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MA6YAH UMBRIA 
A FERENCES KAPISZTRÁN-RENDTARTOMÁNY IFJ(JSÁGÁNAK 
ÉVNEGYEDES FOLYÓIRATA. - SZ ERKESZTIK: A GYÖNGYÖSI TEOLÓGUSOK. 

Jubileum. 
Jubilate Deo omnis terra: psalmum dicile nomini Eius! 
Kettős jubileumról szól a .. Magyar Umbria". Szent Ferenc két 

tevékeny kezét ünnepeljük: Szent Antalt és Szent Erzsébetet. Ma 
velük fogja át a világot, mint a középkorban Ö maga tette. Hét
százados jubileum: nagy mult és dicső jelen. Mind a kettő ferences 
ünnep és öröm ; mind a kettő szociális csoda ... gyógyítás. lsten 
ugyanis mindig Szenieivel gyógyítja a világot. - Mózes is gyó
gyít - testeket: a rézkígyóval - a pusztában; Illés is gyógyít -
lelkeket - amikor három és fél évig nem volt eső; Elizeus is 
gyógyít - testet-lelket - Szíriában ... Krisztus is gyógyít, amikor 
hitet és bizalmat talál és ma is gyógyít - Szenieiben ... Antalban, 
Erzsébetben ! 

A jelen jubileumkor, - amikor Szent Antal és Szent Erzsébet 
szelleme fénnyel, hétszázados dicsőséggel és erkölcsi erővel betölti 
az egész keresztény világot, - felzúg, de zúgjon is fel, a lelkekben 
a Zsoltáros szava: Jubilate omnis terra et psalmum dicile nomini 
Eius: quoniam magnus et laudabilis nimis! 

Vegyen a világ e két Szent szelleméből sokat ! - Hiszen a 
Szentlélek orgánumai voltak "és megújul a föld színe" . .. 

P. HERMANN HERMENEGILD 
magiszter 



Páduai Szent Antal gondolatvilága. 
A cím sokaknak talán idegenül hangzik. A közvéleményben a 

csodatevő, .. bujócskát játszó dolgainkat megtaláló". koldusbarát Sze nt 
Antal él. arról azonban. hogy ebben a szentben a gazdag értelmi 
világgal és egységes bölcseleti és teológiai világnézettel rendelkező 
tudományos műveltség is számba jön. alig tudnak. Pedig a közép
kor mindig a gondolkorlót értékelte benne, művészetében kezébe 
vaskos kódexet nyomott. a középkori tudományos életben oly fontos 
szerepet játszó ünnepi iskolás viták alkalmával pártfogóként szere
pelt, müvei pedig közkedveltségnek örvendtek s a könyvnyomtatás 
óta is több kiadást értek meg. 

Műveltségének alapjait az ágostonr~ndi szerzeteseknél vetette 
meg. Itt ismerte meg alaposan Szent Agostont s szerezte meg a 
Szentírásban való ritka jártasságát. A történelem tanusága szerint a 
Szentírást könyv nélkül tudta. Ezzel a szellemi felkészültséggel lépett 
Assisi Szent Ferenc újonnan alakult rendjébe. Szent Ferenc rendkívül 
nagyra értékeli az ifjú ~ zerzetes tudományát, tiszteletből püspökének 
nevezi s bolognai tanárságára áldását küldi. 

Szent Antal a bolognai rendi stúdiumban eleinte csak zártkörű, 
majd később nyilvános jellegű előadásokat tartott. Előadásaiban a 
teológiai tárgyalásnak a középkorban ismert három módja, a szent
irásmagyarázat a szentenciáskönyvhöz fűzött magyarázat, s a summás 
előadási mód közül a szentírásmagyarázatot művelte. Szent Bona
ventúra szerint tudománya fölért a magiszterek tudásávaL 

Előadói hivatala mellett az egyszerű híveknek a szentferenci 
bűnbánatot hirdette. Beszédeit a Szentírás levegője hatja át, telve 
vannak szentírási idézetekkel. pl. az alább jelzett .. Be~zédei"-ben 
körülbelül 3029-szer idéz az Úszövetségből. 1792-szer az Ujszövetség
ből, képekkel és hasonlatokkaL Ezért IX. Gergely pápa egyenesen 
e szavakkal tüntette ki : .. Arca ulriusque testamenti est hic et divi
narum Scripturarum armarium." Előadásainak é~ beszédeinek leszűrő
dése és vázlatszerű lejegyzése négy műve : a Sermones Dominica
les, Sermones in feslis B. M. V., Sermones Solemnitatum és Exposi
tiones in Psalmos, me lyekben az egész teológia : dogmatica, moralis, 
patrológia, liturgia stb .. bent van. Az első háromban az egyházi év 
vasár- és ünnepnapi szakaszait magyarázza (azaz az év vasárnap
jaira szóló beszédeken kívül 8 beszédet Máriáról, 1-1-et Szent Ist
ván vértanuróL Szent János evangelistáróL aprószentekről, Szerit Fülöp 
s Jakab apostolokról. Keresztelő Szent Jánosról, 2-t Szent Péterről 
s ugyanannyit Szent Pálról). A negyedik pedig 200 zsoltármagyará
zalot tartalmaz}) Az első három művet a minorita Locatelli adta ki 

1) Az idevágó lanulmám·okra nézve dr.: Mons. A. FrasRinetti: Scrive i 
sermoni sopra le feste dei Santi. Dell' opere chc si cicono composle da Stmt' An
tonio, in ll Santo lll. (19:!0131) 11-18 p. - G. Bellincini: Sull' ttulenlicita della 
.. Expositio in Psalmos" di Sant' Antonio, ibid. 125-135 p.- Cantini: De fonlibus 
Sermonum S. Anlonii, qui in Edit. Locatelli continPnlur. in Antonianum IV. (l9:JI) 
327-360 P· - P. l. Pouy Marti : Dc fonlibus viitie S. Antonii Patavini ibid. 
225-252 p. . 
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1886-tól kezdve. A befejezetlenül maradt vállalkozást Munaron Perin 
és S~remi_ni f~lytatták. A kiadá~ kritikai értéke legalább is ~gy-két 
beszedet tlletoleg gyönge. - Ertekezésünkben előforduló utalások 
erre a kiadásra vonatkoznak. 2) 

I. Bölcselet. 
. Szent Antal korában a keresztény gondolkodás mestere Szent 

Agoston. Az ó tekintélye a Szent Tamás elötti teológusok focus-a s 
ehhez Szentünknél még külön figyelembe jön az, hogy kiképzését 
ágostonosoknál nyerte s ilymódon nemcsak a kor szellemi iránya, 
hanem az atya iránt való fiúi kegyelet és ragaszkodás is nagyban 
befolyt gondolatvilágának kialakulására. 

Szentünk gondolatvilága a gondolkodás törlénetén átvonuló két 
főirány : az univerzalizmus és individualizmus közül az utóbbinak a 
katolikum korlátai közt megengedhető tartalmát foglalja magába. 
Az individualisztikus világnézet tartalma a következökben foglalható 
össze : Alapvonása a valóság dinamikai szemlélete. Ennek követ
keztében az ismeret és a valóság mérlegelésénél a valóság van 
túlsúlyban, az értelmi ismeret sajátos tárgyát alkotó egyetemes való
sággal szemben a konkrét egyed részesül nagyobb fokú értékelés
ben, a lelki képességek közül pedig az akarat kap elsőbbséget az 
értelem fölött. A teológiára nézve az individualizmus a természetnek 
a természetfölöttivel szemben a lehetőség határáig menó önállóságát 
eredményezi. . 

Az a világnézet Szent Agostonból táplálkozik és hét századon 
át egyeduralmon van. Majd a XIII. században a nagy ferences teo
lógusoknál talál otthont, kik közül Duns Scotus az addig csak lélek
tanilag kidqlgozott iránynak határozott metafizikai kifejezést ad s be
tetőzi azt. AHomást jelentenek még : Suarez, Leibniz s napjainkban 
Prohászka. 

Szent Antalnál ez a tartalom az ágostonos világszemléletnek 
leocentrikus jelleget nyer. Az ilyen szemlélethen természetes, hogy 
az emberegyed, mint Istenre irányuló lény áll elótérben s a bölcse
let Isten-kereséssé válik, ami aztán még szükebb területre szorítja az 
elmebeli kutatás területét s az emberben is az isteni képmást leg
tisztábban visszatükröző lélek képezi szemlélödéseinek legfőbb tár
gyát. Innen van az, hogy az ágostonosok s velük Szentünk is elsó
sorban pszichológusok. A lélekbúvárkodás s az lsten-keresés a 
bölcseletet gyakorlativá teszi. célját a bölcseségre, vagy ami ezzel 
azonos, a boldogságra,:~) végeredményben tehát lsten bírására való 
vezetésben látja. 

Az ágostonos lélektan területén mozgó bölcseleti problémák 
három pontban keresnek megoldást : ezek a test és lélek viszonya, 

:!) Locatelli : S. Antonii Patavii, Thaumalurgi Sermones Dominicales el in 
Solemnitatibus, Patavii 1886 aq. 

:1) E. Gilson: lntroduclion t> l'etude de Saint Augustin, in Etudes de philo
sophie medievale l. Paris 1929 l. p. 
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a lélek és képességei s az Isten-elmélet ; Szent Antalnál mind a három• 
kérdés tárgyalás alá kerül. 

a) A test és a lélek egységét az ágostonosok, ép gyakorlati 
bölcselkedésüknél fogva, nem tudták oly szarosan kifejezni, mint azt 
Szent Tamás tette. Oka fökép a kérdés meröben tapasztalati tárgya
lásában keresendö. A lelket ugyanis természete s a boldogság után 
való kiolthatatlan vágya lsten felé vonja, amit Szent Antal Szent 
Ágoston után e szavakkal fejez ki : Domine cor meum est inquietum, 
donec perveniat ad te (888. 1.) s a lé.eknek az a rendeltetése, hogy 
folytonos lelki tökéletesedés által az örök boldogságat el is érje. 
(592. 1.) A lélekkel szemben áll azonban a test a maga érzékiségé
vel s a földi dolgokra irányuló szenvedélyeivel. .. mert - mint Sze nt 
Pál apostol mondja - a test a lélek ellen vágyakozik, a lélek pedig 
a test ellen ; ezek ugyanis egymással ellenkeznek, hogy ne tegyétek 
azt. amit akartok." Ezért sóhajt fel Szent Antal is · O caro cara, et 
quia cara. ideo caritate carens et ideo ad versus spiritum concupiscens. 
( 134. 1.) A test ilyenformán tevékeny szerepet nyer az emberi élet 
alakulásában, természetesen a lélek felsöbbségének a megtartásávaL 
meJyhez viszonyítva a test csak alattvaló, szolga. 4) 

Szent Pál ihlette tehát az ágostonosokat amikor a test, a lélek 
ellentétét kiélezték. Még oly metafizikus elme sem tudta kivonni 
magát e hatás alól, mint Duns Scotus, ki metafizikájában a testnek 
bizonyos önállóságot biztosított azáltal. hogy a testiség elvét a konk
rét egyedben az értelmes lélektól formálisan különbözö metafizikai 
mozzanatba helyezte (forma corporeitatis).~') 

b) A lélek eredetének és mibenlétének kérdésében már határo
zottan az általános tanítást találjuk Szent AntalnáL A lélek tisztán 
szellemi magánvaló'') és a test életelvel mely létezését Isten közvet
l~n teremtö tevékenységének köszöni, amint azt Szent Antal Szent 
Agoston ismert mondásával kifejezi : Infundendo creat et creando 
infundit. "') A lélek teremtésének idejét a fogamzás pillanatába 
helyezi (838. 1.). . 

A lelki képességek tanában mindenestöl Szent Agostonhoz 
csatlakozik. A lélek és képességei közölt teljes azonosság áll fönn ; 
a lélekkel vonatkozásba kerülö tárgyak azonban tevékenységre kész
tetik s a tevékenységek iránya szerint aztán más és más névvel 
jelöljük meg, vagyis a lélek és képességei, valamint a képességek is 
egymás közölt csak formai szempontból különböznek. Ha a léleknek 
a test éltetésére irányuló tevékenységél jelöljük, akkor léleknek, ha 
akarati tevékenységét, akkor akaratnak vagy lelkületnek, ha tudását, 
akkor elmének, ha ítélö tevékenységét, akkor észnek, ha ihletését, 

1) 346. l.: Domina est ra lio, ancilla sensuali las . 
.-.) A ferences teológiára nézve lá!Jd: Schütz: A klasszikus ferences theoló!{ia, 

Bp. l:l27. 
'') 413. l.: Anima est substantia incorporalis. intcllcctualis. rationalis, invisibilis. 
~) 537. l.: Vita corporis anima ... 
') 573. l.: Creare est ex nihilo facerc. Animas Deus creat ex nihilo. quia ul 

dicil Augustinus: InCundendo creat ct creando inlundit. - 36. Et spiritus i. c. anima 
redcal ad Deum, qui fecit illum : non enim ex traducc Deus fecit animam ... 
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-akkor szellemnek. ha pedig érzéki müködése it, akkor érző léleknek 
,nevezzük. ll) 

A lélek nemesebb képességei, az emlékezet, értelem és akarat 
ontológiailag a többi képességek fölé emelkednek s az elmét, a 
mens-t alkotják.10) A mens a kegyelmi és a misztikai élmények 
alanya. 11) lsten· képmása a mens-ben ragyog legtisztábban,12) a hit
tény benne valósul meg (137. 1.), az örök boldogság a mens gyönyör
·ködésében fog állni (781. 1.), ismerettevékenységünk s Isten értelmi 
világítása a .mens-ben megy végbe (142. 1.). Az elme és képességei 
s az elme és a lélek között a viszony ugyanolyan, mint a lélek és 
képességei közölt : csak erőmegnyilvánulásai a magában véve egy 
mens-nek, illetőleg a léleknek : anima intellectus, anima voluntas. 
anima memoria ; non tamen tres animae, sed una anima tres habens 
potestates (565. 1.). 

Ezen a téren lehetetlen nem felismernünk Duns Scotus annyi
szor lebírált formalitás-tanának lélektani oldalát. Scotus nem tett 
egyebet, csak az ágostonos tant fektette metafizikai alapra azáltal. 
hogy a lélekszubsztancia erőmegnyilvánulásainak alapját metafizikai 
mozzanatokban jelölte meg, melyek a lélekszubsztanciában gyöke
reznek, de értelmi tevékenységünktól függetlenül is léteznek. Ezek 
közölt áll a formális különböztetés (dist. formalis). azaz : a dolog 
(res; itt lélekszubsztancia) metafizikai mozzanataitól (realitates; itt 
a képességek) irányított értelem különböztetése.13) E tény egyben 
értékes bizonyság arra, hogy a formalitások tana nem Scotus talál
mánya, amint ezt a közelmultban hirdették, hanem az egész ágostonos 
lélektan belesodor és Scotus csak zseniális kihasználója az egyéb
ként már elődeinél is a maga teljességében fellelhető tanításnak. 

A lelki ~épességekböl vett szentháromsági analógiát Szent 
Antal Szent Agoston De Trinitate c. művében található módon 
fogalmazza. 11) (208, 564. 1.) E kérdésben eltér a későbbi ferenceseknek, 
szentviktori Richárd közvetítésével szerzett s löként Szent Bonaven
túránál kifejtett, dinamikus tárgyalási médjától s Lombardi Péter és 
:Szent Anzelm nyomán a későbbi szeottamási sztatikai tárgyalást 
követi. Ezt az ágostonos nevelésű Szent Antaltól el is vártuk. 

d Az ismeretelméletben Szent Antal az ágostonos megvilágítási 
elmélet híve. Ennek az elméletnek a lényege abban van, hogy lsten 
minden lét forrása, a teremtett elmébe· bizonyos megvilágító 

!') 414. l.: Ita enim haec omniA adiunda sunt animae, ut una res sit. Pro 
efficientiis enim causarum diversa nomina sortitus est anima. Dum enim vivifical 
corpus. anima est; dum vult, animus est; dum sci!, mens est: dum rectum iudicat, 
ra lio est: dum spirat. spiritus est; dum aliquid sen tit, sensus es~. . . . . 

W) Ibid. : Mens est pars animae quaedam, per quam omms raho mtelhgenha
que percipitur. Mens vocata. quod emineat in anima, vel quod excellit in anima, 
pars animae praestantior, a quo proccdit intelligentia. 

ll) 588. l. : Sol gratiae illuminat terram, i. e. peccatoris mentem ... 
t~) 414. l.: Unde et ipse homo secundum mentem imago Dei dicitur. 
t:l) Cfr. Magvar Umbria V. (1931) 81. s. k. l. 
H) Schütz : · Szent Ágoston charakterológiai jelentósége. Athaeneum XVII. 

(1931) 20. l. -
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tevékenységgel belesugározza az ismerettartalmakat, melyeket aztán 
az értelem közvetlen szemlélet útján tényleges ismeret!é vált. Az 
ismeretfolyamat a következő szavakban van megfogalmazva : Ratio 
est adspectus animi, quo per ipsum, non per corpus, verum intuetur ; 
aut est ipsa veri contemplatio, non per corpus : aut est etiam ips um 
verum, quod contemplatur (142. 1.). Szavainak értelme ez: az értelem 
a lélek látószerve, mellyel az igazságokat meglátja. Az értelem 
ugyanis nem az érzékek útján (non per corpus) szerzi ismereteit~ 
hanem az elmébe vetített ismerettartalmak tudattalan tárházában, 
az emlékezetben látja meg. Ez az intuició kettős tevékenységben 
áll : az első az igazságnak közvetlen szemlélete, a második az 
elmébe sugárzott, de az emlékezetben tudatlanul szunnyadó igaz
ságnak tudatossá válása. 

Szent Antal tehát ugyanazt az értelmet alanyi és tárgyi olda
láról tekinti s ezzel egyrészt elveti azt a nézetet, mely szerint az 
értelem sajátos tárgya az érzéki adatokból kihámozható egyetemes 
valóság, másrészt pedig egyszer s mindenkorra becsapja az ajtót 
az innatizmus előtt, mely szerint az értelem ismerettárgyai velünk 
születtek. 

Az intuiciós ismeretelmélet a későbbi ferences iskolában jelen
tős változáson megy keresztül, de létjogosultságát még az arisztotelikus 
Scotusnál sem veszti el, ki az elvonási ismerésútnak az ismeret 
egész körére való kiterjesztése mellett is fenntartja az elvonási 
ismeretfolyamatot megelőző intuitív egyedismeretet 

Az ágostonos-ferences lélektanban szóbajön az akarat pri
mátusának kérdése. Ráüt-e Szent Antal e kérdést illetőleg az indi
vidualista gondolkodókra ? A kérdés tárgyilagos kezelése végett 
megjegyzendő, hogy Szent Antal e kérdést kifejezetten nem érinti. 
Meiertr') vállalkozik arra, hogy Szentünknél e tant is kimutassa s 
számos szöveget hoz fel tételének bizonyítására. S joggal. Mert az 
tény, hogy Szt. Antalnál mindazon tényezök megvannak, melyek 
késöbb a kérdést felszínre vetették. Dinamikus világnézete, a szabad
akarat és a kegyelem viszonyának kérdése, a megszentelö kegyelem 
és a szeretet azonossága, az örök boldogságnak tevékenységbe való 
helyezése, melyekröl a következökben szó lesz. mind oly indítékok, 
melyek az akarat elsőbbségére utalnak. 

Il. Teológia. 

Szent Antal teológiai nagysága a Szentirás magyarázásában 
ragyog igazi fényében. De vajjon talál-e nála anyagat az, aki a 
teológiai individualizmust keresi ? Sajnos rendszeres tárgyalásról 
Szentünknél nincs szó s az is, ami fellelhető csak egy-két elejtett 
gondolat. Mindjárt a teológia alapvető tételénél. az Isten-problémánál, 
kénytelenek vagyunk üres kézzel távozni. Igaz, hogy az individua-

1'') De contemplationis notione in Sermanibus S. Antonii. in Antonianum VI 
(1931) 371. l. 
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lisztikus eszménynek ezen a területen való érvényesítése egy Duns 
Scotus zsenijére várt, ki Isten-fogalmában a voluntarizmust minden 
ízében kiaknázta. 

Az angyaltan teljesen Nagy Szent Leó és Nagy Szent Gergely 
alapján áll. Itt is csak Duns Scotus óta lehet a szó szoros értelmé
ben vett individualizmusról beszélni. 

. V an azonban az individualista teológusoknak egy tételük, mely 
Knsztus ember-egyedi méltóságát a lehető fokban kiemeli : a 
feltétlen megtestesülés tana. E tan Szent Pál teológiájából virágzik 
s a teológia-történet folyamán a ferences iskola hivatalos tételévé 
válik. Szent Bonaventúra még nem foglal határozottan állást mellette, 
de annál jobban domborítja ki e tan mélységeit az ízigvérig 
individualista Scotus, akihez oly kiválóságok csatlakoznak, minók 
szalézi Szent Ferenc, Su,arez, Ambrosius Chatarinus, Faber, Schell. 
Bougaud, Prohászka (Ö. M. XXII. 178. 1.) s a magyar teológia 
dícséretére váljék - a legújabban Schütz professzor is. 1';) 

Mit nyujt e kérdésben Szent Antal ? Ha a Locatelli szöveget 
nézzük, semmit. Eligazít azonban bennünket a páduai Szent Antal 
Bazilika Thesauri-kápolnájában levő XIII. századbeli .. Thesauri" 
kódex. A 49. fóliánson ugyanis a következő szöveg olvasható : 
"sed non est mutatio dexterae excelsi quia a statu digniori quoad 
Deum tutiori quoad inimicos et firmiori quoad nos. Venimus ad 
statum indigniorem et debiliorem et poriclosiorem. Magna dignitas 
omnia sub sub (így l) pedibus eius ponit, homo cum in honore 
essel non intellexit Xum (Christum), et non solum factum est 
iumentis similis immo postpositus iumentis." 17 A tételünkre vonat
kozó szöveg : homo cum in honore esset non intellexit Christum. 
Locatelli e szövegböl finom teológiai érzékkel és nagy kritikai 
készültséggel kimutatja, hogy Szent Antal is azok közé az etnológusok 
közé tartozik, kik a feltétlen megtestesülés tanát vallották.1") 

Locatelli érvelési menete a következő : Kérdés, mily értelem
ben állítja szentünk ÁdámróL hogy nem ismerte Krisztu~t? A szent
atyák tanítása szerint. amelyet Szent Antal is ismer, Adám és az 
angyalok kinyilatkoztatás útján tudtak a m"'gtestesülés titkáról, 
Krisztusról, mint kegyelemforrásról. l\ mennyei dicsöség adományo
zójáról és betelózójéröl. - Ám Adámnak és az angyaloknak a 
megtestesülés titkára vonatkozó ismerete nem foglalta magába azt, 
hogy Krisztus megváltani jön az emberiséget. mert nem tudhattak 
az elkövetkező bűnbeesésról s az Ige megtestesülésében csakis az 
emberi természet felemelését lát hatták, vagyis, ami eZlel egyértelmű: 
Krisztus akkor is eljön, ha nincs bűn a földön. 

Ádám megtestesülés-fogalmával írja Szent Antal e szavakat : 
Ideo Verbum caro factum est. ut erescerern ad panem Angelorum. 

1';) Schütz Antal: Krisztus. Bp. 1932. 243-270 l. 
1;) Idézve Locatelli i. m.-ból 119 l. 
1") Ibid. a) sk. 
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Ut panem Angelorum manducaret homo, ipsum Verbum factum est 
caro ut per carnem panis coelestis transiret ad infantes. 111) 

Csak megerósíti Locatelli állítását Krisztus szent emberségének 
az a mélységes tisztelete, mely szentünk soraiból kicseng s szentünk 
jámborságának uralkodó motivuma. :!o) Ebben nem nehéz ráismerni 
a szeráfi Atya neveltjére. 

Krisztus emberi méltóságának ilyfokú értékelése után elvárjuk 
Szent Antaltól azt is, hogy az Istenember szülójét is individualista 
teológushoz méltó megti~ztelésben részesítse. Szüz Mária egyéniségél 
két kiválóság emeli ki E va többi leányai közül a legeróteljesebben: 
a szeplótelen fogantatás és az egyetemes közbenjárói tisztség. Szen
tünk mind a kettót vallotta és tanította. 

Ha Ádám elörelátta Krisztust, prófétai tekintetébe a szeplő
telenül fogantatott Szent Szűz is bevonult. Melchior Canus De locis 
theologicis c. müvéb~n Szent Antalt a szeplótelen fogantatás tagadói 
közölt sorolja fel. Am Szentünk müvei az ellenkezójéról gyóznek 
meg, amint Cantini szövegkutatásai igazolják.:!') A legvilá.gosabb 
szövegek közül valók azok a szavak, melyeket Szent Agoston 
gyakran emlegetett mondásához : Excepta Sancta Virgine, de qua 
propter honorem Domini nullarn prorsus. cum de peccatis agitur, 
haberi volo quaestionem, hozzáfüzi : Illa autern gloriosa Virgo 
singuiari gratia praevenia est atque repiela (89. 1.). 

Szűz Mária egyetemes közbenjáró tisztségél szentünk a maga 
teljességében hirdeti.:!:!) Tanítja e tannak mindazon mozzanatait, 
melyek révén az Istenanya a megváltás gyümölcseinek mind meg
szerzésében mind kiosztásában résztvesz. 

Az egyéniség megbecsülése je'entósen befolyásolja a kegyelem 
és a szabadakarat egy.máshoz való viszonyának kérdésében Szent 
Antal állásfoglalását. Ugy látszik. hogy Szentünk e kérdésben is a 
késöbbi ferences teológusokra üt, amikor a természetnek nagyobb 
önállóságot tulajdonít. A természet elökészülhet a kegyelem befoga
dására s így a kegyelemnek mintegy elébeléphet (praepeditur). Isten 
kegyelmi segítsé~tét együttműködésként fogja fel. mely azonban 
szükségszerüleg feltételezi az egyéni hozzájárulást : Quid enim est 
auxiliari, nisi operanti cooperari? 

Végül nem lesz jelentéktelen rámutatni arra is, hogy már Szent 
Antalnál is fellelhetó az a késöbbi skotista tan. mely szerint a 
szeretet belénköntött erénye azonos a megszentelö kegyelemmel. A 
legszembeötlöbb. amikor Szent Pál stílusának megfelelöleg felcseréli 
a caritas és gratia szavakat. Ily szöveg pl. : Caritas, virtus pincipalis. 
ante omnia haberi debet, quae si fecerit mutua, et continua, omnern 
operit multitudinem peccatorum ; pár sorral alább pedig : sic gratia 
Dei, quae operit per poenitentiam multitudinem peccatorum (212-3. 1.). 

t:•) Serm. CLV et CCLVIII in Psalm. 
c~•) Bellincini : c. 130. l. o. l. 
:!l) Cantini : H. pensiero de S. Antonio di PadovB inlornottl concipcmcnto 

immaculato di Maria, Studi Francelleani XXVlll (1931) 129-144 ol. 
:!:!) Sall Szilveszter: Szűz Mária közvelíl5 tiszlségéröl szóló lan. Szt. Antalnál 

L Magyar Umbria jelen számának cikkét. 
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Ez ismét a skotista tétel ágostonos eredetére utal. Érdemes 
megemlíteni, hogy a trienti zsinaton általános felfogás volt s Salmeron 
S. J. egyenesen ágostonos tannak nevezi. 

A szeniségek közül szintén az egyéniség kialakulásában leg
fontosabb szerepet játszó két szentség kerül a legtöbbször szóba : 
a bűnbánat és az Oltáriszentség. 

A bűnbánattal kapcsolatban feltűnő terjedelemben foglalkozik 
azzal a kérdéssel, hogy az egyszer már megbocsátott bűnök újra 
élednek-e az újabb vétkezés esetében? Nem kisebb tekintélyek, 
mint Szt. Ambrus, Szt. Ágoston, Szt. Gergely, Beda s Rabanus igennel 
feleltek. Ezekkel szemben Szent Antal, bár a kérdést homályosnak 
és kúszáltnak mondja (solutio quaestionis obscura est et perplexa . . .), 
már a katalik us nézetet vallja: Sed quia absurdum videtur, ut peccata 
dimissa iterum imputentur, piacet quibusdam neminem pro peccatis 
semel dirnissis iterum a Deo puniri (552-3. 1.). A végső szót azonban 
szerényen a tudósabbakra hagyja: Utriquae parti quaestionis prohant 
favent Doctores: ideoque alicui parti non praeiudicans, studioso 
ledori iudicium relinque, addens mihi tutum fore ac saluti propinquum 
sub mensa dominorum micas edere.:!a) 

Az Oltáriszentségről mondott beszéde irodalmilag egyike a leg
kiválóbbaknak. A szentáldozást illetőleg Szent Ágostonhoz igazodik : 
Quotidie accipere Eucharistiam nec laudo nec vitupero ; quoniam 
qui honoranda auclet quotidie sumere honoranda non auclet uliarn 
diem praetermittere.:!-l) 

Az elragadtatásos Isten-látás a túlvilágon lesz tökéletes és 
állandó valóság. A mennyei boldogság is szemlélődés az elmének 
Isten-látása és szeretete, élvezése (335 1). S a hangsúly a szerelésen 
van, ami által itt is, akarati tevékenységen van, a merő értelmi 
álmélkodással szemben. A mennyei boldogok tökéletessége a test 
és a lélek megdksőülésében áll. A test kiváltságai a világosság, finom
ság, tevékenység és halhatatlanság. A léleké pedig a bölcseség, a 
barátság és az együttértés (19-20. 1.). A pokol büntetése pedig fizi
kai tűz (860. 1.). 

Szent Antal túlvilágról alkotott fogalma tehát lényegében azonos 
a későbbi ferencesek tanításávaL 

Befejezés. 

Szent Antal teológiájának részletes jellemzése után fölmerül a 
kérdés : mi a jelentősége Szentünk individualizmusának a későbbi 
ferences teológia kialakulására? . 

A felelet előtt megjegyzendő, hogy Szent Antal nem klassz1kus, 
hanem inkább népszerűsítő teológus. ki megelégszik az egyes prob
lémák általános körvonalazásávaL Jelentőséget ad azonban tanítá-

~::) Ibid. - Cfr. Cantini : De fonlibus Sermonum S. Antonii, qui in Edit. 
Locatelli continentur. in Antonianum l. c. 342. p. 

:!4) 680. l. _ Cfr. · Beda Kleinschmidt : St. Antonius und die hl. Eucharislie, in 
Franziskus Stimmen XV. (1931) 174-176. S. 
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sának az, hogy ö az első ferences teológiai előadó s mint ilyen ö 
nevelte a rend első papjait és hitszónokait, kik aztán a tőle kapott 
szellemi útravalóval járták be a világot s hirdették az evangéliumi 
életet. Ki tudná megmondani, hogy mily része van Szent Antalnak 
abban, hogy a ferencesek lettek a föltétlen megtestesülés tanának 
hivatalos képviselői és a szeplötelen fogantatás titkának elöharcosai. 
Meggyőzö érvekkel igazolni nem tudom, de valahogy az a sejtésem, 
hogy a XIII. század legnépszerűbb szónokának a tanai nem voltak 
holt eszmék a ferencesek körében, azok bennéltek a ferences köz
véleményben s az egyszerű testvérek ajkán eljutottak De W are Vil
moshoz, Aureoli Péterhez. Duns Scotushoz, akik aztán individualisz
tikus világnézetükkel am(lgyis rokonságban álló tételeket a magiszter
rek nyelvén adták elő. Ugy hiszem, hogy a XIII. század valláséleti 
eszmeáramlatainak teljes megismerése erre a tényre is rávilágít s azt. 
amit ma csak sejtenünk lehet, adatokkal kimutatható valóságként 
fogjuk elismerni. Akkor fog majd a teológus Szent Antal nagysága 
a maga tulajdonképeni mivoltában ragyogni. 

Fr. Ince. 

---;~~->--:: :---

Szüz Mária közvetítő tisztségéról szóló tan 
Szent Antal beszédei alapján.*) 

A Szűz Mária közvetítő tisztségéről szóló tanítmány egészben 
véve benne gyökerezik a ferences teológia szent hagyományaiban s 
ezen összhangzó őshagyomány forrásául épen a nagy Világszentet, 
Páduai Szent Antalt kell megjelölnünk. 

A közvetítési elmélet tanítja Szűz Mária közreműködését egyrészt 
a megváltás gyümölcseinek a megszerzésében, másrészt pedig annak 
kiosztásában amennyiben kimondja, hogy a jelen üdvrendben min
den kegyelem Mária által jő mihozzánk. 

Szent Antal tanítását a fenti tárgy körül feltétlen határozottnak 
kell mondanunk. Különlegesen ugyan e godalatkörrel nem foglalko
zik, de tanítása kifejezetten pozitív. Formális következtetéseket még 
nem találhatunk nála, hiszen e tekintetben e tan egészen újabb 
keletű. mégis a Szűzanya közvetítő tisztségéről szóló tanítás összes 
alapjait és egész tárgykörét már Szent Antalnál is megtalálhatjuk 
és tisztán, világosan rendszerbe szedhetjük. 

Megjegyzendő még, hogy e rövid dolgozat nem akar e tárgyört 
teljesen kimerítő, esetleg más szemponttal is nem bővíthető munka 
lenni, hanem csak élő tekintéllyel alátámogatott egyszerű, száraz 
leszögezése ezen már Szent Antal által képviselt tan általunk rend
szerbe szedett tételeinek. 

*) Antonius M. Loccoteli, S. Antonii Potevini Sermones. Petovii. 1895 SS. 
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I. Sz űz Mária közvetítésének fogalmi köre. 

A Szűzanya közvetítő tisztségéről szóló tanítás az egész keresz-· 
tény hagyomány által hangsúlyozott .. Mediatrix-Corredemptrix" s a 
mindig legalább burkoltan, több század óta pedig kifejezetten is 
tanított "Mediatrix-Advocata" fogalomjelentésekben jut a legtökéle
tesebben kifejezésre. 

Szent Antal a közvetítés fogalmát annak bölcseleti elemzése 
és tárgyalása nélkül is a legtisztábban kezeli. Az első fogalomjelentés 
magyarázata jut megvilágításba ezen szavai által : "Verus sol nu be 
leetum erat et per oculos et faciern suae Matris radiolas aurei fulgoris 
emittebat. Haec faci es est pl e na gratiarum omnium" (ln Assumpt. p. 
732. c. 1.), amely tény csak természetes folyamányként mutatja be 
a másik jelentésben alaptételünket : minden kegyelem Mária által. 
Ez a következtetése Szent Antalnak is, mikor Sir. 44. 1-3-t idézve 
magyarázza: "Porta dicta significat Beatam Mariam. per quam grati
arum munera exportarn us." (ln Purific. p. 722. c. 2.) Még kifejezőb
bek szavai, melyek szerint egész üdvösségünk sorsa az Istenanya 
kezében van : "Adonai Domine, Deus magne et admirabilis, Tibi 
gloria, qui dedisti nobis salutem in manu Filiae et Matris tuae glori
osae Virginis Mariae." (L. c. : p. 723. c. 2.) 

De hogyan állhat meg Mária, mint közvetitönk a János (19, 27)· 
által egyedülinek mondott Krisztusközvetítő mellett? Szent Antal 
tanításával összhangzásba hozható azon teológiai megfontolás, mely 
szerint a Szent Szűz nem lehet elsődleges és legfőbb vagy feltétlen 
szükségszerűség követelte ok vagy társ a megváltás munkájában. 
hiszen nem beszélhetünk nála sem igazságszerinti (egyenlöségi) érde
mekröl, sem nem valósító oka az üdvösség eszközeinek ; hanem 
Mária csak másodiagos és eszköz-ok jellegű, mindazonáltal mégis 
igazi, egyetemes, sőt Krisztus mellett is legalább szükséges feltétele
sen közvetítő, Akiben a "medium" összes tulajdonságai viszonylagos 
tökéletessége megtalálható s így és ezért használja Szent Antal is 
már egész kifejezetten a Szent Szűz jelzőéül: "Beata Virgo Maria, 
mediatrix nostra". (ln Annunt p. 709. c. 2.) 

E viszonyra vonatkozólag pedig Szent Bernát szavaival él : 
.,Securum habes, homo, accessum ad Dominum ubi habes ante 
Filium Matrem et Filium ante Patrem." (L. c.) Mert jogosan alkal
mazza rá Sir. 24, 23-t: ..ln me omnis gratia viae et veritatis; in me 
omnis spes vitae virtulis". (ln Purific. p. 723. c. 2.) 

{gy áll harmónikusan kiclomborítva Szent Antalnál a pozitív 
szempontból vizsgált mediációs elmélet a spekulatív megfontolással 
lefektetett fogalmakkaL 

ll. Szűz Mária közvetítő tisztsége alanyi oldalról. 

A Szűzanya közvetítésének a tana, mint minden tudományos 
állásfoglalás, rendszeresen kiépített elemekre támaszkodik. 
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l. Ami Szüz Mária közvetítését alanyi szempontból illeti, annak 
alapjai Mária részéről: 

a) Mind~nekelött fölségesen nagy, Istentől is üdvözölt (Luk. l. 
c. 28.) méltósága és szentsége (v. ö.: ln Ann unt. p. 701. 2.}, mely 
oly nagy, hogy a népeknek a Juditról mondott dícséretet kell rája 
alkalmazniok: .. Benedixit te Domin us in virtute Sua, quia per te ad 
nihiium redegit inimicos nostros." (L. c. p. 840. c. 2.) Minden nő 
fölött áll e földön: .. Benedicta es tu filia a Domino Deo excel so 
prae omnibus mulieribus super terram." (De Nat. B. M. V. p. 696. 
c. l.) A Sir. 43. 12-t magyarázva pedig Szent Antal Mária oly nagy 
méltóságától elragadtatva szívvel. szájjal Annak áldására szólít fel. 
Ki öt ily kiváló szentséggel és szépséggel felruházta: .. Vide arcum. 
idest considera pulchritudinem, sanctitatem, dignitatem Beate Mariae 
et benedic corde, ore et opere suo Fili o, qui Eam talem fecit." On 
Annunt. p. 703. c. 2.) 

b) A bold. Szüz Mária azáltal. hogy Istennek szent. nagy Anyja. 
aki a Megváltót és a megváltást adta nekünk. - a legközvetlenebb 
jogot nyeri s a legközelebbi alapot szalgáltatja szent közvetítő tiszt
ségéhez. Kifürkészhetetlen az isteni kegyelem csodája, mely Szüz 
Máriát minden ember s angyal fölé emelve, Istennek Anyjává tette: 
.. O inaestimabilis Mariae dignitas! O inennarabilis gratiae sublimitas! .. 
Quae tanta gratia, quae tanta misericordia angelo vel homini unquam 
facta fuit vel fieri potuit, quanta Beatae Mariae Virgini, quam Deus 
Pater sui proprii Filii sibi aequalis, ante saecula geniti, Matrem esse 
vol ui t. .. " (ln Assumpt. p. 732. c. 1.) .. Ecce quanta dignitas glorio
sae Virginis, quae meruit esse Mater Illius, qui est firmamentum et 
pulchritudo Angelorum et species omnium sanctorum." (L. c. p. 729. 
c. 2.) - Semellett mint az embereknek is valóságos édesanyja (Ecce 
l\1ater tua - vestra): e ténnyel is csak erősebbé válik a természet
fölötti életnek mindnyájunk számára való közvetítési joga. 

c) Szüz Máriának abszolut együttélése Krisztussal: a principium 
consortii szintén teljes jogigényt nyujt neki az összes kegyelmek ki
osztásának fönséges hivatásához. (Bővebbet láss ehhez a lll. 3. l. 
pont alatt.) 

2. Isteni részről a mediációs tannak tekintetbe veendő alapjai: 
a) Illetékessége Máriának, mely mind az Isten. minq a Szent 

Szüznek mint ilyennek, mind pedig a mi szempontunkból feltétlen. 
Fiának szülésében .. Pater dedit Deitatem, Mater humanitatem: Pater 
maiestatem, Ma ter infirmitat~m." (ln Nat. Domini p. 7-13. c. 1.) Külön
legesen tekintve a Szent Szüzet: hiszen öt a Szentlélek .. prae caeteris 
implevit" (ln Annunt. p. 836. c. 2.), természete is kívánja, hogy ki
áradjon, valamint hogy "bonum est diffusisivum sui". Sőt neve is 
hivatását jelzi: .. Quid est Mttria, nisi maris Stella, idest Buctantibus 
in amaritudine ad portum dara via!" (L. c. p. 836. c. l.) l<ánk nézve 
tehát Ű minden bajunkban legbiztosabb közbenjárónk és közvetítönk. 
akihez egyedül fohászkodik Szentünk is: .. Ave Maria. idest maris 
Stella. quia in medio maris sumus. fluctibus concutimur, tempeslate 
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submergimur et ideo ad Steiiam maris clamamus, ut per ipsarn ad 
portum salutis aeternae perveniam us." (L. c. p. 840. c. l.) 

b) Az isteni jogosság követelése is volt ez, amit oly szép hason
latokban fejeznek ki Sze nt Antal idevonatkozó szavai: Sole iustitiae, 
Dei Filio, hodierna die intrante in nubem, i. e. gioriosam Virginem ... 
facta est ipsa quasi arcus refulgens." (L. c. p. 733. c. 1.) Nem 
kevésbbé: ,,iustitiae perfectione recta "-11ak nevezi Máriát egyik 
beszédében. (De Nat. 8. M. V. p. 696. c. 1.) 

c) S mekkora az isteni gondviselésnek is a bölcsesége és sze
retete, me ly kitűnik e nő megígérésével és nekünk -odaadásával "quae 
primae maledictionis sanguinem restrinxit." (ln Ann unt. p. 708. c. 2.) 
.. A mundi constitutione praedestinata est Mater Dei in virtute secun
dum spiritum sanctificationis." (ln Ass um p t. p. 792. c. 2.) Ez mind 
célszerű beirányítoltsággal veendő s az isteni akarat számlájára 
írandó, hogy Krisztus mellé még Máriát rendelte nekünk közvetítőnküL 

III. Szúz Mária közvetítói tisztségének tárgyköre és 
módozatai. 

Tárgykört és módozatot illetőleg is tisztán és határozottan kive
hető Szent Antal állásfoglalása, s tanítása a következő pontokba 
loglalható: 

l. Mediatrix-Corredemptrix: Szüz Mária közremüködött a meg
váltás kegyelmeinek megszerzésében. 

a) Mintegy előkészítőleg: érdemei által. - Szent Antal a Sze nt 
Szüzet ..luna plena"-nak nevezi "quia ex omni parte perfectaM (De 
Nat. 8. M. V. p. 696. c. 2.); s az angyallal malaszttal Jeljesnek üdvözli 
minden dícsérettP.l. (V. ö.: ln Annunt. p. 701-702.) Erdemei által vált 
méltóvá a kígyó legyőzésére is (lpsa conteret caput tuum, Gen. 3. 
15. - Purific. p. 721. c. 2.), mely burkolt kinyilatkoztatása az ős
evangéliumban: közvetitése a "corredemptrix" jellegének Sorban ki
emeli Szent Antal a Szüzanya erényeit, míg azonban szegénysége, 
engedelmessége stb erénye "excellenter", alázatossága "excellentius 
effulsif" és ezért "meruit respici" - s fenti címéhez a kegyelmet 
saját szavai szerint: "Quia respexit humilitalem ancíllae suae ... " 
(L. c. p. 810. c. l.) Maga a Szentlélek készítette őt elő nagy hivatá
sára: .. Superveniens Spirítus S. in Virginem, et mentem illius ab 
omni sorbe vitiorum castificavit, ut coelesti digna esset partu." Un 
Anuunt. p. 838. c. 1.) 

b) Formaliter hozzájárult a Szent Szüz a megváltás megkezdé
séhez az angyalhoz intézett beleegyezését jelentő feleletével: "Ecce 
ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum." (L. c. p. 709. c. 1.) 
..In verbo humilitatis: ecce ancilla Domini, - facta est Regina cae
lestis." (ln Assumpt. p. 732. c. 2.) Hangsúlyozza egyszersmind Sze nt 
Antal. hogy mennyire várta a Verbum a Szüz beleegyezését s hogy 
ez mekkora fontossággal bírt. u. i. "quidquid est in anima praeter 
consensum, hominem iustificari non potest." ((n Annunt p. 841. c. 2.) · 
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Igy l ön meg a Sze nt Szüz jutalma is: "quae tantae gratiae in grata 
non existens accessit humilitate, osculata est carita te" (L. c. p. 836. 
c. 2.), s a fogantatáskor megtörtént a nagy misztérium: "unita est 
Divina natura, tamquam sponsus. humanae naturae, tamquam spon
sae in thalamo eiusdem Virginis" (ln Assumpt. p. 732. c. 1.), "quae 
gratiae totius Auctorem mundo edidit." On Ann unt. p. 836. c. 1.) 

c) Végül mintegy betetőzés ül: Mária résztvett az emberi nem 
üdvösségének visszaszerzésében Krisztussal való együttszenvedése 
által. Ez volt az ö legnehezebb papi tevékeuysége: bemutatni szent
séges, tiszta áldozmát a tövises, véres keresztútnak engesztelő oltá
ránáL Sze nt Antalunk is az ö "praerogativa cordis" -a között említi: 
"martyrium cordis, quo ipsius animam gladius pertransivit. .. (L. c. p. 
702. c. 1.) 

2. Mediatrix-AdiJocata: Szüz Mária közremüködik a kegyelmek 
kiosztásában. 

a) Elsősorban engesztelése által (reconciliatrix). Igen szépen írja 
Róla Szent Antal, hogy Ú a béke és engesztelődés szövetség-jele, 
ékes szivárványa: ",psa Virgo facta est quasi arcus refulgens, signum 
foederis pacis et reconciliationis inter nebulas gloriae" (sc. "eo quod 
per gloriosarn Virginem fuerunt dissipatae." L. c. p 703. c. 2.), "idest 
inter Deum et peccatoros". (L. c. p. 703. c. 1.) Ismét: .. Postquam 
Sol intravit in Virginem, facta est pax et reconciliatio." (L. c. p. 
703. c. 2.) Imával is ezt kéri a Szüztöl: "ut nos Filio tuo recon
cilies." (L. c.) Egészen világos és határozott tehát Szealt Antal 
idevonatkozó tanítása: "Beata Virgo Maria, mediatrix nostra, inter 
Deum et peccatorem pacem reformavit" (L. c. 709. c. 2.), "caput 
principis abscidit, et nobis pacem reddidi t." (L. c. p. 840. c. 2.) 

b) Gyakorolja még közvetítő tisztségél a Szent Szüz állhatatos 
értünk esedezésével, édesanyai kö~benjárásával. Már a Szentlélek 
eljövetelekor az apostolokkal s jámbor nö~kel együtt kérte az Isten 
kegyelmét. (V. ö.: ln Annunt. 701. c. 1.) Erdemei folytán s könyör
gésére száll az isteni segítő kegyelem: ",psius precibus et meritis ros 
Spirítus Saneli mentis nostrae ardorem refrigeret, peccata dimittat. 
gratiam infundat ... " (L. c. p. 709. c. 2.) Legszebbek mégis Sze nt 
Bernáttól kölcsönzött szavai: "Mater ostendit Filio pectus et ubera. 
Filius ostendit Patri latus et vulnera. Nulla ergo ibi erit repulsio, ubi 
tot incurrunt in signia caritatis." (L. c.) 

c) Folytonos segítségét soha meg nem tagadja, han~m állan
dóan érezteti és kimutatja a legtökéletesebb szeretetü Edesanya: 
,.lpsa est enim, quae ad se clarnantes a tempeslate eripit, viam osten
dit et ad portum ducit" (L. c. p. 840. c. l.); "mortuis vitam, despe
ralis veniam, p0enitentibus gratiam, iustis gloriam respiret." (L. c. p. 
709. c. 2.) S miután pedig a bűnösök lelki vakságát meggyógyította 
s büntetésük elengedését kieszközölte (..suae sanctitatis medicinali 
candore aufert") ,.in se sperantibus omnimadam confert sanctitatem." 
On Nat. D. p. 715. c. 2.) Azért bizalommal imádkozhatunk mi is 
Szent Antallal a mindenkor segítő Szüz Anyához ilyképen: "Domina 
nostra, spes unica, suplicamus Tibi, ut mentes nostras spiendore tuae 
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gratiae illumines, candore tuae munditiae emundes, calore tuae visi
tationis calefadas ... " (ln Annunt. p. 703. c. 2.) Mária mennybe
menetelére írt beszédét pedig ez imával zárja: "Rogamus ergo Te ... 
ut cordis nostri vas coelesti gratia impleas, auro sapientiae effulgere 
facias, tuae virtulis potenlia consolides, lapide virtutum pretioso ad
ornes, o leo misericordia T u, oliva benedicta, super nos eifundes, 
quo peccatorum nosírorum ro ultitudinem operias ... " (P. 733. c. 2.) 

3) Mediatrix-Universalis: Szüz Mária közvetítő tisztsége- egye
temes és általános. 

a) Kiterjed a küzdő Egyház minden hívére, az egész egyete
mes Egyházra. Szent Antal is már határozottan ezt tanítja s nyilat
kozataiból nem nehéz következtetnünk: "Beata Virgo toti mundo 
amabilis, per quam omnium meruit suscipere Salvatorem". (L. c.: 
p. 732. c. 1.) Mint valami telt edényből - kegyelmeinek lefolyó 
cseppjeit mindnyájan érezzük : "sicut de vase pleno, si aliquid super
addatur, emanat, ita aliqua, stillicidia gratiae eius ad nos emanat''. 
(ln Annunt. p. 838. c. 1.) A "Stella roatutina mundum illuminans" 
hasonlatot Szüz Máriára így alkalmazza: "Stella malutina est Beata 
Maria, quae in medio nebulae nata, nebulam fenebrosarn effugavit. 
mare gratiae Solern iustitiae sedentibus in tenebris nuntiavit" (De 
Nat. B. M. V. p. 696. c. l.), "mundum opertum caligine et umbra 
mortis illuminavit". (L. c.) 

b) A szenvedő Egyház ugyanolyan joggal és okok alapján érzi 
e mindenkit szerető szívű Szüznek anyai közvetítését. E szegény 
szenvedők várhatják legigazábban "Királynőjük" lelkén keresztül 
áramló isteni szeretet gyógyításait, vigaszait. mert "Excellentia divini 
amoris in corde Beatae Virginis est medicina peccatorum, qui in 
igne vitiorum sunt adusti." (ln Nat. D. p. 715. c. 2.) 

c) S amennyiben a Szent Szüz "porta coeli", "ianua Paradisi" 
(ln Annunt. p. 701. c. 1.). a három Egyház rajta keresztül találkozik. 
- Az égben meg minden szent felett áll a trónja s "regnat in gloria. 
in qua omnium Sanctorum habet praemia". (ln Purific. p. 723. c 2.) 
"Sicut stella a stella differt in claritate," így áll felette érdemekben 
és dicsőségben is a bold. Szüzanya minden égieknek (De Nat. B. 
M. V. p. 696. c. 1.), mert "omnium iustorum virtutes possedit" (ln 
Purific. p. 723. c. 2.) és "minden szentnél szentebbé tette őt Szent 
Fia." (ln Ann unt. p. 701. c. 1.) - S így méltányos is, hogy az ösz
szes szentek mellett is első és legfőbb közvetítő legyen Fiánál, 
hiszen Szent Antal okadatolása szerint is: "Omnium Sanctorum 
praemia recepit, quae omnium Creatorem et Redemptorern genuit" 
(ln Assumpt. p. 731. c. 1.). Máshol pedig: "quia super choros Ange
lorum exaltata". (ln Purific. p. 723. c. 2. - ln Assumpt. p. 730. c. 
l.) A 84. zsolt. 10. magyarázata szintén az .. Angyalok Királynéjá
nak" eme nagy méltóságát hangsúlyozza : Beata Yirgo Mari~ ~~~ 
solium gloriae'", "gloriae altitudinis, idest Angelorum (I. e. Jesu Chnsh). 
On Assumpt. p. 729. c. ].) 

Végül a Sze n t hárornsághoz való viszonyát illetőleg ezt mondja 
Szüz Máriáról Sze nt Antal : .. veluti arcus, - gyrabi t coel um, -
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idest cirsumdedit Divinitatern in circuitu gloriae suae, i. e. in glori
osa humanitate'' (ln Annunt p. 703. c. 2.); mivel ő: .. thalamus Filii 
Dei, speciale hospitium Spiritus Sancti, triclinium Sancte Trinitatis." 
(L. c. p. 70 l. c. l.) 

Ezen tanulmányunkat Szent Antalnak tanításáról Szűz Mária 
közvetí~ tisztségére vonatkozólag befejeztük. Az ő Mária-beszédei
nek gyöngyei csillognak itt tudományosan felállított rendszerbe sora
koztatva, mely mögött hétszazadot ünneplő friss szelleme és szép, 
máriás lelke elevenedik fel. Vele együtt legyen mindenek felett 
dícsérve az a Szent Szűz is. aki munkánkat és szeretetünket szent 
közvetítő hivatásával egyedül és tökéletesen kiérdemelte, mert ő 
adta nekünk a mi jó Urunkat, Istenünket: .. Gratias tibi Virgo glori
osa, quia per Te nobiscum Deus". (ln Nat. D. p. 7-13. c. 2.) .. Rajta 
keresztül, mint misztikai lépcsőn ereszkedik le, nemcsak a megvál
tás kegyelme. hanem maga a Szentháromság a teremtésbe, hogy 
benne állandó lakást vegyen ; e titkos értelmű rózsának bimbójából 
feslik ki ég és föld ölelkezésének szent gyümölcse." (Dr. Schütz: 
Dogmalica l. 525. 1.) 

----r-;=-<->-;;--:.---

A Nemzetek Apostola 
Szent Antal Beszédeiben. 

A következők megértése kedvéért megjegyzendő. hogy általá
ban Szentünknél minden beszéd három beszéd-részből áll. Az első 
beszéd-rész általánosan foglalkozik a beszéd tárgyával. a másik 
beszéd-rész az úg}" nevezett allegórikus beszéd. míg a harmadik 
morális (vonatkozású) beszéd. Mi az alábbiakban csak az allegórikus 
beszédekből hozunk részleteket. azaz ezekből állítjuk ö~sze Szent 
Pál képét ! Idézetekből indul ki és a beszéd folyamán is gondolatát 
meglepő ügyességgel, szinte ihletséggel, inspiráilsággal csaknem min
dig a Szentírás égi, salamoni köntösébe öltözteti. Azt kell monda
nunk. hogy szentírási illatával, érdekes exagézisével. nekünk ma 
már szokatlan allegóriáival oly kedves, misztikus és unkciós atmosz
férába ringatja lelkünket. melyből nem igen kívánkozunk ki: az éde
sebb valóságba. - Ezek előre bocsátása utún pedig lássuk Szent 
Pál képét! 

Ki is volt, hogyan is hívták azt az isteni gyujlogalól? Szent 
Antal rendkívül érdekesen s nem kevesebb szent-ötlettel egyik szent
írási szövegre mutat. melyből ő az_tán csaknem az egész Sault, ille
tőleg Szent Pált kifejti, bemutatja. Imeaszöveg: .. Parancsolja József 
(egyiptomi), hogy ezüst poharát tegyék a legifjabbik Benjamin zsák
jának szájába." (Gen. 44. 1-2.) Mármost tudjuk az írásokból. hogy 
Benjamint először Benoninak, azaz fájdalmak fiának hívták s csak 
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késöbb nevezte az atyja, Jákob, Benjaminnak, azaz jobbom fiának. 
(Gen. 35, 18.) Benjamin volt Pál is, erről önmaga tévén tanuságot: 
.. a nyolcadik napon körülmetélkedett, Izrael nemzetéből, Benjamin 
törzséből való vagyok, héber héberektöl. a törvény megtartásában 
farizeus, buzgóságból üldöztem az Isten Egyházát," (Fil. 3, 5-6). S 
ez Saul. - mely kísértést, fájdalmat jelent - tényleg először a "fáj
dalom fiának" neveztetett, mert Istennek, Jézusnak fájdalmat okozott 
üldözéseivel; mert az Egyház feje ugyan az égben van, de lába a 
földön s ezt.tapodta ő "Saul még egyre fenyegetödzést és öldöklést 
lihegett az Ur tanítványai ellen." (Ap. 9, 1.) "Pusztítja vala az Egy
házat, sorra járva a házakat elhurcolta a férfiakat és asszonyokats 
őrizet alá adta öket." (Ap. 8, 3.) Ámde ebből a Benoniból, "mely 
ragadozó farkas, reggel zsákmányt eszik", csakhamar "este ragado
mányokat osztó·· bárány (Gen. 49, 27), Benjamin "jobbom fia" Jesz . 
.. Amidőn azonban az úton ment - írja Szent Lukács, - történék. 
hogy Damaszkuszhoz közeledett s hirtelen fényesség ragyogá öt 
körül az égből. Leesék a földre s szózatot halla, mely azt monqá 
neki : Saul, miért üldözesz engem?" (Ap. 9, 3- 4). Tehát az Ur 
jobbja földre sujtja ..fájdalmát", hogy "jobbjává", hitdetőjévé tegye 
üldözőjét Nála valóban .beteljesedett az írás: .. Az Ur jobbja hatal
masan cselekedett; az Ur jobbja felmagasztalt engem." (Zsolt. 117. 
16.) Felmagasztalta, midön József, azaz Krisztus Pál .. szájába tette" 
a kiváló bölcseség "ezüst poharát" mondván: .,Csak menj Ananias. 
mert kiválasztott edényem ő nekem, hogy hordozza. nevemet a 
pogányok, a királyok és Izrael fiai előtt." (Ap. 9, 15.) Es valamint 
az ószövetségi Benjamin testvérei közölt a legfiatalabb és a leg
utolsó volt, épúgy az újszövetségi Benjamin is : .. Mindnyájuk után 
pedig mint idétlennek, megjelent nekem is. Mert én a legkisebb 
vagyok az apostolok között; ki nem vagyok méltó apostolnak nevez
tetni." (1. Kor. 16, 8-9.} Az mondta magát legkisebbnek - kiált 
fel Szentünk - akinek kiváló a bölcsesége és ékesszólása, aki a 
harmadik égbe ragadtatott és mennyei titkokat hallott. Ű mindezzel 
nem dicsekszik. hanem az Egyház üldözésének hangoztatásával 
alázza meg magát: .. Nem vagyok mt>ltó, - úgymond - mert üldöz
tem az Isten Egyházát." (U. o.) 

A nagy, szent szónokunk második beszédében, az eddig mon
dottakat kibövítv,., a tarzusi sze nt müködését, feladatát feszeget.i s 
ott a halálát is érinti. Szintén szentírási perikopához füzi gondolatát 
s Szent Pált szinte .. saját szavaival ítéli meg". állítja elénk. Ki gon
dolna közülünk a következő, nekünk furcsán hangzó idézetben a 
.. Krisztusért bilincseket viselö öreg Pálra" ? Ki bocsátotta szabadon a 
vadszamarat és köteleit ki oldotta el, melynek házat adtam a pusz
tában és tanyául a sivatagot (a rossz földet, a terméketlen földet) ? 
Megveti a város sokaságát, a hajtó kiáltását . nem hallja. Eln0ézi leg~
löje hegyeit és minden zöldelőt megkeres (Job. 39, 5-8). ped1g 
azt mondja, hogy a föld .. vadszamara" Szent Pált jelképezi, aki 
mintegy a földnek, az Egyháznak "asinusa" volt. A földbe vagy 
.. vetünk" valamit, vagy fákat ültetünk, vagy legelőnek használjuk. 
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vagy virággal díszítjük. Az Anyaszentegyház földjén Szent Pál ezt 
a négyet cselekedte, mert ott elszórta az isteni ige magvait, a vad 
fákba örök életre növő, bőséges termést hozó nemes ágakat ojtott, 
aztán az örök élet legelőjévé változtatta s az erények különféle 
virágaival díszítette fel. Ennek a földnek igazán .. asinusa" volt, 
mert ö .. a nap terhét és hevét viselte ... " (Mt. 20. 12.), .. számtalan 
fáradság, - úgymond - igen sokszor fogság, módfelett való veré
sek. gyakori halálveszélyek által ... " (ll. Kor. ll, 23), .. eltekintve 
attól. ami ezenfelül van. naponkénti zaklatásom, az összes egyházak 
gondja" (U. o. 28). Nos, - kérdi az eretnekek kalapácsa -ki tette 
szabaddá ezt a .. vadszamarat" ? Minden bizonnyal az, aki öt elvá
lasztotta az anyja, azaz, a zsinagóga kebelétőL amelynek törvényei
vel s ceremóniáival meg volt kötve s hívta, illetőleg a kegyelem 
által tette öt szabaddá. Ezért mondja maga az Apostol: "Nem 
,·agyok-e szabad ? Nem vagyok-e apostol ? Nem láttam-e Krisztus 
Jézust, a mi Urunkat ?" (1. Kor. 9, 1). Valóban szabadnak kellett 
lennie annak. aki elmondhatta mé;igáról : "Semmiben sem érzem 
magam bűnösnek." (1. Kor. 4. 4.) Es ki oldhatná fel a még le nem 
vetett test kötelékét, hacsak nem Krisztus. akiről mondotta: .. Kívá
nok feloszlani és Krisztussal lenni." (Fil. l. 23.) - Míg élt, az Isten 
tartózkodási helyüi a sós, a terméketlen, a pogány földet adta neki, 
hogy .. dolgozzék a pogányok javára" (Gal. 2, 8), hogy ott építse az 
Egyház épületét s szent sátorát ; hogy ott neveljen harcosokat akik 
a láthatatlan ellenségek ellen harcoljanak. Ezért "megvetette" Róma 
városának .. sokaságát" lefejeztelésének napján s így mondhatta 
Jóbbal: .. Megrémültem e nagy sokaságtól, felebarátaim (azaz, a zsi
dók) megvetésétől ?" (31, 34.) Nem l Ezért írhatta Szent Pál Timóte
usnak: .. E végett tétettem én hírnökké, apostollá s a pogányok 
tanítójává, s e miatt szenvedtem most ezt is ; de nem szégyenkezem " 
(ll. l. 1-2.) A .. hajtó", azaz. Néró .. kiáltását nem hallja". kardjától 
nem fél, "mert Jézus Krisztus szeretetétöl semmi teremtmény nem 
választhatja el." (Róm. 8. 39.) Ezért mondja a szent szöveg: .. Elnézi 
legelője hegyeit". amely Krisztus szeretetét jelenti, .. amely kiválóbb 
út". (1. Kor. 12, 31.) Ez az ö legelője. Ez az ö étke. Aki .. körülnéz", 
az .. megveti a sokaságot és a hajtó kiáltását nem hallja". Illetőleg, 
hogy is "hallaná" az. akinek .. a legelő hegyei" az angyaloknak ama 
karai, amelyekhez .. testben-e vagy testen kívül-e. nem tudom, Isten 
tudja. elragadtatott, ahol igéket hallott, melyeket embernek nem sza
bad kimondania." (ll. Kor. 12. 3-4.) Itt örvendezett. itt táplálkozott, 
mivel tápláléka : a kontempláció, itt van. De egyszersmind ezek az 
ö .. zöldelöi" is, melyeket nagy igyekezettel kontemplációiban meg
keres, hogy itt, noha még halandó testben van. az örök életet élvezze l 

Az utóbbi beszéd-részben már megtaláljuk Szent Antalunk jel
legzetes allegórizmusát, amelyben finom érzékkel kevéssel sokttt 
akar mondani. Lássuk Szent Pált .. onagernek" mondta. Hogyan 
tehette ezt ? Vajjon Jób, mit akart ezzel az állatképpel szemiéitelni ? 
Kétség nélkül a nagy szabadságot. a városi élettől való elszakadást 
az emberektől való függetlenséget, Isten végtelen s titkos gondvise-
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lésének föltétlen megnyilvánulását. mely minden állatot eltáplál l 
Szent Gergely megjegyzi, hogy a Teremtő ezen állat szabad függet
lensége által, azok függetlenségél akarta jelenteni, akik nem külsö 
·foglalkozásokra adják magukat, hanem "az isteni dolgok tudomá
nyával s tulajdon megszentelésükkel foglalkoznak". Mindez pedig 
igen szépen ráillik az Arábia köves pusztáiban remetéskedő, isteni 
. dolgokon elmélkedő Pálra s a későbbi világapostolra l 

De úgy látszik. hogy még .a halaktól is meghallgatott prédikáló 
Szentünk e szeretettel látja az Ur Jézus "kiválasztott edényét" "sza
már" által jelképezve, mert máshol ..Isachar"-nak, azaz, .. erős sza
márnak" (1. Móz. 49. 14) nevezi, mely az ószövetségi Isacharként 
·látván, hogy a földe legjobb. azért a vállát s hátát odaadta a teher, 
az evangéliumi teher ho_rdozására, a pogányok, Izrael fiai s királyok 
előtt, akik Krisztusért háromszor megves~zózték s egyszer megkövez
ték (Il. Kor. 'll, 15) s aki többet dolgozott az összes apostolnáL 

Még egy állatot találunk "erőtlenségeiben örömmel dicsekvő". 
isteni palántákat .. ültető" Pálra alkalmazva, mely rinocerosz-nak, 
szarvorrúnak (egyesek szerint bölénynek) neveztetik. Megkötöd-e 
gyeplóddel a szarvarrút a szántásra? vagy fogja-e tördelni a völ
gyek göröngyeit utánad ?" kérdi Szent Antal Jóbbal (39, 10). Majd 
így fejtegeti : "A rinocerosz kecskéhez hasonló kisebb állat, mely 
rendkívüli erős szarvát az orrán hordja. S ez az orrszarvú Szent Pált 
jelképezi. akit Isten mindenhatóságának .,gyeplójével a szántáshoz", 
azaz, a prédikáláshoz .. kötött", midön ..fenyegetözést és öldöklést 
lihegve" Dama~zkuszba ment : .. Kiválasztott edényem ó nekem, -
úgymond az Ur - hogy hordozza nevemet a pogányok, a királyok 
és Izrael fiai előtt" (Ap. 9. 15); aki .. a völgyeknek", más szóval 
a testieknek s hitetleneknek .,göröngyeit" prédikálásának ekevasával 
összetördelte. 

Érdekes hasonlat a következő, természetből vett kép is. Azt 
mondja. - midón a világ teremtéséről beszél - hogy a nagy vilá
gító test. mely a nappalt világítja meg, azaz mely a zsidóknak 
világít: Szent Péter. A kisebb világító pedig, mely az éj számára 
rendeltetett : Szent Pál, aki a pogányoké volt. 

Már az utóbbiban Pétert és Pált, a "Doctor gentium"-ot, aki
nek helyét (székét) ö is keresi az Izraelt ítélendök között, egymással 
szembe állítva találjuk, amely kedvelt téma azóta, amióta Szent Pál 
tényleg .. szemtöl-szembe ellenált Péternek." (Gal. 2, ll.) Ámde nem 
azért teszi ezt Szent Antal. hogy versen~ést támasszon a hívek 
között a két apostolfejedelmet illetőleg: .. En Pálé vagyok, én pedig 
Kéfásé" (1. Kor. l, 12), hanem, hogy lelkületük, hi~atásuk különb.: 
ségét, illetőleg harmonikus vonásaikat elénk tárja ! Péter a .. kereszt 
.. kimenetelében" a boldogság dicsöségébe lépett, Pál a "test sátorá
ból" kilépve, az örök, maradandó sátorba. Péter a kereszten örvend. 
Pál a kard alatt, mert biztosak voltak arról az örök jutalomróL mely
hez : ,.ad montem" hívták a rájuk bízott nyájat. míg éltek. Rájuk 
illik az írás : .. És szóla az Úr Mázesnek mondván : csinálj magad
;nak két ezüstból vert harsonát, melyekkel egybehívhassad a soka-
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ságot." (Num. 10. 1-2.) Pétert és Pált a szenvedés ütései által vert 
.. két ezüst harsonának" mondjuk prédikálásuk hangzása miatt, 
melyeket Krisztus készített, azaz kiválasztott kegyelmével, hogy 
ezekkel .. hívja" az örök élet "hegyére" a népek "sokaságát". Amint 
a "két harsona" harcra. lakomára és ünnepre .. hívta a népet", úgy 
hívták ezek is a bűn elleni háborúra ! Szent Péter : .. Józanok legye
tek és vigyázzatok, - úgymond - mert a ti ellenségtek az ördög. 
mint ordító oroszlán körüljár" stb. (1. 5, 8.) Szent Pál pedig: "Vegyé
tek a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyi
lát." (Ef. 6. 16.) Szent Péter "hívja a sokaságot" az ártatlanságnak s 
szent érintkezésnek lakomájára: .. Mint kegyelem által most született 
kisdedek hamisítatlan szellemi fej után vágyódjatok, hogy azáltal 
qövekedjetek az üdvösségre. ha ugy.~n megízleltétek, hogy édes az 
Ur." (1. 2, 2-3.) Szent Pál pedig : .. Uljünk ünnepet egyenes lelkület 
é~. igazság kovásztalanságával." (1. Kor. 5, 8.) Amiért Szent Péter: 
.. Orvendezni fogtok, kimondhatatlan és megdicsőült örömmel, elérvén. 
hitetek célját, lelketek üdvösségél" (1. l, 8- 9.) ; míg Sze nt Pál : 
.. Ugy fussatok, hogy elnyerjétek", és ismét: .. mígnem mindnyájan 
eljutunk ... férfiúi tökéletességgel.olyan életkorra, melynek mértéke 
Krisztus teljessége l" (Ef. 4, 13). Es végül mindketten Jeláldozták 
az igazság áldozatait" (Deut. 32, 19.), azaz testüket! hogy Krisztus
sal örökké örvendhessenek ! 

Midőn a föntebbiekben egy Szentnek egy nagy Szentről. a 
nemzetek tanítójáról festett képét szemlélgettük, - már ez maga is 
nem mindennapi lelki élvezet - ugyanakkor, ámbár halványan. de 
megtudhattuk, hogy a XIII. század szónokai (természetesen az előb
biek is, az utóbbiak is), a most ünnepelt nagy Szent Thaumaturgu
szunk, hogyan beszélhetett ! 

P. Kolumbán. 

------
Szent Erzsébet a szenvedó emberiség 

édesanyja. 

Egyéniségben 1:1lakul ki a világ s a lélek teremt világokat. Az 
elmult idők történelmi képe is egyének belső lelki világában tükrö
ződik, mely lényegében mindig azonos alapelveket mutat. S noha 
az egyes korok karakterisztikus különbözöségei messzemenő kortör
téneti s lélektani megokolásokra utalnak, mégis mindig igaz marad 
az, hogy .. a szentek története a világtörténet lelke". (Carlyle.) .. Apoló
giánknál vonzóbb, édesebb egy-egy szép, szent lélek" - mondja 
Prohászka. Hát akkor mit szóljunk rózsákat hintő szentjeinkről, a 
szeretet testet öltött angyalairól ? Űk valóban lsten-közelségbe emelnek. 

Magyarországi Szent Erzsébet rendi édes Nővérünk halálának 
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700 éves jubileuma alkalmával is, mint minden keresztény erény és 
báj n:tegtest~sítöjeA legüdébb szépségben áll előttünk: élete a szere
tet vertanusaga. U maga a szenvedö emberiség irgalmas, megváltó, 
szeretö édesanyja. Középkori müvészi ábrázolásban is a szenny
telen szüzi tisztaság mirtuszkoszorúja s a házashűség és anyai 
szeretet aranykoronája mellett a fájdalom töviskoronája is ékíti. 

"Az ideál mindenkor az Egyház monopóliuma volt" - mondja 
Soubet. S a tény ezt újból is igazolja, mikor elénk állítja a szép 
egyéniség igazi női típusát : Szt. Erzsébetet a tökéletesség tiszta fényé
ben s a szeretö és tevékeny jónak vonzó példájával. A királyság, 
szépség, jóság hármas dicsfénye övezte ez emberek közt földön 
járó égi csodát, - ez izzó rózsát és mégis hótiszta liliomot, aki 
Isten méreteivel dolgozott. Az alázatos Isten-szeretet s az áldozatos 
ember-szeretet és könyörülö irgalmasszívűség képezték lelkének egész 
életét, melynek célja csak egy lehet: a "Caritasz Dei" szent tüzét 
izzó lelkével mindjobban szítani, ápolni s avval minden emberszívet 
felmelegíteni, lángralobbantani. Amint vonzza bolygónkat a Nap 
tömege, úgy a jó lelkeket Krisztus szépsége és szeretete. Szt. Erzsé
bet nővérünk Szt. Ágostontól vehette mottóját: "Súlyom és erőm, 
szerelelem : ez visz engem akárhová megyek, bármit teszek." Legsze
retettebb Jézusa lábanyomát nézte és követte, a lelkiszegénységet 
lelki előkelőségnek tartotta és ezért lett a szegény és szenvedö 
emberiségnek irgalmas, szépszeretetü szamaritánusa. 

Szt. Erzsébet karitászának első ismérve passzív, illetőleg kan
passzív jellegű. Mások szomorúságát és nyomorúságát át kell él
nünk, csak akkor támad bennünk is igazi részvétes könyörület és 
szánalom. Szt. Erzsébet maga is sokszor volt gyászban, szomorú
ságban, - a szenvedés értelmét tehát tudta, annak terhét érezre. 
Ű is ember volt, mint mi s az emberi természet önkéntelenül is 
mindig visszaborzad a szenvedéstöl és kereszttől. Fájt neki is az 
elválás királyi szüleitöl. hazájától ; édesanyja, majd az ö férje halála 
olyannyira, hogy vigasztalanul sóhajtozta, sírta: "Meghalt mármost 
nekem a világ és az ö minden öröme." S ami még ezután követ
kezett számára, vajjon ki tudná azt érzéketlen betükbe vonni ?l ... 
S Krisztus szeretetének ez a szegény koldusa mégis Te Deum-ba 
tör ki a hideg téli éjszakán, forró, égő szívéböl lebelve a több 
meleget, a több tüzet ebbe a hálátlan, hülö világba s e szavakat 
imádkozza: "Hálát adok neked, Uram, hogy hasonlóvá tettél magad
hoz, mert szegény me~ítelen voltál a világon s így szegeztek keresztre." 

"A tűz melegít. Epen igy melegít anélkül, hogy tudná az olyan 
lélek, amely tele van Isten szeretetével. és mint a mágnes vonz 
anélkül, hogy akarná ... " (Benigna Cons.) Ez a mi kedves Erzsébetünk : 
gyönyörű, illatos lélek, ki a jó Istenen keresztül találta meg, a heu
tat embertársai lelkéhez s az ö mély, résztvevő szeretete altal lett 
mindenkinek jótevöjévé, segítőjévé és szeretöjévé. Jó szíve, termé
szeti fogékonysága elég magyarázat a szegények iránt érzett nagy
lelkű édesanyai szerelmének. A megváltott emberlélek végtelen érté
kébe vetett mélységes hite volt legfőbb alapja minden utolsó szegény-
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ben is vérét ontó, jó Messiását látásának. Ú, mert ö nem megvetést 
hirdetett a szegénnyel és szenvedövel szemben, mint Szokratesz és 
Plátó, sem szégenyeknek nem tartotta Manandrossal, hogy testvére
növére mindegyik a drága Krisztusban, - hanem látta bennük a 
megmondott szimbolikus Jézus-jelenlétet: .. Amit egynek e legkisebb 
alyámfiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek." (Mt. 25, 40.) 

Egy nyomorral, kínnal, betegséggel, jajjal telített nagy kórház 
ez a világ l S folytonos Kálvária, régi remények új keresztrefeszítése 
a szegénynek kifosztott, nincstelen élete. Ez a sok emberi nyomor 
s kínzó gyötrelem szívben s kunyhóban - sajgott bele Erzsébetnek 
a szívébe, mely aggódó, csüggedő ábránddal hiába várja a lelkek irgal
masságának biztató ébredését. S habár szükséglet aszívnek az értelmi. 
titok : a minden közönnyel és részvéttel dacoló fájdalom, - kiadta 
a jelszót : meg kell édesíteni a keserű gondolatokat l . . . S ámbár 
utolsó évei számára is egy hallgatva, hősiesen elviselt mártyrium, 
mégsem Cicerótól kölcsönözte elveit, miszerint a részvét nem méltó 
a nemes emberhez, - hanem lett igazában királyi gondolatok királyi 
megvalósítója. 

A gondolat koronája a tett. Szt. Erzsébet karitászának tehát 
második jellege: aktívitása. XI. Pius szavai: .. Ha a nőnek fel kell 
emelnie kezét, ez mindig csak imára s az irgalmasság gyakorlására 
történjék." Egészen Szt. Erzsébetre illő jellemzés. Egyszerű szavak 
épen mint azok, hogy ö előbb hirdette Radványinál is, de saját éle
tével a nőknek legszebb hivatoltságát :· "A ti hivatástok az, hogy 
ahová léptek, a világnak az a sarka szebb legyen." 

Azon elvnél fogva, melyet már keresztes Szt. János vallott, 
hogy .. ahol nincs szeretet. oda vess szereletet és szereletet fogsz 
aratni" - - járt házról-házra, betegágyról-betegágyra, segítve és vigasz
talva, bélpoklosokat ápolva s halottakat eltemetve e földön járó 
őrangyala a szenvedö, szegény embereknek. Az igazi szeretetnek 
minden körülmény közölt boldogító természetűnek kell lennie, s 
nincs igaza a római Plautusznak mondván: "Rosszul teszi, aki a 
koldusnak enni és inni ad, mert elveszíti azt, amit neki adott s meg
hosszabHja a koldus nyomorúságát." Erzsébetben beigazolódott, hogy 
.. a jótékonyság mindig kölcsönös szerencséje mind annak, aki szük
ségli, mind pedig, mégpedig inkább annak, aki azt gyakorolni van 
hivatva". (Danielik.) Ű a példabeszédek könyvében (31. f.) megdi
csért asszony, .. aki karját kinyujtja a szegénynek s kezeit kiterjeszti 
a szűkölködök felé "- atyjának mondását téve magáévá : .,a királyi 
bökezüséget semmiféle fukarkodás sem korlátozhatja." 

Ilyen lélekkel járta szent Nővérünk a szeretet és irgalmas 
könyörületesség útjait. S csak fejedelmi vagyon s krisztusi hősi szere
tettől átitatott királyi szív volt képes mindennek szükségét annyira 
kielégíteni. Hát nem igaz az, hogy a jóságnak mindenben győznie 
kell? l Még a szegény gyermekek árvaházában is, még a tőle ala
pított .. Assisi Szt. Ferenc" kórházban is, hová tudott bevinni szépsé· 
get, és tudott áldozni is a fájdalomnak. Ó nem szolgái által, de 
személyesen végezte a keresztény testi és lelki irgalmasság legnagy-
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szerűbb gyakorlatait, moso)ygó arccal, meleg kézfogással, édesanyai 
simogatással kisérve áldozatos szeretetmunkáját. Egészen Ágota nyel
vén beszélt e tevék~ny szeretetű királyleány, midón életével vallotta. 
hogy az igazi nemesség épen az alázatos Krisztus-szolgálatban rejlik. 
- Aktív karitászának, (elv-komplexumátus egyben,) eredményét is 
saját szavaival foglalhatjuk össze : "Sokszor bizonyítottam, hogy az 
embereket oly boldogokká kell tenni, amint csak lehet ... " 

Ö, megcsodálandó festett és vésett Erzsébet-szépségek, de több, 
de elragadóbb, vonzóbb is nálatok az igazi vér és hús Szt. Erzsé
bet, ki a keresztény ideál-ná világszépségében áll ámuló lelki szeme
ink előtt. "Harmonia, Glória, Te Deum az egész élete" (Prohászka). 
vagy inkább egy gyönyörűségesen elmondott és leélt példabeszéd 
az irgalmas szamaritánusról. Talán nem is lehetne mást hozzáfűzni 
elsorok révén, mint amit Jézus is kimondott: "Menj és cselekedjél 
te is hasonlóképen ! " (Luk. 10, 37.) · 

Téli, fagyos, megjegecesedett emberszívek! Értitek-e a titkát 
e nagy, áldozatos Isten-szeretetnek?... Hát nektek is szól az inte
lem, hogy menjetek és cselekedjetek hasonlóképen, - akik öröm
ben, gondtalanságban élitek napjaitokat s kevésbbé· érzitek a sze
génynek nélkülözéseit és kínjait. Ti, a nyomor előtt bezárt ajtajú 
és szívű szívtelenek, megértö lélekkel merüljetek bele a mélységes 
és szent "Charitas Dei" elringató titokzatosságába, a szegény ember
lelkek fájdalmas keserveit megérteni tudó eme lelkület több örömet 
forrásozásaiba ! Igen, mert sajnos jogosan lehetne talán Nitsebe sza
vaival hangoztatnunk, hogy napjainkban az emberbaráti szeretet 
több joggal vezethető vissza az idegek gyöngeségére, mint az igazi 
felebaráti szeretetre (Horn). A legtöbb modern ember irgalmas könyö
rületessége megakad abban, hogy a fá)dalmak és szenvedések fekete
vasárnapját még nem irigylik a szegényektóL Nagyon félnek az em
berek a szenvedéstöl és a szenvedöktöl, - pedig ez a síró is, de 
nagyon szeretö élet is tud lenni ! Kicsi életeket. ha nagy is az értel
mük, könnyű fölényes filozófiák sorvasztó rengetegébe elsikkaszatni ; 
mert hát az áldozatos lelkület, a bizalmas, megértö jóság körünkben 
csaknem modern misztériummá változott. 

Embertestvéreim ! Szt. Erzsébet hös karitász-szellemének ünnep
löi! Fel, kivívni a keresztény szeretet és jpság isteni jogait ebben a 
modern életben és a theus-században 1s. Oltsétek magatokra a jézusi 
irgalmasszívűség érzelmét Ne csak a kálvárás áldozat fehér Kenye
rét, de a kenyérkosár mindennapi karéját is törjük meg az élet éhező 
vándorainak. Az bizonyos, hogy balgaság volna öntartalom és lsten 
igaz szeretete nélkül emberboldogításra vállalkozni ; de minden álla
potban lehet ideálisan élni és közreműködni a szeretettel. Korunk 
lelke is érezze meg dicsóséges Szt. Erzsébet Nővérünk, a szegények 
ez édesanyjának könnyeket törülö szellemét, hogy a könyörületesség 
irgalmasszívűsége se idegen és hideg északi lénnyé, hanem a koldus 
jelen sok-sok szenvedésének folyton buzgó, meleg gyógyforrásaivá 
válhassék. 
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A szeretet szolidarizmusát hirdetjük ismét csak felemelt szóval 
e jubileumi esztendőben a szenvedó emberiség érdekében, - mely
nek pedig Vass József szavai szerint is .. a 700 éves magyar feren
cesek fáján kell kihajtania ... " Prohászka püspökünk irásaiban Szt. 
Ferencet, Szt. Erzsébetet hajnalhasadásoknak nevezi. Meg is mondja 
miértjét; mert "a szeretet párázafában látták a világot". Micsoda 
gyönyörű ellenhang ez a Nyukosz minapi számában (okt. 25.) elkö
vetett Egyház-sértö nyilatkozatára, mely szerint a középkor keresz
ténysége .. a szeretet áldása, az igazság szabadsága helyett versen
géssel, gyülölséggel árasztotta el a világot". (Ha y Pál B.) 

Ünnepelünk. De tanuljunk is e jubileumi esztendőben a mi 
kedves Szt. Erzsébetünktöl. mégpedig azt a nagy igazságot, hogy az 
irgalmas szeretet és szeretö irgalmasság több áldást fakaszt minden 
jognál és minden hideg hatalomnál szükséget szüntetó, könnyeket 
törlő s örömöket hintó szempontból is a szegény szivekben ; nem 
kevésbbé, hogy a krisztusi altruizmus fensége és szépsége oly erő 
nekünk, mely nyujt oly termékeny múvelési alapot, bármily mélyü 
értelemnek s minden hösi akaratnak, mint akármiféle tudomány, mint 
akármiféle múvészet. Ú legyen ez a 700 esztendős szellemidézés 
egy új világhajnalhasadás : a ferences és erzsébetes szellem ölelke
zése a modern világgal, - hogy "a szeretet párázafában lássuk a 
világot" l ... 

P. Szilveszter. 

------
Szent Erzsébet a XX. század orvosa. 
Egyik legenda szerint, amint a sivatagot hatalmába ejti az esti 

csend, egyszerre csak fájdalmtts hang hallatszik, mint a lázas beteg 
nyöszörgése: a sivatag sóhajt. Sóhajt az élet után, amely valamikor 
rajta virult. Jött azonban a számum forró förgetege s leperzselte 
virágzó oázisait, kiszáritotta csacsogó patakjait Eltünt az élet. Meg
maradt a forró, sárga, végtelennek látszó homoktenger: a sóhajtó sivatag. 

Ilyen sóhajtó, nyöszörgő sivatag a mai nagybeteg társadalom 
is. Az élet után fohászkodik, amely nyomtalanul eltünt a pártoskodás 
és szélhúzás nyomán; kiégette az önzés, az anyagiasság !elketlen, 
forró számu ma. s megmaradt a sivatag : az életkedv nélküli, forrongó 
embertömeg. Es amikor a nagyvárosok füstös, poros körengetegei 
közé leszáll az est csendje, akkor a szivekböl mély vágyakl(al teli vágy 
tör elö : megnyugvásért, életörömért a napi élet zakatoló, lázas gondjai, 
küzdelmei közül egy szebb világért. 

Szebb világot vár a XX. század l 
Ma végletek harcolnak egymással. A kapitalizmus és a prole

tárizmus. Küzdelmük mindjobban ijesztö méreteket ölt. A szegények 
végsö nyomorával szemben a gazdagok rideg, kíméletlen mammon-



Szent Erzsébet a XX. század orvosa 25 

imádata, mármár összeroppanással fenyegeti egész Európát. Csak a 
·bolzsevizmus lobogó fáklyájára vár, hogy annak tüzesóvájától láng
ralobbanva légbe röpüljön mindaz, amit az évszázadok fáradságos 
munkája épített. 

S e forrongó küzdelemben hét évszázad ködén keresztül moso- • 
lyog felénk egy bájos szent. Kezében kis rózsáskosár, palástjával a 
szegén}'eket takarja, arcán pedig egy magasabb világ derűje ragyog. 
Ma már Szt. Erzsébetnek nevezzük l s szeráfi Atyánk hú követője
ként ismerjük. 

Sze nt Ferene atyánk szelleme, amely meg tudta változtaini a 
XIII. század képét, ebben a trónról leszálló hercegnőben gyönyörű 
diadalt aratott. Amerre jár, lépései nyomán a szívekbe a béke köl
tözik, a nyomor enyhül, az összetört lelkek visszanyerik életkedvüket, 
mert megérzik, hogy aki köztük jár, valami szebb világot hoz közéjük. 
Sírját, emlékeit meggyalázta elpusztította ugyan a protestántizmus 
fanatikus kegyetlensége, de a nép szívében még ma is él. Thüringia 
lakói, noha a rájuk erőszakolt protestántizmus igájában görnyednek 
- most is hálával emlékeznek arra a szent hercegnóre, ki valaha 
közöttük járt s a lelkét náluk hagyta. B~teljesült az egyik költő j"ós
latszerú éneke : "Thüringia virága még a havon keresztül is tündök ik ; 
dicsöségének nyara és tele é poly kellemes, mint tavasza". 

Miért . . . ? A válasz nem nehéz. Mégpedig azért nem, mert 
Szent Erzébet a világ szentje ; mert példaképe mind a gazdagnak, mind 
a szegénynek. 

Szent Erzsébet a gazdagok példaképe, mert követhető életével 
megtanítja öket arra, hogyan szerezhetik meg az annyira hajszolt, 
de rossz utakon keresett, nem mulandó boldogságot. A Szentírás 
gyönyörűen jellemzi az "erős asszonyt", az asszonyok mintakéP.ét : 
Gyapjat és lent keres és munkálkodik önkezei ügyességével. Ejjel 
fölkel és élelmet ad házanépének, és eledelt osztogat szolgálóinak ... 
Kezét erős dolgokra teszi és ujjai az orsót fogják. Kezét kinyujtja a 
szúkölködónek és tenyerét megnyítja a szegényeknek . . . Erősség 
és ékesség az ó öltözete és a kegyesség törvénye van az ó nyelvén. 
Szemmeltartja házanépe ösvényeit és kenyerét hivalkodva nem eszi ... 
Csalárd a kedvesség, hiú a szépség ; az Urat félő asszony a 
dícséretes. Adjatok neki kezeinek gyümölcseiból ; a kapuban dícsér
jék cselekedetei. (Péld. 31.) 

Ime Szent Erzsébet életszabálya, amelyet csaknem mindenben 
szóról-szóra megvalósít ragyogó példát nyujtva ezzel a gazdagoknak 
és a jómódban élőknek. A munkaszert>tő, házanépéről gondoskodó 
Szent Erzsébet iskolája az igazi életnek, az elpuhult, önző és örömte
len nemzedék számára. Találóan írja Wadding bevezetésül, Szent 
Erzsébetról tárgyalva, Jób szavait: ,.Gyermekségemtől fog~a növeke
dett velem és anyám méhéböl jött velem az irgalmasság. Valóban 
áll ez erről a szent hercegnöröl. ki szolgálóival együtt serényen dol
gozik, fon, szö és ruhát varr szegényeinek. Amíg maga nem akar 
enni oly eledelból, melyhez esetleg a szegény munkásnép igazta
lan verejtéke tapad, addig alamizsnálkodási hevében bejárja az 
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éléstárakat hogy valamit felfedezhessen, amit azután a szegényei 
közt szétoszthatna. Sót tovább megy l Ha erszénye kiürül, ruháját 
,·eti le s a szegénynek adja, maga pedig gyakran az udvari etikett-

. szabta ruhák híjával jelenik meg az ünnepségeken. Minden alkalmat 
felhasznál, hogy a szegényeken s nyomorultakon segítsen : kórháza
kat épít, eleséget oszt. Ha kórházai megtelnek, attól sem riad vissza, 
hogy az útszélen talált fekélyest saját ágyába fektesse. - Egy alka
lommal az apuliai fejedelem a császárhoz utaztában Thüringián 
keresztül vonul. Ezt az eseményt Szent Erzsébet kedvezöen igyekszik 
kihasználni arra, hogy nagy gabonamennyiséget és egyeseknek 
tekintélyes évjáradékot osszon szét. Mint a szegény ferencesek leánya, 
igyekszik önmagát mindentöl megfosztani szegényeinek javára, · mert 
lelke mélyén hallja az Írás szavát : .. Amit egynek legkisebb atyám
fiai közül cselekedtetek, nekem cselekedtétek!" 

Ez a könyörületes lélek él benne akkor is, amikor férje halála 
után télvíz idején kiűzik palotájából. Szállást kell koldulnia. Gyer
mekeit csak nehezen tudja eltartani. Mégis inkább önmagától von 
meg egyetmást, csakhogy a szegényeknek is adhasson valamit. Mikor 
pedig ismét jobb napokat lát, kórházat épít s szeráfi Atyja lelküle
tével összeszedi a környék betegeit, nyomorékait, s két hűséges szol
gálójával ápolja gyógyítgatva testi-lelki betegségüket Szinte a Fioretti 
jelenetei ismétlödnek meg Marburg vidékén, amint Szent Erzsébet 
házról-házra jár, keresve a szegényeket, ho~y nyomorukat enyhítse. 
Sír a siránkozókkat örvend az örvendezökkeL de mindig az ö örö
me nagyobb, ha valahol egy megtört szívet felvidíthatott 

Ez az a ragyogó csillag, mely megmutatja a gazdagoknak a 
valódi örömökhöz vezetö utat. Egyedül csak azok tudják. akik tapasz
talták, hogy mily nagy örömet szerezhet a léleknek a hálától csilló
gó szempár, mely a megsegített szegény örvendezö arcából sugárzik. 
Szent Erzsébet eléggé tapasztalta ezt a örömet s ha többen is ismernék, 
bizonyára nem volna szükség az eredmény nélküli szociális elméle
tek egész halmazára, mert ily szenterzsébeti IPikek a nyomort jobban 
visszaszoríthatnák, mint a szociálpolitikusok összes munkássága. 

Szent Erzsébet azonban nemcsak a gazdagoknak mutatja az 
örömmel teljes élet útját, hanem a szegényeknek is, mert föképen a 
szegényeknek, a társadalomból kitaszított mostohagyermekeknek a 
szentje ! Szegénységet, nyomort, nélkülözést békével sót derűs arccal 
elviselni, nagy lelki eröt követel. S Sze nt Erzsébet en nek a lelkü
letnek volt a nagy müvésze. 

A Fioretti beszéli, hogy egy alkalommal Szent Ferenc atyánk 
Leótestvér társaságában menta Porciunkula felé vezetö úton, miközben 
magyarázta neki, hogy miben áll a tökéletes boldogság. ..frd Leó 
testvér, Isten báránykája, hogy nem abban áll a tökéletes boldogság, 
ha a testvérek ragyognak az erél)yben és szentségben, akár annyira, 
hogy világcsodája lesznek . . . Ird, hogy még abban sem, ha cso
dákat tesznek, nyelveket beszélnek, angyalokat érnek utól. .. " .. Hát 
mondd,-- fakad ki Leó testvér - mondd Aty~m. az Isten szerel
mére, miben ali tehát a tökéletes boldogság ?" Es megkapja a nagv 
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életbölcseséget tartalmazó feleletet : "Ha így csatakosan, ázottan, 
dideregve, éhesen kopogunk a kolostor ajtaján, s ahelyett, hogy bebo
csátana minket a kapus, ott hagyna állani ; majd újbóli könyörgésünkre 
kijönne s szidalmakkal, ütlegekkel beleűzne a hideg, esős éjszakába ... 
Ezt mosolyogva Istenért elviselni, óh írd Leó testvér, Isten bárány
kája, ebben van az igazi a tökéletes boldogság." 

Ki kételkedik, hogy a Poverelio nyomába szegődö Szent Erzsébet
nek ez volt az iskolája, melyben a bajokon oly magasan fölülemel
kedő lelkét kialakította ? Még mint thüringiai Lajos jegyesét minden
féle rágalmak ürügye alatt igyekeznek az udvarból\eltávolítani. Férje 
halála után, télvíz idején, gyermekeivel együtt kiűzik Wartburg várá
ból. A koldusasszony, kivel annyi jót gyakorolt, a sárba taszítja s 
gyalázattal illeti. Szállást koldul s örül, hogy egy sertésólban meg
húzhatja magát. Neki, a tartománygróf özvegyének, a született király
leánynak, tulajdon keze fáradságos munkájával kell megkeresnie 
betevő falatját maga és gyermekei számára. De Szent Erzsébet nem 
oanaszkodik a rajta ejtett sérelmek miatt, hanem amint meghallja a 
matutinumra hívó harangszót. a templomba siet, hogy ott a zsolozs
mázó testvérekkel Te Deumot zengve szíve túláradó örömében az 
őt ért megaláztatásokért hálát adjon Istennek. Kitől tanulhatta ezt ? 
Aki Umbria tájain dalolta: .,Áldjon .. Uram, Téged minden ember, ki 
szerelmedért másnak megbocsát. Es aki tűr gyötrelmet. nyavalyát. 
Boldogok, akik tűrnek békességgel, mert Tőled nyernek majd fölsé
ges koronát." (Naphimnusz.) 

Ily erzsébeti l~lkekre van szüksége a beteg XX. századnak, 
mikor - amint említérn - az emberiség oly nagy tömege nyomorog, 
viszont mások dőzsölnek a jólétben ... Mily más volna ez az élet 
Szent Erzsébet lelkületével, melynek napsugara ünnepélyessé tudja 
tenni az életet, dalolva segít vinni a szegénység s a nyomorúság 
keresztjét : tud örvendezni, mert a lelke békével van telítve. De hol 
van az öröme. békéje annak az embernek, aki végigszenvedte a 
világháború gyötrelmeit s testvérvértől párolgó kezét csak bosszúra 
tudja tovább is ökölbe szorítani? Ide kell Szent Erzsébet, ki Isten 
Szegénykéjének lelkével visz békét a viskók lakóinak ; örömet, melyet 
nem fenyeget a kincsek elvesztése ; a szegénység értékelését, azét 
a szegénységét, mely nem ránt a sárba, hanem fölemel. 

Szent Erzsébet tehát korunk igazi orvosa. Orvosa a veszéllyel 
fenyegető osztályharcnak, amennyiben példát ad, hogy miképen lehet 
a nyomor farkasát s a küszködő társadalom-bárányt megbékíteni. 
De orvosa e századnak az által is, hogy megtanítja annak beteges 
örömtelenségében szenvedő emberét : gazdagot és szegényt egyaránt. 
hogy milyen módon szerezheti meg lelkének az oly nagyon várt békéjét ! 

A sivatag sóhajt . . . ! Vajha mindjobban megértenék l 
Fr. Kázmér. 

_.,_.......,._ 
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Erzsébet segíts! 

Erzsébet, vihar kel néped közölt ! 
Már támad a vész, tornyosul a felhő, 
a vihar szele arcunkba csap, 
a vas izzik s felröppen a szikra-por. 
Lángragyúl kéve, kazal s tőle vörös az égalj. 
Köröttünk nyomor és sírás 
s lelketlen vaksi, rideg gúnykacaj. 

Ah, ha felkél e zord fergeteg ! 
az élet forrongó keze utat kavar, 
csapong szerte-szét az emberáradat, 
s a sötét nyomora harci kürtjel ; 
utána csend - vér, pusztulás. 
A vörös vihar a hanyatló nap alkonyán 
csontjaink fölött majd győzelmet ünnepel. 

Erzsébet! taníts meg szeretni a szegényt, 
mert az a sötét csapat, melynek nincs szíve, 
a szeretet, a jobb jövő virágait 
az út porába dobta, s mindenük a sár. 
Vakok - nem látják, ásít a sírtorok. 
Jaj nekik, mert életük csak a .. ma" volt 
s a "holnap" majd ledér arcukra fagy. 

Mert elóttük a ~zegény csak bitang kóborló eb, 
tört edények s rozsdamaria szerek, 
kiknek arcán a kín az ősi bélyeg. 
Elfelejtik, - hogy láncaikat vetve 
részt kérhetnek az emberi jogból. 
szép szó helyett vad, durva ököllel, 
- s szemükben izzik majd a gyúlölet. 

Gyujts világot lelkük éjjelébe 
s szórd szívükbe a szeretet magvát, 
akkor bizton elvonul e zord vihar. 
Jön a nap és a sötét égből 
majd az élet enyhe permetez, 
feltűnik a béke szivárványa : 
erős nemzet, érö kalász, virító Vlrag. 

Vagy - vad szívük kövé mered, 
a béke, s:zeretet mind csak ábránd 
s a való csak egy - e nemzet csúf halála lesz. 

Fr. Szulpic. 
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A vértanuk nyomában 

G Y különös lovascsapat üget 1220 tavaszán 
a portugál Coimbra felé. Jó arab lovaik fárad
tan lépdelnek. Lovasaik a legkülönbözőbb 
színü keleti ruhákban tarkállanak. Némelyi
ken strucctollas fehér turbl\n, szürke utazó 
burnusz lengedezik, míg mások páncél- vagy 
bőrsisakol viselnek. Porlepte vértjük, lánci
zsájuk s egyéb poros hadi szerszámuk 
bágyadtan csillan meg olykor-olykor a 
napsugárban. Arcukon komoly áhítat. Talán 

zarándokok? Különös. A kis csapat közepén pompás fekete paripa 
kényeskedik, mintha tudná mit visz l Valami két nagy csillogót 
ringat a hátán : lehet az ezüst vagy arany is, csak a por ne takarta 
volna el oly féltékenyen vastag szürke fátyolával. A paripát hátáról 
finom redökben leomló vörös-bársony perzsa lepel köríti csaknem 
térden alulig. Fonnyadt pálmaágakkal díszített lovas vezeti drága
müvü kantárszáron. Egyébként úgy látszik igyekeznek, hogy még 
napnyugta előtt elérjék a már közellevő várost. Ugyanis a nap 
mindig alacsonyabbról tekintget le a Serra de Lavras hófedte 
csúcsaira : hol találhatna magának alkalmas éjjeli szállást. 

-. Már jönnek - szólal meg a csapat vége felé egyik fiatal 
lovas. Es átnéz a jobbján ügetöre. De csak egy pillanatra s újra 
előrenyujtott nyakkal figyel az előttük puposkodó domb irányába, 
ahol az út feléjük kanyarodik. Akihez szólt, rr.agas, sötétbarna férfiú. 
Arca egyszerre elhalványodik. Ű is a domb felé néz. 

- A király - mondja a sötétbarna arcú, visszatartott izgatott
sággaL - Talán csak megbocsát - mormogja maga elé bámulva. De 
mintha maga sem hinne abban amit mormog, mert keserves, fájdal
mas vonás rándul végig ajkán. 

- Sose félj, Pedro - biztatja a másik s egészen közel hajolva 
vállára teszi vaskesztyüs kezét. Bátorító kedvességgel szemébe 
mosolyog : Alfonzo nem kogyetlen ember l Majd szelíd, baráti szemre
hányással mondja : Hát hiába beszéltem én neked Alemquertől 
egészen igáig. 

- Mi sors várhat egy Krisztus elleneivel cimborálóra, - sóhajt 
fel sem tekintve a búslakodó Pedro - ha az mindjárt öccse is a 
királynak? 

- Milyen? Mi! Visszakapod herceg .. ~égedet. Pont. Be van 
fejezve. Vagy nem ezt mondta-e Juan, a királytól visszatérő futárunk? 

- Ah, Arnoldo - legyint lemondóan - a királyok szeszélyesek ! 
- Csak te ne légy aztán szeszélyes, ha előtte állsz - s prüsz-

kölő lova kantárszárát szarosabbra v9nja. - Most pedig húzd ki magad. 
mert igazán elnyúzott alakod van. Ugy-úgy. Veregesd le lovagruhádról 
kissé a port, hiszen már itt is vannak. 

Valóban, az olajbokrokkal borzas domb lövéból előkanyarodó 
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köves uton már teljesen jól iehet látni öket. Elöl hatalmas, Szüz 
Máriának és Szent Jánosnak festett képeivel ékes fakereszttellépeget 
valami papféle. Csendesen. Áhitatosan. 

- Látod. kik jönnek a kereszt után.? - kérdi a sarjadzó 
bajúszkáját idegesen pedrő Pedrót társa.- Agostonrendiek. Lehetnek 
üzok vagy ötvenen is. Nézd, ott van közöttük a jóságos ösz szakállú 
priorjuk is: a pátriarkális alakú P. Theop:1ilus. Fehér ruhájuk való
s;íggal vakítóan ragyog a napsugárban. Utánuk mezítláb szegényes. 
fnllos ruhájukban szentjeink testvérei lépegetnek nagy alázaltaL Nem 
tudom, szegények örülnek-e, vagy szomorkodnak inkább - mondja 
elgondolkozva. 

Az imádkozgató ágostonosok után teljes papi kísérettel jön a 
püspi)k hóka lován. Négy fiatal klerikus nagy lendülettel izzó parazsú. 
manylitncos füstölőt lóbál. Mögöttük magas, merész ívelésű alabárdok. 
horgos szigonyok, s aranyos litndzsák erdeje rengedez. S az alabárd 
i·s lándzsa erdöböl kiemelkedik a király s királyné festeni való fehér 
m(·nen. Körülöttük cifra udvari nép_ség. A király méltóságos tartású. 
kf)ú·ptcrmetű. Hermelin palástját egyik oldalon könnyedén hátra 
veti. jobbjával drága ékköves süvegét tartja, míg baljával a damasz
kuszi sclycmbiil készült széles vörös kantárszárat fogja. A királyné 
fdtünríen karcsú és szökébc hajló. Aranyos palástjával kedvvel 
jittszadozik a szél. De ö mit sem törődik vele. Merengve néz el a 
Jr", leje felett. 

Közben mind a két csapat lefordul az útról a rétre. Majd a 
poros vili!zck megállanak. Serényen sürögnek, forognak. A horkoló 
fekete m(·n hátáról leemelik a két szép ládafélét, s drága keleti 
szfínyegekkel beborított oltárszerű mohos sziklára helyezik: vigyázva. 
ithílatosun, mintha vulami szent dolog volna benne. Valamelyik 
nagy gonddal törülgeti dióbarna köpenyéveL Az odaérkező papok 
n kéí négy sarkára aranyos füstölöket állítanak. Aztán mirhával 
kPvert aritbiai tömjé-nt szórnak az izzó parázsra. 

A r)apság és az udvari kíséret kétoldalt elhelyezkednek Ájtatos 
kivitncsisággal tekintgetnek az arabeszkekkel ékes ezüst ládák felé. 
A király meghatódva lépeget a lándzsások és alabárdosok sorfala 
ki>zött. Hermelin palástjának két sarkát apródai fogják. A köoltár 
eléitt azután térdre ereszkedik. A királyné is. és az egész kíséret. 

Imádkoznak. Az ünnepélyes csendet csak egy-egy sóhaj töri 
mr·g. A szellö vidáman enyeleg a fölgomolygó tömjénfüsttel s olykor
olylwr ét t<"·rdPpl6 kirúlyi pár arcába vágja. De azok észre sem 
VPszik. Különöscn a királyné arca látszik átszellemültnek. Nem is 
ülllwtja meg egyik kamaszképű alabárdos, hogy oda ne ámuldozzék 
n mellctt~ fpszítő bajtársára : 

-- Nézd, de égiesen gyönyörű a királynénk. Ilyennek még soha 
S<'m lúttarn. Mintha szárnyai után búslakodó angyal volna. 

A kirúlyné most könnyed mozdulattal leemeli fejéről csillogó 
koronitját i·s az ezüst ládákra teszi úgy, hogy mindkettőn nyugszik. 
Erre még a keményebb vitézek szemébe is könny kívánkozik. 

A király hátrább lépve végig fut tekintetével a turbános, félig 



A vértanuk nyomában 31 

arabosan, félig lovag módra öltözött vitézeken, közben Don Pedro 
nevét suttogva. De a pikkelyes mellvértü megtört lovag semmiről 
sem vesz tudomást, egészen közel térdelve a köoltárhoz fejét mélyen 
lehajtja. Arca tűzben ég. Arnoldo meglöki : 

- Pedro, kelj föl : hív a király l 
Ez feltekint. Elhalványodik. Leeresztett sisakrostéllyal a király 

elé siet. S térdreereszkedik vagy inkább térdrezuhan előtte, de ö 
kegyes mozdulattal felemeli magához, s felhúzza a lovag sisak
rostélyát. 

A lovagok várakozóan, ~érdöen meresztgették szemüket 
- Portugália nemes Urnöje ! Isten tiszteletreméltó szolgái ! 

Nemes lovagok! - Kezdte a király méltóságos hangon. - A meg
dicsőült vértanukra mondjuk, hogy öcsénknek, Don Perlrónak 
mindent elfelejtünk, ami valaha történt. 

A lovagok sorai közt csodálkozó morajlás futott végig. Egy 
kivitézlett keresztes, Don Quijolte-féle alak, maga elé hümmentett: 

- No ezer muzulmán! tizezer arabus! - vakarta meg a 
fületövét, - felség még királyi úrnőjének gyilkosát is futni hagyná. 
No fene jó szív. No én lenyakaztatnám. Le én! Don Pedro kétszer 
is megérdemelné, aki keresztény lovag létére nem átallott a hitetlen 
pogánnyal szövetkezni. 

- Csendesebben öreg, a király meghallja. Aztán nem eszel 
többet osztrigát ! - csitítgalla egy forradásosképű lovag. 

De az öreg csak tovább hümmögött. A király folytatja beszédét : 
- Mindent jóvátettél azzal, - s itt magasra emelte érces 

hangját - hogy életükben és halálukban igazi keresztény lovaghoz 
illően viselkedtél velük szemben. Hogy testüket megmentetted a 
keselyüktől és Abu Jakub. a mór iniramoHn féktelen haragjától. S 
annyi veszélyben, bajban: éhes torkú oroszlánokkal viaskodva, ten
geri kalózokkal küszködve áthoztad öket Luzitániába, a mi örök 
dicsőségünkre. Lovagok ! Don Pedró a legdicsőbb lovag, mert nem 
csak egy hölgy nev~ért vagy az elnyomott szegényekért küzdött, 
hanem a megfeszített Krisztus hös barátaiért. Ezért akarom, - köz
ben drágaköves kardját öccse vállára téve - hogy ti is mindent 
felejtsetek el. mint én. Don Pedró kihúzta hosszú egyenes kardját, 
s égre emelve előre és hátra nyujtá. A király lovagjai szintén 
kirántották díszes kardjukat és feléje nyujtják, míg a közelállók 
összecsörrentik acéljukat Don Pedróéval. Urraca királyné pedig 
kedvesen mosolyogva babérkoszorút dob reája. 

- Melyik templomba vigyük dicső szentjeink ·maradványait -
fordul ekkor a papokhoz nagykérdöen a király. Egidius testvér, mit 
gondolsz - szólít meg egy vékony, szürkésbarna szőrcsuhás szer-
zetest . 

- Uram, királyom! Edes testvéreink voltak! - Felel nagy 
alázattal földre sütvén fénylő szemét. 

A király kíváncsian nézett a többire. Az ágostonosok csoportján 
akac;lt meg a szeme. A legtöbbje tudós, aszkéta arcú. Még a fiataa 
is. Elükön P. Theophilus melléig érö dús, hófehér szakállával. mély 
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üregekben r~itö.~ködö szeniséget lövelö szemével úgy áll ott, mint 
valami ószövetségből itt felejtett pátriárka. 

- U unk. királyunk l Nálunk sok az ifjú lélek, - hangzik az 
öreg szerzetes mély nyugodt hangja, midön a király kérdő tekintetét 
rajta tapadni látta - hadd tanuljanak meg Krisztusért meghalni. 

- Felség, a nép közé tedd öket, hadd térítsék Istentól elrugasz
kodott századunk eltévelyedett juhait - szól könyörgőn a püspok. 

- A mi templomunkban pihenjenek - súgja férjének aggó
dóan a királyné. Tudod mennyire szerelern öket. 

Azután újra kezdődik a kérdezés, de úgy látszik, hogy dönteni 
sohasem tudnak, mert a szenteknek is magukfelé hajlik a kezük .. 
Látva ezt Don Pedró, a király elé lép. 

- Uram, királyom ! - szól most már bátrabb hangon - bízzuk 
Istenre a döntést. Tegyük szamárr{::l az ereklyéket. 

- Hogyan gondolod ezt, Ocsém ? - foglalta szavakba a 
kívánesi szívek rezgését a király. 

- Abu Jakub miramolin hamar megbánta hazatérésünkre 
adott engedélyét, azért egész Marok~ót fegyveresekkel árasztotta el, 
hogy bennünket visszahurcoljanak. Uttalan őserdökben lappangtunk, 
bolyongtunk, rettegve a mór harcosoktóL Ekkor roppant szükségünk
ben a vértanukhoz fordultunk segítségért. Ima közben egyszerre az 
a sugallatom támadt, hogy tegyük egyik s~amárra az ereklyéket és 
szabadon bocsátva az állatot, kövessük. Igy tettünk. Minden baj 
nélkül elértük SeP,tát. 

- Legyen. Amde nincs szamarunk A város faláig talán megint 
lóra tehetnétek? 

- Uram, király ! Hadd vigyük mi a baromi állatok helyett 
odáig! - esengett a kisebb testvérek csontos guardiánja. 

A király lovagjaitól négy erős aranyos lándzsát kapnak. Egyet
egyet ketten egymás mellé állva vállukra fektetnek. A királyné 
lekanyarítja válláról díszes, hímzett köpenyél s a két lándzsára veti 
Eligazítja fínoman. Ráhelyezik az egyik ládát (ezüst tartót). A másik
hoz azonban csak három kisebb testvér maradt, veszi észre meg
lepődve a guardián. Kéröen néz P. Theophilúsra. 

- Atyám ! óh engedj engem. - Kéri egy fiatal ágostonos az 
öreg pátriarkát. 

Oda áll közéjük negyediknek. Lándzsájukra a király ráteríti 
drága palástját, mielött az ereklyéket rétennék. Az aranyJáncos 
füstölöket karinges papok lóbálják mellettök. 

A pompás ragyogó menet megindul. A vitézek ülnek csak lóra. 
A többiek gyalog. A király és királyné is. Közvetlen a menet után 
zsoltárokat énekelnek. 

- Látod-e cimbora azt a fehér angyalt a négy hátulsó vivő 
közt - mormogja az ismert vén keresztes társához, közben félénken 
két oldalra tekintvén, nem botránkozik-e meg valaki fecsegésén. 

l.,.átom - feleli a megszólított. 
- Eszrevetted-e, hogy csókolgatja egyre a szent ezüst láda 
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falát, mikor letérdelnek a vivők, hogy az ízzó parazaakra tömjéht 
tegyenek? . . . . 

- Észrevettem - hajlott jobbra-balra a társa, . hogy az areából 
is láthasson valamit. . -

- F ernand ó nak hívják, a halhatatlan Bouillon Gottfried ivadéka 
volt kedvese az az égből szállott angyal, Andalúzia, akiról:. annyit 
beszéltem. Mikor ez t• szerzetbe temette magát - most azt inondo
gatják : szent - akkor lépett az is az apácák közé. Mindkettó 
angyali szép - s elmerengye lógatta hosszú lábait szánalmas 
~ebéjén ülve, s húzogatta fakó lekonyult bajúszát. Hogy is adhatták 
ilyenre magukat. Ezer muzulmán, tizezer arabus, csaknem igy tettérn 
ilyen koromban én is - motyogta halálkomolysággal az öreg harcos. 

- No, no, öreg. Még most sem tennéd meg - rándította 
csendes mosolyra száját a gömbölyű képű, huncut szemű, - hacsak 
nem szent heverdel napján. 

De már hatalmas bástyáival elóttük meredeztek a jórészben 
lankás hegyoldalon épült város török-mór verte lőréses, kócsipkés 
falai, melyeknek tetején a kíváncsian várók ezrei tolongnak. A nap 
utolsó sugarai halvány sötétvörös színben égnek a város nagy 
tornyos épületeinek nyugatnak fordult oldalain, a templomtornyok
nak, egypár itt felejtett minaretnek, a hatalmas kőbástyáknak magas. 
szük ablakain hátul kiemelkedő részein. A város elótt drága színes 
lepellel letakart szamárra teszik át az ereklyéket. A szamarat terhével 
együtt borostyánzöld pálmaágakkal, virágzó olajfagallyakkal díszítettek 
fel. Ezeket körbe tüzdelt, tüzesszínü piros virágok tették még ele
venebbé. Azután a csapat elejére vezetve az állatot, az magától 
elindult. Jámborul szedegette patáit a köves uton. A ráborított lepel 
arany rojtjai ringnak lépésekor. A kisérő menet szorongó szívvel 
megy utána : vajjon hová viszi a dicső vértanuk földi maradványait? 
Mi lesz lsten akarata ? 

Alighogy a város széles kőkockás alacsony kapuján beléptek. 
a vörös szemü nap lebukott az égről. A havasok felől pedig hideg, 
szinte fagyos szél csapta meg lelkesedő arcukat. A mindenünnen 
előtóduló nép porba hullva fogadja a mártírok maradványait. Köny
nyes szemmel mondogatták egymásnak : 

- A mi Urunk Jézus Krisztus ig szamárháton vonult be Jeru
zsálembe. 

Azután felkeltek s követték a vitézeket. A csakhamar hatalmas 
folyammá gyűlt nép ajkán a csendes zengésű zsoltárok harsogó 
győzelmi himnusszá. égfelé törö viharrá egyesültek. Ezt a diadalmas 
mámort a lapos tetejű, magas házak szűk sikátorai megsokszorozva. 
dübörögve verik vissza. 

Még mindig nem lehet kitalálni, hogy hova fogja vinni szent 
terhét a szamár. Egyszerre csak a Mondejo hídja felé kezd bandu
kolni. Útjára kormosan, hatalmas lángcsóvában lobogó fáklyák 
vetnek idegesen ugráló árnyalakokat Mintha rémülten menekülni 
akaró. megkötözött alvilági szellemek volnának. 

·Amint a pálmaágas szamár a hídtól nem messze egyik szűk 
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útcába fordul, az ágostonrendiek arca felragyogott a kitüntetés remé
nyétől. Egyik pergamen arcú ágostonos halkan, anélkül hogy ránézett 
volna a társára, megszólalt : 

- F ernandó, úgy látszik visszatérnek hozzánk az assisibeli 
F rancescónak mártir fiai. Ez az út csak mihozzánk vezet. 
. Társa hallgatott, mégcsak fel se nézett. De szeme csillogott az 
örömtől. Arca olyan, mintha lelke valami földöntúli boldogság tüzé
ben égne. 

Csakhamar előtünt a sötétségből az ágostonrendiek temploma 
a kolostorral egybeépítve. Az ezernyi ezer fáklyaláng mellett jól 
lehet látni : milyen hatalmas, erős, óriási sziklákból épült. Valamikor 
talán a kegyetlen mórok ellen nyújtott biztos menedéket. A szamár 
most egyenesen arra veszi útját. 

A viaszképü ránéz újra a hallgató Fernandóra: 
- Miért nem szólsz? Megint extázi8ban van -- dohogta. Hát 

csendesen maradt ö is. De mikor már közel értek a templomhoz, 
megint elkezdte: 

- Ezt a nagy kitüntetést neked köszönhetjük Fernandó. Olyan 
jól bántál velük, mikor Marokkóba menve hozzánk étlen-szomjan 
bekopogtattak, hogy örökre közeledben akarnak pihenni. 

Az angyali arcú, barna hajú erre megrezzent : 
- Alig hiszem, hogy miattam - mondotta nekipirulva . . . Bár

csak én is köztük pihenhetnék Krisztusért szélroncsolt testtel -
susogta, mintha csak magának beszélne. Hogyha mi is kisebb test
vérek volnánk, már holnap indulhatnánk Marokkóba a vértanu 
pálmáért - halk sóhajjal tekintett végig mindkettöjük szép fehér 
kanonoki ruháján. 

- No azért nem osztják oly könnyen miudenkinek azt a pál
mát - mosolygott maga elé rosszat sejtve a csont-bőr szerzetes. 

- Hej. kedves lldefonzó, mily könnyen elnyerték ök- mondta 
elmélázva a kisebbik, mintha nem is hallotta volna testvére ellen
vetését. Aztán ismét nagyot sóhajtott : 

- No, egy bizonyos, hogy napok óta különösen beszélsz. Most 
is épp neked kellett segédkezned. Nem tudom mi jó jöhet ki 
belöle - mormogta a pergamen arcú most már egészen lehangoltan. 

Az ereklyéket vivő jámbor állat megáll a templomajtónáL 
Kulcsokért sietnek. Pár perc mulva élesen nyikorogva dül be a 
nehéz. kovácsolt vassal födölt tölgyfaajtó. Az úllat bemegy. Az egyik 
oltárnál elsö lábaival térdre ereszkedik. Erre a nagy négyszi' gletü 
ékkö 1ektöl csillogó öröklámpa is nagyot lobbant, pislantott, akúrcsak 
az ágostonosok az Isten akaratának ilyeténvaló megnyilatkozására. 
A királyi kíséret a néppel együtt óriási lelkesültséggel a Te Deum 
zengésébe kezd. Közben az ereklyéket tisztelettel az oltárra teszik. 
Mikor a magas gótikus ívek alatt zsongó visszhangoknak utolsó 
akkordjai is elhalnak, lassan eloszlik a nép, s a királyi fölségek 
visszatérnek várkastélyukba. 

Több nap multán P. Theophilus észrevette. hogy valamelyik 
szerzetes még mindig az oltárasztalba, vasrács mögé helyezett relik-



A vértanuk nyomában 35 

viák előtt imádkozik. Tudni akarta : ki az. Csendesen lement. F~r
nandó térdelt ott. Balját szivére szoritva, jobb kezét mereven eitire 
szegezve, mintha erősen tartana valamit. Szemével áthatóan, moz
dulatlanul néz az ereklyékre. 

- F ernandó, F ernand ó, készüljünk kórusra - ismétli többször 
is az ősz aggastyán, jóságosan fejére téve reszkető , kezét, míg az 
megrezzenve s bágyadt tekintettel néz körül. - Ugye látomásod 
volt - kérdezi a szent életű főnök. 

- Atyám, engedj kisebb testvérnek lennem ! Ne tagadd meg 
továbbra is -- mondja szívettépő könyörgéssel átölelve a pátriárka 
lábait. Hívnak, hogy lépjek vértanui nyomukba. Ugy láttam. roppant 
vihartól tajtékozva hánykolódó tengeren voltam valami kisebb hajón. 
A vitorlák már szakadásig öblösödtek. A hajó megdőlve táncolt a 
hullámhegyeken. Az ég tüzes nyilai rémesen csapkodtak körülöttünk. 
Velünk utazó arab ker~skedők kétségbeesve tépték hajukat a hitvány 
portékájukért rettegve. En a hajó orrán álltam a kisebb testvérek 
ruhájába öltözve s egészen körülnyaldosva a hajóra csapkodó hullá
moktól, jobbommal nagyobb fajta fakeresztet tartottam a közelben 
levő part felé. Balkezemmel a zászlótartó árbócba kapaszkodtam. 
A parton vad mór tömeg ugrándozott. Mellettük hatalmas máglyatűz 
lobogott. Vörös, kékes nagy lángkévéje kísértetiesen hajladozott a 
roppant szélviharbán, mintha a pokol megnyilt torka ontotta volna 
sötét tüzes gyülöletét a földre, hogy véres szájával mindent felfaljon. 
Meglepődve láttam, hogy az ordítozó csőcselék öt imádkozó, térdeplő 
kisebb testvért ütlegel. Azután egy sátáni ábrázatú előugrik s mez
telen kardjával átdöfi a legszélsőt Majd mindnyt}jan, mint dühös 
sakálok nekirohannak a középsőnek. Felrántják. Ördögi gyülölettel 
suhintanak imádkozásra tárt karjaira. A szürkés tenger fövényére 
hullanak a véresen leszakadó karok. Ekkor felugrik a legöregebbnek 

látszó szerzetes, s a levágott karokat keresztbe téve felém mutatva 
integet, kiáltoz: Antal, Fernandó, Antal, Fernandó l Jézus az igaz 
l sten l ! Mohammed az ördög csatJósa ! De az utolsó szónál már a 
Porba hullott fejét a félig meztelen, sátáni ábrázatú mór éktelen 
káromkodással u tűztengerbe vágja. De a fej sértetlenül kiszökellett 
onnan. A másik erre kardot döfött még f~lignyitott szájába s így 
vetette a dühösen lobogó lángokba. De az ismét kiugrott. Ekkor 
v alami aranyos koszorú ereszkedett le a véres fejre s Berardó név 
csillogott rajta. Boldog, hívó te.kintettel még~gyszer rám nyílott a 
szeme, azután pedig az égfelé. En is fölnézek : még három mosolygó 
kis angyal lebegett felettük fényes koszorúkat tartva ejtésre készen ; 
Accursio, Otho és Antonio felírássaL Ebből megértettem, hogy vér
tanuság vár reám, csak sietnem kell. De a hajó nemhogy közeledett 
volna a parthoz. de a vihar, inkább egyre távolabb űzte. Rohanok 
a kapitányhoz : - Mi lesz velünk? Hová megyünk ? Ű pedig jósá
gosan fejemre tette kezét mondván : Antal testvér maga beteg l Ekkor 
megborzongtam, forró láz ömlött el homlokomon és téged láttalak, 
Atyám, magam mellett. 

Fernandó lángoló arcát felemelve, izzó szemét az ősz páter 
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Theophilusra· szegezi, akinek ráncos arcán szakadozva, csendesen 
folydogálnak nagyszemü könnyei, mint az öreg gyertya lecsurgQ 
cseppjeL 

- Atyám, hívnak. 
Az agg főnök ekkor hideg kezét bársonyos gyöngédséggel 

Fernandó fejére teszi. Megáldja. Szemét, melyben a Szentlélek tüze 
égett, kedves alattvalója esengő arcára veti. 

- Eredj - mondta elcsukló hangon s békét lehelő ajkával 
csókot nyomott forró homlokára ... 

* * • 
Néhány nappal ezután korán reggel két szörcsuhás mezítlábos 

alak látható Coimbrának tengerhez vezető útján. Durva kötél szorítja 
vékony testükhöz a foltos ruhát, mely nagy sietésük miatt szinte 
utánuk szállni látszik. Derékkötelükön baloldalt nagyobb fajta 
fakereszt himbálódzik. A tenger felől kerekedő friss, reggeli szellő 
nagy élv~zettel frizurázgatja épen nem rövid hajukat. 

- Ugye ott kötünk majd ki Hyppolito testvér, ahol elődeink 
meghaltak ? - kérdezi reggeli hangon a jó egylépéssei is elóbb 
menö közepes termetű fiatalabbik. 

- Ott - feleli lihegve hosszú társa. 
- Azt a helyet kell először csókkal érintenünk - folytatja az 

előbbi s előre néz. mintha a nevezett helyet ·már látni lehetne. 
- Azt, Antal testvér. De ne siess annyira, mert nem birom 

így a lépést. 
Antal meglepetve fordul vissza s megáll. Csodálkozva néz. 

nagy lélekzetet szippantó öreg testvérére. 
- Akkor ülj a hátamra Hyppolito, - mondja lelkesülten s már 

hajol is előtte majd én elviszlek. Különben sosem érünk 
célunkhoz l 

Fr. Elek. 

Megjelent Szent Paszkál élete. 
Gyönyörúszép kiállílásbWJ. finom papíron, 322 oldalon jelent meg PálFFy Erzsé· 

bet grófné rendkívül szép könyve : Bayion Szent Puszkál Élete. aki az eukarisztikus 
múvek és az Oltáregyletek védőszentje. E mú azonban nemcsak a szent elragadóan 
szép élclrt:sjzát mutalja be nekünk eleven, lekötö közvellenséggel, hanem közben a 
lelki élei csodálatos mélységeil is elénk lárja. f:pp ezért c könyv szerzelesek és 
világiak számára elsőrangú lelkiolvasmány is. amely ihlclóleg hal, fölemel és szinlc 
szent erószakkal kap bennünkel szíven, hogy Jézushoz vigyen. Elbeszélő módja 
érdekessé és vonzóvá teszi, a sok esemény pedig rengeteg anyagot ad azoknak. 
akik egyesületeket vezetnek. Hisszük, hogy különösen az ifjúság fogadja maid ezt 
a könyvet lelkesedéssel. Szent Paszkál kopogásai külön érdekessége. 

Minden buzgó terciáriusnak, oltáregyleli tagnak. szívgárdavezetönek stb. sze· 
releltel ajánljuk ezt az oktáv alakú, 322 oldalra lerjedó hatalmas könyvel, amely a 
váci Kapisztrán.nyomdát dícséri. Ára 4'50 P. - Kapható kiadóhivatalunkban és a. 
könyvkereskedésekben. 



Ferences világirodalm unkból. 
P. Erhard Schlond O. F. M. Antonius von Padua.2 · Festgabe 

:rum 700. Todestag. Wien. 1931. Gsur & Co.· S. ·317. · · 
. Schlund mesteori kézzel válogatja (egyes vonásokat külön fejezetben) a nép, 

a v1lág csodatevé Szenljét, az· Jsten szíve szerinti férfit".; a ntissziós ,\Vegyék embe
rét", a 30.000 embernek prédikáló csodálalo~Jnyelvü •ónokot, az .. eretnekek kala
pácsát". az .Arca Testamenti"-t, a professzort, a provinciálist, aki hozzánk hasonló, 
forróvérü, csonl·vér ember volt s örök nagysága is - a szerzó szerint - önmeli
tagadásában : liliomában rejlik, nem pedig a végtelen láncolatú mindennapi csodás 
jótéteményeiben! Ezekután megismerkedünk a legendák Szentet gloriolázó, .. hami
Bitó" bájos világával. melyek a Szent lelkülelét, miségét tükrözik minden bizonnyal. 
Majd hosszabb-rövidebb, de meglehetás apparátussal írt fejezetekben, olvasunk az 
Antal-teslvérületról, Antal-imaapostolságról, Antal-kenyeréról s a jubilált Szentnek 
az ifjúsággal való viszonyáról. Aztán elvonul elóttünk csaknem egész Európa s más
más író tollából (a magyarokról P. T ttkács Ince O. F. M. szombathelyi teológiai 
tanár írt. amilyen szépen csak lehetett) megismerjük az egyes népek, illetóleg nem
zetek speeiélis Antal-tiszteletét és azokat a müérlékeket stb , melyekkel a kéró. 
hálás lelkek a Csodatevének adóztak. Nagy örömmel kell megállapítanunk, hog}' 
bensó. lelki Antal-szerelelünkkel - talán még müérlékeinkkel is - ezen nem (eg.
utolsó helyen állunk mostoha mullunk ellenére sem, Európa nyugodtabb lörténelmü 
flépei közölt Majd Winter Ernó Károly foglalkozik nagy lendülettel csaknem ötven 
o~dalon keresztül Szent Antal szobraival barokk-stilus szempontbóL És ugyancsak 
·ó adja - osztályozva - a könyvben levó képeknek (313-ból egyik magyarországi) 
rövid törlépelét, jelenlóségét, értékét Végül Schlund zárószóként széditó adathal
mazzal - de mégiscsak vázlalosan - elsorolja az egész keresztény s nem keresz
lény világon levó Szent Antalról nevezett városokat, hegyeket, templomokat, kápol
nákat . . . képeket, szobrokat stb., föiskolákat, provinciákat, stb. A l..önyv végén 
pedig az egyes dolgozatokhoz használt forrásmúvek gazdag jegyzéke található ... -
Mennyit ér a könyv ? A tartalom megmondja : igen sokat. (Elsösorban németorszá
giaknak. bó helyivonatkozások miatt). Elfogyhatott volna-e másként az elsó kiadás 
negyven nap alaU ? ? 

P. Kolumbán. 

P. Athanasius Bierbaum O. F. M.: Dreizehn Antoniuspredig
ten für alt und jung. Franciscus Druckerei. Werl. i. Westf. 1931. 
S. 169. 

A szentek lélekvilága százszínú s csaknem végtelen mélységú. E prédikáció
ket tartalmazó könyv írója ugyancsak mélyére nyúlhatott e színes végtelen mélység
nek Erról ékesen tanuskodik tizenharom beszéde, melyben markáns vonások~! 
-elénk tárja Szent Antal egyéniségét. Müvében felelevenednek mindazok a legendák 
és történetek, melyek a nagy .. világ Szenljének" életéhez és müködéséhez füzódnek. 
A sok ismert legenda és történet felhasználása elsó tekintetre úgy tünik fel nekünk. 
monolon jellegel kölcsönözne a prédikációknak De Rierbaumnak - amint az elá
szavában mt:1ga is megjegyzi - épp az volt a _célja, h~gy ~~~endá~~an é~ ~Jelké
pekben mutasse be Pádue nagy Szenljének eros akarata!. sz1lard h1let, marhr sze
Teletét s megingathatallen meggyözödésél s a többi_~kesen rag.y~gó. erényét .. ~ f\ 
könyv igen alkalmas Szenl Antal-egyesületek vezetomek, de megmkabb az 1husag 
nevelóinek Szenl Antalban ugyanis fényesen tündökölnek mindama tulajdonságok, 
melyeket egy ifjú keres, mikor lelki müvelódését szem elölt tartva, eszményképet 
választ magának. Fr. Agnellus. 

P. Athanasius Bierbaum O. F. M.: Antonius von Pad ua in 
Leben und Gebet. Franciscusdruckerei, Werl. i. Westf. 1930. S. 95. 

Novénát. \'agy éppen kilenckeddi ájlatosságot tartalmazó füzet. mely a boi-
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dogságos Szüz után a világ legnépszerűbb szentje, Páduai Szent Antal életének és 
müködésének jellegzetes erényeit térja szemünk elé s a hozzáfűzött könyörgésekben 
annak követésére int bennünket, amit benne megcsodál tunk. Jellemének alapvonása 
az energia, a ferences vasakarat s tevékenysé!!{. Az igazi szerzetes mintaképe a 
gyakorlatban : minden tudományt, bölcseséget mag akart szerezni, hogy vele Krisz
tusát szolgálja. Kemény fegyelemben nevelkedett; nem fél-, hanem egész-ember 
akart lenni. Liliomlelkű apostol. Alig 36 éves, mégis munkásságával, hú kötelesség
teljesítésével eszményképként áll előttünk. Szókimondó, egyeneslelkű, az igazság 
nyilt hirdetője. Szüz Mária gvengéd tiszlt>lóje és a szeplótelen fogantatás hős védője. 
Az egyszerű, elnyomott nép lelkes vezetője, a szó legjobb értelmében vett demok
rata. o szegényben Jé:7.Usát látó franciskánus. Az ima s jámborság példaképe, ki 
oly szépen egyeztette össze Mária s Márla szerepét harmónikus egységbe. Végül 
Antal a csodatevő szent és az ifjúság lelkes vezére. Az egyszerű nyelvezetben is 
oly nagyon bájos novéna-füzetet mindenkinek csak ajánlhatjuk. 

Fr. Vitái. 

P. Beda Kleinschmidt O. F. M.: Antonius von Pad ua in Leben 
und Kunst, Kult. und Volkstum. Mit 13 Talein und 388 Textbildern. 
Düsseldorf. 193i. S. 410. 

P. Beda Kleinschmidt oly halással ven reánk, mint valami színes fogadalmi 
ajándék a Szent oltárán. melyet hálából helyeztek oda. Ha pedig engedjük, hogy 
hassanak reánk a képek, a hatás olyan, mintha hatalmas fogadalmi templomba 
lépnénk be, mely a fogadalmi képek százával van díszítve. Akik a Szent életét már 
ismerik, azoknak is sok újat nyújt. Forráskritikája s a Szent kedves rövid életrajze 
alapos munka. Nagy múvészi érzékre vall, ahoP-y összeszedi mind az Alpokon 
inneni, mind az Alpokon túli múvészet munkáit. ÖsszeszE'd mindent. Kezdi Giotton, 
Fra Angelicon, folytalja Donatello, Minelli, Tullio Lombardo és befejezi Sansovino, 
Veronese, Van Dyck s Murillo múvein. Roppant érték birtokába jut az. aki e 
könyvet megszerzi. 

Fr. Ephrém. 

P. Odilo Altmann O. F. M.: Heiliger Antonius hitt für uns. 
Jubileum-büchlein. Wien. S. 91. 

Első nagyobbik részében a Szent élet- és lélekrajzál adja. Maid a .. Szent 
Antal kenyerét" ismerteti. Másik részében pedig a római Misszáléból Szent Antal 
miséje, egy novéna, egyéb kisebb imádságok találhatók. Nem annyira az alapos, 
nagy Jubiláltunk életét mesteri rövidséggel összefoglaló, minden krilikát kiálló író, 
hanem a ferences az, aki az olvasó figyeimét leköli umbriás vidámlelküségével. 
elragadó közvellenségével. Szivból örülünk, hogy az ll' Santo jubileumi oltárán ott 
illatozik ez a tiroli hegyóriások alján fakadt havasi gvopár. Bárcsak a magyar 
rónákra IS elhoznák e szerény könyvecskét a szegényes hazai centenárium irodal
mának izmosítására. 

Fr. Elek. 

Franz Johannes Weinrich: Die heilige Elisabeth von Thü
l'ingen. Verlag Josef Közel & Friedrich Pustet, München. 1931. S. 332. 

Költö írta, költő rajzolta meg az alakokat, költői minden jelenete. Weinrich 
a misztikus nyelvén beszél, amikor az lstennel egyesült csodálatos lélekról ír De 
kemén}·ség é~ zordonság is van benne, hisz arról a szentról ir, aki Assziszi Ferenc
cel járja az Ur keresztutját Celesztinek, lncék, Joachim cisztercita apát és Fülöpök 
kortársaivá teszi Erzsébetet, s igy az egész középkort felvonultatja elóttünk az író 
Erzsébet korának lelkiismerete, égő, engesztelő áldozat a kor bűneiért. Ezen apró 
színes mozaikdarabokból állítja össze szt>rzönk a színes nagy képet. Csak nyer 
vele, aki e maga nemében remek müvet elolvagsa. Azonben inkább csak a múvelt 
közönségnek van szánva. 

Fr. Ephrém. 
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Dr. P. Sal. Elsner O. F. M.: Wartburgkliinger. Dichtungen zu 
Ehren der hl. Landgrafin Elisabeth zum 7 Zentenar ihres hl. Todes. 
W er l. (Fr. Druck.) 1931. S.l58. 

Ügyes, praktikus, biztosan jó szolgálatokat nyujló jubileumi emlékkönyv sok 
német költötöL A gyűjtemény csoportosítása : A kis Erzsike, Erzsébet és Lajos: a 
kitaszított özvegy, Erzsébet és Ferenc, a karitász fejedelemasszonya, a megdicsőült 

P. Siegfried Schneider O. F. M.: Sanct Elisabeth unf'er Vor
bild. Werl. i. W. (Fr. Druckerei) 1930. 

Erzsébet 7 századon át illatát árasztó lelke: a "charitas" új életet és arra 
kedvet is e könyv lapjairól a ma emberének a szívébe szórja. Szív és kéz össze
fogó munkáját hirdeti s követendő gyakorlati társadalmi karitalív tevékenységre 
szólítja fel az éppen erre hivatott terciárius rendet - dicsöítve ünnepelt Karitász -
Szentjének, rendi Patranájának szellemében. 

Dr. Maria Maresch: Elisabeth von Thüringen. Schutzfrau des 
deutschen Volkes. Bonn. 1931. S. 232. 

Minden más jelessége mellett kitűnik tartalmilag főként a kultúrszociális és 
egyházi viswny'>k konkrét ecsetelése által s mindezekben Szent Erzsébet kedves 
alakjának finom beállításával. 

P. Szilveszter. 

Jótevőink. 

Könyvajándékkal leptek meg ben
nünket: F. P. Oslay Oswald Exm. prov. 
24 drb, F. P. Hermann Hermengild 20 
drb, F. P. Sipos Lénárd 20 drb. F. P. 
Sall Szilveszter ti drb, F. P. Tamás 
Krizánt 5 drb, F. P. Majsai Mór 3 drb, 
F. P. Tamás Alajos Min. prov. 2 drb. 
F. P. Imets Károly dr. prov. l drb, F. P. 
König Kelemen l drb. F. P. Károlyi 
Berntit l d, b, F. Kocsis Ltiszló l drb. 
F. Matuska János l drb, F. Nagy Mik
lós l drb, Szombathelyi Theológia l 
drb, F. P. Szedő Dénes 20 drb (füzell, 
F. P. Csont János folyóiratok (német), 
Zágonyi János tttnár a Györi Kat. Ak
ció folyóirat 1931. számai, F. P. Szabó 
Polikárp 4 drb (praeludiumos füzet), 
F. P. Szörs Dénes a Kato!ikus Ujság 
s A Hirnök számai (folytatólagosan). 
Pázmány Egyesület (Vác) Beszámoló, 

Pécsi Szeminárium Szemináriumi Élei 
(2 szám). 

Pénzajándékokkal siettek segítségünk
re: F. P. Imets Károly dr. prov. 100 P. 
Mélt. Werner Adolf zirci apát 50 P. F. 
P. Vinkavics Viktor prov. 50 P, F. P. 
Tamlis Alajos prov. 40 P, F. P. Halász 
Jeromos kecskeméti házfőnök 30 P, F. 
P. Martinov Fortunát gyűdi praesidens 
30 P. F. P. König Kelemen hatvani 
praesidens 30 P, F. P. Vén Jakab sze
gedi házfőnök 20 P. Szabados Pál 10 P. 

Mindezl ... mint kellemes illatot, ked
ves és lstennek tetsző áldozatot" fogad
juk s viszonzásul Szent Pállal kérjük 
Istent, hogy fizt>sse ezeket vissza jóte
vőinknek a dicsóségben s elégítse ki 
szükségleteiket Krisztus Jézusban, a 
gazdagsága szerint. 



"Szánöm a tömeget . 
(Mt. 8, 2.) 

" 

Je.llegzetes tény az, hogy maga 
az Ur Krisztus nem tudta jobban 
jellemezni isteni hivatással betöltött 
apostoli müködését a Keresztelő 
hozzája küldött tanítványai előtt, 
mint eme szavakkal: "ft vakok lát
nak, a sánták járnak ... , a szegé
nyeknek az Evangélium hirdette
tik" (Mt. ll, 5.). Megértette e fel
kiáltójelet az Ó Egyháza minden
kor, de olyan különösképpen a mai 
válságos időkben, mikor Szenisé
ges Atyánk a világegyetemes nyo
mor enyhítéséről őrangyaJok ünne
pén kiadott súlyos enciklikájában 
.. a karitász és a segélyezés keresz
teshadjáratára" intéz felhívást mind
azokhoz, akiben csak .. él a krisz
tusi hit és szeretet". 

A "szánom a tömeget" kriszlusi 
szavak élesebb visszhangja, de 
részben a gondolatok vámtalansága 
is voltak az okai annak, hogy 
különböző célzattal felépítell társa
dalommegváltó utópiák nélkül soha
sem szükölködlünk. Igazi, hivatásos 
szociális intézményeink iránt azon
ban - akár a hazai, akár pl. a 
némel Carilasverband, a bécsi Ca
rilasctntrale, vagy a párizsi Office
central des Oeuvres de bien faisance 
tevékeny müködését illeli is - az 
elismerés hálás adójál leróni köte
lességünk. 

S ezek mégsem tudnak megbir
kózni az általános nyomorúsággal, 
talán éppen merl nem egyeteme
sek és így célkitüzéseikben sem 
mindent felölelők. Avagy ki nem 
látná pl. az egyelemi katedrát nyert 
Caritaswissenschaft ellenére is Né
metország nyolc-, hozzátartozóikkal 
együtt húszmillió kilátástalan élet
lehetőségét, a nem sokkal rosszabb 
angol állapotokat, vagy a három
milliós koldus-Magyarországot?! 
(Csak egy adat: Bp.-ferencvárosi 
Kiserdő terül etén 793 lajstromozott 
bódéban 4 ezer nyomorgó ember 

éhezik s küzd az életteli) Emellett 
állnak aztán az ellenlények: 120, 
ill. 70-60 ezer pengős vezérigaz
gatói mammutfizelések, a 100 ezer 
pengős olimpus-úti tervezgetések, 
a 60-70 ezer személyes sportsta
dionok, az újságokban kolumna
számra felsorolt mozik és színhá
zak, hangversenyek és lóversenyek, 
kávéházi kabarék és teaesték . · .. 
Ú, hogy födjük be az irgalmatlan 
élet s keserü szegénység szomorú 
ábrázatát? Mit tegyünk, hogy meg
mentsük a hullamérges modern 
társadalmat ? 

Eme végzetes veszedelm ü tények
kel és kérdésekkel számolt végre 
a magyar főváros is. Az alamizs
nás Királyleány jött el hétszázéves 
szellemével s hívta életre a nagy 
horderejú "fővárosi Szent Erzsébet 
Karitász központot!" S azóta men
nek a nagyméretü szervezkedések 
s hullanak a nagy gesztusú ado
mányok. És a munka folyik. Ek
lektikus felépítésü leóriáját a "csak 
minden módon hirdettessék Krisz
tus" páli elv alapján megértjük. 
Azonban éppen ezt illetőleg, sza
bad legyen a figyelmet különösen 
oda irányoznunk, amin ezen kari
tász-szellemü mozgalomnak legfő
képpen pihennie kell samiről éppen 
a legkevesebbet hallunk: a szegé
nyek lelkét szerető édesanyákra ! 
S méltán, mert nemcsak a testnek, 
de a lélek és az élet nyomora is 
emészti e társadalmi kisebbsége
ket és a legsúlyosabb bajuk éppen 
az, hogy az élet lelke nem hinti 
arcukra a szeretet és öröm most 
jubilált Erzsébet piros rózsáit! 

A szegények "az Egyház kincsei" 
(Szt. Lőrinc). Ki hát az irgalmas 
jóság és emberszeretet müveletlen 
tarlóira, hogy "a szerelet aranyeké
jével müveljük a nyomorgazos ma
gyar ugart" (Vass J.). Ne az legyen 
egy új e 1berbaráti mozgalomnak 
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egyedüli célja, hogy eltüntessük a 
nyomort, az éhenhalási lehetösége
ket, hanem pozitív alapokon: em
berré tenni a szegényt is - ez le
gyen a fö mottó l Ne csak gyógyító, 
éppen hogy kielégítö, de építö, több
letet adó legyen a jellege, értéke 
ennek a munkának. Az elégedet
lenséget nem lehet a szegény szá
jának étellel való betömésével el
fojtani s a lélek melege s a szív 
szerelele nélkül nem lehet a szel
lemet hirdetni l A prakszisban a 
teóriának az élethez kell alkalmaz
kodnia. Talán szükség van azokra 
az annyira hangsúlyozott karitasz
irodákra, szegénykonyhákra és ru
hanemú-foltozókra is, de konkrét 
eselben úgy hisszük, mégis csak 
szükség lesz arra a pápai encikli
kára is, mely a jótékonyságol any
nyira, mint a .. szeretet parancsát" 
hangoztatja. Vagyis mi nem any
nyira az igazságosság és köteles
ség elvét, mint inkább a szerelet 
szolidarizmusát akarjuk hirdetni. 

És így van ez helyesen, - mert 
akik fölött nem az édes, simogató, 

megértö szeretet virraszt s tár ölelö 
karokat, hanem hivatalos, fizetett 
elintézés, az ilyen, a szegénnyel 
állapotát mégis csak nagyon érez
letö eljárás ezután sem teszi öt 
lelkében s emberi méltóságában 
sokkal gazdagab bá. Hivatásos: me
leg, közvetlen, irgalmas lelkek lesz
nek örangyalaivá, ölelö karú és 
szeretve megértö édesanyáivá an
nak a szegény, szenvedö emberi
ségnek s akik Isten szeretetéböl il
latos lelkükkel és csupa jóságot 
dobogó szívükkel fogják majd a 
nyomor elsimítása mellett könnyeit 
is letörülni az élet szegény .. baró
káinak" és az elviselhetetlennek 
látszó vagy már azzá is vált föidi 
élet nehézségeit puhává, könnyúvé, 
s boldogságossá varázsolni! 

Ennek megértését is kérjük azok
tól, kik többek, mint egyszerú szo
ciológusok: hivatásos szerelö édes
anyákat is adjanak a szegényeknek, 
mert talán éppen ezen fordul meg 
az egész jövö szociálpolitikája! ... 

P. S. 

Két különböző nyitány. 
A némeiek Szent Erzsébet 700 

éves emlékünneplésének keretei 
mindenképpen méltók ahhoz a sze
retethez, melyel a nagy alamizsnás 
királyleány és thüringiai grófnö e 
néptól joggal kiérdemelt! Az eddigi 
ünnepségek fénypontját képezte a 
wartburgi nagyteremben igen elő
kelő bel- és külföldi személyek 
elölt máj. 10-én bemutalolt Liszt: 
.. Die hl. Elisabeth" híres oralóriuma. 

Az ezévi (aug. 26-30) nürn
bergi orsz. katolikus nagygyúlésl is 
az ó tiszteletének szentelték. Az 
egyes folyóiratok gazdag tartalmú, 
rendkívüli vagy ünnepi számokkal 

köszöntik; egymás után megjelenö, 
szebbnél szebb könyvekben ismer
tetik, dícsérik, méltatják ; a német 
püspöki kar pedig pásztorleveleiben 
hódol a minden szépség és jóság 
ez Ideálja elölt, kit rendeletükre az 
összes német plébánia egy .. sze
gények napjával" jubilál. Megér
demelték tehát Öszentségének kü
lön jubileumi apostoli körlevelét. 
melyben gyönyörú szavakkal ün
nepli a ferences ruhába öltözött, e 
keresztény alázal királylányos példa
képét l - Ilyen volt a németek 
Erzsébetnyilánya ! És a magya
roké?... N. N. 



V áratlan ul, de elkészülve ... 
(Emlékezés.) 

Október tizedike van. Csendes, 
szomorú, őszi alkonyat. Oly szokat
lanul, olyan rendkívül búsan szól 
a nagyharang. Hangja mintha sírna, 
fájdalmasan, mélán, bánatosan 
zsong, száll a légbe. Bim-barn, bim
barn, sírjatok, sírjatok, ifjú életet, 
takadó rügyei, feslő bimbót fagyasz
tott el a halál hideg, fagyos lehe
lete, sírjatok . . . sírjatok ... 

A folyosón könnyes szemü, bá
natos arcú testvérek járnak maguk
banézöen vagy apró csoportokba 
bújva kérdezgetik: hogy történhe
tett 1 Az egyik kicsiny cella gaz
dátlan lett... Fekete egyenruhás, 
fagyos arcú, részvétlen emberek 
hozzák új, szük celláját, a kopor
sót, a merev testet beteszik s indul 
a szomorú, megrázó menet. Gyer
tyás barátok, fiatalok, öregek, ket
ten-ketten s a végén hatan vállu
kon viszik fekete cellájában a he
tediket. A százados folyosók vissz
hangozzák az egetostromlóan, szí
vettépöen elsírt imát: Miserere me i 
Deus . . . De profundis clamavi ad 
te Domine ... 

Lent, a klauzurán kívül. legked
vesebb fiát várja egy fájdalmas 
anya. Szomorú viszontlátás! Hide
gen, mereven, viasszhalványan egy 
ifjú levita, ki már-már az oltár előtt 
állt. Mindenki sír, még a fagyos, 
fekete egyenruhás szeméból is ki
buggyan a könny és b~.:~.zgón, el
csukló hangon mondja: Udvözlégy 
Mária ... imádkozzál érettünk most 
és halálunk óráján. 

• • • 
A legerősebb, a legegészégesebb, 

a legvidámabb lestvér volt közöt
tünk. Mindenkit szeretett, mindenki 
szerette. Szívesen vett részt a ko
moly munkában, örömmel vidámí-

tolta fel a fáradt szíveket. Életerő, 
életkedv, vágyak s nagy akarások 
feszítették gazdag lelkét. De a ha
lál nem válogat, kifente kaszájál s 
váratlanul, pár nap alatt kioltotta 
sokatígérő életét. 

Csak egy héiig volt beteg. Szarn
baton feküdt le s a másik szomba
ton már örökre lezárta szemét. Nem 
is vette komolyan betegségét. Kis 
mandulagyulladás, semmi, kis pi
henés s hétfőn már iskolába me
gyek ; így tervezte ö, de máskép a 
végtelen lsten. Láza nagyon maga
san járt s minden erőlködés, or
vosság ellenére sem hagyott alább. 
Türelmesen, engedelmesen szedie 
az orvosságokat. Tűrte a boroga
tásokat Egyszer jobban, majd újra 
gyengébben érezte magát. De erre 
ki gondolt volna 1 Pár nap és újra 
köztünk lesz az ö drága, aranyos 
vidámságávaL S múltak a napok; 
vasárnap, hétfő, mintha javuina : 
.,szerdán okvetlen felkelek", a dok
lor is azt mondta. Aztán talán égi 
jelenést látott, - de hirtelen sejte
lem, - nem - tudás szállta meg. 
.. Testvér, meghalok, hívj valakit, 
el akarok készülni !" Meggyónt, az
tán türelmesen s vidáman várta a 
halált. Senki sem hitte, de ö tudta ... 
Nem panaszkodott, nem fájt neki 
elhagyni a földet. Nem sajnálta ifjú 
életét. Jézusra bízta magát és Jé
zusa várta. Mc;gindító áhítattal vetie 
magához az Ur Jézust s a tökéle
tes bánatot naponta sokszor oly 
csodálatos formában, oly vágyako
zóan és mélységesen indította fel, 
hogy könnybelábadt u körülállók 
szeme. 

Állapota rosszabbodott. Az erős, 
egészségesnek látszó lest gyönge 
szívet hordott. S a gyönge szív nem 
bírta a szörnyü lázat. De erre gon-

*) Fr. Bakos Kalliszt szerpap. születctt a veszprémmegyci Káptalemfán 1908 
okt. 16-án. A Rendb~ lép~lt 1926 aug. 28-án: örökfogadalmat lett 1930 dec. 21 .. én; 
szcrpappá szentelték 1931 júl. 5-én. Meghall 1931 okl. 10-én. 
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dolni mégsem mertünk. Ostromol
tuk imáinkkal az eget, de lsten vég
telen bölcsesége másként látta jó
nak. Eljött az édesapja is. Büszke
ségét, szíve örömét betegen, halá
losan betegen látja. Nem így kép
zelte a viszontlátást Júniusban pri
miciázott volna. A boldog apa fiát 
már csak fehér ruhában, a virágos 
oltár előtt tudta elképzelni. S most 
láztól piros, agyoncsigázott arccal, 
legyengült testtel találja, halálos 
ágyon. Szegény apa, de még sze
gényebb, boldogtalanabb anya. Ö 
nem is láthatta szenvedő gyerme
két. Milyen kín lehetP.tl egy házban 
lenni vele s mégsem !áthatni. Ap
ját még betegünk vigasztalta. ,.Ne 
sírjon apám, meggyógyulok s júni-
48ban hazarnegyek első-misére. 
Ugy-e örül, hogy pap lesz a fia. 
O, milyen boldogok leszünk, Édes
anyám is, Maga is, én is." Vidám 
volt. Kedvesen kérdezősködött min
denkiről. testvéreiről, nagyszüleirőL 
.. Majd júniusban." Az ápoló test
véreknek azonban odasúgta: "hiába 
minden orvosság, hiába minden 
akarás, igyekezet, tudom, hogy meg
halok." 

A nem hitt valóság hamarosan 
bekövetkezett. Állapota egyre sú
lyosabb lett. A szívműködés egyre 
gyengült, a láz folyton magasabb. 
Hiába minden emberi erőlködés. 
Az orvos a szomorú percet csak 
kitolni, de elhárítani nem tudta. 
Szombaton reggel ismét megható 
szavakkal indította fel a tökéletes 
bánatot, kitárta szép lelkét és min
den hibáért, gyarlóságért töredel
mesen, alázatosan kérle a jóságos 
lsten irgalmas bocsánatát. Boldo
g_un, örömmel veszi magához az 
Ur Jézust útravalóul. Ajkai sokszor, 
majdnem folytonosan Jézus szent 
nevét susogják. Lázálmai vannak, 
majd ismét magához tér. Többször 
kér és kap feloldozási. Suttogja Jé
zus, Mária szent nevét. Nagybátyja 
is megérkezett, megismeri, beszél
get vele. Azután megint elveszti 
eszméletét. Pár percre magához tér. 

"Jézus segíts", suttogja, nem is 
mond mást. Hálásan, kedvesen mo
solyog a körülötte állókra, mintha 
búcsúzna, mintha mindent kö
szönne. Rövid ideje van már csak 
hátra. Szörnyú láz emészti, de nem 
panaszkodik, nem jajgat, nem nyug
talankodik. Szorongatja, csókolgatja 
a Megfeszítettet s nyugodt, boldog. 
Ereje egyre fogy, a lélek utolsó küz
delmét vívja a testtel. A sátán ké
szen áll, ezt a pillanatol leste. Ed:.. 
dig nem, tudta magának megsze
rezni, itt az utolsó pillanat s ő ra
vasz és számító. Mikor már erőtlen 
a test és a lélek, akkor rohan rá, 
"mint ordító oroszlán körüljár, ke
resvén, akit elnyeljen". Kétségbe 
akarja ejteni. "Nem jó egy feloldo
zás sem", ezt súgj a neki. Egy Atya 
állandóan mellette van. Megnyug
tatja. De csak pár percig nyugodt, 
a sátán újra qlálkodik. "Nem jó az 
abszolúció". Ujra feloldozza, meg
nyugtatja. A szent kereszt jelével 
jelöljük meg, szentelt vízzel hintjük 
s a sátán verten távozik, hogy újult 
erővel próbálja elveszíteni. Rette
netesen szenved szegény, vonásai 
eltorzulnak, az egész teste reszket, 
szinte zörög minden tagja. Hosszú 
ideig tart ez így. Testi, lelki kínjai 
iszonyúak A sátán nem akar en
gedni. Hiába, nagy érték a lélek. 
A jóságos Szent Szúz azonban nem 
hagyja el gyermekét. 

Aggodalommal, szánalommal, fáj
dalommal nézzük a szörnyú halál
tusát. Gyengéd, szerető, résztvevő 
szívek a Szúzanya lourdesi vizéből 
küidenek neki. Megitatjuk vele s 
arcát is megmossuk a csodás víz
zel és íme a torz vonások kisimul
nak, a lest remegése megszúnik, a 
kísértések elmaradnak, békesség, 
nyugalom, öröm ömlik el az arcán. 
Mosolyog, úgy látszik. nagyon bol
dog. Mi nem tehetünk mást, mint 
Istent dicsérjük ezért a csodáért 
Nem jön többé a sátán, nincs ereje 
már. "Ellenkezést vetek közötted és 
az asszony között." Igen, a lourdesi 
Szúzanya segített. 
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A lázas ajkak megnyílnak, hal· 
kan suttogja : Domin us vobiscum f 
. . ..Oremus"... Orációt mond, 

majd a Prefációt, Misézik. Arca su· 
gár;z;ik a. boldogságtóL Június he
lyett most primiciázik. A szemunk 
könnyes, Istenem, nekem is . adj 
ilyen szép, boldog végórát l -Még 
mindig nem tud meghalni. Még va· 
Iam i dolga van. Font os, gyönyörú 
dolga. Köszönetet mondani a jó 
Istennek, a Szúzanyának jóságukért. 
Ajkán ének csendül. 'Tisztán, erősen, 
ércesen cseng mesés szép hangja. 
."Lauda Sion" ... Csodálkozva tér
deljük körül az ágyát. Szem nem 
maradhatott szárazon. Elhalkul éne
ke, hogy erősebben csendüljön fel 
újra. Szinte nem hinné az ember, 
hogy beteg. Oly tisztán csengő az 
éneke, mintha csak az Evangéliu· 
mot énekelné a vasárnapi nagymi
sén. Szövege érthetetlen, de dallama 
még mindig a Lauda Sioné. Majd 
átcsap s felcsendül bánatosan, fáj· 
dalmasan a "Stabat mater" ... dal· 
lama. Oly megkapó, mélységes, 
megrendító, lélekemelő percek ezek. 
Ha valaki kételkedne az örökkéva
lóságban, az ill feleletet kapott 
volna. Igy nem lehet enyészetbe, 

igy · csak az örök boldogságba lehet 
menni. 

De végsót lobban az élet mé· 
csese, elhal a dal s a kihülő ajkak 
Jézus nevét suttogják. A tororiy~an 
megkondul a nagyharang, btm-b~m. 
bim~bam. . . Sírjatok, sírjatok,. ifjú 
életet, fakadó rügyei, feslő bimbót 
szakitott le a halál fagyos keze.-

• • • 
De ne! Mégse sírjatok! A hús

véti harangzsongás, a dicsőséges, 
allelujás, feltámadt Krisztus örömet 
hirdet. Dalos szivvel, Jézus, Mária 
nevével nem mehet a lélek enyé
szetbe. Kalliszt testvérem, a Te lel
kedet a harang szárnya az égbe 
repitelle. Szúzanyánk,szeráfi Atyánk 
vittek, vezettek Jegyesedhez, kit 
annyiszor hívtál. - ... Zúgj harang, 
m·ondd csak bim-barn. . . bim-barn! 
Én azt olvasom ki szavadból, örül· 
jetek. . . örüljetek. . . fakadó rügyei, 
feslő bimbót, fehér !~lek-virágot vitt 
az angyalsereg az Ur Jézusnak ... 
Csengőhangú diákonus énekli az 

éKi Nagymisében az Evangéliumot: 
.. En vagyok a föltámadás és az 
élet; aki énbennem hiszen, még ha 
meg is halt, élni fog" ... 

Himnusz Pádua szentjéhez. 
Páduának drága büszkeségel Szent Ferenc hü, igal katonája! 
Feléd száll ma üdvözlő dalunk, Fegyvered a golgotás kereszt, 
Feléd s-z:árnyal milliók reménye - Fényt, varázst szent csatdid homlokára 
Sz:ent örömmel, hön magasztalunk. Alázatod szüzi bája Fest . .. 
- Diadalmas lelked Fénysugára Szörcsuhádra gyöngyöz égi Fénye: 
Tündököljön élet-éjszakánkba! Fehér lelkek Fejedelmi éke . .. 
Olaszhonnak édes szüz virága ! Szegényeknek bőkezű Barátja ! 
Egen·földön zeng dícséreted; Kincses jóság röpke életed . .. 
S::entségednek Iiliomos havára .S égi Fényben - árvák sóhajúra 
I:avaszpírban rózsák Fes/enek. . . Ui áldást kér úldó szent kezed . .. 
O. ragyogj be lelkünk kék egébe, S újra feltör szívünkböl az ének -
Eletünknek sz űzi példaképe! Hálát zengve u menny Istenének. 
S.zent Egyházunk tündöklő csodája! Páduának drága büszkesége! 
OrökFényü igék bajnoka ! Feléd száll ma üdvözlő dalunk, 
Ajkad izzó, harsonás szavára Feléd szárnyal milliók reménye 
Porbahull a poklok tábora. Szent örömmel, hön magasztalunk .. . 
S hol megcsendüllélekszomjas vágyad,- Diadalmas lelked fénysugáro 
Krisztus szelid, szent bekéje árad . .. Vezessen a boldogság Honába l 

Jászberény. Fr. Béla. 
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Július. 
E hó utol~ napjaiban jelent meg a: 

.. Promptuarium Biblicum", melyet P. 
Vilmos és Fr. Grácián készített hangya
azorgalommal F. P. Hermenegild ma
giszter atyánk kezdemÉ-nyezésére s ve
zetése mellett. Ugyanekkor kaptuk·meg: 
.. A Pázmány Péter-Tudományegyetem 
hittudományi kara erkölcstudományi 
szemináriumának dolgozatai" c. vasts
gRbb füzetei, melyben három értékes 
dulgozat közül a;,; egyik : .. Rajmundus 
Lullus mint missziónárius" P. Szih·esz
ter tollából származik. Mindkét mű 
végtelen örömmel s reménnyel töltött el 
bennünket. 

Október. 
14. Ma temetlük el klerikátunk volt 

legerősebb, legéletvidámabb, minden
kitől kivétel nélkül szerelett tagját : Kal
liszt diákonus testvérünket. akit a halál 
(mandulagyulladással) rövid hét alatt 
váratlanul szakított el tőlünk. Szép, 
nagy, tehetséges lelkét népmissziós vá
gyak izzították . (ÓS szociális eszmék 
feszítették. S mindennek vége? ... Várva 
várt primkiáját is előbb megtartotta, 
mint remélhelle : dP. csak az égben, 
melynek Glóriáját, Lauda Sionját szép, 
ifjú csengő hangján már halála előtti 
percekben elkezdte énekelni, hogy az 
örök életen át örökké folytathassa ... 
(Testvérünkről lapunk más helyén em
lékezünk meg bövebben.) 

November. 
25. Nagy s hosszú előkészület után 

d. u. 5 órai kezdettel igen szép szám
ban megjelent szerzetes és világi ven
dégek előtt megtartottuk : Szent Antal 
és Szent Erzsébet tiszteletére rendezett 
díszgyűlésünket, me h nek programm.itt 
1:1 következő .volt : l. Fr. Engelbert: En 
!{ratulenna. Ent>kli 1:1 Theológia ének
kara. 2. Fr. Szulpic : Fiam. hazád szál 
hozzád l Költemény, szavalja Fr. Ag
nellusz. 3. Ch. Danela: Op. 99. Trio l. 
Hegedűn jálsza Fr. Ince, P. Vilmos. 
Fr. Tarzícius, harmóniumon kiséri Fr. 
Engelbert. 4. P. Kolumbán : ~zent An
tal tisztelete Magyarországon. Ertekezés, 
felolvassa Fr. Albin. 5. Pakocs K.
P. S.zsbó Polikárp OFM. : Mutsss utal 
az Urhoz! Énekli a Theológitt ének-

kara. 6. Ünnepi beszéd. mond.ia. Fr. 
Grácién. 7. Szabó P.-P. Menráfh Cip.;. 
rián OFM. : Szenl Erzsébethez. Énekli 
a Theológia énekkara. 8. P. Regalát : 
A koldús-hercegasszony. Elbeszélés. 
felolvassa Fr. Péter. 9. Ch. Danela: 
Op. 99. Trio ll. Hegedűn játsza Fr.' 
Ince, P. Vilmos, Fr. Tarzícius, harmó
niumon kiséri Fr. Engelbert. 10. Fr. 
Odorik-Fr. Engelbert: Szent Erzsébet 
halála. Melodráma, szavalja Fr. Berta
lan, harmóniumon kiséri Fr. Engelbert 
és Fr. Krizosztom. 11. Fr. Krizosztom 
-Fr. Engelbert: Magyarok esdeklése 
Szent Erzsébethez. Énekli a Theológia 
énekkara. · 

December. 
16. Irodalmi ~örünk ma tartotta meg 

lisztújító gyűlését. mégpedig a követ
kező eredménnyel : a Kör titkára s a 
.. Magyar Umbria" szerkesztóje Fr. Al
bin, sltitkár Fr. Grácián, jegyző Fr Elek, 
segédjegyzó Fr. Szulpic, könyvtáros Fr. 
Vitái, segédkönyvitiros Fr. Engelbert. A 
.. Magyar Umbria" segédszerkt>sztői let
tek: Fr. Elek, Fr. Szulpic és Fr. Vitái. 
A Kör ezévi működésének (előírt, kö
telező szereplés nincs, a tagok száma 
22) beszÁmolóját röviden a követke
zökben adhatjuk : A Kör 9 rendes és 
l diszgyülést tartott, mely 84 számból 
tevődött össze. Ebből 19 értekezés, l O 
elbeszélés, 8 fordítás, 27 költemény, 7 
beszéd, 3 szavalst, 3 költemény zené
sítés, 4 énekszám, 2 zeneszám. Ezek 
közül jeles 35, jó 23, elégséges 14. el
vetett 4. Irodalmi körünk értékesebb 
írásműveinek nagyobb része a·:M'agyar 
Umbriá"-ban is megjelent. Az Umbriát 
ez évben ötször jelenleltük meg (100-
100 példányban). ebból egy rendkívüli 
szám a .. Rerum Novarum" 40 éves 
jubileumártt .ielenl meg, az utolsót pedig 
Szenl Antal és Szcnl Erzsébet lisztelc
lérc szenteltük, lévén haláluknak 700 
éves évfordulója. A köny\·láros jelen
tése szeríni Körünk könyvállománya 
180 darabbal gyttrapodott, és a Kör 
lagjai számára a következő tudomá
nyos folyóiratok jártak : Magyar Kul
túra, Kat. Szemle, Pannonhalmi Szemle, 
Kat. Nevelés. AntC)nianum. Collationes 
Brugenses, Egyházi Lapok. Ezenkívül 
16 drb. kül- és belföldi hitbuzgalmi 
folyóirat, illetóleg lap jád. 18. Berényi 
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testvéreinktól a következő szép meg
lepf'tést kaptuk : .. Meghívó a Jászberé
nyi Ferences Bölcselettan-Hallgatók B. 
Duns Scotus János Önképzókörének a 
.. Szeplótelen Fogantatás" tiszteletére f. 
hó 20-án, d. u. 5 órakor kezdódó dísz
ülésére. ·· Műsor : l. Sandter Károly : 
P1aeclara Costos . . . énekli a Klerikát 
énekkara. 2. Ünnepi beszéd. mondja 
Fr. Béla. 3. Rudnyánszki Gyula: Imma
culata, szavalia Fr. Konstantin. 4. A 
megváltás é~ Szeplótelen Fogantatás 
tana B. Duns Scolusnál, értekezés, írta 
és felolvassa Fr Remig. 5 Kontor Elek: 
Ünnepi t'raeludiumaiból, Op. ll. As
dur. harmóniumon jáls2'a Fr. Benjamin. 
6. Boldogságkeresés. elbeszélés, írta és 
felolvassa Fr. lldefonz. 7. VBradi A.
Czobor K. : Regina coeli, melodráma, 
szavalja Fr. Béla, harmóniumon kiséri 
Fr. Odorik. 8. Lambilotte: Sub tuum 
praesiclium . . . énekli a Klerikát ének
kara. 

1932. Január. 
Vizsgák. Félévi munkásságunkról a 

következő napokon számoltunk be : 
15-16-án a 11.-IV. éveseknek Szent
irás, az l. éveseknek dogmalica funda
mentalisból volt vizsgájuk. 22-23-án 
a Föliszlelendő Tarlományfőnök Atya 
is megjelent vizsgáinkon. A IV. évesek 
maralis d .. sacramentis, a ll. és lll. 
évesek eqyházjogból. míg az elsősök 
maralis fund.-ból mutatták be fe(k6szült
ségüket. Ugyanez alkalommal volt vizs
gájuk a felsósöknek liturgiából is. 
Utolsó vizsgáink 29-30-án voltak. ll .. 
IV. Dogmalica specialis (de gratia), l. 
egyháztörténelem és patrológia. Ezután 
egy hét szünel követke7ell, amely alatt 
azonban a szokásos félévi próbaprédi
kációkat kellett mf'glartanunk. 

Február. 
10-17. Immár negyedszer látogatott 

<>l hozztink F. Exminiszler Atyánk. P. 
Usl1:1y Oswt~ld, hogy nz évi lelkigyakor
latok keretében tovább vezessen min
ket az .. élet vize folyójiinak" partján 

MEGJELENT! 

és a lelkünkbe ültetett evangéliumi 
mustármagot kicsiráztassa és magasba 
szökelni segitse, hogy minden egyes 
hónapban meghozván a maga gyü. 
mölcsét táplálékul legyen a népeknek, 
ágain az ég fáradt madarai megpihen
hessenek és még leveleivel is a nem
zetek gyógyulására legyen (Apoc. 22, 2). 
Mesteri hozzáértéssel tárta fel elóttünk 
a küLvilág és belvilág, az .. én"-világ 
és égvilág csodálatos mélységeit, ben
nünk lévó, de mégis elrejtett és kiak
názallen titkait. Sajnos, ily szűk kere
tek közölt még csak vázlatosan sem 
ismertethetjük lelki gyakorlatának pont
jait. Csak örömmel tudunk visszagon
dolni ezekre a kedves napokra. Szere
tett Exminiszter Atyánkra pedig min
dig hálás szívvel gondolunk. valahány
szor a Bárány széke elölt térdelve 
élvezzük .. kegyelmeinek gazdagságát..." 

Fogadalmak és szentelések. Szep
tember 7-én örök fogadalommal kötöt
ték le magukat az Úrnak: Fr. Elek. 
Agnellusz, Ince, Kázmér, Tarzícius ; 
nov. 9-én Fr. Albin és Gaudenc; febr. 
17-én pedig Fr. Vitái. - Nagyméltó
ságú Zadravecz István püspök úr Ince 
testvérünkel Budapesten okt. 4-én al
szerpappá, jan. 6-án pt!dig szerpappá 
szentelte. Márc. 5-én d. u. érkezett kö
rünkbe Érsekfőpásztorunk megbízásá
ból Ke~yelmes Krislon Endre püspök 
úr Főtiszt. Frinl Jenő érseki tilkár kisé
retében, ki még az nap vette föl a 
klérus tagjai közé Agnellusz. Engelbert. 
Gaudenc, Tarzicius és Vitái testvérein
ket. Vasárnap a 9 órai sze n Imi se alatt 
Fr. Krizosztomol szerpappá, Fr. Albin! 
és Kázmér! alszerpappá szentelte. mig 
ugyanekkor adta fel az a.itánállók és 
olvasók rendjét Ephrem. Agnellusz. 
Engelbert. Gaudenc, Tarzicius és Vitái 
testvéreinknek. 7-én ugyancsak ezeknek 
és még Fr. Szulpicnak adta föl a két 
következő kisebb rendet. Mindnyájuk 
számára csak azt kérjük V illaszloltjuk
lól : .. Hoc eledos tuos bcncdicere. 
sanctificare el consecrare digncris !" 

P. Kolumbán. 

MEGJELENT! 
P. König Kelemen monumentális müve: 

HATSZÁZÉVES FERENCES ÉLET SZÉCSÉNYBEN. 
E munkat minden magyarnak olvasnia kell. mert a dicsóséges és küzdelmes magv8 r 

törlénelemmel elválaszthatatlanul összeforrt barátokról szól. · 
A 400 oldalnyi és mümellé'kletekben gazdag könyv ára csak 8 pengö. 
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Páduai Szenl Antal gondolatvilága. FR. INCE . . 
Szúz Mária közvetítő tisztségéról szóló tan Szent A.,;tai b~zid~i 

P. SZILVESZTER . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A nemzetek apostola Szent Antal beszédeiben. P. KOLUMBÁN . 
Szent Erzsébet a szenvedó emberiség édes~n)lja. P. SZILVESZTER 

· Szent Erzsébet a XX. század orvosa. FR. KAZMÉR . . . . . 
KÖLTEMÉNYEK : . 
Himnusz Pádua Szentjéhez. FR. BÉLA 
Erzsébet segíts. FR. SZULPIC 
TÁRCA: 
A vértanuk nyomában. fR. ELEK . 
FERENCES VILAGIRODALMUNKBÚL : 
FIGYELO: 
.. Szánom a tömeget" (Mt. 8, 2.) P. SZILVESZTER 
Két különbözó nyitány. N. N. 
Váratlanul, de elkészülve. 
KRÓNIKA: P. KOLUMBÁN. 
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Pécs. Szeminárium, Ez úton is ferences szívvel mond . .mk köszönelet a : Szemi
náriumi Élet két számáért Szerelnők különösképen az általunk is ismert irók kezét 
derék cikkeikért úgy igazán megrázogalni ! 

. Vác. Szeminórium. K. Tisztelendő Testvéreink nagy munkásságáról ékesen 
tanuskodó .. Beszámoló"-jukat ismét megkaptuk Testvéri köszönet érte. A négy szak
csoport közül melyiknpk adnók a győzelmi pálmát? Föltétlen mindegyik megérdemli ! 

Kína. F. P. B. Apostolicurnot .. ismét" pontosan megkapjuk Kézcsók érle. 
Tényleg nem válaszoltunk valamelyik levélre? Ott is háború van?? 

Brazília. Fr. R. Sz. - P. M. T. (Vác) kérésére szeu•tettel küldjük lapunkat, 
s egyszersmind fogadja üdvözletünket a távoli Mátra lövébóL 

Tirol. Velilis gratias ex cordis intimo quam maximas provenienics pro Vestra 
artificiosa Ephemeridie accipere nostras. Valetc ! 

Vajdahunyad. Az .. oroszlánkörmök'" megfejtését nem adjuk, annál is inkább, 
merl a két utóbbi szám írói csaknem mcgszégyenítik az öregeket ! 

S::.ombathely. Látják, hogy milyen nehézkesen mozgunk ! ? Önök me ll ett a 
.. 48'"-as vicinálist képviscljük. Talán az .. álszerclés" segít rajtunk?! 

Berény. Szívból gratulálunk a sikerült ünnepélyhez! B.: Egy nyári est, sike
rült. Föltétlen viszi valamire. Csak bátran elóre ! l.: Boldogs.!igkeresés, jó. Maga se 
iukarkodjék a tintával. A többi még nem léletell mérlegre. Udv. 

Pápa. A .. mü'" megjelenését roppant érdeklódéssel várjuk. Csak nem változ
tattek tcrvel ? 

Csíllsoml.LJcí. A levélírás miall ne aggódjttnak! Mi sem kívánhatjuk, hogy 
.. szóvel'" szeressen ek. Intenzív l;Jetükröl tanuskodó Meghívójuk ez igazi .. levél". 

Pécs. F. P. T. A legutóbbi épen nem várt küldeménye teljesen meggyőzölt 
bennünket hozzánk való clmosódhtilatlan raga~zkodásáról. Ezer köszönet! 

Józsefszanatórium. F. P. L. Nagyon bizonyília V., hogy a kép biz .. retusálva" 
van. Ha helyet változtat. tudassa velünk. Minél előbbi fölgyógyulást! 

A K. S. Promptuttrium Biblicum még kapható! 
! ! Kedves Olmsóink ! Nyomda változtatás miall késett a lapunk ! ! 

- Kézirul IIYBnánt. -

Knpiszlrán·,,yomdo. \'tic. Felelős üzem\'czetó : FBrkass Károly. 
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