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Szent Fere~c .rendalapításának 
jellegzetes v:onásai 

s szerzetességtörténeti jelentősége .. 

Szent Ferenc rendalapítása teljesen egyéni. Egyéni, 
mert gondolatai, cselekedetei, nem az okoskodó ész
ból, hanem az egyéniséget megteremtő szívböl fakad
tak. Imádságos, rajongó lelkében megérzi és megéli, mit 
akar az lsten, és ettöl nem tágít. Szent Ferenc intuíciós lélek. 
Eszméitől az okoskodó eszű Illés és a "fratres scien
tiali" nem tudják eltéríteni. Hallani sem akar más re
gulákról. Nincsenek semmiféle hatással rá a megelözö 
szerzetes rendek s regulák. A hagyományos formákat 
nem szereti. Rajongó egyénisége az eddigi kereteket 
szélveti s a szerzetesség új típusát hívja életbe. -Ha
tása mérhetetlen a szerzetesség további fejlődésében, 
mely alól kortársa, még Szt. Domonkos sem vonhatta 
ki magát. Az újabb rendek az ő gondolatának a tova
fejlesztői. Amint Szt. Benedek az il!a:d monasztikus 
életnek Pátriárkája, úgy Szt. Ferenc a modern szeeze-
tesség Atyja. ' 

Célunk Szt. Ferenc rendalapításának ama vonásait
szemléltetni, amelyek a régi formákat feloldották s az; 
új szerzetesi tipus megteremtói lettek. Mielött azonban 
~t. Ferenc rendalapításával foglalkoznánk, röviden 
viaszapillantunk a szerzetesség keletkezésére és kiala
kulására, hogy ebböl a történeti h'ttérb61 annál plasz
tikusabban domborodjék ki a Ferencrend egyéni 
arculata. · ·' 

I. A szerzetes1ég keletkezése s kialakuláaa. 

Ha a ma oly szfpen vir4.ó s oly b6 gyümölcsöt 
tfrJQ6 azerzet••ég Qyökerei utjp k1.t._tqQk, •kk~.- qt 

Matyar Umbria. 1931, U, 
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a legsivárabb s legkietlenebb pusztákban találjuk föl. 
A IV. századtól kezdve mindinkább benépesednek 
Egyiptom s a vele határos tartományok pusztái a tár
sadalomból kivándorolt aszkétákkaL Majd az életszent
ségükkel nagyobb hírre szert tett remeték köté ezré
vel és ezrével gyülnek a tanítványok, úgyhogy "a IV. 
század második felében Egyiptom pusztái valósággal 
hemzsegnek a magánosan és csoportosan élő remeték
től. A barlangok, oduk és mindenféle búvóhelyek la
kókkal telnek meg. u (Balanyi: A szerzetesség története. 
34. l.)' Istent kereső lelkük a világtól teljesen elsza
kad, a társadalmi kötelékeket széttépik s nem egy kö
zülük fél évszázadon keresztül él egy-egy elhagyott 
sírüregben, sziklabarlangban, hegyszakadékban vagy 
földalatti gödörben, egyedül lstennek és lelküknek. 

Heroikus, önfeláldozó éJetüknek híre szányrakél, 
s hamarosan ismertté lesznek Nyugaton is. A hírho
zók Ammóniusz és lzidórusz nitriai remeték voltak, 
akik a számüzött Athanáz kiséretében jöttek Rómába. 
A két remete képzeletet fölülmúló elbeszélései jó ta
lajra találtak és nemsokára Itália földjén, sőt egész 
Nyugaton virágzásnak indult a remete élet. Azonban 
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az átültetés nagyon megviselte, sőt kipusztulással 
fenyegette a nyugati remeteséget. Ugyanis a legtöbben 
tulságosan ragaszkodtak a keleti mintákhoz, s nem 
volt, aki az európai lélek sajátságaira tekintettel lett 
volna s a keletről jött eszmét a nyugati ember bíróké
pességének, klimatikus és kolturális viszonyainak meg
felelő formába öntötte volna. Kasszián ugyan érdemes 
kísérletet tett ez irányban, de ReJ!ulájának nagy hi
ánya, hogy nem ismeri a stabilitas loci elvét. Így 
az elégedetlen vagy hivatásavesztett egyének szabadon 
jártak kolostorról kolostorra, s nem egy olyan is akadt, 
aki csak a jobb megélhetés reményében vette fel a 
remeteruhát és így bűnös életükkel még a hivatás ma
gaslatán álló szerzetesek jó hírét és hitelét is tönkre
tették. 

Ekkor küldte a Gondviselés Szt. Benedeket; ő 
volt hivatva arra, hogy a Keletről jött eszmét nyugati 
ruhába öltöztesse s a szabályok sokaságában szétfolyó 
~zerzetesi életet ("Úgyszólván ahány kolostor, annyiféle 
regula." Balanyi, i. m. 93. I.) R e g u l á j á v a l szigorú 
formába öntse. 

Szt. Benedek is remetének indult s az is maradt 
volna élete fogytáig, ha a Gondviselés másként nem 
intézi a sorsát. Rendalapító lesz s így remete eszméit 
a rendalapításban realizá]ia. .,Semmi más szándéka 
nincsen, minthogy a világtól elkülönített környezetet 
teremtsen, melyben a bentélők törekvése egyedül csak 
az, hogy tökéletes keresztények legyenek.' • (Pannon
halmi Szemle. V. évf. 13. l.) Ezért lakott helyektől 
távol építi fel a világtól jól elzárt kolostorait. 

Ez magával vonja aztán, hogy a kolostor beren
dezése olyan legyen, hogy azon belül egy népes szer
zetes család feltalálja mindazt, amire szüksége lehet. 
Ezért írja Szt. Bened,k Regulájában: .,A kolostort 
lehetőleg úgy kell építeni, hogy mindennemü szüksé
ges dolgot, mint a vfz, malom, sütőhely és kert a mo
nostor falain belül lehessen feltalálni és hogy a külön
böz6 mesterségeket is bent lehessen gyakorolni, hogy 
a szer~eteseknek ne kelljen kint bolyonganiok ... (LXVI. 
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Fejezet. U. o. IV. évf. 42. 1.) Így minden kolostor va
lóságos kis köztársasággá alakult ki, amelynek polgá
rai - a szerzetesek - az ,.ora et labora" megtes
tesitőL 

Első és legfontosab kötelességük a liturgikus 
imádság, az ,.opus Dei, opus principale", amelynek 
semmi sem helyezhető elébe: ,,Operi Dei nihil 
praeponatur." S nem egy bencés vitatja még ma is: 
"Propter charum facti sumus". És ha a másik félnek 
van is igaza, vagyis "ha a Szt. Benedek rendje nem 
is "propter charum", a közös karimádság végzésére ala
kult, azért a liturgia ünnepélyes végzése mindig "opus 
principale" a legelső és legfontosabb benedeki életprog
ramm volt." (U. o. 160. 1.) Igy fejlődik ki a bencés li
turgikus élet, amely átszövi és megszenteli az egész 
napot. Hogy Szt. Benedek szemében mennyire fontos 
a szerzetesi élet szempontjából a liturgikus ima, mu
tatja főkép az, hogy Regutájának tíz fejezetében csak 
erről tárgyal. 

Az imádság mellett Szt. Benedek erősen nyomó
sítja a munkát is. Mindenkitöl megkívánja, hogy dol
gozzék a szántó földeken s a mühelyekben ; de nem 
feledkezik meg a szellemi munkáról, a tanulásról sem, 
sőt előírja, hogy elöljárók csak olyanok legyenek, akik 
életük érdemével és tudományukkal kitűnnek. 

Ahogy Szt. Benedek a szerzetesek életét, köteles
ségeiket és egymáshoz való viszonyukat rendezi és ki
váltképen a "stabilitas loci" életbe hívásával kiváló 
jot;i érzékéről tesz tanuságot. Regulájával meg is adta 
a nyugati szerzetessé~nek azt a formát, amely után 
vágyakozott s amelyben otthonossá lett. A szerzetes
ség tovafejlödése csakis ezen alapokon történhetett s 
történt is. Akik Szt. Benedek után jöttek, nem csinál
tak mást, mint speciális céljaiknak s a körülmények
nek megfelelően alakítottak a benedeki életformán, 
hol a kontempláció (mint a kamalduliak, vallombró
zaiak, ciszterciták, trappisták stb.), hol az aktivitás ja
vára (mint az ágostonrendi kanonokok, különösen: a 
Szentlélekről nevezett ispotályosok, bernáthegyiek, pre
montreiek, trinitáriusok stb). : 



II. Szent Ferenc az új szerzetesi típus 
megteremtöje. 

A Szt. Ferenc elötti szerzetesség általában a keleti 
remeteségnek nyugati formában való kivirágzása. Ezért 
eszméik hasonlók. Remete Szt. Antal elve : "Valamint 
a hal ellankad és elpuszh:l a vízen kívül, hasonllóan a 
szerzetes is a világi életben", - a szerzetesek legjobb
jaiban visszhangra talált. Vagy mint Balanyi írja még 
a XII. század új szerzeteiről is: "az új alapítások leg
többje a régi monasztikus életeszmény anacharéta vel
leitásokkal átitatott talaján sarjad; boldogságát a ko
lostor cellájának csöndes magányában keresi és találja 
s számüzetésnek érzi, ha emberek közé kell mennie." 
(A szerzetesség története. 206.1.) Nem is lehetett ez 
máskép a logikus fejlődés folyamán. Azonban a logika 
vaspántjai sem tudták Szt. Ferencet a fejlődés ezen 
irányá ba beleszorítani. Szívének lángoló Krisztus szere
tet e kiragadta öt a szerzetesség hagyományos kerete
tből s új utak kiindulási pontjává, a modern szerzetes
iség atyjává tette. 

Hösi tetteket szomjazó lovagálmokkal telített lelke 
égő Krisztusszeretetével nem tudott megmaradni a re
mete barlangokban, sem az öntökéletes~égüket kereső 
szerzetesek világtól elzárt celláiban. Ö tenni akart! 
Az ember értékességét is tettein mérte le." Mindenki 
annyit ér, amennyit tesz" - volt szavajárása. S mit 
tehetne mást Ferenc, az "áldott Krisztus" szerelmese, 
mint amit az édes Üdvözítő. Egyetlen vágya a Krisz
tuskövetés. ll Egész lényét egyetlen érzés tölti el: a 
Krisztus követése. Mint valami templomi dallarn foly
ton változó, folyton fö]újuló motívurna, rninden csele
kedete ezt fejezi ki." (Balanyi: Anima Franciscana. 29.1.) 

Szent Ferencaz Evangéliumon keresztül nagyszerű 
intuícióban meglátta s megélte a Krisztust. Elébe lé
pett a fölséges tény, 11 hof!y a mi Urunk Jézus Krisztus, 
a mindenható Istennek Fia, olyanná tette orcáját, mint 
az igen kemény kőszikla, (lzaiás, 50,7.) s nem szé
gyenkezett, hanem szegénnyé és idegenné lett." (Regula 
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I. IX. Fejezetet. Takács, i. m. 59. l.) S ugyanakkor meg
látta a szegénységében és alázatában is hódftó, az em
bereket vonzó és kereső cselekvő Istenembert. Ez a 
tény fogta meg Szt. Ferencet s alakította ki azt az 
élettípust, amelyet Prohászka csak így tud jellemezni : 
"visszahívta Krisztust", vagy amint azt a Fioretti első 
szavai bájos egyszerüséggel mondják: "Első sorban 
tudni való, hogy a dicsőséges Szent Ferenc életének 
minden cselekedetében az áldott Jézushoz hasonlított". 
(Kaposi, i. m.) 

Erre az evangéliumi alapra építette fel Szt. Fe
rene rendjét, mint azt a végrendeletében is mondja: 
"Miután az Úr testvéreket juttatott nekem, senki nem 
magyarázta meg előttem, hogy mit kelljen cseleked
nem j hanem maga a Fölséges nyilat!<oztatta ki nekem, 
hogy a szent Evangélium szerint éljek". (U. o. 95. 1.) 

A Ferenerend tehát Szt. Ferenc aktivitásra hajló, 
érzelmes, formaságokat nem szerető lelkének különö
sen a synaptikus evangéliumok lstenemberével való 
összetalálkozásából sarjadt s vált új szerzetesi irány 
iniciáléjává. Az új típus alapszíneit - mint azt már 
az eddigiekből kivehetjük - az apostolság és az evan
géliumi szegénység fogják megadni j a többi, amiről 
még szó lesz, mint az új típus alkotó részeiröl, már 
csak ezekhez símul és élénkebbé teszik azt a képet, 
amelyet meg akarunk festeni. 

t. Apo•lolság". 

Az isteni szózattól elhivatott Ferencnek életformát ker~sö 
lelke a kis Porciunkula kápolnaban eszmélt hivatására. Mint is
teni kinyilatkoztatás hatottak •4 3Z Evan~élium szavai: "Elmen
vén pedig hirdessétek, mondván: hogy elközel~etelt mennyeknek 
országa ..• Ne legyen aranyotok, se ezüstötök, se pénzetek övetek
ben, se táskátok az llton, se két köntöstök, se sarutok, se boto
tok .•• bemenvén pedig a házba. köszönjetek be, mondván : Békes
ség e háznak."- Ferenc lelkének minden húrja meg'Zendült, tudat
talan vágyai, tervei mind elöszökelltek, az evangéliumi szavakba 
ömöltek, melyek Igy éle!re kelve lelkébe gyökereztek s kivirágoz-



ták a ferences apostolságot. Az önmagára találtFAg örömében 
ujjongot : •Ez az, amit én akarok, ez az, amit én keresek, ez az, 
amit én teljes szivemböl tenni kivánok J• És tett is. Assisi utcAi, 
Umbria s egész Itália minden kis falva és vérosa, mind hallot
ták és visszhangodák Krisztus Szerelmesének dalát, bdnbánó 
sfrAsát, lsten orszálát és békét hirdelO azavát. Es az emberek 
vde sirtak és daloltak s áhítoztak az égiek után. 

Nemsokára a Hős és Trubadur köré lovagok és ój dalo
sok szegódtek, és Szent Ferenc öket sem vitte az erdők mélyére. 
a punták barlangjaiba, sem kolostorok celláiba nem zárta Oket, 
hant!m • miuli:in beszélt nékik az lsten országáról•, kettesével 
szétküldte Oket a világba. 11 Menjetek drágalátos fiaim a világba 
s hirdessétek az embereknt:k a béke és a biinbánat Evangéliumát. 
Tudatianságtok miatt mitse aggodj11tok; csak hirdessétek hatran 
a bfinbinatot és bíuatok a~ Úrban, aki meggyőzi a világot. 
Hiszen Szentlelke által Ö uól belöletek, hogy n.indenkit megté
résre és parancsainak megtartására Osztönözzön ... " 

Majd prófétai ihlettel hozzáfilzte: "Ne féljetek, mert nem -
nagy idO mulva cs=tkúgy özönlenek majd közibénk a tudósok és 
elOKeliSk s velUnk versenyre kelve prédikálnak a királyuk, feje
delmek és népek elölt. Sokan az Úrboz térnek majd, aki csodá
latos módon megsokasit ja és me~ növeli családját." Beszéde vé
geztével mindegyiket gyöngéden magához ölelte és a Zsoltáros 
tizavaival biztatőn mondotta nekik: "Vesd az Úm• gondodat és 
O eltáplál té~ed. 11 (l. Cel. 31. 1., 3 Soc. 733. l , Bo.1. l6. sk. 1., 
idézi Balanyi; Assisi Szent Ferenc. 114. '·) 

Ntm lehet olvasni e szavakat, szemlélni e jelenetet, hogy az 
a másik, mely 1200 év elOtt játszódott le, szemUnk elé ne va
rázslódnék. Az ÜdvözilO áll szintén tudatlan és szegény tanftvá· 
nyai közölt s kUidi Oket ••• "Ime úgy kOldelek titeket, mint juho
kat a farkasok közé .• • 

Valóban, "vlsszahivta Krisztust •.. • 
Apostoli hivatásukat minduntalan hangoztana is testvérei 

elOtt ... " Vegyük fontolóra dr4galátoli tutvéreim hivatásunkat és tart
suk szem elOtt, hogy lsten irgalmas joságában nemcsak a tulaj
d.m lelkUnk, hanem mások üdvösségének munkál6sára is hivott 
bennünket. NekUnk az a feladatunk, hogy széllében-hossziban 
jArjulc a világot s predikálásunkkal és példaadásunkkal buzditsuk 
a népeket a biineik meabánAsára és lsten parancsolatainak állandó 
szem előtt tartására•. (3 Soc. 733. l. Idézi Balanyi: U. o. 132. 1.) 
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• Tudj :it ole me& tehát, testvérei nt, hogy l1ten szemében· 
nincs érdemc;zerz6bb munka, mint a lelkek megnyerése". (Spec. c. 
UV. i. m. 85 l ) 

És a testvérek a hivatásukat buzgón teljesitik is. Csakha
mar bejárják Olaszorszagnak minden tartom4n)•át, városét, faluját, 
s szavuk és példájuk mindi~ eredményes. Az emberek 11em tud
jék kivonni magukat ez új szónokok varázsereje alól. Amerre 
csak elvonulnllk, mindenütt csodás hatás kél nyomukban. Pedig 
a le~endi:iír·"' suvai sterint: "1\zidötájt a szeretet s az isteni 
féletem teljesen kihalt a S7ivrkböl; az anyagiak utA ri rendetlen 
vágyakozás és az élet kevélysége olyannyira elhatalmasodott, ho~y 
a vilá~ szinl~ fuldokolni látszott e há.rom föhenjáró bfinben• 
(3 S lC. ld~zi 8 tla1tyi: Assi·d S~t. Ferenc. lll. 1.) 0~ b'irmily 
sötét és komor volt is az emberek lelkülete, a kisebb testvérek 
nem riadtak vissza; az ör.ömtelen s fagyott S7Í\Ü vilá~:~. ban is 
ár1d a dal mosolyg.'> ajkukról, s a jég csakhamar olvadni kezdett. 
"Mint vándormadarak, sz~tmt·nnek a vii/tg minden tája felé és 
csodaf=zép dalokat énekelnek a n u o v a p a 7 z i á r ó l, 
mt!ly hivatva van új mmolyt és verőfényt delifeni a vén föld 
elko:norult ábrázatlra". {Bi1lanyi: A szerzetesség ti'rtenete 221. 1.) 
Nem is tekintik magukat másnak, mint Hl Úr komédiasainak. 
"Mert valóban mi mábOk lsten szolgéi, ha nem ltom~diésok, kik· 
n_k az a kötelesséJ!e, hol!y az emberek szivét fölvillanyozzAk és 
lelki vidárnságra inditsakK, -- n10ndoJ;!alta Szt. Ferenc. "És ~zt 
elsősorb tn a kisebb testvé• ekre értette, akiket t gy.enesrn nE' pe üd
vözítés ér e rendelt aL Úr" - teszi hozza a Specu\um szerzöje. S 
meghali.!y Ja testvéreinele, hogy predikációjuk elöli és után énekel
jenek s m 1ndj \k: "'Ai az Ú r korn ~diásai vagyunk és más jutai ma t 
nem várunk tőletek, mint ig ui bíinbánatot•. (Spec. c. C. i. m. 
157. 1.) 

A világi papság iF csakhamar észrevette a kisebb testvérek 
nyomában járó vallásos mt:gújhodást és örömmel szod·ották meg 
a feléjük nyúló segitő kezet. Szt. Ferenc pedig mintegy hivatását 
látta abban, hogy a papság segítségére siessen, s !tmit ~k a té• 
lUk elhidegült népnél nem tudtak el~rni, az a szegény Ferencnek 
s alázatos testvéreinek· sikerült. .,Az Ör arra hivolt btnnflnket, 
mondotta - hogy segitségére legyünk vallésának s a római szent· 
~~yllb papjainak és prelátusainak.• (Sprc. c. X. i. m. 39. J.) 
Vagy mikor a papsághoz való viszonyukról szól, f~y inti \estvé
reit :11 Nekünk az a kötelességünk, hogy a lelkek Od vének il'olá-



séban segftséiére JegyUnk a papoknak. Ami tőJUk nem telik, azt 
nekUnk kell ki pótolnunk. • (U. o. c. LIV. 85. 1.) És lassankint 
rendszeres és nélkUIOzhetetlen munkatársai lesznek a papságnak. 
Vasimaponként és nagyobb ünnepeken kirajzollak a vidékre és a 
plébiniai templomokban hirdették az Evangélium ;~éit. (V. o. 
Rogerius de Wendover: Flores historiarum. ldf.zi Balanyi z As
sisi Szt. Ferenc. 188, 1.) 

Az apostoli tevékenységnek azonban ez a módja még nem 
elégilette ki Sz t. Ferenc lelkét. Az a "legolaszabb szem", akit a· 
napsugaras Umbria erdös-mezös, madárdalos tájai nélkOl el sem 
tudunk képzelni, el akarja hagyni Itália földjét és idegtn orszé
gokban, főkép a pol{ényok közölt óhajtja hi1 det ni az Evangéli
umot, azzal a dédelgetett eszmével a szivében, hogy mint Krisz
tus igazi lovagja mártiriumával pecsételhesse meg hűségél és sze
reletét "Nyugtalan vándormadár ösztöne és nagy tettek, merész 
lovagi vállalkozások igézetétől rabulejtett fantáziája mesue tájak 
felé íizte, hogy ott is hirnOke legyen a nagy királynak, kinek élet· 
re-halálra hüsé~tt e~küdött.:lfjúságának lovagi álmai és forró tett
vágya most az apostolság szép és gazdag programmjában virá
goztak ki." (U. o. 107·8 l) 

Ép azidőben folyt az V. kt.resztes hadjárat ll. Endre magyar 
király s Briennei jánO!~ vezetése alatt. Szt. Ferenc, aki már kél 
ízben próbált eljutni a pogán) ok közé, most harmadszor is útnak 
indúl nem kis~bb gondolatokkal SZivében, hogy vagy megtériti a 
szultánt és táborát, VBKY vérét ontja jézusért. El is jUJott Egyip
tomba; a szultánnal is beszélhetett; Szentföldet is bejárta, de 
egyik vágya sem teljesült. 

És mégis Szt. Ferencnek e keletre vaJO utazása életének 
egyik legjelentösebb ténye, kUiönnsen szerzetesség történeti szem
pontból, mert "ezen keletreutalásával az újkor misniósmozgalmét 
megindftotra, megnyitotta és mint első nyu~ati ember hitünket 
Európén kivüli nemzetekhez vitte. • (Schrotty Pál, i. m. 264. J.) 

Hogy a ferences rend apostoli jellegéröl teljes képet nyer-
hessünk, még rövid pillantást kell vetnünk a fönnmaradt két regu
Jára, mel) ek nemcsak Szt. Ferenc lelkének vetületei, hanem a 
forrnit is adj~k. amelybe a ferences rendnek Szt. Ferenc szAn· 
dékai szerint ki kell alakulnia. 

Az első Regulának, vagy máskép .Regula non bullata• 
-nak 23 fejezete van. Ebből 5 feje1.et íródott azoknak, akik az 
apostolságban aktiv részt vesznek. - A XVII. fejezethen - mely-
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nek címe:" 1\z igehirdetőkről"·- megbaKvia Szt. Ferenc hogy "A test
vérek közUI senki se predikáljon a római anyaszentegyház szoká
sa és rendelete ellenére és hacsak engedélye nincs a minisztet é
tOl". (Takács, i. m. 67. t.) KUiönösen inti őktt az aláz&tosságra. 
hogy el ne bízzák magukat, ha munkájuk t!redményes, mert a 
jót az lsten müveli bennük, és őrizkedjenek a világ bölcsesé
gétől és a test okosságától. VPgtil mindenekért Istent dicsöílsék. 
A XXI. f~jezet .,Azon dics~retröl és buzdításról, amit a testvé
rek adhatnak" címen rövid beszédvázlatot ad. A XVl. fejezet 
tárgyal "o\zokról, akik a szerecsenek és más hitetlenek közé men
nek." S mivel a testvéreknek hithirdetöi hi\'atásuk miatt a viitg
ban kell járniok s mindkét nembeli egyénekkel érintkeíniök, azért 
a XIV. fejez~tben arról ír: "Mikép jarjanak a tetilYérek a világ
ban." A XII. fejezetben pedig "A gonosz tekintetr61 és az asszo
nyokkal való ét intkezt!s kcrUiéséröl" - cím alatt óvatosságra inti 
öket, hogy egyedül ne tanác;skozzanak asszonyokkal, a p:1pok pe· 
dig tis~tességesen bt!széljenek velüi<, midön pt:nitenciát vagy 
egyéb lelki tanácso! adnak nekik. 

A második s ma is érvényben levő Regula - az úgyneve
zett "Regula bullata" - sem marad el az elsőtól az apostolság 
szempontjábóL t::nnek csak 12 fejezete van s mégis három és fél 
fejezet van azoknak szentelve, akik az Evangéliumot hirdetik. -
A IX. fejeztt "A hitszónokokról" tár~yal s a püspöki jóváha~yá· 
son kívül elöírja, hogy senki ne merjen szónokolni, hacsak a ge
nerális miniszter meg nem vizsgálta, valamint jóvá nem hagyta 
és töle meg nem kapta a szónoki tisztet. Majd megjelöli, ho~y 

miröl s hogyan beszéljenek. A XII. fejezet • Azokról, akik a szere
csenek ét más hitetlenek közé mennek .. - beszél. A XI. fejezet, 
melynek címe: "Hogy a testv~rek ne mentenek be apácazárdába .. 
- a nőkkel való gyanús társalgások kerülés~re int és az apácák 
lelkigondozására rendelt tes1vérektOI megkívánja, hogy külön en
gedélyt kérjenek a Saentszé!ttOI arra, hogy az apácák . kolostorai
ba beléphessenek. A lll. fejezet második része végül arról ren
delkezik, hogy:" ... mikép kelljen a testvéreknek a világban 
járniok." 

Ime Szt. ferencnek, elsO testvéreinek s Reaulájának apos
toli szelleme l E szellem az, amely Szt. Ferencet összes rendala
pító .el~djétOI a legéleseb.ben elhatárolja, s mely a fe1encea rend ltg
soecláhsabbvonásátalkotJa. A régiszerzetesekvilá~tólelzárko7.ó, egye
dUl önmegszentülésre való törekvésévelszemben Szt. ferencnek em
berszeretettOI bevDIO lelke a mbok megszenlelését Uizi ki mind a 
maga, mind rendje eéljiul. 



Szt. Benedek szándéka az volt, ho~y a világtól zárt, önmagában 
teljesen elégséges testDietet alkosson, ho~y a legkisebb világra· 
utalts~g is ld legyen zárva. Evvel ellentétben Szt. Ferencnek mind 
célkitiizése, mind teljes uerzetesi berendededése az emberekre 
ulai úgv, hogy a világgal való szerves kapcsolat nélkfil egy na
pig sem élhetne meg. 

2. A sze«é•y•é« radikális l&llo«ása .. 

Amint evangéliumi tőr61 fakadt a ferences missziós mozga· 
lom, éppúgy evan~éliumi virág a ferer.cts S1eg~11ys~g is. A sze
génységi eszme bennfoglaltatott a már emlitett porciunkulai Evan· 
géliumban is: "Ne lt>gyen aranyatok, se ezüstl'ltnk. Fe pénzetek 
nvetekben. Fe táskátok az úton, se két köntöstök, se sarutok, se 
bototok; mert méltó a munkás az ő éle Imére." Ezt az "isteni ki
nyilatkoztatást" megerösftette az a másik, mrkor fra11cesco Ber· 
nardo és Pietro testvéreK kisérelében három izben feiOtö:te a Hib
liát, hogy megtudakolja, vajjon tt:stvéreitöl is azt kivánja- e az 
lsten, amit föle ... A~ dső nyitásnál --·olvassuk a fiorettibefl -te
k nte1llk r )gtön azokra a szavakra esett, melyeket l<risztus az 
Evangeliumban a tökéletesség útja iránt érdeklödö ifjúnak mon
dott: "Ha lökéletes akarsz lenni, add el vagyonodat, oszd ki a 
szegényeknek és kövess engem." (Fioretti, ll. 5 1.} 

Ez a kettös kinyilatkoztatás és az td~s Üdvözltőnek a szem
tilete, aki jászolyha n születell és oly sze~ ény en élt, hogy elmond· 
hatla magaról: .a rókáknak barlangjaik vannak, és az égi mada
raknak f~szk!!i!<; .u E>nb!rfiának pedig nincs, ahol fejét lehajtsa"-
ez megragadta Szt. ferenc letkét és égö szereleire gyullasztotta a 
szegénység iránt, melyben immár nem nyíigOt látolt, hanem Krisz· 
t us ról rámaradt drága ör&kséget; söt Krisztus mátkájának tekin
tette, akit ugyan a világ számíizOU, de ö rátalált, szerelme~e lett s 
t:ljegyzelt magának. 

Ez az egész világtörténelemben páratlan eljegyzés 1207· ben 
ünnepélyes keretek közöli me11t v~gbe az assisi püspök és eiOke
lc~ség jelenlétében. Akkor történt ug)'anis, hogy Pietro di Bernar
done fia, az assisi ifiúdg királya, meztelenre vetközve atyja libai 
elé vetette drága skarlát ruháját és pénzét s i&Y szíiz-meztelenUI, 
egyetlen menyegzós disszel - vezeklőövvel derek~n - ölelte ma· 
gához örökre szépséges jegyesét, a Szegénység UrnOt, miközben 
fOlinduléitól reszkető hangon kiállotta: .Halljátok valamennyirn, 
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hogy mi az én mondani valóm : eddig Pietro di Bernardone-t 
atyámnak neveztem, most visszaadom az ö pénzét f s a ruhákat, 
amelyeket O adott nekem, úgyhogy e pillanaltól többet nem fo
gom mond~ni: Pietro d i Bernardone atyám l hanem : Miatyánk, 
ki vagy a mennyekben l" S halála órájáig nem is volt mása, mint 
csak a .Miatyánk•. Talán akkor - halála óráján is - ez el
jegyzésre gondolt vissza, mert meztelenre vetközve a meztelen 
földön a Szegénység ÚrnO karjai közt akarta kilehelni lelkét. 

Ah, mint szerette jegyesét! A legenda szavai szerint: .Sze
relmese lett szépségének és hogy annál bensőbben összeforrjon 
vele, mint hitvesével, mintha csak ketten volnAnak egy testben. 
nemcsak anyját és atyját hagyta el érette, hanem messle ellökölt 
magától nlinden egyebet is. Más nem áhitozza úgy az aranyat, 
mint ő áhítozta a szent szegénységet s nem oly éber kincseinek 
őrzésében, mint ö volt ennek az evangéliumi gyöngyszemnek a 
tartásában." (2 Cel. Idézi Balanyi: Anima Franciscana. 14. l. 

Semmit sc=m akart bírni al égvilágon. Majd könnyekre fa
kadt, ha nálánál koldúsabb koldúst látott. Egy testvér azt mo11dta 
egyszer neki, "a te celládból jövök", s többé nem akart belépni 
abba, mivel az övének mondták. Főkép azonban a pénzt gyűlölte . 
• Krisztu' igaz barátja és liövetöje Szt. Ferenc - olvassuk a 
Speculum· ban - mindent, ami a világé, tökéletesen megvetett. 
Kü1önösen a pénzt utáita módfelett s testvéreit is folyvást arra 
intette szavaival és példajával, hog) mint az eleven ördi•göt úgy 
kerüljék a pénzt. Arra iparkodotl öket ráneve:ni, hogy annyiba 
se vegyék, mint a ganaj t." (Spec r.. XIX. 43. 1.) 

Oly híven ragaszkodott az Evangélium szavaihoz - .Ne 
aggódjatok a holnap miatt"-, hogy a konyhás testvérnek meg
tiltotta, hogy a babot már előző e~te forró vizbe tegve és semmi
kép se akarta, hogy a testvérek több alamizsnát gyűjtsenek, mint 
amennyi arra a napra szükséges volt. 

Az áldott ÜdvHzít6re való emlékezéssel sehogysem engedte 
meg, hogy a testvérek kolostorokat vagy nagy házakat építsenek 
meguknak. ,.És mi, akik állilodóm vele éltünk, gyakran hallottuk 
öt így beszélni: .,A rókáknak barlangjaik vannak és az égi ma
daraknak fészkeik: az Emberfiának pedig nincs, hová fejét le
hajtsa." Máskor meg ezt rr.ondotta: Az Úr, mikor a pusztában 
tartózkodott s neeyven napon és negyven éjeu át b6ljtölt, sem 
cellát, sem házat nem épitett magának, hanem a szikla oduiban 
vonta meg magát. • E példa után indulva O sem akart tehát sem 



'lljzat, sem cellit, melyet az Ovének mondhatn4nak az eQlberek 
és soha ilyennek épftésébe beleegyezését nem adta ..• • (U. o. c. 
·IX. 38. 1.) 

Bolognában Stacia Péter, ki rendbe lépése előtt jogtanár 
voll, teológiai iskolát alapltott s befogadására táaas kolostort 
épltletett, mely arányaival, állandóságával és kényelmes berende
lésével kiáltó ellentétben állott az eddigi sárviskókkal. A szelid 
lelkű Ferencet az evangéliumi szegénységnek ily stli)'OS megsér
tése oly haragra ingerelte, hogy még a fekvő hetegekel is kihor
datta a házból; Stacia Péterre pedig átkot mondott, melyet - a 
legendiik egybehangzó tanusága szerint - élete végén sem akart 
·visszavonni. Porciunkulánál pf'di& saját kezével akarta lerombolni 
azt a kőházat, melyet a testvéreknek építettek. 

"De nemcsak az épületek hivalgó pompáját g)űlölte, hanem 
a házi eszközökben is ellensége volt a nagy számnak és a fínom-
ságnak. Az asztalon vagy edényekben semmit sem látott szive
sen, ami világias volt vagy a vilégra emlékeztetett. Azt akarta, 
hogy minden zarándokvoltukra és számkivetettségökre figyelmez
Iesse a testvéreket." (U. o. c. V. 34. 1.) Vacy mir.t szépen mondja 
CelAnói Tamás: ., Ut omnia peregrinationem, omnia cantareni 
exilium." (2 C'! l. Idé d Jörgensen, 326. 1.), hogy minden a szám
kivetettségről énekeljen. 

De milyen szerzetesi életet lehet élni ily könnyeket fakasztó 
szegénységben, kolostorok, fekv6ségek nélkül? - kérdeuUk mi 
késői fiai, s kérdezték a kortársak is. Az isteni eszme, mely Szt. 
Farene lelkében kigyúlt s életében megvaló&ult, sokkal fönsége
sebb volt, minthogy inspirált lélek nélkül föl lehetne foRni. S 
ugyancsak kevesen fogták föl. Nem csoda. Eddig a szerzetesi 
szegénységet még senki úgy nem értelmezte - mondjuk ki bát
ran - oty evangéliumi vilá~osságban meg nem látta, miat 6. 
A szerzetesek ugyan ö előtte is tettek szegénységi fogadalmat, de 
arra nagyon vigyázlak, hogy a szerzet maga gazdag legyen. Ben
cések, ciszterek hatalmas monasztériumokat épitenek, melyeket 
nagy kiterjedésü birtokok öveznek. Nem szemrehányésképen mond
juk, mert ez történelmi szUkséglet volt. "Hiszen nagy fekvöségük 
nélkül a ben~étiek és a nyomukba szegödOtt középkori rendek 
nem lehettek volna az anyagi és azellemi kultúra fá~lyahordozói 
a barbárság sötét éjszakájaból kibontakozó európaa nemzete~ 
el6tt. De viszont a nagy birtok okozta niluk a fegyelem gyakora 
lehanyatlásAt és az anyagi és szellemi értékek felcserélésére való 
hajlandóságot ia. 
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Francesco világosan 16tla a közös tulajdon veszélyét s ked
véért egy hajszálnyit sem volt hajlandó eszményéből engedni. •· 
(Balanyi: Assisi Szt. Ferenc. 130. 1.) 

Szt. Ferenc tehát a szegénységnek ilynemO értelmezésévtl 
annak egy teljesen új, eddig ismeretlen, evangéliurnibb formáját 
hívta életbe. Azt akarta, ho~y ne csak a szerzetes, hanem maga 
a szerzet is kold(tsszegény legyen. S ezt a Speculum elbeszélése 
szerint maga Krisltus jelentette ki neki mondván: "Sem magán, 
sem köztulajdont nt>m akarok. Mert en mindig ~ész lfszek e 
családról ~ondoskodní, ha még oly nagyra nő is tagjainak száma. 
Amíg bízik bennem, nem fogok megfeledkezni ró!a." (C. XIII. 43. 
t.) Ezzel azonhan ~zakított a szerzetesFég egyet• me~ fej!ödésével 
s oly nagy jelrntöségü újitást eszközölt, amitől inkább féltek, 
mint megértették. Ez u oka, hogy oly sok harc folj"t a szegény
ség körü 1, mind Szt. Ferenc életében, mind halála u•án. 

Mé2 a kezdet kezdetén ~zembe került Guidó püspökkel, jó· 
akarójával, ki szegénységél tú:ságosan ridegnak ~alátta s miPdent 
meglett, hogy flt túlzott ideilin\1 lebeszélje. De Ferenc hajlí:hataf. 
lan maradt. ,.Uram, - felelte - ha birtokaink volnának, f~gy,•e

rekröl is kellene gondoskodnunk, hogy megvédhessük öket. Mert 
a legtöbb viszály és pörösködés a birtokü2yekhöl trcd; ezek 
csökkentik legnagyobb mértékben az ls:en és felebarát iránti Fze
retetet. Hát im ezért nem akarunk mi e vilá~on ~emmifél~ néven 
nevezhet ö hirtokot." A pUspök, mivel ma~ a is pörben állott bir
tokai mi'ltt, kénytt'len volt igazat adni Ferercnek. 

Ennél azonban sokkal nehezebb harcot kel!~lt vé~ig kUzde
nie Rómában, ahol megjelent el:;ö testvéreivel, hogy kikérje a pápa 
jóváhagyását. Colonna blboros, kinek vendégs,erete,ét élvezték, 
"hossza!-an és komolyan fejlegette Francesco elölt a teljes va-. . 

gyontaldnság veszé'yeit s arra iparkodott öt rábirni, hogy új szer-
zetalapftása helyett lépjen be a már meglevő rendek valamelyi
kébe, vaJly pedig kezdjen remeteéletet. • (Idézi Balanyi: Assisi 
Szt. Ferenc. 168. 1.) 

A pápánál is az elsö kihallgatás teljesen eredménytelen ma· 
r&dt. "Fiam, - mondotta lll. Ince - a ti életmódotok elviselhe
tetlenül kemén)nek és szigorúnak látszik, Mert ha a ti buzgalma
tokról el is hisszük, hOJY mindvégig megmarad, gondolnunk kell 
az utánatok jövendökre is, akik bizonyára etviselhetellentil nehéz
nek érzik .majd életeteket. Ha az égvilágon semmit sem akartok 
megtartam, honnét teremtitek majd elő amire szükségtek lesz. • 
(U. o. 170. 1.) 



Ugyanerre a sorsra jutott Ferenc eszméje a bíborosi kon· 
zisztóriumban is. Ekkor azonban Colonna biboros, ki Ferenc élet-
szentségétől meggyözetve már az 6 pártján volt, így szólt: "Ha 
mi elutasí:juk ennek a szegény embernek kérését azzal, hogy 
meröbl!n újszeriit és teljesi1hetetlent kiván, hololt csak annak meg
engedését kéri tőlünk, hogy az Evangélium szabályai szerint él
hessen, nagyon vigyázzunk, hogy ellenkezésbe ne jussunk Krisz
tus Evangéliumával. Mert aki azt állitja, hogy az evangéliumi töké
letesség vagy a megtartására tett fogad.slom valami újszeriit, 
észelleneset Vdgy kereszlülviheletlent tartalmaz, az szükségképen 
magát Krisztust, az Evangélium szerzöjét káromolja." (Bon. U. o. 
170. 1.) Igy diddalra jutott Ferenc eszméje a Szenlszéknél. De a 
küzdelem evvel korántsem ért véget. 

Mindnagyobb számmal léptek a rendbe tudós ferfiak, kik
nek a szerzetesség mivolláról már kialakult fogalmuk volt, melyen 
Ferenc eszméi kedvéért váitoztatni nem akartak s nem is tudtak. 
Ezek az úgynevezett "fratres scientiati" és "ministri" lassan kü· 
lön párlot képeztek s nagy befolyásra tettek &zert. Szt. Ferenc 
magasan narnyaló idtálizmusa mellett ök a józan, számító reáliz· 
must képvisellék, s mivel céljuk a régi rendekhez való hasonulás 
volt, számtalan és fájdalmas összeütközésbt! kerültek Ferenccel, 
ki eszméiből hajszálnyil sem volt hajlandó engedni. A Speculum 
keserű panaszok közt emlékszik meg ezekrOt az összeülközések
röl. "Szt. Ferenc szigorúan meghagyta a testvéreknek ... de egyes 
testvérek szembeszállottak ve:: le •.. És ml, akik tanui voltunk a 
regulakészítésnek és a szent legtöbb frása keletkezésének. bi
zonyságot leszünk róla, ht)gy a Regulába és egyéb irásaiba sok 
olyan rendelkezést beh:vett, melynek utóbb a testvérek egy része, 
föleg az e l ö l j á r ó k és a t u d 6 sok ellene mondottak. • (C. XI. 
i. m. 41-42.1.) "Az elöljáró testvérek váltig biztatták Szt. Feren
~et, hogy legalabb a kOltulajdont engedje meg a testvéreknek, 
hoay igy végsö szüksé2 eselén legyen hová fordulnia a nagy és 
népes családnak ... ;" (C. XIII. i. m. 43. 1.) 

A fö összecsapások azonban a nagykáJ'lalanokon voltak. A 
miniszterek már arra is gondoltak, ho~y valamelyik ré&i Fegulát 
fogadtassék el FerencceL Tervnknek meg is nyerték Hugolin bíbo
rost, ki óvatos szavakkal igyekezelt ferencet ennek helyességéről 
meggyőzni. "Mikor a bíboros intelem formájában mindezt el6adta, 
Szt. Ferenc eay szót sem szólt, hanem e helyett kézen fogta öt s 
odavezette a gyQiésre összejött testvérek elé. Ut aztán a Szent-
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lélek hevével és erejével igy kezdett beszélni a tesivérekhez: 
"Testvéreim. édes testvéreim, az egyszerfiség és alázatosság útjéra 
maga az Úr vezérelt engem és igazában ö mutatta meg nekem 
ezen ösvényt magam és mindazok számára, akik bíznak bennem 
és készek engem követni. Azért ne beszéljetek nekem eemmiféle 
szabályzatról, se Szt. Benedekéről, se Szt. Ágostonéról, se Szt. 
Bernátéról, se semmiréle más életformáról azon az egyen kivül, 
melyet nagy irgalmasságában nékem az Ür kijelentett és meg
mutatott. Ugyancsak az Úr mondotta, hogy e világon szegény és 
tudatlan idiótá~ak kell lennem és hogy csak ezen és nem más 
úton akar vezérelni bennünket. Titeket ellenben meg fog szégye
níteni a ti tudományotok és bölcseségtek útján. Erősen bízom az 
Úr poroszlóiban, a gonosz lelkekben, hogy általuk fog megbOn
telni benneteket az lsten. És így akarva nem akarva szégyenkezve 
vissza fogtok térni eredeti állapototokhoz." (Spec. c. CXI. i. m. 
172. 1.) 

Ezek az összeütközések még csak sokasodtak a Regula ké
szilés idejében. Hiába, a történeti fejlődéssei szembehelyezkedni, 
a meggyökerezett formákkal szakítani nagy küzdelmek nélkül 
nem lehet. Azt azonban, hogy Szt. Ferenc felfogása a szegény
ségröl mily újslerü vol', ép ezek a harcok bizonyilják legjobban. 

A regulák is - bár erősen érezhető rajtuk a ministri· k s 
fratres scientiati-k cenzúrJja - ezt a szellemet lehelik. Az elEÖ 
regula 6 fejezete tárgyal a szegénységről; ezek köz ül pedig 3 
csak erről. - A VIli. fejezet "Hogy a festverek pénzt el ne 
fogadjanak•, szinte szenvedélyes hangon beszél a pénz megveté
séröl, .mcrt nem kell hasznosabbnak tarranunk, vagy gondolnunk 
a pénzt és ezüstöt, mint a köveket. Ar. ördOg el akarja ugyanis 
vakítani azokat, akik azt megkívánják, vagy a köveknél többre 
becsü:ik ... S ha esetleg megtörténnék, ami távol legyen, hogy 
valamely testvér pénzt vagy ezüstöt gyűjtene, vagy birna ... 
mindnyájan tartsák öt hamis testvérnek, tolvajnak. rahlónak és 
olyannak, mint aki erszénnyel rendelkezik, hacsak igazán bűn

bánatot n ern tart ... " A IX. fejezet: .Az alamizsna· kérésröl• 
tele van Szt. Ferenc gyöngédségével a szegénység Úrnö iránt; 
esengö kéréssel, bátoritással, hogy ne szégyeljék Úrnöjüi:et meg
vallan!. "Ha szUkséges, menjenek alamizsnáért. S ne szé~yenkez
zenek, hanem inkább emlékezzenek meg arról, hogy a mi Urunk 
jézus Krisztus, a mindenható lstennek fia olyanná tetle orcáját, 
,mint az igen kemény kőszikla' (lzaiás 50, 7.), s nem szégyenke-



zett, hanem szeg~nny~ és idegenné lelt s O h:, a Boldogsáeos 
Sz ih is és tanftványai is alamizsnából élteit. S ha az emberek 
megszégy~niten~k öket és nem akarnának nekik alamizsnát -adai, 
ezért adjanak hálát az lstennek; mert a szégyenkezésekért nagy 
jutalmat fognak kapni a mi Urunk jézus Krisztus flélöszéke előtt •• 
A XV. fejezetben elöírja, .Hogy a testv~rek ne tartsanak állatot, 
sem ne lovagoljanak." Ezeken kivül még az l. ll. és VII. feje
zetekben találunk élég hosszú rés1eket a s1egénységröl. 

A másod1k és érvényben lévO Regulának 4 ff'jezete tár~yal a 
szent szegénységről. A ll. fejezetben felszóJíl ja mindazokat, akik 
a rendbe akarnak lépni, .hogy menjenek, adják cl mindenUket 
és igyekezzenek azt a szegények közt szélosztani. Ha ezt nem 
tehetnék, elégséges nekik a jóakarat. • Óva inti az elöljárókat, hogy 
ezek anyagi dolgaiba ne avatkozzt~nak. E16frja, hogy 11 a testvérek 
mindny2jan silány ruhába öltöuenek és megfoltozhatják azt da
róccal, vagy más ruhadarabokkal, lsten áldásával." A IV. fejezet 
meghagyja, "Hogy a testvérek ne fogadjanak el pémt. • Az V. fe
jezet "~ do·gozás módjá"-ról szólva tiltja, hogy munkabér gya
nánt pénzt fogadjanak el. A VI. feiezet: "Hogy a tes'vérek sem
m:t el ne tulajdoní1sanak maguknak és az alamiz&na-kére~etésröl, 
valamint a beteg rendtársakról" - Szt. Ferenc érzelmes lelkének 
túláradó szereleiében szinle himnussá magasztosul és úgy szól a 
.fonséges szegénység magasztosságá"-ról. .A testvérek maguk
nak semmit el ne tulajdonítsanak: sem házat, sem helyet, sem 
egyéb jószágot. És ,mint zarándokok és jövevények• (1. Pét. 2, 
11.) e világon, szegénységben és alázatosságban szolg41va az 
Úrnak, menjenek bizalommal alamizsnáért; s ne szégyeljék magu
kat, mert az Úr szegénnyé tette magát éretitink e vitáaon. Ez a 
fönséges szegénység azon magasztossá~a. amely titeket drágalátos 
testvéreim, a mennyország örököseivé és királyaivá avatott, földi 
doh~okban szegénnyé lett, erényekben fOlmagasztalt Ez le2yen a 
ti osztályrészetek, amely elvezérel az ,élők földjére'. (Zs. 141, 7.) 
"Amelyhez szerelmea atyámfia;, ki egész lélekkel ragaszkodjatok és ki· 
vUie soha az ég alatt a mi Urunk jézus KriS7.tU!; nevéért semmi 
mást ne kfvánjatok. • 

E fölsé~es szavakban bent reng a törvényhozó Szt. ferenc 
egész lelke, minden rajongása a szrgénység Úrnő iránt. A Regula 
e fejezete van hivatva arra. hogy az idOk véRéig fönntariFa s di
adalra juttassa azt a fönsé~es szegényFégea, mrl)'et a krisztusi 
inspiráció Szt. Ferenc lelkén keresztUl bfvott az életbe. 

.Manu U•bria. 1931, l. 5 



l'r. Szalpic: Allt~lu;a. 

A rajongó szeretet tehát, mely Szt. Ferencet ettöliötte jegye·· 
se, a Szegénység Úrnő iránt, szabállyá formálódott a RegulAban 
és 61etté vált rendjében. Igy keletkezett az első szerzetes rend, 
mely mind~n birtok: kolostorok, fekvöstgek nélkUI, egyedUl az 
isteni Oonviselésre alapozva épült fel. 

(Vé1e következik) 

Alleluja. 

Ébredj tavasz, élet hajnala 
Kelj és zengj egy új dalt, 
V ár szívünk és lelkünk 
Alleluja, alleluja. 

Támadj sirodból fehér ruhádban 
Krisztus, életadója, 
V ár szívünk és lelkünk 
Alleluja, alleluja. 

Fr. Krizoutom. 

Támadj! - kereszted alatt már ibolya nyílik 
S töviskoronád beragyogja a glória. 
V ár szívünk és lelkünk 
Alleluja, alieluja. 

Támadj virágok közül fátyolsirodból hófehér Ostya, 
V ár szívünk és lelkünk - vágyunk énekelni: 
Krisztus-Király feltámadott 
Alleluja, alleluja. 



Lelkigyakorlatunk_1 

l. A Szent!élek lsten segitségével bonaveniórai alapon elin
dulva: .deformata rcformare, reformala conformare, conformala 
confirmare 11 - emberi, e~yéni életOnket - mely nem más, mint 
Isten felé való mozgás (Szt. Tamás) - beálllljuk a legfObb pa
rancs gondolatkörébe, hogy megtanuljuk egyetemes képzellstggel 
látva, nézve a jó Istent, s ezt a nagy világot "egész elménkkel" 
- hatalmas reflektorunkkal - átfogni és salamoni értelmes szi
vOnk tilezer változaló sipjával egyedUl lstennek zúgC'· búgó cr~o
náivá lenni, értelmes, erős és szabad akaratból szerelvén öt; és va
lamint jézus illata Hz Atyának: mi is illata lehessUnk Jézusnak, 
me~töltvén lelkünket minden erővel, hogy igy életünk örömmel 
le1yen teljes. 

ll, Csak három nagy világ létezik: a klllsö vilál Egymin
denségéból át kell mennünk a lélek belső Egymindenségíbe, hegy 
innen a Szentháromság dtcsöséges Egymindenségébe jussunk. E 
hérom nagy Egymindenséget átfogia a három nagy tehetségünk: 
értelmünk, akaratunk és érzelmünk, melyeknek megfelelő míikö· 
déseik: a gondolkodás, értékelés és szeretés. Ezek kötOI az assisi 
Szeráf ka r i t a t i z m us á n ak ("amor ille seraphicus") kiemelése, 
ervényesltése jelen lelkigyakorlatunk tudatos célkilüzése. Ferences 
lelkiéletUnk speciAlUása ez a főparancs, Szt. Agoston és Pál által 
alá támasztott minden nagyságot nevelő, s a legnagyobb realitás· 
sal rendelkezO érzelmeken nyttRVÓ sz e r á fi z m us. A gondolkodó 
értelem evolúciója folyamán megvilágHja a nagymindenstget s 
belsO fényt ~raszt; az értékelő akarat naey jelentösége a 7-es 
zAszlórüzé•; de a centrAlisan mozgó ~r z e lm e i nk dominálnak 
•letankbea. Csak derfteni, terjeszteni, mélylteni kell Oket 1 a 
1yengülő ferences energiákat újból meg kell erősileni l 

lll. Érthető esetleges veszedelmei miall a tudományos teolócia 
iltal is annyira mostobán kezelt érzelmek mé&is létalappal birnak. 
Bizonyft~kainkat apriorisztikus hasonlatból, tapasztalali ••nyböl s 
erkOlcsrendi met~viláeltásból vesszük. - a ) Az lsten végtel~ 

1 P. Oalay Oawald provlaciilla a&Jink UV31 febr. 18-28·ia) GJÖD· 
nöa6n tar&óLllelii:IG'atorlati.Dak r6vld 61 ri1lato1 tartalma. J·lelltilfall:erlat 
b6 nlver6t fél •••n belli IOII:szorozv• klz,lncce16 folJuk teant. • 
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szeJJem, az ember véges szellem : kell, hogy mindkettö tevékeny
ségében is hasonlitson egymáshoz, .Deus est substantia Fpiritu .. 
al is infinit ae perfectionis. • (Duns Scotus, lateráni, vatikáni zs.)· 
Dogmatika: abszolút Értelem, Akarat, Szeretet, tárgykörrel és 
módozattal. Van benne örök, lényegi, bennmaradó származás, 
(szOietettlenség, nemzödés és leheiOdés) önállósággal és kifelé való 
müködésükben tulajdonitásokkal, elvehetetlen sajátságokkal. Vesd· 
össze mindl'zeket al embert illelölegi 

IV. b.) Az annyit talaJgatott negyedik faktor a mindenek· 
előtt és mogött, fölött és alatt abszolút autonóm úr : a lelkiisme
ret. Ez n a tehetség, mely az érzelmeket tmeli, mélyiti, széppé· 
és szentté teszi, fordulván az észhez, az akarathoz s a szivhez, 
tudtul adván, illetőleg kötelességévé, felelössé tévén öket alkal
mazkodni a tilalmakhoz, a parancsokhoz s a tanácsokhol. E nagy 
hatalmas Sz.:m külön szerve a papsá~; ez erkölcsi világr. ak (is
teni törvény. kötelesség, felelősség) alapja pedig az elhanyagolt· 
memóriatan (conscientia, lelkiismeret •.. ) me l y nek háttérbe jutása 
oka korunk lelkiismereti kidolg.ozatlansá~ának is. 

V. c.) S az így - világos - meg nem talált lelkiismereti 
forrásokat is az t:gyház kegyelemtana: mélységes isteni segítség 
adja s véglegesen magyarázza. A szeretetében önmagával nem 
biró jósAgos lsten a lelkiismeret nyitott ablakán az örökélet illata 
ként száll az értelembe, akaratba s az emberi szívbe: bels6 és 
kOisö kegycdmeivel. 

VI. Az élet útja tehát mindig érzelmi kövekkel van kirakva . 
• Et f~cerunt duas civitates amores duu: terrestrem amor sui· 
usque ad contemptum Dei, celestem amor Dei uFque ad contem
ptum sui•. (Szt. Agoston A kilenc szeretet-állapoa kOzépsöjéröl: 
a jól rendezett önszeretetröl, negativ irán)ban haladva, az amor 
terrresfris lépcsői: a teljes bűnös közOmbOsség (indifferentizmus),. 
léleknélk,lliség ( deformati), perverzitás, t~ boly (maniatikus önsze
retet). Sorsuk: a halálos ágyon ... , a halál pillanatában .•. , az 
eayetemes i·éle:ben ... , a pokolban ... 

VII. Aki azonban fOlfelé akar menni, annak az amor celes· 
tis, Istenszeretet négyes útját kell befutnia, amely: önzö, önzetlen, 
áldontos és jegyesi. - Az emberi élet hét nevelO eszközéhez 
(:uoktatis, oktatás,. szónoklás, sugallás, szfnihatás, me~torlás, cél
kitfizéa) hozzá kell adnunk az aszketizmust és lsten-imáda&t, ls
ten sze•eletet, ~s Igy ferences lelkiéletUnk legmélyebb alapjává 
azt a szereletet kell tennünk, melynek apotheozisát s !ulajdonsá
eait a korintusi elsO levél adja ( 13,1.) 
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J\z ~.-zerm~k teve!k~riysége trenn·maradd éi kifelé haf"ó. A. 
szeretet ~~~~kenystge pedfg: imelegség (amor); kiáradis (caritas); 
a ttr~y ·Mitatása', a tárgy ·t.eiemefése·· az arri'ot celestis n~gy · sfkjá
ba, At~dás, megsemmisUiés ... Orien·tádó·: Ferenc felé' ·Pár tl.tfain t 

j VIli. ~z ifjú~tg la~~n-uer~tetének nev~lő estközei: a.) tö
J!lérdek ambició ébresztés. b.) a szeretet föllángolásának tudatos
sá tevése, c) nevelje szfve meJegét vágyódésokkal, d.) legyen is· 
t~ni a;;pirAciókat felfogó, e.) adja másnak is szeretetét. -

IX A felfuvalkodolt. ember nem tanult attól a gyermektől. 
akit példaképül állitolt Krisztus apostolai közé, de amely ~yer
rnekből Pál férfiút akar nevelni, mert férfikori érellség .szOjc!ifges 
az assisi Szent Atyi\nk állal újból megtalált lsten-szerete1hez,. 
amelyet jézus egétu életével és tanával sur~et. 

X. DicsOséges E~yházunk két na~y értéke: a ki nyilatkozi 3· 

IllU hit s a létskála oly kiváló helyét elfo~laló szentmalaszt, mely
ne'c szeniségi hét élő folyama lsten rendeléséből a kereszt tövé
böl fakad F~nv ez az értelemre. Mag, csira az akaratra. Lehelet 
spiratio - az érzelemre. Meglátó szeretet lelkiismereti IOiuflnkre 
nézve. \i ne oltsa a halálos bűn a szentmalaszt isteni ajándékát; 
mely ol" szükséges, jó és szent fodrozásokat teremt körOiöttünk 
és segít bennUnket a szentháromságos élet élésére. 

XI. EmetkedjUnk tehát a szellem magaslataha a szellemtu
dományok révén, mert Ferencnek a térsadalom minden rétegél ki 
kell elégftenie. lfasonl alot véve a kis madár evolúciós életéről·: 

az emberne:< is a nagy materiális világ rgymindenséges fészekbi· 
rodatmát szellemi latással. szellemi éréssei be kell emetnie máso-
dtk fészkébe: .értelmi világ nagy. fogóképessfgei-br·, hogy fgy be
r.opUlhessen a minden képlelmi tért és ürt feiUimóló végtelen 
nagy ish=ni "fészekbe": aki a jóság, eszme és szeretet. 
.- '· ' Xrt: Ez a szellemi magaslatokba felemelkedell élet az Új sz n. 
velség élete: "spirit us et vita", melvet a nyolc boldogság hirde· 
tett é a szegezett le hegyi tanirásában "lsten fiai• számára. 

XIII. Igy valósulnak meg ezekben ~zt. Pál hét kéréses efe
zusi (3, 14·21.) imédság:tnak nagy sóhajtasal, mint a hit által 
való Krisztus fenntartas maJ,:.unkban, s megeyökereződés az 6 
szereleiében; hogy lehetetlenség le~yen meg nem érezni imádá
sommal fogadott eucharisztikus hozzám jOvetelében, hogy minden 
egyedUl neki illatozik. 

XIV. E szellemi magaslat várfokainak megőrzését pedig biz
tositom az "imádkozzál és dolgozzát" elv hOsi beállitáséval, mert 
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minden dologi, önszemélyi, sOt esztétikai munka fölött a legtöké
letesebb szellemi fölemelkedés az éldozatos, abszolút átadás, 
máglyáraszéllés s elégés az oltáron jézusért s a könnyes, átérzett 
és átélt imás megalapozás lsten szeretetében, mert: valami áldo
zatos többletet kiván tőlünk a jó lsten l 

XV-VI. A jövőbe 11\tó Prohászka püspökünk állitotta, hogy 
a jövő szociális államnak a papja a franciskánus l l Megfor.tolva 
nagyrahivatotts~gunkat, dolgozzunk áldozatosan, egymást meg
~rtve belterületeinken, fzentélyeinken s a szociális mfiködés te· 
rén!!! Ezt várjuk a tartalmilag, tárgyilag bennUnk élő Szeretet
Szentlélek lstenben vaJo beolvadás által, az ö olajos, kenetes, il
latos hét ajándékával s azoknak nagy gyümölcseivel, átéléseivel! 

XVII. Az egyéni életünk balkezét jelentő. vagyis a testre, vi
lágra s öndic36ségre vonatkozó önfegyelmezés - aszkétika -
egész erkölcsi, vallási életünk állandó szükséglete. 

XVIII. Nem kevésbbé az intuícióban, s~emléletben álló misz
tik~, amely a legna2yobb élettapasztalaton, egész lelkemen, mut ... 
tarnon épü! föl, s mint életnézés megtanit a három szintéren (vi· 
lág·, lélek-, lstenegymindenség) szemiéin i t:. három időbeli vál
fajban (retíO·, intro- és prospectivszemléletben) ismerni. -

XIX. A táborhegyi fény húsz kanzmája (pl. Istenre hanyat
lás, víziók, audíciók, elragadtatás ... ), mint ingyenes kOlönös 
adományok, a rendkivUli misz•ika szellemkörébe tartoznak. 

XX. Zúgva-zúgjon hát bennUnk a szeretet Niagarája megha
tódoH~ággal, megcsodálásokkal a végtelen nagy jó lsten felé 
mozgalmas, áldozatos tevékenységben, izzó szerafizmusban l -

Dolgozzunk ferences lelkiéletünk ekképeni kiépítésén, hogy 
ÍJ!.Y természetté váljék bennUnk a sinai X parancs, a boldogság
hegyi 8 er~nyvirág, s a lelkek legyenek mindenünk, kálvAr!ás lé
lekkel dolgozva érettük, sOt hogy lsten tetszése szerint esetleg 
a táborhegyi fényözönbe is bejussunk ll 



A hármas út 
v. másként 

A szeretet tüze .. 
S Bonavmtarae: Op. Omn. t. VIII. pag. 1-18. 

( Folytatá•.) 

III. Fej e zet. 

A szemlölédésröl, 
cseség et 

amelyben az igazi böl
megszerezzük. 

t. l· Elösz6. 

1. Miután már elmondottuk azt, hogy hogyan lehetank böl
csek az elmélkedés és az imádság által, most már leírjuk, hogyan 
lehetunk azzá a szemlélödés által. A szemlélödéskor t1gyanis lel
künk a mennyei Jeruzsálembe megy, amelynek hasonlatosságára 
alapítolta (ll. Móz. 25, 40.) Egyházát Kri~ztus: ,.Né7d na eg és 
cselekedjél awn példakép szerint, mely neked a hegyen mutatta
tott !" A küzdö Egyházoilk a dic~ös~geshez, az érdemnek a juta
lomhoz és a küzdö tagoknak a Boldogokhoz kell ha~onlóknak 

lenniök. A dicsOséget három elem alkotja: az örökkétartó teljes 
béke, az egész igazság világos latása és a legf6bb jónak a töké
letes élvezése.1 f szerint három ran~foko1atot kOlönböz:ewnk 

1 Szent Bonaventúra a IV. Sent. d. 49. p. 1. q. 5-b<t'l tárgyal arról, 
hogy ~~lilyen t ~1-tet~ég<iink Vdswek rés d JZ örök dicsóségben ?• E tétel 
végkövetkeztt>tésében így fr: .. ··"·'t kell mondanunk, hogy mindazok a 
tehetségek, amelyek a földön a kegyeiPm segélyével az lf.1tenhez Te:>ettek, 
az örök dicsőilllég elérése után tökéletes lokban fognak mfiköd11i Igy az ér
telmi-képesaég, amely a földön a hitet g)·akorol~a. a másvilágon tisztán 
Ját. A kívánó-képessée. amelynek most a szerctet a sajátja, akkor tök.!le
tesen fog szeretni. A haragvó-képesség, amely itt a remf>ny 17.ékbelye, oddt 
állandóan és biztosart fogja bírnei vá1yódása tárgyát. Azért e hármar. cse
lekmény szerint három ajándékot különbóztetünk meg: a látist, a szerete
tet. az elérést vagy birtoklist vagy a sajátlago& élvezést, mert az élvezél 
... hármat magában foglalja." 
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meK: Trónokat, Kerubukat és Szeráfokat Aki tehát érdemei árán 
-e-1 akarja nyerni az örök boldogságot, annak nyugodalmas békére 
kell szert tennie, Játnia kell a teljes igazságot és éreznie kell a 
szeretet édességét. E háromban nyugszik ( · ~rónol·) maga az ls
ten is. E háro:n ntindegyikébe• ktttÖn-kUlon három fokon át 
juthatunk: a tisztulás útján - a bíinök kiirtása, a fdvilágosulás 
útján - Krisztus követése, - és az egyesDlés útján -- a Jegyes 
befogadása; - úgyhogy ezek mindegyikének .megvönnak a maga 
fokai, amelyeken át a legalsóról a legmagasabbra juthatunk. 

2. §. A nyugalmas békéhez vezetö át hét foka. 

2. A nyugodalmas békéhet vetető ótnak a követkei.ö hét foka 
van. 

Az· első, gonoszságunk miatt való szégyenkezés, mé-gpedig 
annak négy tulaidonsága: nagysága, sokasága, rút~ág ~ t!'> az ál
tala tanusított hAlátlat'l&ág miatt. 

A második, a munkában való szétszórrság, az értr!."m elva
kultsága, az akarat elvetemUltsége rnialt és a végleges clítél,·~•öl való 
félelem. :a 

A Breviloquium p. 7. c. 7. (A paradicsom dicsöségéról) -bar. .t!dig igy 
ir: .,A mennyei dics"ségról azt kell tartanuuk, ho(!y ott IE':•:~. Jé; ~;geP. lé
nyegessel egyilUjáró és járulékos jutalom. A lényt>(!t-H ju!al· 111 a lq~fchh 
Jónak a látása. élvezése és örök bírása. Öt látják az üdvii·liiltt•l< színról
színre (1. Kor. 13, 12.), azu tisztán, fátyol nélkül Öt élvezik mohó.1, nagy 
gyönyörúséggel és bírják örökké. ll!f valósul mE> g Sze nt Bt>rm· tr-ak t> me 
mondása : .,A jövendó Isten az ész számára a fény teljessége, az akaratnak 
a béke sokasága és az emlékezt!tnek örök folytatáu.'' A lényt>g• ssel 1 g) ütt
járó jutalom pedig a test megdicsöOlése. Ezt második ruhának is nevezik 
s ezt elnyervén, a lélek jobban törekszik a mennyekbe. E ruha a testnek 
négy ajándéka : a f~nyesség, a légiesség, a tevékenység és a szenvedhe· 
tetlenség. Jo~z kisebb vagy nagyobb lnz a szeretd kisebb vag~· nagyobb 
foka szerint. - A járulékos jutalom ezeken kivlll bizonyos disz. amel~·et 
aureola-nak neveznek. Az egyháztanítói• szerint három esetben n~·t>rheti 

meg az ember: a vértanusíggal, a hit buzgó hirdetésével és a szűzi tiszht· 
sággal. Ezekben is vannak fokok az érdemek szerint. 

1 De donis Spiritus Sancti. coli. 2. n. 10-12 . 

.,10. Hét ítélete vaa UIY&nis az Istennek, amelyböJ hat a jP.lP.n élet
ben megy végbe, a betedik pedig a halil után - s e1 megkétszerP7.Ödlk. 
Az elsö ítélet a megkötö1és, a második az elvakultság, a harmadik aa el
vetemOltaég, a negyedik az lstentöl·elhagyil, az ötödik a szétszórás, a 
hatodik a k6taégbeea•• 6s a hetedik az örök kárbozatra·ftéléa. 
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A harmadik a négyszeres kár:· az lstennel való barátság ~~ 
.a~~ _.tg!u•~s.ig. elv~~~é~~~ .a J.t;rDJészet ~egront~s~ ~,~ a;c ~tm~t 
-élet 'títibavalósiga mratt · vató Ujdalom. · ·· 

A negyedik segitőinkhez: az Atyaistenbe~. a Megváltó 
Krisztushoz, a SzQzanyához és a gy.őzedelmes Egyházhoz való 
·sóhajtozás. 

Az OtOdik a bűn négy szDlőjének: , a szárazságnak - ha~ 
11yagság, - elvetemOJtségnek - gonoszsá1, - a gvOnyOréhség
nek - kivánság, - és a hiúságnak - kevélys~g - kipuszli
tása. 

A hatodik a vértanuság utáni heves vágy. A vértanuságot 
négy ok miatt lehet kivánni: a bíinök teljes megbocsájtása, a hi· 
báktól való teljes megtisztulás, a bűnökért való tökéletes elégté
tel és a kegyelemteljes megsze~;~telődés miatt. 

A hetedik a Krhztus által történő me2árnyékozásban való 
nyugalom. Itt a megállás és a megnyugvás. Érzi ugyanis a .lé
lek, hogy lsten szárnyának árnyékában védve van (Zsolt, 16, 8. 
és 60, 5.); hogy nem égeti a szenvedél.v heve és nem fél a bün
tetéstöl. - E fokra el nem lehet jutni, hacsak a vértanuság 
utini vággyal nem. Ez pedi~ csak abban él, aki ösztöneit meg
fékezte. Ezek megfékezé11e segitségkérés nélkül lehetetlen. A segély· 
kérést megelőzi a kártétel megsiratása. Ezt lsten itélete miatli 
félelemből teszi. Ez pedig a 20noszságról való me~emlékezés és 
a miatta timadt szégyen szUIOtte. - Aki tehát a nyugodalmas 
békét megakarja nyerni, az az emlitett sorrend szerint hala.djon 
előrel 

Az els6 - amint mondom - a mPgkötözés. Amikor a búnöst lsten 
megfosztja az ingyenes ajándékoktól és a természetében meggyeneül. Így 
azután két lánccal: a rosszra való hajlandósággal és a jóra való nehézke•
séggel lesz megkötözve. E két lánccal tartja kezében a sátin a btlnöst; -
ép fgy volt Szent Péter is Heródes fop6gában. (Ap •. csel 12, 6.) 

Ez itélet utin következik a másik, az elvakultság. Erre példa a Bi
rák könyvében talál ba tó ( 16, 2 L) ; t. i. Sámsont, az 6t elfogó filiszteusok 
megvakitottAk és malom hajtására kényszerftették. A btln az ember értel
mében sötétséget timaszt, hogy semmibe se •egye. úry véll a búnös, 
hogy a fény sötétség és a sötétség vilárossii' : mert hát lelki s;"emei 
megvalrultat. 

u. A harmadik ítélet az elvetemilltséc· Ekkor már az emberi szfvet 
H a jutalom aem keetegtetl. se a csapú és a krn mec nem indítja. Aw 
ilyen ·ember'ltl mondja a Szentfrás: .Szfve meckeményedik. mlnt a k6" 
.(Jób 4 l, u;) Lót felesége ls t6vé vált. Inkább szeretn6m, hogy szívem 
k6vé váljék, mlntaem frY me~keményedjék. 

A ne,yedik ftélet u lstent61-elha1JáS. Az lsten ugyanis f'kkor már 
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-3. l· Az igazság lényéhez vezeti ál hélloka .. 

3. Az i~azság fényéhez való - Krisztus által történő - el
jutásnak a következO hét foka van : az értelem egyetértése, az 
együttérzés, a csodálkozó tekintet, a tuláradó buzgóság, a hason
lóság ruhája (Róm. 13, 14. és Gal. 3, 27.), a kereszt átölelése és 
az igazságn:tk szem től· szembe látása. Ezeken kell sorrendben 
elöre haladnunk. 

fontold meg elöször, hogy ki az, aki szenved, és értelmed 
vesse alá magát, s hidd a le2erösebben, hogy Krisztus az lsten 
fia, mindenek Ösoka, s az emberiség Megváltéja. 

Gnndold csak meg másodszor, hogy milyen az, aki szenved,. 
é zi kapc~;otódjál .:1 legteljesebb egyszfv. érzettel a legártatlanabba l, 
a legszelídebbel. a legdicsőbbel és a szeretetre legmél16bbal ! 

Harmadszor azt fontold meg, hogy mekkora az, aki szen
ved, és közeledjél hozzá csodálkozó lélekkel s láFd, mily hatal
mas és szépséges, mily boldog és örökkévaló. Csodáld tt'hát a 
végtelen hatalmat, amely ennyire megsemmidteile önmagát ; a 
határtalan szépséget, amelyet ennyire elcsúfítottak; a kimondha· 
tatlan boldogságot, amelyet igy megkínoztak; az örökké\•alót, aki 
meghalt. 

Fontold meg negyedszer, hogy miért szenved, és Iüláradó 
buzgósággal feledkezzél meg magadr(!, mert megváltásodért, 

elbagyja a lelket és magárahagyja a kísértésekkel és a búnökkel szemben 
A Zsoltáros mondja : .,Ne vess el engem a vénség idején'' Urélm! ,.ne tá
vozzál el tölem !" (70, 9. és 21, 12.) 

Nagy baj ám az, ha már az atya is magára hagyja fiát a \'t'Szedd· 
mek kö:t.li t! 

Az ötödik ítélet a szétszórás, amikor minden, amit az ember alkotott 
szétszóródik. Se helyesen nem beszél, se eredményesen nem dolgozik ; 
sót, amit csak véghezvisz, az mind gonoszság 

12. A hatodik ítélet a kétségbeesés. Az Isten ugyanis megfoutja a 
reménységtól az embert 11 ez ut hiszi, hog~· ki van zárva az örök dicsó
séghól. Az il~·enekról mondja a Szentirás: "Elcsüggedtek és átadták ma
gukat a fajtalanságnak s haszonleséllbÖI mindenféle tisztátalan cselekedet-
nek." (Ff. 4, 19.) Ez a legrettenetesebb ítélet. Ezzel ítéltetett el Júdás. Ez 
a· legnagyobb a jelen életben. 

A hetedik itélet a halál után megy végbe : 1 ez a végleges, kárho· 
zatra·ítélés. Amikor az ember halálos bún állapotában bal meg, elveszti az 
örök dicsóséget és a lélek a:~: örök tl'izre ítéltetik a viltg végéig s akkor 
majd testében is szenved. Ezért mondja az Apostol ; "Hanem az itéletnek 
rettenetes a várása.·• (Zsid. 10, 27.) Ettól félt Habakuk próféta la. - Azon
han az lsten önzes ítéletétól félt Dávid, amikor mondotta: .,Mert félek a 
te iteleteidtól. (Zsolt, 118, 120.) 
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megvilágosftásodért, measzentelésedéJ t és megdicsöhtetésedért 
,teszi. 

Ötödször fontold meg, hogy mily alakban szenved és Oltsd 
magadra Krisztust a hozzá· hasonulás által. O minket illet61eg a 
legö•ömestebben, önmaga szempontjából a legkegyetlenehb mó
don, Istent tekintve a legengedelmesebben és a sátánt illetőleg a 
legokosabban szenvedelt. Légy tehát kegyes embertársaiddal szem
ben, s:aigorú önmagaddal szemben, alázatos lstennel szemben 
és körültekíntó a sátánnal szemben. 

Figyeld meg hatodszor, hogy mennyit szenved és a szenve
dés utáni forró vággyal öleld át a keresztet, hogy amint a min
denható - tehetetlenül - bilincseket, a jóság - megvetelten -
.gúnyolódást, a böJestség - ostobaként - csúfondárosságot és 
mHga a megtestesült igazság - gonosz módjAra - kinzásokat 
vett magára, úgy kivAnd te is a leereszt gyötrelmeit. Szere~d a 
méltatlan bAnásmódot, a gúnyolódó szavakat, a megc•úfollatást, 
és a gyötrelemteljes kínokat. 

Fontold meg hetedszer, hogy mi knvetkezik abból, tJogy 
szenved, és nézd szemléh~dö lélekkel a fénylő igazságot: a Bá
rény szenvedése árán megnyiiJ a .könyv" hét pecsétje. (jel. 5, 5.) 
E könyv a dolgok általános ismerete. Ebben hét dolog volt el
födve az ember tekintete elöl, amelyet Krisztus szenvedése árán 
födözött föl: a csodálatos lsten, az értelmes lélek, n érzéktibelO 
világ, a kivánva-kivánt paradicsom, a rettenetes pokol, a dicsére
tes erény és a gonosz bűnösség. 

4. A kereszt AJtai először, a csodAlatos lstennek hatArtalan 
és kikutathatatlan bölcsesége, végtelen és meggáncsolhatatlan 
igazsága, mindenekfölött való és kimondhatatlan irgalma nyilatko
zott meg. HatArtalan bölcsesége rAszedte a sAtánt, végtelen igaz
sága megszerezte a megvAllAs dljAt és mindenek fölött való ir
galma értUnk adta Fiát. Ha ezt szorgalmasan megfontoliuk, teljes 
fényében áll elOttünk az lsten. 

A kereszt által mésodszor, az értelmes lélek lett nyilvénva
lóvá hármas tulajdonságAval; vagyis, hogy az angyalokat illetőleg 
mily kegyes, az embereket tekintve mily nagy méltóságú és a sA
tinnal szemben mtly kegyetlen. Az angyalok ugyanis megengedték 
fesliteni Urukat, az lsten fia keresztrefeszítteteit az emb~riségért, 
a gonosz lélek hatalmának megtörésére. 

A kereazt által harmadszor, az érz~kelhetö világ Jeit látha
.tóvé. Olyan hely ez, amelyben a vakaq uralkodik, mert az igaz 



76 Fr. Vilmoa : 

és a végte.en világosságot nem ismerte meg. (ján. l, 9.) -
~zembeszökó lett továbbá e világ terméketlensége, mivel jézus 
Krisztust - terméketlenként - megvetette. Végül gonoszdga 
l')yilatkozolt meg, m'!rt Urát-lst~nét, barátját, az ártatlant elitétle 
és megölte. 

A kereszt által negyedszer. a kivánva-kivánt paradicsomol 
ismerhetjük meg, amelyben teljes a dicsöst g, halfltlét ltD ai ö1öm és 
végtelen a gazdagság. lsten,-· hogy ezeket számunkra visszanerezze 
-, megvetett, nyomorult és szegénnyé JeU. A magasság meeengedte 
a megvettetést, az igazság a megvádoltatása és a gazdagség a 
szükölködést. A magasságbeli Király megvetett szolga lett, hogy 
mi dicsöségesek legyünk; a le~igazságosabb Biró a legnagyobb 
gonoszsái!OI vállalta magára, hogy mi megigazuljunk; a leggaz
dagabb Úr végsO szegénységben élt, hogy mi gazdagok legyünk. 

A kereszt által lHödször, megláttuk, hogy a pokol mily ret
teneles hely: tele szfikölködéssel, megvetettséggel, ~yal~zattal és 
nyomorússággal. (Jób. 10, 22) Ha tehát Krisztusnak a bfinért való 
é légtételert ennyit kellett szenvednie, mennyivet többet kell Fzenved
niOk az elkarhozottaknak gonoszságaik megfizetéséUl s enges7.te
JéséUI?! 

A kereszt által hatodszor, nyilvánvalóvá lett az erény értéke, 
szépsége és eredményessége. Erlékes azért, mert Krisztus inkább 
életét adta, mintliem ellene tegyen. Szépséges azért, mivel a gya
lázatok közölt is hlndöklölt. Eredményes azért, mert egyszeri lö· 
kéJetes gyakorlása kifosztotta a poklot, megnyitotta az eget és 
megújftotta a föld ufnét. 

A kereszt által megláthattuk vé2UI a gonoszság gyalázatos
~ágát, minthogy ily nagy -ár, ily hatalmas k.iengeaztelési cselek
mény, ily nehezen megszuezhetö orvosság kellett megbocsájráiára; 
<?lyannyiraJ hogy magának az lstennek és a legkiválóbb ember
ryek -- egy személyben - kellett eleget tennie: a legnagyobb 
megsemmisilléssel a fölfuvalkodott bUszkeségért, a legvegsö sze
"énységgel a kapzsi kivánságokért és kimondhatatlan kese1 íiség-
gel a féktelen szétszórtJágért. · · 

5. lm:! így lesz nyilvAnvalóvá cnind~n. a kereszt állal f Min
den e hétre vezethet6 vili'•· Ezér~ a ~reA~ a .kulcs, az, ajtó, 
az út 6s az lgazaég · ragyopsa, -melyet. ha,:valaki magár.a .. tesz és
a leírt módon hordoz: ,,nem jár sö:étségben, hanem övé lesz az 
élet világossága. • (j an. 8, J 2.) 



A hármas út u. A sz.ttretet tllze. 

4. f. Aszeretet édességének ízleléséhez vezeti 
át hét loka. 

6. Aszeretet ízleléséhez- a Szentlélek vezetésével-való haJadás
nak e hét foka van: folyton sürgetö éberség, erösítő bizalom, Jáng
ragyujtó kívánság, fölemelő elragadtatás, megnyugtató tetszés, 
gyönyörfiséget-adó öröm és az c'jss?eolvantó fgyesülé~. Ha tehát 
a tökéletes s1eretetet és a Szenilélek szerelmét birni akarod, ilyen 
sorrendben haladj elöre. 

Elöször, az éberség üzzi'n folyton j,:agyesed készsége miatt, 
olyannyira, ho~y elmondhasd: "lsttn, én lslentm l teh(.zzád éb
redek virradatkor." (Zsol r. 62, 2) "Én alszom, de s1ívem vigyáz .. 
(En. 5, 2.) és lzaiás e szavait: "Az én ielkem kiván lé(!( d éjjel, 
de szellememmel is bensömben már re~gel hozzád ébredt k. u (~6 9') 

Másodszor, erősítsen a biza'om jegyel'ed bcítorsá~a miatt, 
hogy mondhasd: "Tebenned bízom, Uram l ne szé~yenüljek meg 
mindörökké'." {Zsolt. 30,2) "Ha szintén megölend is ePgem, őbenne 
reménylek.~~ (Jóh 13, 15.) 

H:trmadszor, gyúljon föl benned a heves kivánság je~ye

sed édessé~ e miatt, hogy a Zsollárossal elm01•dhasd te is: "Amint 
~ivánkoLik a szarvas a vizforrásokhoz, úgy kívánicozik lelkem te
hozzád, lsten." (41, 2.) És "Erös, mint a halál a szeretet" s 
"lankadok a szerelem n;idtl. 11 (Én. 8, 6; és 2, 5.) 

Negyedszer, emeljrn föl az elragadtalas jegyesed magas
sága mhtt úgy, hogy elmondhasd: "Mely kellemesek a te hajlé· 
kaid, erök Ura 1• (Zsolt. 83, 2) és az Énekek éneke arájának e 
szavait: ,. Vonj engem, utánad furunk l" (l, 3.) sjóbbal: "Fölfüg
gesztés t óhajt lelkem." (7, 15.) 

Örödször, nyugtasson meg jegyesed szépségének a tet
szése, olyannyira, hogy az ara szavait ismétel\'e mondhasd: "Az 
én szerelmesem enyém és én övé• s "az én szerelmesem fehér 
és piros, választoU ezr~k köz ül." (Én. 2, 16. és 5. 10.) 

Hatodszor, Jegyesed teljessége miatti vigasség töltsön el 
gyönyörfiséggel annyira, hogy elmondhasd: ,.Szivem fájdalmainak 
sokasága közOtt a te vigasztalásaid örvendeztették az én lelke
met,• továbbá: "Mil) nagy, Uram l a te édességed sokas~ga l" 
(Zsolt. 93, 19. és 30, 20.), s a nagy Apostollal: "Telve vagyok 
vi~asztaiAssat, felette bőséges az én örömöm. • (ll. Kor. 7, 4.) 

Végül hetedszer jegyesed er6ss~ge miatt való ötszdapcso-
16dn kOstOn vele össze s igy elmondhasd: "Nekem pedig jó az 
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Istenhez ragasz.kodnom" (Zsol. 72, 28.), és ,.Ki tiZokít el miuket 
Krisztus szeretetétöl ?" (Róm. 8, 35.) 

7. E fokokban sorrend van és nincs megállás mégcsak az 
utolsót el nem érttik; de el sem érhet jUk, ha az előbbieken 

sorra nem haladunk. Az első fokon a megfontolás működik. a 
többieken az érzelem. Az eberség ugyanis megfontolja, hogy mily 
tiszteletre-méltó, mily hasznos és mily gyönyörüséges az ls1en sze· 
retete. Az ebbl'll eredt bizalom heves kivanságot kelt a lélek ben 
és az elrag;;dtatást eredményezi, mí~csé.k ti nem jul a Je~) ese el 
való eg~ bekapcsolódáshez és meg nem kapja annak csókjait és 
át nem öleli. 

5. §. Összeloglalás. 

8. Ily m6jon f()glalh 1tjuk össze az elöbbi fokokat Elöször 
vesszille a tisztulás útjának fokait. Ez úton szégyenkezzél a go
noszság .niatt, remegj az ítélettdl, sóhajtozzál H kár miatt, kérj 
orvoslást, ellenségedd:!l szemben Uldözd szenvedél}·eidet, '' juta
lomért kívánkozzál a vé!tanuság után és az árnyékhól közeledjél 
Krisztushoz. 

A felvilágosulás útjának fokai pedig ezek. flmlo!tl meg, ki 
szenved és hivO lélekkel add fogság~ba magad; milyen,. aki 
szenved és bínkódva keseregj; mekkora, aki szenvt>d, ~s b!lmulva 
csodálkozzál; miért szenved, és bizalommal mondj köc::zönetet: 
milyen alakban szenved, és csatlakozva iparkodjál hon:r1 hasonli
tani; mennyit szenved, és lángoló szivvel öleld át; és végtil mi 
következik ebbdl, s ezt megértve szemlélödjél. 

Az egyestilés útjának fokai pedig igy következneK egymás· 
után. O nön az éberség, mert jegyesed készséges, erősitsen a b i· 
zalom, mert bizonyos. A kíváosaK gyujtsa lángra lelkedet, mivel 
oly édes Ö, s az elragadtatás emeljen fel magassága miatt. Nyu
godjál meg Benne, mert szépséges, s az orom részegilsen meg, 
mert teljes! Végtil kapcsolódjál Vele össze, s egyesUJj Vele, mert 
nagyon szeret l S igy sóhajtozzál az Úrhoz - buzgó lélek -
folytonosan: Téged kereslek, Benned reménylek, Téged kiván lak, 
Hozzád törekszem, megfoglak Téged, Benned ujjoncok, Hozzád 
ngaszkodom és Yeled egyesQIOk - véglegesen ! ... 

(Vége következik.) 
Fr. VllmN. 



A ferences rózsafüzér és mi """ 

Róma, a szent város még azokban is nemesebb érzelmeket 
gerjeszt, akik hitetlt:nül Játog.:~tjU a szent helyeket. Az apostoli 
életre t~rekvö ferer.ces lel~ e, t:öt a hfvöé is: az apostolok sfrjá
nál, a katakombákban i:Lára, elmélkedésre hangolódik. Ennek a 
Jelkiséggel telí:ett l~gkörnek gyümö!cse a következő kis elmél
kedés. 

Amint Szűzanyánk az Ige megtestesülésének titokzatos éjt
szakáján hallotta az angyal köszöntését, úgy mi is hallottuk lel
künkben a halállal tusakodó jé1.us szomjúhozom kiáltását. Samint 
Szűzanyánk kimondta a "fiat"-ot, úgy mí is kimondtuk a jelszót: 
"vnlo sal vu cn facere quod perieral". 

S e "volo" óta sorsunk h t!'Onló a Szűu:nyáéhoz. A Szűz
anya egye g ázi:;,ti sz inte csodálato· an i1lkalmazhatók a misszió
nárius életre. S most e hasonlóságot óhajtjuk szemlélni a feren
c~s o!vasó tilkainál. 

1. "Kit te szep'ő!elen Sz úz a Szentlélektöl örömmel fogadtál." 
lsten a válas.!:ott lelkeket szintén elárasztja Kegyelmeivel. A 

lélek tehetségeit magára irányílj.·. Az értelmet megvilágositja, 
hogy tisztán lássa: Istenen kivül minden hiúság; az akaratot 
megedzi a jónak a követésére, a szívet szerelemre gyullasztja 
maga iránt. S szól a lélel<hez, közli vele akaratát. A Szüzanyától 
azt kívánta, hogy legyen az Iste r: anyjává; töUJnk pedig azt várja, 
hogv m~njünk szUiöt, hazát, söt magu .• kat is elhagyva, hirdetni 
az Evangéliumot. 

A Szüzanya nem tagadta meg beleegyezését és a Szentlé
lektöl Fiat fogant; mi sem álltunk ellen a kegyelemnek sa Szent
lélektől kaptu'{ a missziós hivatás'. 

2. "Kit te s1eplötelen S:tüz, Szt. Erz~ébetet létcgatván, 
örömmel hordoztál • 

Ahogy a Sziizanya a S7ÍVI! alatt hordozta Jézust, úgy kell a 
missziónáriusnak jézust mindig a szfvében hordoznia. A szent 
áldozásnál hozzánk jOn Ö s nem engedjOk el, hanem megkérjOk, · 
hogy maradjon a szfvOnkben. TestUnk a Slentlélrk temploma, 
szivUnk a monstrancia. Oda helyezzUk jézust, mint arany lunu
lára: a szeretetre. S örökös szentségimádást tarlunk. Ha ezt 
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tesuUk, leheh'tlen a szándékos bűn, nem nehéz az önmegtagadás. 
A szeretelt aktivitásra késztet, hogy menjUnk mi i~, mint Mária 
azokhoz, akik ránk szorutnak, hogy a szivünkben trónoló jézus 
megszentelje öket. 

3 ... Kit te szeplótelen Sz fi z örömmel e világra szUltél." 
Aki vet, aJat is. S a jó missziónárius élete nem más, mint 

a hit magvainak elszórása. E magokból talán sok kősziklára esik, 
sokat talán az égi madarak falnak föl, de ha nem tnhb, egy-két 
mustármag jut jó talajba is. S jézus gondoskodik arról, hogy a 
kis mustármag terebél\'es fává nőjön, Tehát a missziónárius fela
data hasonló a Szfizanyáéhoz: jézust szUini, Megvál tót, Vezért 
szülni azoknak, akik a sötétség árnyék;!lban és testi-lelki nyo
morban élnek. SzUini a szt. keresztség által az Egyh'hnak gyer
mekeket ... , a menyországnak örököseket, hogy ott Istent dicsérjék. 

4 "Kit te szeplötelen Szfiz a három szent királynak imádásra 
örömmel mutaHál." 

Olyan szépen írja a legnagyobb misszionárius: a hit, a re
mény elmulnak, de aszeretet örök. A missziónárius hivei lelkében 
is a hit, a remény szeretetté fejlődik s elviszi öket a tabernáku
lum elé hódolni jézusnak ... S a míssziónárius épúgy, mint a 
Szüzanya, látja jézusát imádni ..• Azt hiszem, ehhez hasonló öröm 
nincs a világon. lit váltja be jézus igéretét: aki elhagyja atyját, 
anyját, földjét az én m:vemért, száz annyit kap. Több mint százszo
rosa ez annak az örömnek, melyet az anyai szeretet melege, a 
családi élet minden boldogsága nyujthatna. Ol}' an öt öm ez, ame
lyért érdemes éjelt nappallá téve tanulni. 

5. "Kit te szeplötelen Szfiz a templomban örömmel megta
lált~l." 

A föld a megpróbáltatások helyr. A Szfizanya malaszttal 
volt teljes s mégis egész élete a megpróbáltatások szakadallan 
láncolata. A missziónáriusnak is sok-sok megpróbáltatást kell el
viselnie. Sokszor bir.ony tObb évi munkája egyik órától a másikig 
megsemmisül. Templomát, lakását, jótékony intézeteit lerombol
ják, •• Nyáját a farkas tizedeli ... Nyomorgók kezei alamizsnát 
k6rnek, s ninc~ semmije; talán maga is napok óta éhezik. o o 

'IJc;~g .•. , luas ... , alil va~ ereje, hogy a romok kOzt felkeresse 
a t~eraákulurnot. S ha szivébOI felsir a sóhajtás: jézusom miért 
e~"'!ltwl ezt? ball ja jézQt szelid szemrebAQy'-'t; hát nem tudod, 
hQ~ utánam c.,.JI ke~~~ttel lebe& jOlJai? ~m tudod, hotY én 
lf~ed m,int ~Any& a ragadozó farkasok kOzt kOl\! telek ? S a miaz-
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..sziónárhts a templomban, a tabernákulumnál. megtalálja jézust s 
vele a békét. 

6. "Kit te szepiOtelen Sz űz, midön halottaiból föltámadott, 
legelőször, örömmel láttál." 

Amikor a jézust szivében hordozó missziónárius a templom
ban feltalált jézustól megtanulja a szenvedést nerein i ..• vágyik 
a lelkekért szenvedni •.. Keresi a szenvt•dést, mint a földbilincse
itOl megszabadult lélek. Az ilyen léleknek, mint a fájdalmas any-

·jának, megjelenik jézus ••. eltölti szivét örömmel, s vezeti a misz
tikus utakon mindig feljebb ... 

7. "Ki téged, szeplölelen Sz li z, örömmel felvett a mennyek
.be és az ég és a föld királynéjává koronázott." 

Amit jézus szentséges Anyján~k testével megtett, megteszi 
hü missziónáriusának lelkével is; nem hagyja sokáig a számkive
tés helyén, hanem magához viszi a mennyországba. A mennyor
szágba, hol" elválaszthata:lanul egyesUihet jézusával, hol az örök· 
kévalóságon át izlelheti, láthatja :quam suavis est Dominu&. Azért 
a missziónárius nem fél a haláltól, hanem S'Zt. Pállal kiáltja a mihi 

. enim vivere et mori lucrum. S vágyik az általa ültetett mustár· 
magot vérével öntözni. 

SzUkséges nekUnk a ferences olvasót imádkoznunk s a misz
sziónárius életének hasonlatosságát a Szúzanyáéval szemlélnUnk, 
mert felbuzditja szfvUnket, megmozdftja akaratunkat, hogy a 
megkezdett úton elöretörjUnk· S ha megvan: a ,bona voluntas•, 
minden megvan. Pozitiv lelkiéletet élö ferences pátertOl hallottam, 
bogy a legvérmesebb fantázia nem tudja elképzelni még századát 
sem annak a kegyelemnek, amit a jó Isterr annak ad, akiben meg
van a ,bona voluntab•. 

S ha mégis gyöngének érezzUk magunkat a felfelétörtetés
ben, kérjUk bizalommal édes AnyAnkat, hORY nyujtsa segilO kezét 

·felénk • • • Ö mindent meglehet, mert ,Mediatrix' s akar is segf· 
teni, mert Úrnőnk: a • missziók KirAiynéja•. 

Róma. 

~ar U•llria. 1931. ll. 5 



»Mirabilis est Deus in minimis suis,« 
l. 

Agyvelőt tompító, tiittyedtséget és álmosságot lehelő hőség 

az egész kertben. Szinte fogni, tapintdni lehet. A levegő, mint 
e~y óriási hólyag a föld szemén, nádogos - szürkeségével homá
lyosírja a látást. A fák fonnyadt levelekkel, fnldbegyökerezell ln
bakkal, swmjú:Htgtól ukkacó aja~kal, sóvárogva bámulnak a gyil
kos, lomh-i lehclldl~e. meredezö karjukkal hűs cseppekért esdve, 
várva al égre emelve. 

Etek a go:,doiatok ötlöllck fel bennem, midön kilépve meg
pillanto.tam öket. KeLemetlen levegő, mint a marha p·áratelt lany
gyos l~helete, csapta meg az arcomat, mihelyt az árnyékbúl ki
léptem. C:iodálatos valami a hö11ég; a<ánikula ura! Az életnedv 
\'ám pírja. St.egény fak ... 

Elnézegetem öket a "nagyélet" egyik fajta s különös hor
dozóit. Ti szerenc~étlenek! ti örökös földhö7kötött jobbágyai az 
életnek! T1 mozdulatlan eröi a létnek. Ti kötölt néma hordozói 
a léleknek; mért nem mozduliok 1? Mozdulnának "jaj de nem 
lehet", mcrt ők: az élet mozdulallan hordozói. 

Folytatom az utamat. Verejtékezve gyönyörködöm a levl:s 
mélységes különösségei fölü tr. Eg) szercsak szemembe l\rllk egy 
roggyant térdű, görnyt:dt s (velthátú öreg körlefa. Ripacsos, re
pedezert, g0rbe a dereka, mint a már öregrefött, hasadozott, rán
cos, aszalt, vonalas kk vár, me ly még az üs1ben Jtt· ott pbfög, 
putlyan, rottyan egyet, bűrü kenöcsös párát fújva ki magából 
lávaként, tölcsérszeaü nyilásaibóL Olyan kuszáh az ábrázata, mint 
a szönyeg visszája. Hegyek. dombok. völgyek hasogatva vállo
gatják egymást. Imitt amott f~kete kráterszerü mélyedésekkel. 

Igazán szép ez a ripacsos f!!lület! Elöltünk érthetetlen, ku
szált ákom bákom, a véletlen vésöjétöl matszve. Ki tudjei mi ez? 
Mondják, az arc a lélek tükre; miért ne lehetne ez is a lélek 
tükre, az egyed vésett története? Miért ne lehetnének ezek a vo
nalak az élet mélyen szántott betűi? Nézzük csak a fiatal fái! 
Nincs története, nincs beUlje. l • Sima, érinter len, mint a gyermeki 
l~lek: tabula rasa. Az 4ireg fáé pedig: tabula scripta. l • Sok 
történet l sok vonali De mi nem tudjuk olvasni l .. l 
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Tapogató ujjaimmal s metafbikai érzékeimmel követve a. 
görbe völgyek s árkok mélyeit és a hegyek érdes rovátkáit, sze
relném leolvasni, a kivert gondolatokat lebetOzni, belepillantani 
az élet mélységeibe. Kezem összetalálkozik gyorsan ficánkoló va
lamivel-: mozgó elettell Hangya, röppen el ajkamon a sz 6 
Gyorsan szedegeti a lábát. Utána második, harmadik, .. 

Ime az élet másik s igen ellentétes oldala. Mozgó princí
pium, IUktetö ~dea az anyagba burkolva ••. 

Mindig csodálattul szemiéiern a fákat: az élet erejének, szi
lárdságl.nak kivirágzott szép, de ismeretlen bokrétáit. Azonban 
az állatok meg is ragadnak változatos lelki megnyilatkozásaikkal. 
Gondolkodóba ej~enek értelmiséget eláruló jelenségeikkel, Söt, 
minél kisebb lényék testileg, ;~nnál csodálatosabbak: quo minus 
eo mirabilius, mert a görög kölló gondolkodása szerint is leg
inkább: 

"Ludit in exiguis divina sapienlia rebus." 
játszik az apró lényekben az isteni elmt:. 
Mmd a kettő, a végtelentil szép Isten ideáinak megtestesült

je, de mig az egyikben az isteni energia csak lappang. addig a 
másikban már duzzogva hömpölyög. A fa az élet látszólag meg
csontosodott jelensége; az állat pedig az élet hullámzó áramlata. 
Az lsten mikor a csillagokat teremtette, az ereje: virtus divina 
bontakozott ki. A csillagos ég azonban ép fenségével csúszik ki 
kezemböl. Midön pedig az embert teremtette, szereleiét utánozta, 
mert : Deus caritas est-, és szellemiségét osztotta : homo autern 
est imago eius 1- Beleütközöm lépten-nyomon, s magantban vise
lem e kettös drágasá~ot, de mégsem tudom megragadni miségét, 
megmarad titokzatosnak végtelenségében sejtelmesen fenségesnek. 
Ugyanis, ha a mélységben keresem, a plátói ideák magaeságában 
gondolom ; ha pedig a magasban fürkészem, a mélységben érzem 
tappangó lényegél! •.. Az eget tükröző virágok, erőt sugánó fák 
teremtésénél pedig az Alkotó játszott. De ezek meg épen burkolt
ságuk s hozzáférhetellenségük miatt anaradnak rejtettek előttem. 

Az állat teremtésekor pedig a Termetö számított, értelme dolgo
zott. Ezért lelkének kOlönös alkata miatt megénem Ot, mint kap
·CIOt szemiéiern az értelmesség világában ; igy orommel fürkészern 
drága titkait. A szép virág s a fa határoltságában tetszik nekem, 
az állati lélek pedig tObbséges határtalanságában ragadja meg az 
~rlelmemet. Igaz, a határtalan lélek az anya1ot ~apogaló étúkeimet 
bántja, de megkapja gondolkodásomat. 
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II. 

Gondolataimban mélázgatva követem a kis formikát hepe
hupás útjában. Sz inte zajtalan ul futnak. hasonlóan a ki g) ózva· 
folydogáló erdei susogó csermelyhez. Színes pici szikla-púpokra~ 
könnyedén kúszik fel; kürülnéz, majd gyorsan Jegurul, leborul 
róla. Bohókázva bukfencezi át a sziklákat, kis cicasan p•Osszög, 
ha orrát valamibe vágja. Kiváncsian kukkant be minden Jukba . 

' ha pedig befut, kUrUifordul, kinéz s erőlködve dugja ki fejét a má-
sik keskeny nyiJáson és az idióta gondc~tlanságával tipeg tovább 
Egészen igy a kis hangyák a fa testén 1 • 

filigrám. nyulánk testüek. Örökké mozgó csápjaik térdalak
ban behajlottak, s így majdnem derékszöget alkotva szinte tör
deltek. A potrohukl kocsányos, azaz az elsö, V. a két megkeske
nyedett potrohgyűrű köti össze az aránylag keskeny tort a gömb
alakú potrohvhoL 

Érdekes, hogy mindig sz::tladnak, mint a pesti urak s talán 
így fu:tukban hullanak le az élet tenyeréröl, mint a fiákeres lovak. 
Csak egy két pillanatra állanak metz, ha ú•jukban találkozva é~ 
szinte érintve keresztezik egymást. Talán köszonnek? Lehet! Ki 
tudja ? ! 

Futnak a természet s saját rágójuk által készílelt úton. A 
meleg nem számí!. játszi könnyedséggel vetik át testOket a he
gyek hágóin, a tudás és helyes ismeret bizonyos~ágával dugják 
fejüket az idö s az ú1 rövid!iége S!empontjaból készült alagutakba. 
Futnak le a fa koronjáról, fOl a bolyból; a törzs báncsa fölött s 
alatt, hasonlóan a modern város embereihez. Hová, miért? ... 
Ök még talán jobban tudják, mint l ... 

Fogom a bicskám, s fOlfejtem az alagllt tetejét egy cen· 
timéternyi távolságban. Hamarosan a katasztrófális helynél terem 
az egyik. Rögton észreveszi a szokatlanságot. jobbra, balra néz r 
Szaglász, szimatol Tipeg- topog. Fölbámul az égre, mintha soha· 
sem látta volna. Gondolta eltévedett. De hamarosan kitapogatja a 
helyes utat s mégegyszer visszafordulva pödnr egyet a bajszán, 
azaz csak· a csápján, s hirtelen bebukik a h ü vos alagút ba. Igy 
esinél mind. 

Közben látom Am, hogy egy pici, szemmel alig litható fe· 
h!r bogárk~ kerül a forgalmas útra. 01t ténfereg jobbra-balra. 
Egyszercsak lebasal. Mf lehet ennek az oka? FOrkészem nyugta
Jaaul. M6g ötOt sem szimlilbatok, mér az elsll han1ya keresztUt 
vágtat fölötte, Szegény l Uténa meg se mozdul. Lém, még iU is, 
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történik el~-izolás, autó,- és vonatszerencl'étlens~~ HP-marfl~an a 
második. a hurnadik is élrohog fölötte. Bizonyosan kipréselttk 
belöle a lellret is, - gondoltam sajnálva. De nem sokáig szemiéi
hettem ily áJI;.po•ban az én kis ig-nóruszomat, mert hirtt len talp
raugrik; majd kissé szél pillant, mint a sOndis1nó szokta, s mintha 
mi sem történt volna, ismét fu:kos édes kedvteléssei össze-vissza. 

Cmd:ilkozva tapasztalom hogy mo!'t nem· jönnek a ·hangyák. 
H:~ pedig jOttelc, ismét jókor ·l :haf=alt. Tehát rt titok7a 1o!' és éri
hetetlen energia scintitlája már oly mesf'ziröl megére71f vagy meg
hallotta a hangy/lk közeled!ét? Lehet, ho~ y az. ö fülenek '' hangya 
robogása ha!;onló a mi 80 90 km. gyorsas; f!f;!i'I" J<·hanva : örgö 
vonat\lnk zörejéhtz, amely keservesen szuszog, kNlC\J?: lakatol. 
Az ö ici-pici s kifeiezhet~·rlen ·vékl'ny idt gci rez~ésbe jönnek at
tr. l a légrebbenés től, 111elyet mi müHert inkkt:l, leJ!alabb is még 
most, nem tudunk felfogni. É" m~gis -··- nem h,llanak, - m ndja 
megdönthelellen hang~oúlyo7.<it->Fal a rudomi:ny v~lemenyét, mert 
az áltúlunk ado! t héangokra nem rt:ngaln~k! De ök is ugyanezt 
mondhatjflk ró'urk: a1 a nagy óriás h>~ár nem hall. mtrt a mi 
h1:1ngunkra nem re<q;~ál! A prilcsi:k ad h<:11got és halljél; a többi 
miértnc! Az inger kliszöböt miért r. karjuk tőlük elvitatni í' Dur
vaság s fínotllSá!!, vé~és és töi2, ftll}'~.ép, t~f''mény, éter,- és 
leve~ört!zgés a kifiirkészhttttlen mindenstg élbrflzatának kOlönböző 
meg-megvillanásill! Nek ünk enék e: hetellen finomság én legalább 
JlOndolatban ragadlak mtg! M1ként akélrja a durva emberi szerv 
az isteni leheletü tínomst\got me~mHko!ni? l ... Úgy érezttm, 
hogy a stemern előtt esi n n n meg az abszo'út szép lsten a kis ig
nosztos élital •.• És fdzsongor l'Zívtrnböl a csodfllk02ás és az 
elismer~s gondolatban csiliogn hangja: Vere mirabilis e., Deus in 
mimmis tuis l - Igen, te c~odálatos vagy Uram a picinyeidben 
is! A bámulat pedig egéttzcn etfo~. ha ezen, mondhatnánk trans
cendentAlis finomság meilett kuestm és csodálom annak a wa
gyarázatát, vajon ki tanitotta m' g öt arra, ho~y a veszély eseten 
lehajoljon; honnét tudja, hogy ez tJ mód megvédi; vajjon az elsO 
alkalomkor is igy leli-t:? ... 

Mosr már ötcetttimett·rr;yit fejtek fel. Mir:d az alulról, mind 
a felülről jövök rögtön é~zreveszik a hajt. Az első gondtalan ·ab
rázat-tal ugrik ki a (öd~tl~n térre. De Cí'akhamar megáll ~~ bá
mul, mint az orrba vágott tehén. Hamarosan feloculdik bámulé· 
sáb61. Majd átértvén a helyzet komoly~Agát, veu~lyét, futkéroaik 
irAnytalanul, de mint a bajban lev6 ember, ö &em találja hamar 
a helyes ösv~nyt .. Ezalatt a többiek c=tctk a fejOket merik kidugni 
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az alagútból. Sz.:meik szép kéke&en villannak mfg Ol) kor- olykor. 
Csépjaikkal idegesen tapogatódznak a nyilis elölt, mint a medve 
a tüzes roston, de kijönni nincs mersz. A közben érkezeltek azon
ban nem tudjék a bajt és nem értik, hogy az elOtt flk levOk miért 
nem mennek ki a barlangjukbóL Toljék trhát Oket, mint az isko
lés gyermekek azokat, akik az ajtóból titkon akarják a tanárt fél
szemmel meglesni. Ezek sem restek, hanem előre ft:s21tik vékony 
Jábaikat s állják a nyomást. Oe nem sokáig. Egyszercsak megla
zulnak a fOldbe ásott drótszálak. Az első kellő óvatosan hátra·· 
·evickél. Ekkor az egyik (bizonnyal ez tolakodott előre), az iskola, 
a boly erej!!, hOse toppan a középre. A többiek fzinte lóditanak 
rajta : eredj ha mersz! Kopasz fejüket a többiek kiváncsian dug
ják ki a lukból s sz0rny6 érdeklOdéssel várják, hogy a szeren
esétlen társuk mikor t6nik el a a porondról. O pedig hirtelen 
körUifordul. mint a tetOrőll~pottyant macska; hol előre, hol hátra 
szalad~ál. Majd gyors irammal befurakodik a leselkedő fókaképüek 
közé. Egy-két percig nem jelentkezik a nyi'ásnál egy sem, Vtsz
szahúzódtak. Talán megcsodáljak az ifjú bátorságát s lehet, hogy 
még a vállát is meg veregetik : no ez kit 6 nO volt! Ez már bátor
ság, az árgyélumál! Neki pedig csak úgy dagad az úgy is dim
bes-dombos potroha. 

A zavar általános. Az utakb~l kiver~6dnek. Nagy körzetben szi
matolják, tapogatják, nézik, vizsgálják a helyet. Lassanként elszó
.ródnak, mint a megzavart nyáj. A veszélyes pontot elkerülve bi
zonytalanul folytatják a forgaimat az új utakon, le-föl. Csak néha
néha vetődik oda egy· kettő, de ök is gyorsan elha1yják a pusz
tult vonalat. 

Azt is észvetettem közben, hogy szaglószervük igen kifejlett. 
finom, éles lehet, mert bizonyos pontoknál úgy kapkodták vissza 
a fejüket, mint az ember, ha sötétbe valamibe üti az orrát. Ijed
ten fordulnak vissza s talin tüsszentenek is. Láttam rajtok, hogy 
valamitOl megijedtek. Nem tudtam eltalálni, hogy mi bajuk lehet, 
biszen semmit sem látok ott. Csak nagy nehezen jövök rá, hogy 
faragás közben uijammal e ponton a fához timaszkodtam. - No 
megálliatok ti kis filosorrúak, mindjiat a dolog v~gére járok. Ka
pom a bi•kám és kis valamit lekaparok a ~aromról. Az .ered· 
m~nyt• pedig az útjuk leghasználtabb pontjéra ragantom. Es va
Jóban mindegyik már k~t centim~ternyir61 eszevesulten fordul 
vi.ssza. lt.ett is ene nagy futkoiAs. keringés. 

· Sajniltam moat mAr, hogy ennyire megzavartam öket. Tehát, 
.hogy hibimat jóvAtegyem s meaengeszteljem piciny tziviiket 
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(de piciny lehet is az), azonnal cukrot hozok, mert tudtam, hogy 
.a cukor náluk sem a legmegvetettebb dolog. A kockacukor sar· 
kAt gyo~san letöröm 1 ékként beleszoritom az útjukat keresztező 
·egyik hasadékba. Várom csendesen az eredményt. S meglepődve 
látom, hogy az elsO elszalad tőle. A méreg szinte elfutott ennek 
a láttéra : hát egészen megkergflltek·e, hogy ez. sem kell? l De 
már a harmadik, negyedik nem szalad el. Körfllmássza, szagolja, 
tubza, vonja; szóval mindent csinál, csak nem eszi l Sok meg
próbálja ezt a míiveletet, de hasonlóan mind eredménytelenül, 
mert kihúzni nem birják. Késöbb mind elhagyja végl2g. TObbet 
rá se nézn.ek. 

Ez a megvetés igazán bosszantott. Az elsO elfutott tőle (már 
-rájöttem a miértjére, t. i. egy-két pillanatig emberillatos volt a 
'kezem től; mi az ember, hogy minden állat Osztönszeríileg mene
kfll még a szagától is meg az árnyékétól ?), a másik pedig rá 
sem néz. Vajon miért nem eszik meg? Itt a ki bogozandó gordi
usi csomó. Rágni tudnak, tehát rágják. Enni tudnak, miért nem 
esznek l Talán c uk nedvet tudnak felszlvni?! Lebetetlen! Hiszen 
rovarokat és sok más egyehet is visznek a bolyba. Ha tényleg 
folyadék kell nekik, miért nem engednek rá pepszint! Igen. en
gednének Ok, de talán nekik efféle nincsen, - villant meg az 
.aRyamban e gondolat. Lebett Azonnal csöppentek tehát az ott 
levő cukorra. S valóban, egy-kettő és már egész csomó édes, 
mindent megbocsájtó magukfeledte boldogan nyalakodik. Cukrot 
flláshová is teszek pepszinnel keverve. Rögtön észreveszik ezeket 
is. Megérzik. Körülállják, iobban mondva hasalják, hajszálnyi ff
nom nyelvecskéjUkkel felszivjék az édes nedvet (vagy lafatyolják, 
- ezt már nem tudom megfigyelni). Szememet Orömm~l Jegelte
·tem a látványon. 

Minden szagtól úgy félnek-e mint az err.berétől? M~ ezt 
•zerettem volna tudni meg azt is. hogy be tudnak-e csipni. Ro
vid gondolkodás után megvolt a próbálkozás terve is (nem csoda, 
'bisz' egész belemelegedtem). Hamarosan szereztem igen kellemes 
illatú pilinkét (legalább is nekUnk az), s 95 °/e·OS szeszt kerltettem. 
Az a gondolat pedig engem tett mémorossá, hogy én leszek az 
-elsO, aki az emberek milliói közOI először létott részeg hangyit. 
AUr nevettem is, hogyan fognak majd dBIOngözni ; hogyan po
tyoenak le a fáról s talAn énekre is gyujtanak l . • . Miért ne? 
A . zsoltiros szavai rAjuk is Allh•t I&Y: crematum vinum laetificat 
.cor formicae l 
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Elösznr az illatos pátinkából csöpögtetek bicskám hegyévet 
a pepszinnel kevert cukor-olvadékra. Erre a lakmározó gárda 
orrfintorgatás mellett gyönge tavi hullámgyOrűként kissé vissza
húzódik. De hamar megbékülnek az illatlal (lehet, hogy 
már tetszik is nekik) és ismét nekidfilnek. Talán m~r az egész 
boly lakója itt van, mert igerJ sokan vannak a hirtelen ily javak 
telített asztalnál. Zabalnak, nyahkodnak, falnak, habzsolnak. 
Csápjaikat megelégedett vidámsággal mozgatják, mint a. kicsi 
gyermekek kacsóikat, mikor szopogatnak. Egyik ~em toléikodik, 
egyik sem lökdösi et a másikat, egyik sem néz a másikra iri~yen, 
lcielé~íth~letle;-J torko~sági rnohósággal. Én pedig, mint a szíves 
venJ~glató, kés:1.ség~el csöpögtetem az olvadékra a p3linkát. A 
forgalom, a munka teljl!sen sztinetel. Ninc~ kö:elesség teijesítés. 
Már kábultök s a gyünyörben 11yakig van11ak, úgyannyira, ho~y 

az elöDb meg oly félelmetes palinka meg sem mozdítja fket! 
Mcgszokták. Azonban mé;.{ uem része~ek. Előveszem a szeszt, 
t:-llán ez! Slimén unfinlorgatva fogadják, de nem mennek el, 
c.;ak akkor, hJ sokat tala Iok önteni a 1 üzesvizböl s u toval'nti 
ökt;!l, vagy ha hálukra csöppen. akkor, minl a bénák, két első 

lábukkal vonszolji1k ki testüket a töml'gböl. 

Amint öntr'lzgdt·m a folyadékot, észrevtszem ~m. h< ~y az 
egvik a két hátulsó lábára ;diva kapkod a bicskám utan. No! 
kis J.:azember. mit akéln·z? Csak nem táncolni? -- Mást kere~s 
p3roduak, ne ezt <:t csúf jószágot. Dt ö mégjobhan kapkod az 
elsö labával utána. csápjaivcil ütvén az ütemet a táuch<)z. Ifacsak 
ez a kívánságod, nesze, s ktllelebb viszem holZa. Majdnem a 
fejénél var1 a bicika. Ö pedr~ gyorsan forog. Majd leguggol s 
hirtelen fclugrik. mint a kacsa a légy után. Csak nem ez náluk 
a simi? Vagy a jazzra veri a bokáját? Ki'lrbe körbe forog és 
közben testének minden egyes porcikája kfllönösen remeR. Már· 
már eléri l Most látom csak, hogy inkabb haragból, mint jókedv· 
böJ csinálja azr a bokázást, mert a mt!tatorax·át, vagyis az utolsó 
torját erőstu, majdnem a szájáig, félkörben felgörbiti, hogy a 
harapás helyérc kis eilenkezési kedvcsillapítót cst\pögtessen. Szl!
me kikerekedett, mint a régi freskókan a festelt koldúsoké. Szinte 
remeg a t. erölköJéstOi. A bic:;kám elveszem: nem mérge
sitlek túvább l Ö azonban csak lassan nyugszik meg. 

Tánc a lélek vidám, vagy b6s érzéseinek, vagy édes bizser
gésének hajlékony· vonalakba, hullámzó alakok, ütemes ·rengis, 
l:-- ~s változó ritmusokba való öntése, A föntebbi aktasok ·a lélek 



nem i~!le 1ségeinek a kidomborftói, hanem a haragéi voltak. 
A harag iR a lélek érzelmeinek a kibuggyanás&, de nrm a harmó
nikus, hanem a diszharmóniku& zengést-. Lángralobban benne az 
étzelme.c puazsa, Hát érzelmei is vannak? • . . . Hon. 
n.ét tudta, ho!!y ha megcsf p, elriaszt? Honnét, hogy ez az ellen
ségnek fáj? ~em gondolkodott a maga módja szerint mérgell.ldése 
kOzben a bosszal módjáról és elérhetésérOI ? ••• 

KOzben már az édesség is elfogott, még ezzel a kis forrni· 
kával foglalkoztem. Kissé távolahb mennek a lakmározó helytOI. 
Nyalják szájukat, mint a tej u·án a kis macskák ; tisztftják, való
sággal kefélik testüket, mint a libák tollazatukat fürdés után a t6 
partján. Lassan. szinte támolyogva, megindulnak le -fOl. De a 
legnagyobb bámallatomra még mindig nem dQIOnRöznek s po
tvognak. Néhány perc mulva, mintha rni sem tOrtént volna, tovább 
folyik a szorgatmas munka nagy me~lepetésemre. Az imént még 
örültem, hogy ily módon becsaphatern öket (cukor segitségével 
beveszik a pálinká1), de nem sikerült (Hogy miért nem ártott 
neki Ir, már nem keresrm.) S igy neh !z szfvvet veszem tudomásul 
a zsollárknllll arany szavait : vinum laetificat cor hominis, igen, 
csak az emberét. , . 

m. 
Gondolatokkal s érzelmekkel eltelve hagytam el az én kis 

"csodáltjaimat". Must már nem Jáltam a tütlyedt fákat, melye
ken a gondolat. az életerő alvó fénye érezhető az anyagon ke
resztül. Nem l Csak a természet ideáját maga a tisztasagi ban és 
szépségében. Átéreztem a kOitö szavainak igazát: 

Ó termé:-zet, ó dicső természet, 
Me ly nyelv merne versenyezni véled l 

mea t csak l'tni, érezni és átélni, de szavakba On lea i nem lehet 
Szép a lt:rmészet az élet hulláanainak pianó-pianisszimó zsongA
saival, mint a halkan kiénekeit gregórián himnual Csodálatos 
nagyságaival, de még csodálatosabb kicsinyeivel a nemiélő előtt. 
A lélek villanását, lelki megn~ilvánulásaft, jelenségeit meglátni az 
anyagburkon keresztOl több mint ... De ennek a meglátásához tiszta 
szem kell, tiszta, melynek kékségében a májusi nappali felhőtlen 
ég takröződik vissza ! 

A lélek létét a durva tenyerO, ferde szemszOgböl n~zO mate-. 
rialislákon kiv Dl, akiknek nincsen metafizikai érzékük az anyagta
lan elv. iránt, minden filozófia .una voce• elismeri. Azonban a 
rni-h milyenségének a felfogásában már nincsen oly szép har-
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mónia. A skolasztikus iskola is megragadja a nö,·én) i 11 állati 
lelket, de a szubtilis anyag mélységeibe rántja. Teszi pedig azért, 
hogy az emberi lélek, a ,.spiritus humanus" annil inkább ra
gyogjon az 6 sz~pségében s természetfölötti magasság4ban. Ez a 
szubtilis, de szeriotOk is, mindenesetre metafizikai any-ag azoigál
tatja a fekete hátteret a szellemi lélek fényeskedéséhez. Az állati 
principium lefokozása s az emberi lélek emelése által gondolták 
az lsten szépségeit, nagyságát kiemelhe16nek. Ferde vágányokra 
tévedtek fgy, mert nem tartották a lánglelkíi Szt. Atloston szavait 
szem előtt: nem kell félni, mivel: "Creavit in coeium angelos, 
in terram vermiculos, nec maior in il lis, nec minor in istis. • Azaz: 
égben angyalokat, a földön bogárkákat teremtett az lsten, ka nem 
nagyobb azokban és uem kisebb ezekben. 

Erről a titokzatos s érthetetl•·n elevenit6 princlpiumról, a 
szervezet éltetőjéről a ,.semus cuo,;nunis• hordózójáról. az érzet, 
a képzet stb. birtokosáról, anyagist-go t i!llitani, ha m#g oly sz ub
tiUs is az, nem más. mint a meg nen1 vallott materiálizmusnak fi
nem, ügyes (legalább is rége·}) logikai elkend6z•se. "A lé
lek fogalma önmaga is kizárja az anyhgosftást. Ha lehetséges 
volna anyagi lélek, akkor a léleh:vüség ·a legkövetkezetlenebb 
bOicseJeti rendszer volna. • 

Kellene, hogy csodálattal tö:tsön el mindenkit az éliali Jé
lek értelmességénének s fontebb rnf:r látott egyes jeleinek a meg
nyilatkozása ••. Szerelnők ezek látt"' r~ ~~ értelmet kitapogat ni nA
luk. De a skolasztika ismét me~s7t~:aJ: ne kereliS az OsztOnvilág
ban értelmiséget! Én azonban nt q1 ''~'P,yok barAt ja ennek az ért
hetetlen, kifürkészhetetlen, szabadti:.got (alkalmazkodást) bizonyos 
fokban megengedő, de mégis csak mechanizáló ösztönelm~letnek. 
Nem! Mert, ha értelmOk nincs is, elvont képekkel, fogalmak
kal nem is dolgoznak, de az állati észt, mely tal6n az összeklU6 
bidat képezi szellemiséROnk és a növényvilág kOzOtt, a szervek és 
képességek szinte mechanikus pontosságlal való beAIIflottsága 
kelyett, nem tagadbatom meg tőlük l HiRzen a szent fró is ezt 
zengi hárfáján: "Sunt minima, quae sunt sapientiora, sapienti· 
bus. • (Prov. 30, 24.) 

Ó l XX. század modtrn embere, aki az abszolút Igazságot, 
jóságot és S~épsé&et 1 ennek lét ét elér hetetlen utakon, bepillant· 
batatlan magasságban, ho111ályos szemmel ingadozva keresed; 
aki a nagységokban - fa mérhetetJenségekben véled 6t feltal•lni, 
mért nem jirsz ki a természet cseml.tébe, a piclk, a markolhatőlr, 
a fogbatók, tapintbatók honába, hol a lét, az idea, az lsten me~r· 
Cestesow gondolata kezedbe téve a tenyereden dobog, melynek 

-
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aozdulataiból, kirvonalaiból kirakhatod, kiolvashatod a hatalmas 
s világnézetet irinyitó · szavakal: lsten és az ó léte ! l • . . Ne sa j .. 
n61d az időt s az édes íáradségot a picinyek UtOereinek a kita• 
:pogatisira. Ha Igy teszelsz, talAn könnyebben is mint misként, 
OrOmben s boldogsigban megtalálod, akit kereBel: a Nagyot. 

Akkor te is felkiállasz azzal a hires fróval, aki "egy viz
cseppben taliita meg az Istent•. "Mekkora keze van az lstennek? 
Mekkoaa az a kéz, amelyik ilyen apróségokat tudott alkotni? 

.·Hogy ezekbe az icike-picike teremtésekbe szfvet tudott kötni, s a 
szfvbe még belől is csatornákat, idegeket, mozgaJó izmokat, 
vezetéket az agyvelt'~t61 végig a testen meg vissza. Az akaratot, 
mely azt a szerszimot meg-megindftja, hajtja, megállit ja." 

És himnusként elismerően kicsendUl lelkedbOJ az ókori 
.bOicselőköltö éneke : 

"Maximus in minimis cernitur use Deus !• 
Valóban, legnaeyobbnak lsten: apróságokban lalnJk! 

Szeretlek hófehér ... 

Szerellek hófehér 
Kerek kicsiny Ostya, 
Kicsinységed mellett 
Boldogok nagy titka. 
Oly egyazerl vagy 
S mégis OrOk fenség. 
Láthatatlanliaban rejtőző 
Hatalmas lstendg 
ó de szerellek én l 
Soha el nem múló 
Tiszta szOz szerelern 
Ég6 tüzes lángja. 
Szentellet nevelO 
Örttlr btlletl~ 
Forró neretetnek 
fehér 61dozata. 

Fr. Kola .. 6án. 



Tavaszi vágyak. 

Szerelnék a zöld erdóben 
Kis madárka lenni 
S szárnyra kelve, messze széllva 
Lombos erdők sátorába, 
Szépen énekelni. 

Szerelném, ha dalba forroa 
Minden szfv imája 
S örökdalos fehér lelkek 
Hangjain a fellegeknek 
T á borába szállna. 

Szeretnék kis gyöngyvirágként 
Illatot lehelni 
S berkek csendes, lágy ölében 
Messsze-szálló halk zenéken 
Némán elmerengni. 

Szeretnék a Kárpát ormán 
Hajnal pírja lenni 
S a csüggedó, bús szívekbe 
Tavaszt reményt énekelve, 
Biztatőn derengni. 

Szeretnék a virágkelyhek 
Illatában élni 
S mikröl lantom énekelget, 
A szívekbe mélyen rejtett 
V ágyakról mesélni. 

Szeretnék egy május-eslén 
Hűs illattá válni 
S a reszketö holdsugáron, 
Lepkekönnyü angyakzárnyoa 

F"l b ·n ·• . . . o -, a menny e sza m. 
Jászberény. 

• 

Fr. Bila. 



Krónika, 

N. Soldog,sszony-hava. 

23. Az újév:· ek fehér hópihék
-el s'ónyegezett országútján alig tet
tük meg a most még nyomot hagyó 
elsó lépéseinket, mária neki kellett 
IYÜrkóznüok a tanulisnak (7-én), mert 
12-én vizsga lett Szentfrásból a f6lsó
söknek, morális fund.-ból az alsósok
nak 17-én a fölsósöknek doamaLica 
spec ·sal tos szór.oklattannal - az alsó
soknak pedig drgmatica fund -sal és 
patrológiával kellett farkasnemet néz
niök. 2.3-án joggal, ru orális spec.-sal bir· 
kóztak a fölsósök, míg az alatósok 
egyháztö. titn~lemmel tusakodtak.28-án 
pedig az utolsó vizsga is : dogmatica 
de sacrm. mcgtörtént. Minden viz•gát 
megelózc5 nap (S órátólt2-ig) az illetó 
tárgyból írásbeli ! Az elsó két vizsgán 
f. P. Antal, Praefectus Studii, a druk
kollők erósítóje s bátorítója elnökölt. 
A vizsgák végén szeretettelserkentett 
a teológiai tárgyak buzgó tanuláBár a, 
ho..~gy feladatunknak az életben jól mt>g
felelhessünk l A harmadik viLsgán F 
P. Provinciális elnökölt, aki a sikere~ 
perikulum végén szívünkre kötött~ a 
tanult dolgok iBmételt önkéntes átvé
telét, hogy így ne csak az iskola, de 
~z élet számára is tanuljunk ! Ezt a 
vizsgát naay érdeklódéssel hall,-atta 
meg F. P. Aladár, a filozófusole magisz
tere ii. Az u:olsó exámen F. P. Guár
dián, Vicepraefectus Studii elnök
letével történt mflg - Ezután 
egy hét sztlnet követke7.1k. amely 
alatt azoaltao a próbaprédik6eiókat 
me1 kell tartani. Ma d6lbea junloruak 
a famfila elótt már el is mondotta a 
bellédét meglepó jó eredménnyeli 
Vtftnt sequeates l 

84. A klerikuiok csillogó szem· 
mel, örvendez~ lélekkel forgatják a 
adják kézról kézre az E'ddig is kllzked
veltségnek örvendó . Glöcklein" feb
ruári számát, mert a Ma~ryar Umbria. 
a mi szemünk fénye is szerepel benne! 
Va'óban, Umbriáok E'gyik régebbi szá· 
mának Mártontól rajzolt képe ott dí
szeleg remek kivitelben a 136 olda
lon teljes oldalnagyságban ily aláírás
sal: , Ez a kedves kép az ifjú magyar 
franciskánusoktól szerkesztt-tt folyó
iratnak a fedlllapja.'• Úgy nézegettOk 
ezt az elblivöló képet, mintha soha
sem láttuk volna. Hogyan lelkestU. 
holfan kapaszkodik az a 15 csillogó 
szemd, átszeliemflit arcú, medtlábu 
kis barát-klerikus (amikor rajzolták a 
képet J 5-en voltunk teológusok !) sze
rá fi A yjukkal élflklSn a magasban le
beg6 fehér Ost}'a Imádására ... , véte
lére ... A nagy törtetéstcR vágytól, 
lelkesültségtól észre sem veszik, hogy 
a fél világot tapodják saruUan lábuk· 
kal ! Ó ! szimbolum, drága bennünket 
jelképező sdmbolum! Mlkor leszel va-

. Jóságli? .. MiYel mlnden szó, betú 
dr6ga gyöngy nekünk, amely az Umb
riáról be~azél, azért itt azt is oielörö
kitjlk, amit a kedves Odiló azerkeaztct 
atyá a J 48. oldalon fr. A váci kolosto
runk Ismertetése közben a következ6 
szavakra bukkanunk; .,Ebben a zárdá
ban nagyon szép nyomda van ... A 
nagyközönség számára kéazül6 mun
kák mellt:tt itt van id6 és er6 a fran
eiskánus · 1derlkuaoknak Igen kedves 
folyóiratá ra, a Ma&Yar Umbriára l" -
Kttól 11 vlezontJátott 11épaéges kéfl61 
fellelkeatllve s F. Kelemen a\ya anrgl 
timo&~~val ~er~aOdve. elb~~roz· 
tuk, WGIY lemét lapunk hGmloküa csó-
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koljukami örökértékft szimbolumuakat. 
26. F. P. J.. PolikArpnak, a mi 

"énekmestf!., rtlnknek a nevenapja. A 
azeniorunk felköszöntő beszédében azt 
a féligtitkos óhajunkat hangsúlyozta, 
bár minél inkább sikerülne Mesterünk
nek az Egyház égi 11yelvének a sze
retetét és szellemét belénk -plántálnia! 
Ö pedig minden képességével azon 
fAradozik, - mondotta - hogy lel
künk~t abba a magasságba emelje• 
ahová az Egyház az ének szárnyain 
akarja az emberelcet lendfteni. Tüzes 
-éljenzés közepette multos annos-t kf
"Yántunk neki! 

Böjtelő ha va. 

1. F. Guárdián atyánkat pappá
szantelésének l!'i. évfordulója alkalmá
val felkerestük, hogy szívünk ezereste
tét s hozzá való raga!!zkodásunkat 
tolmácsoljuk előtte. A szentáldozásnál 
kértük az idők Urát, a Sacerdos sacer
aotum-ot, heg~· adjon Házfőnök atyánk
nak s szeretett biblikus LektorunknLk 
még sok 15 esztendőt, hogy a szen
tek szentélyében és a biblikus kated
rán még sokat dolgozhassék.. . Régi 
ezeretetének újabb ,.csekély" jeléül 
nagyobb összeggel lepett meg ben
nünket, amelyet óhaja szerint köny
vek vásárlására fordítottuk. 

15. Rómából a következő le
velet kaptuk. ,,Kedves Testvéreim! 
Egy-két sort hogylétünkről, illetőleg 
napjaink Mbb eseményeinek peraésé
r~I. ...,.. December 20-án szeotelt diá
konussá Mgr. Miglioretti, a Laterán 
püspöke a "LatP,ráni Szeminárium" ká
polnájában. Az ordloándusok száma 
1S5 volt. Mi franciak,nuaok a kollégi
u~hól heten voltunk. Közülünk 1 pap, 
' ezerpap és 2 alszerpap lett. Nemze
ti~~~ szerint pedig így oszlottunk meg: 
.3. olasz, 2 mexlkól, 1 lengyel és 1 
mlltyar. 

: Dec. 2.&-5, és jan. 1. A karicson:t 

kedves és meleg hangulatban telt el. 
Igaz, hiányzott a magyar lélek külső 
megnyilatkodsa, amely a karácsony 
kQlső kereteit oly ......_é, felejthe
tetlenné és bens6ségessé varbsolja. 
24:-én mindAn nemzet a saját nyelvén 
énekPlt a R. P. Generális jelenlétében. 
A ciklust az albánok kezdték, és az 
olaszok végezték. Nagyon szépen éne
kelt egy arab páter éa a lengyelek. A 
muyar karácsonyi énekekkel !rene
tikus tapsvihart arattunk. Továbbá 
megható volt a két kínai páter éneke 
és dikcillja. amelyet a Generálishoz 
intéztek. Csak csodálkoztam. hogy ez 
a kis sárga. ferde szemd népség 
mt>nnyire szereti a rendOn ket. Itt kény
telen vagyok leszögezni, hogy az egyik 
annyira hasonlít fr. E.-hez, hogyha 
kPttójüket egymás meJJé állítanők és 
azt kérdeznők valakitől, melyik a 
nem kínai. azt mondaná : Tegye bo
Iondá a • • hisz' mindkettl\ kínai! -
Megemlítem még, hogy nagy szolgá
latot tenne valaki a magyar dalnak, 
ha a karác~onyi énekek négyhangú 
kottáját megkOidcné. 

24:-én adta fel PompeJi bíboros há
zi kápolnájában Szergiusz testvérem
nek a tonzúr4t. 

25-én először végeztem a szerpapi 
teendöket szentmisében. Csak mint 
érdekességet emUtem: a miséző pa p 
holland, a szerpap magyar, az aiszer
pap olasz. a fOatölóa angol, az elsó 
gyertyás olasz, a második pedig mexi
kói volt. Mll~· ayönyör(i az .Egyházunk 
egyetfilmes volta ! Fenséges szignam. 

27-én, kedden [Szt. Antal napja] 
egyedOJ, pap nélkül tettem ki a leg-
méltóságosabb Oltáriszentséget imá
dásra. A meghatódottságtól, midón 
fogtam és vittem, csak anilyit tudtam 
suttogni : Domine! vere non sum dig
nos. A többi a secretum meum, sec
retam meum ..• 

Febr. 9. A Ferencrelldl Mlsszlóná
rius Nővétek vezetése alaU álló ,.ptc-
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coli artisti"-k rendeztek a R. P. Ge
nerálta tiszteletére nagyon kedves és 
mlnden tekintetben művészi elóadá.st 
a Via Giustl-n, amelyen mi is megje
-lentünk. A műsort meUékeltem 

9, 10, 12-én voltak a vizsgák R. P. 
·Generális által kijelölt definitorok és 
két professzor vezetése mE'llett. A 
vizsgákra előkAszület ft>br. 3-án kez
d6dött. Í r á a b e l i n i n c a l Ennek 
nag~·on örölök l! Az összes vizsgák 
egyszerre kezdődtek. Számszerint vol
tunk beosztva, és így nem fordul .. a
tott elő az az eset, hogy valakire 
pont abban az órában kerü1t volna 
rá a sor két vagy három tárgyból is· 
Jól sikerültek. Deo gratias !" 

Kedves Testvéreink! bánatotokban, 
ha van, s örömötökben a mi kis kle
rikátunk is részt v esz Igy Ipoly test
vérünk szarpappá Szentelése után arra 
kértllk s kérjük az erősség Lelkét, 
hogy azt az er6t, amelyet a szentelés 
alkalmával ,.ad robur, et ad resisten
dum dlabolo" adni kegyeskedett, nap
nap után növelje. Szentelés óta ol~·

kor-olykor Róma felé fordulva csukott 
szemmel el-elgondoljuk, hog~· ha va
laki, hát ö igazán szívból imádkozhatja 
most már, nemt•sak az Evangélium 
olvasása előtt. de naponta akár száz
szor is: ;, Tisztísd meg szfvemet és 
ajkamat mindenható Isten, ki lzaiás 
próféta ajkát tllzes zsarátnokkal tisz
tflottad me1: úg~· méltóztasaál engem 
irgalmaddal megtiaztitani, hogy szent 
Bvangéliumodllt m é l t ó n h i r d e t_ 
h e s a e m ••• "- Szergiusz teswérllnk
nek a tonallra által szent.élybe való 
lipéaekor kivánhatnánk-e mást, mint 
azt. hor;~· minél el6bb ér1en a az ég6 
csipkebokorhoz, me1t ez a céluak l 

11. Olyan a klerlkitunk néhány 
nap óta, mlnt tavasazal a mébek kap
tira 1 teljes gőzzel ttsalitjuk a szobá· 
kat s más egyebeket, bon a kedves 
jlvenc16 yendé1eknek szegényes, de 
m6Jls ameanyire .lehetséges, tiszta és 

kellemes cellákat adhassunk egy jó 
hétre lakásul mid6n hozzánk jönnek, 
hogy tulvilági mézzel megrakodva tér
jenek ma.ld vissza kis ... Estére meg 
is érkeztek F. P. Provinciálissil egyOtt. 
A következő zárdaf6nök ityikat látjuk: 
P. Jakab (szegedi), P. Szencsár Péter 
(mobácsi), P. Kelemen (egri), P. An
gelusz (siklósi), P. Juvenál (pécsi). 
P. Jeromos (kecskeméti). P. Zénó (vá
ci), P Hugó (jászberényi), P. Krizánt 
(szt. kúti), P. Fehér Péter (dunaföldvá
ri), P. Rajmund (simontornyal), P. Ze
firin (szigetvári). Szilveszter és Ince 
testvéreink pedie már vasárnap meg
érkeztek. - Vacsora után - farsang 
lévén - tréfásabb kedélyű s vállal
kozóbb szellemű testvéreink jól sike
rült ártatlan bohóságo'kkal s tréfákkal 
lepték meg a házat ... 

18-24. Szerda rt>ggel 8 órakor 
43, ill. 45-ünk fejére hintették a nagy 
dolgot s valóságot szimbolizáló hamut: 
,,Memento, homo, quia polvia es, et 
in polverem reverteris"- szavalrkal, 
azaz tudd meg ember, hogy te nem 
vagy por s nem is leszel azzá soha, 
csak a tested, amelyet annyira sze
retsz - jelentéssel, kogy így hamua 
fejjel, biiobánó lélekkel a lélek Egy
mindenségében, a világ Egymlodensé
g6ben, az Isten Egymindenségében 
kezdjünk arról gondolkozni. azt filr
készol és kutatni, - most, mert eece 
nunc dies salutis, ecce nunc tempus 
acceptabile - amely nem lesz porrá 
soha : a szeretetet, a lelket l A lelki
eyakorlat az ,,amor'' sinpárra volt be
állítva és a ka r i t a ti z m us (sziY, 
ferences szeráfi Isten- ezeretet!) je
eyébt>n folyt le. Ezért mindig a követ
kező Egyház ajkáról Yett gondolatnak, 
rögös lelket, kemény szivet daraboló 
égi szónak variánsait hallottuk - hot 
lágyan, hol keményen, majd dorban, 
majd mollban, egyszer vn•rosan, mái
kor homályosan, olykor angyalok n:yel
vén, ne!Jl, rUkin pedig a lelket m•J-



'' Fr. Kola ...... ; .l'r6n1Aa. 

taiQeate\6 leU~Uameret me~nydörc6 
haQJI.n : s e l n d i t e c u r d a vea&ra, 
et non vestimeuta vesara 1 et c o n· 

v e r t im i n i ad Dominum Deum vest-
tum. qui b e n ig n us et m is e r i
c o ra est" (ln offic. Dom. I. Qqadr.) 
Tépjétek meg sziveteket! Szórjátok 
ki onnét, ami nem oda való! "Ó, ko· 
rintusiak ... , mint gvermakeimnek 
mondorn: T á r j á t ok ki ti is sz i
ve t ek e t!'' (ll. Kor. 6, 11-:J,) Er<l&Z· 
szétek be oda az isteni érzelmeket, 
fényt, szeretet - az ima, munka és 
a meghatódás által - . Azl.án forrasz· 
szátok össze ... Ékesítséttk fel kívül
ről is és repüljetek vele magányos 
sármányként az lstenhez: • Térjetek 
hozzám teljes nívetekböl .. .' (Joel, 
2 12) - A lelkigyakorlat bóvebb váz
latos tartalmát a 67-ik oldalon hozzuk. 

Áldás adassék a jóságos lsten
nek azért, hogy kegyelmeinek tenge
rével méltóztatott bennünket elhal
mozni s F. Provinciális atyánkat pe
dig egéaztégben megtartani. Szerelett 
F6atyánknak pedig, akinek , mel e• 
lac fuit in ore eius": szív, szeretet, 
érzelem, lelkiismeret, kegyelem volt 
az ajkán, fiúi szeretö hála, hOI!Y semmi 
fáradságot sem kímélve, immár har
madízben fürösztget bennünket szép 

leliJének ezeotpáJi ritegei be•, bullá- · 
maiban. flfez. 8, IR.) Szent önz4aég
gel kfvánjuk, hogy minél többször• le
besen még rénlnk ilyenben. Egyben 
111zent ígérettel fogadjuk, hogy elvetett 
magjainak neD" akarunk terméketlen 
földei lenni, hanem . , - Még m• 
csaknem összes kedves vendégünk, 
,apis argumentosa'-ként elhagy&ák a 
mátrai hóvirágtól s ibolyától ilJatos 
kolostorunkat! 

Bpjtmás hava. 

1. Budapesten nagy örömünnE'p 
van. Szilvesder testvflrünket ug~·anis 

ma ezentelte szarpappá Kegyelmes 
Breyer pUapök úr, Az ünnepélyen lé
lekben mi is lltt voltunk. A Szentlé
lek szárnysuhogását e szavaknál hal
lottuk : "Vedd a Szentlelket ! ·, s kér
tük, hogy maradjon is ott örökké. A 
ssenteló püspökkel mi is rebegtük 
remegó lélekkel: .Oltöz.tessen téged 
az Úr az üdvösség ruhájába és a v i
d á m s á g köntösébe és az i g a z s á g 
dalmatikája övezzen téged mindig. Az 
T'rr nevéh~·n,'' Testvéri szhból jövó 
imánht s gratulációnkat küldjük tá
vo&ból a: .,mocsoktalan stóléhoz !" 

Fr. Koi....W... 

ÜZENETEK. 

Hálás szfvvel köszönjük F. P. Pro
vinciális, Mélt. RaJanyi György eg~·et. 
m. t., P. Krizánt házfc5nök, Magiszter 
atyánk, P. Teofil, Ipoly, Szllveszter és 
Krizosztom testvérünk !Prohászka 
összegyüjtött munkái) könyvadomá
nyalt. 

Ugyancsak hálatelt lélekkel emlé· 
kezünk mes F. Vinkovich Viktor, ma-

ri4nus provinciális Atya (100 p.), to
vábbi P. Hermenegild házfőnök Atyánk 
(200 p), P. N. N. (20 p.) és Juvenál 
Atya (Hi p) pénzadományáról. 

E Jolevőinkre gondolva végezzük 
e szent idöszakban gyakran vissza
viAszatérö imánkat: Retribuere dignare 
Domine, omnibus nobit!l onna racien
tibus propter nomen tuum: v i t am 
a e t e r n a m l Ugy legyen ! 

~ 

K,dves Olvasóinknak kegyelemteljes húa~véti ünnepeket 
kívám1~kl 
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