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Szent Szűz a klasszikus teológia szívében.
A nagy elmék alkotásairól csak az utókor tud helyesen ítélni.
Alig van olyan tudós, akit a maga kora teljesen megértett volna.
A legtöbb lángelme eszméit kortársai nem méltaták figyelemre, vagy
ha igen, akkor legtöbbször félreértettél<. Igaz ez a legpíresebb ferences filozófus-teológusról, B. Duns Scotus Jánosról is. Ertékét századokon át helytelen beállításban magyarázták. Egyesek a .. XIII. század
Kant-ja" névvel is illetik. A mult század végéig még a képzett tudósok is csak Szent Tamás rendszerének rideg kritikusát és a nagyszerű skolasztikai hagyományok bomlasztóját látták benne. P. Gemelli
szavai szerint: .. Talán nincs még egy ennyire meg nem értett középknri tudós, mint ez a skóciai ferences". Az utóbbi időkben azonban
számos ferences és más nagynevű egyén Scotus "tudományos becsületmentését" tartotta legfőbb feladatának. Fáradságos munkájuk eredménye nem is maradt el. A mai század egyre növekvő érdeklődés
sei fordul feléje s az alaptalan vádak sűrű ködéből mindjobban
l<iragyog a Scotus-féle nagyszerű szintézis magasztos tartalma. A
teljes igazságot találja el tehát Dr. Schütz, amikor ezt írja Scotusról :
.. Előttünk áll a termékeny szinteti.kus. aki nem rombolni akar, hanem a szinskolasztikai programm szerint a kinyilatkoztatás és a
magára álló elme harmonikus együttműködésében az igazság büszke
épületét akarja megalkotni ; jobban és szebben, úgy gondolta, mint
elődjei".

A legújabb irók között. akik eszük és tolluk erejét és hatalmát
Scotus tanításának napfényrehozatára szentelik. tekintélyes helyet
foglal el P. Balié Károly, a római ferences Szent Antal-egyetem tanára.
Bámulatos kitartással és csodálatos eredménnyel kutatja fel Európa
híresebb könvvtárait s az ott talált Scotus tanítását tartalmazó kódexeket kritikusan összehnsonlítva. állítja össze tanainak hiteles
szövegét. Duns Seolnak Szüz Máriáról szóló tanítását a mult évben
adta ki. Könyvének címe : .. Joannis Duns Scoti doctoris mariani
theologiae marianae elemenia". Ezt a könyvet annyi szakképzettséggel és tudományos felkészültséggel állította össze a szerző, hogy
munkájának igmertetésünkbe vágó részeit bátran használjuk zsinórmértékül és eligazítóul.
Duns Scotust a legújabb kritika termékeny szintetikusnak vallja.
S e?.en nagy szintézis gondolatmenetének minden mozzanata lelke
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mélyéböl fakadt, mert az ember csodálatos műveiben a teremtó lélek
ül ünnepet. Amilyen a szem, olyan a világképe, amilyen a
lélek, olyan a dala. Scotus egyéniségének legtermészetesebb jellemvonása a szeretet. Az egész világot s annak minden jelenségél a
szeretet szemszögéböl tekinti. Gyakorlatilag szeret. A tett az elsö a
fogalommal szemben. A tudás csak eszköz a gyakorlatra. A legértékesebb tett pedig a szeretet. Állításunkat megerósítik P. Gemelli
szavai: "Olyan ferencesnek mondották, aki a szeretet iránti érzékét
elvesztette, holott egész bölcselele a szereteten nyugszik". Neki minden a szeretetröl dalol. Scotus világnézetének megfelelöen Isten a
Szeretet. "Deus est formalis Caritas". Az egész mindenség az isteni
szeretet csodálatos műve. Isten tevékenysége a szereleiben összpontosul. lsten elsösorban Önmagát szereti Önmagában. azután szereti
Önmagát más lényekben, melyek a Töle kapott szeretettel szeretik
Út s ebben áll a boldogságuk. De mivel az ember nem képes Istent
teljes tökéletességgel szeretni, -azért lsten öröktólfogva akarja, hogy
egy kívüle esó lény a legiöbb módon szeresse Űt s már elöre látta
az emberi és isteni természetnek ebben az egy személyben való
egyesülését. Az isteni szeretetnek ez az örök kivirágzása Krisztus.
Istennek öröktólfogva predestinált Fia.
Krisztus tehát lsten és ember egy személyben. Ú a világmindenség centruma, a vil~történelem tengelye. A pagy harmónia az
~en és a földön csak Erte van. lsten mindent Erte teremtett, mert
O a rohanó századok örök királya. Scotus a patmosi Sassal. Szent
János evangelistával elzengi Krisz'us lstenségének örökké fenséges
himnusát : Kezdetben vala az Ige és az Ige lstennél vala és Isten
vala az Ige" (Ján. l, 1.). Azután alázatosan fejet hajtva, elrebegi az
Inkarnáció mélységes titkát: "És az Ige testté lön és miköztünk
lakozék" (Ján. l. 14.). De az emberré-levéshez. a Megtestesüléshez
földi anya, édesanya kellett. Így kapcsolódik bele Szűz Mária saját
személyével a katolikus teológia tágkörű keretei közé. A teológia
szíve a dogmatika s ennek a szívnek egyik legistenibb, legtisztább
dobbanása a Szent Szűz. Scotus minden igyekezetével azon fáradozik, hogy Máriát. mint Krisztus édesanyját, minél magasabb piedesztálra emelje. A skolasztika kidolgozott terminológiáját. éles elméjének finom meikülönböztetéseit mind a Boldogságos Szűz szolgálatába állította. Igy egyesülnek Scotusban a doctor subtilis és a doctor
marianus tulajdonságai. Szent Ferenc a Boldogasszony lovagja, Szent
Bonaventúra a költöje, B. Duns Scotus pedig a teológusa. Krisztus
és Mária elválaszthatatlanok Scotus lelkében és gondolatában. Az
általa felfogott létrend életfájának zöldelö ágai között az isteni szeretet szellóje lengedez. melynek tetején Krisztus királyi trónja áll ;
attól jobbra Mária glóriás diadémja ragyog... Ha Jézus az igazság
és szentség napja az égi világban. akkor Mária a hold, amely szelíden visszasugározza Fiának, az isteni napnak fényét".
Scotus határozottan állítja, ennek az égi napnak. Krisztusnak.
Mária a természetes édesanyja. A Szent Szű:r. anyja Jézusnak. mint
embernek, mert az ö tiszta véréból formálta a Szentlélek Krisztus
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emberi testét. Ezt a véleményét arra az ellenvetésre sem adja fel,
hogy a szüzcsség és anyaság ellentétben állnak egymással. Szerinte
ez csak virtuális ellentét Máriában, mert a Szüzanya természetes
erejét Jézus emberi testének formálásában a Szenilélek isteni ereje
helyettesítette. Példának hozza fel Áron vesszejét, amely Istentól
kapott termékenységével tudott volna lassan, természetesen is levelet hajtani és gyümölcsöt hozni; de nem ilyen módon hajtott ki,
mert isteni erő előzte meg ebben s hirtelen virágzott ki. Igaz, hogy
Mária csak mint causa secunda, másodiagos okként szerepelt a
Megtestesülésnél, de azért igazi ok, vera causa volt, míg a causa
prima, az elsődleges ok szerepét d Szentlélek képviselte. Mária így
lett Krisztus an}ja és így maradhatott mégis .szüz. Scotus ilyen magyarázatát adja Szent Anzelm ama kijelentésének, mely szerint természetesség és csodásság párosul egymással Szüz Mária anyaságában.
Szúz Mária szúzességével kapcsolatban egyesek azt állították,
hogy Mária nem tett föltétlenül kötelező szúzessc:'gi fogadalmat, hanem hozzáértette azt is - ha Istennek is tgy tetszik -, s így Szent
Józseffel való házassága igazi és törvényes házasság volt. Mások
azt tartották. hogy a Szúzanya fogada'ma föltétlenül kötelező erővel
bírt, de házassága csak látszóla~os házasság volt. Duns Scot ügyes
fo~ dulattai egyik véleményt sem fogadja el, jobban mondva, elfogadja
mindkettóből a jót s felállítja a maga helyes tételét, mely szerint
Mária absolute kötelező tisztasági fogadalmat tett s Szent Józseffel
kötött házassága törvényes és igazi házasság volt. Az első állitását
a Szent Szüz szavaival bizonyítja, aki azt kérdezte Gábor főangyal
tól, annak üdvözlő szavai után : "Miként leszen az, mikor férfit nem
ismerek?" (Luk, l, 34.) A másodikat Szent Máté evangéliumának
szövegéböl támasztja alá : "József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni
feleségedet, Máriát" (Máté l, 20.). Szúz Mária tehát szüzességi foga,ialmat tett, de házasságával nem vétett ellene, mert isteni kinyilatkoztatás útján értesült arról, hogy abban is épen marad szúzessége.
Scotus Szent Ambrussal azt vallja, hogy Szent József Szúz Mária
mellett, mint szüzességének óre és tisztaságának tanuja szerepelt.
Ezen ellenvetés után Duns Scot továbbhalad s azt állítja, hog}'
Mária Krisztusnak nemcsak mint embernek, hanem mint lstennek
is édesanyja. Igen egyszerű de világos és megdönthetetlen érvet hoz
fel véleményének bebizonyítá~ára. Mária anyja Krisztusnak, mint
embernek, az biztos. - De mivel Jézusban az emberi és isteni természet elválaszthatatlan módon egyesült egy személyben, azért Mária édesanyja Krisztusnak, mint Istennek is. Scotus alázattal borul
le a nagy titok előtt. Tiszteletteljes hódolattal adózik a Szüzanyának.
ennek a bezárt kertnek, amely csak az Isten közvetlen felszólítására
nyílott meg, hogy magába fogadja az ég és föld királyát, Krisztust.
Előtte Mária érintetlen rózsabimbó, amely az isteni szeretet fénysugarának érintésére nyílott ki, hogy puha és illatos szirmai közölt
készítsen magá .. ak lakást lsten egyszülött Fia. Mária tisztaságos Szíve
volt az első s a legszentebb szentségtartója a világ Megváltójának.
A mondottakból világos, hogy a tétel fordítoltja is helyes. Ha
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Szűz Mária természetes édesanyja Krisztusnak, akkor Krisztus is
természetes fia Máriának. Így tehát Krisztusban két fiúság van : egy
örök, a mennyei Atyjához viszonyítva és egy időbeli a Szűzanyához
viszonyítva. S mind a két fiúság reális relációban gyökerezik. Scotus
ellenfelei azonban nem voltak hajlandók ezt a tételt elfogadni, mert
szerintük így Jézusban két fiú. két személy is van. Espedig azon az
alapon, hogy két külön fiúság két külön fiút is tételez fel. Duns
Seol azt Allítja, hogy két fiúság nem tételez fel két külön fiú', mintahogy abból a tényből, hog.{ van két tudomány, nem következik,
hogy két tudósnak is kell lenni. S mégis fiúsággal fiúk, tudománnyal tudósok leszünk. Továbbá határozottan kimondja, hogy a
két reális viszony Krisztusb:m halála után is fennáll. Istenhez való
relációja igen, mert az sohasem szúnt meg, de Máriához való viszonya is, bár az Krisztus sírbatételével megszakadt s három napon
keresztül szünetelt köztük. Éspedig azért meri ezt állítani Scotus,
merl ellenkező esetben az utolsóítélet után egy édesanya sem ismemé
fel gyermekét s viszont. Duns Scot legsúlyosabb bizonyítékát a felvetett kérdésre így adhatnők vissza: Ha az Atyaisten inkarnálódott
volna, nem örök fiúsága révén lépett volna reális viszonyba Máriával, mert azzal nem rendelkezik, sem pedig örök atyasága miatt.
hanem időbeli születése által. Tehát Krisztus sem örök fiúsága miatt
természetes fia a Szúzanyának. hanem emberi születése által. Különhen Scotus szerint az Atya megtestesülése esetében értelmi összekeveredés támadt volna az isteni s:r.emélyek közö•t, mert akkor két
fiú lett volna. Így azonban a személyek száma nem változott. Bátran
vallhatjuk tehát Duns Scottal, hogy Krisztusban két reális fiúság rejlik s e mellett Krisztus mégis egy, éspedig hiposztatikusan egy, mintahogy az Isten egyetlenegy, a világ pedig formálisan egy.
Ha Scotus Krisztusról és Máriáról alkotott felfogásában ezen a
ponton megáll, rendszere nem lenne teljes. Azt ugyan elérte. hogy
Krisztust a mindenség királyának vallhatta s Máriát valóságos istenanyai méltóságra emelte, de még valami hiányzott krisztocentrikus
világnézetébóL Ezt maga is érezte. Amint a Szúzanyát magas fenségében szemlélte. észrevette. hogy az angyalok Királynéjának tizenkétcsillagú koronájában az egyik csillag nem ragyog olyan sziporkázó
fénnyel, mint a többi. Magába mélyedve gondolkodott a jelenség
fölött. Abban biztos volt. hogy .. Mária zsenge ifjúságát a szentély
árnyékéban töltötte: tt növekedett fel és feilödött, mind pompásabban ez a csodálatraméltó liliom. melynek illata Isten fiát levenzotta
e siralom völgyébe". Azt tudta, hogy Mária lelkét életében egyetlenPgy bún, a legkisebb hiba sem szennyezte be. Azt is világosan látta.
hogy Krisztus predestinált Fia Istennek. {gy tehát édesanyjának is
annak kell lennie . . . De a teljes predestináció nemcsak életére.
hanem születésére, sőt fogantatására is érvényes. Ilyen következtetéssei jött rá Scotus a Szeplötelen Fogantatás gondolatára. Határtalan örömében felujjongott s boldogságában elzengte Mária legszebb
dicsénekét: .. Egészen szép vagy Mária s szeplö nincs Tebenned'".
Ezt a legintimebb fényű drágakövet legnagyobbrészben ö esiszaita
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ki s helyezte Mária ékes koronájába. Érezte, hogy a Szent Szűznek
oly eszményi szépnek, tisztának és fenségesnek kell lennie, hogy
maga a min~en szép.ség s tisztaság forrása és kútfeje, Isten, megadhassa neki azt a tiszteletet. kegyeletet és szeretetet, mellyel egy
tökéletes fiú édesanyjának tartozik.
A doctor marianus megdöndhetetlen érvekkel és kirartó következetességgel, számolva minden nehézséggel, állítja fel s vezeti végig nagyszerű elgondolását. Isten az abszolút akarat, a legtisztább
Lény, nem engedheti meg, hogy egyszülött Fiára csak egy percig is
ráboruljon a bűn árnyéka. Sőt pozitíve akarja is, hogy Fia isteni tiszta·
ságát emberi származása homályba ne borítsa. S ez illik is Hozzá. Deus
potuit, decuit, voluit. Eddig az elözö századok teológusai is eljutottak, de tovább nem. Ámbár dr. Schütz szerint Scotus nem vonta le,
legalább is nem teljes határozottsággal az ergo fecit döntő következményt, .. Mindazonáltal - írja ugyanő - nincs kétség benne, hogy
Scotusban eszmélt reá a megizmosodott ferences teológia az lmmaculátával való benső rokonságára s az ö éles különböztetései törték
át azt a homokmorénát, melyet az eddigi teológia nehezen előre
hömpölygő gleccsere önmagának emelt volt". Igaz, hogy Scotus az
ergo fecit következményt nem vonta le teljes határozottsággal. de
csak azért, mert akkor az Egyház hivatalosan még nem nyilatkozott
ebben a hittételben. Fiúi kegyeletből az Egyház hármas hivatala
iránt ilyen formában állítja fel tételét: lsten megtehette azt. hogy
Mária sohasem volt az eredeti bűnben, azt is megtehette, hogy csak
egy pillanatig volt benne, s végül az is megtörténhetett, hogy egy
bizonyos időn keresztül az eredetibűn állapotában volt s csak ennek
a bizonyos időnek utolsó pillanatában tisztult meg. A bizonyítékok
felsorolásában azonban már egész határozott. Az elsó lehetőséget
nem is tárgyalja, mint olyat. amely nem méltó Máriához. A második
lehetőséget igen röviden, de teljesen elintézi a következő okadatolással : ha Isten megtehette azt. hogy egy bizonyos időnek utolsó
pillanatában megszabadíthatta Szűz Máriát az eredetibűntöl, akkor
ezt megtehette az első pillanatban is. {gy tehát csak az első pillanatban is. {gy tehát csak az első lehetőség marad hátra, az tudniillik,
hogy Mária sohasem volt az eredetibűn állapotában. Scotus szerint
Isten a Szűzanya lelkébe fogantatásának első pillanatában olyan
kegyelmet öntött, amilyet más ember a keresztségben nyer. Ezáltal
Mária megszentelödött; nem a tényleges eredetibűntöl. mert az nem
volt benne, hanem attól a bűntől. amely meglett volna a fogantatásában, ha a kegyelem nem előzte volna azt meg.
A Scotus-korabeli teológusokat három súlyos ok gátolta a dogma
nyílt megvallásában. Az eredetibűn egyetemes ténye, Krisztus megváltói tevékenységének áltálános volta, mely által mindenki számára
Ű
megnyitotta az áteredőbűn miatt bezárt mennyország ajtaját.
Scotust éles megkülönböztetései itt sem hagyták cserben.
is
azt mondja, hogy természetszerint Szűz Máriára is áll az eredetibűn
törvénye és a megváltás. De nála a megváltás kegyelme abban nyilvánult meg, hogy nem engedte a bűnt érvényrejutni benne. Krisztus
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nem lett volna tökéletes közbenjáró. ha isteni Edesanyját. csak egy
P.ercig is a bűnben hagyta voln-t. Természetszerint Már!a előbb lett
Ádám leánya, az igaz. de idő szerint előbb lett a kegyelem gyermeke, mint a bűn örököse. Scotus ezt határozottan állitotta. mert
világosan látta a priorilas naturae és a priorilas temporis közti különbséget. Azt is elfogadja, hogy Krisztus megváltói tevékenysége által
Mária számára is megnyitotta az ég kapuját, de éles distingciót
használ. lsten feltételesen feltárta a Szent Szűz előtt a mennyország
ajtaját már Krisztus szenvedése előtt is annak előrelátott érdemei
folytán; de hogy Mária ténylegesen átléphesse annak küszöbét, ahhoz ~zen t Fia sze n ved é se és halála kellett.
Duns Seat nem felejti el azt sem, hogy a földi szenvedés, a
földi nyomorúság a bűn következménye. Mária egészen tiszta volt
s mégis annyit szenvedett, hogy méltán megérdemelte a martírok
Királynéja nevet. Hét tör járta át szentséges Szívét. végigkísérte Szent
Fiát véres keresztútján, karjaiba zárta holttestét. Ű is felhágott Krisztussal a Golgota magas ormára, ott állt a kereszt tövében, látta lehullani Jézusának piros vércseppjelt; egyszóval Szívében valósággal együttélte át Krisztussal a megváltás szenvedéseit. Scotus helyesen állapítja meg, hogy Mária mérhetetlen szenvedése mennyei
dicsöségének növelésére szolgált. Szűz Mária Corredemptrix volt az
emberiség megváltásában, most pedig Mediatrix az égben. Közremű
ködött a megváltásban, most közreműködik a kegyelmek és égi kincsek kiosztásában. Ú a mennyei javak közvetítöje. Minden kegyelem
az Istenanya kezén keresztül jut el hozzánk. Ezt a tétP.lt nem tanította ilyen határozott formában, de előbbi megállapításábóllogikusan
ez következik.
Ezek röviden Scotus mariológiájának főbb dogmatikus vonásai.
A doctor marianus arra törekedett, hogy Máriát egész tisztának állítsa oda a hívó lelkek szemei elé. S valóban, aki áttanulmányoz2'a
Duns Seatnak Szűz Máriáról alkotott elgondolását, az megérzi, hogy
a Szűzanya kö?.elébe a sátán csak egyetlenegyszer juthatott, de akkor sem tovább a sarkánál s akkor is csttk azért, hogy az erős, a
szeplótelen Asszony rátapodhasson a csábító kígyó fejére. Aki ilyen
rendsz ert tudott alkotni, az nem lehetett csak rideg kritikus, az nem
lehete•t a hagyományok bomlasztója, hanem abban eleven alkotóerő dolgozott. Scotus valóban hatalmas elme volt. Szellemének alkotása nem hullócsillag, mely csak esésében világít s azután elvész
az éjszaka feketeségében. Tanítása. nagyszerűen elgondolt koncepciója most van kibontakozóban, hogy az utókornak világítson a keresztény bölcselet tarkavirágú mezején. S ha még hozzászámítjuk,
hogy olyan fiatal korban aludt ki életének mécsese, amikor más tudósok csak eszméik rendszerezését kezdik, akkor csodálattal vegyes
tisztelettel kell meghajolnunk hatalmas szelleme előtt. S ezt a tiszteletet meg is adjuk neki, mert méltán megérdemli. Szent büszkeséggel valljuk magunkénak abból az alkalomból, hogy a Szeplötelen
Fogantatás dogmájának nyolcvanéves ünnepélyes kihirdetését ünnepeljük. Szent önérzetességgel büszkék vagyunk arra, hogy Krisztus
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királyságának legbátrabb katonája azt a korclát viselte derekán, amelylyel Assisi nagy Szentje a vesztébe rohanó XIII. század kerekét megkötötte, mégpedig hosszú idökre eredményesen. Szent Ferenc Istent
vallotta mindenének, B. Duns Scotus alázatos tisztelettel pihenteti
szemét Krisztus királyi alakján. S P.rröl a fenséges Isten-alakról tekintete átsiklik Szüz Mária fényes arcára s az Istenanya tiszta szemének ragyogásából megérzi. hogy az ö lelkében is van egy szikra,
ahol csak az Isten lakik. Ez az isteni szikra. ennek a szikrának a
lángralobbanása hívta életre Scotus teológiai rendszerét, melynek
középpontjában Isten után a két legszentebb és legtisztább lény.
Krisztus és Mária. a szeplötelen lstenanya áll.
Akit Szüz Mária Szeplötelen Fogontatásának dogmája örömre
hangol, akit Mária tisztaságának liliomillata felüdít. s fehérsége elbájol. annak ajka önkéntelenijl is fohászírnára nyílik s alázatosan.
csendben elsuttogja a Szent Szüz isten í alakja elött:
.. Liliom. Te tiszta, liliom Te szép!
Töviseket járva Hozzád sír e nép!
Liliomravágyó, tiszta. szép sereg,
Máriát dicsérni. hívek jöjjetek!"'

Fr. lldefonz.

Felhasznált Föbb Forrásmunkák: P. Balic K. O. F. M.: Joannis Duns Scoli
docloris mariani theologiae marianae elementa. P. Balic K. O. F. M.: J. de Polliaco
et J. dc Neapoli quacstiones disputatae de immaculata conceptione Beatae Mariae
Virginis. P. Gemeolli A. O. F. M.: Franciskanizmus. Dr. Schütz Antal: A klasszikus
:ferences teológia. P. De Jaegher: Bizalom Szúz Mária iránt.

A.f/ TUDNA UTAMBA ÁLLNI?
Az agyamra szilaj kantárt vetek
hegynek föl, völgynek le zúgva. zúgva
Ugetek. ügetek. ügetek ...
Evek. századok mind elmaradnak :
Mi lenne az, mí utamba toppan?
Ember? Kérés? Vasajtó? Ablak? ...
Elrohanok ösi Ugriába,
Szent Rómába. meg a kis falumba!
Buta féked nekem hiába ...
Egy szökkenéssel az égig érek:
Csillagzenébe tust rikkantgatok,
Vagy lejövök lágy, bús zenének.
Vagy á_trohanok. tengeren tú_lra.
Vagy Adám s Evával beszelgetek:
Nekem nem nagy a szfinx, a gúla.
Tengerfenékról gyöngyöket hordok,
A századokkal mókázva játszom :
Tér vagy idó. csak gyerekes gondok.
{gy csinálom! Én, Én: mind a ketten :
A ny úgös test, meg a lélek, föleg :
A lelkem, a lelkem, a lelkem.
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A ferences egyéniség érvényesülése
B. Duns Scotus bölcseletében.
A XIX. században keletkezett az a fölfogás, hogy minden mü
magánhordja mesterének vonásait, amennyiben mindenki a maga
egyéni fölfogása és világnézete szerint felel meg hivatásának és
nyomja rá eMyéniségének bélyegét. Nitz~che ezt az elméletet átvitte
a filozófiára és azt mondotta, hogy a bölcseleti rendszer a_ bölcselő
legegyénibb alkotása s rajta a bölcselő legszemélyesebb vonásai
ütköznek ki. (gy lesz a bölcseleti rendszer alkotójának önvallomása.
Ha tehát a ferences Duns Scotus filozófiáját vizsgáljuk abból a szemszögből, hogy egyéniségének milyen jellegzetességei verődnek ki
rendszerén, okvetlenül rá kell találnunk a ferences szellem kisugárzására és érvényesülésére. A franciskánizmusnak ezt az átütő erejét
akarom most igazolni Duns Scotus bölcseletében s épen ezért viszszatérek először Szent Ferenc Atyánkhoz, hogy benne a kristálytiszta ferences szellemet a maga eredetiségében bemutatva, azt bölcselőnk rendszerére alkalmazhassam.
l. Assisi Szent Ferenc egyénisége páratlanul áll a világtörténelemben. Az a rendkívüli színgazdagság, az a lebilincselő harmonikus
kedély, az a csodálatos életemelkedettség, mely Szent Ferenc Atyánkban a közvetlenség legkeresetlenebb bájáva!, az egyszerűség tüneményes lendületével s az életszentség misztikus varázsával párosul,
az eszményiségnek oly magaslatára emeli őt, hogy hatása korolcat
képes rabul ejteni. Hogy megérthessük ezt az üstökös egyéniseget,
vegyük részletesen szemügyre sajátos ielki alkatát. Szent Ferenc
mindig egyéni utakon járt. Mikor megcsendül lelkében Krisztus hívó
szava, nem vonul kolostorba, nem menekül valami remetebatlangba,
hogy évszázadoktaposta ösvényen kövesse azt. hanem új csapást
vág a legszentebb törekvések mezején. Annyira szakít a régi életformákkal, hogy szerzetalapításra először nem is gondol. "Inkább
vallásos szövetkezet lebeg szeme előtt. melyet nem annyira a regulák szövevénye, mint inkább a vallási és erkölcsi eszmények közössége tart össze. Egyáltalában a formákkal, a szabályokkal és a
szervezkedés kérdéseivel szemben mindvégig idegenkedéssel viseltetik. Csak a lényeget a szellemet tekinti, a többit mellt:>kesnek, tehát figyelmen kívül hagyhatónak, elhanyagolhatónak hiszi. A lényellel pedig az evangéliumi élet megújításában, vagyis az alázatos
Krisztus és apostolai nyomába való h ü odaszegődésben látja. " 1)
Nem fogadja el Szent Domonkos egyesülést célzó indítványát
s a rendszeres szerzetesi életmód folytatáRát sürgető testvéreknek
határozottan feleli: "Ne beszéljetek nekem semmiféle szabályzatról,
se Szent Benedekéről. se Szent Ágostonéról se Szent Bernátéról, se
semmiféle más életformáról, azon az egyen kívül, melyet nagy irgalmasságában nekem az Ur kijelentett és megmutatott. Ugyancsak az
1)

Belenyi: Assisi Szent Ferenc élete, Bp. 1925: 63 lep.
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Úr mondotta, hogy e világon szegény és tudatlan idiótának kell len. nem és hogy csak ezen és nem más úton akar vezérelni bennünket. " 1) Csodálatos erőteljességgel bontakozik ki ezekben a szavakban Szent Ferenc Atyánk é!ethivatása, mely ez: Krisztus követése
az evangéliumi "tagadd meg magad" szellemében, minden egyetemes rendszer korlátai nélkül. Így teremti meg Szeráfi Atyánk az
egyénnek érvényesülést adó új életformát, kitűzvén a tökéletesedés
bástyájára az indiuidualizmus diadalmas lobogóját. Természetesen
itt a legszentebb értelemben vett individualizmusról van szó.
Talán legbájosabb vonás Szent Ferencben a természetszeretet. A Napot, mint Urunk-bátyánkat köszönti, a Holdat nénénknek, a szelet öccsének, a vizet hugának a tüzet bátyjának mondja.
Rajongó természetszeretele sokszor adja ajkára e szavakat: .. Ha
módomban volna beszélni a császárral, térdenállva kérném, hogy
Isten iránti szeretetból és hozzám való jóságból, külön törvénnyel
tiltsa meg pacsirta nővéreink elfogását, megölését, vagy kínzását.
Hasonlóan minden városi hatósággal s a kastélyok és falvak uraival kötelezném alattvalóikat, hogy karácsony napján minden esztendőben gabonával és minden más magokkal hintsék tele az utakat, hogy pacsirta nóvéreinkqek, de még más madaraknak is, legyen
mit enniök e nagy napon. Ugy szintén az Isten Fia iránt való tiszteletből. kit a Boldogságos Szúz ez éjszakán az ökör és a szamár
elé fektetet a jászolban, köteleznék mindenkit. akinek ökre és szamara van. hogy e szent éjszakán bóségesen gondoskodjék számukra
jóféle abrak ról. " 2 ) Ezek a szavak kettős megvilágításban állítják elénk
Szent Ferencet. Bemutatják egyrészt a konkrét világ egyedeiben a
gyakorlati vizsgálódót. másrészt pedig a teremtett dolgokban és teremtményekben Istenhez talált "bölcselót" vagy, mondjuk egészen
tudományosan, az empiristát.
A Poverelló jellemvonásai a uoluntarizmusban csúcsosodnak
ki. Egész lényét a szeretet hevíti. mely elsősorban Krisztus szenvedése iránti szerelern mély érzéseiból patakzik, másodszor pedig a
felebaráti szeretet kiapadhatatlan forrásaibóL Zokogva ~ara ngol Umb1
ria völgyeiben s egy kérdezősködő emberrek azt leleh : .. gy kellene
végesvégig járnom a világot és tartózkodás nélkül siratnom az én
Uram kínszenvedését. " 3 ) Nem egy~zer megtörtént, hogy egyetlen köpenyét is odaajándékozta valamelyik rongyos embertársának. mert
a legtökéletesebb szegénységben akarta követni azt. Akinek nem
volt hová lehajtania fejét. Voluntarizmusa magyarázza. hogy törhetetlen kitartással valósítja meg eszméit. A rendalapítás mégannyi nehézsége sem képes visszatartani a megkezdett úttól s végül is állhatatosságával, megingathatatlan Istenben-bízásával és .mindent lefegyverzó alázatosságával megteremti a Szeráfi Rendet.
Il. Szent Ferenc Atyánk jeliemének ezeket az összetevőit ~zépen
lefektetve megtaláljuk B. Duns Scotus filozófiájában. A Doctor Sub-

•>

Balanyi : A tökéletesség tükre, Bp. 1926. lll. lep.

2) U. o.: 176 sk.
:1) U. o. : 145. lap.
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tilis bölcselete t. k. nem más, mint a ferences szellem eszméinek.
metafizikai átértékelése s megerősítése. Duns Scotus filozófiájának
főjeHemvonása az individualizmus, mely az egész rendszer alaphangjának, vezérgondolatának, vagy vonalvezetésének is mondható.
Bölcselönk belépve a lét kérdésének metaHzikai birodalmába, gyalmrlatias szelleme nem találja kielégítőnek a lét fogalom oly mérvü
kiterjesztését, hogy az elsősorban a dolgokra és csak másodsorban
alkalmazható a dolgok mozzanataira. Ferences lelke a konkrét világot egyedekben kibontakozva ir;tuitiv módon szemléli, tehát nem
fogadhatja el Szent Tamás híveinek egyedet háttérbe szorító univerzalizmusát, mely kizárólag az egyetemest ruházza fel létteljességgel,
az egyedet pedig a léttartalom megfogyatkozásának tekinti. Egyediesíló törekvése ezért a létmozzanatokat is a létfogalom alá veszi s.
ezek közölt keresi azt a pozitív mozzanatot, mely az egyednek,
mint tárgyi értéknek tényleges létiséget ad. Sco:us erre a következő
módon jön rá : Különbség van dolog (rés) és a dolog létmozzanatai
(realitas) formalitás között. A dolog pl. az anyag és a forma, test
és lélek stb. léttartalmilag befejezett, minden mástól különbözö és
fizikailag elválasztható egyed. A látmozzanatok- pl. igazság, szép~ég,
jóság a valóság rendjében ugyan azonosak, de formailag már nem.
Azt az utolsó mozzanatot, mely az egyetemességet, szarosabban
véve a faji jelleget egyeddé szükíti, Scotus külön fo: malitásában, a
skotista terminológia szerint, a haecceitásban, a dolgok ez-voltában
találja meg. Ez az elmélet menti ki az egyedet eddigi mostoha helyzetéból és állítja be a valós világba, mint tökéletesen beleiyezett
léttaljességet; kibontja az általánosnak szürkeségéböl s a modern
természettudományos kutatás homlokterébe helyezi. Az egyediesítés
elvét sikeresen alkalmazza Scotus az angyaltanban, mert ezen az
alapon, szemben Szent Tamással, az angyalokat az egyes fajok keretén belül is tagozhatja. Ennek az individualizmusnak értéke tf'hát
az, hogy metafizikai alapot ad az egyéniség megbecsülésének. Szent
Ferenc Atyánknál ez Krisztus emberi vonásainak a kidomborításában
mutatkozik, késöbb pedig ú~y érvényesül a franci~kánizmus történetében, hogv egész rendkívüli egyéniségeket állit a történelem
folyamatába. Gondoljunk csak Páduai Szent Antalra, akinek tisztelete talán a legelterjedtebb az egész világon, s~olánói Szent Ferencre.
aki egész Délamerikának lesz az apostola, vagy Kapisztránói Szt•nt
Jánosra, aki ugyszólvan alig él zárdai életet, mcrt Európ~\-szerte rnindenütt töle akarják hallgatni Krit1ztus tanítását. Az individualizmus
eszméje tehát Szent Ferenc lell{éböl pattant ki metafizikai alapot
kap Scotus bölcseletében s a Kapisztrán Szent Jánosok életté szobrosítják.
Duns Scotus életrajzából tudjuk. hogy hazájában, Oxfordban,
abban az időben igen erőteljes lendülettel haladt a természettudomány s még élt a híres Rogérius Bacon is a Doctor Mirabilis, aki
a .,gyakorlati tudományok atyjának" nevét méltán megérdemli. Mindezek kétségtelenül hatással voltak Scotus filozófiai világképének megalkotásában. S ha még hozzávesszük, hogy ez párosult nála a sze-

A ferences egyéniség érvényesülése B. Duns Scotus bölcseletében.

83

ráfi szellemben örökségbe kapott természetszeretettel, akkor megérthetjük. hogy bölcselönk anyagelmélete empirista. Scotus itt nagy
részben a régi ferences bölcselönk tanítását eleveníti föl, de a maga
filozófiai világnézetének prizmáján keresztül. A materia universalis
tana szerint van a világnak egy ösanyaga, melyből minden szellemi
és tárgyi dolog egyaránt részesedik. Scotus előtt a világ óriási fa,
"gyökere az anyag, ágai a mulandó szubsztanciák, levelei a változó
akcidenciák, virágai az értelmes lelkek, gyümölcsei az angyalok s a
kertész aki a fát ültette és ápolja, - az Isten." 1) {::nnek az anyagnak egyedüli me~határozása az, hogy valóság. Epen ezért Duns
Scotus ismeretelmélete az anyagot önmagában is valós abszulutum
gyanánt kezeli. szemben Szent Tamással, a~i a formától megk•sztott
materiának nem tulajdonít létezést. Scotus azonban így gondolkozik :
a forma is lét, az anyag is lét; mert hihetetlen, hogy a természettudomány oly fontos tényezője ne lenne önálló valóság. Tartalmát
tekintve semmi akadálya nincs, .hogy az anyag forma nélkül is létezik. A jelen világ rendje csupán,· hogy formával kell egyesülnie,
de egyébként az anyag pozitív lét, melyhez nem szükségképeni a
forma hozzájárulása. Ez a materia már most nem maradhat a puszta
képesség szenttamási állapotában, ezért Scotus az előzök alapján a
ténylegességnek rangjára emeli. Az empirizmus vezeti embertanában
is, amikor a test és lélek egyesüléséni>l közvetítő formáknak ad
helyet. Minden szervnek meg van a maga sajátos szervezete, tehát
szervező elve is. De csak szervezö elve. A lélek azután ezeket a
formál~at egyesíti és élteti. Duns Scotus ezzel a szellemiséget jobban
megvédje, mint bárki a gondolkodás történetében. Ha u. i. a lélek
közvetlenül éltetné a testet, ezáltal maga is testi, anyagi forma lenne, ezért szükség van valemilyen fllsóbbrendú szervezeti formára,
mely még az életelv müködése előtt előkészíti a testet a végső tökéletességet adó lélek müködésére.
Ugyancsak gyakorlatiassága magyarázza meg az észből származó érvekkel szemben támasztott óvatosságát. Szent Ferenc egyházias szelleme idegenkedett a tudaiékos okoskodástól a hittételek
elfogadásánáL De távo'ról sem mond le Scotus a hittételek spekulatív alátámasztásáróL Mégis a Róma locuta, causa finita elv alapján utolsó szavaihoz mindig hozzáteszi : si auctoritali Ecclesiae non
repugnet. ha az Egyház tanításával nem ellenkezik. Az Anyaszentegyház iránti húséges ragaszkodását mutatja az az eset, amikor
SzPp Fülöp VIII. Bonifáccal szemben ellenpápát akart választani.
A büszke francia király meghívja a pápaválasztásra a neves teológusokat s köztük Duns Scotust is, aki kerel~en vissszautasítja a fölszólítást. Szép Fülöp ezért a magatartásáért számüzte országából.
A ferences egyéniség harmadik tipikus jellegzetessége a voluntarizmus, ami Duns Scotus gondoltvilágát következőkép szinezi :
Isten szuverén úr. : abszolut akarat. Lényege a szabadság. De ez
nem jelenti azt, hogy függetlenítheti magát az erkölcsi törvények
---1) Nagy

J. : A filozófia története. Budapest. 1921; 167. lap.
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alól s lehetetlent vagy búnöst is akarhat, mert lsten egyuttal bölcs
is. Márpedig szentségével ellenkezik minden bún. Tehát bölcsesége
soha nem irányíthatja akaratát az erkölcsi törvényekkel ellenkező
végletbe. Ilyenformán Isten az akarati mozzanatnak a kiemelésével
mint állandó és örök tevékenység áll előttünk, szemben Szent Tamás
fenkölt nyugalmú primus motorjával. Scotus ebben az elméletben is
a Szeráfi Atya hú tanítványának bizonyul. Ahogy Szent Ferenc egyszerú,alázatos életével Krisztust akarta levarázsolni a földre, úgy
akarta méltó fia, Scotus is voluntarizmusával az Isten merev és rideg ariszfoteleszi fogalmát világossá, közvetlen né, meleggé átformálni.
Ugyanez a szellem lengi át Szentháromság-tanát is. lsten tuláradó szereleiében közli az isteni valóságot a Fiúval és a Szentlélekkel. Bonum est diffusivum sui elve alapján, a szellemi élet kellős tevékenységének megfelelőleg, értés útján eredezteti az Igét és
akarás útján, az igével együtt mint egy elv leheli a Szentlelket. Ez
volt Istennek befelé irányuló tevékenysége.
Az a tevékenysége, mely kifelé irányul, a feltétlen megtestesülés tanában nyilvánul meg. lsten u. i. első helyen önmagát szereti.
Második helyen akarja, hogy legyenek más lények, akik öt viszont
szeretik. Ezek közölt lehetséges lények közölt ismét első helyen
olyan legtökéletesebb lényt akar, aki öt végtelen fokban viszontszeretni képes. Ez a legtökéletesebb lény Krisztus embersége, mely az
igével való egység révén s az isteni és emberi tulajdonságok kicserélhetösége alapján, Istent végtelen fokban tényleg viszontszereti.
Prohászka szavaiban így fest Scotus elgondolása: "A legmélyebb
szándék fenekén ragyogó ideál végett, Jézus végett teremtetett minden ... A Szentháromság ideálja, ami mozgatta, ami szeretett, Jézus
fölséges alakja, a világ gyöngyös koronája . . . Ezért a Krisztusért
volt minden, lett minden ; a teremtő szeretet punctum saliens-e a
Krisztus iránti szeretet, a vágy és a lelkesülés szivéért és szive
után. A nagy eszmény, mely világított s indított teremtéseket Jézus
lelke s szíve volt. Mi pedig a teremtett világok porszemei, föl-fölragyo~ó kvarcszemei. Mi a teremtő Fölség uszályának s hires szépségének tüöltései, mi lettünk végette, miatta. Mi lettünk, ahogy lesz
a sziporka a fölsistergö rakéta nyomában. (24, 125 sk) Az lsten ember lett, az isteni emberi lett.; fény, de tejes üvegen átszúrve s minden így átszúrt fény tulajdonságaival. Ez az ",sten-ember," ez a
központ, a kiindulás és a korona. Az isteni egészen hozzáalkalmazkodik a világban, ehhez a boldog szö\'elséghez. Az isten~mberi az
istenség megnyilatkozásának a célja a mostani teremtésben ... Azért
gondolom, hogy Krisztus az első, a primogenituss hogy miatta van
minden és hogy eljött volna, ha nincs is bún a földön (23, 178). A
föltétlen megtestesülés e tanának alanya u. i. az a Krisztus akit
Szent Ferenc Atyánk oly mély intuicióban átélt s magasztalni egy
pillanatra meg nem szünt.
A voluntarizmus eredeti talaja azonban a lélektan. Ez a szülö~öldje. Fölvetődik u. i. a kérdés. hogy melyik a lélek kiválóbb
képessége ; az értelem-e vagy az akarat? A probléma két részre
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osztja a 'skolasztikusok táborát. A tornisták az értelmet, a skotisták
pedig az akaratot választják. Szent Tamásék így magyarázzák állásfoglalásukat : az akarat az értelemtől függő, korlátolt lelki tehetség ;
tárgyát az értelem határozza meg, a megismert tartalom a ható-ok
jellegével irányítja tevékenységél s vele szemben az akarat szabadsága a merő választásban áll. Ilyenformán az akarat csak alárendelt
szerepet tölt be az értelem mellett, tehát nem lehet oly kiváló képviselője a szellem méltóságának, mint az értelem. Ezzel szemben a
ferences iskola Scotussal az élén azt tanítja hogy az akarat nemesebb az értelemnéL Duns Scotus u. i. az individualizmus jegyében
fog hozzá a kérdés fejtegetéséhez s így szinte várható is az az eljárása, hogy a formalitás-tant táblázza rá az akarati tevékenységre.
Ez által teljesen függetleníti az akaratot a tárgyi és értelmi eleméktől.
tökéletes létteljességet tulajdonít neki, mely az értelemnek, anyagszalgáitató és conditio sine qua non szerepet juttat. Az akarat ennélfogva ÖJJmagából veszi tevékenységének indítékát, mint szuverén képesség. Önállóságát minden körülmények között megtartja ; nincs számára korlát, mely tevékenységében cselekvőlegesen tudná befolyásolni, még az egyetemes jó sem. De ez az abszolút szabadság távolról sem jelenti azt, hogy nagyobb mértékben van alkalom rosszra,
mert az akarat alaptermészetében a jó felé tör. Ilyen értékek kidomborítása után méltán emelkedik az akarat az értelem fölé. Ahogy
gyümölcséről ismerjük és értékeljük a fát, úgy az akarat is gyümölcsétől. a szerctettől. ·kapja azt a nemes veretet, mely elsőséget biztosít számára. Szeretni u. i. az akarat dolga. Már pedig Szent Pál
szavai szerint a supereminens scientiae caritas, a szeretet, mely az
égbe nyúl. Szent Ferenc Atyánk is a szeretet jegyében teremi meg
rendjét. Tagjai "fratres" testvéri egyenlőségben élnek s csak a krisztusi szeretet gyakorlataiban versengenek. amint ebben példát adott
a Szeráfi Atya, akinek szép jelzőjét a Rend is örökölte.
Ez a szeretet fűti az embert lstenhez való közeledésében, "mert
az lsten szerelele kiáradt szívünkben a Szenilélek által 6 ) ••• A szeretet ad értéket c~elekedeteinknek a természetes rendben: " szóljak
bár az emberek, vagy az angyalok nyelvén, ha szeretetem. nincsen,
olyanná lettem, mint a zengő érc és a pengő cimbalom. Es legyen
bár prófétáló tehetségem, és ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, és legyen bár oly teljes hitem. hogy a hegyeket
áthelyezhessern : ha szerelelem nincsen semmi vagyok, - mondja
a Nemzetek Apostola. i) A szeretet örök boldogság szempontjából is
nagy értéket képvisel : .. akik té~ed szeretnek. mint fölkelésében fénylik. a Nap, úgy tündököljenek." 1'1) ..lsten szemei az őt szeretőkön".!')
.. AI(i pedig engem szeret. Atyám is szeretni fogja azt és én is szereini fogom és kijelentem neki magamat." 10 ) .. En az én szerelöket
5,5.
') l. Kor. 13.
~~ Bir. 5.31.
11) Jéz. Sir. 31.16.
1") Ján. 14.21.
tl) Rom.
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szeretem." 11 ) Az ismeret felfuvalkodottá tesz, aszeretet pedig•épít". 1:!)
"Mindenek fölött Redig szeretetetek legyen, me rt ez a tökéletességnek a köteléke" t:) "Szeretet az lsten, és aki szeretetben marad
Istenben marads az Isten öbenne" u)- mondja a Szentírás a szeretetrőL Scotus ezek alapján a természetfeletti életre nézve értékes
erkölcsi tettek rugóját, a megszentelö kegyelmet, a szeretet isteni
erényével azonosítja. Ez a bölcseleti alap nyitja meg az utat az
Istenhez és eszközli azt, hogy a lélek szeretetben találkozhassék vele.
Scotus tehát bravúros elgondolásával áthidalja a jelen életet és a
jövöt, mely nem más, mint Istennek szeretetben való birása egy örökkévalóságon keresztül.
Befejezem. Szent Ferenc miséjének orációja ..frigesc~ns mundus-"
nak nevezi XIII. századot. Azt mondják, hogy a történelem megismétli
magát s napjainkban tényleg Szent Ferenc korának szociális bete~
ségei és társadalmi földcsuszamlásai elevenednek föl : frigescens
mudus, hülö világ a mi korunk is. Pedig mindenáron élni és boldogulni akar. Rendíthetetlen önbizalommal akarata parancsa alá hajtja
a természet eröit. Rádiót szerkeszt s kicsinv szobáját messzi országok híreivel és muzsikájával népesíti be. Úriási gépmadarakat, Zeppelineket épít, melyekkel a széllel is versenyre kell s megszünteti a
távolságok problémáját. Szilárd következetességgel kutat a sejtek
összetételei után s Röntgen-sugaraival a kristályok titokzatos belsejébe is bevilágít. Bámulatos tudása újabb és újabb bacillusokat
iedez fel s csodával határos módon menti meg a pusztuló emberéletet. Átröpüli az óceánt, megmássza a himaláját, fölrepül a sztratoszférába s mégis oly frigescens, oly üres és hideg a lelke. Ennek
a színes, temperamentumos, ezerarcú, de egyuttal szomorú, ideges,
életéhes világnak ezt a tanácsot adja Duns Scotus: az élet igazi
helyes iránya a metafizika felé tör. Aki tehát valóban harmonikusan
akar élni, az ne álljon meg a föld terített asztalánál. a technika
diadalmas vivmányinál, vagy a tudomány elért sikereinél, hanem
kutasson tovább, az örök metafizikai viziók után: k~resse Istenhez
való kapcsolatát, a földi élet célját, a szeretet törvényét, hogy élete
legyen és bövebben legyen !
Péld. 8.17.
l. Kor. 8,1.
n) Kol. 3.14

11 )

1 ~)

11 )

Jtm. 4.16.
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Fr. Béda: Jó lenne reggelt csinálni.

JÖ LENNE REGGELT CSINÁLNI.
Éi van. Kacagó csillagok kara
Kacsint lefelé, s szerelmes szellő
Ölelgeti a holdfényes fákat ...
Már minden, minden reményem meddő:
Valahol itt a szomszédokban
Rikkantós kedvvel, kacagón muzsikálnak.
Álomba tévedt, elfáradt szemern
Visszariad, de lecsukarn rögtön.
Mert ágyam körül rég-elmúlt álmok,
~ísértő árnyak járnak a földön,
Es kajánul kísértve néznek;
A szemük büvölő, de mindegyik álnok.
És folyton látom, bár szemern csukott,
A;find, mind s hogy két karját nyújtja felém.
es kószálnak ágyamnál arra-erre ...
En küzdök ez árnyak bús éjjelén ;
Csak hamar kireggeledne már,
Hogy népes termemből újra cella lenne!
De a cigány csak cifráz, csak cifráz ;
A zeneszóval jönnek az árnyak,
Nem szünnek meg jönni. . . . egyre érzem ...
En Istenem, jaj, mit is csináljak!
Mert nem szabad, hogy ellankadjak,
S nt?m szabad. hogy a halott mult újra éljen ...
Oly jó lenne most az ablakomra,
Aitómra, agyamra és szívemre
lrni lángolóan: állj! Klauzúra!
De az emlékek elbódult népe
Nem figyel írást, sírást, féket:
Csak zuhognak agyra, szít~re. újra,

UJra ...

A reggel még a hegyekben alszik,

A kívánesi nap most nem kiváncsi,
A rigó elfeledte a füttyöt,
Pedig jó lenne reggelt csinálni,
Jaj, de jó lenne regge/t csinálni!
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A jár6-keleS Evang,lium
A gazdag örökös boldog tekintetével lapozom Rendem történetét, melyból ezer érték mosolyog felém. A csodálkozás igézelében
meghatódottan állok e szellemi klenódium előtt, mint a kis gyermek
a varázserejú karácsonyfa alatt.
Szívemból önkéntelenül szökik fel a hálával párosult bámulat
szava : lsten Szegénye szt. Ferenc. mily nagy kincse lettél az emberiségnek l Szívedböl hét forráson át öntöd az örök kincsek áramát,
s nyomodba lépve milliók lesznek szegények mint Krisztus, s boldogok mint Ferenc!
A kegyelet vezérli szándékomat. amikor első lépésül az örökk,i
korszerú szentferenci szellemet máslelki vezérek hatásával párhuzamba
állítva vizsgálom.
Feladatom bemutatni, hogy mi újat. nyújt a Szent szP.IIeme és
miben tér el a Poverel ó attól, amit az Ur többi választottaiban is
löllelünk. Induljunk együtt ennek megvizsgálására.
Analyzisünk első lépése már nagy titkot nyit meg elóttünk s
könnyen rátalálunk e titok feltárása után a többi sajátságokra. Az
említett Szentek, a nagy Rendalapítók ; nurziai Szent Benedek.
Szent Domonkos, loyolai Szent Ignác. Kiválóságok ök, akiknek nevét nem homályosítják el a századok s éppen azért hozzájuk kell
mérnünk az örökké korszerú Istenszegényét, amikor szellemének
sajátosságait igyekszünk föltárni.
Eljárásunk virágágyak közti séta ; gyönyörködünk mindenik
virágban s úgy kérdP.zzük mi tette, hogy ez szekfü. amaz tulipán. az
meg amott rózsa ? fgy a rendalapítóknáL
Tömörített jellemzésüket e szavakkal rögzíthetjuk le : Sze nt
Benedek imádta az Istent ; Szent Domonkos hirdette az Istent ; Szent
Ignác védte az Istent: Szent Ferenc szerette az Istent l
E szentferenci szeretet a sok titok zárját felpattantó arany kulcs.
Könnyen haladunk ezek tudomásul vétele utAn, a hét forrás elemzésében. Tudjuk, hogy a szeretet-prizmáján át érkezik hozzánk a hit
a ferences gondolat a sajátos érzelmi világ, a meleg pietas az
egyesülésig emelkedett lélek szépsége. a tettet szomjuhozó apostolság. az életet Krisztus Evangéliuma szerint élő új P.mber s azért
érdeklődésünk csak fokozódik ezek hatásainak vizsgálásában.
1.) Méltán látunk új jelet Sze nt Ferenc megjelenésében, mert az
említett szerelet-prizma nem csak szint kölcsönöz az új szellemnek,
hanem arányokat is. Innen a váratlan fordulatok a Szentnél és
tanitványainál. A minap még bohó gyermekként a "rex bibendi"
szerepében tetszelgő Francesco is így lép elénk váratlanul, mint a
hit dönthetetlen lovagja.
Az Ur szólt hozzá, meghivta őt és ó hitt a Magaságbelinek.
Hite nem a szentjános bogár fölvillanó fénye, hanem az akarat máglyája alá helyezett parázs, mely ki nem alszik a dicsó franzitus
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láklyagyujtásáig. Erős hite vezeti Űt új pályalutásán asszisi püspöke
elé, ahol lemond az atyai támogatásróL A hit nyit új kilátást jövője
felé: Bernardone Péter nem atyám többé most már Te egyedül
maradsz az, .. Mi Atyánk, ki vagy a rnennyekbe." Ezzel áthidalta
az ürt a hit világánál a föld és ég közölt s a hidfőnél e szavakat
olvassa jutalomképen: .. Mindazoknak pedig, kik befogadák hatalmat
ada, hogy Isten gyermekeivé, legyenek, azoknak, kik hisznek az Ű
nevében. " 1) 2)
A püspöki palotából ir.dult el a hit lámpásával a Heraid a
"Nagy Király hirnöke" mint az evangéliumos völegény a Madonna
Provertá fölkeresésére.
Megfosztva első férjétől, e nőre
ezerszáz év vak megvetése várt
mig ez, hiva tlan, kimenté belőle. 3)
A krisztusi szegénység ujdonszerü lovagias védelmével gigantikus
lépést tett a Szent hivatása felé. Mint a többi szentferenci erények
ez is a szeretet fókuszából veszi fényét.
Kereste az ifjúlovag Krisztu,t s ami hozzásegítette öt, azt szenvedélyesen magához ölelte s talizmánnál becsesebb vademecumként
szívére szorította. Így nőtt szívéhez· az evangélium, amint az Úr
levelezéseként tisztelt, mikénl a legenda anticua mondja : .. Ab illa
hora qua Dominus ei revelavit ut deberet vivere secundum formam
evangélii ad litterarn voluit illud et stu.duit observare toto tempore
vitae." f) Az órától fogva, melyben az Ur kinyilatkoztatta neki, hogy
a Szent evangélium szerint kell élnie, betüszerint akarta azt és
igyekezett is egész élete időtartamán betartani.
Skolasztikus elgondolásban azt mondhatnók, hogy az Úr Evangéliumának minden belüjében formát látott, amit hite szeretetemedrébe
mint matériumába beleágyazott s lett a matéria és forma együtteséből megvalósult architypa a kivirágzott Evangélium l Az evangéliumból kisugárzó hit s szeretet fénye, vonza Szent Ferenchez első követőit akiknek nem lesz külömbbregulájuk, mint a szent Vezérnek : az
Evangélium. Itt nagy ténnyel álunk szemben ; Szent Ferenc élete az
evangéliumot, szóról szóra vette minden betüjét, de hite abban csuc;.sosodik ki, hogy egész szerzetes családnak vezérelvül állítja az
Ürömhir könyvét. Ű nem is ír szabályt testvérei számára, hanem a
szent evangéliumot szedi fejezetekbe, hogy egyenesen Krisztus legyenevangéliumában tartalmazott utasításaival, tanácsaival a szerzet
regulát adó Alapítója. Ez mutatta neki Krisztusba vetett hite.
Aki elölt oly kedves volt Krisztus és oly drága az evangélium
az logikus fejleményképpen csakis Krisztus szerint gondolkodott.
Milyen gondolatai lehettek a teremtés tényéről, az érzéki világról, megváltásról ? Elárulja mindennél beszédesebb cselekvési módja.
1) Dr. Kelemen Krizoszton Szenl
beszédéböl, a
alkalmával.
:!) Ján. l. 12.
.
3) Danle-Beptis. A. Gor. XI. En. 64-67.
4) Legende anlicua. n. 4.
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Mielótt ezt közelebról vizsgálnók, nézzük csak minö feladata van a
gondolkodó embernek az érzéki világgal szemben? Pourral szerint:
.. Az érzéki világ Isten igéjének szózata ; minde-n teremtmény egy-egy
mondata vagy szava e fölséges beszédnek. Az ember feladata fölfedezni az Igének symboium alá rej' ett gondolatát. " 1) Ezek után már
tisztán látjuk, hogy Szent Ferenc gondolkodó énjét e rejtvényfejtés
foglalta le. A mü nagyrabecsülései hódolt a Teremtönek, amikor a
füszálon eJmerenget, a virágokat megsimogatta, a harmat cseppet
nézve az Eg felé emelte hálásan szemét. Nem pantheista pogánysággal tette azt, hanem világosan látó, hittól világított szemmel.
különbséget téve Teremtó s teremtmény között: lépcsónek használta
a teremtményt, hogy az Alkotóhoz érjen. A teremtmény fátyol volt
számára. melyen hite átvilágított amelyen szerelele áhitatát lehelte
át a lepel alatt rejtözö isteni gondolat számára.
Ű nem volt természettúdós, hogy górcsóvel vegyen leletet a
természetróL hanem ..Isten gyermekévé lett" családtag, azért e minöségben forgolódott örökében, a virágban. Innen a magyarázata annak. hogy a hit nem egyedüljáró számadó nála, hanem ösztehetségének fáklyahordozója, Amit nem ért föl gondolatával, arra rávilágitott ez ? Itt nem állt meg a hideg megálapítást leszögezve, hanem
menten munkába állt ennek földolgozására az akarat ; a megkapott
képet aranyfoglalatba helyezte az áhítat és közkinccsé tette a szeretö
felebarát l {gy mutatkozik láncolatosan a praktikus szentferenci
gondolkodás a teremtésróL Amint a nagytermészetben isteni
müvére ismert, .úgy az Anyaszentegyházban Krisztus rendelését látta
meg s lett az Ur jegyesének hü tisztelöje a "vir catholicus... E hódolat nyilvánul meg amikor megtérése elején Szent Péter sírjához zarándokol. - Amikor Krisztus helytartója jóváhagyását kéri
szerzetére. Amikor órizetbe helyezi azokat, akik nem lennének katolikusok érzületükben, amikor megtiltja, hogy a püspök engedélye
nélkul prédikáljanak s elismeri annak oldó s kötó hatalmát ; mikor
a bucsú kiesdését eszközli a pápánáL De nemcsak passzive katolikus aki csak tudomást vesz a tanító, kormányzó s üdvözítö Egyházról, hanem miként látni fogjuk a .. vir catholicus" egyszersmind
.. totus apostolicus" - egészen apostoli is - aki a düledezó Laterán
megroskadt oszlopait tartja a válán l
De lássuk, vajjon a hideg gondolatnál meg áll e a Szent l
III. Szent Ferenc érzelmi világa mint érzékeny lemez vette föl
az isteni behatásokat Amint a hit s értelem fényénél meglátott azt
akaratával átkarolta s arra érzelmének illatos kenetét és könnyeinek
nárdusz vízét öntötte. {gy terelódölt az egész ferences iskola a konkrét intuició medrébe a Szent Pátriarka nyomán, mivel itt gazdag
pázsitra talál az érzelem l
Szent Bernát misztikája már Krisztus felé fordul ; Isten szegénykéje meg egészen centrummá teszi a Krisztus-kultuszt és érzelme
behálózza a szeretet gyökérzetével mind ama momentumot. amely
--- 1 )-Pa~rrat: La Spiritualitó chrétienne ll. köt. 25fl.

A járó-kelö Evangélium.

91

jobban az intuició körzetébe tartozik. A ferences iskola pedig egészen Kriszto- centrikussá lesz.
A Bambinó szeretete, a szent helyek utáni sóvárgás, az Úr
szenvedését átérző jelenség, már enek az iránynak gyümölcse. Nemcsak Szent Bernát, hanem az előtte létező iskolák is figyelemmel
kisérik a Krisztussal kapcsolatos eseményeket. de miként P. Theoháld megjegyzi : . . . "arra kérték Krisztust, hogy ossza meg dicsősé
gét, de nem gondoltak arra, hogy részt kérjenek szenvedéséből." 1)
A Kompasziv Szent Ferenc itt kezdte samazt kéretlen kapta. Síratta
a szenvedö Jézust ; szánta a megvetet szegénységet s eljegyezte
magát vele . . . A szentferenci szegénységnek ugyan nemcsak a
Poverelló érzelméhez van köze, hanem mint a többi egybefonódott
sajátságoknak az egyéb ferences gyökérszálakhoz is, de a szenvedélyes ragaszkodás, a Madonna Povertához mégis az érzelemből
fonja a myrtus koszorút az elfeledett Jegyes homlokára. A megkedveltetése is az érzelem hárfájaból csalta ki a hangokat, habár mélységei az érlelemig hatolnak a szegénység az apostoli utra tért Ferenc
szemében a földtől való végleges elszakadást jelentette s kifejezte
vele, hogy lsten neki el~g l
IV) A világtól s annak ragadós bogáncsaitól ment. Krisztust
tökéletesen kópiázó szent. mestere volt az imádságnak. Amint már
hite következményeként említettük, valóban Isten gyermekének szellemével járt a teremtmények közölt s szólította fel az eszes és értelemnélküli teremtményt, hogy vele együtt imádja az Urat. Páratlan
jelenség az új imádkozó tipus, aki nemcsak a templomban hanem
a piacon is ; nemcsak breviáriumból, hanem az utakat róva szívéből
imádkozik. Szokatlan a külső keret. ujdonszerú- a belső motivum,
ahogy az evengéliumos Ferenc tanítja az embereket, imádkozni!
Aki nem tud mást. - a Miatyánkot imádkozza, miként az Ur meghagyta, de mindenkinek kell imádkoznia !
Az evangéliumos szent imája a szeretet imája. Isten szeret.
gyer nekeinek tekint; az Evangélium mondja: "ti pedis igy imádkozzatok; Mi Atyánk 1" 2) imája hála imádság, mert az Ürömhir könyvéből ezt olvasta: "mert Isten úgv szerette e világot, hogy Egyszülött Fiát adta, hogy mindaz aki Ö benne hisz el nem vesszen. 3)"
- imája az alázatos vámos imája: "Ki vagy te Uram és ki vagyok
én ?"; - imája az Evaf!$éliumban a~ánlo~t szószap~rítás nélküli ima :
Deus Meus et Omnia- En Istenem es Mmdenem !
Nemcsak könyörgése ima, hanem az egész ember kitárt karjaival behunyt szemével, térdreboruló alázatával maga a megszemélyesitett imádság, amit első életrajzirója igy fejez ki: "Totus non tam
orans quam oratio factus. " 4 ) Nem is imádkozó volt mint maga az
imádság volt ö egészen.>
1) Les Ecoles De Spirilualilé Chréliene. 103. : 2 On suppliail le Christ de
parlager san royttume on ne songeait pas á partager ses douleurs !
:!) Matth. VI. 9 ll.
:1) Ján. lll. 16.
4) Ca lan. Leg. l. 71.
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Imájában megmaradt az affectiv Ferenc: imára szólitja a csibátyját, az égites!et. n övéi kéjét, a h sz ta
csobogó forrást . . . Imádkozik a fölfeszített Udvözítóhöz : a szeretet
rabjához az Oltáriszentségben, Karachterisztikusan nyilatkozik meg
a következetes szeráphi szeretet, akkor, amikor nem elégs2'ik meg az
imádattal, hanem az elhanyagolt templomok tisztogatására seprőt ragad, hogy az Elfeledett hajlékát megtisztitsa a pókhálótól és szemé!től. E tetben benne van a hivő, érző, imádkozó, tevékenyen szeretö
Szent a Bajloni Szent Paskál atyja ...
V) Az annyi finomsággal ékeskedő lélek, akii nagylelküségében
mindenekfölé helyezte az Istent, a Magasságbelitő hasonló figyelmet
érdemelt ki. Tiszta lelke állandóan fön járt Istennél. hogy irgalmát
esdje ki bűneire. Mig ó, maga nem vette észre minél többször tette
ezt annál több lett az Ur előtt. V égü) már nem is a közös fogadtatás utján jár el, hanem bizalmasok meghittségével ; az imádság
legmagasabb fokára hágott, a via unitiván eggyé lett Krisztussal.
amint a szerelett tanítvány mondja: .,aki engem szolgál. engem
kövessen ; és ahol én vagyok, ott leszen az én szolgám i~. Ha
valaki nekem szolgál, megfogja azt tisztelni az Atya. 1)" E tisztelet
verődött ki a szentség drágaköveiben. az elragadtatások ajándékában s a legkitüntetöbb ékitményben Krisztus öt sebének rózsáiban
mit Szent Ferenc kapott.
VI) Elragadtatása nem rabolja el öt az emberiségtől, hanem
új alkalmat nyújt neki Krisztus szerelelére a felebarátban Az .,egészen
katolikus Ferenc egészen apostol is" - totus apostolicus l Szépen
mondja Dante, már kiindulási hasonlatosságára Jámutalva:
csergő madarakat : Nap

.,Arany és ezüst nélkül kezdte Péter,
Ferenc szegényen és alázatosan".!)

A nursiai szent Törvényhozó mottóját ugyancsak felvette munkatervébe. Az .,ora et labora" nála is szerepel; de nála a munka
szabadabb teret követel. mint hogy ó maga az egész emberiséget
szorítja szivére. Számára a szultán, a maharadzsák épen úgy gondot
érdemelnek, mint IL Frigyes. Szerelete átöleli az egész Uníversumot.
miként a kötél derekát. Szerzete apostoli Atyja nyomán ugyanígy az
elmélyülés talajába ereszti hajszálgyökereit s az éhező emberiség
számára termi meg gyümölcseit az activitásban, akár mint társadalomjavító, ekár mint igehirdető apostol, akár mint az elveszett paradicsom
felé vezető életművész. Tevékenységél ismét a roppant arányok jellemzik. lsten és felebaráti szerelele nem i~mer határt. mert Jézus
szavai zsongtak fülében : .. A szeretetben nincs félelem, hanem a
tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár.
aki pedig fél, nem tökéletes a szeretetben. " 3 ) Ű nem félt a szultán
elé állni. de nem féltek hithirdető testvérei sem, akik akár a Szentföldön, akár másutt pecsételték meg vérükkel apostolságukat s szerezték az apostoli Ferenc szerzetcsaládjának a kitüntető cimet:
.. Mil ihrem Blute verschenderische Familie" (A vérével nem fukar1) Ján. XII. 26.

~~

:lJ

Dante-Babils: Par. XII. 88-89.
Ján. l. 4-8. 16-18.
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kodó család). Mily találóan foglalja hát össze a ferencességet e néhány szó: La vie franciscaine n'est autre que la vie apostolique sur
la pauvrté apostolique." (A ferences élet nem más, mint az apostoli
szegénységre épített apostoli élet.)
· VII) Dante felhivja olvasói figyelmét, hogy Assisi mindenki számára ne napnyugtát. hanem napkeltét jelentsen. Előttünk is az !
Elö~ö pontjainkban láttuk, miként volt az Isten Szegénye hitével az Ut. r-tlázatával az Igazság, lássuk röviden összefoglalva.
miként akarta Kri~ztus, hogy aki Űt oly híven követte, legyen lsten,
s ember előtt az Elet. Akit szeretete felemel Istenhez. azt részvéte a
szenv~dö felebaráthoz vonzotta, s lett közvetítő ég és föld között.
Eletmüvész ö, amennyibe!) maga oly kívánatos életet élt, hogy
utána szaladt az egész világ. Eletmüvészete azonban nem maradt
öncél, mert a megosztódásra vágyó szeretet közkinccsé tette értékeit.
Az élet problémáinak megoldásában, az EvangP.Iiumhoz fordult.
Az életben negatívumok és positívurnak állanak egymássdl szemben
s ezeket evangéliumosan úgy oldotta meg, hogy békét keresve harcra
készült l Az istentelenség negatívuma és az evangéliummal töltekezett positív polus a tett szikráját váltotta ki s megindult az evangéHurnos életáramlás, mely bevilágítja az egész földtekét : .. Mindenkinek mindene lettem, ho~ y mindenkit üdvözítsek". (l Cor.)
Élete a sok összetevő erény káprázatos eredő je ; egyszerű,
hogy mindenki nyomába léphessen. fölséges. hogy mindenki megkívánja. Minden idöre szóló, hogy miként az evangélium fennáll.
úgy ö is mellette legyen eleven szeráfként A korok elmulnak, .. ö
pedig ugyanaz marad és évei el nem fogynak". (101 Zs.)
E testet öltött Evangélium magára vonta a figyelmet, miként
mint járó-~elö Evangélium élt e földön, de itt lebeg ma is, minden
kor felett. Ertékeit a hálás nemzedék a kegyelet Gráledényébe helyezte
s mutogatja a mozaikként kirakott kincset Szent BonaventuránáL
amint a mystikus szeráfot Duns Scotus theologiájában, mint melegszívü mestert. B. Lullusnél és Rogér Baconnél az :apostol" képe
tárul a drágakövekből összeállított szent eleven emlékeként l (Loilgpré
után).
Amikor magunkban elmerengünk s kérdezzük, miként lehetne
napjainkban is szebb életet élni. nézzünk Szent Ferencre s ne töprengjünk tovább. Ű az életművész tudja nekünk megmutatni, mi az
erények harm0niájával elbájoló s mégis erős élet. Ű tud megtanítani,
hinni alázattal, gondolkodni a Végtelent keresve, belevegyülni a
teremtmények dicséretébe, az Urat, Atyánkat magasztalva. ö megtud
tanítani tenni. cselekedni, at: akarat elsöbbségét nagyra becsülve s
élni mosolyogva a mennyországot hordva szivünkben. S ha valóba.n
nála keres orvoslást az emberiség bajaira. ezt a választ kapja: éljétek.
amint én éltem, s evangéliumos örökségtek lesz Pax et Bonum, a
. mm
. den J.o .' , ..
B e'ke es
Felhasznált forrásmunkák: Le Christ de l amn FRANCISCAINE: V. BRETON.
O. F. M. P. Poumtt: Ltt spiritualité' chrétienne. - Le Moyen t\gt>. P. J. Heo~i':'ck:" .=
O. F. M. Introdudio in Theologia SpirituHii. Piusieurs : Les Ecoles De Spmtuhte
Chrétienne. A. D. Ales : Didionnaire Apologétique de la Foi Catholique. Césaire de
Tour<~ O. F. M. Le Perfedion Séraphique.

Életünkből.

Életünk ból.
Szeplember 27. Utolsó mátrai kirendulásunk. Még egyszer megnéztük a mosl
már csendes e•dórengelegel. A kirándulásunkon resztvellek: P. Antal, volt tarlománylönök, háziönök atyánk, P. Kolos háziönök és P. Szaléz a bölcselettanhallgató
testvérek magistere JászberénybóL
Szeptember 29. P. Oswald volt tarlományfőnök atya látogatolt meg bennünket.
.
Október 4. Szenl Ferenc Atyánk ünnepén a nagymise alatt asszisztáltunk.
Enekkarunk pedig Griesbt~cher: MiRsa de SS Trinihte miséjét adta elö gregorián
betétekkel.
Október 5. Havi lelkigyakorlat. Csendes magányban P. Mt~gisler előadása
nyomán Szent Ferenc Atyánk lelki alkata s a ferences lelkiség sejálos vonásai.
Október 25. Megldrtottuk hagyományos öszi kirándulásunkat a Sárhegyre.
Az "Annácska" kis kápolna tisztásén nagyon jól éreztük magunkat a kellemes öszi
rutpsütésben.
Október 28. Az ösi Szent Bertalan templom új orgo11ájának felszentelése.
A szentelést nagyméltóságú Krislon Endre egri seRédpüspök Ur végezte. Az új orgona kedves melódieit a csonka ország határain túl is hallgatták a rádió hullámainak közvetítéséveL Assziszienciánkkal emeltük az ünnepély fényét.
November 2. Ft. P. Provinciális látogatolt el hozzánk. Az összes megholtakért
felajánlott nagymiséjén aszisztáltunk. Ugyanezen a napon tartolluk havi lelkigyakorletunkat; tárgya a tisztasági fogadalom sajátos ferences jellegzetessége.
November 5. Kedves meglepetést szerzell számunkra P. Sebö Bálint a 5zúz
Máriáról nevezett Rendtartomány újmisés tagjának klerikátunkban való váratlan
megjelenése. Köszönjük a látogatást és az újmisés emlékképeket
November 10. Celesim lestvérünk súlyos tüdőbaja miatt eltávozott körünkböl.
Orvosi tanácsra pár hónepra rendszeres kezelésre és nyugodt üdülésre a mátrai
Horthy Miklós szanatóriumba ment. Reméljük, mielöbb makkegeszségesen látjuk
viszont.
Nove.nber 13. Szenl Didák, a laikusok védőszentjének ünnepe. Reggel 6 órakor dicső rendi testvérünk tiszteletére a missa de Angelis-t énekeltük. gregorián
betétekkel.
December 7. Havi lelkigyakorlat. Tárgykör: a szerzetesi engedelmesség és
szegénység ferences jellemző vonástti.
December 9. Megtartottuk dil'lzgyúlésünket a Kultúrház fehérlermében.
December 12. P. Pelbárt, és P. Imre volt leetor atyánk pár napi kódex-kutatásra itt idöztek.
December 13. P. Antal volt lerlományfönök, házfőnök s szerelett leelor atyánkat köszöntöttük pappászentelésének 35 éves fordulóján.

Egyházirodalmi Iskolánk.
Egyházirodalmi Iskolánk 1934. évi október hó 24-én tertoll Vll. rendes gyúléséf fr. Felicián beszéde nyitotta meg. S~ónok testvérünk a szenvedésröl beszélt, ami
igen sok embernek osztályrésze. Az Ur Jézussal igen könnyú a kereszt vi:~elése.
Kövessük a szentek példáját. 2. Majd fr. Ottokár olvasta (el a katolikus .házassóg
c. dolgozatát. Elsősorban a házasság is1eni eredetét bizonyítja, az O és Uj Szövelségból. majd a házesság hármas célját fejtegeti. Végül a mai társadalom legnagyobb
ellenségéról, a válásról ír. 3. Fr. llde(onz : A magyar liliom legendája c. elbeszélésében Szent Imre herceg önátadását s islenszert>tetét dolgozta fel. 4. Kutatni kezdIem és Fogadalmamra c. költemények bírálata. Szerzöjük fr. Methód.
VIli. rendes gyúlésünket November 7-én lartottuk. l. Szentbeszéd. Tárgya:
Az imádság kellékei 8 .. Miatyánk" nyomán. Elmondta fr. Methód. 2. Fr. Lipót:
Októberi lOndoltstok c. dolgozatának a birálala következett. Szerzönk a dicsóséges
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olvasó titkáról végzett elmélkedésének gyümölcsét adja a dolgozatban .. 3. Az Élet.
Harsányi Lajostól, szavalta fr. Benjamin, majd 4. Megesküdtem az Urnak és Jó
lenne reggelt csinálni c költemények bírálata. Mindkét költeményt fr. Béda írta.
A November 21-én tartott IX. rendes gyűlésünket fr. Benjamin a testünkről.
mint a Szentlélek templomáról mondott szentbeszéde vezette be. A testról való
keresztény felfogást fejlegette, 2. Doberdó c. elbeszélést olvastuk fel és bíráltuk meg.
A háború utáni idöbe visz vissza. Szerzóje fr. Klárusz. Jászberényböl. 3. Várad i
Antalnak, .. Júdás" c. költeményét szavalta fr. Béda. 4... Ágaskodik bennem az emb!r· és .. Mi tudna utamba állani" c. költeményeket bíráltuk. Szerzójük fr. Béda.
December 9-én d. u. 5-kor tartottuk meg diszgyűlésünket a Kultúrház fehértermében, nagyszámú férfiközönség jelenlétében. Fölisztelendó elnök Atyánk üdvözlő
szavai után következő műsorral szerepeltünk :
l. Gaudens gaudebo, négyszólamú férfikar ; írta : P. Engelbert, előadta az
énekkar.
2. A Szerelet világterve; szabadelóadás. Tartotta P. Agnellus.
3. Fr. Béda, saját költeményeiból adott eló.
4. Szent Szűz a klasszikus teológia szívében, tanulmány ; írta és felolvasta :
Fr. lldefonz.
5. Tota pulchra, négyszólamú férfikar. Írta : P. Engelbert, el6adta sz énekkar.
6. A járó-keló Evangélium. Előadás ; tartolla fr. Lipót.
7. Beethoven: 25. zongora-sonála (Presto-Andente-Vivace) zongorán játszotta:
Fr. Callist
8. lstenvárás, lstenfogadás c. liturgikus értekezését olvasta fel Fr. Lázár.
9. Magnificat. Négyszólamú férfikar, írta: P. Engelbert, előadta az énekkar
Díszgyűlésünket örömnappti varázsolta szerelell Föalyánk megjelenése. Szeretele azonban nem elégedett meg nagyrabecsülésének ezen megnyíl• ánulásával hanem bu~dító szavaival lt>lte felejthetetlenné diszgyűlésünket
Alig hangzottak el a Magnificat Glória-jának diadalmas akkordjai, mikor
szerelett Föatyánk latin nyelvű beszéddel markolt lelkünkbe. Alázalos szívvel köszönjük a magas helyról jött elismerést, s teljes szívünkböl ígérjük, hogy mi - .. a Rendtartomány dísze, öröme, koronája" - minden tőlünk lelhetól megleszünk az igazi
jámborság és a tudományos kiművelt papi-fő megszerzéséért.
Majd szerelett Föatyánk magyarul köszönte meg a kedves Vendégek szíves
megjelenését. Ihlelett kezekkel nyúlt lelkünk húrjai közé, amikor ecsetelte azt a
második Vérszerzódésl, melyet a magyar törlénelem vérzivataros századaiban kötölt
egymással a "barát" és a "nép". Szerelell Fóatyánk lelkünkbe lopta azt a kedves
jelenetet, amikor a török rabság idején éjjel aratott a sokat szenvedell mag)'ar gazdt~.
mig a nemzet családfájának bölcsőben fekvő artmy-gallyacskájál a breviáriumozó
.. barát" ringatta. Éppen ezért szenl büszkeség tölt el bennünket, valahányszor
magunkra öltjük ezt a verejtékkel. vérrel megáztatoll "barálcsuhát".
December 19-én tarlottuk évzáró és liszlújiló gyűlésünket Nagy örömmel veltük tudomásul. hogy Föliszlelendó Tartományfőnök Atyánk dec. 18-án aláírásávnl
jóváhagyta szabálytsinkat
.vvégi beszámoló: A Szenl Bonave"ltura Egyház-Irodalmi Iskola 1933. decI3-án kezte meg ezévi működésél Föl. P. Hermann Hermenegild tart. ór, s Magister Atya vezetésével. Út azonban a Provincia bizalma a Provincia élére szólította.
Hivatalát új Magisler Atyánk. P. Karácsonyi Aladár foglalta <'L Az Egyház-Irodalmi
iskola tagjainak jelenlegi létszáma 28. A föiskolából az életbe lépell P. Ince, P. Rogér,
P. Kázmér, P. Ágoston és P. Anzelm. A római Szenl Antal egvetemen végzi tanulmányait fr. Damascén és fr. Asztrik; ttz amerikai wasshingtoni egyetemen P. Gaudenc és P. Tarsicius; a budapesti Pázmány-egyetemet látogatja fr. Béla, fr. Keresztély és fr. Fülöp.
Az Iskola ez évben 9 rendes, 12 szakosztály és l diszgyűlést rendezett. Az
összes szereplések száma 45. Ebböl beszéd 8. tanulmány 6, értekezés 4, elbes:.!élés
l. legenda l. szabad előadás 2. szavalat 7. vers 14 és zene l. A könyvtár ez évi
gyarapodása 94 kötel ; beköttelett 50 kötel. Az Iskola tagjai számára a következő
folyóiratok jártak: Magyar Kultúra. Egyházi Lapok. Katoli~us Szem le. Korunk Szava,
Katolikus Nevelés, Pannonhalmi Szemle. Theologia, Az Ut. Zászlónk, Acta Ordinis.
Apostolicum, Theologische Pr. Quarlalschrift. Franziskanische Studien, Antoniusbott>.
Franziszi Glöcklein, La Vie Catholique, Eucharisztikus Érlesiló, A Sziv, Szenl Antal.
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Ferences Közlöny, Isten Dalosai, Sajtó Szemle, Katolikus Élet, Szegedi Havi Boldogasszony, Plébániánk, Magyar Kórus, Clerikáli lapok és Szemináriumi Beszámolók cserepéldányai, valernint a külföldi ferences-klerikátok folyóiratai - A jegyzői
beszámolás után megejtettük a választást. Az új tisztikar : Titkár : fr. Othmár, segédlilkár fr. Konstantin. Jegyző : fr. Lázár, segédjegyző fr. Adorján. Könyvtáros: fr. Sebestény, Levelező: fr. Lipót, Szakosztályvezetők: Elméleli szakosztály vezetője: fr. lldefonz. Gyakorlali szakosztály vezelője : fr. Benjamin ; irodalmi szakosztályvezelóje
fr. Oszkár. Majd elnök Atyánk a megejtett választás után megköszönte a távozó tiszliker munkilsságál és egyben bu7dítolla az új tisztikart további lankadatlan munkára.

Fr. Benjamin.
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Szeptember.
29-én Utolsó őszi kirándulás. Délután kihajózlunk a Kántor-szigeire s P. Megiszter Rachmenove, orosz írónő könyvéből felolvasott. Az őszi bágyadt napsütésben megelevenítettük a nagytermi Szent Ferer.c képét.
Október.
2-án. Díószürct.
4-én. Szent Ferenc Atyánk ünnepe. A konventmisén Gruber: St. PaulusMesse eléneklt'séve: _iárultunk hozzá Szeráfi Atyánk tiszteletéhez.
8-án. M_a fürödtünk utoljárH ebben az évben.
15-én. Ui munkakörl kaptunk: segédkeztünk a kert parkírozásában.
November.
2-án. Halottak napja. Kimentünk a temetőbe s imádkoztunk elhúnyt rendtársaink sírjánáL
8-án E..tc 5 órai kezdettel tarlottuk meg B. Duns Scotus ünnepélyünket a
virágokkal földíszílett nagyteremben. Szépszámú közönségünk soraihun voltak:
Kelle István dr. pápai praelálus, Ahsbasch belügyi áiiBmtitkár, Fridvalszky dr.,
Jászberény polgarmeslere ; továbbá főtisztelendő P. Provinciális, P. Oswald. exminiszter. P. Aladár definitor. P. Lőrinc házfőnök, P. Polikárp, P. Kázmér s többen a
város előkelői közül. Az ünnepélyt P. Magiszter s?-avai nyitották meg.
2. P. Engelbt::rl : O doctor Subtilissime ... Enekelte a növendékek énekkara.
3 A ferences egyéniség érvényesülése B. Duns Scotus bölcseletében. frta és
felolvasta fr. Menyhérl.
4. Ünnepi beszéd. mondotta fr. László. A szónok átfogta beszédében ez egész
szociális életet. amikor Dunc Scotus eszméjét, a Szeplőtelen Fogantatás gondolatát
egyéni. családi és társadalmi vonatkozású j"lentöségébt.>n állítolla be.
5. Fr. Proláz · Scotus diadt~la. Melo-lrAma. szttvalte: fr. Fláviusz.
6 P H. Jt~bbi ofm.: Si quis vesirum ... Énekelte a növendékek énekkart~.
Végül föliszlelendő P. Provinci~lis emelkedett szólásra. Buzdított, hogy amilyen szorgalommt:ll és lelkesedéssel llmulunk. később ugyanolyan lelkülettel dolgozzunk ma~ym lestvéreink lelki üdvösség-én. Ezzel ünnepeolyünk végetért.
21-ún. Ethika órúnkat P. Oswt~ld exminiszler larloltl:l meg. A tőle megszakott
maga!l szárny~:tllással beszélt az t>gyén ethikai viltigáról a modern élet viszonylata!ban. Mindegyikünk legszebb élményei és leggazd~:~gabb benyomásai közé könyvelte
e: ezt a klasszikus előadást.
24-én Itt volt Móricz Zsigmond. a hírneves író és megnézte klerikátunkat és
kápolnánkal, mely igen na~nszerú benyomást lett rá.
29-én. Megszaporodott a családunk. amennyiben P. Brunó sumélyében új
vikáriust kaptunk. lsten hozta s vezesse jó Atyánkat új állomása munkakörében.
December.
5·én. Volt a v!lltozalo!lstigokbttn gazdag Mikulás-esl.
8-án. Este érhezell hazt:l P. Magiszter Baittszt>nlislvánról, tthol igen nagy
sikerrel tBrlotle meg a nyolcnapos misszi, l.

