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Kfna. P . .A. Mind az QdvÖJietnek, mlnd a buzdításnak igP.n me.r· 
örvendtllnk ,.Az élet azöges-praktikus kérdéseire adhatunk-e feleletet" 
egyáltalán? Hogyan f? .,A~ elméll't.i idealizmus" lt:ngójén ldvül it: mt'gél· 
nénk mi? - Az elveszett juhok után futó lábát szeretett"l csókoljuk. 

Bolf.vf.a. Fr. J. Nagyo.1 va rt levelét megkaptok. Azt hittilk, hogy r 
,.hírt sem ballunk mar felőle" többtl ; úgy l,t,.zik leveléből, hog" 11oraink 
nem jutottak hozzá l .,Itt, messze idegenben minden magyar beLileeke örö· 
met szerez nekem.•• Gondoltuk. Hatha méJr testvérel killdik azokat úgy-e? 
Biztat bennünket: "mils alkalommal b~vebben." Mikor lesz az? Levelilok 
hamarosan megy l Addig is Qdv mindannyiunktól. 

Kfna. Fr. B. Reméljük, hol!y vakmer~ségilnkért nPm foJt ránk ne
heztelni l? Nemes bosszú lenne minden bizonnyal, ha ismételten ilyefmi· 
vel meglepne bennil11ket l 

Jás:~6erlnv. Becses levelilkból úgy látjuk, hogr lelkesedés-, esz
me-virágban dús tavaszuk bó. értékes gyilm6h•söket bozó ósszé fejlódik. 
Csak bátran l Sie ltur ad astra! - Ezután a cikkeket fél olda.ra ket16s 
sorvezetővel frva (illetőleg gépeln) szfveskedjenek kOidenl. 

Bóma. P. ~. ,.Manete ln dilectione mea·• (Rlflezztonl Ascetleo
Pastorali Proposte Ai Giovani Sacerdorti Percb~ dlventino Apostoli del 
Corur di Gezu. Ed.1 J olasz nyelvú könyv Ismertetését bár mily érték is, 
nem közölhetjilk, mert sem a könyv témája (spectaliter), sem a szerzője (?) 
nem ferences. A harmadik könyv ismertetését eltettük. Kissé későn jött, 
már nem tudtunk helyet szo·ftani neki. Nagyon fájlalnók, ha azt a valamit 
(1-2-8. 1.) nem kapnők meg. Iurisdictio? Bizony nem mindennaptl 

Ya}fJahunur•tJ. Cittnd3s elmélyilléssel flgveljOk a megbillnc~elt 
Magy:.:"· Erdély szabad lelkil fe-rences i • jú-nemzedék tennivágyó erőfeszíté· 
aeit. v:tzintén mondjuk: több "oroazlán·karom" latszlk. Vdvtzlet a Mátra 
tövéb61 l 

S:~egefJ, P K. Egyáltalán ne várjunk a nálunk még be nem feje· 
zett hattyúdalára ? 

- K6alrat lfnaAaL -
NyOlDatott a Haaaya ayomd•baa, Gy6Dify611a. 
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·mAGYA R UmBRIA 
A PI!RENCI!S KAPISZTRÁN -REND T ARTOMÁNY IF]ÚSÁGÁNAlt 
ÉVNBGYI!DI!S FOLYÓÍRAT A.· Snrk.z A GYÖNGYÖSI TEOLÓGUSOK. 

Szent Ferenc rendalapításána .... ..._ __ _ 
jellegzetes vonásai 

s szerzetességtörténeti jelentősége,. 
(Második, befejező közlemény.) 

3. Mozgékonyság. 

A peregrinációs gondolat, anely minduntalan fölhangzik ls· 
ten szegénykéjének az ajkán, a ferencrend egy újabb tulajdontá
gának lett szUiöje. Ebböl való a nagy mozgékonyság. 

Előkészitette s lehetövé tette ezt már a szegénys~gnek az a 
formája, melyet Szt. Ferenc rendje alapjává tett. Ugyanis mindent 
elhagyva nem volt semmi, ami egy helyhez kötötte volna öket. 
Ha valahol nem fogadták őket szívesen, Atyjuk s az Evangélium 
tanitá~a Slerint, a port is Jerázva a lábukról könnyíiszerrel tovább 
álltak. Mi is tartotta volna öket? Kolostorokat nem épftettek, bir
tokaik nem voltak, azt a keveset pedig, ami életUk fönntartására 
szUkséges volt, mindenntt megtalálták. Igazán úgy éltek, mint 
Szt. Ferenc kedves madárkája: a pacsirta. 

De méginkább elömozdftotta a mozgékonyságot apostoli 
hivatásuk. A lelkek Udvéért égö vágy öket is fizte, akár az apos
tolokat, hogy mindenUtt hirdessék u Evangéliumot. Szt. Ferenc 
élete a missziós utak szakadatlan láncolata, s többiek is járták a 
városokat és a falvakat s mindenntt hirdették Krisztust. Már Szt. 
Ferenc eljutott Afrika és Ázsia partjaira, s még életében mártir 
testvért inek a vére áztatta a pogányok fOldjét és szivét. MíikO
dési terüket nem korlátozta semmi sem. "Nekünk az a felada· 
tunk, - mondotla ·Sz t. Ferenc - ho~y széltében- hosszáb:m 
járjuk a vil4got bfinbánatot hirdetve. S Hugolinnak, aki öt és tár-
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sait a kOlföldi missziókról le akarta beszélni, ezt felelte: .Azt" 
hiszi On Uram, hogy az Úr csak az itteni tartományok .száméra 
hfvta meg a testvéreket? Sőt ellenkezőleg szent meggyőződéssel 

állftom, hogy lsten a széles földkerekség összes lakóinak lelki ha
ladására és üdvözllésére támasztotta és szólftotta munkába öket. 
Tehát nemcsak a hívők körében, hanem a hitetlenek tartománya
iban is mihamar me~ fognak honosodni s tOmérdek lelket meg 
fognak menteni." (Spec. c. LXV. i. m. 105. J.) Hogy a kisebb test
vérek mily komolyan vették, hogy hivatásuk a "széles földkerek
Rég" legvégső határáig is kiterjed, azt legszeb bt n mutatja egy 
XIII. századbeli pápai dekréttlm, mely szerint mar az akkor is
mert világ minden részében hirdették Kriszt ust: "ln terrio:; Sara
cenorum, Paganorum, Graecorum, Bulgarorum, Cuman01 um, lbe
rorum, Alanorum, Gazarorum, Gothorum, Sichoruln, Ruthenorum, 
Jacobinorum, Nubianorum, Nestorianorum, Georgianorum, Arme
norum, judeorum, Me Ichilorum a liarumque non eredenlium nati· 
on um Ori~ntis et Aquilonis." (Schrotty i. m. 264. l ) A Fioretti 
madárkái módjára ök is széloszoltak a négy ég táj felé, "hogy 
Krisztus keresztjének hirdetése, Szt. Ferenc által IDfgújítva. az ö 
révén és a barátok buzgólkodása folytan az egész világon elier
jesztessék s az atyafiak, a madarAkhoz hasonlatosan, nem ren
delkezve semminemű vagyonnal a földön, életüket egészen az Js
ten gondviselésére bízzák." (C. XVl. i. m. 43. 1.) 

Szt. Ferenc ezt a vándormadár lelkületet meg is kívánta 
testvéreitől. Mikor társainak arról beFzélt, hogy minö tulajdonsá
gok~al és erényekkel is kell tulajdonképen ékeskednie egy jó ki
sebb testvérnek, többek köz t e: z t mondta, hogy legyen meg benne 
"Lucidusz testvér mozflékonysága. aki nyu~talanségában legfeljebb 
ha egy hónapig maradt ~'&Y hel}'en és ha valahol jól érezte ma
gát, azonnal tovabb állt ezzel a megokolással: ,Maradandó laká· 
sunk nem itt vagyon, hanem az égbe fl'." (Spec. c. LXXXV. 137. t.) 

Már az V. s VI. században is voltak szerzetesek: "pro ChribiO 
peregrina re volentes", akik aztán közönséges csavargokká aljasulva 
alapjában ingatták meg a még alig meggyökeresedett szerzetessé
get. Szt. Benedek ezt a vagálást oly módon szüntette meg, hogy 
minden szerzetessel próba éve letelte után fogadalmat tétetett, 
hogy a helyén állhatatosan kitart s az apát parancsa vagy enge
délye nélkül a kolostorból nem távozik (stabililas loci). Vagyis 
minden kolostor Onjogú voll s a szerzetes nem a rend, hant'm a 
kolostor stámára tett fogadalmat. A stabilitas lcci életbe Ilivásáért 
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Szt. Benedeket mint a nyugati szerz!tesség megmentőjét magasz
taljuk. 

S most úgy látszik, min•ha Szt. Ferenc a stabilitas loci fel
oldásával ismét utat nyilott volna a vagálásnak s a szerzetességet 
újabb veszélynek tenné ki. es valóban voltak a testvérek közOtt 
olyanok, akik visszaéltek a nagy mo'ZgAsi szabadsággal, .akik -
Szt. Ferencnek a generális képtalanhoz s az összes testvérekhez 
intézett levele szerint - kóborolva járnak- kelnek félretéve a Re
gula fegyelmét ... (Takács i. m. 135. l ) Keserfi kifakadással mondja 
róluk: "nem ismerem el öket katolikusoknak és tesivéreimnek; 
nem akarom ök'!t látni, sem velük beszélni, amig bfinbánatot nem 
tartanak." (U. o) 

De hát mi fogj1 megmenteni S1t. Perene pacsirta fiait a 
girovágok, sarabaiták és egyéb vagabundusok lealázó csavargá
sától ? A kitfinö organizáció. Bár a kormányzat teljes kiépitése 
nem egészen Szt. Perene müve, - hiszen a szervezó munka ide
gen volt egyéniségének - de a rend központositása mégis az ö 
érdeme. Ö akarta úgy, hogy az egész rend egy családot alkosson 
s ezért akarta évenkint legalább egyszer ilH:ga körül látni Ang)·a
los Boldogasszony kápolnájánál összes fiát, kiket aztán tetszés 
szerint kUidött E>Zét az egyes provinciákba. A provinciák élére 
ö állította a mániszter provinciátist és az egyes házak élén.: a 
gvárdiánt. Igy tehát minden hatalom az ö kezében volt s mindenki 
neki, illetve lemondása után a generálisnak engedelmeskedett. Ez 
a kormányzati forma egyrészt elösegilelte a mozgékonyságot, más· 
részt megóvta a testvéreket a fölösleges csatangolástól s az el· 
züllés veszélyétöl. 

Szt. Ferenc tehát középuiat talált a vágusok s a stabilitas 
loci elvén felépült rendek között. Azt hiszem nem tévedünk, ha 
azt álli'juk, hogy a stabilitas loci ilyen felnldása ép oly fontos és 
nagy jelentőségű a szerzetesség fejlődésében, mint amilyen nagy 
volt annak életbe hivása hétszáz évvel előbb. 

A vil,~gban való járás veszélyeit Szt. Ferenc jól ismerte. 
Azért első Regufájában külön fejezetet ír arról: .Mikép járjanak a 
testvérek a világban. • (c. XIV) Második Regulájában sem feled
kelik meg a világban járó testvérekről, hanem a harmadik fejezet
ben - "A zsolozsmázásról és a böjtről és mikép kelljen a test
véreknek a világban járniok" - ad nékik utasftásokat. Nem mu
IRsztnatjuk el, hogy ide ne iktassuk azokat .a szavakat, amelyeket 
útn'lk induló testvéreihez mondott: .Az Ur nevében induljatok. 
Az úton kettcsével haladjatok, illedelmesen és ájtatosan járjatok s 
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reggeltOl a tertia idejéig teljes csendben maradjatok. Szivetekben 
az imádság szelleme honoljon s fölösleges és haszontPlan szavak 
ne forduljanak meg ajkatokon. Mert bAr úton vagytok, vitelkedés
teknek ép oly alázatosnak és illedelmesnek kell lennie, mint volna 
akkor, ha valamelyik remeteségben vagy cellátokban időznétek. 
Hiszen birhol állunk vagy megyünk, celJánkat mindig magunkkal 
hordjuk. A test-testvér é! mi cellánk és lelkünk a remete, aki a 
cellában imádkozik az U r hoz és elmélkedik róla. Ha tehát a lélek 
a tulajdon cellájában nem tudja föllelni nyugalmát, mit használ 
akkor a szerzetesnek az embe• i kéz készírette cella?" (Spec. c. 
LXV. 104. 1.) Valóban, a világb~n járó szerzetesnek ennél szebb 
regutája nem lehet. · 

4. Városlakók. 

Szt. Ferenc az első városlakó szerzet alapitója. Ó ma~a Al
landóan a városok és f:Jivak útc~it járja s testvéreit is az embe
rek közé kUldi. Apostoli hiv~·ámk nem engedi meg, hogy magá
nyos hegyte'Ökön vagy rejtett szigeteken építsék lwlostondkat, 
mint a bencések; csendes vö'gyekbe sem temetkezhetnek, mint a 
ciszterciták; vagy fökép nem húzódhatnak meg remete módra 
elhagyott pusztákban, mint a karthauziak. EmberszeretetOk a vá
ros forgatagába viszi öket, s a világ zaja nem zavarja meg a 
lélek-remetét a nem emberi kéz készítette test-testvér cellában. 

Azonban nemcsak hivatásuk köti öket az emberekhez, ha· 
nem megélhetésük is. A régi rendek épen nagy birtokaiknál fogva 
tudtak a világtól teljesen friggetlen és elkülönült életet élni. Szt. 
Ferenc radikális szegénység-elvével még a lehetöségét is elvette 
minden ilynemű elkUiönü:ésnek. A porciunkulai Evangélium alap
ján - "méltó a munkás az ö élelmére" - reméli, hogy mlg a 
testvérek hivatásuk mellett kitartanak, a hivek gondoskodni fog
nat. a szUkségleteikröl. De az apostolok módjára ö is azt akarta, 
hogy a testvérek ha lehet, kezük munkájával szerezzék meg a 
mindennapit, "És én kezeimmel dolgoztam és akarok is dolgozni; 
valamint szigorúan óhZij'om, hogy az összes testvérek tisztességes 
munkával foglalkozzanak." (Végrendelet.) Márpedig az alamizsna
kéregetés és a kézi munka egyaránt föltételezik az emberek kö· 
zelségét. 

Teh%t mind hivatásul<, mind megélhetésük a városra utal
ja Oket. 
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· A Speculum X. fejeletében bö utalitisokat talilunk, hogy 
_.,Szt. Perene felfogésa Slerint hogyan kell a vArosokban kolos· 
tort alapltani és hogyan kell megépite ni." Egf pár szót idézUnk 
belöle: "A püspöki Aldb elnyerése után cmelyet Szt. Ferenc pa· 
rancsa szerint kolostoralapitás elölt ki kellett kérni) menjenek a 
testvérek s Assanak jó mély árkot a telek köré, melyet kolostor
alapitAl céljaira kaptak s az Arok partjára a azent szegénység és 
alázatosság jelképeUI fal helyett Oltessenek erOs sövényt. Azután 
sárból és fából emellessenek néhány szegényes hajlékot és egy 
par cell ic ~két. hogy legyen hol imádkozniok s nagyobb tisztes
ség okéért és a restség elkerülésére dolgozniok. Templomokat is 
csak kicsinyeket épittessenek; nagyobbakat se a népnek való 
prédikálás eimén, sem más ürüggyel nem szabad emeltetniOk. 
Hiszen nagvobb alázatosságot mutatnak és jobb példát adnak, 
hamis templomokba mennek prédikálni. • (40. 1.) A Fioretti ötö
dik fejezete pedig azt beazéli el: "Mikép küldi Szt. Ferenc assi
sibéli Bernát testvért Bolognába. hol ez kolostort alapit." A ko
lostor szó alatt itt természetesen nem azt kell értenünk, mint amit 
az a rendes szóhasználatban jelent, hiszen jordánusz testvérről 

és társairól tudjuk. hogy azt sem tudták, mi az a ko!ostor s azért 
az Erfurtiaknak. kik azt kérdezték töiOk, épitsenek-e nekik ko
lostort, jordánusz testvér azt felelte: "én nem tudom, mi az a 
kolostor, de ha valamit tenni akartok, épitsetek nekUnk hhat a 
viz közelében, hogy megmoshassuk lábainkat l" (V. o. jörgensen 
i. m. 201-2. 1.) 

Így húzódtak meg szerényen a városokban vagy azok köl
vetlen közelében kicsiny kunyhóikban az elsO ferencesek, hogy a 
Jázongó szfvekbe belopják Krisztus békéjét. 

5. Az első demokratikus rend. 

A XII. század. mind a társadalmi és a gazdasági, mind a 
vallásos életben mélyreható eltftvozást hozott magával. E vál· 
tozások eredöi főkép a keresztes háborúk voltak. Ugyanis a mű
velt kelertel való gyakori érintkezés foly:án nagy lendUletet vett 
az ipar és a kereskedelem, ami••ek köv.:tkezményeképen egy új 
társad;:tlmi osztály alakult ki. az úgyuevezelt polgáreág, mely 
aztán ~ehogyse tudott elhelyezkedni a hűbéri államforma kerelt•in 
belül. Titini harcot kellett vívnia a tsarnok. elnyomó nemesség· 
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gel, hogy jogokat szerezhessen magának. A harc azonban nem
csak a világi urak ellen folyt, hanem a nemességnél csöppet sem· 
szegényebb és pénzs ~vára bb főpapság ellen is. Mert az auri sacra 
fames lassan drrá lett az egész papságon, söt a szerzetesség 
nagy részéu is. 

Ugyancsak a keresztes háborúk rredm~nye a vallásos igé· 
nyek nagymérvfi felfokozása. A Szentföldet megjárt tömegek a 
kegyhelyeken mély inditásokat vesznek a bensőségesebb vallásos 
életre. De szemükbe ötlik egyszersmind az a mgy kü!önbség is, 
amely Krisztus szegénysége s a pápaság hatalma és gazdasága, 
az apo~tolok egyszerfisége s az elvilágiasodott papság tobzódása 
közt fnnnáll. Sehogysem tudják a világi uralomra törekvő egy
házb~n s a kincssóvár papságban fölismerni Krisztust s az apos
tolok utódját. Igy tehát a vallási és szociális törekvésekben ma· 
gá ra m u adt és megértést nem találó nép gyülölettel telik el a 
papság ellen és bizalmanllanná lesz Rómával szemben. 

A bajon nem segit a számos dj rendalaphas sem, mert a 
régi alapokon épülve nem értheti és nem orvosolhatja az új kor 
új szellemét. Balanyi szavai szerint: "Tulségosan arisztokrata, le
hetöleg távol tartja magát a profán és a laikus világtól. A kö
rötte fölcsepered6 és egyre nagyobb ivekben előrelendülő polgári 
társadalom merész demokralizmusát és t~rtetö mozgékonyságát 
megértés nélkül. sőt elltoséges nemmel kiséri, amint hogy hallat
lanra ve1;zi bensöbb és intenzivebb vallásos életet sóvárgó kéré
lieit is. - Ugyar1C8ak a régi eszmé~ hez való tapadisból követke
zilt, hogy az új szerzetesek, még a legmodernebbek is, épen a 
legégetöbb vallási és szociális szempontokból legakútabb kérdés
ben, a szegénység kérdésében gondosan kertilnek minden radiká
lis megoldást ... Ezért a krisztusi szegény~ég jelszavával föli2ga
tott töm!'gek bizalmatlanul n~znek föl rájuk s egyre fokozódó tü
relmetlenséggel fordulnak az egyház ellen, mtly ime legjobb és 
legnemesebb fiaiban sem tud a 1ökéletes lemor:d;is és egyszerű
ség elragadóan szép eszméjéig föllendiilna." (Balanyi: A szerze
tesség történet e. 206-7. l ) 

Ebben a világban lépett föl Sd. Ferenc krisztusi demokra
tizmu:)ával. Ö maga is e demokrata néprétegböl, kere~kcdö csa
ládból származott, s elsö társai is főkép innen kerültek ki. Igy 
teh~t már származásui< is predestinálta öket, hogy ök le~yenek a 
magára maradt népnek elsö megértö pásztorai. De a nép felé 
fordí•otta öket fökép na~y emberszeretetük s evangéliumi, apos-



-toli ~letuk. Bár nem tettek kUiönbséget ember és ember között, 
rnégas le~többet a városi polgárság s a szegények közOtt forogtak. 
S ezt tel1es eredménnyel tehették, mivel egyrészt radikális sze
génységükkel teljes mértékben megnyerték a nép bizalmát és sze
retetét, másrészt kivál,~ élet~zentségükkel, mély alázatukkal dalos 
vidám lelkületükkel a mélyebb vallásos élet után sóvár~ó ' embe: 
reknek a tökéletesség legszebb példáját adták. Bátran mondhatjuk, 
hogv a ferencrend az elsO rend, amely a nép vallási s erkölcsi 
igényeinek kitlégitését tfizte ki maga elé célul. 

jóllehet Szt. F~renc kedvence a szegény s szenvedö ember
tesvér s köztük is tartózkodik a legszivesebbt:n, föllépése azért a 
nemességre sem volt hatástalan. "Lovagok, hatalmas urak, fejedel
mek és királyok ép oly alázattal és szent buz.galommal öltik ma
gukra harmadik rendjének bűnbánatra intő sötét öltönyét, mint a 
lenérett, megvetett szegények százezrei." (l\ n ima francisc,ma 
31. l.) Igy Szent Ferenc és rendje közvetírö lesz a két g}·űlölködö, el
nyomó és elnyomott fél közölt s a forradalomban kitörni késztilO 
ellentéteket békés úton kiegyenlíti. (Lásd az assisi nemesség és 
po1gárság összebékUiését 1210 nov. 9-én. Bala11yi: Assisi Szt. Fe
renc. 193. 1., jörgensen: i. m 96-7. 1.) A földi javak teljes meg
vetésével hirdeti, hogy a vagyon senkit Fem emel mások fölé, ha
nem az ember igazi ériékessége s lelki emtlkedettsé~e a földiek
től való függetlenség mértéke szerint igazodik. Ezzel a hatalmaso
kat leszállítja képzelt kiváltságuk ember· testeken épült magassá
gából és a helyes önértékelés mélyeire vezeti öket, hol aztán meg
tanulpk becsülni szegény és elnyomott embertestvéreiket. Az egy
házi ~ a világi hatalom ellen lázadó alsó néposztály pedig lá1va 
a Poverelio önkéntes szegénységél és szegénységében is fejedelmi 
lelké•, szegénységüket kezdik krisztusi hasonlatosságnak nézni s 
megbékélnek. Mig igy demokratizmusuk megtisztul minden forra
dalrni elemtöl, egyszersmind a szegénység aureolával való öve
zése által és az ál·alán,l.~ embertestvcrisér, evangéliumi gardola
tának nagy mérvü terjesztésével hatalmas lendületet is nyer. "A 
Francesc0 nyomában sze~ödött moz~alom- olvassuk Balanyinál -
szárnyakat kölcsönzött a forrongó tömegek lelke mélyén izzó 
demokrata gondolatnak s miután elöbh kivetköztette forradalmi 
jelleg~bt\1, nagy jövőre hivatott társada'omalkotó erövé nemesftette. 
A franciskánus mozgalom elhatalmasodása egyet jelentett a ke
resztény dem:>krácia térfoglalásával." (Balanyi: Assisi Sz t. Ferenc. 
192. 1.) C1:.•poni Gino szerint p:!dig: "a franciskánus Regula bl\1-
csöje és egyben megszentelése voll az olasz demokráciának." (U. o.) 
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Demokratikus a ferencrend kormányzatában is, de mivel ez 
nem egészen Szt. Ferenc müve, -- hisz~n a szervezéstOI mindig 
idegenkedell - ezt most nem ismertethetjük. 

6. A böjt enyhítése. 

Szt. Ferenc előtt el sem tudtak képzelni szrrzetes rendet, 
melynek tagjai húst ennének olyannyira, hogy szinte a szerzetes 
fogalmához tartozott a hús élvezésétől való megtartóztatás. E 
tilalmon kivUI az egyes rendek szabályai még kUiön egyes 
időszakokra is szigorú böjtöt irnak elO, amikor csak egyszer sza· 
ba::l napjában enni. MhkUH~nben napi kétszeri étkezés volt 
megengedve. 

A rend sajátos viszonyainak megfelelOleg ebben is lényeges 
változtatást hozott Szt. Ferenc. jól tudta, hogy állandóan úton 
levő testvérei ily szigorú bOjtöt nem tarthatnak meg s szegény
ségük is akadályozná Oket ebben, mert azt kellett enniök, amit 
koldúlás révén kaptak. Ezért irja a Regulájiban : "És a szent 
Evangélium szerint mindazon eledelbOI ehetnek, amelyet eléjUk 
tesznek." (lll.) 

A "tudós testvérek" és a "miniszterek• természetesen hely
telenitették Szt. Ferencnek ezt a rendeletét, mint általában min
den lényeges újitá~át. Ép ezért, mfg Ferenc a Szentföldön járt, 
otthon két vikáriusa - Narni Máté és Nápolyi Gergely - az 
1219. év Szent Mihély napi kapituluman részletes és szigorúbb 
bOjti rendeletet hoztak. Az akkor érvényben lévO szabályok sze
rint az egyházi böjtön kivül csak szerdán és pénteken kellr.tt 
bOjtölniök s csupán Szt. Ferenc engedélyével volt szabad hétfőn 
és szombaton is. (V. ö. jörgensen i. m. 196, 346. l.) Ezzel 
szemben az új rendelet a hétfOt is a szigorú böjti napok közé 
sorolta, sőt kimondták, hogy a hú~evö napokon is csak olyan 
húst szabad fogyasztani, melyet a hivek a maguk jószántából, 
vagyis kéregetés nélkOl ajánlottak fel. Hasonlóan hétfőn és szam
balon ilyen feltétellel engedték meg a tejtermékek használatát 
(Lásd Balanyi: Assisi Szt. ferenc 317. 1.) Szt. Ferenc termé
szetesen érvénytelennek tekintette ezeket a rendeleteket, amit tett
leg is megmutatott. Ép asztalnál Olt Cattani Péter testvérrel, 
mikor a szigoritott böjtről értesült. Bár az nap az új rendelet 
értelmében nem lett volna szabad húst enni, mégis megette azt 



a1 l!'lang~liumra hivatkozva: együk a Szentfrá1 t~zavai s~erint azt, 
amit el~nk tennek l (V. ~. Jnrgen,en i. m, 197. l.) 

A b&J•körQii vitákra vall A Fioretti IV. fejezeténe~ elbes~élé&e 
is. A legenda szerint utas ifjú képében me&ielenik lll~$ testvérnek 
az l1ten angyala s kérdést intéz hozzá: 11 Azt akarom tudni, vajon 
a szent Evangélium követői megehetik e, mit eléjUk tálalnak, amint 
Krisztus mondá tanllványaina!t; kérdem továbbá tőled, meg van•e 
engedve bárkinek is olyasmit elt'51rni, mi az eva11géliumi 5~abad
sággal ellenkezik? - Illés dölyfösen felelé: E~t én:igen jól tudom, 
de nem fogom az orrodra kötni. Menj a dolgodra! - Mondá az 
ifjú: Náladnál helyrsebben tudiam volna felelni a föltett kérdésre. 
- Fr. Illés ekkor dühösen becsapta az ajtót s az ifjút fakép1él 
ha~yta. Aztán gondolkodni kezdett a kérdésen s töprengett, de 
nem volt képes dúlöre jutni. Ö ugyanis, mint a rend helyta1tója, 
az Evangéliumon és Szt. Ferenc RegutáJAn kivfil eső oly sza
bályzatot alkotott, mely szerint a rendtársaknak tilos volt húst 
enniök. A kérdés éle tehát nyilván ellene fordult. • (12-3. 1.) 

jellemzö a böjti vitákra az is, amit Celanói Tamás beszél 
el. Egyik esztendőben, mikor a karácsony péntekre esett, Morico 
testvér azt vitatta, hogy p~ntek lévén nem szabad húst enni. -
.Ha karácsony van, akkor nincsen péntek,- válaszolt reá Ferenc.
Ha a falak hú it ehet nének, ezen a napon hilsl adnék nekik; de 
mivel enni r!em tudnak, hát legalább megkenern azokat hússal!" 
(jörgensen i. m. 245. 1.) S s: en t hevületében valóban húEsal dör
zsölte a falakat. 

Va16szinü az 1220., vagy inkább az 1221. évi nagy kápta
lanon is heves viták voltak a böjt körül. Ekkor mutatta be ugya
nis Szt. Ferenc t\jabb Reguláját, melyben a böjtröl minden bi
zonnyal úgy rendelkezett, mint előbbi szabályaiban. S mégis, e 
rénk maradt Regulában szigorúbb böjti rendeletet találut:k, ami 
csak úgy érthető, hogy ez alkalommal, mint annyi másban, úgy 
ebben is gyözl\tt a miniszterek p~rtja. A harmadik fejezetben u· 
gyanis ezt a böjti előirást talAljuk: .Hasonlóképen böjtöljenek az 
összes testvérek mindszentrk nnnepétöl karácsonyi~ és vízke
reszttől, amidön a mi Urunk Jézus Krisztus megkezdte böjtöléséf 
egészen húsvéti~ l máskor azonban nem kötelesek böjtölni, mint 
csak pénteken. És az Evangélium szerint szabadjon nekik minden 
ételbOI enniök, amit csak eléjök adnak." (Takács: i. m. 52. 1.) 

EEzel ellentétben a R··gula buJlátának böjti rendelete jóval 
enyhébb, ami világosan mutatja, hogy az elözö elöírást úgy kény-
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szeritették a szelíd lelkfi Ferencre. Ez igy hangzik: ,.És bOjtöl
jenek mindszentck Onnepétöl karácsonyig. Azon szent negyven 
napon pedig, amely vizkereszttől kezdődik és e~yfolytában negy. 
ven napig tart,amelyet Urunk is megszentelt az ő szent böj
tölésével, ha valaki önszántából böjtöl, áldott leg~·en az Úrtól, 
aki pedig ezt nem akarja, nincs reá kötelezvt. De a másikat, 
amely húsvétig tart, tartsák meg. Máskor azonban nem kö:elesek 
böjtölni, mint csak pénteken. Nyilvánvaló szükség idején pedig 
a testvérek testi böjtre ni n csenek kötelezve " (U o. c Ill. 85. 1.) 

Szt. Ferenc tehát nemcsak a hús élvezését engedte meg a 
testvéreknek. hanem a régebbi szerzetesek böjti idöszakait is 
nag~ részben eitötöile s ami böjtöt me~ is hagyott, abban sokkal 
enyhébb volt. A napi étkezések számát es idt!jét sem a böjti, sem 
a húsevőnapokra nem határozta meg, mint azt elódei tették 

Bár ö maga állandó szigorú böjtben és önsanyargatások 
kiizOlt él!, testvéreivel szrn·ben mirdig pf:tallan nön~édséget la· 
nusított. "Drágalátos testvéreim, - mondja a testvéreknek. mikor 
egyiküK a nagy böjtlől majd éhenhJit. -- azt ajánlom n"ktek, 
hogy kiki veisell számot természetével. Hiszen könnyen JehetFé
ges, hugy t•gyikölök kevesebb étellel beéri, mint másikotok. Én 
tehát semmiképen nem a~ ;-,rom, hogy akinek természete többet 
kiván, ahhoz le~ven kötele:> i~awdni, aki kevesebbel beéri. Ellen
kezőleg azt kívánom, hogy mindenki legyen tisztában természe
tével s adja meg testének, arnire s·lüksége van, hogy az zavarta
lanu: tudjon szolgálni .:. léleknek. Mert nemcsak a sokevé~t kell 
kerülni, mint te5ttinknek és kikünknek veszedelmét, hanem a 
túllásba vi1t böjtöt is. Annál inkább kerülnünk kelt, mert lsten 
könyörü.ö szereletet akar és nem áldozatot. .. Azt akarom tehát 
és ezenn~l m~g is parancsolom mindnyajatoknak, hogy szegény
ségünkhöz képest illő módon gondoskodjatok test.!tekröl." (Spt:c. 
c. XXVII. i. m. 60. 1.) 

Ugyanez a gyöngédség nyilvánu' meg Ferencben akkor is, 
mikor t:ltja testvéreinek a "szamártestvéru túlságos s~nyargatá

sát. A Fiorett beszéli el a következő jelenetet a gyékényes káp
talanról. ,.Ugyanebben a káptalanban Szt. Fennc tudomásara 
hozták, hogy szamos atyafi vezeklőpáncélt és vasövet visel mez· 
telen testén, ami miatt sokan betegeskednek, néhányan már meg
haltak és sokan akadályoztatnak az imádságban. Ezért Szt. Fe
renc, mint okus atya, a Hent engedelm~sségrc megparancr-olta, 
hogy v liakinek vasból való vezeklöpancélja vagy v ezt k:ö öve 



volna, tenné lábaihoz. És Igy is történt. Megszáml*ltak és jó öt· 
száz vaspáncélt és ennél több részint karra, részint derékre való 
övet olvastak össze llgy, hogy egész kis halom támadt bei610k 
és Szt. Perene valamennyit elkobozta. • (XVII. i. m. 49. 1.) 

7. Szent Ferenc és a liturgia. 

A bencés rend a mennyei fönségében trónoló Krisztus-király 
földi udvarnépének tekinti magát. Ezért· fő hi vPIAsának tartja, 
hogy az isteni Fölségnek megadja az öt megillető hódolatot, mely 
legszebben a liturgikus imádságban, főkép a zsolozsma ünnepé
lyes végzésében fejetődik ki. A zsolozsma a szenelesi élet köz
pontjává lesz. azaz tényleg opus principale, melynek semmi sem 
helyezhető elébt>. A szeuetesek éjjeli álmát s nappali mtmkáját 
hétszer szakí1j:1 félbe az "opus Dei,. -re hívó harangszó, hogy ün
nepélyes imáikkal hódoljanak mennyei királyuknak. - E szent és 
magasztos liturgikus szellem átszálll a testvérrendekre s az újabb 
alapltásó szerzetekre is olyannyira, hogy a szerzetesség egyetemes 
tulajdonságáv~ lett. 

Szt. Perene azonban nem az uralkodó Krisztus-királyt, ha
nem a szegény és a szenvedö lstenembert látta meg, 
akit Jegjobban szegény és szenvedö embertársaiban tud szolgálni. 
Ezért nála a liturgikus ima, a zsolozsma háttérbe szorult, s az 
első helyet a lelkileg beteg embertestvér ápolása, az apostoli 
munka töltötte be, me ly neki épol y "opus Dei et principale•, 
minl a liturgikus ima a megelőző rendekben. 

jóllehet Szt. Perene a zsolozsma közös végzését még meg
tartotta, de a nagy külsö munkára való tekintettel nem a szene
tes rendek karimái közül választott, melyek roppant hosszúak vot
tak,1 hanem azt írja elő Reguláj~ban: "Clerici faciant divinum officium 

'Igy pl. Szt. Benedek el6írása szerint: "Az elsc5 és másodilr Noctur· 
nusban recitálnak hat-hat psalmust és négy-négy lectio-t, a harmadik Noc
turnusban pedig 3 Canticum-ot és 3 lectio-t. - Hogy milyen bosszúak vol· 
tak e7.ek a lectlo·k, elég hivatkoznom Szt Caesarius regulájára: ahol a Jec
tio•kra nézve fgy rendelkezik: "Legat frater tria folia, legat alia tria folia et 
levet se•·, vagyis pihenjen meg. A ezerzeteseknek pedig v-alami csendes 
kis kézimunkát rendelt el a lectio·k alatt, nehogy elaludjanalc; amit - te
kintve az éjtszakai idöt és a lectio·k hosszúságát, bizony nem lehetett Yolna 
nlami nagyon rossz néven venni." (Unghváry i. m. 62. l) Igen hosszú ,·olt 
még a prima is, mely után a Capituium következett. .. Az ósl bencések 



secundum conaueludinem aanetae Ro~nanae Ecclesiae. • (Ilf. fej.) 
Rómáb•n &IIY•ntl a p•pai sacellumban az officiumnak ekkor rgy 
lfny,gesen rövidebb a teljuen ój fQrmáj6t recitélták, melyet a 
régihez vi11etnyUva m61t•fl ntveztek brevtériumnak. Erre a rövidf
tett officiumra azonban csak az udvari papságnak volt engedélye, 
mely fúl volt terhelve teendökkel; mfg Róma többi temploma a 
réai Jlltll'tl kénys1erQit maradni. Aa officiumnak ez a formája 
"secundum consuetudinem• vagy "usum curiae Romanae" név 
alatt volt ism~rOs s 'rre hivatkozik Szt. Ferenc is, mikor "&ecun
dum consüetudinem Ecclesae Romanae• teni kötelezl\v~ a bre .. 
viárium végzést. (V. ö. Unghváry i. m. 8-9. l ; Mihélyfi i. m. 
299-300. l) 

A testvéreknek erre a röviditett s egyszerű zsolozsmára nagy 
s~Ukségük is volt, mert számtalanszor kényszerültek vándorlásaik 
közben csak úgy az úton végezni a breviáriumot. "Ha gyalog .. 
szerrel járta a világot, - beszéli Szt. ferencről a Speculum -
mindig meglassította lépteit lllikor breviáriumozni akart. Hape
dig betegsége miatt lovagolt, előbb leszállott a lóról s úgy mon
dotta el a breviáriumot.• (C. XCIV. i. m. 147. 1.) 

Természetes, a zsolozsma végzésében elmaradt a sok cere
móniális elöfrás is s Igy elvesztelte ünnepélyes komoly jellegét, 
de e~t bőven kárpótoita az a bájos naivitás, mely helyébe lépett 
s mely oly elragadóan kedvessé teszi lsten szegénykéjének, "az 
együgyü és idióta" Ferencnek az alakját .• Egyszer iRen heve& 
zápor támadt - mondja Ferencről a legenda - s ö betegségétől 
és a végső szUksé~töl kényszeritve lóháton haladt az úton. Mikor 
már egészen csuromvíz volt, leszállott 6& hozzá látott a breviári
ummondáshoz. És amint ott állott az útfélen szakadó e5dben, 
olyan lángoJó buzgósággal és tis~reletttl végezre imádsá~ál, n·intha 
csak a templomban V í: gy Cf'llájában lett volna. • (U. o.) Bizony u 
elsö idök egyszerűségében többször végezték a testvérek a HO• 

lozsmájukat így az lsten szabad ege rtlatt, mint a templomok 
szentélyében. Megtl'lrtént az is, fökép a reme'eségekt'en, ho~y 

nem akadt breviariumul< sem. A Ftorettinek egytk megkapóan 
Slép lt>gendája beszél el egy ilyen e~ etet. "A Szerzet kezdetén 

ugyanis, miután reggel 6 órakor a Prima·t a kórusuli cl\l·ge~tt:·k, JHÜU&illl a 
Capitulumi harangszó mellett és felhangon imádkozva a cavitulumi tcrt>mhe 
vonultak.. Ősi szokás szerint ilyenkflr olvasták a másnap mf'günnt>plt'ndó 
szentek életét, ilyenkor tartott az apát exhortatiot, ilyen kor \'olt a l~ulpa, 
majd ki lett osztva a napi munka és benedictio-val sz~tnsz:utt.:k.'' 
(U. o il. l.) 



Szt. Ferenc egyszer Leó testvérrel oly kolostorban tartózkodott, 
hol nem volt könyvOk, melyböl a zsolozsmát elolvashatták volna. Azért 
is, mikoron az éjféli könyörl{és órája elérkezett, Szt. Ferenc fgy 
szólt Leó testvérhez: Drágalátosom, nincs breviáriumu1 k, mely
böl a vecsernyét végezhetnök, de hogy az időt mégis lsten dictJé
retével töltsük, én majd ell~mondok valamit, te pedig úgy feleJ
~etsz arra, amint utasitalak ... • (C. IX. 27. 1.) Igy ,.breviáriumoz· 
tak" sok könnyhullatással és lelki vigasztalással egészen napkel
téig. - jellemző a1. is, amit Eccleston az angol testvérekről 
jegyzett föl. A rendkivüli öröm néha még a templomban is any
nyira elragadta öket, hogy miatta a karimát sem tudták elvégezni. 
(Lásd: Jörgensen i. m. 227. 1.) 

Azonban helytelenül ftélne az, aki az elmondottakból azt klS
vetkeztetné, hogy Szt. Ferenc előtt az officium divinum s annak 
megfelelő közös végzése nem lett volna fontos. Egy levele maradt 
ránk, melyben így fr a generális káptalanhoz s az összes testvérekhez • 
• Azért mindenre kérem, amint csak képes vagyok, a miniszter 
generálist, az én uramat, hogy sértetlenül tarlassa meg mindenki
vel a Regulát és hogy a papok lsten előtt buzgón mondják el a 
uolozsmát, nem a hang dallamosságára figyelve, hanem az elmé
nek összhangzatosságára, hogy a hang az elmév«!l egyezzék, az 
elme pedig Istennel, hogy az elme tisztaságával tetS2hessenek 
Istennek, nem pedig hogy a hang pajkosságával a nép füleit csik
landozz\k." (Takács i. m, 134-5. J.) Mintha csak Sz t. Benedeket 
hallanók, kinek liturgikus programmja szinlén ez voll: ur mens 
nostra concordet voci nostrae. (Szent Benedek Regulája. c. XIII.) 

E szavakból láthatjuk, hogy mennyire szivén viselte Szent 
Ferenc a közösen végzett zsolozsmát; azonban ez nem gátolhatta 
meg öt abban, hogy ki ne mozditsa a liturgikus imát abból az 
eiCJöségéből és föségéböl, amely ben a megelözö szerzetes ren
deknél volt. Ezáltal Szent ferenc az ima, a kontempláció mellé 
fölemelte :tz aktív, apostoli életet, mint avval egyenran~út, sőt 

bizonyos mértékben elöbbrevalót s igy utat nyitott a szerzetes
ségnek a nagyobb mérvű külsö munkásságra. Ebben van Szt. 
ferenc liturgikus újításának szerzetesség történeti nagy jelentösége. 
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s_ Az első lelkigyakorlatok_ 
Szt. Ferenc - mint mondluk - kihozta a szerzelességet 

·abból a szenl magányból és visszavonultsághól, amelyben az On
meiszentelés és lstendicsőítés magasztos munkáját végezte s be
állítolla az apostoli élet lázas tevékeny munkakörébe. Bár a Jé
lek-remete a test-testvér cellában állandó imádlágban és elmélke
désben él. mégis tap~sztalnia kell, hogy a kóbor apostoli élet ki· 
Itifárasztja és ellankasztja égfelé szárnyalá~ában. Ezért látjuk, hogy 
Sd. Ferenc és jó testvérei időnként megszakitják apostoli útjukat, 
s az erdők mélyén, hegyek barlangjaiban csendes imába merülve 
az isteni kegye!em friss forrásvizéból igyekeznek fölüdíteni tikkadt 
lelküket. Igy mindenUtl, amerre Fennc járt, aposrolkodolt, olt ta
látjuk azokat a kis remetesé~eket is, ahová a11nyira szerelett időn
kint visszavonulni. ,.Assisi mt:llett Carcerix, San Urbano Narni 
mellett. Rieti me! lett Fonte Col um bo, Bord o San St·polcro mellett 
Monte Casale, Cortona mellett Celle, Nittiano mtllett le Coste, 
Chiusi mellett Sartea no, Casentino völgyében La Verna ... • (jör
gensen i. m. 71. 1.) tanuskodnak a kisebb testvérek imádságos 
áhilatáról. 

S •k bájos legendát őrtölt meg a Fioretti a remeteségben 
töltött kedves napokról. A legszebbek egyike az, amelyik elbe
széli, hogy miként bőjtölt Szt. ferenc nl!gyven nap és negyven 
éjjel a perug·iai tó egyik szigetén, mikor egész tápláléka csak fél
kenyérböJ állt. "Minthogy hiába keresett hajlékot. - monctja a 
legenda - melyben meghúzódhatott volna, egy a bokroknak és 
cserjéknek buvóhely - vagy gunyhószerü öszefonódásából kdet
kezett, sűrú bozótha vonult s abb.m imádkozott és elmélkedett a 
mennyei dolgokról. Itt maradt az egész nagyböjtt-en a nélkül, 
hogy ivott s félkenyéren kívül egyebet evett volna. • (C VII. i. m. 
20. 1,) - Egy ily szent magányban annyira megragadta a remele 
élet szépsége, hogy komolyan kételkedni kezdell hivatásában. 
,. •.• Törte a fejét és kétségesked':!lt, - beszéli el a fioretti- vaj
jon rnit kelljen tennie: imádságnak éljen -e c~ upán vagy némely
kor prédikáljon is s égett a vágytól, hngy e tekintetben megtud
ja lsten akaratát." Ezért elküldte Masszeuszt Klára szórorhoz és 
fráier Szilveszterhez, hogy tudakolj':ik meg, vajjon mit akar az 
ISten. A visszatérő testvért térdenállva hal'gatta, ki Igy szól: 
"Krisztus S, ilve~zler fráterrtt>k is, Klára szórornak is és tir..;női· 
nek is tudtára adta és kinyi'atkoztatta akaratát, hogy a világba 
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indulj pr~dikélni, mert nemcsak onmag4dért, hanem • máso" 
OdvOsségéért vélasztolt ki ·téged. - Szént Perene e feleleJ~I 
tisztán látta jézus Krisztus szándékát, azért nagy buzgós6gg4l 
felegyenesedett s mondé: MenjUnk lsten nevében l" (C. XVI. i. 
m. 40-t. 1.) 

Jóllehet a remeteélet kisértéseit már legyOzte s teljesen tu
databan voit apostoli hivatásának, a szent magány csendes szfm
lél0déséti51 mtsgsem tudott egészen elszakadni. Az édes ÜdvözflO 
példája lebegett ebben is szeme elOtt, aki bár azért jött, hogy 
predikáljon (Má,rk t, 38.), mégis gyakran visszavonult egy-egy 
puszta htlyre vagy valaanely hegyre imádko1ni. (Márk 6, 32.; 
Máté 14, 23.) Nagy szUkségét is érezték a testvérek ennek a ma
f!ányba vonulásnak, mivel a világban való vándorlásnélk megvolt 
az a veszélye, hogy - mint Szt. Ferenc szokta mondani - a 
lélek lábai beporozódnak. (V. ö. Jörgf·nsen i. m. 334. 1.) Ezért 
Szt Ferenc mindig ö r U It annak, ha testvérei az apostoli mun~ át 
kis idöre megszakitva remeteségbe vonultak; sOt kUiön kis Regu
lát i·: írt .,A remeteségben való szerzetesi tartózkodásrtl." 

A remeteségben - frja e nabályzatban - legfeljebb né
gyen legyt:nek eg)Utt. ,.Kettö kölUIUk képviselje az édesanyát, 
akiknek legyen két gyermekük, vagy legalább is egy." Az anyák 
"kövessék Márla életét, a másik kettöMária Magdolnáét." Akik Má
ria szerepében élnek ,.igyekezzenek megtartani a csendet, vala
mint mondják el az imaórákat és keljenek fel a matutinumra; 
mindenek ft\ Jött, keressék lsten országát és az O igazságát." (Luk. 
12, 31.) ,.S azok a testvérek, akik az édesanya szen·pét töltik be, 
törekedjenek távol maradni minden személytOl és saját örük en
gedelmessége alatt tartóztassák távol fiaikat minden személytOI, 
hogy senki ne beszélhessen velük. S e gyermekek ne beszéljenek 
más személyei, mint csak édesanyjukkal és OrUkkel, mid~n Oket 
meglátogatja lsten áldásával." A gyermekek, amikor jólesik nekik, 
kérhetnek édesanyJuktól ,.szegény gyermekek módjára, Isten sze
refméért, alamizsnát." - "A gyermekei< pedig néha vegyék fel 
az édesanyák szerepét, amint alkalmasint bi7onyos idöre nekik 
úgy tetszik. És Ok is szargalmasan és pontol!an iparkodjanak be· 
tartani az előbb mondottakat." (Takács i. m. 99-100. 1.) 

Mi ebben a ki~ Regulában az első lelkigyakorlatos szabály
zatot látjuk. A1. elsöt, mert azelötl ilyen nem volt s nem is lett 
volna rá szükség, mivel a szerzetesek ál!andó magányban, lelki
gyakorlalban éltek. Azért mondja Szt. Ferenc is e szabályzat el~ö 
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pontjában: "Azok, akik szerzetesek módjára remeteségben akarnak 
élni ... ", mert szerzetesnek lenni s világtól elkülönült életet élni 
egyet jelentett. Hogy pedig e szabcity lelkigyakorlatozóknak készOlt 
s nem állandóan remeteségben élő testvéreknek, az Szt. Ferenc 
életéből egészen bizonyos. Tudjuk ugyanis, hogy többször töltötte 
be mind az anya, mind a gyermek tisztjét. ,.Dico tibi, fili mi, 
sicut ma ter," ir ja Leóne testvérnek. kivel sokszor tartózkodott a 
remeteségben. S Celanói Ta mb Illésről igy fr: "Frater Helias ... 
quem loco matris elegera t sibi (Franciscus)." (jörgensen L m. 
349-50. 1.) Márpedig Szt. Ferencről ugyancsak biztosan tudjuk, 
hogy föhiva·ásának az apostols~got tekinrette s élte végéig apos
tolkodott is. ·- És valóban, ebben a kis szabályzatban minden 
megvan, ami a lelkigyakorlat fogalmához tartozik; visszavonulás 
a ktilsö munkától és n emberektől, csend-hallgatás, imádság s 
elmélkEdés az lsten országiról s az 6 igazságáról, Vagyis mint 
igen szépen mondja Szt. Ferenc, éljék Mária életét csendes szem
lélödésben Olve az Úr lábánál. - Szt. Ferencet tehát méltán tisz
teljük, mint a mai értelemben vett lelkigyakorlatozás kezdeménye
zöjét. 

III. Rendalapításának hatása. 

Sz t. Ferenc szerzetességtörténeti jelenh~sége ug) anaz, mint 
Szt. Benedeké. Amint a bencés Regula hétszáz éven át irányitója 
volt a szerzetességnek, úgy Szt. Ferenc rendalapitása is már 
hétszáz év óta tipusa minden újabb szerzetesi alakulatnak. 3 Az 
újabb rendek, illetve társul;~tok mind szakltanak a monasztikus 
életfelfogással s az ö nyomába szegődnek. A kontempláció mellé 
mint egyenrangót előléptetik az aktivitást. Ferenctől eltérést ebben 
legfeljebb Cj:ak annyiban mutatnak, hogy mig ö általában a lel
kek fidvét célzó munl<át írta elő, addig az új alapítások nagy 
specializálódást mutatnak a munkakört illetöleg. A szegénység
ben is sokat tanulnak a Poverellótól; ha radikális fölfogasát nem 
is követik egészen, de a nagy birtokot ök is akadálynak tekintik 
s tiltjak. Az újabb alakuL:ttok mind a városokban kel~lkeznek s 
na~y mozgékonyságra törekszenek. A ktilsö mun!<ára való tekintet-

a"Minden utánna létesült rend b6ven merített az ó szelleméböl, min
den hitbúzgalmi élet az ö örökségén gazdagodott azóta." (Bangha 8(>Ja: 
Assisi Szentje. :\lagyar Kuitúra. 1926, okt 4~2. 1.) 



tel a közös hrimával teljesen felhagynak s böjtOt vagy Onsanyar .. 
gatást e2yáltalán nem irnak elli. jellemzi öket még a Szentsz~kkel 
szemben való nagy alárendeltség s az E~yhb Ogyeiért égő buz
galom, amiben szintén Szt. Ferenc nyomdokain haladnak. 

Hogy azonban állitásainkkal ne csak nagy általánosságban 
moz<,gjunk, azért röviden mtRpróbáljuk bemutatni ezt a hatást 
fökép Szt. Domonkos és Szt. Ignác alapitásában. Azért választot· 
tuk e két szent alapftót, mert az előbbi, mint Sd. Ferenc konársa 
s korának Szt. Ferenc után legnagyobb rendalapitója, az utóbbi 
pedi~ mint az újkor legnagyobb s lege~yéniho társulatának me~ alko· 
tója, lega:kalmasabbak arra, hogy rajtuk keresztül szemiéijük az új 
szerzetesi típu.; hatását s Igy Szr. Ferenc rendalapitásának jelen· 
töségét. 

Szt. Domonkos rendalapításának kezdetén a r~gi hagyomá
nyokhoz híven a monasztiki:Js életberendezkedést követte. Igy pl. 
rendjének megengedte, hogy birtokai legyenek; testvéreinek múködé
sét egy helyhez, a prouille-i kolostorhoz, illetve egy egyházmegye hez, 
a touleuseihez kntötle. Azonban mindebben hirtelen, ugrásszerü válto
zás aliott be, amikor megismerkedett Szt. Ferenccel s rendjével. Sz t. 
Domonkos azonnal fölismerte a helyhezkötöttség feloldásának nagy 
előnyét sa kisebb testvérek vándorapostolsága n)'omában föl6jult val
lásos buzgóságot. Azért mikor Rómából- ahol a Poverelioval megis
merkedett - visszatért övéihez, ö is szétkUid:e testvéreit a világba 
prédikálni. A prouille-i testvérekre ez valósággal villámcsapásként 
hatott, mivel minden elökészités nélkül történt. "Teljesen várat
lanul érie öket az az elhatározás, mely nemcsak megszokott ott
honukból szaltitotta ki, hanem egészen új fPtadatok elé állitotta 
öket." ( Hatany i, Anima Franciscana. 98. 1.) Igy tehát a stabilitas 
loci megszüntetése s a vandorapostolság életbeléptetése Szt. Do
IJ!Onkos rendjében ferences hata&ra történt. 

Ennél azonban sokkal szembetünöbb Szt. Ferenc hatá&a Szt. 
Domunkosra a szegénység értelmezéséhen. Szt. Domonkos ugyanis 
a ré~i rendek nyomán csak az e!:(yéni szegénységet ismerte, míg 
a közösség számára nemcsak állandó jövedelmet, hanem fekvösé
geket is megengedett. Még e~y 1218-ban kelt pápai bullában is 
találkozunk a rend birtokaira vonatkozó rendelettel. - A sze
génység ily felfogásában is egész hirtelen, minden előzménynél
küli változás állt be az 1220-i bolognai káptalanon. (l!z év tava
szán ismerkedett meg Szt. Domonkos Szt. Ferenccel) Ekkor 
ugyanis a rend teljesen magáévá tette a szentferenci szegénysé-

Mal!yar L'm hria. 19J l. lll. ll 
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get, mi által igazi koldúh~ renddé lett. - A szegénység radikilis 
fölfogá~a. a stabilitas loci megszüntetése s a vándorapostolkodás 
azok a fővonAsok, melyek teljes bizonyossággal az Assisi Pátri
árka hatása alatt alakultak ki a dominikánus rendben.• 

A XVl. században a szerzetesség fejlődésének új fázisához 
ér. Egymás után alakulnak me~ a szerzetes társulatok, az úgy
nevezett clerici regulares, szabályozott papok. Mint nevük is mu
tatja, allapotukban igen elhajolnak a hagyományos értelemben 
vett szerzetességttil s mintegy átmenetet képeznek a vil3gi pap
ság felé. Azonban a szerzetessé~nek ez a vállozata jóllehet sok 
egyéni vonást tud felmutatni, mégsem annyira új es tipikus, hogy 
a mt>2etözö rendekböJ s kOlönösen a ferencrendből, legalább is 
fövoni.;aiban le ne tudnők vezetni. Ezek kOzül a társulatok 
közül, mint említettUk, kOlönösen csak Szt. Ignác alapításával 
szándékunk foglalkowi, mint a kor legnagyobb s legegyénibb 
szerzetével. Ha a ferences hatá:-;t ennél kimutattuk, úgy azt bát
ran ál'í hatjuk m:ir a többi alapításról is. Termé~zetesen nem ~on
dalunk itt szolgai hatásra vagy utánzásra, csupán azt akarjuk ki
mutatni, hogy a 8Zerzetességnek ez az alakulala nem merőhen 

új, hanem a szentferenci gondolat tovaf!!jlesztése a kor viszonya
ihoz alakítva. 

Mindjárt Szt. Ignác célkilűzése s Szt. Ferenc alat"~elve kö
zött nagy hasonlóiágot látunk. "A Társaság feladata - olvassuk 
a Jézus-társaság kon~titúcinjában - nemcsak kinek- kinek saját 
lelke üdvének és tökele ességének élni az isteni kegyelemmel, ha
nem ugyanazzal ft:lebarátaink Udvén és tllkéletesed~sén is teljes oda
adással fár:idowi." (jatJionkay i. m ll. k. 382. 1.) Minthac~ak a" non 
soli sibi vivere, sed et aliis prof1cere" szentferenci elv más szövege
zését o:vasnók. Céljuk elérósére majdnem ugyanazon eszközöket 
használják, mint a ferencesek: prédikálnak, gyóntat nal,, bel- és 
külföldi missziókat tartanak. Új az ifjúság hivatásos nevelése sa 
lelkigyakorlatok tartása világiak s?.ámára. Azonban ezt is úgy te
kinthetjük, mint a Szt. Ferenctől a szerzetesi munkakörbe fölvett 
aktí Jitá:;n tk o:;z~le:i !bb körű kifejtését. 

Nagy mértékben magáévá teszi Szt. Ignác Poverelio eszmé
jét a szegénységben is. Egész határozottsággal kimondja konsli-

4 A franciskánus mozgalom hatását Sz t. Domonkosra kimerítóen tár
gyalja Balanyi: Szt. 1-'t•renc és Szt. Domonkos cím ü dolgozatában, mely: 
Anima Franciscana múben található, Állításainkat innét vettük. 



túciójAban, hogy .A professus-házak nem birhatnak állandó be
vételekkel, hanem tagjaiknak alamizsnából kell élniök. • (U. o. 
393. 1.) Ez alól csupán a kollé2iumokat veszi ki, melyeknek Je
het birtokuk vagy biztos jOvedelmllk, mégpedi~( nem elsősorban 
világi gyermekek oktatása és nevelése vé~ett, hanem a Társaság 
tanuló rendtagjainak szükséglete miatt. • (U. o. 374. J.) Szem pon· 
tunkból igen érdekes a konstilúciónak az az elöirAsa, mely sze
rint "a Társaság tagjai a misékért vagy más lelki müködésükért 
ellenszolgáltatásként pénzt nem fogadhatnak el." (U. o.) A fölvé
telre j::!lentkezö ifjúhoz a többek közölt ezt a kérdést kelJ intézni: 
"Ké8z·e ön, ha a szUkség úgy kivánná, kenyerét jézus Krisztus 
szeretekért ajtóról ajtóra koldúlva keresni?" (Karcsú Arzén i. m. 
lll. k. 191. 1.) S hogy az ifjú szerzetes erre való készségét be is 
hizonyítsa, elöirja Szt. Ignác az új szerzeteseknt:k az eRyhavi 
vándorutat .,pénz nélkül s kéregetve, hogy megszakják a halás, 
étkezés kényelmetlenségeit és nem az emberi eszközök be, hanem 
csak Istenbe vetni bizalmuk:·ll. • (Jablonkay i. m. 384. 1.) A Társa
ság mindenegyes tagjának köteles~ége utiköltség nélkül is teljesí
teni a pápai küldetéseket. (U o. 393. 1.) - Szinte szembeszOkO 
ro indebben lsten szegénykéjének a hatása; hiába is akarná valaki 
ezt elvitatni, eldisputálni nem lehet. 

Szt. Ferencnek a Szentszék iránti mély hódolatát s alázatos 
engedelmességét látjuk kivirá~ozva a jézus-társaság professzus 
tagjainak negyedik fogadalmában, melyben kötelezik magukat, 
hogy ellenmondás és vonakodás nélkül mindenüvé elmennek. 
ahová a páp1 kUldi öket.~ - Mig Szt. Ferenc a kUlsö munkára 

~ Szeráfi At~·ánk megjelent Ill. Ince pápa előtt s rendjének jóvá
hagyását kérte, holott ezt nem kellet volna tennie, mert addig rendet 
(szerzetet) pápai jóváhagyás nélkül is lehetett alapítani. Igy más nem kény
szerítbette ót erre a nagyjelentóségű lépésre, mint az okos s alázatos szent
nek lsten Egyháza, a szerelett üdvözítő helyettese iránt érzett mélységes 
tisztt>lete. Ez az újszerű lélek késztette, hogy magának a pápának a kezébe 
tegye le az engedelmesség fogadalmát Sót követőit is hasonlóra kötelezte : 
.,Ferenc testvér e n g c d e lm ess é g e t és tisztelettot ígér Honóriusz 
pápa úrnak és törvényes utódainak, úgyszintén a Római Egyháznak. S a 
többi atyafiak kötelessége Ferenc testvérnek és az ó utódainak engedel
meskedni." (lll. Regula. Takács i. m. S2. 1. - Az 1-só Regulában pedig ezt 
találjuk: ,,Ferenc testvér s mindaz, aki e szerzetnek feje lesz, ígérjen en
gedelmessi>get és tisztt>letet Ince pápa úrnak és az ó utódainak." I. m. 46. 
l) De ez1.el nem elégedett mt.>g! Hanem teljesen új módot talált ki, melJ~·et 
rendjét iirokre az Egyház kebelében való megmaradásra, a Szentszéknek föl
tétlen kijáró s megadandó engt•delmességre akarta kényszeríteni. "Az en-



való tekintettel rendjének a legrövidebb z~oiGzsmát írja elő a kó
rus megtartásával, :addig Szt. Ignác ugyannon okból már a kö
zös karimát is megszünteti. Mfg Szt. Ferenc a böjtben lénye
~es enyhitéseket tesz s a szigorú önsanyargatási eltiltja, addig 
"Szt. Ignác nem ir elö a szerzetben semmiféle, sem kOzös sem 
magánvezekléseket vagy testi sanyargaláf:o~at.• (U. o. 403. 1.) A 
kormányzatban Szt. Ignác is a központiságot választotta, mint 
Sz t. Ferenc. Az ö kolostorai is na~yon természdc!\en a városok· 
ban épülnek s tagjaiban ugyanazt a mozgékonyságot igyehszik 
kinevelni, amire már Szt. Ferenc is törekedett. 

* * * 
Az eszme, meiy 700 éve immár, hogy Szt. Ferenc lelkébtn 

kigyúlt, az idők távlatéin át mit sem homályosult: ma is mint égö 
és világító szövétnek áll a szerzetesrendt k előtt s hatása a jövö 
alakulásokra beláthatatlan: tüze nem hamvadt: ma épúgy vonz 
és emel, békít és szelfdit, akár a Poverelio életében. A POkaktól 
megállapitott hasonlósá~ kora és korunk közt a Jegfőbb bizonyí
ték, hogy a ma kínos problémáit is Ö van hivatva megoldani és 
ha erre rendje nem képes, ennek az okát csakis az eredeti elgon
dolástól való elhajlásban kell keresnünk. Minél jobban visszaté
rünk s mélyebben merülünk el a 700 éves anima franciscana tűz

tengerében s minél tiihbet meritünk belőle. annál modernebbek 
és korszerfibbek leszünk. C~akis ennek a Jéleknek bennOnk való 
kitüzesedése és újra élése által teljesOlhet szentéletfi püspökünk• 
nek, a nagy Prohászkának jóslata: a jövő század papja a fran
ciskánus! 

Fr. Krizoaztom. 

gede/messég erejénél meghagyom a mi11isztereknek, hogy kérjenek a pápa 
úrtól egyet a római Anyaszentegyház bíborosai közül, aki ltormányzójl!l, 
védője és javítójB legyen e szerzetnek, bogy mind~nkor alattvalói és alá
veteffjei legyünk az llnyaszenfegyháznak ... •· (III. Regula. Takács i. m. 92. 
l.) Ezt a Végrendeletéhen is így jPIIPmzi: ,.aki ura. védője és javítója az 
egész szerzetnek." (U o. Hli. l.i Mintho~y pedig a hiboros ura volt a rend
nek, azért tP.ljes joghatósággal rendelkezett a tagok fölött (fgy ez a jog
hatóság jóval nagyohh volt akkor, mint ma). - Ki ne látná ebböl az egy
két mondatból is, hogy a kesóhhi szerzetest>knél, társaságoknál stb. a ta
KOknak az l'~gyházhoz való különös ragasl.kodasuk, kapesolódásuk tmost 
már minden rendnek sth. van bíboros-vetlöje !), me1y esetleg kültin fogada· 
lomban is juthat plasztikusabb kif~jezésrt>, 1Jl'DI ill új nolog. h&llf>DI már az 
új szerzetesi tipost megteremtő egyszeríí, de mélyst>gesen klltolikus Fe
rencnek a lelkéból fakadt s forrásozó evantéliumi gondolat: ,.aki titeket 
hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg!" !Luk. tO. 16.) 



A hármas út 
v. másként 

A szeretet tüze. 
S. Bonav•ntara•: Op. Omn. VIII. pa •• 1-18. 

(Otödik, befejazó közlemény.) 

III. Fejezet. 
A szemlélödésröl, amelyben az igazi böl

cseséget r.negszerezzűk. 

6. l A lelki elihaladásnak •'• kileacloká 
megkülönböztetése. 

9. Fontold meg, holly me~~zentUiés folyamatát a három 
szentsé~i állapotnak megfelelően a háromszoros három kUiönbö
zöség szerint is feloszthatjuk. A bünbeeses után ugyanis három 
dolog szükséges az embernek : a kest-rű bánat, a hálás lelkület 
és a hasonlóság. Ha az ember bűnbe nem esett volna, elegendő 
lett volna a hálás lelkület és ha.,onlóság is; a hála a nyert ke· 
tvelmekért, a h:tsonlós~~ az igazságért. Most azonban orvoslás 
végett szükséges a keserű b:'lnat is. A rűnt ugyanis csak az ön
megsemmisülö bánat törli el. 

A keserű bánatban mérlegcljük a bűneinkböJ kifolyó Eok 
bajt, megemlékezUnk Krisztus gyötrelmes szorongatásairól és fe
lebarátaink sokféle nyavalyájára orvosiast kérünk. 

A hálás lelkület: a teremtésünkből kifolyó jótéteményeken 
való csodálkozást, a bűn kiengeszteléRe miatt az érdemek meg
se;nmisUiését és a pokol torkábt~l való kiszélbadításunk midtt a 
hálaadbt fgglalja ma~ában. A tettmtéF: lsten képmására történt, 
a megváltás: Krisztus vére árán, és a pokolból-kiragadAs: a 
menny magasságáig emelte az embert. 

A hasonlósá~ban az igazságot kutató tekintet irAnyuJjon a 
magasabb dolgokra, a szeretet áradjon szét a kivül levökre; és 
legyen meg a belső dolgokra vonatkozó férfias cselekvésmód. 
Igy emel m ·1gad fölé az igazságot kutató tekintet, az isteni dol-
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gokat szemlélö érlelem, a mindenséget viz~gáló tudomány és az 
értelmi itéletekről lemondásra késztető élö hit. (ll. Kor. 10, 5.) 
- Hasonlóképen a kívül levökre a szeretet érzelmével történő 
kiáradás akkor Jesz meg, ha kívánjuk a mennyei gyönyörösége
ket: ez a bl}lcseség; akkor, ha magunkhoz öleljük az eB'Zes lé
nyc!ket: ez pedig a baráts1g; és végül akkor, t.a megvetjük a testi 
gyönyöröket: s ez a mértékletesseg. 

Meg kf'll szerezned végül magadban a ftsrfias cselekvésmó
dot azáltal, hogy serényell keresed a nPhtsz dolgokat, nagylelküen 
gyakorlod a dicséreleseket és alázatosan a m~gvetett dol~okat 

választod. 
10. \ keserű b.1natnak, amelyben önmHga miatt bánkódik 

a léle!<, fájditommal teljesnek kell lennie: a bün miJtt reád, 
Krisztu.;ra és feleb.mitodra nehezedő sok baj miatt - A Krisz
tussal egyUttén.és tisz!eletleljes félelemmel t()l!sön el a mé!! most 
ismeretlen. de 87. időt. napot s órát frkintve t-iz os ítélet miatt. -
A mindig kész védelme<öidbe: Istenbe, Krisztusba és a szentek 
kötbenjár:1sá!H vetett bizalom tegye hangostoá fe'ebarátod érde
kéhen foháHkodó liönyör ületes irgr:lnn· dat. 

A h~sonlósa~ Attai tnrténö felvilagosulást is IHirorr. elem a!
ko'ja A: elsö igaz.;;:ig szemiéiele: irányuljon a megfoghatatla
nukra, áradjon ki az érthetökre és fogadja megsemmisüléssel a 
hit igaz:;ágait. - A szerctet irányoljon Istenre. áradjon s1ét fe
lebarAtaidra és a világgal szem ben ~egyen tartózkodó. - A fér
fbs cse 1ekvés legyen kész a tanácsok teljesitésére, táruljon ki a 
közölhetökre és a m.,gv~tett do'gokat illetöleg semmisüljön meg 
önmaga t>II'HI. 

A h t l ás l.!lkül.:t tökéletességében szintén három lelki meg
nyilvánulás van: a jótétemér.yek hasznosságának a megfontolásá
ból dalra késztö éberség, a nyert javak értékének me~fontolilsa

kor az ujjongásig örvendezö vidámság és az adomán)'ozó böke
zfisége miatl ö:eté~re·sietö jóakarat. 

7. l Azlsteal dolgok kettös szem161ete. 

ll. jegyezd meg, hogy az i~azságot kutató tekintetnek a 
felfoghatatlanokra kell irányu 1nia. Ilyen pedig elsősorban a Szent
háromsá2 titka. Ezt kell tehát szemtél: Unk, mégpedig kétféleké
pen, az állitás és a tagadás útján. Az ell'lbbiröt Szent Agoston 
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(De Trin. L. V. s köv. könyvek.), az utóbbiról ál-Dénes beszél 
(Mystica Theolng. l. 2. §.-tól végig.) 

Az állitás által megértjük, hogy az Istenben egyes tulajdon
ságok köznsek, némelyek sajállagosak, mások pccig tulajdoni ot
ta~c. Ez utóbbiak a két előbbi közt foglalnak helyet. Vedd észre 
tehát és szem l éld, - ha tudod- az lstenben a közöstulaidonságo
kat és lásd, hogy ö az első lényeg, a tökéletes természet és a 
boldog élet; ezeknek sz0kségs7.erfi következményei vannak. -
Nézd továbbá s lásd, - ha ugyan képes vagy erre - hogy ő a 
folyton jelenben éiO örökkévalóság, a mind. nt betöltő egyszerfi
ség és a ru indeneket mozgató nyugalom; ezeknek is vannak kö
vetkezményei és természetes kapcsolódása. - Lásd végül, hogy 
az Is•en megkl'\zelithe'etlen f~ny (I. Tim. 6, 16.), változatlan ér
telem és elfoghatatlan bé 1~e Ez nemcsak az egylényegfiséget fe
fejezi ki, hanem a három személy~ is. A fény ugyanis -·· mint 
~zUiö - szUii a ragyogást, s a fény s ragyogás együtt Ieheili a 
me l eget: úgy, hogy a meleg mindketöttöl származik, ámbár nem 
úgy, rnint a gyermek szUiöjétől. Ha t~hát az lsten megközelíthe
tetlen fény, amelyben a ragyogás ~s a melfgség lényeg és sze
mélyiség, akkor az lstenben benfoglaltatik az Atya, a Fiú és 
a S1enllélek; s ez már az is!eni személyek sajátJagos tulajdonsága. 
Az értelem is mint ok létrehozza önmagából :.z igét s kettőjUk
böJ ered a szeretet aj~ndéka. S ez m~nden tökéletes értelemben 
föllelhető Ha tehát az lsten változatlan értelem, világos, hogy az 
isteni lén}'egben bennevan az eli'Ö Ok, az örök Ige, és a tökéle
tes Aj.lndék: s ez szintén az isteni személyek sajátJagos tulajdon
sága. - A btke is többféle kapcsolatot foglal magában. Kapcso· 
lódásra csakis a hasonlók alkalmasélk. Semmi sem lesz azonban 
tclje!;en hasonló a másikhoz, hacsak az egyik a másiktól vagy 
mindkettö e2y harmadiktól nem ered. Az lstenbtn azonban nem 
eredhet mindkettö ugyanolyan módon, épen ezért hogyha Benne 
igazi a béke, szUkséges, hogy meglrgyen az első eredet, a kép· 
más, s mindkettö kapcsolódása. 

12. Vannak továbbá az lstennek tulaJdonitott milyenségei is. 
Ezek ki'lzUI az első: az egység, igazs/ig és a jóság. Az egységet 
az Atyának lulajdoilftjuk, mert ö a1. eredet ''lapja, az igazságot a 
Fiú11ak, mivel ö a képmás, és a jóságot a Szenlléleknek, mely az 
előző kettő kapcsolódásJ. 

A tulajdonitott tulajdonságok második csoportja: a hatalom, 
a bölc!;esé2 és az akarat. A hatalom az Atyáé, mivel ö az első 



ök; a bö!cseség a Fiút illeti, mert 6 az ige, és az akarat a 
Szentléleké, levén O az Ajándék. 

A tulajdonilott tuiajdonsagok ut61sói: a magasság, népség 
és ai édesség. A magasség-egységéből és hatalmából kifol_yólag 
- az Aiya sajátja. Nincs ugyanis magasság, ha az nem kiváló 
és egyetlen hatalom. A szépség a Fiút illeti : igazsága éa bölcse
sége miatt. A bOicseség ugyahis az eszmék sokaságát, az igazság 
pedig az egyenlőségel foglalja magában : mert a "szépség ugyanis 
nem más, mint a számb;!li egyenlőség". Az édesség a Szentlé
leké, mivel ö az akarat és a jóság. Ott, ahol a legfőbb jó kap· 
csolódik az akaraltotl, ott a legnagyobb a szert:let és tuláradó az 
édesség. - Az lstenben tehát félelmeles magasság, csodás szép· 
ség és kívánva- kivánt édesség van. - Ez tehát az állí,ás útján 
való haladás. 

13. A másik út: a tagadás útja, azonban kiválóbb, mert 
amint ál-Dénes mondja: "Az állftások nem mindig helytál
lók, de a tagadhok igazak." Arnbár úgy látszik, mintha a taga· 
dás kevesebbet mondana, mint az állftás, mégis többet fejez ki. 
Ez előre haladás is a tagadás útján történik: úgy azonban, hogy 
a tagddásokban is bizonyos sorrendet követünk: a kisebb tétel
től haladunk a nagyobb felé. IKY lesz legfőbb tételünk : Isten 
nem érzékelhető, hanem érzékfölötti való, el se képzelhető, se 
meg nem érthető, se nem egyszerflen létez~, hanem mindezek 
fölött van. Ekkor az igazságot kutató tekintet - mivel magán
kívül van és az o ;sz~; ter .:mtm ~nye ket elhagyja: a lélek homályába 
néz s magasabbra emelkedik és mélyebben hatol az 1gazság 
mélységeibe. És ez a felemelkedés legkiválóbb módjd. Mégis 
- amint a tökéletesség a felvilágosodást úgy, - hogy e föl
emelkedés tökéletesebb legyen a taRadás az állítást tételezi fel. 
A magasbra törés e módja annyival életrevalóbb. amennyivel 
bensőségesebb a fölfelé ható erö és annál gyOmötcsöz/\bb, minél 
tnbb az érzelem. Ezért fölötte hasznos, ha ez ú'on grakoroljuk 
magun kal. 

14. jegyezd meg, ho~y a tökéletessé~ első útján az lg-azsa
got sóh:~jtozva és imádságainkban kell hivnunk ; ez oz Angyalok 
karának fdel meg. Tovabbá szorgos kulal•hsal és buzgó olvasás
IJan h ,IJgatnunk kell szavára; ez pedig az Arkangyalok karának 
felel meg. HirdetnUnk kell példánkkal es prédikációnkkal és ez a 
Fejedelmességek karának. A tökéletesség másod1k útján at Igaz. 
sághoz kell közelednUnk: ho ná menel<UinUnk s reá bimunk ma-
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gunkat, ez a Hatalmasságok karánakfelel meg. Meg kell ragadnunk 
b~zgalmttnkban ~s a .. verse~g~~:~or.t.~té~be~ az. ··~~zságot; ez pe
dig u ErOsségeknek tulajdonsá~a. kapcsoiódjunk végfil vele 
egybe: önmagunk megvetése és sanyargatása által és ez az Urasá
gok ismérve. - A tökéletesülés harmadik útján áldozattal ts di
csérettel imádnunk kell az Igazságot; ez a Trónok karának felel 
meg. Csodáljuk azután elnogadratásainkban és szemlélódéseink
ben; ez pedig a Kerubok kara; és legvégfil öleljUk át: csókkal 
és szerelemmel és ez a Szeráfok karának a sajátja. 

Vésd szívedbe szargalmasan az elmondottakat, mivel az élet 
patakja csörgedezik beh'510k. 

P. Vllmoa. 



Az ezüsthúrú lant_ 

A barna kámzsás, öreg remete végigsimUotta kezeivel redö
södO arcát és bütykös ujjaival mélyen beleszántott Öbzülö haj• 
fürtjeibe. Ott ült a földön egy fának nekitámaszkodva, amelynek 
törzséről régi Máriaktp mosolygott alá. 

A hatalmas tölgyfák védön borultak a lombkoronájuk alatt 
meghúzódó apró bokrok és virágok fölé, amelyeknek édes illata 
betöltölte az egész erdei tisztást. A fák kvelei fölfogtflk a földről 

beszUremlö pa j •án napsugarakat s csak az nreg remete feje köré 
szöttek arany glóriát. .. 

Csönd honolt az eg~sz erdőben. Mind·.~n figyelt. Figyelt a 
reme: e láb dnál meghúzódó kis vadvirág; figyeltek a fák, bokrok. 
S h1 a játszi szellö meg is lebegtette az apró ág:-:csl{ákat, még 
az is hosszú sóhajtással halt eL min1ha bánnf!, hogy megzavr.rta 
az imádkozó remetét. A vad ~zr.derinda H fa tl'lrzsérc'\1 hajolt vissza, 
mintha nézné, hogy mit imádkozhat a remrie abból az. öregbetűs 
nagy imakönyvböl. Az erdt'i patak is halkabbra fogta má~~.or vi
dám csobogásAt és nesztelenül görge!te tovább az apró kavicso
kat. es a termész.et nagy némasága belekapemlődott a remete 
halk imájába, aki csende~en betűzgette a térdére fektetett kl)nyvet. 

A néma csendet egy váratlan rn<idárfütty szakftotta meg és 
rá feleletül M!zengett az r::rdei kó1us. Sz:\z meg száz apró mad~r 

torkából tört elö a trillázó ének é"' ujjongva szállt fel a magas, 
kék ég felé. És zen~ett a dal és csattogott a madárfült)', Az év
százados fák hclyeslöleg bólintgattak hozzá. 

Az öreg remere abbáhagyta az imát és örö:1~töl csillogó 
szemmel nézett körül s mosolygó arccal hallgatta a százhangú 
madárkórus t. 

Most is éppúgy énekelnek, - mondotta magában - mint 
ezelOtt hatvan éve. 

* * * 
- Vagy melyitek !Jieri mondani, hogy van még egy olyan 

ember a világon, mint Utovanni? l Ihol a kardom, megkilzdök vele. 
- Tedd el azt a fo~piszkálót, hi"z.' ki mondana neked el

lent. Igazad van. Nincs senki, aki hozz;,fogható lenne. 



Az ullathiini lant. 111 

- Igyatok fiúk, - biztatta a kötekedöket Giovanni - aki 
ott Ult az asztal-főn és csillogó szemmel nézte társait. 

Erre a szóra mindnyájan fölkapták serlegUket, amelyben vér· 
vörös olasz bor gyöng~özött és egyszerre kiáltották: 

- Éljen Giovanni, az ifjak lt:gnemesebbikel 
Es vidám Kacagásuk belecsendUlt a sötét éjh;zakába. Lehet

tek vagy t zen az ifjak, akik egy szölölugashan mu'atoztak. 
Éjfél már jóval elmuli, s a csillagok is kapaszkodtak lefelé 

meredek pályájukon. A hoid is mind halványabban szórta az alvó 
városka fölé fehér sugnrait. A városban megszólalt ~gy kakas és 
utána mind több és több ~öszön·ötte az érkt zö hajnalt. 

- F1úk, - kiáltott Giovanni - hajnalodik, meheiUnk. 
Még egy utoli)ó "éljen"-t kiállottak ifjú barátuk tiszteletére 

s awt:m fö hajtották serlegüket. Majd összeölelkezve meginduilak. 
Amerre j1rtak, az útcákról elitint a nénta CSt'nd ~ hangoii kacagá
suk és énekük töltötte be az alvó váro:-kát. Az oreg házak komor 
köf J la i tompán verték vissza hangos ének !iket. 

Dalold el nekUnk Roland lovag dalát! - bi2.tatták az ifjak 
Giovannit. 

És ujjai végig szaladtak lantjának ezUst húrjain & azután 
messz~cs.engö hangon énekelni kezdte: 

- A pogányság fölernelle Krisztus ellen ft-jét ... 
És hangja mint a harsanaszó zengett végig a szUrke köhá

zak között, mintha csatára hfvná az alvó embt·rt'~et Krisztus el
lenségei, a szaracénok ellen. Mikor pedig Rota' d !o~ag csatájá· 
ról énekelt, mint a csatakiáltás, a kardsuhog(ls és a kapják zú· 
gása tört elö a hangja. S uután mintha zokog• a, hogy haldoklik 
a nagy hös. A aal végét már kórusba énekeltek : 

Rontsd hát a pogányt. 
Rontsd hát a pogányt. 
A vére Krisztusértl 

És mentek tovább útcáról-útcára. 
Már hajnalodott a keleti égbolton. A rózs, pi r hosszú sáv

ban öntötte el az ég alját, s mar csak egy· k... •negkésett esil
Jag hunyorgalla fénylö szemét a nap világ08\'oa " elölt. A rózsa
szlufi fl!llegeket enyhe reggeli szél lolog,a, '" ,., a nap sugarai 
elöl, 110gy semmi sem gátolja öket abban, hog' nemsokára ara
nyos fényözönbe borflsák az e~ész tájat. 

Oiovanui ott állott társaival egy köház m~i!etl. Társai egyre 

.nógatták: 
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- Énekelj már neki ! Ilyen lovag lennél l 
Bizony, ha én tlgy tudnék énekelni, mint te, - toldotta a 

szót egy másik - minden éjjel itt énrkelnék az ablak~ alatt. 
Giovanni nekitámaszkodott a falnak és lantját a s1 ivéhez 

szorította. Úgy érezte, hogy társainak igazuk van. És miért ne 
énekelne? Hirtelen elhatározással játszani krzdett. Elös:rör csak 
alig érintették ujjai a htlrokat s mint valami távoli :~enes:ró, oly 
lágyan s-zálltak a hangok. Majd baljával megsz01f•otta a lantját és 
ujjai gyors ütemben szaladtak végig az ezüst htlrokon. S Gio-
vanniból elötnrt az ének .. . 

És Giovanni dalolt .. . 
Egyszerre csak megnyilt eg~ ablak s a keskeny r~sen egy 

f-:slö rózsabimbó hulloU a lantra. 
Giovanninak, ahogy meglátta a virágot, egyszerre elakadt a 

szava és a szivén hirtelen nagy mele~stg ömlött el. Csak állt ott 
egy darabig megbOvölten s egyre nézte a pirosló r()zsát. Azután 
maga sem tudta, hogy miért, megindult. Elös1ör támolyogva t~tt 

egy· két lépést, majd mind gyorsabban ment. 
Társai bámulva néztek utána. De ö nem törödölt veloic, ha

nem csak egyre a rózsát nézte és ment . . • Vitte a szokatlanul 
nagy boldogság, amely oly hirtelen tírrá lett sdvén. jól esett 
neki, hogy sietésében megcsapja arcát az enyhe szellő, Az erdö 
felől jött mad.~rdal pedig csak fokozta szive nagy boldogságát és 
egyre ment ... futott ..• 

Már beért az erdöbe, ahol Odvözlö trillázással fogadta a 
a százhangil erdei kar. És ahogy körOinézett a reggeli harmattól 
csillogó bokrokon, az apró, :wkszlnü erdei virágokon, tlgy érezte, 
hogy mind csak reá mosolyog, mind csak öt Odvözli; öt, aki 
keblén a rózsával \lly megillasultan s örömtől csillogó szemmel 
bolyongott köztOk, 

Az egyik bokorról hirtelen egy száz-színben pompázó tarka 
szárnyll lepke libbent fel előtte. Hirtelen utána kapott. Megfogta. 
S dhogy ezzel a szinte öntudatlan mozdulattal fölemeile a fejét, 
a szeme megakadt egy nreg fán.1k a tl>azsére fOgJ:!eszteU Mária
képen. Me~lepetésében önkéntelenül is elengedre a lepkét, amely 
néhényszor körüllebegte a képet, mintha tudná, hogy neki kö
szönheti SZibad~ágát. Azután elszállt. 

Giovannit mintha me~büvOite volna a képröl lemosolygó 
szelid szampir, csak állt mozdulatlanu: és egyre nézte a gyermek 
j~zu-;t tartó Mbia ny~jas ahkjH. 
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S az a két csendesen mosolygó szempár tekintete, mintha a 
szive mélyéig hatolt volna. És Giovanni érezte, hogy lelkében 
nagy harcok dúlnak. Mert hisz' a boldogséa, amelyet 6 kergetett, 
csak olyan, mint az a lepke, amelyet az előbb engedett el. Csak 
addig szép, amig me~ nem fogtuk. Mertha csak hozzáérUnk is, a 
bimpora rajtamarad az ujjunkon, s a lepke szárnya már nem ra
gyog, már nem pompbik többé. Eddig ö is ilyen lepkét kerge
tett. Már meg is fogta. Eleressze ezt is, mint azt a másikat? ... 
Mit csináljon tehát? 

S a jóságos szempir csak mosolygott, mintha biztatná: en
gedd el a lepkét és én megmutatom neked az igazi boldogságott 
mely a lelkedben van. Amely sohasem veszti el himporát, sOt 
minél többször fogod a kezedbe, annál vonzóbb, annál csillogöbb 
lesz. 

És Giovanni úgy érezte, hogy nem tud ellentmondani annak 
a szívébe nézO szemnek. Eddig is tisztelte Szfiz Máriát, de ily 
megkapóan soha semmiféle képről sem nézett reá az Istenanya. 
Most meg egyszerre mintha hivogatná, hogy jöjj, légy az én lo· 
vagom. fehér palástot adok reád piros kereszttel s kardot kötök 
az oldaladra. 

És Giovanni megindult. Úgy tetszeit neki, mintha nem is a 
földön járna, hanem rózsaszínQ felhöl~pcsön menne fölfe.Jé. És a 
felhölépcsO végén már nem a festett kép mosolyog, hanem maga 
a Szfiz áll ott mosotyogva, és két karját nyujtja feléje Giovanni 
pedig futott fölfelé a lépcsOn . . . A rózsát, melyet még mindig a 
keblén szorongatott, hirtelen elhatározással odaliizte a képhez. 
Majd féliérdre ereszkedett és úgy imádkozott a Szeplötelenhez: 

- Egek királyné asszonya, Te tisztadgos Istenanya. Te a 
gyöngék hatalma és a hatalmasok gyöngédsége. Ime, magamra 
öltöm palástodat s Inikötöm kardodat. Légy segitségemre l 

És a Szfiz mosolygott, s vele mcsolygott minden. 
Giovanni is mosolygott. FölveHe lantját és jétszani kezdett. 

Aztán énekelt is hozzá. 
Hangjára minden fölfigyelt. Figyelt a lábainál meghúzódó 

kis vadvirág, figyeltek a fák, bokrok. A játszi szeliO is ott bujkált 
az ágak között, hogy gyönyörködjék a szép énekben. A vad sze
derinda a fa törzséről hajolt vissza, mintha nézné: hogyan futnak 
az ifjú ujjai a húrokon. A dalos madárkák hangja is elhallgatott. 
Ök is figyeltek. 
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Giovanni hangja pedig szállt föl a kéklö ég felé, s boldogan 
zengő ajakkal énekelte: 

Ave, maris stella .•• 
* * • 

Most hatvan éve ... 
És az öreg remete fölkelt. Térdre ereszkedett az lsten-anya 

képe elölt, aki most is úey mmolygott le reá a régi képről, mint 
hatvan esztendövei ez~lött. Imádkozni kezdett: 

- Szűz Anyám! Irne Intvan éve hordom már palástodat és 
kardodat. Tekints reám, ki irt Előtted könyörgök. 

Azután fölvette a lantját, amely mellette hevert a páz~i:on. 
Újra játszani ke1.dett s úgy erezte, hogy újra visszatér tagjaibil a 
fiatalos erő és hangj-:~ most is éppúgy c5engett, mint hatvan év
vel ezelölt: 

Ave, maris stella ... 
Szállt az ének ... z~néltek a lant eztist húrjai s da!uk bele

olvadt az angfiilok örl'lk, égi dalába: 
Ave, maris stella. 

Jászberény. · 
Fr. Jusztínidn. 
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P. Alfonso M. PalotH O. F. M.: S. Teofiloda Corte 
dell' Ordine dei Frati Minori. Roma. Postutazione Gen· 
rali 0 F. M. 193t. - XII. 408 I. 

.. Korte·i Teofil igazi olasz szent. Olaszhonhoz tartozott 
a föld, ahol született, Korszika szigete, mely abban az idő· 
ben nemcsak földrajzilaQ, hanem politikailag is Olaszországé 
volt. Az olasz nyeivet beszélte népe s nemzeti érzése is olasz 
Szülői szívvel-lélekkel olasz emberek ... , olasz a Szent vér~ 
mérséklete ... Olaszhon a müködési tere ... s innen szórja 
szét dicsősÉ'J!ét az egész világra. , ... írja a Szent életrajzírója. 

Rendünk vonzó s az olasz nép egyik legkedveltebb 
szentjének É'lete tárul fel előttünk e - nemcsak belső tarta
lomban, hanem ·- külső kiállításban is szép könyvben, Paiotti 
Alfonz nem száraz krónikaszerűséJ!gel, hanem kedves köz
vetlenséJ!J!el, igazi lelkiség~el írja le Szentünk élete-folyását 
(szül. 1676, megh. 1740.). A ferences .. Unctio" ömlik el az 
egész könyvön ... vagy talán inkább e nagy Szent lelke su-
gárzik belőle? .. . 

E könyvből megismerjük nemcsak a kész szentet, ha
oem a "szentté-levő ember"-t, úgyhogy nerr.csak csodáljuk, 
hanem péld<ija követésére is buzdulunk Szentséges Atyáok 
folyó év jún. 19-én mutatta meg a világnak ez új tündöklő 
csillagot s ezért a szenttéavatási bulla szövegével végződik e 
könvv is. Mindenkinek, aki csak töri valamennyire is az 
olasz nyelvid és meg akarja ismerni e Szent lélektanát, de 
általában a szentek bio)óJliáját, ajánljuk, hogy olvassa el e 
közvetlen stílusban s ra~tyogó előadásban megírt életrajzot. 

P. Vllmo•. 

Von P Laurentius O. M. Cap.: Die Ekstase der Tat. 
(ErbanlichP" Leben des im Rufe der Heiligkeit verstorbenen 
Kapuzinerk .:rikers: Frater Joseph Maria Schmid.) Altötting, 
1929, 2PO l. 

Schmi'~ József Mária nem volt vallási zseni. Ezért hiába 
is keresnén . életében nagy tetteket, hatalmas eszméket. Egy
szerű szülöh. ,nindennapi, de jóakaró s törekvő gyermeke 
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volt. Gyermekkorában nagyon szerel ministrálni, áldozni, ado
rálnj (még éjjel is). Késöbb kapucinus gimnáziuroha kerül, 
majd noviciátba, filozófiára, végül Rómába. E helyeken szor· 
~almával. apró titkos jócselekedeteket, ,.tetteket", erényeket 
kedvelő életével nemcsak élő példaképe lett a jó tanulóknak, 
illetőleg a szentül élni akaró szerzetes kispap társainak, ha
nem maga is a szentség magaslatára emelkedve hal meg hir
telen 22 éves korában (1924). A könyv mindvégig élvezetes, 
eleven, tanulságos, magasabbra ösztökélő, - különösen a ha
sonló életet élők számára (kispapoknak), a kapucinusrend ja
vát célzó erős propaganda megbocsátható, - de met;!kapó 
s érdekes a világi olvasó számára is, - több fejezet bizony
nyal csakis értök íródott meg - mert az életrajz sok be
piJlantást enged az előttük ismeretlen szerzetesi életbe l (E 
könyv bővebb tartalmát alkalomadtán hozni fogjuk.- Szerk.) 

P. Kolumbán 
• 

A Pázmány Péter-TudományeMyetem hittudomány i 
kara erkölcstudomány i( -missziol6giai) szemináriumának 
dolfozatai. Közrebocsátja Wolkenberg Alajos dr., a szemi
nárium vezető tanára. I. és Il. Bp. 1931. 

Wolkenberg profe~szor e sorozatos kiadványok me~indí· 
tásával azt a ha7JUll<har1 eddig egyedülálló vállalkozást kísérli 
meg, hogy a vezetése alatt álló erkölcstudományi szeminárium 
kiválóbb tagjainak dolgozatait közkinccsé tegye. A kiadvá
nyok ~azdag és értékes tartalma, ízléses kiállítása, kép-mel
lékletei (köztük Szent Ferenc atyánk, Montecorvinoi János és 
Boldog Rajmundus Lullus.) teljes sikert biztosítanak a vállal
kozásnak. Az l. füzet régebbi növendékeinek legkiválóbb, 
egyetemi pályadíjjal kitüntetett három dol~ozatát tartalmazza. 
A Il. füzetben az elmult tanévben készült doh-!ozatok vannak. 
Ez utóbbi füzet cikkei közül kettő a két legnagyobb ferences 
misszionáriusnak életét, munkásságát s missziós eszméit mutatja 
be. Az e~yik a Montecorvinoi János müködése Kínában é.~i 
levelei c. dolgoza t Ifi Rónay Lászlótól, a másik pedig Sa ll 
Szilveszte1 teológus atyánk Rajmundus Lullus miat misz
szionárius c. tanulmánya. Rónai, Montecorvinoi küzdelmes 
kínai müködésének ismertetését s két latin levelének ügyes 
fordítását közli. Szilveszter atyánk cikke pedig, a teoló~us 
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papnövendékektől elvárható átlagon messze f6lülemelkedik a 
t~ljes Lullus-Irodalmat felölelő tudományos alaposságávaL Biz
tos és elfogulatlan kritikával mutat rá a soksz(\r egyáltalán 
me~ nem értett s csak szélsőségeiben feltűntetett "középkori 
vagabundusnak" törekvéseire s rajzolja meg a kat. hithirde
tés első szisztematikusát s a szisztémát meg is valósító, lan· 
kadatlan huzgalmú, a leiJ{ek ügyéért vértanúsigi!! fáradozó 
mis3ziós szentet. 

Szívből gratulálunk P. Szilveszternek s nagy remények
kel tekintünk jövő munkássága elé. - Öszintén örülünk 
Wolkenberg professor kiadványainak s vállalkozásában a ma
gyar teológus ifjúság zsengetárát köszöntjük l 

Fr. InC* 

I-ather Oswald Stanitort O. S. F. C.: S•int Pascal 
Bay/on. Patron of Eucharistic Associations. R. & T. Wash
bourne, London. 246 J. 

Meglepetés és mondhatni bizonyos csalódás érte az ér
deklődő katolikus világot, mikor XIII. Leó pápa az egyszerű 
franciskánus Szent Paskált nevezte ki az eucharisztikus tár· 
sulatok védöjévé. Sokan puszta létezésén kívül többet nem 
tudtak róla. Szent Paskált ismertebbé tenni e könyv kimon· 
dott célja. Az egész múvön Paskálhoz hasonló egyszerűség 
vonul végig. Nincs meg benne a szándékos szélsőségeket ke• 
reső hajlam. Ép ezért az olvasót elejétól végig fogva tartja. 
Jól rendezett sorrendben lepereg előttünk a Szent bájos 
élete. Érdeklődésünk iránta szentségéwl fokozottan nő. Rend
kívülibb élményei előtt az auktor alapos lélekta11i felkészültség• 
gel gondosan előkészfti az olvas~t. Ítly eléri aat, ami e mt1 ... 
nek keresett értéket kölcsönöz, hogy Szent Paskál életében 
nem észlelünk meglepő és elkedvetlenítő ugrásokat. Szen .. 
tünknek az Eucharisztia iránti buzgalma mindinkább kidom• 
borodik. És abban az egyszerű bölcseségben csúc101odik ki., 
"melynek csodálására licenciátusok, bacchalaureu10k és dok· 
torok járnak". Az ember n~m reményvesztett lemondAttsal 
teszi le e könyvet, de serkentő buzditást nyer a felvett út 
folytatására, illetőleg annak meJ~kezdésére. Szívböl ajánljuk 
e könyvet mindenkinek, aki csak me~közelítheti. 

Fr. Tarzida•. 

MaJ!yar Umbria. 1931, lll. 12 
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P. Hermann Hermene.ild O. F. M.: Promptaarium 
Biblicum. (Kézirat gyanánt.) Kiadja: A Ferences Teológia. 
Gyöngyös, 1931. 280 l. Ára 2 p., teológusoknak 1 p. 

E magyar nyelvű művecske elsősorban népmissziónáriu
sainknak készült, - amit az elöszó világosan jelez, - hogy 
missziós beszédtételeiket nagyobb me~E>röltetés nélkül szent
írási idézetekkel alátámaszthassák, illetőleg "kenetessé" te
hessék. De bátran mondhatjuk, ho~v minden predikáló pap 
naf,!y hasznát veheti - gyors készülésnél hiányozhalatlan mü, 
- m<'- 120 tételben (pl. lsten filtételei: van, örök, szeretö, 
mind .:nre gondot visel, jutalmazó, irgalmas stb., Jézus altéte
lei: szi.ilétésének megiJ!érése, lstenember, neve, parabolázó, 
csodái, megváltó - a három utóbbi táblázat -, emberiség 
királya sth. Más tétel: Szüzanya, an~yalol<, ördögök, szentek, 
kölönböző bűnük, erények, Egyház, tisztítóhely, pokol, meuny
ország stb. stb.) az e~ész do~rnatika, morális bent van. S 
ezek a téteiek szebbnél szebb idézeteket, 10-50, foglalnak 
maRukba. Ú~yhogy az e~ész k'!,nyvecske kb. 2000-2500 idé
zetet hoz, 1500-2000 pedig jelez! M.i a könyvet igen prak
tikusnak mondjuk, mégpedig azért. mert nem egy évig. egy 
tárgyról lehet belöle beszélni, hanem mindenröl egy életen 
át, m~rt a könnyen található idézeteket úgy csoportosíthatjuk, 
ahogyan al<arjuk ... Kár, hogy az ószövetségi idézeteknél az 
új fordítás még nem volt használható. Technikai kiállítása 
egyszerű fűzött (ván Yászon kötésű is); vidéki nyomdában 
alig szoktak szebbet produkálni. De ezek csak azokat zavar· 
hatják, akik a testet, nem a lelket, a szellemet keresik. 

A könyv megjelenésének márcsak azért is örvendünk, 
mert hisszük, hogy az eredeti istenigék forrásához, a Szent
íráshoz való annyira óhajtott visszatér est, ma annyira sürge
tett belöle való gyakoribb merítést elő fogja segíteni. Fiat ! 
De azért is, mert reméljük, hogy ezután hamarosan másik 
könyv fog napvilágot látni : Promptuarium Patristicum, mely
nek hiányát minden teológiát végzett pap az idézetek olva
sásánál azonnal érzi • . . Ez a két könyv föltétlen szükséges 
a jó prédikációhoz, mert : ,.Mindaz, aid e vízböJ iszik, soha 
többé nem szomjazik mindörökké, hanem a víz, amelyet én 
adok neki, az örök életre szökellö vízforrás lesz benne." 
(Ján. 4. 13 -- 4.) 

P. Kolumbán. 
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Etienne Gilson : La philosopiaid de S. Bonaventare 
Paris. Libraine philosophique J. Orin. Prix 30 francs. 

Etienne Gilson a Sarbone kiváló professora remek mun
ká.t vé,Zzett Szt. Bonaventúra filozófiájának ismf!rtetésével. 
Alig hiszem, hogy a jelen korban valaki jobban s mélyebben 
ismerué a .. Seraphi Doctor-"t, mint ó. Szerény tudomásom 
szerint, mint érdekességet kezdte tanulmányozni i és a hitet
len tudós mint hivő és ,.anima franciscana" került ki tanul
mányaibóL 

Kitünő és élvezetes prefációja után Szt. Bouaventúra 
egyéniségével és frnnciskánus környezetével foglalkozik, amely 
mintegy eleven fókusát mutatja annak a bölcseletnek s hittu
dománynak, melyet a teolól!iában Schola Franciscana"k.. néven 
ismerünk. Tizennéf!y fejezetben, (ezek terjedelme 30·40 ol
dal között váltakozik) sorra veszi a szentbonaventítrai bölcse
let összes tételeit és oly finomsággal,- mondhatnám- oly 
11unctio-"val fejtegeti azokat. hogy as:olvasó nem tudja kit 
csodaljon inkább a Seraphy Doctort-t-e, vagy a hét száz év 
után öt magyarázó tudóst· .. Nem lehet gyorsan olvasni; 
gondolkodásra, elmélkedésre kényszerit ... VégUl felemel a 
bontemplatio magaslatára és elringat ebben a lelket-boldol!itó 
Istenszeretetben, amely I~tenért minden áldo7atra kész lelke
ket nevel ... 

Nagyon ügyesnek találom az utólsó fejezetet, amely 
Szt. Bonaventúra szelleméról s egész bölcseletének, valamint 
egyéni lelkiéletének motfvumairól szól ... A verbum. incar
natum, a köztünk lakó Ige a mi franhiskánus iskolánk kö
zéppontja . . . Mily sok idő telt el a betlehemi jászojtól a 
grecció-i barlangig, a szentferenci jászolyig s mily fönséges 
tudományos formában nyilatkozott meg Bonaventúrában, a 
reguláris b·anciskánusban Szeráfi Atyánk egyszerű, poétikus 
karácsonya ... 

A szerzö a quarachi atyák Sd. Bonaventúra kiadésán 
kivül az összes fellelhető franciskánus munkákaJ, mínd az 
újabbakat, mind a régieket használta ás könyve végére (9 lap) 
helyezte. Könyve egészen biztos, egészen ferences! Nagy él
vezettel fogják olvasni mlndazok, akik a vallásbölkselethez 
nélkülözhetetlen lelki húrokkal rendelkeznek s azokon ját-
szani tudnak ... 

Róma. P. Ipoly. 
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E magyar nyelvü müvecske elsősorban népmissziónáriu
sainknak készült, - amit az előszó világosan jelez, - hogy 
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na~y hasznát veheti - gyors készülésnél hiányozhalatlan mü, 
- mert 120 tételben (pl. lsten ~)tételei: van, örök, szeretö, 
mindenre gondot visel, jutalmazó, irgalmas stb., Jézus altéte
lei : szülétésének megiJ!érése, lstenember, neve, parabolázó, 
csodái, megváltó - a három utóbbi tábl<izat -, emberiség 
királya stb . .Más tétel: S1..üzanya, an~yalok, ördögük, szentek, 
különbözö bűnük, erények, Egyház, tisztítóhely, pokol, menny
ország stb. stb.) az e~ész dogmatika, morális bent van. S 
ezek a téteiek szebbnél szebb idézeteket, 10-50, fol!lalnak 
magukba. Ú~yho~y az egész k'',nyvecske kb. 2000-2500 idé
zetet hoz, 1500-2000 pedig jelez! [\\i a könyvet igen prak
tikusnak mondjuk, mégpedig azért. mert nem egy évig. egy 
tárgyról lehet belöle beszélni, hanem mindenröl egy életen 
át, mert a könnyen található idézeteket úgy csoportosíthatjuk, 
ahogyan al(arjuk ... Kár, hogy az ószövetségi idézeteknél az 
új fordítás még nem volt használható. Technikai kiállítása 
egyszerű fűzött (ván ,·ászon kötésű is); vidéki nyomdában 
alig szoktak szebbet produkálni. De ezek csak azokat zavar· 
hatják, akik a testet, nem a lelket, a szellemet keresik. 

A könyv megjelenésének márcsak azért is örvendünk, 
mert hisszük, hogy az eredeti istenigék forrásához, a Szent
íráshoz való annyira óhajtott visszatér est, ma annyira sürge
tett belöle való ~yakoribb merítést elö fogja segíteni. Fiat ! 
De azért is, mert reméljük, hogy ezután hamarosan másik 
könyv fog napviláJ,tot látni: Promptuarium Patristicum, mely
nek hiányát minden teológiát végzett pap az idézetek olva
sásánál azonnal érzi. . . Ez a két könyv föltétlen szükséges 
a jó prédikációhoz, mert : 11Mindaz, aid e vízböl iszik, soha 
többé nem szomjazik mindörökké, hanem a víz, amelyet én 
adok neki, az örök életre szökellö vízforrás lesz benne." 
(Ján. 4. 13 ·-4.) 

P. Kolumbán. 
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Etienne Gilson: La philosophid de S. Bonaveniure 
Paris. Libraine philosophique J. Orin. Prix 30 francs. 

Etienne Gilson a Sarbone kiváló professora remek mun
kát véJ!zett Szt. Bonaventúra filozófiájának ismE'lrtetésével. 
Alig hiszem, hogy a jelen korban valaki jobban s mélyebben 
ismerué a "Seraphi Doctor-"t, mint ö. Szerény tudomásom 
szerint, mint érdekességet kezdte tanulmányozni ; és a hitet
len tudós mint hivő és .. anima franciscana" került ki tanul
mányaibóL 

Kitünő és élvezetes prefációja után Szt. Bauaventúra 
egyéniségével és frnnciskánus környezetével foglalkozik, amely 
mintegy eleven fókusát mutatja annak a bölcseletnek s hittu
dománynak, melyet a teológiában Schola Franciscana'k.. néven 
ismerünk. Tizennégy fejezetben, (ezek terjedelme 30·40 ol
dal között váltakozik) sorra veszi a szentbonaventítrai bölcse
let összes tételeit és oly fínomsággal,- mondhatnám- oly 
"unctio-"val fejtegeti azokat. hogy as~olvasó nem tudja kit 
csodilljon inkább a Seraphy Doctort-t-e, vagy a hét száz év 
után öt magyarázó tudóst ... Nem lehet gyorsan olvasni; 
gondolkodásra, elmélkedésre kényszerit ... Végiil felemel a 
bontemplatio magaslatára és elringat ebben a lelket-boldogító 
Istenszeretetben, amely Istenért minden áldo7atra kész lelke
ket nevel ... 

Nagyon ügyesnek találom az utólsó fejezetet, amely 
Szt. Bonaventúra szelleméről s egész bölcseletének, valamint 
egyéni lelkiéletének motfvumairól szól ... A verbum. incar
natum, a köztünk lakó Ige a mi franhiskánus iskolánk kö
zéppontja . . . Mily sok idő telt el a betlehemi jászoitól a 
grecció-i barlangig, a szentferenci jászolyig s mily fönséges 
tudományos formában nyilatkozott meg Bonaventúrában, a 
reguláris h·anciskánusban Szeráfi Atyánk egyszerű, poétikus 
karácsonya ... 

A szerzö a quarachi atyák Szt. Bonavenhira kiadésán 
kivül az összes fellelhető franciskánus munkáka:t, mínd az 
újabbakat, mind a régieket használta és könyve végére (9 lap) 
helyezte. Könyve egészen biztos, egészen ferences! Nagy él
vezettel follják olvasni mlndazok, akik a vallásbölkselethez 
nélkülözhetetlen lelki húrokkal rendelkeznek s azokon ját-
szani tudnak ... 

Róma. P. Ipoly. 



Duns Scotus 
a "Katolikus Lexikon" -ban .. 

l. A Katolikus Lexikon első kö
tete (Bp. 1931) a 446-7 oldalon 
ismerteti Duns Scotusnak, a f~
rences teológiai iskofM vezéralak
jának életét, müködését és taní
tását. Találóan vonja meg Sco
tus irány.1nak azt a két föirányát, 
mely bölcseletét s teológiáját alap· 
vetöen jellemzi s melynek szem 
elöli tartása Scotus méltatásának 
elengedhetetlen kelléke. Az egyik 
az a tény, hogy az egység gon
dolatát senki oly következetesen 
nem fejezte ki metafizikájában, 
mint a Doclor Subtilis (itt a dis
tinelio formal is, az univocatio en
tis stb, tanára gondolo~); a má
sik pedig, hogy Duns Scotus az 
oxfordi tapasztalati irányú iskola 
neveltje. Minden tanitása magán 
viseli a nagy egységesitőnek s a 
tapasztalati tmbernek a kezenyo
mát. 

A fejezet részleteiben azonban 
több pontb1n nem egyezik Sco
tus-fogalmunk azzal a Sco!ussal, 
kit ? cikk elénk tár. A cikk hán
tó tAjékozatianságról tesr. tanu~á
got az utóbbi évtizedekt-en any
nyira föllendült sa Scotus míive
inek jelenleg folyamatban levő 

kritikus kiadásával kapcsolatos 
eredményeket is'nertetö irodalom 
terén. 

t. A cikk Duns Scotus párizsi 
tanárkodásának kezdetér 1305-re 
teszi, holott P. A Callebaut ki
mu:atta. hogy Scotus Párizsban 
1302 töl t303 ig magyarázta a 
szentenciáskönyvet s va 1ó~~ ír. ü leg 
már m:1sodízben tartózkodott Nyu
gat-Európ:t tudományos központ
jáhan (P. A. Callebaut: Le Bien
h~reux jean Duns Scot, bachalier 
des Sentences a Paris en 1302 · 
1303, La Franc~ Fnnciscaine, IX. 
( 1 ~·26) ~:93-317 p) 

2 Scotus kételkedésre való haj
lama tBbbszörösen meg van cá
folva. A legnagyobb cáfolat rá 
maga Scotus: Ox. l. d. 3 q. 4. 
n. 7. (P. Parthenius Mingr.s: jo
annis Duns Scoti doctrina philo
sophica et thrologica, Ad Ciaras 
Aquils, t 93011 , t. l. p. 586 593.) 

3. "lsten mindenhatóságát és a 
lélek halhatatlansá~át nem tartja 
a pu;;zta észböJ bebi70nyflható
nak." Ezt Scotus ebben az alak
han nem taní'otta. 

a.) A Ductor 'ubtilis lsten min·· 
den ha tóságán 3 k megismerésére 
vonatkolólag külömbséget tesz 
lsten rnindenhatt',ságának teoló
giai és filolMi , i ér!elme között. 
Teolt',giai ~rtcll·mben ls·en min· 
denhatósága abbéln áll, hogy ls
ten a másodrangú okol< kikarcso-



Jásával is belenyúlhat a világrend 
természetes folyásába; erre az 
emberi elme a történelem tanusága 
szerint soha nem jutott el. Sco
tus tehát csak a tényt állapítja 
meg, amint ez Quodl. q VII. 
szöveg ö~S!efUggésébö! kitünik 
Filozófiai ér1elemhen lsten min· 
denha•ósága abban áll, hogy min
den lehetőséget (potentia) valóra 
(actus) képes vállani. Ebben a1. 
énelembeu az emberi elme képes 
lsten mindenhölóságának a mrg
ismeréséte s tényleg meg is is
merte. A Quod l. q. VII.· ben el
sőrangú bölc•eleta érveket talá
Iuo~k (v. ö.: P. Minges: Das 
Verhdlnis Zwi~chen G lauben und 
Wissrn, Paderborn, 1908, 149-160 s., 

b.) A lélek halhatatlanságának 
tisztán észböJ való bizonyitásáról 
Scotus Hinlén csak a tötténeti 
tényt állapftja meg (Ox IV. d. 43): 
az emberi elm~ a gondolkodás 
történe'ének a tanusága szerint 
mé~ egrellen perdöntő metafizi
kai érvet sem tudott felhozni, 
mely a léiek halhatallanságát {in
magában is föltétlenül igazolná. 
A pogany bi\lcselök érvei elégte
lenek; Aris;otdts ét vci scm képe· 
sek a test é:; lélek állagi tgysé
géböl s a teremtett lélek fogal
mában rejlö esetlegességből szár
mazó nehéz~éggel megbirkózni; 
Szent Tamás érvei mind elvcsúsz
ta,l\snk (petitio principii.). S vé
gül éisszehasonlltva a teremtmény 
~crnmis&gét Isten végtelen hatal-
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masságával, Scotus arra a meg
állapftásra jut Szent Agostonnal, 
hogy az emberi ész biztos (certus) 
ugyan a lélek halhatatlanságában 
az úgynevezett morális érvek (ex 
inductione) alapján, de teljes bi
zonyságot ~ cerlissim us) csak a 
hitböl szerezhet. (Ox. l. c. n. 33; 
v. ö. A. Gresi O. F. M.: La po
si:zione di Scoto nella queslione 
dell' immortalita deJ.' anima, 1.a 
Verna, XI. 1913 p. 49 65.) 

Amikor Scotu~ lsten minden
hatóságanak és a lélek halhatat
lanságának észböl való behizo
nyitását szakebb terllletre vonja, 
ezt korántsem kételkedő hajlam
ból, hanem az észbizonyltékokkal 
nemben támasztott magas logi· 
kai és kritikai igénye miatl teszi. 
(v, ö. Schütz Antal: A klasszikus 
ferences theológia, Bp. 1927, 32.1.) 

4. A formalizmus. Duns Scotus 
.saj~tos elve a ,formalizmus•, hogy 
t. i. az egyetemes fogalmak al
kalmazására oly ,formákat' vesz 
fel az egyedekben, amelyek va
lódi egységet jelentenek egymás 
közt s az egyeefa dolgoktól ma
guktól , formalit er• kOlönböl nek ; 
ezt mint túlzó realizmust a sko
laszlika nem tl.i!tte magáévá." Ez· 
zel szemben a formalizmus he
lyes fogalma ez: Duns Scotus, 
Szt. Tamással ellentétben, kOiönb· 
séget tesz dolog (res) és valóság 
(realitas) között. A dolgok (anyag 
és forma, állag és járulék, test és 
lélek stb.) valósa•l különböznek 
egymástól, ami a valós külö!lböz-



182 Fr. Inc•: 

telés skotista értelmében azt je
lenti, hogy fizikailag szétválaszt
hatók. A valóságok a léttartalmi
lag befejezett konkrét egyed me
tafizikai mozzanatai (természet és 
Jé1ezés, áltaBnosság és egyediség, 
egys~g. igazság, jóság, a lé'ekben 
a renyész, érzö és eszes lélek stb.), 
melyek a valósrendben awnosok, 
fo·mai szempontból azonbJn nem 
egyetnek eg~· mással. A valóság
nak dZ értelem :evékenysége ál· 
ta, ltele:kezett fogalma a metafi
zi';ai fogiilo:n vagy formalitás; 
az.az olyan fogalom, melynrk 
alapja a dolgokban vm ugya u, de 
cs:~k az értel mben lélezik és az 
ér:elem tevékenytége é-Ital jön 
létre. A fo. maiititsok közüti van a 
hires forlll,:lic; kUtnnbség (di~!in· 
cio formalh,), mely nem az é~z 

pu • .,zta müve, hmem a valósá· 
gok!ót irányí:o1t értelelll tevé
kenysé2e; ezért distinelio tX na
tur a seu a parte rei. Scotus a 
dist. formálist még a következü 
elnevezésekkel jelöli: distinelio 
virlualis, ctifferenthia rationis, dis
tinelio minor real is, distinelio rati
onumrealium, differentia diversa
rum perfectionum sive rationum 
perfectionalium unit1ve contenta· 
rum in una nalura. A mai skolaszti· 
kus nyelvhasználatban a distine
lio rationis ratiocinatae (Fonseca) 
vagy a distinctio virtualis értel
mének megfelelOleg magyarázzák 
(Minges). 

A formalizmusnak ez az alakja 
nem atonosflható Plató, Ouillel· 
mus Camballensis s mAsok túlzó 
reáltzmusával, kik szerlnt meta-

fizikai fl galmaink alapjai a do
logtól valósan kUiönbözO szub
sztanciák. Seol us célja a formalirá
sok tanával az volt, hogy egyszer 
s mindenkorra becsapja az ajtót 
az ö föllépésekor már felburjánzó 
nominalilmus elölt (Dunndus 
O. P., Petrus Aureoli O. F. M ), 
mely ép a Scotus állal ann~·ira 

felbecsült egyed megismerhetösé
gét ta,l!allta. A forrnalizmus tana 
teh1t c:~ak plaszdkus kifejezé~e 

annak a sko'aszlikus tannak, 
hogy fogalmaink alr.pja a dolgok
han van s hogv értelmünk nem 
alkotja a maga tárgvait, Innern 
már feltételezi. (L P. Minges: 
Die angebliche excesl-ive Rt:aliz
mus des Dun!' Sco'u:', Münc;ter, 
1908, in Bt~itr. ;· Gt'sch. d. Phil. 
des. Mittelalt. VI!. B. I. Hdt.) 

5. Az a nyag ... lmé'c!re vonal ko· 
zólag ezt olvas~ uk: "A formaliz
mus t:111ából következik nála (Sco
tu,n.il) a ,m tteri :t primo· prima•. 
az a minden tertrniett lényben 
közOs, a lét fogalmával csaknem 
egyenlOkép általános anyagiság, 
amelyben a dolgok egysége gyö
kerezik." Itt a De rerum princi· 
pio c. műb~n található materia 
primo-prima, materia se.cundo
prima, s a materia tertio-prima 
megkülönböztetésekre s a fa-ha
sonlatra történik utalás. E mtl 
azonban nem Scotu~ hiteles irása, 
hanem késóbbi eredetű s a szer
zöje Vitalis de Furno O. P. M. 
bfboros. (V. ö.: P. Sírnonis: De 
vita et operibus B. joannis Duns 
Scoti iuxta litreraturam ultimi 



drcennii, Antonianum 111. [1928.) 
p. 465-466.} A biztosan hiteles 
mflvek : Opus Oxoniense, Repor
tata Parisiensia, Quodlibetales, 
Quaestinnes Metaphisicae s a De 
anima lényegesen más anyagel
méletet tárnak elénk. (V. ö.: P. 
Hubert Klug O. M. Cap.: Die 
Lt.=hre des johannes de Duns Sco · 
tus Uber Materie und Forrn, Phi
los. jahrb. XXX. [1917.] 44-78. 
S. ) A szt!llemi valókra pedig nem 
terjesztette ki a hilernorfizmu~t. 

(L P. Klug: Die lmmateria;i•at 
der Engel und Menschenset>len 
n:ich Duns Scotus, in Franzis
kanisebe Studien, Ill. [1916.] 
400-403. S.) 

6. "H:~sonl~) túlzás mutatkozik 
nála (Scotusnál) az akarat elsöbb· 
ségének hangoztatásában." A meg .. 
előző "túlzó" álláspontok megcá· 
folása után ezt sem hagyhatjuk 
szó nélkül. Scotusnak az akarat 
primátusáról szóló tana logikus 
következmén}•e egész világnéze· 
tének. Az, aki tekintetét a tapasz
talatra irányftja. az egyedekel az 
életnek, az akciónak sodrába ál· 
litja s pozitiv léttartalommal tölti 
meg s a tudást az élet szolgála
tiba állitja, ha kövelkezetes akar 
maradni, egész termés<'etes, hogy 
lélektanában voluntarista lesz s 
az akaratol méltóságban az érte· 
tem Wlé fogja helyezni. 

7. Tollhibának tekintjUk azt, 
hogy Scotus minoritának van fel· 
tüntetve, a minorita szónak u
gyanis a magyarban sajátos ér· 

IBJ 

tetme is van : a konYentuálisoaat 
szakták vele megnevezni ; vala
mint azon kitételt, hogy Duns 
Scótus "életének és mQködés~ 
nek méltatását Claudius frta meg 
(Róma 1900) 3 kötetben." E mA 
mint életrajz ismeretlen, ellenben 
1900-ban kezdték el Claudius 
Frassen O. F. M. XVII. század
beli skotista teológus "Scotus 
Academicus"· ának V. kiadását. Ez 
alOnban inkább skotiszta kom
pendium, mint életrt~jz. 

Sajnáljuk, hogy e pontokban 
nem rgyezik meg a Kalolikus 
Lexikon Duns Seolusa a mai 
Scotus· kutatások eredményei vel. 
Annál is különösebb a dolog, 
mert ha más nem is, de dr. 
Schütz: A klasszikus ferences the
ológia c. alapos és minden te· 
kintetben kielégítö tanulmánya a 
.Duns Scotus• fejezet írój~nak 

egész biztosan a kezére járt 
volna. 

ll. A Katolikus Lexikon egyéb 
hasábjain is találkozunk a Doctor 
Subtilis tanaival. Igy az "Analo
giil entis" c. fejezetben az "uni
vocatio entis" tanával. Ha nincs 
is névszerint Scotus tanára uta
lás, e tan annyira Scotus nevéhez 
van füzödve, hogy feltétlenül meg 
kell emlftenUnk. "Ha a valóség 
fogalmát teljesen egy jelentésűnek 
vennök (univocitas entis), akkor 
a vaió&ál( minden rétegében, vál
tozatában azonos, azaz egyforma 
volna s igy hamis, anthropomorph 
istenfogalmat kapnánk; de mint
hogy igy a számszerinti pusztán 
egyedi kUlönbség sem tarthat~ 
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fönn, a minden-egy tanához, a 
pantheizmushoz jutnánk." Csak 
Scotus tanitását foglaljuk össze. 
Scotus a kérdést fenomenológiai 
oldaláról tekinti. A lét fogalma 
az a legáltaláuosabb fogalom, 
mely minden más fogalom előtt 

lép tudatunkba s még a véges 
és végielm fogalmát is megelőzi, 
Ha nem lenne oly általános fo· 
galmunk, melyet mind Istenről, 

mind a teremt ményelo.röl ~gyértel
mfileg é..llfthatná11k, nem kövctkez
tethetnénk a teremtmények lélezé
séből ls!tn létezesére, mcrt elmc
menetelünkben négy fogalnm sze 
repelne 1,quaternio terminorum}, 

amennyiben nem lenne oly közép
fogalmunk, mPiy mind Istenre, 
mind a teremtményekre egyértel· 
mOieg állana. A lét egyértelmfi
ségének a tanát azonban nem 
viszi át Scotus a valós rendbe. 
A valós rendben az analogia pro-

portionist vallja: Deus et creatura 
non sunt primo diversa i n 
~o n c e p t i bus, tamen sunt di· 
verfa in realitat~. Ox. l. d. Vlll.
q. Ill. n. XII. (V. o. P. Minges: 
Beitrag zur Lt:hre des Duns Sco
tus Uber die Univocation des 
Seinsbegriffes. in Phi:os. jahrb. 
1907, 306·23. S.) A lét egyértel
mfiségének tanában a Doctor 
Subtlishez méltó stíiszerfiséj;!gel 
jut kifejezésre ,.a mindenséget 
átlengö mély:;éges egységnek 
sko!asztikai gondolata." (Schütz: 
i. m. 21. 1.) 

Al ,.Átlényegülés" fejezete a 
lehozási elméletet ( thearia adducti
onis) tartja valószíníibb vélemény
nek; a "Distinctio• fejezet is:-rer
teti a distinelio formalis t s az 
"Egyetemes" fejezet megem;f!i az 
egyedek megismeréséről szóló 
vitát. 

Fr. Inc~. 

Kínai levét 

A köveik zö levelet, am~lyet a forro:-~g-ó Kl13tnn kílszkndö Be· 
nedek testvérUnkiöl kaptunk, iekt'lzöljük i 1t, mert érdekt!' és érdemes 
a még c;;ak bimbóban levő magyar ference~ missziót e~y dolgozo 
testvér szemavegén át is némi, akinek a misszió árvéte ével járó 
problémák e rövid mondatkába vannak bele~űrltvc: ,. ..• át kell 
venni a missziót, de mit csináljunk szerFzám és magvak nélkül ... 
Eddig cikk~torlódás miatt nem köz1\lhettük. (Slerk.) 
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Élj~n jézus l 

Drága jó Testvéreim l 
Itt vag}·unk Fukiatsungba; itt 

V<!n egy kis templom és 
több épület. Euöl 100 lépés· 
nyire van az árvaház, ahol jelen
leg 70 árvaleany van, azután a 
gondozó személyzet és 5 nővér. 

De mostanáig majdnem min· 
dennap volt temetés; liéha kettő 
is. Az idén nem is tudom meny
nyicn haltak meg; most is ra
l!ályos betegség van: A1siai pes
tis. tz három nap alatt végez 
azzal, akit megtámad. A misszió 
másik oldalán van az árvak te
metöje -- e~y hegyoldalon-. A 
misszióval szemben van a misz
sziónflriusok temetöje, ahol az 
elmult években elhúnyt 4 elödünk 
nyugszik, Ez a ház már többször 
volt kirabolva- legu·óbb augusz
tusban is -, a lövés nyomai 
még látszanak. 

Nagyon szép helyen ~pUlt ez 
a misszió, c~a~ az a bélj. hogy 
nagyon tá,·ol van mindentöl. Sem 
falu, sem város nincs a közelben. 
A legközelt>bhi város e~y napi 
járásnyira van, t. i. Leng!'huitán. 
Körülötte puszlaság, kopár he
gyek, sziklások és olaj bokrok. 
Az utóbhit októberben szedték 
le és már virágzik. Az új egy év 
alatt készül el. A misszióní-lk is 
van egy jl~kora darab földje, 
me:y több mint 300 hold. A völ
gyekhen rizs t termelnek, a he· 
gyeken rne5! erdő van. A fAk na
gyobb réste o,ajbokor. Na~y 
fák nincsenek, mert ezelőtt (i 912-
ig) csak úgy, mint a másét ki· 
~ták. ÍJ!Y a fák is csak 1912-
óta nőttek. Van e~észen sziklés 
hely is. EbbiH tudunk meszet 
é~etni és jó épületnek való 
követ is bányászni. Azután van 

téglaégető és olaj prés is. Van 
40 hold rizs termO föld, mégis 
sokat kell venni, mtrt nincs jó· 
szág és igy nincs tragya sem és 
!ioványan te1em, Terem 2-300 
tan rizs és évente elfogy 600 tán. 
A kinaiak Igy nevezik a méröjü
ket. Egy tán megfelel 60-70 ki
lonak. Itt rizst eszik minden ami 
van, mert más termény nincsen. 
Az emberek is 1 izz. se l táplálkoz
nak; alig vm néha valami zöld
ségféle honá A relket is meg
eszik levelestől. Otthon m~g a 
jószág sem eszi meg. Nem aka
rok minden étvágytalc.nságot ide 
irni, de még a tyúkbelet is meg
eszik. Ahogy eddig volt alkalmam 
látni, hogy milyen egvszerfien, 
v~tgyis szegényen étkeznek, köny
ny Q megállapitani, hoJ!y mi a ktl· 
lönbség a hazai és az itteni kö
zött. Otthon Jegalább tök meg 
répa van elég, d~ itt még répát 
sem láttam. Az igaz, hogy nyá
ron itt is van zöldfé'e zöldség, 
de azt mind meggyőz1k enni, mi
elölt megnölne, fgy télre nem is 
tesznek el semmit. 

Most itt vagyunk s át kell 
venni a misszibt, de mit csinál
junk ~;zerszám és magvak nélktll; 
ut ~em tudja az ember mihez 
ke1djen Az iga1, hogy ez a sze
gény nép is kapkod mindenhez, 
de alap nélkOI, ~s ij?'y természe
tes, hogy nem is tud haladni. 
Me rt a ki homok ra épít, hamar 
kidől az épülete, az bizonyos. 
Valamelyik elődUnk hozott egy 
ásót m~ egy vas gereblyél, de a 
kfnaiak nem tudták használni. 
Az egyik sarokban találfam mec, 
a rozsda már iól elette. A rots
ctát leé~etttlk róla Nyélhentöttem 
s me~mutattam, h~yar' kell vele 
bánni, és most mindenüvé art 
viszik, mert az jó. Att mondják, 
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hogy: s1é f,Um ja:i szung pá cse 
li cáu csa (a kéziratban ez kínai 
belükkel is olvasható), azaz: fr
jdk az Országba, hogy kUidjenek 
ide ásót. 

jungcsahuban kaptunk egy kis 
földet a tavassz.d. Ott a vt::te · 
mény meglt:heiÖS szépen sike
rüH, mfg a meleg és a há
b.;r ú 11 em j ült, me r: ak kor a 
kat r· n !•k kit" postatt al< a iov<:i l<-
kal. Mos! me;.! iti pn',b:il;am, 
dr. úgy lat:;J.ik, hogy a nya
TO!J ebl>tn a ndgy melt:gbcn úgy 
k1;~árad1élk a m-.gvak, hogy meg 
mu;L1·óuak ~em l(eit ki egyéb a 
tél t rct~:kn@l. A, 1 hi:,tcm, ho,\:!y 
R. h!•lv~;emnek v;:n sokfele 
m~gv<1; az.tm~t~ mer~m r~melll'ni. 
ht•gv a Intfőn .k Aty:~ mt~g fo;!ja 
en~edni, liO!::V a mis~zj(,b-:~ is 
kliloi•'n t•gy kt:\'t::iel Sú11övesf,_öt 
és .lpró oj ot gyíLnölc·fál<at i--. 
Olyan mödon csom 3 g Ol \'a. ,,mint 
mi küidtük a khai írast, GIZI hi
szem, nem le:;z St!mmi b;;ja. 

Mt)SI bizony drága testvéreim 
itt n"1g•on :-.wmorú d"lgok men
nek véghe. Cs1k azokai i1Z t:~e
meny~ket ~miítl--ük, amel\ ek a mi 
vt.llainkat is nyomják. Azokat a 
csepp kis lanyo!tar, étkik néhány 
nap sak és kile:,;7ilt öket al út 
szélére. vagy a templom elé, 
vagy közel a misszióhoz. Szep· 
temberhen is, amikor készUlUink 
a vi7.sgf!ra, reg~el, mikor me
gyUnk a templomha, még nem 
láttunk semrnit, mikor jövOnk a 
miséröl, hát a lépcső alatt van 
egy n~gy rossz fonolt kalapban 
egy kis leány szalmán, alig nf!
hény napos. A napokban is kUI· 
~ött u egyik missziónárius egy 
tlyen talált leányt. Az ilyeneket 
megkereszteljOk és nekUnk kell 
gondoskodni dadáról a részükre, 

késöbb kosztról meg ruházalról 
is. Ha me~nöl és férjhez megy, 
ki is kell házasítanunk. Az ilye
nek még csak jól járnak, akik 
ide ju1nak, mert ha kis koraban 
megh.tl, égbe jut, mert megvon 
keresztelve; ha meg megnöl, It ~;z 
belöle jó kalolikus Olyanok is 
vannak, akik a leanyaikat eladják. 
De ha a ldtetteteket nem találja 
meg a misszión:íriu:;, pogányul 
elpu;,;z~ulnflk. o.~ itt at. árvahá~
ban ::.?épen n. velik l~kct meg 
taní jál< !'Ok rnindenre. Bi70IIY 
az'{m !'Ok pogám· fiatal emher 
~1eg!ér, iwgy a1 árvaháthól kap
JOn rgy !eámt fcle~egül. Az ilye
nek le~.-ra~k i-IZtán jó c-,~ládanvák, 
meri itt mindi!:! csak JÓl tanulnak. 
Amint m ír fö 1tehb ts e·nlí e: lern, 
n:o~l is van ilyen 70 ;ín•al:írl\' a 
Qonciunk a'a11 Amint 1:1tj:'!k·. i1t 
!"Ok mindenr'· ''oln;j stíiksrg, ha 

·úgy az ember hoztá juthatr.a. 
merl bizon•· I<ínáhan 80k minden 
vár a missziónáriuHa. 

Októberben rneglrezdf,dö! t a 
k ;lekumená!. ahol a felnölt meg
térő pogányok •anulják a kale· 
kizmust és az im~kat. Mo~t van 
13. de még ez évbt'O neg}•venre 
van kilátás. · 

Ezeknek is i<ell lakás és kns'Zt 
meg iskolahelyiség Ezt mind a 
mis~ziónáriusnak kell fedeznie r 
De hol a költség? Ha az An:. 
rAs AtvM még ott találja a levél, 
rnondják meg neki. hoíf:y szerelje 
fel magát mindennel, mert itt 
~emmit sem lehet kapni. Ne jöj· 
]ÖD el Ures kézzel, mint mi eljöt
tUnk. 

KedveReim most november kö
zepén vaeyunk. Az idő na~von 
változó, mint olthon szökott 
mindszent után. A héten is volt 
29 fok meleg ; egy pár nap 
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mulva m :g 3 - 4 fok c~ ak. Pedig 
m~g miránk nagyon kellene a ió 
idö, mert most akarunk vályogot 
verni és az idén még épfteni, 
mert nagyon kevés a hely. Mert 
eddig egy-két ember lakott itt, 
most meg négyen meg a jöven
rlök is- Az en lakásom sem kü
lönb, mint olthon a fáskamra 
vagy talán még &nnál ic; szellö
stbb es rongyosabb. Meg valami 
óJfélél<et h kellene épiieni; és 
Viiiami 1111:1tokat i-; szerezni és 
nevelni. Sukat gondolok arra. hogy 
jó volna. ha kö·elebb volnának, 
ho~y aS testvértöl kérhe~nénk egy 
piar maiacol magnak, C.-töl meg 
b:nomfit. ~.zután mq~ egy jó l<utya 
is kellt'ne, értem a jó Mut<it, 
mf~rt az a p,~tkányokat megfogná. 
M rt ir~ ann d a patkány, hogy 
nem elegs7ik meg azzal, hogy a 
fa:.ik;ll kifurká:ja, hanem még a 
fára i.; felme~y: a sas-fészkebe 
fiaini! A nJpoi<ban t gy nagy fát 
V<'g;unl< ld és a fa tetején voit 
egy :o.'!s f~szek. Es amikor a fa 
kidölt, f.lk'·or láttuk, hogy a fé
szekb.~n ne:n sa!'f1ak vannak, ha
nem patkányfiak l 
M~g a~ épületek is tele vannak 

féreggel. Kinában sokkal mbb 
féreg van, mint otthon, mert itt 
nem irtják úgy; a pókhálókat is 
csak véletlenlil szakitják Ir, t. i. 
ha a fejük beleakad. Apró fekete 
fé:-gek úgy meglepték a kertün
ket is, hogy 7 ágyból még a tö
vét is kiették a veteménynek. 

MáskUii'lnben megva~yunk e
gészségben. Asunk, vésünk, fú· 
runk, fdra~unk, olv.uztunk, for
rasztunk, routunk rosszat, csiná
lunk jót: e~yszóval mindent, ami 
jön és :-trnit a knrülmények meg
en2ednelc Most szerencsések va· 
gyunk. mert ennek a jó péternek 
van többféle szerszáma és Igy 

lehet dol~ozni. o~ azt mondja, 
ho~y ha elmegy mindent elvisz, 
mert Kinában nem lehet sze
rezni; ö is otthonról hozta. Már 
mi is kUidtUnk Mór atyának le
velet kétszer is, hogy ha jönnek 
az atyák, hogy ho2.Zanak mc;guk
kal mindent, mert ha nem s el
mrgy az itteni páter, olyanformán 
leszünk, hogy semmink sem lesz! 

Drága testvéreim a konyhával 
is csak úgy állunk, ho~ y szabad 
tOznél fözhetünk, meg Hiszereink 
sincsenek. Mindenféleképen na
gyon szegények vagyunk. Bort 
sem iszunk ám valami jó hazai 
szölöböl! C..;ak a szánkat kesedt
jUk. ha a mienkre rá gondoltJnk. 
Igaz, hogy itt magunk csin<Hjuk 
az ilalunkat, de nem ám szö~ö· 
ből, hanem rizsbt"íl és cirokból. 
Talán klváocsiak is a kedves 
testvérek, hogy milyen is lehet 
az a hor? Hát majd röviden le
írom. Tudják ennek a színe olyan, 
mint amikor a tt>jes cs~széket el
mossák és amilyen akkor az a 
viz. Az Ize? Azt nem lehet papf
rosra vetni. Azt majd megtapasz
talja, aki ide jön! 

De már többet nem irok, 
mert úgy sem tudják otthon meg
érteni az itteni helyzetet, megaz• 
tán nem is akarok senkit elijesz
teni. Drága testvérkéiml multkor 
keveset Irtam, mert nagyon ke
veset adott ki az id öm, de most 
megragadtam az alkalmat és egy 
pár sorral tnbbet Irtam, ha mind
járt az alvb-rovásárá is. 

Most boldog újévet kivánok 
mindnyéjoknak ésszeretetteJ pa xo· 
lom a kedves testvéreket is ; a 
főtisztelendő atyáknak pedig kéz· 
csókomat küldöm a távolból 

Boldoghéza, 1930. nov. 15. 
Legkisebb te,;tv~rUk: 

Fr. B.ned••· 
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S!ent Oyftrgy hava (Aprilis). 
5. Húsvét. Az ibolyaszínü nagy

hét órái s a rakövr.tkezö hóvirá
gos, jázminos, allelujás 11apok 
a szo'.(olt ünnepélyes keretek közt 
folytak le. Csak al az egy kü
löntJség volt, hogy jeremiás si
ralmainak responzóriumait gre
góriánbul énekeltük, amely egy
szerüségével, mélysé~ével, merész 
s változatos dallamaival megka
pott ugyan bennünket, de mégis 
úgy éreztük, hogy a szakott drá
mai erejü négyhango polifónok
kal, a T. L de Victoria könnye
ket csaló, megrendítö, térdre kész
tető isteni: Tenebrae- jével nem 
versenyezhet l Mintha a mai em
ber füle s lelke ezzel könnyeh
ben ös.Hhangzanék, rezonálnal 

8. Mélyen megdöbbenve hall
juk, hogy példás és Slent szerze
tesi élete! rniatt elöltank is köz
kedveltségnek s szer~tetnek ör
vendő kedves Sabin (Schneider) 
testvérünk a pogány földről föl
szállt illatos, kedves misszió ál
dozati füstként a lelkek htenének 
trónu;;a elé. . • Lehetsé~es. -
kérdezgetlUk egymást - ho~y 
ily hamar itt hagyott bennUnket? 
Ö a misszió, a küldetés áldoza
tának égbeszálló primiciáj'l. Ked
ves Te~tvérünk l Ora pro nobis 
in coelis. qui Jaboramu-. pro 
animahu" in (missionibu~') terris! 

10. RendkivUli óra a teológián· 
Ugyanis F. P Mari án, a jól is
mert neves népmissziónáriusunk, 
F. P. Cyprián kerésé1e hejölt a 
szónoklattan órára. S egy óra 
a1att 1endUieles elöadás keretében 

értekeli missziós tapasztalatait 
tárta az érdeklődő, erősen jegy
zetelő ifjús"g elé. Leb1linsselö 
elöadáss11J s nagy szakavatott
sággal feslegette a példák, hason
la!Ok, történetek fontossfl~át, -
a mondottakat azonnal példaval 
illuszt1á:ta - illetőleg a müvel
tebb lelkek pszichéjél, a mai em-
bert k VáJlyait. Aztán nagv meg
lfpödve hallottuk a lelkek meg
mentését esz~özlö ú~ynevez·et~: 
barát missziós fogásokat, felötlő 
nehézségek szellemes megoldását. 
Söt egyik 8 napos misszió váz
latát is szemlélheltOk. S mindez 
60 perc alatt l Az elröppent 
óra végén k. misszionárius Atyánk 
azzal vigasztalt s biztatott btn
nUnkel, hogy alkalomadtán is. 
mét találkozhatunk Mar ezért is 
előre köszönelet mondunk É'tnk 
éljenzésUnk közepette távozott kö
rOnknöl. 

13. Ma az egész familia ünne
pel, mert kedves Házfőnök atyánk 
nevenapja. Ma, a fiúi hálábul, 
szeretetböl táplálkozó ima, áldo
zat isteni lángja s illata kOlönös
képen ö érette szállt: cum odore 
suavitalis in sublime altare, in 
con!'pectu divinae maiestatis, hogy 
aztán onnét pedig; descendat su-
per eum misertcordia Dei, m '!ly 
az egézség aj:~ndékát is rejleges
se l<ehlében, mert ii testi gyiln· 
~élkedés bizony m~r ió ideje tart. 
A névnapos üdvözlésén• s feren-
ces p~x et hnnum kfvánataik tol
mácsGiásftra F. P. Provinciálisan 
kfvU több házfőnök s vendég je
lent meg, akikkel mi is multos 
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annos-t kivántunk az ünnepelt· 
nek l 

16. A hatórai mise alatt érzé
sekben f;Zfnes, gondolatokban 
mély, emlékekben gazdag, ünne
pélyes kereteivel megkapó foga
dalom újítás a szerzetes család 
számára. Az ünnepélyess~gnek 
dallal akarrunk lepkeszárnyat 
adni. Éppen ezért elénekeltUk a 
.. Kyrie fons bonitatis• greeórián 
misét, amely bl1ntakozó, bimbózó 
üdeségéve', 1bolyás illatával, mint
egy sokat fgérö tavaszt varázsolt 
a lell(ekbe. A gregóriá nt bájos Hal
ler betétekkel (L:Judes Eucharis
ticae, Op. J 6. N. 8 ; 9.) tettUk 
még teljesebbé, ho~y a zommögö 
méhike se hiányozzék az ébredő 
természetből. Valóban: Manus 
nostrae stillaverunt utyrrham. Et 
digiti nostri pleni myrrha proba
tisl'ima: Alleluja! 

Pünkösd hava (Méjus). 

3. Rómábóls .. Kedves Testvé
reim! Ha nálatok nem fagy meg 
az élet, hoott elég hideg van, 
akkor itt mel:! kevésbbé, ahol 
c~ak didergiink, és Igy az élet 
akadály nélkül bontakozik, mely
nek jelentösebb eseményeit a ktl
vetkez~kép foglaihatom nektek 
össze. - A félévi vizsgák sze
renesés befejezése után kirAndul. 
tunk Orottá-ferrat1ba ft bruár 16-
án. Kollégiumunknak itt villája 
és szölöje van. A jelenle~i viJia 
helyett a jövö évre iljat építenek, 
mert ahhoz, hogy a kolle~ium 
közel 200 ferences friss hajtását 
az elviselhetetlen római nyáron, 
a nagy vakációban, erősítse ~s 
elevenftse, nagyon kicsi. M~g on 
helyben l\römmel vettUk tudo
másul, hogv a nyarat Riétiben 
vagy Assisiben töltjük. A csak-

nem 20 km utat félig villamoson, 
félig gyalog tettUk meg oda és 
vissza ... Emlékben s élményben 
még gazdagabbá tette a kir;~ndu
lást a Sz.ent Mthály franchl>ánus 
provincia gimnazista kleril(u&aival 
való találkozás .•. Önkénytelentil 
P. Willibrord beuroni bencés na
gyon is iga7. észrevételele jutott 
eszembe: az olasz fiatal francis· 
kánusok elragadóan kedvesek .. , 
Több mint negyvenen voltak és 
tigy tekintettek reánk "bUszke" 
antóniánusokra, mint egy jó kis
testvér már emberszámba levő 
bátyjára. Volt ebben a tekintelben 
tisltelet és szeretet, hódolat és 
öröm . • • Érthetö, hisz' az öt 
világrésszel találkoztak l 

Március 7-én délelOtt meg
másztuk a Szent Pé er bazi
lika ~ upoláját. Csak itt láttam 
igazán a bazilika hatalmas mére
teit. A kupola belsejéból pompás, 
de egyszersmind szédületes kilá· 
tás, azaz "leláfás• nyilik a hajóru 
és a szenfélyre. Nem minden 
szorongés nélkOl súgta a falembe 
a me! lettem levö francia páter: 
Ha valaki leesnék, meghalna mi
el_,tt leérne l 

Szent Gergely pápa napján 
(má1c. 12.) meglátogattuk az em· 
1ftett szent szOiő- és lakéházát 
A hh jelenleg szentéllyé van 
átalakf:va. Az ilt látható szent 
m ü vész i szobra jelentékeny ha
rast ér el a szerzetesi eszményért 
rajon~ó lelkekben. jobb ha Igy 
from : Ar. egész szobor maga a 
szerzetes-élet. , • jókedvQ ka· 
maiduli szerzetes magvaréz'ta 
meg a hely neve2etessége1t. Fe
hér, durva posztó babituFAval 
im ponAló jelenség volt; és mr
kor ésuevelie, hogy figvfljUk és 
nag) on megnézzük, szerényen je-
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gyezte meg, hogy mir húsz éve 
hordja, s ha piszkos maga mos· 
sa ... Örömében, hogy mindnyá
jan külföldh:k Vdgyunk s az ollSz 
nyelvet úgy beszéljük, hogy nem· 
vette észre külföldi mivoltunkat, 
a kolostor kapujánál is messzehb 
ki ~ért bennünket. "Per Bacho" 
(Bjchusra) - mondta búcsúlás
kur -- öt esztendeig voltam 
fraiiCiaiJrszágbm es csak nehány 
trdnc·a SLót tudok." A p Pa•ert 
nem vettü!< komolyan. Tud uk, 
llo~y csak meg akarja alázni ma 
gat előnUnk és ezért mosolyog
lUilk ... 

diJgy !i V 1tik·ln j~ien egi terü
let n .:t ~ysáifhót valaki m :\~anak 
fJg:tlm it all<osson, :n~14íro:n. i1l1gy 
márc. '25 .!.1 30 p~rc ·tl:.ttt kénvel 
m:!~~il k ~ril jut u~< .. \ ha.:'lr 111 'n
tén d aH cse,ldörök. a h::j~ratnál 
pedig p ip 1i a!ab ndG:·uk álln::tl<. 

Nd;;:~'p~n!ck. Talán ez vo:t ese
m~nyáb~n s rn·'ly ci~z··lm ·kbe.1 
leg~atdag 1 bb n 'lgy·p~ntel<tim egyi. 
ke f D ~:b~n térdenállva fogyasr.
tolluk el co: ol<Hz salliát é:' a 
ha.ko!l~~rvet. A rekktónumbi:ln a 
kollégium prof~s"orai szol~álta.k 
ki a s'uden ~t> ket, még a laíku5 
te ,t·úrcket i:;! :\ kollc~gium p:eli
detbl! (nit V;!lt!ricei provinciális) 
a f..:ll'wl~álás u:án f·.!lment a pul· 
pi:usrct ~s ö ol va.;ta Sze nt jános. 
tól a p.issziól . . . Mi m 1gy,1rok, 
akik !.!lott el~g s~okatlan, söt is
m:~rellen az alázatossng,~ak e 
kíli::;ő ~yakoria:a, örömmel állapí
tottuk meg öszintén ítélvén ma· 
gunkról, hogy nagyon telszett ez 
az al<tus, mert nagy lelki mé:y
séget láttunk benne ... 

P. Geme'li Ágoston O. F. M., 
a milánói k'it. egyetem rektora és 
orvos professora, tartott nagyon 
értékes elöadást a franciskánus 
életröl ápr, 23-án. Én annak örül-

tem a legjobban, hogy ez a tu
dós franciskánus a ferences élet
nek nemcsak "orátora 16 , hanem 
megvalóshója is! Nagy érdekló
dessel nézegeHt m durva habitu
sát, posztó tunikáját s a mezite
len lábakra felhuzott durv~ slan. 
dálját ..• 

Kedves Testvéreim! Hogyan 
v.!lekednek róiunk a kül!öldrtk? 
Bizo11y nem a legjobban, mert 
görcsö::;en s2lavoknak tartélnak 
bennünket, ami p~dig rosszat je· 
lent. Egy kellót már alaposan ki 
keiitlt okt·1tnom, hogy a magya
r•Jk n..:m HliJvok, és hogy olyan 
derék nt!rll!.et mirrt a m q;yar, 
nincs eg.:sz Európdban l Soksi.Of 
m•nHÍilnl a szé!sö nyug:-t· i a lwat<, 
m.:g at angoloknak, hogyha n~·m 
lett volna ott a magy':r ar1nJk 
idejt'·n, akkor a törl"'k elll}'e't vol· 
na tlenneleket S?igell's{:·;J. mi.·d~
uestöl s rnÓst l<eresh;!lll"lek a 
Britt-birodaJm.it a Mar:ban \'ilgy 
n~m tu1om én hol... Kn:nnös, 
ho~y annyit t~dn~k MJgraror
sz.lgról: a török ellen v~dte a 
keresziénységel, de azt már nem, 
ho~y milyen fiijhoz tartozik. Igen 
csodálkowak, hogy a magyarak 
nem szlávs1gát annyira védem. 
Egvszer már lűzben voitam s azt 
mondtam nekik, hog v a magya r 
megveti s lenézi a szlávokall 
Kivételt csak az oros~zal és a len
gyellel tesz Az egyikhez venzó
dik romantikáj~ s mély vall~so:'· 
sága miatt, a másikhoz p~dig 
százados barátság füzi. Igy 
próbállam édes határnat az öt 
világrész elött a szláv tengerhOl 
kiemelni! A1. egJik amztráliai an
gfllnak már oda is adtam a 
Szenl Imre é01 ttlhumát. Most nézi 
az e~é;;z Ir kollégium s szi\rnyen 
tetszik nekik! - Deo Gratias! 
Pdx tecum." 
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7. Ki a tágas, szellös szab:tdba! 
Az emberekiöl elszakadva, 
Föl a halomra, bérere föl! 
Hol a lélek szányát kibontja. 

(To npa: Ki a szabadba.) 
hangzott a tavaszi első (Házfőnök 
atyánk jóságából rendezett) s má
jusi kirándulás hirére a köllö 
szavaiba öltöztelelt érzéseink szf. 
V(~nkben, ajkunkon. már a meg
e~özö napokban. ÉJjel dörgOit, 
Vlilámlott, - a kirándulást meg
el jzö éj el scm képzelhető más
kép. - hogy a szorongathatók 
lelk~t szo~ongassa. D.! m~~cBk 
a p 1rt se vate el, s a korai mi· 
sénknél az olt.1ra felkelő nap f~ny
arjában tündnk,.ilt. M-tdár dal, 
illtt. virá~. sz~pié~ tavaszi bö
j:;é~b.! t halmozott el benniinket. 
A Szűzanya szobrán31, amely a 
fiatal s szint•.! ;irtetszö lornb;,áto
roa kereiztül ~z!Jremlö fénysug~·· 
raktól volt diszfén:tyel övezve, a 
régi jámbor tradícióhoz hiven, el
énekel!iik májusi lélekkel a me
leg s bájos három szólamti latin 
lorettói litániát. A Kékesról visz
szajövet e~y karcsú őzike slnk
décselt el elöttUnk. Mintha kecses 
és ritka megjelenésével örömün
ket akarta volna teljessé tenni. 

A gyöny5rü nap elteltével, es
tefelé, te~tileg fáradtam (mert az 
utat most oda-vissza gyalog tet· 
tUk meg), de a lélek szárnyai 
lárvák s a vadvirág illattal, ma
dár dallal telvék, értUnk haza ls
ten fönséges templomAbóL Azon
ban lelkUnk álmunkban pacsir
taként még mindig ott röpdösött 
a holdvilAgtól megezUs~özött s 
erdö-mezö virágaival dfszftett 
Maria· R zobor előtt, és p1csirla 
szivvel. h anllgal ismételaette: 
Rosa mystica. Ora pro nobis! 

17. Oyüneyns alsóvárosi pl e-

bánia régi óhajának beteljesDiése : 
a remek kidolgozAsú 12 q, 130 
cm. magas Szent Imre jubileumi 
nagyharang szentelése. A varos a 
leberő legnagyobb pompával üu
nepelt. A-t. allamásról való be
szállitás igazán festöi látvány volt. 
9 órakor Kegyelmes Kriston Endre 
pUspök u1unk fényes papi segéd
lettel, városi elök.elöségtöl körül
véve, számos szimbolikus aktus
sal fölszenielte. hogy az új ha
rang is mondhas~a: "vivos voco, 
martuos plango, fulgura frango• 
(Rituale), mert ez lesz az egyik 
feladat~. Majd lakumikus rövid
séggel, de annál érzöbb F-zívvel 
hangoztatta ptispök urunk a Fzó
székröl a s~e ltlm re-karang spe
ciális jelentöségé1, feladatát, mely 
nem mis, mint hirdetnie abban a 
liliomtalan világban: "Minden or
szág támasza és talpköve a tiszta 
erkölcs, melv ha e!vész. Róma 
ledill s r :t bigába görbed. l& A be
széd után pedig pOspöki misét 
celebrált. Az új harang már 2 
óra mulva megszólalt inkább lágy, 
mint kemény érces, mély d hang
jával a torony lábanál várakozó 
tömeg n11gy örömére. Majd a 
többi is (három: d, fisz, á) ztigni 
kezd, duros nsszhangjukkal hir
detik, nyelvelik, sugj6k azt, amit 
püspök Atyánk mondott. Vissza
verve a Mátra gvürQjét61 s a Ké
kes hamvas ormától andalilóan 
zsongnak lelkünkbe még sokáig: 
csiling-gili n g. ~iling· galang, ging
gangg, bimm bamml 

Szent lvin hava. (Június.) 
12. Mivel tegnap vizsga volt 

(mégpedig már a második, al
sósoknak: do2:matic11 fundamenta
lis, Patro'o~ia, a felsOsöknek: 
Moralis de principiis Az els6 ha
todikán volt, alsOsoknak: Maralis 
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de principiis, Expositio Regulae, 
a fölsősOknek pedig : Scriptura 
Sacra), mel}'en F. Provinciális 
atyánk elnökölt, azért itt maradt 
még mAra is, ho~y ünnepélyesen 
jé1us legszentebb Szívének ajánlja 
a hazát, meg a provinciát. Mise 
alatt mélységes tartalmú beszédet 
mondolt a nép éneklö ajkáról 
vett mottóból kiindulva: "Eskü
szOnk, hogy neked élünk, Jézus 
S:dve lé~y vezérünk!'" Igen es
kOszOnk l 

20. Te Deum l Hálatelt szív
vel, örvendező lélekkel rebegtünk 
köszönetet az ünnepélyes bZent
mise alatt a minden jó adomá
nyozójának, ho~y ebben az esz
tendőben is fölötle bőséggel tá
mogatott bennünket a tanulásban. 
(Utolsó vizsga tegnap volt, alsó
soknak: Historia Ecc!esiutica, fel-· 
sösökneks Dogmalica specialis és 
Eloquentia). 

29. Szent Péter és Pál Onnepe· 
E gyönyörű piros, természetfölöt
tiben túláradó napon szentelte 
pappá Szilveszter testvérUnket 
Ke~yelmes Z1dravecl pOspök 
urunk nagy ünnepélyességgel 
budai templomunkban... Min
ket is távollévőket nagy boldog
sággal tölt et, ho~y: Tu es sa
cerdos ; Tu es vas e!ectionis l 

Szent Jakab hava. (Július.) 
5. Hat év óta nem volt ilyen 

nap Gyön~yösön, mint ma a pap
szentelés. Kegvelmes Kriston t-:n·'
re püspl\k urun": először l<:~zrnér, 
Rogér, Ágoston, Anzelm, Grácián 
testvéreinknek adta fel a kisebb 
rendek kf'lzGI a két utolsót. Majd 
Kalliszt és Bertalan kapták meg 

a szent diakonátust. Azután "Sá
muelként korán reggel kel föl 
nyugvóhelyéről a föpap s ,.tulit 
lenticuiam ole i' (l Kir. 10 J.), 
fogja az olajedényi s szétiléz ki
rályi lelkek után, akiket fölken
jen; ,re~ale sacerdotium'. királyi 
vagyis Krisz1us szellemével eltöl
tött papságot kt:res", és ekkor 
föth m~on stól az archidiákonus 
(F. P. Provinciális): Columbánus 
Krupa. Guiileimus Keresztes, 
Regalatus lnl<lovics. A nagy is-
teni titkok (szentelés, szentmise) 
rövid percek alatt mtgtörténtek, 
úgyh0gya körulállók hamar mond
ták a felszenteltek pedi~ érezhet
ték: Ó ti boldogok, akiknek "da
tum est, Deum, quem multi re
~es voluerunt videre, et nom vi
derunt, audire et non audierunt, 
non solum vid ere, "ed portare .•. , 
deoseuiari .••• vestire .... et custo
dire ... '" - Ugyélncsak e napon 
mutatta he Özdon P. Szilveszter 
első szentmiséjét, meiyen lélek
ben mi is ott voltunk s mondot
tuk: .Suscipe, sa r.c te Pater, om· 
nipotens aeterne Deus, hane im· 
maculatam Hostiam •. " Manuduk· 
fora F. Mikes Mihály esperes, 
szónoka pedig F. P. Aladár volt. 

12. Az új misések ma mu
tatták be primiciájukat a föls~ge$ 
Istennek. Mégpedig P. Virnos 
Aldebrön (m;~nuduktor F. Med
nyánszkv Mihály plebános, szó
nok F. P. Pius), P. Regalát Mis
lcoic Szent Anna templomáhan 
(manuduktor F. Rétay Kálmán 
e~pere:-, apát piebános, szónok 
F. P. D~ne~). P. Ko!umb~n Eger
ben (manudui<tor F. P. Kelemen 
házfőnök, szónok F. P. Teodóz). 

~ 
Az adományokat helyszfike miatt a köv. sz .. ban knznljO!f. (Szerk.) 


	HU_b1_FM3-8316_00439_2R
	HU_b1_FM3-8316_00440_1L
	HU_b1_FM3-8316_00440_2R
	HU_b1_FM3-8316_00441_1L
	HU_b1_FM3-8316_00441_2R
	HU_b1_FM3-8316_00442_1L
	HU_b1_FM3-8316_00442_2R
	HU_b1_FM3-8316_00443_1L
	HU_b1_FM3-8316_00443_2R
	HU_b1_FM3-8316_00444_1L
	HU_b1_FM3-8316_00444_2R
	HU_b1_FM3-8316_00445_1L
	HU_b1_FM3-8316_00445_2R
	HU_b1_FM3-8316_00446_1L
	HU_b1_FM3-8316_00446_2R
	HU_b1_FM3-8316_00447_1L
	HU_b1_FM3-8316_00447_2R
	HU_b1_FM3-8316_00448_1L
	HU_b1_FM3-8316_00448_2R
	HU_b1_FM3-8316_00449_1L
	HU_b1_FM3-8316_00449_2R
	HU_b1_FM3-8316_00450_1L
	HU_b1_FM3-8316_00450_2R
	HU_b1_FM3-8316_00451_1L
	HU_b1_FM3-8316_00451_2R
	HU_b1_FM3-8316_00452_1L
	HU_b1_FM3-8316_00452_2R
	HU_b1_FM3-8316_00453_1L
	HU_b1_FM3-8316_00453_2R
	HU_b1_FM3-8316_00454_1L
	HU_b1_FM3-8316_00454_2R
	HU_b1_FM3-8316_00455_1L
	HU_b1_FM3-8316_00455_2R
	HU_b1_FM3-8316_00456_1L
	HU_b1_FM3-8316_00456_2R
	HU_b1_FM3-8316_00457_1L
	HU_b1_FM3-8316_00457_2R
	HU_b1_FM3-8316_00458_1L
	HU_b1_FM3-8316_00458_2R
	HU_b1_FM3-8316_00459_1L
	HU_b1_FM3-8316_00459_2R
	HU_b1_FM3-8316_00460_1L
	HU_b1_FM3-8316_00460_2R
	HU_b1_FM3-8316_00461_1L
	HU_b1_FM3-8316_00461_2R
	HU_b1_FM3-8316_00462_1L
	HU_b1_FM3-8316_00462_2R
	HU_b1_FM3-8316_00463_1L
	HU_b1_FM3-8316_00463_2R
	HU_b1_FM3-8316_00464_1L
	HU_b1_FM3-8316_00464_2R
	HU_b1_FM3-8316_00465_1L

