGdjék Pátereinkkel és a kcreszt0nyekkcl., :rr,in
dcn ugy-tctszett neki, hogy megigérte, egy honapon belül e
gész rokonság ával - mintegy 5C· sze:raéllyel - ter vissza. Ln 
ezzel nagyon meg voltam el~gedve. Dc a Prefektus aty-a nem
bizott az igúretbenJ és b~bizonyosodott, hogy igazavolt .. 2 
honapig vártunk, dc senki sem mutatkozott. 

fr.Dénes. 

Folyt.köv. 
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EGY KARÁCSOtiTI KOIIllYCSEPP. 

-~>~. z A ••• missio egyik kis nö-vendéke, afekctcbui·u, dc fé
(f ) fhérlelkü Matoyo nagy vágyal~ozáss" l nézett, a ~ar·ácsony 
,.,'!.-"~:elé. Már honapckkal előtte szor:~.lnasan kesz1tettc 

lelkét a kis Jézus méltó fogadáeá.:-a. B.i.zonyára a kis tTézus
ka is vágyakozott, hogy a neki fölaj~ínJ.0tt romlat:l.an gyor
mekszivet minél elóbb birtokába VPgyj. 

Karácsony vigiliáján a L5 ~~ ióstr~ "Le_fJcn r..agy készülödé · 
sek folytak. Az egyszer-n, de l·:0dvcs ~r~'~0lnÁ.t pálmaágakkal 
és virágokkal nagyenszépen föj_"lir.zitQ~i:ék és az egyjk sz0-/ 
bában a novérek fenyő híjján egy sz6:r vadnarancsfát álliL<Y~-

. tak föl. J.:a toyo és a többi kis fekcté:t-~ n~gyonj ól tud tá!: 
hogy miért van mind ez, Ma jön el a kis Jézusk?- és ajá.;.ld.:-
kot hoz azoknak, akik jók voltak és s~crették Ot. · 

JEatoyo lázasan várta az estét. nem annyira a kará--· 
csonyfát és az ajándékokat, mint inká1:b magát a kis Jézust 
várta, Kiben a kápolnában föl~llitott kis betlehcnbcn ked
vére gyönyörködhctett. Dc azért az e).öbbiokct scm tartott;~. 
megvotcndőknck. 

Végre elérkezett a várva.·· várt e::;t. A gyermekeket a nó
vérek aludni küldték, mcghag~.-a Pl)kik, hogy csöng~ tésrc kel·· 
jenek föl, mert akkor már itt lesz e. 1d .. s·J-ézus. Ami 1 utoy 
yonk nem akart elaludni. Látni akarta, hogy hogyan jön a 
Jézuska. Hisz' még csak egy éve, hogy a keresztség nagy ke
gyelmében r-észesült.- Letérdelt ágyaeskúja olé és imúdkc•zni 
kezdett. De az álom édes tündére ráteritettc selymes szár·
nyát a fiucska szemére. Egy ideig tartotta még magát, dc 
végre is az álom gy6zött. Fejecskéje előrebukott és édes á
lomba me rül t. 

·----.. -----.. -- -----------
Lelke idegen helyeken járt ••• Egyedül, teljcsen elha

gyatva, ismeretlen utakon, ködös és sötét helyeken járt. 
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},jinden pillanatban félnic 1(ellett attol, hogy a tátongv czakad6·. 
kokha esik. Amint igy halad el5ra, ·egyszercsak a mcssze ~ávolban 
fénycsaég ~ünik szGmeibc. Feléje irányitja tehát megggyorsitott 
lépteit. Uinél közelebb ér a világossághoz,·az annál ~agyogvbb 
és fényesebb lesz. A fénynél látj"a, ·hogy nagy gyermekcsapatok i
gyekeznek mindenfelől a fény felé.- liegérkeznek ••• Egy rozzant 
istállot látnak magwr előtt. Abból áradt a fény ••• Egy éltesebb 
ember jön ki és szclidE;n bevezeti f>ket. Belépnek ••• A csodálko
zástól szinte megtcrmedten állnak ••• Az istállőban egy egyszcrü 
jászoly és abban fekszil~ egy csodaszép gyermek.-

ratoyo nem birta levenni szemét a gyermekről. Az 6 kis szi 
vc mngsugta, hogy az a szegény gyermek az egyszerü· jászolytan a 
~:is Jézuska. l eghatottságában térdre hull ••• r1kor első meglepe t{·
séböl. fölocsudott, jobban ·körülnézett. A jászoly mellett egy gye-
nyürü nö térdelt, és a gyermek fejénél pedig ogy fényes angyal 
ál]~. A jászclyt gyermekek vették körül; köztük a jö Bambo/atya.f 
is. v~ltak ott mandulaszemü h:inéA.iak, sárga japánok sastollr;.s in
diáno1~, és "ki tudná elmondani még milyenek. 1:indannyian áhitat tr. l 
csüf;gtok a jászolyka kis királyán. 

A Gyermek-Jézus örömmel és megelégedéssel járatta kis sze
mec~kéit rajtuk. Kinyujtotta kezecskéit, mintha mind kis szivé
hez akarná clelni.- Az egyszerü, fázós Xisdcd istcni-mindcntudá· 
sávul látja azon lelkek sokaságát, kik még nem ismerik Ot, mert 
a bálványozás sötétségéb~n tévelyegnek. Ez fájdalo~mal.tölti el 
szi.vc;t. Arca elborul és egy drágagyöngy, egy könnycsepp jelenik 
rr~t;f. szempillúin.-Ime az isteni szcrctet, megfeledkezik a sajó.t 
nycmc·réröl s cak a húlhato.tlan lelkek örök sorsával törbdik.-

A Szüzanya a kcnnycseppot gyorsan folfogta és gyersan c-da
nyujtctta v..z e-tt téddclé rr .. issioná.riusnak: 

·-!.:cnj és l:cresztülC. mer: ezzel mindazokat, ki~·: még kivül v 
vannak s kik még a halá.l á.rny?ká.ban ülnek, hogy részük l0gycn 
szcnt Fiarr. 0rcirné1·c. 

A missionárius o..tya kim\.;nt ~s a kivülálló gyermekoket a 
legdrágább keresztvizzcl, a kisded Jézus könnyeivel keresztel
ni kezdto.-=~agyonsok volt u ~yermekek száma, és mindig töt.ben és 
többen ér ke ztek c, da. A j ó atya n err~ gy~ zte egyedül mind. rncgke;rcs :t, 
telni s igy oket lsten gyermekeivé tenni. 

Fáradtan és kimerülve tért vissza az istilloba ••• Leborult 



a jászoly elé és zokogva, szinte kétségbeesve kiáltott föl: 
Küldj Uram munkásokat! ]me látod nagyonsok az aratás,de a 
munkás· nagyon kevés! ••• Ne hagyj magunkra, mert mindhyájan 
elveszünk!- A kis _Matoyo torkát is folytogatta a sírás. 
Szeretett volna odaborulni a Jézuska elé; és szeretett vol
na valam! nagyot tenn1, megvigasztalni a·sir6 Jézuskát és a 
jó mis~iosatyát. . 

Epen beszélni akart már, midön a csengő hangjJ édes 
szendergésébol felébresztette.· 

------------~------
l~em tudta, hogy hol van. }.·fig végre nagynehezen rájött 

hogy a. földon térdel. Felkel és sietve a többiek után mont. 
Eire a gyermekek a kijelölt szobába értek, már rn.gyogott 
fény~zönben és tarka szinpompájában a német karácsonyfa. 
Az alatta lev6 ajándékok elbeszélik a gyermek-Jé?.us jóságát 
és szeretetét. A gyermekek csodálkozva állták körül a fény
árban uszo_fát. Vidáman egy szép énekbe kezdtek s örömük 
kifejezéseképen néger.modra körültáncolták azt. 

. A missios atya és a jú nővérek örömmel szemlélték kis 
i'eketeik boldogságát. Sziyükben hálát adtak a joságos mcuy
nyei Aty~nak, amiért őket ide, a pogányok közé hivta és r0-
ájuk bizta azt a nagy és mindcnnél fontosabb feladatot, hogy 
azokkal az igaz Istent megismertessék és hogy oket a kerctrz
ténység bóséges áldásaiban részesítsék. 

Sokat, nagyon sokat adtak ók az Urnak. Cd'adták szi
vüket, oda önmagul{at. Az Ur pedig szerfölött nagy j~talmat 
~(é~zit nekik. Faga akar lenni a jutalom.- Szivükct édes b6-
:~e és boldogság hatja. át, mely minden képzeletet mor:haJad •.. 
r.·h ha :m~ndenki tudná ezt ••• suttogju szivük. Oh Uram, öket 
~s hívjad,, akik otthonn vannak ••• Oh küldj munkúsokut szöl
, d'b l ~l.r e .••• 

e~eDe~teee~~~---~~ .-
J.:Iindenki boldog, csak l'íatoyo boldogsága nem teljes. 

A többiek boldogsága örömre hangolta ugyan, de lelkén ott 
égett az az emlékezetes~ könnycsepp, s állandóan hallja a 
segélykiáltás szavát:.,Kevés a munlás."-Ha ránéz a karácsony
fára, sirni. szeretne, mert eszébe jut at a sok millio és 
millio gyermek, kik még nem ismerik az igaz Istent és igy 
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nem élvezhetik szcretetét és áldásának bóséges gyümölcsét.-
Szomoruan hagyta el :: szobát -:és a. kápolnába mel_lt .- Hol 

is .. kereshetne máshol vigasztalást .• - ett letéldeit a kis. bet
l~hem elé • .Amint hosszasan ~lnézi az isteni Kisdedet, fsÍnét f 
fölelevenedik lell~e elött az álom~an látott jelenet. Ugy tet
s~ik neki, mintha a kis 'Jézuska ~smét könnyeznék.- Szive na
gyot dobban ••• ratoyo érezte, hogy itt a pillanat, miko:r a si
ró Jézuskát megvigasztalhatja~ Valamit tennie kell ••• De· mit 
mcndjon, mit tegyen? ••• Lelkében azt sugja egy hang:.,Kevés a 
munká.s", •• Ez az, amit az 0 szive ohajt .... Ncm ís tehetne jcbbat 

Egész közel huzúdott a já.szolyhoz és igy imádkozot:t:nJé
zuskáJr~ no sir j. Ha nagy, leszek, . én is olyan leszek, mint a 
Bn.mbo 0s akkor minden poe;Á.ny gyermeket i jászolyhdhoz fogok . " . vezetn1. - . 

A kis Jézuska ajkain megjelent egy.édes mosoly~ Ami· 
kis-hüsünk szemt,·ccn ez a mosoly több volt" mint a karácsonyfa 
összes disze és nyalánksága.- · · · 

- Koza.eté:t vette_ az éjféli szentmise. Eatoyonk soh' sem: é-
nekelte oly huz~~·ön és oly t:enso ö.ré'm:mel, mi.nt most:nKrisztús 
Jézus ~zülé+ct:t, 0rvendczzi.inki" 



VIGILIA. 

Vaiámirc vár a világ ma ••• 
Elhalkul az utcai lár.ma, 
Elhallgat a köznapi nota, 
Minden zaj egy ünnepi oda. 

Tele van a lég m~ mosollyal, 
Lészárad a. könny, elhalkul a söhaj, 
T~le van a· lég ma mosollyal ••• 

Tele van a lelkem e léggel, 
Nyilnak a titkok az éjjel ••• 
-Tele lesz a lelkem az éggel ••• -

Im pattan a magból egy uj nevü cédrus, 
Jákob hegycin izlésteli, szép dus 
Szollo díszeleg, a gazda kinyomja, 
Mézet csepeg akkor az Engaddi dombja 
S hiába lesz érte dus áldozatod, · 
Füst nem hat az égbe, mert áldozatodnál 
Igásbika bön:.böl s az áldozatoltár 
Nem tetszik az Urnak, sőt népe is elvész, 
Bázánban a tólgyest irtatja az erdész ••• 
Oh nép a kegyelmet, tc büszke ne várd! 
Cédrus hegyeidben már csattog a bárd, 
ElhajliJ~ a nagy törzs, mint szélben a cse;rJe 
Es földreterül s na.m lesz, ki emelje, 

:t ~ert :másra esik ma az Ur Sf:gcdclme. 
~ionra mogy át Libanon dísze, ékc 
S ez uj ~ionon örökös lesz: a B~kc ••• 
:Farkas jövetét majd nem féli a bárány, 
Vad párduc s a k~csl:e a pázsi tok arnyán 
~zclidC;n lepihennek az erdón. 

Os harci erő nem tor ma elö, 
-Elalszik örökre az éjben-
hegdul Libanon,-mint kártya halom-
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J"l.t.c nem dib?.Clf;g, mert enyh'-' szelek 
Beledöntik a sáreni völgybe. 

Igy szól az Irás- busan, feketén- · 
Ugy bemorajlik a szlvbe.-Ebren leszek én! 
Ez éj az enyém és várok ez éjben ••• 
Fagyon ridegen, jégen hidegen, 
Hév lelkem epeszti a várt Idegem, 
Egy szent Idegen, kit csak ~debenn, 
Hol vágyail'" égnek, · 
Forro mclegcn, égö szivcmen 
Ismertet az ég meg ••• 

Tele van a leg ma mosollyal, 
Leszárad a könny, elhalkul a soha j'· 
Elhalkul a köznapi lárma; 
Valakira vár a világ ma .... 

fr. Celesztin. 



BETEGÁGYON• 

Reggelre virradt s cellám ablakán 
Bekacag rám a hervadt, sárga bsz. 
A napsugárban t4nyes sáv gyanánt 
Ezer kia szürke porszem kergetóz. 
Oh napsugár te pajkosan nevetsz 
S ezer kis porszem lába táncra jár, 
l-ikor az öszi széltol kényesen 
Eeg-meg libbensz te lomha napsugár 
Aztán lehull- mint romlott.gépHadár, 
A napsugárban büszke lcjti poP. 
Find rámesik ••• ah nem por ez ir.~ár 
Vad óriás, mely.testemen tipor. 
Táncol, dalol, de borzasztó a hang, 
I'ely ugy dübörg, mint hant a szemfedon. 
Oly jóleső e hant hidegje rám, 
riként a jég a lázba' szenvedon. 
Halott vagyok s enyém a szemfcdó, 
};ert rám dübörg oly nyugtaton a hang, 
Enyém a sir, a siri csend enyém, 
Oly nyugia to, oly édes itt alant ••• 
Sirom elótt az ifju Jézus áll 
Ki tárt karokl~al integet nekem 
S a sirkeresztek néma erdeje: 
,.-. . ·- t 1 • t l J 1ragmt::zo ••• a ar {a re c.1:L!n. 
Legindulva a sok virág kbzött 
Im végre mégis hozzá érkezem, 
De a sugárzo hököntös helyf;tt 
Vizes ruhákba ütközik kezem. 
Ágyam körül"< a szende fráterek 
Aggodó arcán lágy mosoly fakad, 
Vigan perel a kályhatüz s a láng 
regnyujtogatja künn az árnyakat ••• 

fr. Celesztin. 
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BUS BÁRJ:.PYFEÍHOK KOZT ••• 

Bus bárányfelhők közt 
íoürdik vidoran·az esteli csillag. 

· ·· Az ég gyönyörü gyepén 
Apró báránykáka.t legcltet,t. a_hold~ 

Rozoga rozzant istá1lo ölén 
A Szüz kicsi gyermekét tartja ölében. 

Ls én szci'etnéh oda bemenni, 
Do gozgépként zakatolo szivem ncm erős. 

Osz pásztor vitte imént 
Göndör bariját a Lisdcd 6lébc 

És leborulva előtte 
] ·uta t ta j o s zi ve tiszteletét. 

• 

Boldogan mcsolygott a Sztiznek ölébon 
A foldre leszállt Isten, mint gyenge halando 

S gyermekics szaretettel 
Siaog,:tva öle l tc szelidan a - bárányt- ••• 

lirályok jöttok után~ 
Pompás paszományos, p.J.lástban pompázva szerén;rcn 

Ajándébll: valoban királyi ajándék, 
Dc a !:isded nagijedve sinul.mcg a Szüz l~cbclén. 

Ls ón rn6g nem m~hutek. 
Dc nem is tudok bernenni som igy, som ruaugy nem. 

~Tckci'l a li[;yaj~cu r1osoly n me. c lég, 
:c!·:cn n.z ajk nngr. kell, :r:1elyrol az le sugárzott. 

.. 

l·crt mint pásztor, av':lgy ~:irály ha ber..-:cnEékow 
l~int folhok közt teli hold bulkálna bonnc:r.1 a gondolatona 

Ha én ember vagyok TQ is. az vagy, 
Ha Te király vo.gy, én fs 1tirály vagyok fclcimnek. · 
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Es ezt én nem akc:...:::om. 
Inkibb vágyrumtól üzetve siránkozom itten örökre, 

Mert én bemenni szeretnék, 
De nem elég a mosoly,~nekem nagy- tüz szcretet kell. 

Fényes felhők közt 
Fürdik az égi vizekbe_n at esteli csillag, 

• Törpe kis fekete felhőt 
Fénybe ragyogtat a fény-szekeren ~ebegö hold 

Ures kezeimmel epedve szivemben 
Gyermekként bemegyek,- kezd hüyösödni az éj,iel 

O majd rám mosolyog 
S keblére ölel: forrón, hosszan, szeret}ttcl ••• 
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RQVATVEZETÖ: FR • BONIFÁC. 

C'kt. 14. A filozófia hüvös· ber ke inek bucsutmond három 
testvérünl:, hogy a klasszikus tudományole enyhe éghajlatán~ 
as az _fr. Celesztin, fr. Elek és fr. Tivadar a gimnázilUilba 
iratkoznal~. L:agánuton vé c zik tanulmányukat. Kivánunk sz ép 
sE~ort .-

- 19. Az eltávozott filozófusok helyét elfuglalják a 
thcologusok a theodiceán.-

Hov.24. Dezső, Kapi;;ztrán és 'I'heofil testvércink Egerbe 
utaznak, ahol az előledcs vizsga és lelkigyakorlatok után 
nr..r;yobh rendeket fogják fölvenni. 

-vacsora alcttt, mint szt. Katalinnak· a filozofusok pát 
rónijának elöesttjén fr, Szilveszter·a filozofiai studium 
senior::~ egy szépen kidolgozott, magas szá.rnyalásu latin be
szédben méltatta szt. Katalin erényeit és a keresztón~r fi
lozofiát. 1 :indnyáj!ln élvezettel hallp.;attuk csobogv:a folyó ci 
coroi szárnyalásu körmondatait. 

- 27. Gondolatain}: Egerb~ röppenne]~, szaretettel ölcl
kczncJ: testvéreinkkcl, kik a krisztusi hierarchiába lépnek. 
1\lig várjuk, hogy haza jöjjenek. A matutinumot már együtt 
végczzill~. Köszbntjillc az uj diákonust, fr. Dezsöt és a subdi
áconusokat: fr. Kapisztránt és fr. Teofilt. Kiván1mk sok lel 
!-:i örömöt szcnt hivatásuk gy~kor·lásához~-

Iec. 2. Gyöngyös város ,ujabban modern vizvezeté!~ot léte 
sit0tt; ebbe kn.pcsolták zárdánk régi vozetékét. Többhoti mun
ku után ma adják át a használatnak. Ezzel egyszersmindenkorra 
elesnek az acolitusok a hagyomános tcendőjüktől~ a vizhuzás
tól. 

- 5. A Szentszéktől kiküldött apostoli visitátor: ft. 
Hanaen Hubert S.V.D. ma végzi hivatalos látogatását. A perso
nális vizita egész nap tart. Deus cmnulet sudorcm eius. fruc

,.; L Ö l t sc k a t c l e t : . ~ -
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. 
tibus bonis , 

Este szandálfényesités. Az öregek sajnálkozva nézik 
a fiatalokat, mint ha azt mondanák, hát cs~kugyan -azt hi
szitek, hogy a szandálba is tesz .vall:amit a Mikulás. De lám 
majdnem igazuk lett. Recreatio alatt fr. Krizosztom jóvol
tából, az az a multkori csomagjából egy üveg lekvár kerül 
kisorsolásra. 

Föffokozott igényeinket fr. Teofil d011t0tt0 romba, 
mid5n mint nyertes lekvárral a hóna alatt \:i:-·! ·:;tc-:. L az isko
lá'Pól. l·~i pedig 24-cn tragikusan beit;[lz0} 1.rr: :u- ~-t·ü\ r.~ köz
mondást:"Ne igyál előre, a medve bö:r.?re-"-· 11 

-17. Recreatic alatt fejr.térés. Csüc;,J.r· . ..,L• ...... \ 1 ..... s fejek 
elönybcn részesülnek, mintha talán széc::~rL: :c ,_., .· • ') 1'1.3-b;'/ í' t; j. 
A dolog oka az, hogy sz ere tc t t l"ú1gin i; c. r .rt t~, r~~-- ~ • .-_ .. tctrd:i n :t~ 
jóvoltából mindcnki uj kalap0t kap. I -~3' ~.s r.r--:'_,·~J _.,,1,-~ r: ind·· 
járt. Jól áll mindcg.yikUnknck. Alig vf.:r-j~.l~: n ., ·'kr·,clerti 
't 't h 1 . . h .. , ' II' l' k.. . . ' ' ~ se a , ogy ClCSlp~ essunK. a as os:(i~~, CL.-t: r .. ,, .,._·;xrL;\. ez u~..-Gn 

is. 
Vacs ore. a ln t t a senior: · fr>. Dc zs 6 i_gci.:~ ,~c.,:~.., taPtalm~:s 

latin be.szt:det mondott a. Divina Sapicnti.:1.r·vl-- · i~1UH:. r.~.r.Jt ... v 
nyelve lett volna, oly könnyedén kezelt~.. a 1:.-'cir_ r:~.-.-,lvct .. 

- 21. A karácsonyi szunet kezdet~ · 
- 22. E nap cmlékét szivcmbc iro~. drára ki:,~:;kt:~!'t crzöir .• 

A hatórai mise alatt kopogta t tam az l.Tr ~H· zu::- .. _-:-. -:-.:r• c L~ t t nek 
kapuján. Uram jó nekünk it~ lennünk~ Suscipc v_ Do·)lnc sc-· 
cundum eloquium tuum et vivam • .:1. kvrus l'c:!cl.::tc ut::n,- Sus
cepimus Deus misericordiam -tua.m in me i! ir:- tel!lp.ii t1u,- Unn{;~ 
pélyes fogadalommal köteleztern magar.-: az Ur sz: :!.p-il~:ára •. -\ 
főtiszt. Atyá!:· t~s kedves testvérek sziYcs mcgL:mlékczését 
kéri a krónik~s.-

- 23.-LAzas készül6dés, nagytakarit~s. 
- 24.- Este 6-órakor fényes rakéták rt5pUlnd~ fel quadrü.-

mun.kból, annak jeiéül, hogy az ünnepség kozdctl!t veszi; re
püljünk_lélekben mi ÍS 8.Z ég.felé. tfemsokára örvcndett;S ~ne
kek csendülnek meg az oratoriumban, Krisztus Jézus szülc
tett, -örvendezzünk! 

Utál).a zcneszám:/Grieg/ Morgenstimmung, hegedün ját
arAk--fi'. Akos ssfr. Sándor. Fr. Teofil harmonium0n kiséri. 
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A következő énekeket fr. Szaléz __ epélyes hangJa váltja fel. 
Megható szavakkal ecseteli a földreszállott Szeretet~t a bü
nös emberiség nagy ajánd~kát. Vivat! Eajd h görögtUizei szines 
homályba burkolt folyosökon kisérjük a szegényes jászolyt ének 
és zeneszoval. A zenészek-száma 6-ra szaporodott. Tüzmest~r 
fr. Krizosztom. Visszatérve csókkal hódolunk az isteni Kisdednek. 

Végül az ebédlebe vonul a familia; ki-ki érdeklódve vár
ja, mit hozott a kis Jézus. Senkiról sem felejtkezett el de 
könyvtárunka.t is gazdagon megajándékozta: · 1 

Gr. Apponyi Albert: E:r:üékbeszéd IV. Károly király fölött. 
Dr. Pn.buru. Lászlo: Szt • .t;_goston élete. 

'' 11 : " _.AJnbrus 11 

" " : " Jeromos n • 
11 11 : I'T. sz t. Gergely n 

Bele Kernél e.P.: Lrpád ázi b. !"·argit. 
Dra Brisits Fri~yes C. Cist.:Prohászka. 
Farkas Edith:). n.r,yarország gyásza. 
Dr~ C:~~anik Gyulc..: A lelkigyakorla tok. 

~ " Péld~k a sz~ntek életéből I.-II~köt. 
A l~isded Jtzusrul nev. szt. Teréz nővér szelleme~ 

Dr .. frohúsz:G: Cttokúr: Konferenciai beszédcí. 
Reiner János.: A !cirálykerd~s.-

KöszönJüic sztpcn a Jbzuskánnk. 
Vacsora után elállt szemünk- szánk, a sok narancs, banftn 

datolya., füge, dd:.o mergyor0, cukor, csml:oládé stb. láttára. 
l""indcnkino!~ jutott bcvcn. Ki-ki talál magnnak szórakozást" 
csakhamar bele is mélyC;;dünk sr..kk, halma, malQ:r.1 1 párosee vagy 
pára.tl~.::.n, egyszerre csak P. Eagister vonjc~ magára a figyelmet. 
Hogy is no, hisz' sorselás leszJ Rem.ényteljes,_várakozás, csak 
a sukkoz0k nem zuvnrtatják magukat és érdekes a nycrők kizá
lólag ezen f~lrevonult társaságból keröltek ki. Vidám társal
gás fol;yilc, mir; a konvente sengo imára n8m szóli t bennünket .Az 
arcokrúl u sz i v be mf·lyed o.z öröm s úo.ngzik a s zen t zsolozsma 
alte et dcvotc: Christus natus est nobis, v-enite adoremus! 

Ha a. lött dolgokat hüs.:gesen el akerom mondani, nem hag;:r
hntom el a következőket; 

Nov. 14. A Brudcr mügnyitja observatoriumát t.i. egy idő 
óta szenvcdélycsen foglalkozik a csillagok végtelen birodal• 
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:'tnak titkaival •. Többheti tanulmény után arra n. rn.a.gállapci
~~sra j~tott hogy reflector, refractoF, messzelátó, irány
,.ll s más )lasonló müszerek nélkül a tudomány terén alig le-
.. ct valami ujat alkotni. Bereudezte tehát szobáját a leg
·:ülönfél~bb sajátgyártmányu messzelátókkal. Helyet kapott 
'Jtt a sidolos flaskótol az elhasznált kályhacsóig minden el
~~épzelhct6 ocskaság. Csillagászunk.állitása szerint lehet 
~tt látni a Farsot 3C-szoros nagyitással. Documentumole hiá-

•tá ban termés ze te sen nem talál t e z álli tás hi vókre. 
~ Nev. 27.Recreácio alatt Bruder illó szcrénységgel meg
ivja a klerikátot a neoordinátusok tiszt0letf~c rendezett 
.:;titettképes előadásra. Nerr. lesz abból scmr.i. Lesz ám lu-

::"..s verébfészck, s más hasonlo megjegyzései-: n Brudernek nem 
:~eg ik kedvi~t. Rendületlen korr~olyságp-al L(; ::eli az eloadást • 

. Ll. kbzönség részéről azonb.g_n az alkalornr._r..l teljesen hiány
~ik a komolyságo Pláne amidőn fejteton júr•v Gmbereket, asz-
1-:·.lhoz szögezett ólomkato~ú.kat,füstbenusz6 ha~ot, hovc..l fe
;-:~tt duslombozatu gyümölc~fákat stb. láttm}:, olyan nevotó -
,;,..~rcsöket ka.p eEyikünk-rr.:.'i. .. ikunk, hogy sorl•t~n a padlora po~ 
tyogunk, az az csak poty~ánk, ha szoms~tuunk idejében sc
·~i t ségünkre nem siet. 

-------~-.-~~------~--
Ha későn is, de annát boldogabb ujesztrndőt kiván 

A J·JtGYAR UMBRIA. Kedves Ol"fasóinak! 



UZENETEK .. 

Hálate-lt szivvel mondutik köszönetet ft~· p. OSLAY 
OSWALD egri házfőnök Atyánknak, hogy klerikátunkkony\ttá-
rát ismet megajándékozta a következo könyvekkci.: · · 

· Dr .. Domb i L .. -: Kalauz. 
Dr.~esterJ.:Kelet nagy gondolkodoi~ 
Nagy Gyula : ~·~ ~·~ll}ovagok. . 
BcrgtndySz .. :Ellensége volt-e a li.8.bsburg csa-

lá u Lagyarors zágnak. · 
-- -------------

Ugyan cs ak hálás sz i vvel cmlél~ezünk ro~::; g azon .j óte
voinkré:l, ~kik h::; Z z.:} j Ú.!'Ul tak aJ.om.ún~raikJutl kar á c sony i .ÖrÖmú.n
höz.Igy p . .Lcnhc~_; L: ·~~.~0;' P. Tamás Lr·izant, P .. Unyi Athan::le, 
P. Ha]{: sz Jeromos f~s P.l(önie Kelenon ·novicius :!"l"Lar,isternck. 
A 1 l·C'· Tt·'7'US 1,.." r·,, s,..r_ m g i s'rr> t-!1tj K u!.\...·/· l,_t.. l:,e .... n.; e:) L1u .J..hu .... ,_ .. ,.. . 

Pécs./Kollégiun Serafilann/ Vivat!Viv~tl0römmel ra
gacljuk meg az alkalmat, hogy üdvözöljünk penncteket kis Sz0-· 
ráf-ll'venték! Válalkoz~ístok gyönyöru, biztato fs ha lélek
kel s szorg::tl9u.rnal folytatjátok - biztos gyözelmet hozo. 
~ZEHliFI IfJUSACr"nekünk küldött példányait köszönjUk és ké-

~ünk, hc,g;r ne SftjnAljátok .9. fúradtság:ot, de mindent nilf:~Y lc-
lckkelolgy készülni~ hogy .itvehcssétok majd a 11)'f_A.G-YAR ULB
niL~t fs ott kiedzve magatokat, bátran l~phessetc~: az 6let 
porond j ára. Prohászka p. mond'ot_ta: "A j ö vo a: s zociálizmusé, 
papja pedig a franciskánus .. " -Előre! és ismét csak előre!! 

----------------- --· 
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SZELLEMI ÉS lELKI tLET.: 
Lelkesültség. /Fr. Damján./ ••••••...••••••••••• 1. 
Veronai Gábor./Fr. Kapisztrán./ •••••••..••••... 8. 
A mi kincsünk ./Fr. Szal é z./ ................ e •• ~ 12 •. 
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hlissios élet./Fr. Dénes./ ••••••••••• ~ .......... 28. 
Jézus betlehemi missiója./Fr. Szilveszter./ ••• 27. 
Göröngyös utak./P.Villa J.- Fr.Déncs./ •• 8 ...... 32. 

TÁRCA; 
Egy karácsonyi könnycsepp./Fr.Tivadar./ •••.••• 38. 
Vigili~./Fr. Celesztin./ ........... 8 ••••••••••• 42. 

· Bctegágyon./Fr. Celesztin./.................. . .. 44. 
Bus bárányfelhők közt.Fr. CElesztin./ ........... 45 .. 

KHONIK.A:/Rovatvezetö:Fr. Bonifácio./ ............. 47. 
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