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Magaslaton. 

:\z élet útja heg)-en völg~-ön kígyózik keresztül. Mélyek, hosszúak 
a ,·ö)g~·ck. ~chéz a kapaszkodó a heg:yre s ol)·an rövid ideig lehet 
mm·adni a csúcson. .\z idö szekere rohan velünk. - MagJar Umbriánk
kaJ tíz éve fut szerelett Provinciánk ifjúságának stafétája. Ebben az 
t'\ lwn Isten keg)·l'lméhöl magaslatra is jutott, kezéhen tartva nem az 
ol~ mpiai fákl~·át. hanem a jubileumi sz;lmot. S most, mielött még az 
idüszeké1· lt.•gördiitcw c magaslatról s egy újabb útszakaszra állítana 
lwnnünket, egy kicsit köriilnézíink, szemlélödünk. Visszatekintünk a multra, 
aho1man jöttíink, dc előre is nézünk, ahová mennünk kell. 

Stafétafutók \'ag~·uuk. Csak meghatározott útszakaszon szerkesztjük 
lapunkat és át-át adjuk az utánunk jövő ifjabb nemzedéknek. Mi a 
juhilemni emelkedésben vettük át a Mag~ar l'mhria szerkesztését. Itt már 
köJm\·ií mlt. 1m•rt már ll'ikt.•sített bennUnket a közeli diadal. De milwn 
rlt'hé~ leh<'tcÚ az t.•lsöknek? .\ ki ugrás azonban jól sikerült nekik. Ember
l't>ll'tti Jwkilendülésíik átragadt a köwtkt.•zéjk•·•· s fol~·tatták az iramot. 
Közbcn-közheu mltak nehéz. útszakaszok, g)·cngébb futók is kerültek 
a stafétitba ... néha szél is fújt. \'ihar is volt, gát is került az útvonalra. 
J),. nem álltak meg. Ifa kl'llett. tudlak ök gátat is ugrani. S most, itt 
ntg~·unk a tízéws útjPizünél ~s boldog örönunel fogadjuk Pártfogóink 
~~·s .Jóakarói uk szcJ't.'IICst.•kín'tllalait. 1\ag~·ogó szcmmel olvassuk az <i Ifjúság' 
iith·özlií sorait: ( iratuJálunk a ~lag·~ ar Lmhriának, s szert'tettel pax:oljuk 
iiizl'sll'lkií. öröhiditm. magassúgokba lendül() ifjú szet·kcszW gárdáját! 
\ sok szl'hlmi•l :o;Zt.•hh dolgozat arról tanuskodik, hog~· Önök szerelett 
Tt·~ht•J't.•ink a lt.•gszl'hh. lt.•gjohh sí11púron haladnak s küzdcnek. munkúl
: ... odrwk a s7dJh, t.•mlwrihh. kl'iszlusihb jövő kialakulásán. Eg~· johlt 
jü\tÍ kürmnalai rajzolódnak ki lelki szemeink eWtt az erdél~·i FereJH't.'•" 
.\I'JIIZI'tlt•l... t'•~ a C~ik~o111J~ÓÍ \'irúgok juhiJeUilli SZÓZatÚnak oh·asÚSH 
ki'•zhl'll. \lil...or most ()lilii.. iirrllt'pPiru·k. mi is r{•szl kí\'ÚIIUIIk \l'Hni az 
:illnt·pll·shííl. .\ .\lag~ar l mhria iinllt'pt.• ni•kiiuk is iirmt.•p! K ... dws lapjuk 
...;zÍ\iilll...höz niílt. w•mt.·sak azi•rl. llll'rt ft.•n•nces szl'lll'llll't sugároz, nem
c~ak azi•rl, Irtert ré;.H•hlwn. mil...or mt'•g- a Fen•nces .\emzt.•di•k nem léte
Zl'lt. huuanli munkalúrsai is mllak. hanem főkép azért, mct·t fiatal 
rllat-(\111' ft:rt.•m·ps lt.•oló;.m~ok ~zt•J'kt.•szlik . Léll'klwn mindig olt ml
lullk a \fa!!~ éli' lmlu·ia ft.·~ziilií munkazajúlól hang-os miíhel~·élll'n, 
mi11di., ott ll'szíink ezutún is. ho~\' t.•riíirrkl't fl'lfokozza az e~,-ü,·étartozá!o; l" • • ....~ 

;wlala . 



2 Szerke&zlc5. 

Köszönjük a baráti jobbot. Jól esik tudni, hogy nem vagyunk 
eg~·edül, hanem sokan vag~·unk, eg_vütt vag~·unk, összetartozunk. így bát
rabbak leszünk. s könnwbh lesz a harc. 

· ~lost pt.•dig még n1iel6tt tovább tekintenénk a jövőbe, hálás köszö
nctünkt~f ft.•jezziik ki azok iránt, kik lehetövé tették a jubileumi szám 
kiállítását és lelkes soraikkal emelték annak nívóját. Itt főképen szereteU 
Provinciális .\t~·ánkról kívánunk megemlékezni, ki örömmel áldozott, hog~ 
nekünk fiainak örömet szert.>zhessen. Magisztt.>r At~·ánknak fáradhatatlan 
közrt•míiki'ttlését és a jó \'áci ~~·omdásztt.•sh·érek szívt.>s munkáját is 
nag~·on szépt•n köszönjük. Isten fizt.•sse mt.>g! Eg~· ben hálás köszönet mind
azoknak. kik a jubileumi szám megjelenése t.>lött, vag~· utána, elismeri), 
lt.•lkt•sítéi soraikkal fölkt•n•stek. 

í g~· most már nézlwtünk d őrt.> is. .\ «Mag~· ar bnhria ) szerkt.>sztését 
fenntartani. t't·jlt•sztt•ni kt•ll tm·áhhra is. ~lég-pt.>dig azért. mert fonto;~ 
t•szközt látunk bt.>nm• a cél elérésére. Mi a célunk? ~t.>küuk a XX. sz. 
fiatal ft•rt•nct•st•inek, most ahhan a döntö ütközetben, melv már foh·ik 
i•s addig a "ci,·itas diaboJi · liiiszik t•ril,whbnek. 1\ekiink kell kilépnÜnk 
~ a wz..·tést kt·tüukht• n~nnünk. ( m•m tiszlo;éghen. nt.>m kön~·ökölui akarunk. 
t•z nt•m kl-n.' t'l'l' t•mlt'k a m•mzt•délmek). lüisztust kell magunkhan1 

magunkon keresztül a kiizdí)térre állítanunk. ű jó Vezeti). () t•rös llarc~s. 
() a g~·üzt•dl'lnws \~t·zér~ Ha az a fiatalsá~ nem viszi diadalra a :.ci,·ita-, 
l )t•i -t. akkor miu· c:o~ak a h•nwtés marad hátra. a kert•sztén~· Európa 
ft•mt'lést•. Tt•nwtni pt•dig mi nt•m akamnk. Sírásók nem leszünk. Ez az 
ifjúság ntg~· g~·üz. mg~· ott pusztul a csatatén·n. 

l >t> \all-t' küzl' a :\ln!-f~·ar l mhri1tnak t•hhcz. \'an. mert JWVl'Ji 
lwnniink az összl'lartits szt•llt•mét. a kila1·tást. titplitlja lwnniink a han:i
.kt•dwt a Jll'hézségt•k l'llt•n mló kiizdl'lemrc és ~~·arapítja. i•lcsíti szellemi· 
fpg~n·n·inkl't. Eg~·szó,·al alkalmas í.•s sziikséges t•szköz t•g~· tiszta ,-jlá;.(-! 
u{•J.l•t kinlakítitsithoz. lwg~·l'kt•t mozg-ató hit nll'gszt••·zést:•ht•z, s t.>g~· johh. 
krisztusihh ,-ilitg mt•g-tt•J"t•mtí.•sí.•m•k akaritsához. 

EWn• h:'tt :\la!-f~·a•· l mlu·ia lstt•H szt•IIJ(' ,-ig~·ltzzon rád. Szt•Jlt 
Ft•n•Jlc .\t~ú11k úldítsa kist:•rjt•H utatloH. 

S:erl.·e.~: W. 



A tarzusi lelkivezér ... 

Ferences szemmel, ferences szívvel kereslek fel Damaszkusz. Nem 
külsöleg elhanyagolt házaidat, nem hangos bazáraidat keresem, most 
nem is a szeráfi Atya küldötte missziónárius-voértanuk kiontott vércsepp
jei csaltak falaid közé, hanem azt keresem, aki elmondhatta magáról: 
«Én az Úr Jézus jegyeit viselem testemen.)). Keresem, hogy megismerjem, 
keresem. hogy megismertessem, nem a Gamáliel-tanítványt, hanem a 
szelíd Mester követőjét; nem a bölcselő Pált, hanem a «nova creatura »

uak, az új ter·emtménynek normát, életszahál~·t adó aszkétikus mestert 
S mert a századok rengetegében céltalanul elbarangolnék, azért kísérőmül 
kérem Assisi nagy Szentjét; róluk készítem. mint vetiiletről Krisztus
követésém•k megvalósitását Eg~·iittjárom gondolatban Damianot, Damasz
kuszt, .\ssisit és Tarzust, és e kettős sínpáron jutok el a megdicsőült 
Krisztushoz, akihez ök vezetik el a lelkeket. · 

Mindkettöt a városok, hangos életéből, a dicsőséget helytelen úton 
kereső arénáról szólította ki az Úr a könn~·ek magán~·ába. Itt köves .\rábia 
kopársitgát lrttom, amott Deserto kietlen sívárságát. Itt hulloU a tiszta 
víz a lelkivezérek szh·ére, hog~· lemossa az ó-ember szemt~·ét, aki sarut 
levéve járul, mint Mózes a kőtáblák átvételére. 

A könny az első dramatizált törvén~· a szentpáli aszketikában. .\ 
könn~·, a víz, amel~· elénk állítja az ó-ember hitvánJságát, és alkalmas 
talajt készít az 'égi harmat befogadására. 

A szt•ntpáli s a szentferenci könn~·ek nagy belső munkának voltak 
kiverüdést•i és arról beszéltek. amiről a frissen n~·esett ven~·igék: meg
indult a llt'lsö élet titkos vérkt•ringést.•. Ezt fejezi ki a ~emzetek Apostola. 
amikor mások számára a maga ú tél t szív-köriilmetéléséröl szól; az lsten 
Szt•o-ém·kéJ.l'. amikor he•,wt-\·öl•,,·et J. án a siratj. a a ,·alóban csak könnYel-o •. 1". o. .J 

mííség, de szeméhen nag~·uak tíínö \·étkeit. 
E harmatos két virág tetszett az Cl'llak s megtanította öket örven

deni a fájtlalomhan. kt•resni a szenvedést. az áldozatot, elszakadnii, el
,·álni, felszabadulni, «me rt nem a szolgálónak vagyunk a fiai, hanem a 
szabad asszon~·nak, me l~· szabadsággal Krisztus szahaditott meg minket. >>l) 
,, :f:s ami eWhb tt•rhemre mlt - mondja Assisi Szent Ferenc - az késöbb 
lelkenml'k. szÍ\'emnek örömére szolgítlt. ·2) A visszamnultság e napjaiban 
t'olograt'últúk szíviinkhc lüisztus arcút, mel~·et a könn~·ek fürdöjében 
h h tak el() s a ,·ér érzékt·n~·. lemezén át másolták a tettek karton jára. 

Kr·isztns k<h·etése híínhánatot. önmt.•gtagadást és szeretefhöl fakadó 
/ddozutot kh·ún. Eddig tart, szentj .. iukht•n a ct•ntripetális ll'lkimüködés: 
ho;.r~· t•;.r{•:-;z lt•lkiilt>liik dííttiink úlljun. l{tlnunk kl•ll azt a mú~ik t•ríít. md.'· 
ol~ hcn•:-; kl·n~SZl'I'Üsi•ggt•l iízi Szt>lll Púlt és Szt•nl Ft•rt•nt'l'l. hog~· az 
elsií ünft>lt•dten kt~mszeriil mondani: . 1\l'isztus szt•I·etete sih·get bennün
ket. • :1) Szt•nt Fen·~•c pedig panaszosan kt•st•r·t•g: c Hog~·an nem lelu•t 
szeretni a !izer·etetel. · 

P. Gemdli a szentft.•r·enci SZl'l't•lt>lt•t a tevőlegességben látja. Ez a 
tC\·iílt•gpssi•g az lstenfia emlwrségér·t• irán~·ul. az Eg~·h{tz öszinte fiúi 

l1 lial. ll. :~1. 
:! 1 :-;,,.111 F .. t~"llt' .\1\ :í nk ,·égn·H.J,.J,.t ... 
a, ll. 1\.or. \'. "'· 



2 Szerkeazt6. 

Köszönjük a baráti jobbot. Jól esik tudni, hogy nem vagyunk 
egJedül, hanem sokan vag~·unk, eg_vütt vag~·unk, összetartozunk. Igy bát
rabbak leszünk. s könnwbb lesz a harc. 

· Most pedig még n'íielőtt tovább tekintenénk a jövőbe, hálás köszö
neliinket ft>jczziik ki azok iránt, kik lehetövé tették a jubileumi szám 
kiállítását és lelkes soraikkal emelték annak nívóját. Itt főképen szereteU 
Provinciális :\t~·ánkról kh,ánunk megemlékezni, ki örömmel áldozott, hog~· 
nekünk fiainak örömet szerezhessen. Magiszter At~·ánknak fáradhalatlau 
közrt>müködését és a jó váci l\~·omditsztt•sh·érek szíves munkáját is 
nag~·on szépt•n köszönjük. Isten fizt•sse meg! Eg~· ben hálás köszönet mind
azoknak. kik a jubileumi szám megjelenése elött, vah~- utána, elismerő, 
lelkesít(; soraikkal fölkt•restek. 

tg~- most már· nézhetünk d üre is. :\ «Mag~· ar r mhria ~> szerkesztését 
ft'nntartaui. fejlt•szll•ni kell tm·ithhra is. l\légpt>dig azért, mt'rl fonto.l 
eszközt látunk bennt• a cél t•lérésérc. Mi a célunk? ~ekünk a XX. sz. 
fiata! ferenceseinek, most ahhan a döntő ütközetben, melv már foh·ik 
és addig a ,, civitas diaboJi · littsz ik t•rösebbnek. l\ekiink kell kilépnÜnk 
s a vezetést keziinkht• ,-ennünk, 1 m•m tisztségben. nem kön:'·ökölni akarunk. 
t• z ru.•m kt·n~·ere t'llllt'k a m•mzt•dt>'knl'k). 1\.xisztust kl' ll magunkban1 

magunkon kt~resztiil a kiizdütérrc állítanunk. O jó Vezeti), ü t•r·ös llarc:.>s, 
ü a g~·özl'dl'lmes Yl'zér·! Ha az a fiatalsitg nem ,·iszi diadalm a '·civita., 
l>ei ~>-t, akkor miu· csak a ll•nwtt>s marad hátra. a keresztén~· Eur·ópa 
tenwtése. 'fl'nwtni pt•dig mi m•m akarunk. ~írásók nem leszünk. Ez az 
ifjúság mg~· g_,·iiz. mg~· ott pusztul a csatatén•n. 

l >t• nm-t• köze a :\lag~· ar· t ·miH'i:ínak · l'lthez. lan. mert m•vdi 
lwnniink az összl'tar·t:ls szt•llt•uu~t. a kitart1i.st. titpl:ílja bt•rmiink a harci
kt.•dwt a rlt'hézségt.•k ellt.•n ,-aló kiizdt'lt•mre és ~~·ampítja. élesíti szellemi· 
feg~·wn•inkt•t. Eg~·szóml alkalmas i•s sziikséges t•szköz eg~· tiszta , .. ilág=t 
uézet kialakitás:lhoz. lll'g~·ekt•l mozgató hit mt•gszt•rzést•lll'z. s eg~- johh. 
krisztusihh \'Íl;\g nwgten•mlt•st•rlt.'k ukan\sához. 

Elüre hát :\lag~·ar l·mhria lslt•n szt•me ,·ig~·ázzou rád. Szt•nt 
Ft•renc .\t~·imk áldása kist!rjeu utadon. 



A tarzusi lelkivezér ... 

Ferences szemmeL ferences szívvel ket·eslek fel Damaszkusz. Nem 
kül8öleg elhanyagolt házaidat, nem hangos hazáraidat keresem, most 
nem is a szeráfi Atya küldötte missziónárius-vértanuk kiontott vércsepp
jei csaltak falaid közé, hanem azt keresem, aki elmondhatta magáról: 
«Én az Ür Jézus jegyeit viselem testemen.». Keresem, hogy megismerjem, 
keresem. hog~· megismertessem, nem a Gamáliel-tanítványt, hanem a 
szt>líd Mcster követőjét; nem a bölcselő Pált, hanem a <mova creatura >>

uak. az új teJ't•mbuénvnek normát, életszabályt adó aszkétikus mcstert 
S merl a ~zázadok rengetegéhen céltalanul elha.rangolnék, azért kísérőmül 
kérem Assisi nagy Szentjét; róluk készítem. mint vetületről Krisztus
kövt•lésém•k megvalósítását. Eg~·üttjárom gondolatban Damianot, Damasz
kuszt. .\ssisit és Tarzust, és e kettős sínpáron jutok el a megdicsőült 
1\.risztushoz, akihez ök vezetik el a lelkeket. · 

.Mindkcttöt a városok, ha•~gos életéből, a dicsőséget helytelen úton 
kt•resii aréná1·ól szólította ki az Cr a könn~·ek magán~·ába. Itt köves .\rábia 
kupársít~át líttom. amott Deserto kietlen sh·árságát. Itt hullott a iiszta 
,·íz a lelkivezérek szh·ére. hog~· lemossa az ó-ember szenn~·ét, aki sarut 
)e,·éve járuL mint :\lózes a kök1.hlák átvételére. 

:\ kö1111~· az c.•lsi) dramatizált törvén~· a szentpáli aszketikában. .\ 
könn~·. a \'Íz. amel~· elénk állítja az ó-ember hih·án~·ságát, és alkalmas 
talajt készít az oé gi harmat befogadására. 

:\ szt•ntpáli s a szentferenci künn~·ek nagy belső munkának voltak 
kivc.•rc')tJl.st•i i•s arról lwszéltek. amiről a frissen n~·esett ven~·igék: meg
indult a lwlsi) élc.•t titkos vérk.Pringése. Ezt fejezi ki a ~emzetek Apostola, 
amikor mások szíunát·a a maga átélt szh·-köl'iilmetéléséröl szól; az Isten 
~zt'•rém·ki·J· t.•. amikor lH."''·et-,·öl:.rwt J. ána sit·atj' a a valóban csak könnwl-c- • ~- ,__., .J 

miíség. de szt•méhen na~.mak tünö ,·étkeit. 
E harmatos ki>t vidtg tetszett az í'l'llak s megtanította öket örveu

rleni a fájdalomhan. kc•n•sni a szt.•nvedést. az áldozatot, elszakadllii, el
,·álni. fels~abadulni, (~ mert nem a szolgálónak vagyunk a fiai, hanem a 
szahad asszom·nak. meh· szabadsággal Krisztus szahaditott meg minket.» 1) 

, l~s ami elühh h•l'lu•mr~· mlt - mondja .\ssisi Szc.•nt Ferenc - az késöbb 
Iclkc.•m•wk. szín•m11l'k örömén• szolgúlt. !?) .\ visszavonultság e napjaiban 
t'otogTa fúltúk sz h iiukhe 1\. riszt us arcát, nwl~·et a könn~·ek fürdöjében 
hh·tak elü s a ,-(·r érzékc.·m·. lemezén át másolták a tettek karton jára. 

K riszt us kc'hetÍ'sl' hiinl;{matnt, önnwgtagadást és szerctetböl fakadó 
últlozatot ki\ ún. Eddig tart. szentjl'inklwn. a ct•ntripetális ll'lkimüködés; 
Itu:-:' t'l!t'•sz lt•ll-.iill'tiik t'liíttiiuk úlljon. Jútnunk kt•ll azt a m;'tsik t.•riit. md~ 
oh ' he\t's kt'•m szt•rlist'···~t·l íízi ~zt•ul Púl t t•s ~zt•nt Fl'l'l'lll'l't. hog~- az 
c.•l~ü ünfpJt•t.ltl'l; ki•m:-;z~·t·iil lllOIHiani: lüisztus szt.•t·etete siir~et bennün
ket. a; ~ze.· nt Ft•rt•;•e pc.•Jig pmwszosan kl'sl'l'eg: c Hog~· an nem lelu•t 
szen•tni a ~zpn•lelt.•t. · 

P. ( ;enwlli a szt.•ntft•t·c.•nci szt'l't'tt'tl't a tevölegességbt.>n látja. Ez a 
tc,·iilt•gt•ssi•g az lslt'llfia emlwrsi•gt'l'l' irán~·ul. az Eg~·ház őszinte fiúi 

J, lial. ll. :h. 
:! , :'1"111 Fr•t'"lll' .\t~ :'mk ,·úgn•tul•·l•·lr•. 
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4 Fr. Lipót 

hódolatában n~·ilvánul meg, és sok más közölt a felebarát gyöngéd és 
.eleménws felkarolásában vetődik elénk .. 1) E szeretet Szent Pál aszkéti
~njimak~ teagel~·e, amiKént Assisi Istenkoldusáé. Fe~zítő ereje oly nagy, 
nog~· nem képes e8.'·ik sem magában tnrtogatni. Atalakul tehát centri:. 
, ug al is erővé a felhauuozott sze re let, miA.or felszólítja testvé1·eit: «Kérlek 
,e.1át titeket, legyetek követőim, nut>.ént én Krisztusé. »5) Ekként gyüjtötte 
maga köré elso testvéreit az :\ssis1 Pátriárka, s magát a pusztában élö 
fekete t~·úkhol. has:mlította. A szt•t·etet hőse Szent Pál így kiált fel: 
. Fiacskáim, kiket fájdalommal szíilök újra, míg Krisztus kialakul benne
lek. li) .\z lsten koldusa megfeledkezik magáról, hogy a mások javát 
szolgálja: korán reggel szölőt eszik testvérével, hogy annak egészsége 
a szég~·en miatt meg ne károsodjék. A szeretet dalnoka pedig _ezt mond
hutla: ":\ g~·öngének g~·öngc lettem, hog~· a g~·öngéket megnyerjem, min
denkilll'k mindene lettem, hogy mindcnkit üdvözítsck. >7) 

De lássuk minő feg)·vereket adnak a szcnt lelkivezérek követőik 
kezébe? Halljuk Szent l,ált: ,.Oltsétt•k fel az Isten fegy,·erzetPt, úg~· 
álljatok tehát, hogy derekatokat felön~zzétek igazsággal s rajtatok legyeu 
az igazság vértje. Lábatok sarúja lt·g~·en a Jl'lkészültség, a béke l'\'an
géliumának hirdetője. ~lindezekhez veg~·étek a hit pajzsát, amell~·el kiolt
JÚtok a gonosznak nlinden tüzt•s n~·ílát. Azonkívül leb'1·étek fel az üd
\"iisség sisakjál b; a lélek kardjút (_vag~· is az lsten igéjét'> .s) 

:\ leghatásosabb tanítás itt is a jó példa, amellyel maguk szolgálnak, 
akár mint a hit bajnokai, akár mint a béke apostolai, vagy mint az igazság 
fúkl~·a,-i,·ői. Szcnt Pál hite m•m hátrál meg az 'Evangélium hirdetésétől, 
hahá1· a mézesszan"t ellt•nfelek üt felülmúlni látszanak: "\cm szég~·enlem 
ug~ a nis az Evangéliumot, me rt az Istennek ereje az, mindenkinek a :c 
iid,·iis~égél'e, aki hisz Y) 

Lelki t·g~t·nsúl~-t biztosító kormányosként szert'J>el a héke szent
jcinkhen. s azt _óhajtják. hogy núndenkiben leg~·l'n meg, mint a lelki 
c.öhaladás pótolhatatlan eszköze. Kezdetben pal'adoxonként hangzik, hog)" 
az, kit a szer·l•let siirget, Azsiától Hispániáig nlindenkit az lwangélium 
g~ íimük:-;cilwn akai' l'é.szesítcni, mg~- az, aki a szaracénok nwgtérítésén 
1 úradozii... hékét t:• hez. t:•s mindenkinck d~ékét és minden jót kh·án! 

.\ uag~- lelki fc.·g~·t·lmt•zés mestel'ci az igazsitg alapjún jiu·tak el, 
;unikor az emht•J·túrsaknuk kijál'ó tiszlt•letct nwgadtúk. Enw igazságnak 
ruegl'ddiilt•g tal'lottúk szem elült a másik tén)·t. hog~- maga az cg~·éu i~ 
~arltnik megadni a testnek, ami méltán~·os és a ll•leknek is. ami ellnl•k 
1o~u:o;. Taliul elcsodúlkona olntst.úk a ·.szt•l'itfi Tauíh·úm· élt>lt•m•k olntsói . 
. ~~~,'!.!"' H ma~út t'~o11tra t"•s ht"11-re hiíjtülii ~zcnl mit~hi111 ..-:~l'li t•l a kitpialaura 
;·,:-;~~ ... :~Pn·glt>ll fp:-;1\(•n•k t-;all~argató c.•:o;zküzl'il. d~·· ug_,~~nesak llll'!·dt·pC'llcu 
uhashatjúk ell•k a Timóteushoz írt lt•\t•lhcn t•mc sol'okat: _\l' ig)·i.l 
lm-úhhra is ,-ize t. hanem élj' c.,,. kis hor ral. •rvomrod s "' akol'i •r,:cncrél-e. . e. • ~. eJ o 

·l} Fraru·i,k:luilrlllrs :!o. o. 
;,1 l. 1\or. l\". sfL 
1 i • ( i a l. l\". 1 ~·· 
1 1 l. Kor·. 1\.: ~c~-2.'1· 
1\, Ef. Yl. r'r--rl:l. 
~1 ; Húru. I. I'i. 
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kedésed miatt. » 10) E bölcs intézkedésekből látjuk, hogy nem exaltált 
lelki révedezök voltak szentjeink, hanem számolva Isten akaratával, és 
fontolóra véve az emberi képességeket fektették le biztos kézzel a tökéle
tesség útjelzöit anélkül, hogy túlsúlyt helyeztek volna a nyomukban 
haladók vállaira. Ahol bizonytalan imbolygással hányja-veti a ·tévtanítók 
erkölcstanának sajkáját a tévely hulláma, ott biztosan halad Szent Pá) 
és Szent Ferenc hajója, mert miként Noét, úgy öket is maga az úr szólí
totta fel, hogy építsenek a menekülni vá~zyók számára bárkát. 

Hogy Isten küldötteiként szóltak, bizonyítja egyrészt az energikus 
hang, mellyel tanításukat követőik elé adják. másrészt az alázatos be
vallása g~·öngeségüknek, mellyel méltatlan mivoltukat hirdetik. «úgy te
kintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait» 
-· mondja Szent Pál.11) Assisi Szentje pedig így: «<sten szent Föls~e
jelentl'tte ki énnekem, hogy az evan~éliumi tanácsokat kövessem.» 12) Ez 
nem akadál,vozza meg öket. abban. hogv magukat haszontalan szolgáknak 
ítéol_j~k. Az energikus Pál ajkáról valók e szavak: «Azért jött ·)ézus 
Krisztus e világba, hogy üdvözítse a bűnösöket. Ezek között én vagyok 
az elsib 1:3) Sze nt Fl' ren c ped~ könn~·ek közölt v.all_ja be, ho~· ha a 
legn~·omorultahh gonosztevő kapott volna ann~·i keg)·elmet, mint ö. az 
szent lenne. míg ö megmaradt bűnösnek. 

Az említett alázat újahb megfontolásra késztet. Nem maguktól jutnak 
el a lelkek a tökéletességre. ham•m Isten ke~~·elmének segítségéveL Szent 
Pál fennen hirdeti: «De az Isten keg~·elméhöl vag~·ok az, ami va~ok, 
és az ö keg-Hime nem volt bennem t'redménYtelen. sőt valamennyiöknéJ 
töhhet munÜikodtam. nem ugvan én, hanem Isten ke~Yelme énvelem.»U) 
E keg,velmek eln~·eréséért imádkozott alázattal Szent Ferenc, s esedezésé
hen egész lén~·e imává alakult. 

:\ keg~·elemhe vetett bizalom tette öket a krisztusi élet oly tanulságos 
,·ezérpéldán~·aivá. hog,v a keresztén~- élet-tökéletesség arénájában futók 
szohrát róluk mintázzák a századok. Tanításuk után lehetne megmintáznr 
u fölelet múrcsak lábuk heg~·ével érintő. mennwi pálmát áhitozó keresz-' 
tén~·eket. akik fáradtsággal; de mégis vígan futnak. Isten ke~·elmének 
édes tudatában bízva közelednek a cél felé. «Nem mintha már kezemben 
tartanám. vagy már tökéletes lennék. de törekszem rá. ho~· magamhoz 
ragadjam. mert Krisztus is magához ragadott engem. »15) Akiben e 
bizakodás az Isten kegyebnében hián~·zik. nem jut révbe, tanítják lelki
,·ezért•ink: «Aki egyszer kezét már az eke szarvára tette ~s visszatekint. 
•·em alkalmas az Isten országára., - mondja az Evangélium nyomán 
ll't!nl{tjúhan SZt•nt fprenc.tG) 

lllen fur·csának talúlnók. ha az. aki ft'!{HI'rt ad katonáinak krzéhe. 
l'e!övezi követiiit. harcosainak vértet. sarut. ·paj7s'lt ad. étlen bocsájtaná 

101 l. Tim. V. :l:l. 
ll, l. Kor. IV. 1-:1. 

12 1 Yt'•p-remll'lnt. 
13) l. Tim. l. ,:;. 
14; l. Kor. XV. 10. 

151 Fill. III. '?.. 
Iti 1 Szt•nl F .. r .. nr rt>gnlitja. Il. fo•j. 9· old. 
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úket a harcba. hog~· jól felfe~·n~rkezve az étlenség és a szomjúság 
törje nwg öket. .\em. a tarzusi Vezér sokkal bölcsebben gondolkozott, 
semhog~· t'Zl tette volna! :\ fehér asztalhoz vezeti a küzdelembe indulókat, 
s az istt'Hi Hadwzér ne,·ében Yendégeli nwg követőit, mert az úrtól \'ette 
e sza,·akat: "leg~· étek és e~· étek, ez az én testean, s ez a kehel~· az üj
szö,·etség az én véremben. 'l i) T 0\'Ítbb meg)' az isteni V endégiától szeretö 
Púl: me~mondja. hog~· an vt'h~·ék e szent eledelt, hogy mindenki mcg
t.•t·í)södi•slwz jusson: Tt.•hát \'izs~álja nwg magát az ember és úgy eg~·ékl 
ehhöl a kl'n~·ét·böl. és ig~· ék ehhöl a kehl'l~·böl. '18) ~emde ez a mindenkor 
e rút n~·uj tó t•l('(h•l. .\kit az assisii Sze nt is ol~· áhitattal vt.•sz magához. s 
,-.:·~renddt'fi•höl wtt sza,·aival kifejezi óhaját, hog~· fel~zentelt pap lakjéN 
\eit•. hog~· az () kt.•zt·höl n•hesse a hátrak Ken~·ea"ét. Ez a táplálék, amel~·töl 
megt.•t·ösöd,·e rohamra indulnak a kr·isztus-köH'tilk, ez az áldozat. llmel~·ben 
cu~t.·sztt.•lést n~·njtanak lsft•nnek, t.•z a tökélt•tcsség köteléke, nwl)· mind
auu~·iunka! eg~·esít a Fejjd, s lt•sz az t•gész embel'iség t.•gy Krisztussal 
az Istennt.•k méltó dicsérett.•t n~·njtva. amint t.'g)· áldozatol képez a nagy 
szcnt Ostnt a kis szt.•nt Osh·ákkal! ... 

. \ris~totdPsz is tanított. Szokratcsz is alapított iskolát, Plátonnak 
is voltak kö,·etiii. de ök m•m tudtak ol~· közel jutni hozzánk, mint a 
tarwsi sútorkt>szítö. ,·ag~· az assisii posztókereskt.•dö fia. Miért nem hag)ták 
í)ket a fl'lt.•di•s homál~·áhan. ,·ag~· ho~~·an tudhí.k magukhoz és kemén~· 
úldozalot kö,etdü életnormáikhoz édt.•sgt•tni köH'Wikct? Eg~· a felelet: a 
Szentlélt.•kisll•n hölcseségt.• szólt általuk és miiködött tanítván~·aikban. A 
IIIC!-{'·ilágító Léh•k. az Euchariszti;ához n~zeté) Lélek. a szeuteket ncwW 
Ll<ek H'Zl'lfto üktot. 't•kik jutott osztáiHésziil ft.'ln,·itni az életszentség 
!eJ.Jl'Csétl'lt kün~·,·ét. Szt.•nt Pál íg~· szóf' hín•ihez: ·,,Hog~· fel tudjátok 
fogni az összes szt.•ntekkt•l t.·g~·iitt. mi a szélt.•sség és a hosszúság. a 
magasság és a mél~·.ség. és megisnwrlu.•ssétek Krisztusnak szt.•a·etetét is. 
me!~· mt.•ghalallja a megismt.•rést, s heteljetek az Istennek egész teljes
si•gé,el. l!l) 

Ezcrkilt•Jicszáz é,· nut~aslatáa·ól nézek ,·issza a damaszkuszi lakra. 
s hétszilz é,· tú,·latáhól fordítom keg~·l'ietes tt.•kintt.•tl'lll a tiizes ,·assal g~·ó
g~ ított szeráfi Szt•mhajosra: alázattal rchegek hcí.lát az Crnak, hog)· 
iÍitaluk tette látóvá a ,·ilágot. Ahitattal oh;asom életük történetét s benne 
a sok szem·edé~t és hetl•gséget; nu•ghatódottan moaulok köszönetet az 
i•guek, hogy élt.•lszabitl~·aik ré,·én vezet tökéletességre a Szt.•ntlélek! 

li • l. 1\.or. \1. '!~. 
ll'\ • l. h.or. \l. :!/o(. 

t:• Et. lll. •·'i--·•u. 
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Az egyediség elve a ferences bölcseletben. 

Amióta XIII. Leó pápa Szent Tamást választotta a keresztény tudo~ 
mányok égi pártfogójává, a ferem~esiskola, mint az ágostonos hagyomá
n~ok müvelése folytán Szent Tamástól sok kérdésben elhajló tanítás 
·képviselője, a csatát vesztett fél harcképtelenségében látszik feltíínn,i, 
mely már csak a történelem lapiain érdemel megemlékezést. Pedig nem 
egészen így áll a dolog. Szent Tamás elismerése, mellyel ö biztosan el
irán~·ító és követendő tekintély lett a kercszténv gondolkodásban, a~rt 
türtént, nlf'rt a vililg egész mE>gértéséhen a szaktudomán~·i és f.ilozófiai; 
rPszletkutatásokkal meg nem e"légedö emberi elme feltartóztathatatlanul 
előtörö vágyakozása a szintézis, az eg~·ségesítés után nála elégül ki a 
legtökéletesehh fokhan. Ez azonban még e~·általán nem jelenti, hogy 
ezzel az igazság felkutatásának a katolikum keretein belül fekvő többi 
Íltjai eg,·sz<>rsmindenkorra l<'zárultak. Ha az Eg~·ház ilnn tilalmat 
állítana fel, az ellentétek által adódó fejlődés lehetősége előtt csapná be 
az ajtót s nem eg~· tomizmussal megmag·varázhatatlan kérdés megoldását 
fojtaná csírájáha. Szent Tamás kitiintetése az () tanítását a töhhi rend
szer fölé emelte s mintegy uralkodóvá tette. de nem tiltott el más iránv 
kö\'etésétöl s kiváltképpen nem tiltott el az á~ostonos hag~·ománvok ápolá
sától, ri1eh·ek magának az .\ng,·ali Tanítónak is részben neveli>i és mes
terei volt~k. Altaláhan a nag~~· skolasztikusok közölt egvet sem találunk. 
aki az ágostonos-ferences eszmék teljes meHözésével g-ondolkodott volna.l) 
"\em szahad tehát c hadállilsokat feladnunk mindaddi~. amíg reményt 
n~·ujtanak arra. hog~· a lét le~mél~'ehh titkainak fejtegetésében egy lépés
sei is továhh segítenek. 

Ezen az alapon áll a fer<'ncesiskola legÍI.iabhan szép lendiilettel meg
indult munkássága. meh·röl R. Jansen S. J. Í!!~' ír: ,; Xapjainkban a 
tomizmus virág-zása mellett na~· jt>lentöséget képvisel a ferencesiskola 
kutatása és tudománvos tevékenvsé~<'. Sainos. még eddig- csodálatraméltó. 
igen kiváló tudósok előtt is ismeretlen. kézirathan levő kincseket nem érté
kesítettek. A ferences gondolkodók valóságérzékükkeL a tapasztalati elemek 
ápolásával, a matematika megbecsülésével, kritikai heállítottságukkal, az 
nktívizmus hangsÍllvo7.ltsával. a s1ahadakarat önme'.l'határozásának kieme
lésével arra hivatottak. hogy eJtiintessék más iskolák e~·oldalúságait s 
az úiahbkeletü iránvok helves elveinek felkarolásával elősegítsék a sko
lasztika és a nem-skolasztika köz ti ü r áthidalását. >>2) 

fme. a ferencesiskola hivatása! Szóban forgó kérdésünk, a·z egyedi
ség elvének problémája igazolni fogja e hivatás betöltését s egyben rá
mutat a fer<'nct>s gondolkodltS nwtafizikai és ismerett'lméleti állásfogla
lásának értékére. 

Rövidre fogva a szert<'ágazó n}('IJékkérdéseket. témánk lényege ez: 
ho)lynn lesz az e~·t>tern<'~ fogalom e~.?wdivé? Példának okáért az ~<ember>> 
fo~alom, hogyan tagozódik ol~ különféleképpen az egyedekben? Mert 
n~·ilvánvaló, hogy az e;n.·es egyedek lén~·eges különbséggt-1 vannak egy
mástól elhatárolva. Kovács István és Molnár József lényegesen különbözö 

1) Wi~~l'n~dtaft und Weisheit. rg3'a, l S. 3. 
2j Stimmen der Zeit. 1926. III. S. 265. 
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eg~·éniségt>k hordozói. Mi tehát az egyediség alapja? Más szóval: mi 
az a valóság. mely az egyetemes fogalomhoz hozzájárulva egyedi dolgot 
eredménwz? 

Err:e a k~rdésre először Aristotelt>s adott feleletet. Platonnál hiába 
kutatunk e probléma megoldása után, nrert nála az önmagában fönnálló·. 
érzékfeletti lén~·egt>k, az eg)·etemességek (mint ö mondja: az ideák) a 
fol~·tonosau változó világban sohasem vesznek részt. Azért ez a világ csak 
án•~·~kvilág az ideavilággal szt>mben s igazi értelemben vett léttel sem 
rendelkt>zik. Il~·t'n valóságszemlélt>t mellett az érzéki létezök realitását 
n~·omatékozó eg~·t>diség eh·e számba sem jöhet. Aristoteles ellenben az 
eg~·etemességt>t már magába a dologba hel)·ezi s íg~· reálisabb álláspontra 
hel~·ezkedn• föltt>tt kér·désünkre adhat ft>leletet. Szt•r·intc az eg~·edi ,·aló
ságoktól függetlenített t'g~·t>tenll'sség. me l~- más szóval 'a dolog immaJH.'II=' 
formája. az an~·ag hozzitjárulásáml lesz t>g~·edi létezővé. Aristotelesuél 
tehát az eg~·ediség eh·e az an)<agi. s ezt ö íg)· foglalja sza\·akha: az eg~·
s~guek az idt>a 1 az t·g~·t·temes.o;~g-). a hntitrozatlan sokfélt.•ségnek a IIHltéJ·ia 
az eln•.3) Gond:Jiati rokousitgha hozható ezzt•l a nwgoldással BO{'tiu:' 
ft•lfogása. aki a járulékhall jelöli meg az t·~·t.>diség alapjitt E szeriut 
a koukrét eg~·t>di mlóságokat a kiilönféle jámlékok határolják el eg~·
má8tól.-t) 

tg~ állt az eg~·t•diség problémája. amikor a XIII. század első ft>léhel! 
a fereuces bölcsdet hontogatni kezdte szám~·ait. Itt elsüsorhan Halt•si 
Sáudorról szóluuk. () úg~·is miut az etl'~·másutáJtisitg eg~·ik kezdöjt•. úg~·il' 
miut iráu~·mutató. de a kér·dést n~gén·éu)·t>sen el m•m dönt~; úttörő. elsi)
nt>k t'nalítt•mlü n fpn•nct•s hiilc!Ot'Wk közlitt. 

A I>octor hrefragahilis az aug)·alok személ,,·iségéröl tár·g)·alva vissza
uta!-lítja .\r-istotelt•s és Bot•tius t'g)·t•disé~érül szóló tanát. Ami a matér·iát 
illeti ug~·anis. t•z IH'm lt•IH't rwís é,., más az ang)·alokhan. mint ahog)· 
aran)·. \·ag)· eziisthi;J késziih g)·íí•·ííriil heszélhetiiuk. Az elhatárolás el w 
ezért nem lehet a matéria. Hasonló az eset a járuléknál, mert senuuiképpt•u 
sem leht>t lllt'gt•ngt•dni. hog)· a tilkéiPh's ang~·ali természet. idöre. hazára 
és más effélt• járulékokra •·ászorulJ)) .\ jitmlékok az embt'J"IIél st•m eg)·t·
díti) ein-k. pusztim az e#I~·t•dt•k fl'lfo#lhatóságimak jelei.li) Tm·ábhil a 
matéria te~tisége alapján osztható: dt• a ft•losztás máshonnan jt>n. nl$ ut 
az oszthatótól, tehát az an)·ag uem ll'lu•t a ft.•losztás princípiuma. Azon
kh·ül. ha az aH)·aghaH testi!olé~·l'l' alap_jiut részrt'O.o;zhts \'811, a felosztit~ 
a forma alapjim le~z. mivt>l a tt•stisé~ már forma az aH)·a~haH. De abhau 
az esdlll'll. ha csak a matt'•ria ml11a a sokaság alapja. ,·i•gt•n•dmi>u)-ht•n 
mindPu "!-!.' lt·lllll' a fon11a sZt'riut. lllt'rt mi~liíu :tz t'l-!~·st~~llek a l"oJ'IIIa. 
a ~oka~ú~uak a matéria a lelkt•. a matt'•ria illtal lt'•h·t'hozott sokasú~hau 

3; lPI.l•J'W,"J!-lJPn·r: Dic· patristisdw und s•·kolastisdw Philosophi... B•·•·lin. 1 !P~ 
s. 433. . 

4' H. :'\IPSSIII'r: l>as lmli,iduationsprinlip in skolastisclu•r ~chau. \\'issPnsehafl unol 
w .. ish .. it. 193'•· l. s. 9· 

5_1 Sununa ThPolo~til·a. ll. num. 109. at.l 2. p. 1 H. 
6 l I. num. :t~ i. sub HPSJ>IllldPo. p. 5oo: ~una IPs .. t Cin•ro suis singularibus pro· 

prida_tilms et accid .. ntibus singulan·-; Pl num••ro plurPs l"U!CIIIJseunlur .. 
• .> Il. num. 5'•· p. 135a. 
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a forma is érvénye~ítené a maga eg~·ségesítö erejét s így mindent eggyé 
alakítana. aminek a létezök sokfélesége határozottan ellentmond. lnneQo 
kö,etkezik, hogy nemcsak a matéria, hanem a forma is okozója a dolgok 
sokaságának. 7) 
· Az angyalokra, az isteni személyekre, s az emberre vonatkozólag 
úg,' állapítja meg az egyediesítés okát, amint azt Szentviktori Richárd 
"l!e Trinítate » cím ü könyvében lefektette. Személy a személytől vagy 
mmü~ég. mgy származás, vagy mindkettö révén különbözik. A minöség. 
akkor ad különbözöséget, mikor az eredet egy és ugyanaz s az egyedeknek 
mégis saját szubszlanciájuk van. A sok szubsztancia ugyanis megmagya
rázhatatlan különféleséget teremtő minöség, vagyis forma nélkül. Amikor 
Lt•híll a létezök származás szerint nem különböznek egymástól, mint pl. 
az angJalok, akik ugyanazon módon Isten teremtése útján veszik kez
dctiiket, az eg~·ediség szempontjából a minőség a mérvadó. Származással 
az isteni személyek között jön létre különbség s ·ez nem is ellenkezik 
lstt•n lén~·egével. Származás és minöség szerint különülnek el egymástól 
azok a létezők, mel~·eknek egyedi és saját szubsztanciájuk van s a mellett 
kiilünf'éle származásúak is. Ez az. eset áll az emberre.S) Mivcl a Ill!~nöség. 
\·ag~· maga a forma, vagy legalább 'is a formától ered s a származás a 
matériát képviseli, az emberben a llljlféria és a forma lesz az egyedie
silés tén~·ezöje. 

Mindcmwk okát a matéria-formatanban kell keresnünk. Abban meg
t•g~ezik bölcselönk .\ristotelessel, hog~· a természetben minden lényt anyag
hól és formából összetettnek tart. A matéria-tanban azonban tőle eltéröen 
Szt•nt Agoston vezetésével azt vallja, hogy az anyag nem puszta elvont 
ér·telemben vett határozatlanság, lehetőség, hanem magában véve is való
ságos létiség, bár léttartalmi csekélysége miatt utolsó a létezök sorában, 
azért csak létező, mely a forma befogadása utáni vágyat hordozza maga
han.9) Ezen az alapon már most módjában áll az egyediség problémájának 
nwgoldását más irányba terelni. Ha ug~·anis a matéria nem puszta képes
ség. hanem a tétiség valamel~·es fokán áll, nincs szükség arra, hogy az 
t'g~·cdit•sítést külsö tén~·ezökkel oldja meg, mert az anyag nem gátolja 
az cg~·cd ért~kt•sehh létének kialakulását. .\zaz: kezére jár az egyediségnek' 
" s:ub.•dancitin beliili megoldáfa s e:ért mondja, hogy a konkrét értelem
heu t•elt maléritiból és formából l~eletke:ik a testek egyedisége.lO) Ezzel.. 
ha nt'm is adott végleges megoldást. a kérdés eldöntéséhez mindenesetre 
hozzí•járult, mert a megoldáshoz mellözhetetlenül szükséges kiinduló pontot 
luw,·ott hátra utódainak. Most Scolusra gondolunk uuvan, akinek taní-

~. OJ 
túsúhan ol~· szt•rt•ucsést'll megtermékl'll~·iilt Halesi Sándor gondolata. de 
lllt'" t•líízillt•u Szt•nt Bona\'t'lltúrára kell kitér11iink, mert ö sem hauvta 

~ u vv 

t'•rintt•tlt•Jiül az egJediség problémáját. 
.\ 11ag~· s1.••ráfi Tudós kifejezt'tten Halesi Sándor folytatójának vallja 

Hwgúl.ll) 1\ ijdt:"lltése feddi is a valóságot. B~lcselete nem pusztán re~ept!v 
jl'llt•gii s tu•m nwriil ki mt>sl.t>r'én<'k szolgm kö,·etéséhen. hanem tgems 
lt•n•mtü erejű, mely jelentős eredmén~·ekröl adhat számot. 

H l l. rm:n. :h á, Solutio, p. '.fi~. 
!f, l. num. 11fi. a«< '!.p. 1X:t 
101 I. num. ;{;~i· sui. Ht•spnndPn, p. :íoo<~: , l>in>rsilas unin-rsalis et particularis l'>~ 

'"'"lllulum din:rsilall'lll formaP Pl malPriaP. • 
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.\ristotcles időtlen értéket képvisclö gondolata a hilemorfizmusról 
az ö uwtafizikújában is alap. természetesen a rajt.a már megejtett módosí
tássnl. .\z anyagut és a járulékot. mint az eg~·ediség okát elveti, de elveti 
a formát is.l:?) nt•m kövt'fn• itt Szt.•ntviktori Rich{trd n~'omdokaihan járó 
uwsh•rét, aki t.•zt az ang~·aloknál az eg~·ediség okának tekintette. A forma 
ug~anis csak általános természetet kölcsönözhet, bár megvan az a képcs
ségt.'. hog~· töhb t•g~·t•dbt.•n valóságos leg~·en. Az a kérdés most, ho~·an 
történik t•z? ~l('goldása szerint a matéria és a forma öss:ekapcsolása mló
sítja meg a: eg,vediség létrejöttét.13) 

Ha ft.•ht.•tjiik már most Bonan>ntúrának a kérdést, hogy mi tulajdon
képpt•n az cg~·ediség t•lw. azt ,·{tlaszolja, ho~· ez senuni esetre sem lehet 
\·alnmi t.•n·n•dt•n kh·iil ft•kvő tém·ező. mert az t•O'\'cdisé(J' a dolo•J' helsi) r-. • "· o o 
alkotó dt.•ml'i által már adm mn. :\t•m lehet kiilön sem a maté1·ia sem 
a forma. csuk a kt.•ttö eg~·iith'éw. cg~·mással egJséget alkotva tehet ki 
t•g.'· konhét t·g~·edi ntlóságot. .\z sem állítható. hogy az egyediség inkábh 
jön a matériától, mint a formátóL mg~· megfordítva. Az ehl)·ed ug~·anils 
mint ol~·an t·g~· hoc aliquid >, s itt a v. hoc, a matériától, az «aliquid.· a 
formától származik .l') Az t.·g~·ediség tehát a teremtményeknél ketti)s 
t.•hből táplálkozik. 

Feltétlen mt.'"t•mlítt•ndi) mé(J'. ho U"\' miwl ez az e•r\·l'llisé•r nem ·J. áru-e e- o. e. o 
lékból, hanem a létt•h·ek tén~·lcgcs összekapcsolásából ered. ezé1·t magában 
,·éve szuhsztnneiúlis tt•rmi•sZt•tíi. Ft•jtt•getésl'ilwn a szélválasztás kettőt jt.•
lt•nt: t·g~·edicsítést s cnnt.•k kö,·etkt•ztéhen mcgkiilönbözteté.st. E~·t.·diesítés 
akkor áll bt•. amikor a létprindpiumok t'gJmással összekapcsolódnak s 
l'g',n•dt•L szuhsztanciát alkotnak. Ezzd t·~~·idejült•g fellép a miuden mástól 
t• h álm;ztott és mt•gkiilünhöztt•ll'tl lét. de ez már csak kisér·i a szuhsztandát. 
Ezért pusztán jítrulékos jellegc mn.l."•) Ezzl'l Bona,·entúra az egyedi való
ságok kiilönös mt•glwcsiilé~éri)l tett tanuságot. 

Ez a nll'gg-ondolás fűtötte mitr lialesi Sándort is, amikor el\'Ctette 
az am·a•rut és a J. árulékot. mint l'"n•diesítü eln•kct s a pr·ohléma lill'"-• r" r-. o 
oltlál"út a szuhsztancia keretei közé ig~·ckt•zctt szoi'Ítani. Bona\'t'Htúm t.•zt 
uz t•swtét az cg~·t·diséglll•k a matéria és fonna cg~·esiiléséhí)l mló lt.·,·czeté
si·n·.I s 'l'llllt'k az l'lmt•k az ane~·alokra mló kitt.•rjt•szlt•séH~l határozottabban 
kift•jlt•ltt• i•s kibü,·ítt•tlt.•. E gondolatol mégis Duns Scotusnak sikerüh 
it.•g-mél~t·hlwn kiaknáwia. Hendkh·iil éles kritikai érzékétöf wzch·c áh·cttt.' 
llalt.•si ~itndor és llonan•ntúm kiindulási poutját, de azt jobban n~omaté
kUJ.I..t é:-. ilt.•st-hlll'll kidolgozta .. \mi Scotus és ferences elődei közölt ds(j 

ll :'. C ,jj • .,ll: (l,·r h··ili_:.!'' 1\oua,o·ulura. llo·llo·rau. '!1''!.1· :-'. IH· 
l:!, lll'''''" ll:uuia: ·• ,.,.,ol .. ,!;,(. :l, l'· r. ari.'!, 'l·'!: l. o. 'l· :i: dJuourod" •·uiuo 

rn:olo·ria. 'Illat· oruuil111-' •·.<l l'lllllllllllli,-, o·sl l"';lll'ipalo· l"·iuripium ..t l'ausa ,Jistiudioui,. 

'aJ d,. d i l' l i·· ilo· ,.,., 'ido·ro·. Hur•oJs. '!"""""'" t'onrra sit l ola ..t pr:ll'l'ipua e a usa lliiiiii'J'ali; 
di,.liru·lioui• \aid•· dil'l'icilo• •··l eap•·n·. 1'11111 ourrris forura t"ro·ala, 'luauluru ••si J,. su; 

ualur:o, uala .-il bal,.··n· aliarrr .-irrrilo·nr. sit·rtl "' ipse Philosupitus diri! Pliam d" solo• 
d 11111:1 .. ~, ... 

1:1, l . 11.: To·r!ia pu.-il it> t•sl 

t'Huiur:,·tion•· lltah·J ia•· t'~llll fnn11a. 

l l ' l . l'· 

.-a lis planior. •pwd indi' idualiu t'OIISIII'!ÚI ••'\ aduali 

''" 'l'"' t'ouiurrd i w w 111111111 sibi approprial allo•nmt. 

r.-.:, 1 ~eut., Jist. :1. l'· 1. art. 2. 'i· :!. Loudu;io. 
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tekintetre ellentétnek látszik, alaposabb vizsgálat mellett ug)·anegy gondolat', 
az egyedérté/(eléx hülönböző fejWdési foko/(ban való megvilágításának 
bizonyul. Evé-gből lesz Scotus elmélete tüzetesebb vizsgálódásunk tárgya. 

A Doctor Subtilist tanításának kifejtésénél a skolasztikus módszer, 
de főként eg~·éniségének kritikai beállítottsága elsősorban az előző tanítások 
megbírálására készteti. Mindenek előtt az akkoriban éledni kezdő nomi
nalizmuson vág eret. E téveszmékben gazdag irányzat szerint szóba sem 
jöhet az a kérdés, hogy ho~·an lesz az eg~·etemes fogalom egyedivé, mert 
az eg)"etemes fogalom minden tárgyi alapot nélkülöz. Nem más, miut 
fikció. Már pedig ez lehetetlen, mert í~· talajtalanná válnék az egész 
metafizika s általában minden tudománJ, mely általános fogalmakkal 
dolgozik. Továbbá a nominalizmus, mikor feladja az egyetemes fogalmak 
reális létét és azt állítja, hog~ a valós rendben csak egyedek léteznek~ 
ellentmOJidásba keveredik, mert ezzel elfogadja az altalános megismerését. 

~em állja meg a helJél Genti Henrik állítása sem, aki eg~·ediesítö 
elvül negatívumot vesz fel. Az egyediség következtében u~·anis ellentmond 
az eg~·t>dnek az, hog~· több részre felosztódjék. Mivel pedig ilyen ellen
tétet puszta tagadással nem lehet felállítani, ezért valami negatívum egye
diesítő elvnek nem felelhet meg.li) 

Boetius \'élemén~·éhe ott csúszott be hiba, hogy a járulék már fölté
tel<'zi a !!lzubsztanciát. A járnlék u~·an minősítheti a szuhsztanciát, de 
számbeli, lén~·egi eg~·ediséget nem kölcsönözhet neki. U~·anez a fonákság 
leledzik abban a felfogásban. mel~· a menn~·iséget emeli egyediesítő 
méltóságra.IS) 

Szembe hel~·ezkedik azzal az elmélettel, hogy a matéria, vagy a forma, 
vag~· ezE.'k összetétele eg~·E'dicsít. .\ matéria t. i. magáhan véve meghatáro
zatlan; csak meg nem határozott és meg nem különböztetett alap lehet, 
merl még általimos lt•rmé~zE't ú~·szintén a forma és az összetétel is.19) 
Ezt.•k után Scotus már csak önmagához marad következetes, ha visszauta
sítja Szent Tamás eg~·ediség-clvét. a menn~·iségileg határolt anyagot. Meg
oldás.\ annál inkább elejtendő, mert külső tén~·ezőkkel akarja biztosítani 
az eg~ l•diség létrejöttét. 20) 

E tanítások megcilfolá~ának irán~·ító gondolatai előrevetítik Scotus 
nwgoldásának kör\'Onalait. Elsősorban szükség van az eg~·ediség pontos 
meghatározására. Eg~·ediség, va~· számbeli eg~·ség alatt nem valami hatá
rozatlan e~·ség értendő. amil~·en eg~·sége bárminek lehet a spéciesben, 
hanem e g~ nwghatározott eg~·ség, amel~·et lehetetlen több alárendelt részre 
osztani :-: <llllf'l~- mindt>n más l'~~·(•cltül reálisan kiilönhözik. Ennek az Cg)·
s{•gm•k az alapja cy,v po:ilív lt;lmo::mwl. mef.v a ·'~fJt;cie . .;/~e: ho::cíjcírulva 

Iti, (h .. ~!. ti. ;;, 'l· :. 11. '!. 

l i 1 (h. ~·. d. ;{, 'l· '!.: \q.ralu• Inilal polPilliam pt·oximam ad a)!,"rl' el pali. 
non lallll'l! pnllil fm·malem r"llll)!llallliallt illius Plllis atl aliquitl. 

llii_l ll. Colm11l111s \iciPilsis: \onts na r.• us philusophil·us !"a·ulislal'lllll. Lugtluni. 

•l.itiu. P· ~·i,. 
1!1, )). :'t'ararnuui: Dun< :"t'olo Slililiililla Sl'l'lla tli nilli t'Otll'llillali in alotlt'illa, 

«Tt'sli .( :rislialli p. 10 11. 

:?O; H. \IP"sm·r: i. 111. 1 '•· 
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ey,vedet al/,·ot .'21) l tt van a látszólagos ellentét Scotus es elödei között. 
Halesi Sándor és Honan-ntúra ug_,·anis a malériától és a formától, illetőleg 
t'í:ek összetételétöl szánnaztatják az t·~~-t·di ;éget. Am Scotus í~· okoskodik • 
. \.:: összt>tétel nem rendelkezik ol~·an létmouanattal. hog~· ennek révén hatá
mzott ,,ez·· mlna. mt'rt még általá:::>.s természet. Hasonlóképpen a matéria 
sem zárja magában azt a létmozza::a~ot, amell~'el létezése tulajdonképpen 
nw~ mlua határ:lz\·a. l-~.,·anez iti! a I'Jrmára is. '1\•IHlt az t·~~·edi('"SÍtÖ lét
mozzanat nt>m lt•het a matéria. vag~- a forma. mg)· ezek összetétele, ameny
n~·ibt•n (>zek általános természet{'( hord·:l:.mak. Ez az egyediesíló létmo:zanat 
tt léte:ii utolsó mlósága. mert hámwl~- általános és meghatározható d:>log 
még f{'losztható több formailag különböz{) \'alóságra.2'2) 

Scotus re hát különbség{'t tesz a dolog és rt•alitásai közölt; dolog 
:tlatt nlindig valami konkrétumot ért (an~·ag és forma, test és lélek, állag 
.és járulék). valóságok alatt pedig az illetö e~·ed metafizikai mozza
nalait. (jóság. igazság, eszesség, állatiság. t·~·ediség. általánosság). Ezek a 
\"alóságok az értelem szerint nem leht.•hu.•k azonosak pl. az emberben eg~·edi
ség és általánosság, eszesség és állatis:\~. a ,-alósrendben azonban eg~·be
esnek. Elménk te,·éken~·sége folytán a róluk 8Zerzett fogalomnak formalitás 
a n{'\·e.23) Platonban tehát vannak általánosabb (nemi és faji) formalitások 
és ,-an eg~· új formalitás (platonság). nu·l~- öt Platonná teszi. E: a: új 
.formalitás a: eg,vediség elve. :\t•m szabad azonban ezt az új formalitást 
úgy felfogni. mint egy dolgot. mely az általános természethez, mint eg)" 
másik dologhoz hozzájárul. hailem mint egy valóságot, mely a species 
,-alóságát g)"arapítja. Ez a formalitás nem valami külsö tén)·ezö, hanem 
maga a dolog valósága. ez-volta. lgy sikerült Scotusnak a" szubsztanciális 
összt>ték'lt oly szerenesés módosulással gazdagítani, hogy megmaradhatott 
{'llllek keretein belül, bebizonyítva ezzel, hogy az elődei által kijelölt úton 
;utott új megoldáslw:J 

Bölcselönk ezt az új elvet az e~·ed tagozhatatlanságából és reális kü
lönbözöségéböl V(>zeti le a következöképpen. Ho~· az egyed tovább már 
nem o~zlható. annak végső okát e~· új létmozzanatnak, eg~· pozitív hatá
rozottságnak az általános t{'nnészethez való hozzájárulásában kell keresnünk. 
\leggondolása arra az elvre támaszkodik, hogy «unum. et ens conver/un tur», 
,-a~·is ho~· minden eg)·ségnek eg~· létiség felel meg. Amint az általános 
k'rmész(>t eg~·sége kövt>ti az ö létiségét, hasonló az eset minden más eg)·
ségnél. Az eg~·ednek az egy~ége egészen új. számbeli e~-ség, ellentmond 
neki a ft>lrészelé.s, nem olyan, mint az általános természet {'~·sége, mel~· 

21 :r Ox. 2. d. :t q. 2. n. '•·: · Com· .. • ln. igitur conclu~ionem i~ l a rum rationum, 
'JIIO<I 11<'1"1'""" ••st JWI" ali•pw,J positinun intrin"'''"11111 huie lapi•li la111J11:un 1"'1" r:lli:uwrn 
propriam repugnare siloi di,·idi in parL·~s suhi•·•·ti,as ct illud positinun •·rit. quod •licitur 
.. ~se JV-'r se causa iu.Ji,·iduationis». 

22) Ox. 2, d. :{, q. li, 11. I5.: .. Ista l'lllitas nou rst mal(!ria. wl forma, nee 
mmpositum in quanturu quotlliiJI•I istorunr •·st ualura. s."d PS! ultima rPalitas entis. 
•tuod •·st rnalt•ria ,.,_.J quod Ps! fornn, \"1•1 •pa01l PS! t'ompositum. ita quod quodlih..t 
commuw· cl larw·u dPterruinahil•· aciime pott•sl tlistin!(ui, quanlnm•·uuutm• sit una res. 
iu plurt·s l'{'alital•."s formaliter distinctas, quanrm hat•t' formalitl'l' 111111 est illa. :-;, . .J 
h:ll'l' est forma!it"r "lltitas sin)!':alari~ t!! illa f'SI entita~ naharai' fllrm:rlif,•r. • 

2 a, :-'chütz: .\ klasszikus f•·rl'lll'"s thl'olí•~tia. Bp. r ~p-;. '! :!. 



Az eR}'ediség elve a ferences bölcseletben. 13 

még egyedekre bontható, tehát csak reális egy~ég s így egyedek egysége 
az az «unum et ens convertuntur» alapján új létiséget követel. Ezzel meg
történt az egyediség belsőleges megoldása, mert az új létmozzanat az 
últalános természethez járulva számbeli egységet alkot. Ez az egység az 
t'g~·ed további oszthatatlanságának az alapja. 2-t) 

Az egyedek reális különbözőségének oka szintén egy pozitív létmoz
zanatnak az általános természethez való hozzájárulásában keresendő. Az 
t·g~·edek ugyanis az általános szerint nem különbözhetnek egymástól, tehál 
kell, hogy a n~·ilvánvaló reális különbség valamilyen realitásban gyöke
rezzék, mely az általános természethez hozzájárulva reálisan különbözö 
e~·edet eredmén)·ezzen.25) Ezt a pozitív létmozzanatot találóan nevezték a 
későbbi skotisták haecceitásnak.26) 

A kérdés tisztánlátása és helyes megismerése szempontjából feltétlen 
sziiksége:-~ a hat'cct>itús és a spécies közti viszony megvilágítása. :\ két 
formalitás közölt nem lehet reális különbség, mert ez a különbség fizika,i,
lag széh'álasztható eg~·t>deket eredmén~·ez. A nemi, faji és egyedi forma
litások pedig a \·alósrendben azonosak. De nem lehet a különbség észbeli 
sem, mert e megkülönböztetés révén semmi pozitív újdonság nem jön 
létre, már pedig a haecceitás ol~·an mozzanatot tartalmaz, mely a fajiságban 
nincs meg. A különbséget Scotus formálisnak mondja, hogy ezzel a konkrét 
t'g~·edeket alkotó. eg~·mástól szélválaszthatatlan formalitásokra rámutasson 
é.s igazolja a valóságtól vezetett értelem tevéken~·ségét.27) 

Hog~· az eg~·ediség elvét még közelebbről és szemléltetőbben meghatá
rozzuk EZ m·bor Porph,vriana-t vesszük igén~·he. Ha itt a faji különbséget 
hozzáadjuk a nemhez, megkapjuk a fajiságot. Például, ha az «állat:) 
fogalomhoz hozzáadjuk az «eszesség» faji különbségét, embert, fajiságot 
alkotunk. így az e~·edi különbség is. Ra ezt· hozzáadjuk a fajisághoz. 
t·g~·edet képezünk. Példának okáért, ha az «ember·> fogalomhoz hozzá
tesl-lzük a «platoniság;> egyedi különbségét, Platont fogjuk megkapni.28) 

íme. Scotus zsenije mily remekül kiegészítette az arbor Porphyriana-t; 
nwl~- eddig a fajisággal lezárulva csonkán állott! Övé a babér, hogy ezt 
a hián~·t kitöltötte s az egyedeknek értékszerinti megkülönböztetésükke) 
megfelelő hel~·et biztosított a lét hierarchiájában! 

Az e~·ediség megoldásának kialakulását főbb vonásaiban ezzel meg 
is rajzoltuk. Megbocsáthatatlan mulasztást követnénk el azonban, ha fejte
getéseinket most befejeznénk s e megoldás messzire kiható jelentősége 
fölött szemel hún~·nánk. Látnivaló ug~·anis, hog)· az egyediség elve meta
fizik:ti alapelwken épül ki .. \mikor pedig Scotus e problémát sikeres meg
oldúshoz segÍtl'ltl'. l' nll'goldásnak nemcsak önmagában \·an értéke, hanem 
ahhan is. hoy,v iya:olja a:olmt a melafi:i/,·di meglátásokat, mef.vel.· ennek 

---:!-l~~lo•ssner: i. m. 1fi. 

:!5) v. o. 
26 l t. o. l i· 
:!71 Ox. 2, ti. :l. 'f· li. ll. 1 :i.: \pe pos~ u lll i;lae t! ua" rt>alitates !'SSI' r.~s Pl rl'i. 

,,...J ita puHUlll t•is" r,•·dila'i. un,J .. a·· :ipitta:· g ·uu1 o•t r.• . .li'" tulll•• accipitur tlifft>rentia, 
"' quibu• l't·alitas sp"cil"ica accipitur. s1•d St'lllfJI'r i11 •·odl'm, sir•r parti' sit•e toto, 
,,UTI/ rndi/11/rs ,•iwlll•••t: ,.,.; furm•liitt•r di~lilll"ll1«'.)) 

:!8, H. \J .. s,w·r: i. 111. 11\. 



14 Fr. Menyhért. 

a: e/'('dii!Pli,Vnt'/,· építil/,·ö1•ei r•olla/,·. Itt elsösorhan a materia-formatant 
t•mlítjiik. Hog~- :\ristotelc.•s és Szent Tamás tanításai az egyediség körül 
JJt>lll tudnak kielép.-íh•ni. annak oka maté1·ia-formaelméletiikhen rejlik. me]~, 
más megoldási lelwtöséget nem n~·ujthat. Scotus viszont c tanban elődeitől 
ol~- örökségt>l kapott. hogy neki a formalitások kihontásával sikeriilt a 
kérdést ,·égén·én~·t>st>n n~·ugvópontra juttatni. De amikor e ~én~·t t>lkönyvel
jiik. c.·~~úttal a matéria-formatant is d kc.•ll fogadnunk, mel~- módot és 
lt•hetösc.>gt•t n~·ujtott a kérdés tetilaJá,-oJuí.sának befejez() munkitjához. 

Scotus egyedist>~-eh·e ahhól a szc.•mponthól l'lt'lll képvisel kisebb 
.i<>lt•ntöséget. hog)" ismen•telmi>letét könn~·eddé és gördiilékenn~-é teszi. 
Ezzd például már Szent Tamásnitl nem találkozunk. ~ála tudvalevő~eg az 
t•mheri ismen•t tulajdonképpt>ni tárg,,·a az érzéki valók lén~·ege. Amde az 
í•rtt'lt>mtöl mt•gragadott lén~·eg általános fogalom. :\'liképpt>n történik hát 
az eg~·edl•k megismc.•r·ést•? E szorult hel~·zetlwn, azt a megoldást adja, hogy 
az <>g~·etlt•ket indin•kt úton. ,-isszac.•hnéiPs st•gíl.,égén•l ismerjük meg. 
Sladt•czt•k l' kérdésheu Szc.•nt Tamúsnúl hizon~·os ft•jli)dést észlelt; szcrinte 
Szt•nt Tamá..; késöhl1i írásaihan már elha~·ta a visszaelmélést és azt taní
totta. hog~- az értt•lt•m a l<>gt•lsö Itulatos aktushan ismeri nll'g az eg~·es 
tilrg~·akat.:!!l) Ez is mag~·arázza. hog~- magát Szent Tamást sem c.•légítt•ttt' 
ki az imént ,-itzolt elmélet. Scatusnitl t'llenhen értt•lmi ismereliink közvetlen 
i•s nwgfc.•lt•lö tár~·a nelll' a dolgok lén~·c.•gt•. hanem a lét a maga c.•gész ter
jt•<lt•lmélwn. \li n· l az c.·g~·c.·d pozití,· léttartalmúnál fogva szintén létiséget 
hmdoz. ez is az isnwrt•t küzn•tlen i>s mt•gf <>It• W ~í. r g~· a lesz. :\z itt éné
~~~-t·siiW alapt>J,- köwtkt•ztl•lwn. hog~- a megisnu.•J·Iwtilség föltétlen követi 
a li•ti~i·~l'l.:~o) az •'rit• Imi ismt•n•IJH'k mindt•n c.·~~-t·s dobgJ'll ki kt•ll tc.•rjc.•dnie . 

. \z ··~~ t•d nw~isml'n~st'•m•k düti•J'Iwht·l~ t•z(•séhül mi•g lll' lll köwtkt•zik 
az últalános mt.·~isnlt'rési•nt•k nwlliízést•. Scotus szerint az t•g~·t•dismt•J·ethen 
lllt'~ragadjn az (•rlt•ll'm a fajiságot is. de t'Z esak moiÍI'llll/l,·éllf szc.•rept'l az 
ismt•riílt•n~kt•JJ~·si•ght•n. Ehhiíl lt•hát az kön•lkt•zik. hog~- a: ey.ves mló/; 
i.~merefe a leytöl.-élefe:wbb i.~meref. .\z tl·n~-. hog~- mégsc.•m isnll'riink 
miudc.•u t·g~·c.•det s a tudomiw~- últal1í.nos fogalmakkal dolgozik. nincs e 
ft·lfo~{ts c.•llc.•u. me rt ahhau It• li mag~ 1mí.zatitt. hog~- ismt'J'Üt•riíuk fogékon~-
súgitt a hííu illlapola lén.wgt•sc.•u nH'ghi•uította s íg~- lt.•gtöhhször ki>ptelc.•nek 
\a/o(~ unk a dolgok t•g~·c.•di kiilönhsl>géig t•JhatoJni. :H) .\ fa ji különhst'gl'~ 
'iszout miudeu m•hézség nélkiil fl'lfoghatjuk. Etté)l fiiggetleniil a lc.•gtöké
ll'lt'st'hh ismt•n•t az t•g~t·d ismen•le marad. Ezen az alapon vnllja Scotus, 
ho~~ lsh••• is il~-t'll ismt•rf'ltt•l n•udt•lkt•zik. \lí•;.r t.•l~omblni is nwrén~·lt•t 
\Oina lslf'il liikc'•lt"h·sst'·~t· t•llt•n. ho;.:-~- a IP~töki•Jpft•st'hh Ll·u~ az últalúnoshól 
'aló 'is~za•.•lmc'•lc'•sst•l jut az t·g~·t'd nlt'gismt.•l"l•si•hc.•z, me rt ih t.'llt.'krc llt'lll 

szorulhat rit. 

~ .• ' 1'. Fl"il-!": TIHIIui~tis..J,,. unti ~koti~ti,.eh" ErkPHiltlli~I,.J.r... Fnmlisk. :-;hul. 
'!l:~;,_ ~!. "'· ,;,:~. 

::10, <J•1- iulil •. -;. \l..r. 'l· ,;,, 11. 11.: dlltl'lli~iJ.ilitas ahsolut ... Sl'tpaitua· l'lltit:alt•m, ... 
,j,;!!ulan· totam l'lltitat:·m tpaiddilali\alll sup•·riorUIII inl'lllllit. ••t ultra hm· Jlradum ultima•• 
a.-tualitalis ••l unilatis. tjll<ll' nnilas 111111 diminuit. s .. .J ;uldit ;Hl l'lltitalt•an Pt uni
l;do·u, 1'1 ita atl int .. Jii~iJ,ilitati'IIL" 

:n_~ P. Fl··ill: i. m. ,;;'t. 



Az egyediség elve a fereoncf's bö'cseletben. 15 

Scotus ezekkel a metafizikai és ismeretelméleti fejtegetéseivel e~etlen 
más bölcselőnél sem található becset és értéket kölcsönzött az egyedeknek. 
Sem Platon, sem Aristoteles, sem Szent Tamás nem tudták a személyiséget 
oly megbccsíiléshen részesíteni. mint ö, aki a sz.emélyiséget a haecceitas· 
révén új tökéletességgel ékesítette. Ennek megfelelöen alakult a világ 
llt•rendezése. Isten először spécieseket hozott létre, de azért, hogy ezeket 
több különálló egyedekre tagozhassa. Scotus kifejezésével élve: «Isten 
önmaga jóságának közlése és boldogsága miatt teremtett eg~·edeket egy 
és ugyanazon spécies alatt.)) 32) Isten ug~·anis, amikor mint önközlékenységé
nek kimeríthetetlen tevékenysége áll előttünk. úgy tudja e törekvésének 
legtökéletesebb kielégítését megtalálni, ha jóságát minél több e~·eddel 
közölheti. ha gazdagságát minél több személl~·el megoszthatja. 

Míly csodálatosan nag~· megtisztetése az az embernek. hogy az isteni 
létben n~·erhet részesedést! Más szóval, hogy sajátos módon Isten kép
másává lehet. mert részben az ö tökélett>s..,égét viseli. Ezzel már kimondtuk 
az emberek lényeges. kül_önbséggel való elhatárolását. Mert amikor az 
l'lllht>r más és más módon részesül Isten tökéletességében, eg~·úttal más 
és más meghatározást, szerepkört, hivatást is kap tőle, melyben senki 
sem hasonlít hozzá.33) Hog)· e kézenfekvő ténn~·el a haecceitas újabb meg
t.•rősítést nvert, nem szorul bizomításra. 

Ezekkel a röviden vázolt gondolatokkal, nwl.veknek teljes kifejtése 
messzirt' ,·ezetne. csak jelezni akartuk, mil~- mél~·ség-ekre n~·it rá az egyed\i
ség ein·. Tanulmányunk keretei nem engednek 'további részletezést. De 
m{u· a mondottak is visszautasíthatatlanul sürgetik azt az elismerést, hogy 
Duns Scotusnak a metafizikában na~· hián~·t pótoló e~·ediség-elve az 
ör·ökén•én~-ű filozófia igazságai közíil való. 

32 ,-R;~IPssnPr: Í. 111. ::t:l. 
3:1, Ox. '>.. d. ;{, q. Í• n. 10. 

3!) H. :\IPssncr: i. m. :>.:Í. 

Fr. Menyhért O. F. .V. 



ferencrendiek a japán missziók történet,ben . 

. \z .-\n~·aszenteg~·ház missz1onanusai számára új világ HJílt meg 
I 54g. aug. I 5-én. amikor Xavéri Szent Ferenc Kagoshimában japán földrt.• 
lépett. Katolikus pap eddig nem járt még itt, de annál többen lesznek 
ezután. akiknek szívében égni fog a vágy, szemükben lángolni fog a 
tiíz. amikor olvassák Xavéri Szent Ferenc levelét, amel~·ben ezeket írja: 
, .\me•m~·ire én ismerem, Japán az eg~·etlen nemzet, amel~· rendületlenül 
és mindenkorra meg fogja őrizni a keresztén)· életszentséget, ha egyszer 
elfogadta azt. , l) 

A japánok térítését tehát a jezsuiták kezdték meg nag~· hozzáértéssel. 
~zintt• csodálatos. hog~· a ferencesek t.•zidt.•ig még nem jutottak el Japánba. 
Pt.•dig t.'Z időben már a ,-ilág összes isme1·t hel~·ein megtal<tljuk öket: ott 
mnnak Kínában, Indiában. sőt a Füli)p-szigt•lt•kt.•n is. csak \ippon határaii: 
nt'm lépték még át. :\ X Y I. század n~gén azonban a jezsuitúk eredmén~·t•in 
felbuzduh·a ök is részt akarnak n-nni n japánok nwgtl•rítésébt•n. I5~3-
han P. Joannes Pobre, kínai missziónárius, Japában járt. P. Poln·e bíin
húnó é.; aszk(•ta élete nag~·on hatott a benszülöttekre. :\lázatosságúé•·t és 
t.·;:-~ sz•·ríist·i-!·{·{•rt •w~~ on llll'~kl•dwht'·k s illtala az t•gt'•.sz Ft>n•m·-n•Juh•t. 
1 5~ ~-bel' már több kel't•sztén~· hitközség ferences missziónáriushoz akart 
hozzújutui. E célhól kérvén~·t kiildtek a Fülöp-szigetek l'löljúrójához. hog~· 
kiildjön uekik franciskánus lelkipúszto•·t. ki az t.•vangéliumi igazságokra 
oktatná ökt.•t. 

E szent. dt.• lll'héz ft.•ladatra P. Pt>tms Baptista vállalkozott. .\liwl 
pt>dig ebbeu az időben a japánok és a Fíilöp-szigt.•tt.•k span~·ol ken•skt.•düi 
közt t.'h~·ezkedések fol~·tak, azért Gomez Perez l>as Marinas, az itteni span~·ol 
kormán~·zó t'ölhaswálta a kedwzö alkalmat és Petms Baptista-t kön•tsi>ght.· 
kiildte a japán császárhoz. Tl•rmészt•tesen a szentéletü szerzetesnek csak 
t'löm ér~· szoi(J"ált t.' Z a kint•\·ezés. nu· rt Í O'\ köunwhben J. u thatott l w a . e e. . 

fcllu•l() 118 p Ol'SZÍH!Ílha . 
Petrus Baptista I5g2-hen hámm társá,·al: Bartholomeus Ruiz. Fran

ciscus a S. ~lichaele dt.• Parilia ah ákkal. Gonsalms Gaca testvérn•l é~ 
Pt•n•znek 1 5 g 3. máj. 2 ?.-éH kdt l~·,·clével l'l is i11dult a h•ng"l'l'i út ru . 
. lupimha ~~~~·anazon hó ·~t)-úa t•rkt•zh•k nu·~· Itt az akkor· umlkodó Cahu
nmdonos Ta~·co-sama fo~adl~t ükt•t kihallgatitsoH . 

. \ fert•nct>st•k lwjön•tl'lélwH n jt•zsuita missziónitriusok jogsén•lnwt 
litttak. mert XIII. Gergd~· pápit11ak 1 585-ben kiadott bullája alapjún 
\ippo11bau eg~·ediil ök hirdethették az E\·angéliumot. :\ többi szt•rzeh•kl'l 
a hulla kizárta onnan. \cm lelwt tt•hitt csodálkoziti azon. hog~ tillakoztak 
a ft•n•nt·l'~t·l. l•·ll·h•tu•d•'•,.., t•llt•n. Csakhurr' (',J,; is k••ziiklwn larlollitk \. ~Í\.
tusnak l 58ü-ban kiadott nwghatalmazÓ len•lét. Ez ,-ilitgosan kimondja. 
hog~· a Fülöp-szigetek prm·inciálisa szahndo11 gondoskodhatik mind a 
Fülöp-szigetek. mind az indiai. miml pt•di,!! a többi szigt•h.•k 1 érl-,d: Japá11) 
lakóina~ megtérítéséről és ll'lkiiidn:•rí)l. ll~·módon a fel'l'lll'est.•km•k nwg 
mlt a JOguk nemcsak IHdiáhaH és a Fíilöp-szigett.•keH, lutm':ll .Japánban i~ 
az E\angélium hirdetésért•. 

:\ császári kihallgatás utún a kün•ts(•g tagjai nem ti>rtt•k többé ,·issza. 
hanem letelepedtek ~liagihan. 



Ferencrendiek a japán misaziók történetében. 17 

Petrus Baptista előkelő spanyol családnak a gyermeke volt. San 
Stefano-ban, az avillai egyházmegyében született. Már fiatal korában 
belépett az ottani ferencesek kolostorába. 1 583-ban elöljárói a Fülöp
szigeteken levő misszióba küldték, ahol kerek tíz esztendőt töltött el fárad
ságos munkában; innen került Japánba. 

Bartholomeus Ruiz és Franciscus de Parilia szintén span)·olok voltak. 
Fr. Gonsalvus pedig Indiában született portugál szülőktől. Világi korá
ban kereskedil volt s mint ilyen Japánban is többször megfordult. Ismerte 
tehát a vidéket, ismerte a népszokásokat, aminek most nagy hasznát 
vehette. 

Alighog~' letelepedtek Miagiban és körn~·ékén, az (a szőlőjének a 
megmh·eléséhez fogtak: prédikáltak, keresztellek, betegeket ápoltak, fel
karolták a tehetetleneket. A hívek csakhamar teljes elismeréssel adóztak 
nekik. mert látták, hogy munkájukat egészen önzetlenül, pusztán fele
baráti szeretetböl végzik. A bélpoklosok iránt tanusított magatartásukat 
pedig e~·enesen megcsodálták, mert a pogány japánok irtóztak még a 
hétpoklos látásától is. 

Mindezekkel az eszközökkel rövid időn belül nagyszerű eredményeket 
tudtak felmutatni. Kápolnát, sőt a hetegek számára kórházat is építettek. 
~liagin kívül ::\agasakiban és Osakában is létesítettek misszióstelepet. 
l· ~~·anoda reuelháza t. is építettek .. \ .F••renc-r·endnek I :J g 6-han már három 
rendháza és több tagja volt a japán misszióban. Szépen és biztatóan haladt 
eWre a munka. Azt lehetett volna hinni, ho~- rövid néhán~- évtizeden 
helül katolikus lesz az egész birodalom ... Hog~·ne, hiszen évenként ezrekkel 
szaporodott a hívők száma. 

Dc nem így történt. I 5gj-ben kitört a vihar. úriási erejű tájfun 
mlt ez, amel~· addig hán~·ta ide-oda a kis hajócskát, míg el nem nyelték 
a hullámok. 

Ta~-co-sama kezdettől fogv·a ferdP szemmel fig~·elte a keresztén~· 
missziónáriusok működését, mert a pogán~· papok állandóan azt hangoz
tatták a fülébe, hogy az európaiak eltérítik a híveket a régi istenektőL 
.\ régi vallással együtt a hazafias érzést is kioltják s ,-eszedelmet hoznak 
H .Japáu himdalomra. mert az isteuek megharagszauak és elpártolnak
tllle. Tayco-sama elhitte a rágalmakat. mert a bonzok szóbeszédét meg
erilsítette e~· portugál (vagy span~·ol) hajóskapitány könnyelmű és hazug 
dszólása, aki szerint az ö királ)·a először papokat küld. akik elökészídik" 
H talajt, azután katonákat, akik elfoglalják az országot. >'2) 

Ez és egyéb okok késztették a császárt arra. hog~· már 158 j. júl. 
:l 11 --:J. 5 közölti éjjel rendeletet adjun ki, amel~- szerint húsz napon belül 
111Í11den jt>z~uit:'tnak Pl kt>lll'll mlna ha_!{~·nia az orszá~~".lt. .\ huzgó at~·ák 
uzonbau nem engedelmeskedtek az igazságtalan törvén~·nek, hanem bujdos,·a 
l-s álruhába öltözve folvtatták működésüket. 

Tavco-sama azonbim nem volt az az ember, aki kegvelmezni is tudott 
\Olna. I·5gj-lwn, amikor a ferencesek parancsa ellenére ·Miagiban templ?
mot építettek, a császár ann~·ira megharagudott. ·hog~· hat ferencrendrt. 
három jezsuitát és tizenhét világit elfogatott s hörtönbe \'etette öket. 

2 



18 Fr. Marcellin. 

.\z t•lsö áldozatok között volt P. Pl'trus Baptista konunisszárius, 
'lartinus ab :\scc.•nsione és Franciscus Blanco. Mind a három pap és mind a 
három sptul~·ol származitsú. Továbbá Jézusról nevezett Fülöp akolitus, 
( ;onsalms s Franciscus dt• Parilia span~·ol származású testvérek. :\ világiak 
fc.•n•nn•s terciáriusok mltak. Ezek közt mlt három. ki még a tizenötödik 
i>leté,·ét sem töltötte be. :\ legfiatalahh mlt köztük az alig tizenkét esztendős 
Illarikí Lajos. 

A hitvallókat ::\liagiban g~·iijtötték összt', ahol mindeg~·iknek a ba) 
füléhiíl lt•,·ágtak eg~· darahot.3) .\zután télnek idején ~agasakiba kiildték 
iíkl't. mel~· 'Iiagitól néhán~· napi járásra van. Itt mind a huszonhatot 
keresztrl'i'eszítl'tték s limdzsá,·al iltszúrták . 

. \mint függtek a kereszten. c:o;odillatos szép t•semén~· játszódott le. · 
Petrus Baptista. aki a tér közt•pén volt fölfeszítw. intonálta a ,, Benedictus 
Hominu" l>eus >-t. amit aztán a többiek is vt>le énekeltek. .\ligho~· 
t•z l'lhangzott, a fiatal ~angasachi Antal kezdte el a '' Laudate pm•ri :1 kez
tlt•fií Z!"oltúrt. Pt'lrus Baptista. noha ü ,·olt lc.•gközelehb a fiúhoz, nem 
hf.llotta az intoni•t·iót. nwrt közlwn t•lmg:ultntitsha est•lt. azér·t a1. ifjú 
t·g~·ed~il érlt'keltt•. Dc.• m•m tudta hcfejt•wi. mert közben nwghalt . .\ hívi>k 
•'s pogim~·ok. akik köriiln•tték a n'.rtanukat, könn~·t•s su~mmel hallgatták 
:: dir:-;()ítö himnuszt. 

.\ hősöket, akik ~ipponhan dsiínek tt>ttek tanuságot Krisztus mellett, 
Y lll. Orbáu pápa Sah·ator c.•t Domini nostri Jc.•su Christi > kezdetü bullá
jú\al (I 62-; szt•pt. I 'l·) holdogokkit. 1\. Pius pápa pt•dig I 86~~. pünkösd
jt·n fén~·t·s iimtt•pségt•k ki)zept•tle szt•ntt•kké a\'alla. Cmu•píik febr. 5-én van . 

. \ ,·értamrk 'én• nwghozta a utag-a g_,·íimölcsi•t. nu.•rt eg~-re töbhen és 
tühlwn leth·k kt•r·c.•szténwkki• .. \z üldözések is csak növelték a ker·eszténwk 
szúmitt. íg~· hitt itt i~ lwigazolódott Tcr·tuliim hín•s momlása: SanguiiS 
nuu·t~Tum semt•n t>st christianorum. Ezt bizon~·ítja az a tén)· is. hog,v 
1 ti o r-ht•n n ui r 'i j o t>zt•r· katolikus mlt. holott az üldözések clt•jén alig 
~!OO ezt•r . 

. \z els() kitörés után kissé ditlit a ,-ihar. mert Ta~·co-sama I 5g8-han 
mt•ghalt. ltóda. az alig tíz én•s Fide Jori. nem hántotta a ker·csztén)'eket, 
siít még \·édc.•lmezlt• is ükt•l. 

:\ fen•nct•sek c csendt•s idülwn rendkh·iil sokat dolgoztak. Iskolát 
11~ i tollak, templomot, kórházat építt•ltek és sokakat n~·ertek meg a kercsz
li·n~· hit szúmúra. Quanto. Ycno. Fushimi. \'oxu-han új ;.Hlomásokat 
li•tesítt•llt•k. 1 tio~-han miu· kh. 3 't-t'll dolgoztak a misszióhan . 

. \ n_Hlntaszló 11~ ug-alom azonhan csak a késziiWiwn lt•\'Ü reltt•Jwlt·~ 
'ihar· t'll'•jt'h• \olt. Fidt• .lori. amint múr· t•mlíh•tliik. llt'lll h:ínlotta a 
k~·r~·szli·n.H'kt•t. dt• mi·g g~t·ngt• C.:•s fiatal mlt ahhoz. hog~· nag~ hát~-ja. 
ljt'jás Da~·fu-sama l'l"i)s n~·omásának t•llenálljon, aki mindenáron ki akarta 
írtani a katolikusokat. I ti 1 2-hc.•n ljej:ís mt•gtiltotta a keresztény hi tn~ 
laló áttérést, a katolikus templomokat és missziónáriusházakat lerombol
tatta. a hittédWkct pedig számíiztt•. ~lár ehhen az idöben is többen 
\t•riikkPl igazolták hithiisi•gükt•t (I ti I 3.) 

r ti r 'l-ht>n a halaiorma töri) ljt•j:ís Fide Jorit a halálba kergette.") 
l tána maga lépett a trónra. Rö,·idt•scn két eseménv aJm,·ira felböszítette 

~ . , 
3· Hohrhachl·t·: llisloirt• LIIÍ\· .. rselle c.le l f:J.!lise Calholique tom. X. fa71. 
4 J Canlu C. VilágtijrtÚtlt'lem :\gá. 
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hogy véres bosszút esküdött a keresztények fejére. Az egyik az volt, hogy 
a ferencesek minden félelmet megvetve tovább hirdették az Evangéliumot. 
.\ másik, hogy az I 6 I 5-i polgárháború alkalmával a katolikusok (köztük 
két ferences és egy augusztinus) Fideyosihoz pártoltak, az ö hadseregével 
harcoltak Da~·fu-sama fia ellen. A bosszú müvét ö maga nem tudta u~·an 
végrehajtani, de végrehajtotta fia, Sogun-sama (Fide Tadda), aki apja 
halála után, I 6 I 6-ban lépett a trónra. 

. Sogun-sama meg is kezdte a kegyetlen üldözést, a véres mészárlást. 
Szmte versenyeztek a kínzóeszközök kitalálásában. fgy tehát sok tízezerrel 
szaporodott a vértanuk száma. Közülük sokan tartoztak Szent Ferenc nagy 
családjához. mint áldozópapok, laikustestvérek, vagy pedig mint harmadik 
rt'ndit•k. .\ehéz volna itt mindegyiküket felsorolni. Éppell azért megelégszünk 
azzal, hogy a Boldogok közül említiink néhányat. I6I8. aug. I6-án 
szenvt>dl•tt vértanuhalált Sze nt Mártonról nevezett B. János, I 6 2 2-ben 
pedig (a nagJ vérengzés idején) Szent Annáról nevezett B. Richárd. 
hillai B. Péter. R. Leó és R. Luká'ts. És !aánvan vannak. akikről senki 

st.•m tud :senunit! Hiszen Sogun-sama csupán ~ agasaki-tartományban kb. 
11o.ooo kere!-'ztényt végeztetett ki. Menn~·i lehet akkor azoknak a száma, 
akik az egész ország különbözö tartomán~· aiban haltak meg hitükért! 

I622-hen Sogun-sama meghalt s örökébe fia lépett: Toxogun-sama 
' .. ft•mitsi). Scmmivt>l st•m volt rokonszt>nvesebb, mint elődje. sőt talán 
Juég keg~·etlt>nebb és ravaszabb. :\z ö nevéhez fűződik a keresztén~·ség 
kiír·tása Japánban. Minden európait távoltartott országától; az útszélekre 
hirdf'tötáhlát mkatott ezzel a felirattal: «:\meddig a nap süt a földre, 
addig kt•resztén~· ne merészkedjék japán földre lépni és tudja meg min
Jenki. hog~·ha aki•r maga a span~·ol királ~·. vagy maga a keresztén~·ek 
Istene szegné is meg ezt a parancsot, a fejével fog lakolni érte.»5) fg~· 
a keresztények száma egyre csökkent. :\ hithirdetöket is csaknem mind 
i.:ipusztították. 

1\lindezek után nem csodálkozhatunk, hogy a keresztények elkese
n•di•sükbt•n feg~·vert fogtak szent hitük védelmére. :\ bátor föllépésért 
azonban keg~·etlenül kellett lakolniok. A császári csapatok beswrították 
ükt>t Ximo szigetén fekvő Simabara várába, amel~·et I 02 napig védtek, 
llt• ,·égre is az ostromlóknak sikerült bevenniök a várat (I638. nov. 22.) 
holland kt•reskedöktől kölcsönzött ágyúkkaL :\. várban kb. fto,ooo-en 
wltnk: t~zekl't mind lt•mészárolták. Eg~· szemtanu állítása szerint csupán egy 
nwnekíilt meg közíilük.G) Ezzel a japán kereszténység a legvégső szük
si·~lw kt••·íilt. 

.\ mis:ooziómíriusok Tox.o~un-sama idt>jéht•n •·engett·~et szenvedtek. 
sokat dolgoztak és munkálkodtak, nwl"t na~·on ke,·esen voltak. E kqr
:-;znk kivi1ló és vPrtanu térítüi a Ft~renc-rend részéről a következök: I 6 2 3. 
dt•c. j-én szenvedett vértanuhalált B. Galvez Ferenc atya. I 62 4. aug. 
?.á-én a kiváló P. Sotelo Lajost, Japán utolsó felszentelt püspökét, ele
n•nt•n égették el. 162 7· au~. 2 j-én 'agasakiban a Szüz Máriáról nevezett 
B. Ft•rencet tíz társával eg~·ütt végezték ki kegyetlen módon. Ugyancsak 

51 S1•híi l. ti r.: Ül ,-iloígt·észcn k:•rcsztül 1 jŰ. 
Gj Schö I. Jr.: l'. o. •';9· 
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.\agasakiban 1628. szept. 8-án Szent Bonaventúráról nevezett B. Antal 
szem·edett vértanuságot tizl'nöt rendtársával e~·ütt. I 63·.~. szept 3-án 
Szent Magdolnáról nevezell B. Gábor és Hieron)·mus von K~eiz ontották 
vérüket hitükért. I 63 j-ben elfogták P. Gomez Lajost is, a'ki SpanJol
ur~zúghan született s miután belépett a rendhe. a Fiilöp-szigetekrc került 
s innen Japánba, ahol ezer és ezer veszély közepelle térítette a pogá
n~·okat. N)·olcvan éves korában. május 3o-án végezték ki. ö az utolsó 
japán vértanunk, akit az Eg~·ház boldoggá avatott. 

Ha most összevetjük a japán Szent és Boldogok számát. meggyőzöd
hetünk arról, hog)· ez a misszió követelte a l('gtöbb áldozatot és a 
legtöbb ,·ért a ferencest>ktöl. Rl'ndíinknek összesen g 5 vértanu-szentjo 
c'·s huldo~.da van. Ehhöl 6H .\ipponhan n)·erh• t•l a \"értanuk koronáját. 
\ 0 8-hól 2;; az I. n•mllwz ta1·tozott és '•3 a Ill. rt•Ju]hez. részlwn mint 
pap. részben, mint világi. .\emzetiségük('t tekintve legnag~·ohh részheu 
sp<HI)·olok és japánok mltak. 

Ez azonban csak az oltárra t•mtwitek száma. Vajjon, menn)·it•n lehet
J:ek azok, akikt•l Jlt'nt <n·attak hnld:Jgokká s akikröl JH'Ill mamdt ránk 
följeg~·zés! Hog} két millió \'értanu köz ül (akik alig eg)· évszi\zad alatt 
haltak m('gi) nwnn)·i tartozott a Ft•J't•nc-J'l'Hdhez. m•héz mlna megúllapitani. 

Ami I 638. után ~ipponban történt, arról csak nag)·on keveset 
tudunk. mert a csúsziirok st•inJiii hírt S('lll t>.n~l·<ltek kiszivi•mgni a hirJ
dalombóL Európaiak. söt maguk a japánok is azt gondolták, hog)· a 
katoliku~ hit már teljesen kiveszett. Ötven, száz év mulva a benszülötteket. 
is csak az útszéli hirdetőtáblák emlékeztették arra. hog)· valamikor régen 
nálu!~ is voltak európaiak és keresztén)·ek. Maga a császár is ezt gondolta. 

Pedig a keresztén~·ség Japánban nem halt ki évszázadok mulva sem. 
l' arakamihan és a Gut-szigeteken még kétszáz év muh·a is mltak ka:olikusok. 
Több, mint két századon át őrizték, ápolták az igaz hitet, holott sem papjuk. 
sem templomuk nem mlt. nem is l('hetett . .\ g)·ermekeket az arra 'kivá
lasztott katechéták kt•resztelték és sziileik tanították a kereszténv vallát• 
legszükséf.fesebb elemeire, akik azután a szívük mél)·ébe zárt iga~ágokat· 
tovább adták utódaiknak. :\ szigetek lakói 200 éven át,B) fol)·ton vártak 
~a to!ikus papot. Yé~J'(Í I su:;. máJ'C. l j-én Jl)('glcllhattilk az el si) t :\ agasaki 
'árosában. 

I854-ben u. i. az amerikai flotta megjelent a japán partokon és 
ennek kén~·szerítö hatása alatt I858-ban megn)·ilt Japán kapuja a1. 
~·urópai kereskedés számára. .\ ke1·eskedelmi hajókkal t'g)·ütt a hittéritök 
JS átmentek a n)·itott kapun .. \ kt•rl•sztén)st'•g fl•hút ismt'•l kt-Z(h•tt lt•rjctln:i. 
dl• még mindig csak titkun, me rt 1 ~ü H-ban új rendt•let jelent meg, 
me h· kihu1!gsúhozta ho.,,· a · ken•sztém·séunek ne,·ezett uonosz szekta • • • e.. . e co 
terjeszkedése nincs megengedve. :\ katolikus vallás ennek ellenére is 
terjedt, mire újból kitört az üldözés, mely csak I8j3. márc. 1 j-én szünt 
meg, amikm· a japán császár a külföld nyomására vallásszabadságot 
~dott népének. 

j 1 P. Bitt .. r Bruno :-;. J. la lo~;.iúi ka:. '' . .!.'''11'111 , ... J..tora 1 1111'1-!';'.Jiapít(J<a Sli'J'iut !)O 
i·1· alatt kí·t millil, ,·í·rlanu 1·olt. (:-i w ut :\n tal 193:;, 3~:\. o.) 

!:!·' Sehú L ti•·.: l. 111. • ii· 
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Innen számítjuk a japán missziók megújhodását. 
A ferencesek azonban a hakodatci püspök kérelmére csak I 907-ben 

telepedtek meg újbó) Kelet legvégső országában. A missziósterületet a 
Szeni Erzsébetről nevezett thüringiai Provincia vállalta el. Ez év január
jában ki is küldött két Pátert Jokohamába, ahonnan Saporoba utaztak ~.: 
itt kezdték meg nehéz, de áldásos tevékenységüket. 

El lehet képzelni, mekkora munkát követelt ennek az új telepnek a 
létesítést•. Mindent eiülről kellett kezdeniök. úriási nehézségekkel kelleti 
megkiizdeniök, így hát csak lassan haladt előre a térítés munkája. A nagy 
fclaclat láttára öt hónapra rá segítséget kaptak: eg)· Pátert és egy laikus
lt•stvél'l. :\ kis család első elöljárója P. W eneestaus Kinold lett. 

Alig hog)" letelepedtek, hozzáfogtak a munkához. Legelőször i-:: 
kápolnát és iskolát építettek. Itt többek közölt európai nyelvet is taní
tottak. A kis épületnek oly számos látogatója akadt, hogy csakhamar 
sz üknek bizonyult azok befogadására. ezért hát I go g-ben megnagyobbí
tották. :\z új iskola látogatói közt bizony több volt még a pogány, mint a 
kutoliku!'. l;g~·anabban az évben Hakodate-Kameduban és Muraróban 
is építettek kis házikót és kápolnát, szegénységüknek megfelelöen termé
szetesen csak fából. amint P. Kinold írja I gog. okt. I 7-én keltezett 
len• l ében ; a testvérek <<in parv a et miserrima domo inhabitan t.» A három 
telepen ekkor kb. 70 katolikus található. 

:\ következő évben megszaporodik a missziónáriusok száma: öt 
Páter.. négy Fráter és két terciárius-pap dolgozik erejét megfeszítve a 
feJ't'll<'f'~ ft'lt•prken. Kis kórházat építenek, mel~·ben lehetőleg ing)·en ápol
ják a betegeket, az aggokat és az elhagyatottakat A benszülöttek na~·ou 
megszeretik öket, mert a bélpoklosokkal szemben oly önfeláldozó szereleltel 
,·iseltettek. Ebben az időben már a francia ferences nővérek is ott vannal• 
1\.mnamoto ( Shimabarai öböl) bélpoklos telepén s szeretetükkel elhal
:nozzák a szegén)·, tehetetlen élő-hullákat ... 

1 g I 1-hen Saporóban is megtelepednek; velük eg~·ütt u~·ancsak ez 
t'~vhen a Sziíz Máriáról nevezett ferences nővérek is s a leánYok számára 
magasabb fokú iskolát nyitnak. ~ 

Bár missziónáriusaink szívük teljes odaadásával dolgoznak, mégh.~ 
azt kell megállapítanunk, hogy a gyümölcs bizony csak nagyon gyéren 
mutatkozik. Ezt az állításunkat igazolja az a tény is, hogy I 9 I 2-ben is 
csak alig 3oo katolikust lehetett összeszámlálni a három tel~pen.9) Hogy 
miért terjed oly nehezen a kereszténJség Nipponban, arra P. Kinold 
maga adja meg a választ I 9 I 2. máj. 12-én kelt levelében. Három oko! 
jt•löl me~. amely különösen gátolja az eredmén~·es munkát. Első ok az. 
hog~· a Port-.\rthurnál kivh·ott gyözelt•m túlságosan kevél~·ekké tette öket. 
.\ második az, hogy az állam kivette a felekezetek kezéből az elemi isko
lákat. Ezen az alapon kivette a missziónáriusok kezéből az ifjúság veze
tését s lehetetlenné tette a keresztény papság hozzáférközését a gyermekek 
szh·éhez. ami ugyancsak hátráltatja a térítést. :\ harmadik az, hog~· a 
lwnszülötlt•k senunit sem szeretnek, ami európai, ami külföldi. A katolikos 
,·allítst is úgy kezelik, mint idegen valamit. Még meg kell je~·eznünk. 
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hog~· a modt.•r·n japán rendkívül materialista módon gondolkodik. :\ leg
több japán nem littja meg a katolikus vallás természetfölöttiség-ét és úg~· 
kt>zdi uzl. minthn az is naciouál~s volna. mint volt eddig náluk a 
hudhizmus.IO) 

Eg~·i>h okokat is hoz, mel~·ek hozzitjárulnak még a japáu missziók 
nwgtwhczítés~hez. Ezekre azonbau mi nem térhetiink ki e rövid dolgozat 
kt•rett.•in beliil. Ennek nem ann~·ira a lakosság, a népfaj az oka, hanem 
álll:láhan az a kórtünet. az a korszt•llt.•m. anwl~· az orosz-japán háború 
óta úthatja az egész társadalmat; a modernizálódás és I>ai-~ipponll) 
t.'SZillt.;jt•, 

.\ ,·ilitgháború ott is nag~ zavarokat okozott, mint Európában. Az 
amúg_,- is szcgén~· nép a szegén~·.ség legvégső sziikségébe esett. A misszió
uúriusok t.•kkor sokat tehettek volna. de eg~·részt a közlekedést nag)·on 
ult.'gnehezítt'lték, másrészt itthon is szííkön mlt ken~·ér, úg_~·hogy a misz~ 
s:úókrd csak ke,·csen gondolhattak. 1\lt.>g is. ért.>zték missziónáriusaink, 
t.•tmck a hátránYát. 

.\Iindazonáital P. Kinold ven•tése mellett állandóan serénwn dol
goztak. :\ missziós teriiletek száma most is szaporodott. Hakkoido, Sza
chaJin és Kurili-szigt>tekcn I 9 I 5-ht.•n már tíz telep volt. amel~·en I 6 
mi~sziónárius dolgozott. .\linden tt>lepnek ,·an kis kápolnája. Saporóban 
kis szt•mináriumot is találunk. 

:\ japán fcrt.•nces missziók üg~·e na~·ot lt.•ndiilt azáltal, hog~· a 
Con gr. de Prop. Fide I n I 5. febr. l 2-én kt.•lt dekrétumában Sa poróban 
:tpo:-.toli preft.>ktllrát létt•sítt•U. Az első apostoli prefektusnak pedig P. 
1\.inoldot newzte ki. I g I 6-han már hithuz.~almi fol~·óiratot is indítanak, 
amel~· ott talitiható sokszor a pogán~· családok asztalán· is. I 9 I 8-ban 
múr I o 5o katolikust és I 55 katechument számlálnak hitközségeink. 192 3-
han Kagoshimában a ~anadaiak ,-állalnak missziót. I 92 j-ben önállósítják 
lllll!:!"llkat. I w~ !l-ben ~a poróban P. Kinolelot apostoli vikiu·iussá teszik 
mt.•g. I g32-ben a fővárosban is megtelepszenek rendtársaink s magasahh 
fokú szemináriumot nyitnak. Ezek \'Oinának a mt•gújhodás kiemelkedöbb 
''"'l'llll.''l.wi. "o~ t. még a jd~t•nlt•gi lwl~·zt•let ,·ázoljuk az I n 35-i sta
tisztik:t alapján.l:!) 

J>ai-,ipponhan összcst•n 3 mi.sszióstdepiink \·an. Saporóhan t Yie. 
ap. l nénlt't fe1·encesek dolgowak (Pro,·. Thuringiae). Kagoshimában ( Prad. 
ap.J kaundaiak és Knmfutóhnn t .\lis~o sui iuris) szilézini fen•neesek 
mlikiid11ek. .\ 3 tdl'JWII összt•senl3) 8o szPnt•tespnp. ''-3 laikustl•sh·ér és 
~o Hiírt'•r dolgozik. tjoncházuk. két kist.•hb és két nng~·ohh szemináriumuk 
'""· 1\.,·., kórházat í• s t·g~· közt-piskolát is fünntartannk .. \ hitoktutitsru szánt 
i~kolúkl~:llt ~~.-, fiút és '• ;,o Júmt tanítanak a hit elt'llll'irt• .. \ katolikusok 
szúmrt ~-;no, n kateclmmt•ncké · 8 I o. a po"ám·ok száma JJcdia néa,· i•s 
fd millió. " · ~"' e. 

\ égezt'tiil még mE>gjt.·g~·t·zziik. hogy Japánnak 85 millió lakosa mn :; 
•·hhiíl alig százezer a katolikus. E két szám összehasonlítása eléggé mutatja, 

10! L o. 

ll) \:11!~-Japtm. 
l:!' .\d. On l. 19:~:;. ,·" f. 
1:1, :\1 aolalok mimlig a h:"mllll lo•ll.'p ii<Sl'">o:•g•'•t j..tlik. 
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hogy mekkora murika var még ott a hithirdetökre. A munka tehát sok, 
de sajnos, kevés a munkás; kérjük azért az Urat, hogy küldjön lelkes, 
ki tartó munkásokat a japán misszióba! 

Fr. Marcellin O. F. ;v. 
FORRAS!\'IC::\KAK: P. S. l\1. de CPrr·.·ti: Annales :\linorum tom. XXI. XXII, 

XXIII. - Rohrbacher: Hisl.oÍI'P univ<Jrst•lle dc l Église Cath. tom. X, XI. - Kazal~·: 
Eg)·t·lt·m~·s Eg~·háztörténelem Ill. - Cantu Caesar: Világtörténelem XI. - H. I>. 
Vast·otti: lnstitutiones Hist. EceL-ae. - Acta Or•linis aim. XXIX-LIV. - ~bő l. dr.: 
Öt ,-ilágrészt•n ker,~sztül. - \Yolkt•nbt•rg A. J r.: A kat ,-ilágmisszió kön)·,·e. - P. 
SchlOU J P.: A Íl'l'encr~s missziókról. - P. Sll·ck-P. l' n~·i: A Ft•l'PIH'-rend Jiesóség•!. 
- P. Gabriel Schmidt ofm.: Franciskauisdll's .\lissions-.\lari.Hologium. · ( AntoniuslJO!JJ 
19:l1. é\-f.). 
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. Uállott falak, molws s:iklatömbök, 
nyomas:tó /.:ödbe, feledésbe roskadt 
tündér-várromok, uéltány sugrirkát 
ráto/.: is öntöli ... 

Megtörpülve állto/,·. Kinek? Minek:> . .. 
C nott s:épség vag,vto/,·, btís halotti mas:k; 
titeket már titán-álmodcíso/,· 
nem építenek. 

llarsogó fof.vamol.·, s:entel.·, s:épek, 
imalmllámok: s:ii:-elet•en vi:el.·, 
lassanl.:int földs:inig letarolnal.:, 
mert ltis: csak tépne/.: . .. 

Segélykirilllístol.· nem ér ho: :ám ... 
ilem is fűt ifjú-/,·óborlások lcí:a; 
más l.·öt•et hordo/,·: új muni.·(ÍS vagyo/.: 
a: lsten tornyán. 

Porladjatol.: csa/,· dm·o.o;an, biis:/,·én! 
l/6ryfí lwlódá ... to/,·: diadal:ene; 
é . .; c.o;tt/,· 1.-acayul.·. .~:f'lliííi lm ca go/,· 
nuíltístol.· iis:/,·én ... 

. l fel!•öröslö hajnal tü:e g,vujt: 
megmaradt rom·soto/,· miml beledobom, 
s les:e/,·, /w /,·ell btisharaglÍ ember, 
tii:es, meyNrdult: 
ele csapanyú s:it•etel.· nem /.:ell . . . ! 

Fr. Béda 0. F. M. 



Szent Ferenc és az Eucharisztia. 

~liként a mérheretlen csillagvilág csodálatos rendszerének van egy 
központja. minre~- királ~·a, amely fén)·ét és éltető melegét a körötte 
hódolón keringó bolygókra is átsugározza, úgy a kegyelmi-rendnek is 
,.a11 eg~· középpontja, egy isteni napja, amely a lelkek bolygó seregét 
mnja bűvkörébe. hogy öket éltesse, s az örökélet útjait számukra bevilá
gítsa: ez a titokzatos élet és fényforrás az Eucharisztia. Földi szemmeJ 
nézn- csak igén)·telen, kicsi fehér ostya, de a hit világánál, élő, szent 
ndó:ooú~.r. ameh a ma~a látszólagos kicsisé~éh<'n is - mint g,·újtó-liikör
t·g~· p~ntba g~·üjti össze mindazt a határtalan szeretetet, böleseséget, jósá
got és szépséget, amit a teremtő Isten valaha a mindenségbe öntött. 

Ha ez az Eucha•·isztia. akkor t•gészt.•n termésu•t<'s. hog)· Szent Fen•nc 
At)·ánk, ez a szerelettől lángoló Szeráf. is lovagja, sőt rabja lett a taber
nákulum isteni Rabjának. Ferenc a Szeráf r1em tud mást, csak szeretni, 
de azt tud igazán! Talán nem is ann~·ira ö szerel már, mint lelkében az 
lsten. Gondolata csak lstt'nét és M<'g,·áltóját kereste. Akaratának és minden 
e~dekri•sélll'k csak eg)· indítóoka mJt: az elfelt•dctt. a llWt{H~lett es m•m 
szert'tt'tt Szeretet, aki,·el legközvetlenehhül az Oltáriszentségben találkozott. 

"Ha Szent Ferenc az Cdvözítöröl beszélt - mondja Felder - a'kkor 
t>l:-;',sorhall az Eucha1·isztiára gondolt. 1\J-isztusszolgálata. krisztuskövetPst•, 
krisztussze!'etése azért mlt ol)· hensöséges, ol)·an élő. mert azt nmu ('~)· 
tt>rht>n és időben. lá\'01 álló Crra, hanem közvetlen ül a szeniségi Jézusra 
'Ollatkoztatla. l) .\z Eucharisztia \"Olt FeJ'('IlC \'allásos eletéllek központja. 
Et 11em is csoda. hisll'll amit ol)· g)·engéden szt•retett: ': :\ jítszolt s a 
kt'resztet eg)·ütt találta itt. ahol isteni Mestere még most is élt és szeretett. >2) 

.\ szt'nbnisében a pap szavaira újra földre száll az Isten, s ilyenkor 
lelkében karácson)·i örömök zsong11ak. De u~·ancsak az oltáron látja 
lept>rt'gni a golgotai n~~- tragédiát, s ha mél)·séges alázatosságában nem 
is tartja magát méltónak arra, hog)· az oltárhoz lépjen, lelke érzelmei 
mégis összeolvadnak, nemcsak az áldozópap, hanem magának az önmagát 
ft>láldozó lsten-embt'rnek érzelmeivel is. Azért a szentmise hallgatást ha
csak tehette, soha el nem mulasztotta. Még a betegség st'm akadál)·ozhatta. 

Volt u~·anis - miként a Tökéletesség tükre mondja - egy szent és 
l..i,·itlú pap 1 Benedictus de flirato) aki Szent Ferencnek misét mondott, 
amikor betegen feküdt, mivel mindig, amikor csak tehette misét akart 
hallgatni. bármenn~·ire beteg volt is.;, 3) Mikor elhangzottak az átvál
tozás csodatevő szavai, alázat és félelem, de e~·ben mérhetetlen öröm 
töltötte be lelkét. .\legtörtént újra a lenJÜgözö csoda. alll('l)·nck láttára: 

1\eszkessl'n az emlll'r, relidüljön lllt'l-{ az egész föld és \·igadozz(•k az ég. 
mikor az oltáron a pap kezében van 1\.risztus. az élö Istennek Fia .. -t) 
1\.en)·ér-szinben rejtezett -.<Istene és Mindene" előtt, átszellemülten eg~· re 
hajlogatta: «Oh csodálandó magasztos..o.;ág, oh bámulatos keg)·esség! Oh 
fenségt's alázatosság, oh alázatos fenség. hog~· a mindenség l'ra Istt•nt•, 

1, P. ll. F,.Jtlt•r: Din Id .. all' dt•s hl. Franeisku~ wn Assisi. 5o. l. 
2, P. ll. Ft•IJ,.r: D•·· Id .. alt! df's hl. Franci~kus \'Oli Assisi. 5r. l. 
:i .1 ldt~zve: u. o. 
-l} ldi·n-1': P. \lolnár :\.:A fer.~nct•s Stf'llo•m. 'tgli. l. 
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Istennek Fia annyira megalázza magát, hogy a kenyér csekélyke szme 
alá rejtőzik üdvösségünkért.» 5) 

Ez a csodálatraméltó és fenséges, örökéletet adó, csekélyke kenyér 
mágneses erővel hatott lelkére és örökös vággyal töltötte el, hogy erejével, 
töltekezzék, hogy egyék e kiválasztottaknak szánt kenyérből és igyék e 
szent 'Grál győzhetetlenné tevő sziízies borából. Ezt kérte naponként 
<<miatyánkjában»: «Mindennapi kenyerünket: a te szerelmcs Fiadat, a mi 
Urunk, Jézus Krisztust add me.g nekünk ma, azon szeretet emlékére, meg
értésére és tiszteletére, amellyel irántunk viseltetett és mindazért, am]t. 
érettünk mondott, cselekedett és elviselt.» 6) Mariotti írja: « Szent Ferene 
mindig oly forró szereletet érzett a szentáldozat iránt, s előtte az a 
véghetetlen bőkeziíség, melyet a mi Urunk mutatott a biínösökkel szemben, 
mikor nekik étel alakjában hagyta drága testét és vérét, oly fenséges 
tettnek tiínt fel, hogy mikor áldozott, annyira átváltozott a léleknek meg
részegülése folytán, hogy csodálatos volt őt nézni».7) Mindig olyan buzgón. 
tisztelettudón és áhitatba merülve közeledett a szent asztalhoz, hogy a 
lelkéhen égő isteni szeretet tüzét még a körötte állók is jól észrevehették. 
Szíve valósággal második tabernákulummá változott. Olyan szív-csere, ol~·an 
bensőséges egyesülés volt ez, amelyhez hasonlót a szentek életében is csak· 
ritkán találhatunk. ö igazán elmondhatta magáról a Nemzetek Apostolával: 
,, Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem!:, 

Miként a mi táplálékunk és mi eggyé válunk, úgy e lelki táplálék. 
vag~·is Krisztus testének vétele folytán Krisztussal szeretetben eggyé olva
duuk. <:A szeretet - mondja Hugó a Sancto Victore - alváhoztatja a 
szeretőt a szeretetté. Ha tehát szereted a földet földdé válsz; ha a pénzt. 
pénzzé válsz; ha az eget: menn~·eivé leszesz ; ha pt>dig az Istent - nem 
me rem kimondani, de az írás mondjn - isten leszel, mivel: Én mon
dom, hogy istenek lesztek.» (Ps. 81. 6.8) 

Valóban ez utóbbi történt szeráfi At~·ánkkal is. Az Oltáriszentség 
átalakító ereje tette őt egész lényében krisztusivá. Eg)·edül ez képesí
tette a küzdelmes evangéliumi, krisztusi életre, hogy tudjon mindenkinek 
núndenévé lenni, követni Mesterét tűzön-vízen át, szeretetben, szenve
déshcn, apostoli cselekvésben egyaránt. A láthatóan alter krisztussá avató 
,-é .. es sebrózsiikat is csak akkor és csak azért lehélte rá az Úif .\lverna 
ormán, mert a Krisztussal való táplálkozás fol~·tán már úgyis régen 
Krisztussá alakult. A stigmák már csak a végső elismerés szent pecsétjei 
voltak. 

Ha il~·cn meleg kapcsolatban állott Ferenc az Eucharisztiával, akkor 
l'~)- cseppel sem csodálkozhatunk azon, hog)· nemcsak magát a nag~· 
Szcntség-el ti~ztdtt~ és szt'l'cttc, hanem mindazt. ami azzal valamikép 
vonatkozásban állott. A papokat, akár bűnösek, akár ártatlanok, mint urait 
akarta tisztelni és szeretni, csupán csak azért, mert belőlük testi szeme·~vel 
~:emmi egyebet nem látott, csak a mi Urunk, Jézus Kr:isztus szentséges 
lestét és vér~t, melyet magukhoz vesznek és másoknak is nyujtanak. Éppe'• 

5) u. o. 
H) P. Takács l.: Assziszi Szcnt Fer'!IIC iratai. B pest. 1929. t 46. l. 
7 J ltll•zve: Hölt:skcy: Capistranbi Szt. János és kora. Ill. k. 56. l. 
8) Idé ne: Bölcske~·: Capistranbi Szt. J á uo> i•s kora. Ill. k.. 63. l. 
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t>zért, ha eg~· égből leszállt szenttel és egy pappal találkoznék, előbb a 
pap kezét illetné csókjával s csak azután üdvözölné a szentet.9) 

Hog~· merm~·irt> vonzotta szeráfi At~·ánkat az Oltáriszentség légköre, 
azt misem mutatja jobban. mint az a tén~·, hog~ még élni és meghalni is 
ahban az országban óhajtott. ahol legmél~·ebb hódolattal tisztelik az 
Eucharisztiát. Azér·t, amikor az 1 ~~ 1 ;-i káptalan után a testvérek szél
oszlottak prédikálni. ö apostoli mííködésém•k szintt•r·éül Franciaországot 
nHasztoUa. mégpedig. legfőkép, azért. mi\'el az ottani lakosok az összes 
katolikusok között, a lt•gnag~·obh tiszlt•leh•t tanusítják az Oltáriszentség 
iránt, ami nt•kl'm kiilönösen nag~· örömömre szolgál. Ez okból legszh·e
st•bben az ö köríikhen idözöm. , tO). 

Féltő gonddal örködött az l-r hajlékainak szépségén és tisztaságán 
is. A _ diilt.•dezü templomokat t•lt•inte saját kezé\'el ja,·ítgatta. ha piszkosan 
találta. kisöpörte. Gondoskodott a szent edén~·t·krill, ost~·asiitökröl, oltár
lt•r·ítiíkriíl és korporáll•król. Még ,·égn•ndl'lt•téhen is arm kéri fiait, hog~· 
a szt•utséges nen•kt•t i•s leírt igéit hárml'l~- illt•tlt•n hel~·en találnák, szedjék 
Cissze és h·g~·ék méltó lwl~-rt•. Sz••nt Fer·t•uc miut Krisztusnak igaz köve
ti)jt• és méltó mása. m•m elégt•dt•tt mt•g a szt•mél~·t•s lthítattal, hanem 
azt akarta. hog~- 1\.risztushan miwlu~·ájau egg~·é leg~·enek. öt mindenek 
illt•gismerjék, szeressék és magasztalják. Zokog, ha látja. hog~· nem szeretik 
a ~zt•retetet. 

Csaknt>m minden len-lélwn hirdeti, \'édi és magasztalja az Oltári
su•Htséget. Felhí\'ja a papok fig~·l'lmét arra a sok hííHrt' és mulasztásra. 
arnit még ök is t•lköwtrwk a Legszt•ntebh körül és g~·ors javulást sürget: 
. Lássátok he méltatlaHsltgtokat pap tesh'én•im és szentek legyetek, mert 

Ü SZt'lll. :ll) 

Egész lstent-fi•ltö ll'lkét lwll'iinti abba a kön~·örgéshe. mel~·et test
,-t'•n•ilwz intéz az Oltiu·iszentség él'<lekéhen: , Uthaitok csókolásával, és 
azon szen•h•tt...J. anlt'l~-t·t csak érezht•tek. kér·l••k mimln~·ájatokat testvé
reim, hog~· azzal a tisztl'lt•ttel és mt•gbecsiiléssel, amil~·enre csak képesek 
\'ng-~·tok. illessétek a mi r l'llllk, Jézus Kr·isztus SZt'ntséges tt•stét és ,-érét. 
mnt>l~·ht•r! azok, mik az t'f;l'ben és a földön vannak megbékültek és 
kit•ngt•sztt>lödtt'k a mindt>nható Istennel. , 12) 

.\ népek ,-ezt•töirwk és az összes hívekrwk is a lelkéhe szerelném 
írni: "Bizton tudjuk mt>g mindn~·ájan, hogy senki sem üdvözülhet máskép. 
mi-nt csak a mi l' runk. Jézus Krisztus által; miket a papok mondanak. 
hirdetnt•k és szolgáltatuak. 13) 

Ezt nz t•~ész Ft•rt•nc-rt•mlt•t lt'1·dohhan jt•llt•mzö eutharisztikus szt•l-. 
lt·ntt>t hal(~·ta a SZl'l'úfi .\t~·a fiaira is dritga Öl'öksi•gíil. Azok pt•dig ké.sz
st'•.ges szt•r·t•teltt•l wtték át tiílt• az Cr testének dicsü iír·ségét, és mint a 
kereka!oöztal 10\'agjai. mind a mai napig méltón töltötték be a szent Grál 
körüli tiszl-;éget. Hog~· csak a legnag~·obbakat említsük, ott áll mhtdjárt 
Páduai Szent Antal, aki Ríminiben n~·ilvános csodával töri m~g az Oltári-

!!, Y. ü. P. TaklÍl"S 1.: .\s~zi~t.i ~zi. F,., ..... ,~ iralai 9'1- l. 
10, Y. ü. P. \lolwí•· :\.: _\ fo•ro•n•"-''S st,.IJ,.m. (Jgr. 
ll ,1 P. Takács l.: As~Ú11Ú ~w nl. F .. r .. m~ iratai. 1 :h. l. 
12) P. Takács 1.: .\sslist.i Szenl ·Ft•r .. nc i1·atai. 1:~o. l. 
13, P. Takács 1.: A~st.i~1.i Szf'nl Ft'r"nc iratai. 1:13. l. 
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szentség ellenségeit. Ot követik a Szeráfi-rend legnagyobb teológusai: 
Bonaventúra és Scotus, akik tollukkal keltek a nagy Szentség védelmére. 
Hasonló érdemeket szereztek e téren Sziénai Szent Bernardin, Feltrei 
Bernardin, Kapisztrán Szent János és még egy egész sereg ferences 
író és hitszónok, főként a hitújítás viharos korszakában. Szent Ferenc 
lelki leányai is híven követték Atyjuk nyomdokait. Szent Klára az egye
düli női szent, akinek kezében Oltáriszentséget látunk. Tőle tanulták a 
szentségi Jézusnak hódolni -és érte áldozatot elviselni Viterbói Szent 
1\óza, Höss Kresoencia, Mária Franciska, Jácinta, Katalin, Angela és 
még ki tudná felsorolni, hányan a második és harmadik rend nő tagjai 
köz ül. 

Nem véletlen, hogy ennyi odaadás és áldozat jutalma képpen XIII. 
Lt•ó pápa az Oltáregyletek védszentjéül a ferences Baylou Szent Paszkált 
n'tlasztotta. 

:\ hármas szeráfi rend hét évszázadon át mindig az élen küzdött é-. 
szt>medett az Oltáriszentségben diadaláért, és hacsak egyetlen ferences lesz· 
is a földkcrekségén, még akkor is minden oltárt körül tömjénez, ez a 
szent, eg~·ctemes hitet kifejező ferences fohász: «Imádunk téged Uram 
.Jéms Krisztus itt és núnden templomodban, melyek az egész földön 
\'annak és áldunk téged, mert a te szent kereszted által megváltottad a 
,·ilágot. i. 

Fr. Gedeon O. F. M. 



A pécsi ferences vértanuk és mi. 

A mult emléke megragadja az ember lelkét, kegyeletet varázsol a 
szí\'be. Minden kis kopott, régi emléktárgy, a föld mél~·éböl előkerült 
ré~iség. megrongált sírkö, vagy várrom egy befejezett történeti korba 
nmja képzeletünket. ahol kétes jelenünkben eszméinkre eszményképeket 
találunk. 

Ha valaki néhány évtizeddel ezeJött fig~·elmes lélekkel végigjárta az 
ódon emlékekkel teli mecsekalji várost, annak lelkébe kegyeletet varázsolt 
a régi Pécs, ahol minden az ország történetének hírnöke volt. A történeti 
nmlt lelke illatozott az évszázados kultúrkiizdelmek vérrel megszentelt 
t'mlékc.,iben. A fc.•jlödö civilizáció rombolt. Eltakarították a féltveőrzött 
romokat. ledöntötték a régi házakat, kieg~·enesítették a kanyargós utcákat. 

l>e mé~is maradtak beszédes emlékek, amelyekböJ még szól hozzánk, a 
mult diadalmas üzenelél hozza felénk a sorscsapások pergötiizében nemt>s
veretűvé vált régi Pécs szelleme. Ez a kevés. de értékes emlék átmentetlt' 
az eszmékkel telített katolikus multat. :\ hatalmas és művészi kincsekheu 
gazdag szé~eseg~·ház, az elöttt• szerén~·en meghúzódó katakomba, a régiség
tár nlinden kis köve a hozzáfűz&)() történeti kor hírnöke. 

ll~·en történeti emlék a többszázén's pécsi ferenct'S multról tanus
kodó sírkamra is. :\ megrongált, kereszttel mt>gjelölt sírüregek, az ösök 
megszentelt porhíh·el~·ét örzik. Itt porladnak a hiUikért vértanuhalitlt 
halt tesh"érek. a keg~·etlenségek utolsó korszakának áldozatai. A régi. 
sokszor elfdedc.•tt sín•mlék a kt'g~·etlen gonoszság és a hitért meghalni 
kész hé)siessé~f korszakába \·ezet ,-issza. 

Ez a km·. Rákóczi kora mlt, melynek tükréhen megn~·ilatkozik eli>ttünk 
a barokk kor szt•rtc.•lt•n szenn'dél~·es emberének végsökig kiélezett har
l'Dkkal tdi élete. E hösi korszak emberének életeleme volt a harc, azért 
\olt ol~- iszon~·atosan ,·éres.l) :\z ezer sebhül vérzi) ország megmentésér·t• 
indult nwg a ,·ereckei határról 1\ákóczi a nag~- fc.•jedelcm szánalmas, szét
rong~olódott kis csapatá,·al. hog~- szabadulást hozzon az idt.•gen, süt 
hazdi n~·omás alatt \·ergödö mag~·arsitgnak. Bdeharsogta az elkc.•seredett. 
músrészröl pedig kétszínűsködő. ingatag mag~·arság lc.•lkéhc: (; Recrudescunt 
ll uugaria\' mlnera ~ Zászlóira iratta: "Cum Deo pro patria et libertate . 
. \zért jött hujdositsáhól szc.•retett mag~arjaihoz, hog~· a régi seheket be
g~óg~·ítsl• és a sc.•bek minden jóakarat ellenére még jobhan fc.•lszakadtak . 

. Megindult a hömpöl~·gö vérfolJam az országon át és nem kerülte d 
Pécset sc.•m. a török jitrom alatt ol~- hosszú idc.•ig n~·omorgó mecsekalji 
,·itrost. Ehhe a ,-t'·rúradatha ömlölt a pi•csi sír·kamra hilsi halottjainak \'él't'. 

I 'jO 'J-IH·n Húkúezi l'llt•nst'•gt>i. a rúrok harhúr kl'g~t'tlt•nséggl'l ron
tottak a 'úrosm.:!) .\ harc kc.•ttüs éll'zl'lÍÍ mlt. Fanatiku~ ,·allitsi {•s m•mzl'l
g~·ülöll't fülülte a~ c.•llc.•nséget. ~e;n keg~elmeztc.•k még az itrlatlan csecsemök
nek sem, ha ke1·c.•szténwk voltak. annál ke,·ésbbé az Istellltek szentelt 
személ~·eknek, papoknak és szerzt'lesc.•knek.3) 

1 1 \'. ii. Juhi1st.-Km.ic•: :\ fPjPtl"l••u• ll. Hi1kút·n F••rPtll'l. 1.. 11~. l. 
21 \'. ö. l> r. Karácson~ i J;inos: : ~I.Pill Fpr·•nt· r••ntlj;',w•k liirtl•m•h• .\lag_,·arorst.ágon 

tjll-ig». Bp. 19:J't. :h~!. l. 
3) Az esemi·n~· rúszlntPs kifPjtí·~P P. Kaill•r \ámlor és P. An~t.'·án ·\urt'•l küt.ll•se 

fol~'lán a prmincia akkori hislo!Crafusának PI'Ptf .. ti f•·ljPg~·z.:•s•• n~·omán k•'•st.ült. 
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A ·uag)T forrongásban, a véres öldöklésben felszakadtak a magyar 
sebek. Még mindig nem volt elég a vértanu magyarság véréből ..• 

A pécsi rendház ebben .az időben a Ladiszlaita rendtartományé volt. 
.\zé a tartományé, melynek fiai a szigorúbb szerzetesi fegyelemben éltek . 
. \. rendház tagjainak céltudatos élete megnyilatkozott a véres napokban is. 

Március 26. volt. A veszély teljesen rázúdult a ferencesekre. Fabian
csics Pál vikárius látta, hogy a szakadárok és eretnekek harcában meg
szentségtelenítik mindazt, ami szent és a Felséges szolgálatában áll. Nen.
veszlet~e el lélekjelenlétét, nem gondolt menekülésre. Utolsó perceiben. 
is szeretet cselekedetben mutatta ki hűségél az iránt, kinek életét áldozta. 
A monstranciát egy kehellyel és paténával elrejtette a meggyalázás elöl. 

A harcos szakadárok megrohanták a rendházat és a templomot, de a 
szerzetesek őrhelyükön álltak. A vikárius cellájában Kompár Kristóf sze
melyi plébánost gyóntatta. Az ellenség vad kiáltozása verte fel a rendház 
áhítatos csendjét. A krisztusi békét megtámadta a szentségtelen gyűlölet. 
Berontanak a kis cellába és irgalmat nem ismerve szívenszúrták a szent
séget kiszolgáló szerzetest. Holtan rogyott a kis cella padlójára. Élet
küZ<Jelmeinek, imáinak és fegyelmezett munkájának helyét vérével szentclte 
meg. A papol kivonszolták szobája elé, fejét vették és keg)·etlenül fel
koncolták. 

A templomhan is helytálltak a barátok. A biztos halál tudatában is 
erőt ákartak csepegtetui a bemenekülö nép lelkébe, a hitért való vértanu
ság hösies elviselésére. A 70 éves Krapina Joachim testvér, aki már több 
ével tüllölt Jeruzsálemben, most Krisztus közelében szent vágytól égett . 
. \. füoltá1· l'lütt térdelt és lelkét Istennek ajánlotta. Imádkozott a népért. 
{•s kérle a lelki erősség szellemét Pusztítók gyilkos gol~·ója oltotta ki 
t'• letét. 

Francin Pál testvér a templom kapujában nyerte a dicső vértanu
ilalált. Kegyetlen len~·akazás áldozata lett. 

\'értanuink vére a húsvéti oltáron a legkedvesebb áldozat volt Isteu 
elölt. :\. pécsi véres húsvét legszebb megünneplése volt a szenvedés és 
megdicsöiili>s iinnepének. ~agypéntt.•k véres tragédiája és a feltámadás 
diadalmas fensége ert')t árasztott és a leg~·özhetetlenség tudatában hősöket 
!lt•n.•ll .. \ vértanuk vére eget nyitott és az emilereket az élkeseredés tiize· 
lu·,·ílelll', mert a példaképek, a vezetök diadalmas vértanuságának dics
f{·n~t:·hen ml•gsejtették a kereszthalitlból megdicsőült Krisztust. Emelt fővel 
llll'llld~ sokan a halálba, hogy méltó áldozatok leg~·enek a lu:tsvéti oltá
run. ahol a . Bimin~· ' vére az emberiség bünéért istent engesztelt . 

. \ \{•rfol~·am pP<lil-l' fol~'t ,·{·g ig az orszúgon és beleömlött sok szerzt-
ll'si, papi t'•s kereszlt'·u~ \ér ... 

Ezd,lll'n a \'l'l'l'S napokban sok fl'l't-nn•s \·ér ömlött. Siklóson t:•s a 
1·\·hidl•kt•n is mltak úldozatai a litzadils katolikus hitellenes öldöklésének.1) 

\lu~t ismét tl'ljl's •·a~~·ugásban tünt fel az cg~·iittszenvedö s cg~·iittönen·
dl•zí) e\ angéliumo:; lelkiség, amel)' L mbria datosának, a bünei felett és az 
l'lllhertl•sh·érck g~ adósága felett siránkozó Pmcrellónak lelkéből szakadt 
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A pécsi ferences vértanuk és mi. 

A mult emléke megragadja az ember lelkét, kegyeletet varázsol a 
szí\'be. Minden kis kopott, régi emléktárgy, a föld mél~·éböl előkerült 
ré~iség. megrongált sírkő, vag~· várrom egy befejezett történeti korba 
mnja képzelt.•tiinket. ahol kétes jelenünkben t-szméinkre eszményképeke1 
találunk. 

Ha valaki néhán~' évtizeddel ezelőtt fig~·elmes_ lélekkel végigjárta az 
ódon t-mlékekkel teli mecsekalji v{u·ost, annak lelkébe kegyeletet varázsolt 
a régi Pécs. ahol minden az ország t.örténetének hírnöke volt. A történeti 
mult lelke illatozott az évszázados kultúrküzdelmek vérrel megszenh•lt 
t•mlékt•ihen. .\ fl'jWdő civilizáció rombolt. Eltakarították a féltveőrzött 
romokat. ledöntötték a régi házakat, kieg~·enesítt•tték a kan~·argós utcákat. 

l )e mégis maradtak beszédes emlékek, amelyekből még szól hozzánk, a 
mult diadalmas üzenetét hozza felénk a sorscsapások pergiltüzében nemes
,·eretüvé vált régi Pécs szelleme. Ez a kevés. de értékes emlék átmenteltt• 
az eszmékkel telített katolikus multat. \ hatalmas és müvészi kincsekheu 
gazdag székeseg~·ház. az elöttt• szerén~·t•n mt•ghúzódó katakomba, a régiség
tá•· minden kis köve a hozzáfűződö történeti kor hírnökt•. 

ll~·en törtém•ti emlék a többszázén•s pécsi ferenct•s multról tanus
kodó sírkamra is. :\ megrongált. ker·t•szttel nwgjelölt sírüregek, az ösök 
nwgszentl'lt porhün-J.,-ét örzik. Itt porladnak a hitükért vértanuhaUtll 
halt tesh·érek. a kt·g~·t•tlenségek utolsó kor·szakának áldozatai. :\ régi. 
sokszor t.'lfl'lt•dl'tt sírPmlék a kt·g~·l'flen gonoszság és a hitért meghalni 
kész hii~it•sst'·~:- km·szakáha n>zet ,·issza. 

Ez a kor. Hákóczi kora mlt, mcl~·nek tükréhen megn~·ilatkozik eli>ttünk 
a harokk kor szt•rtt•lt•n su•nwdél~·es emlwrém•k ,·égsökig kiélezt•tl ha•·
cokkal tl'li élete. E hi>si korszak t•mberéJwk élett•leme mlt a harc, azért 
\olt ol~- iszon~·atosan ,-éres.l) :\z ezer sehh()J ,-érzi) ország megmentésél't' 
indult nwg a n•reckt•i határról Hákóczi a nag~· t't•jetlt'lem szánalmas, szét
rong~olódott kis csapatáml. hog~· szabadulást hozzon az idt•gen, söt 
haz,lÍ n~·omás alatt wrgikM mag~·ar·sitgnak. Bl'lt•harsogta az l'lkt•st•redett. 
másrészrút pt•dig kétszíníísködö. ingatag mag~·a•·sitg lt•lkéhe: ,, Ht•cmdt•scunl 
ll uugaria\' mhll'ra! Zászlóira íratta: . Cum l>eo pro pah·ia et lihertate . 
. \zért jött bujdosásából szt•n•lett mag~arjaihoz, hog~· a régi st•heket bt•
g~ óg~ ítsl• és a sl'lwk mindt•n jóakarat t• llenére még jobhan t't•lszakadtak. 

~legindult a hömpül~gii ,-érfol~am az Ol'szágon {at és nem kt•rültc l'l 
Pécst-t st•m. a török jáwm alatt ol.'· hosszú idt•ig ... ,·omm·gó mecsekalji 
,-;twst. Ehlw a ,-t'·rúradatha ömlöLt u pt'•esi sírkamra héisi hulottjainak ,·én•. 

I jO '1-IH'Il Húkúezi t>llt>nst'·~t>i. a rúmk harhúr kP~~t'tlt•ns(·~~t'l ron
tottuk a \Úros1·u.:!) .\ hare kctté)s t'•lt•zl'líí \olt. Funutikus mllitsi t'•s m•mzt•t
g,Yülöh•t fiílölte az t•Jit•nsé~et. .\e; n kt•g~ l'fmezft•k még az itrtatla11 csecscmÖk
llek st•m, ha kt>n•sztt'•nwk mltak. annál kt•\·~shhé az Istt•Bnck szentelt 
szcmél~·t·km•k, papoknak és szt•rzt•test•knek. a) 

l 1 \". ii. Juh;íst.-1\m.ín: .-\ f•·jo•ll .. J.-u• ll. lt;H;.ún~· F.-r.-&H'l 1.. ll?.. l. 
21 \'. ü. lJr. 1\ar;ícsoll\ i Jáuus: ~1.•·ut Fo·r 'lll' n·aHijl·all'k liirl•'•alt'IP :\lall'~·arorst.;ígou 

•i••-ill''· Bp. •g:t'1. :h~!. l. 
3 J At. e~eml·u~· r•'•st.J .. t.-s kifo•jlt'·~.- P. 1\ailPI' ';íudor í•s P. Au)!'_\·{m ·\urt'•l kiit.ll•st• 
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A •~ag~' .for.rongásban, a véres öldöklésben felszakadtak a mag~·ar 
sebek. Meg mmd•g nem volt elég a vértanu magyarság véréből ... 

A pécsi rendház ebben .az időben a Ladiszlaita rendtartományé volt. 
Azé a tartományé, melynek fiai a szigorúbb szerzetesi fegyelemben éltek . 
. \ rendház tagjainak céltudatos élete megnyilatkozott a véres napokban is. 

Március 26. volt. A veszély teljesen rázúdult a ferencesekre. Fabian
csics Pál vikárius látta, hogy a szakadárok és eretnekek harcában meg
szentségtelenítik mindazt, ami szent és a Felséges szolgálatában áll. Nen.
yeszlet~e el lélekjelenlétét, nem gondolt menekülésre. Utolsó perceiben 
ts szt•retet cselekedetben mutatta ki hűségél az iránt, kinek életét áldozta . 
. \ monstranciát egy kehellyel és paténával elrejtette a meggyalázás elöl. 

A harcos szakadárok megrohanták a rendházat és a templomot, de a 
szerzetesek örhel~·ükön álltak. A vikál'ius cellájában Kompár Kristóf sze
melyi plébánost g)"óntatta. Az ellenség vad kiáltozása verte fel a rendház 
ilhítatos csendjét. A krisztusi békét megtámadta a szentségtelen gyűlölet. 
Beronlauak a kis cellába és irgalmat nem ismerve szívenszúrták a szent
srgt•t. kiszolgáló szerzetest. Holtan rog_yott a kis cella padlójára. Élet
kíizdelml•inek, imáinak és feg)"clmezett munkájának hel)·ét vét·ével szentelte 
nwg. A papot kivonszalták szobája elé, fejét vették és kegyetlenül fel
kuncoltitk. 

A ll•mplumhan is hel~·tálltak a barátok. A biztos halál tudatában is 
erőt ákartak csepegtetui a bemenekülö nép lelkébe, a hitért való vértanu
ság hi)sil•s eh·iselésére. A 70 éves Krapina Joachim testvér, aki már több 
het tüllölt Jemzsálemhen, most Krisztus közelében szent vágytól égett . 
. \ fi)oltár l'f()lt té•·delt és lelkét Istennek ajánlotta. Imádkozott a népért 
t•s kt:•rle a lelki erősség szellemét Pusztítók g)"ilkos gol~·ója oltotta ki 
!•letét. 

Francin Pál tesh·ér a templom kapujában nyerte a dicső vértanu
ilalált. lú·g~·etlen len}akazás áldozata lett. 

\"érlanuink vér·e a húsH~ti oltár·on a legkedvesebb áldozat volt Isten 
cltítt. A pécsi véres hús,·ét legszebb megünneplése volt a szenvedés és 
megdicsőülés iimwpének. -'ag~·péHll'k véres b·agédiája és a feltámadás 
diadalmas feusé~re erüt árasztott és a le•,,·özheteUenséu· tudatában hősöket 

o "· o lll'\ d l. . \ ,·értanuk vére eget nJitott és az t.•mi)t.•reket az élkeseredés tiizt.•· 
lu.·,·ítl'lll', mert a példaképek, a \·en•tök diadalmas vértanuságának dics
ft:·n~ C:·lwu llll'gsl•jtették a ker·cszthalálhól megdicsőült .Krisztust. Emelt fövel 
Hll'Hld• sokan a halálba, hug~· méltó áldozatok leg~·enek a húsvéti oltá
mu. ahol a Bárán~· , \·ére az emberiség bünéért Istent engesztelt . 

. \ , (•rfol.' am pt•tli~ fol~ t ,·i·~ i~ az orszúgon és helt.•ömlött sok szeru•
(Psi. papi (•s kl'l'l'sztC:·n~ \l'l' ... 

Ezd.Jwn a n.:'l'l'S napokban suk fet't.•nces \·ér ömlött. Siklóson C:•s a 
l·'t·hid•'•),"•r: is wi tak úldozatai a lúzadás katolikus hitdienes öldökléséuek.t) 
\losl ismét lt.•ljl•s r·a~~·ogáshan tiint fel az eg~·iittszem·edö s t.•gyiittönen
dt·zi) l'\ aug·éliumo!'! lelkiség, amel J L mbria dalosának, a hünei felett és az 
l'lllht'l'll'Sh·érek g~ adósága felett siránkozó Pon•rellóuak lelkéböl szakadt 

r, Errlíl lauu-~odua~ a ru(oria!".'íidi ko·):_,hel)· llislor·ia Doruus-(mak. Első 1\.iin.n 
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ki és szent hag~·atékként maradt reánk. Ez a lelkiség, amely a magJar 
ferencessé~ életébt' oltva megnyilatkozott a törökvilág meggyötört és buj
dosó mng~·arjának minden szenvedését megosztanitudó önfeláldozó szere
tt'tben. Most ismét égtek a ferences szívck a szenvcdni és szeretnitudó 
lelkület multból feléjük sugárzó tiizében ... 

:\ pécsi vértanuk holttestei azóta az ősi kriptában n~'ugszanak szinto 
t•lfeledve. fg~· n~·ilatkozik meg multha visszapillantó tekintetünk előtt 
a síremlék. a szükszavú história. 

:\ cselekmén~·ekt•n túl azonban nekünk az eszmét is meg kell látnunk. 
Ezt m:ír m•m hordja felszínén a történt>lem. t>zt csak az érdeklődő és 
mél~·en érzö lélek találja meg a Wrl.éncti emlékben rt>jlő mult szellemében. 

Ha a hősi áldozat mél~·ehb ~~·telmét és értékét vizsgáljuk a keresz
lén~· és a ft•rcnces szellem világánál. akkor látjuk meg a jótékony Isten
kéz munkáját, me)~- a v~ráldozatból új élctet fakaszt. Erre mi a kopott 
sírköwk láttára keveset gondolunk, Xem vesszlik észre, hogy az e·semé
~~~·ek mügött rejtőző eszmét az élet is igazolja . 

. \z élt>f ritmusa és a ''él' lüktetése eg_yiitt jár. Nincs élet vér nélkül, 
.\ soha ki nt'm pusztítható. íide kt•resztény élet az elsi) ke1·esztén~·ek 
\éráldozatáhól sarjadt. Az mlt a mag, melyből a keresztén~· életcsíra fakadt. 

Szt•ut Ferenc .\t.,·imk lelkt• ujjongott, nlidön meghallotta, hog~· az elsö 
tesh·érek Mamkkóban elu~·erték a ,·értanuság pál!náját. Ebbül a vérböl 
sziilt'fett a n·ili•g Szentje ) . Szt•nt Antal, kinek lt>lkéhcn a testvérek hősies
sége oltotta a ft•renn•s hímtás keg)·elmét.f') Ebb()l a vérböJ sarjadt a 
ferenn•;; szt•llem karakterisztikuma. a vértanuságra kész hősiesség. 

Korunk a té\-t•szmék. az dferdült erkölcs és élctértékelés szcn•ncsétlt>n 
útra té\-edt kOI'a. Ismét t·g~- kor, mel~hen harmadik. a közömhös életft•l
fogils mt•g uem állhnt. Yalamiképpen hasonlít a hősi barokkhoz. ~em az 
t•retnckség és katolikum, hant•nll a krisztianizmus és szatanizmus. a menn~-
ország és pokol harca. A harc hösöket kh·án. De t'I'Öst•k és g~·()zt•lmest•k 
<.·sak a nmlt dics() eszméibe bdeg~ükerezH'. a hősökkel és életpéldákkal 
t•gyheforna lesziink. Ahhoz pedig, hog~- t>gg~·éforrhassunk, ismerni kt•ll 
azt az t•szmM. mngunké,·á kell tennünk. az ösök g~·ün~·ö•·íi jellcmmnását. 
a n•n(lítht>tetlt•n akarást. md~- áldozntra kész az igaz jóért ... 
. -~ pécsi ft•rt•llccs ,-érta11uk ~ín•mlékc ezt>krc fig~·dmeztct hcnniinkcl. 

Es nu boiJogok lt•sziink, ha ft•ll'ig~·t·ln• rájuk, emlékiikct a feledésből 
rohanó koru11k liiktcti) élt>táram:íhan tudatossá teht>tjiik. Dc boldogok 
lt'lllléllek histórikus pált•l't•ink, kik nem ft•lt>dték. lelkiikben ürizték és 
m•'·l~·ítell{•k ma~ukhun a kc).r.'clett•t a lilltil irúnt és milldt•JI ig.wkt•zetíikkcl 
az utódok ha is lwlt• akm·túk pl illtiM n i. Bizo11~·úra 11a~y holdo~súggal 
\L'IItH'•k tudumúsul. hu):~ mullkújuk IH'III ,-ult t•rt•thn{·H~ fl'lt•ll. Hlt'l'l az 
I'SZIIIt' {•s a h~.' cll' t t'• l í) \'alósúg s Hz t•szm{•nt•k ,-atmak harcosa i. 

Júszberén~-. Fr. llenri/i 0. F. M. 

;, J \ • ;-,_: 1'. Alfonso \1. :-'anlan·lli ofm .. Púlfl\ Erlsélll'l ~rúfn,;: ,;:\Hj,j :-'1,"111 
Ft·n·w: t• l· Ira j~<• . lJ p. l !P~- ,-;~-;, l. 



Tékozl6 fiú. 

Csinos. Ojdivatú ruhája 
jól áll atléta termetén. 
Hullámos haján a nap kacéran villog, 
de a lelke sarlózott, szegény ... 
A szülőkkel szakított régen. lJt-hat ét'e tán, 
hogy szembeszállt őszülő apjával, 
mert kártyára kevés t10lt már a pénze, 
meg közbejött valami história féle. 
l~s dacolt, mint egy megbőszült titán ... 
Káromló szavak füstöltek ajkán 
és felforgatta az egész házat; 
nem oolt már benne gyermel.:es alázat, 
csah bűn és s:enny és korom ... 
,lz anyja sírt, de ő tom pult-fásultan nézte, 
majd motorjára vetette magát, 
(mit tavaly vett néki eyyik bátyja) 
és e/robogott idegenarcú, idegen tájra ... 

Most tivornyák, táncok bolondja. 
Eladta lell.:ét a bűnös éjnek, 
eladta .~:Íl,ét a bűnök seregének 
s ajl.:án kormo:m dűl a démon-énel.·. 
/~'tele átkos pokoli étel.:, 
i tala sötét, 
t•rrlii:elö vétl.·el.: rés:eyíW must ja. 
Élete /.:orom a s:ű:i hóban, 
erjecUi iszap a: aran~·halas, s:öldíl.:utas 
tóban és duhaj l.:ocsis-·nóla 
o templomi s:ent <uni:ereré»-ben . .. 
Ruhája jó és fri:uníja s:épen 
áll mindig, ele lelhében semmi nyoma 
a bűnbánó mellt,erésne/,·, 
nem mondja: hazatére/.: és bemllom, 
alvcím vétlie:tem ellened ... 
:l~ Istent naponta /,·ilmcagja, 
misére, imára nincsen gondja, 
nem heil nel.:i a mocsoldalan élet ... 

lliún.vt nem .'i:em•ed, jtíl mey,l' a sora. 
c.~a/,· Y.Vl'l'el.· nu;y t;,'i nuír himlfllno/,·: 
/,·edt•es és eleytíns, t•íy llÍrs, jó cimbora. 
Motorja jó . 
. \'em btí11tja semmi, lel/,·e nuír rég ,halott: 
nem ii:e11yet . .. 
l'étl.:e:ik, öriil, nem gyötri őt a: öröl.:élet. 
Fi ti, moclern tél.:o:ló, e:ers:er siratla/.:, 
sajmíllal.:, ayyóclom érted!! 

Fr. Béda O. F. M. 



MAJl.'S. 27. litolsó tanítási nap. Az öt·egek ballagnak; csillogó 87.emmel távoznak, 
Li1Lah·a a fiatalokat: «nem a ,-ilág ez a h;írom esztendő.». 

~!l· Ft. P. Quartlian névünnepe. Hálás fiúi szeretettel köszöntöttük őt, aki a szeret.ct 
é~ !!'OIIdos vigJázat oly megkapóan szép példáját, tárja elénk. Buzgó szívvcl ént>keltünk a 
szt•lihPisé!t és imádkoztunk, hogy a jó htcn bő áldása leg~·en kcgyt•s Atyánkon mind 
fiu aJ~í·~usaLJ,.í twhczülb munkájában. Az ünn..-pelll•t Főt. P. Provinciális köszöntülte fel. 
\" .. lüuk iimwpt>lték jó Atyánkat Ft. P. Alfonz, P. Brunó, P. Thcodóz, P. Szaléz és 
l'. Engl'lhHt. 

!ú .\Il 'S. :t \' izsgák kt•7.dctl•. Szorongó szorgalmas munkásság, ez jellt•mzi a prc
p:mif-iú~ itlöl. 

ii. t'l. 1'. :\orbt•rl névünnepe. Tiszh•lő s:wrctettel küszöntöttük fel zártlánk Nesztorát. 
Űszin!P színel kértük rá az Úr sok kl'/lyelmét és boldogságát. 

:!O. Ortlinr.ndus lt>stn~n·ink honlakozó rt>ménnyt>l itidultak Egerbe, hogy mint a 
f..Ju:•t· ~7elll Ost~·a hatalommal f ·h·értezclt lealŐr<~i térjt•nek ,-issza közénk. 

E nü)'OU i•rkPzdl zárJánkLan Ft. P. Prm·inciális, hogy a Visita Canonica-t megkczdjt•. 
:! :. llirldt·u érk·.·J.t-11 tli~puzieió szárnJril kapta .tiJswlutus !!7Pniorunkat P. Bt•nja

mint. .:•s :'-I.Pf:t'tlr·· ray.atlta. 
:~ :!. :\f,'•g alig Ihozolt jú szt•nior at~·ánk. uwgt>rk.·~zett papi méltbsít!lgal új szenio

nnk P. Ottmár és ,-ele együtt pappá lett P. f't•licián és P. Lipót, akiket k.élcs.jkkal 
t'oJ!a•llwtk. 

:, ;t J u~o~z)á,·i:ílx)) ma !l~· ar szóra nálunk tartózkodó P. Enunánud eltávozott köriink
l,(il. ~Únilran~· fPt't•nct•s ll'lkist'•gt•, mosol.'·gós kt•tlws lt•lkt• tm·áhLra is szép ••mléklént 
marad kkrikítlustonkLau. Imádkozunk, hogy jugoszlá\-iai lt•sh·éreink, akiknek aposto);h:'t 
11'11. riwk;uljanak a szl'rPlt·lht•n s rajta k••resztül Kriszlushoz találjanak. 

:!:;. El~ö mátrai kir:ímlul;ís. Szép itlt'í ll'lll'll uwg d,.-.tJ elült. Kit lenn a \'iilg,,·lt~•JI, 

kil f•·nu a kápolni•uitl ij .. ~zlt·ll mt·~ az alallouwsau lt•rjt•szkt•tlú kii•l: majtl «kiitl ••MIIiink. 
kid ulimu11k 111'111 l:ílluuk st•mmit. _.\ kápolwíha szorultaknak n1lt alk .. Imuk clmélk•••lui 
a s~.<•nl ht:l~ riil kilt·kintn• a 'hriti•lt•t hurntlmairúl. 

:!8.-:q1 . .:.~ jt'tlius á-i·u mulallák he ifjú áltloz:íraiuk elst3 szentmiséjiiket. P. Otmftr 
Jituo~h:.lu,án. P . .F..Ji .. iim J.íszhl·ri·n~h~·n, ús P. Lipút W .. k .. rl .. tPII'pt•n. Khánjuk nf'kik. 
hog~· a S7.1'1ll I'St·IPkm···n.'· alatt t•rzPlt lt•lkesedés t•gész éiPtiikiin í1t mar;uljon l!zÍ\·iikht•H. 

:!l'i. P. Lízártúl is húl'sÚI kdl veuniiuk. ~zt•esi·H~ lll• kapott Jispoziei{Jf; ,-dc P.K' iill 
i'•riiliink. ho~:· " ko·d"'~ üa·lll'l~-rt• lwl~·t'lte Öl a Gotuh·isl'l•'•.;. 

J("Lil ~- .'J. :\ swr••au·s.:•st'll lll'ft•jt•t.PII ,·it.s;ták után lxJitlog lt•lk••so•tll·sst•l ZI'H~Iiil.. 
.,) h:'tL'tuka: a1. "!-!•'•;,. ,·.,·!.·u , ... 11 jl,k•'~rl. :\lo·:zkiisziintük a kitartásl. al. Prtit és !Jítlnrsit,Lrlll 
ill. l'ruak. .\ki k .. :.r.'•'SI'll támogatott a st.Pnl tanulm;ín~·uk fol~·amán. Hálát mmultuuk a 
sok j,·,.··rl. ilt!lil \t•l.di'• L ·klor at.diuk r···,(·u juttato!! si;Ímomk•·a a l,. .. ll.'''s t;ollfhisl'lés. 

- .\ 1!1<11 uar.ou ln'u·,;úwtt (lj) ünk P. Ko11slantiu. Imftilikkal l;ítuo).!aljuk 'alaH!f'llll.' i 
l :Í\lllull ;,l "wlt'ttu; IPs l n:·riiuk .. t. hug~· új llt'l.n•ik .. ll is lt•g)'l'tll'k ítllamlúan a :\lt•siPr ),ii 
''"'-~;,j, :. ,,..ll l• i l·s l·l·k·· hinl..:,;i~ 

, r.-.!1 ... 1'"" kir:'uululito; a ;-;,,.ul \uua-ki'l"'ltt:íh•ll .. \ fuulhall uu··rki;,,·.,;illk kí·pt•fL·· 
" kil :11o.!u!;·,. f,"'J'"III_j;,l. 

l 'a. 1-'1. 1'. \Lo.~i·tlo·r kou:zr•·s•/11" ,J .. fiuilori:'disou \öli!. l111:íiu!.kal l..i•o'•rliil... a kuuu•l.' 
tlltllll..a •·n dllu··H."··I ,.,,h,· It· at. i·~thiil. 

ali. (·ja J.h \it! t ol. a ln" ki riuululitsl lt·ll ii11k a \1 :í t1·:í ha. llitrumszor sza k:ult 11' ak 1111 kha 
il ,;,,., llll!'~aJout. Ül pt•JTt•~· ;ÍI.ÍIS UIÍIII al'illl.\IIS IIIIISOJ.\· \I'I'IJO)i\lt ki öl/. t"•g art'öÍII: ~a)l.Hl~lllt 
az "~"'.'"Z ltorimnl. O·· ali,!! kt·t·iiltünk .. li} n·jt .. klll'l~··iukl"jJ, máris r;ínk ij•·szl,.ll a 
ldl t fi,t·tl•·u zuhau~: l·s miwl••z lt:ímmszor ~ 

t !l· .\ mai uapuu fo,!ratlla l o\ :t![jai ki\1.•'• az Üriik Foipap Asztrik lt•shi·l'iinkt•l. Ürü
mi~h-.•11 if!aZ szPrl'll'lltl 111i is oszlotluuk. 

~!'l. htlll'L •·,:···,wal"" l..iriuululit•. Biilcsa•n kik .. riih· .. a \l',l!lf'lt•s 1\.t'•kt·s-lf'!ojl é.~ t•>~i;l 
hotú cwcsait. must Sul~mosra uwntiiuk, ahol k··llt·uws"n fii•·iitllünk. 
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.. u. A VU •. 01.Uly il beju&o&l mú a c61e&Jeoetbe. Kú, hogy uulúa j&a a finia, 
~elynek jól Deki kell vetklS..sdJP. Az u&o116 belyekeo fakadai k6nnyt, mint ut • 
Olympim il nem egy uereplWl ballottuk; de . elbatúoúaaik 6I IDOltaDi eredm6oyok 
nacobb levegiSvel rendelke&6 tOdlSt mutopt. 'Ogy, bo81 több el16 helyre il van 
reményünk. . 

25. ~vzáró a gimná&iumbua. Eunyi meglepe~e m6g Illi aem uúnftottunk. 
Reméltank pb jutalmat, de ennyit az6rt oe~. S n6melyek j6v6re még többet akarnak. 
Ezt tilztelettel meg il engedjok. • . 

J'OLIUS. 5. Ft. P. S&alóky Felieim iDUlatta be ell6 uentmWjét u Oroak koloa
torunk temp~6P.IP. Impozánlan megrendue&& fopdtatú, elragadóan 116p bevooulú 
ut6n lépeH az ·)*úhoz. ~nekankhe mindent bflevettGnk, nehoSJ '81 ilyen nagy 
örömbe Or6m Cl6ppeojen. Hiii&Ok, ho81 e& a t6reb61Gnk likerfllt il. 

14-15. A vaUció egyhansúápt ezen a Ut napon a kongrelHUl •81 kiaM meg
dltoztatta. Buzsón im6dkoztunk, hOSJ jól 6I kGanyen d6allenek m6g a mi kétel 
kétévi filozófia tanfolyamunk OSJében il. 

Ezu~ a vaUció komoly h&npölygéllel haladt el&e. A leeodlS teoJ6suaok alár
nyaikat er6aitptt6k, a mótort javftgattü, mert O,öagyOI hes1• van 6I a leaúllu 
nehéz, l6t aokan azt il mondjn, hogy OU livenként több benzin uflb61ea. S.jnoe 
es m6g nekGnk rejtélJ, mert Ut 6vig nem kell utazúra padoini J llppen eúrt a hely
beijek inUbb caak ueU6ztetik agyonterhelt kopoay6jubt, u úeHaégista•jelaltek pedig. 
JDivel lSk még a vll6gban birkómak 6I jó IIÚDtaniltü, mapkra dllalta a lepebeaebb 
aaerepet; 6k majd a vaUció Wtralev6 napjait 1áml61ptj6k. Lopritm_. nem it 
lea& a dolog oly nehé&. 

29. Nem hil&em 6o ezulúa, hogy a feoak6k ueptemherben k6lt6mek, men Um 
a mi öregjeink mú ID8 búaút Clielerepk. Nem iftueljak Aet, mert ba Illi il meg
tanuljuk •. rep0161 meatenés't, ilmét '81 f61&ekhe leuaDk. Addig il aobt cdaloljatok 
u Ornak• 6regekl 

JOLJUS 3o.-AUGUSZTUS 1. Lelkigyakorlat. 1&.7 eW el,a6Jked"'ben P. Magilzter 
a& igazi azentferenci azerzetea eazm6Dykép6t njdta meg el6tt0nk. 808Jan lehetek 
il7en? Es volt a követke&6 elm6lkedélek tÚ'81a· Ontio 6I labor ütal. Tov6bb6 l&e

mlnk elé ülliotta u apottoli lelkaletet. Lu IDUildil Vil6g vi~l Ez a& új id6k, 
új ap01&ol6nak hivatúa. Szellemet u im!ba, 6letet a teatbe, hogy a uellem 6I élet 
dia6ith8118 as Istent, aki Szellem 6I ltlet. 

AUGUSZTUS. 3o. Mú folynak a 11arci el6k61&01etek. M01t vkuett •81 lelk• 
kil 12 tagból üló Oteg. Rem6ljak, hOSJ az e&évi nagygyakorlatok il kitOnaen likerfllaek. 
Adja Isteni 

3J. Onk6pz6köri alakulógy4161, melyet P. Magiader nyitott mes. Beaúdében 
hangaúlyo&ta a ferepcea célt: mincJenkinek miadene lenai, minclenkinek •s'n ldvet, 
epo lelket adni. Mindenkiben Kril&tult UtDi, 1 miadenkinek mag6t Kril&tult adni a& 
O végtelen jóápval. Ezt a felk6ualtaéget uerai meg laámunkra a& &ak6p.&6r. A 
dlaazt6aok a követ.ke&6 eredm6Dnyel v6g&6dtek: A& 6nkép&6k6r titUn: Fr. Julim. 
A teoretikua a&akoaztály elnöke: Fr. Celerin, a 8Jakorlati a&akOI&Uilyé: Fr. Alajoa. 
Az önképzökör jeczöje Fr. Vendel. ~ljenekl 

SZEPTEMBER. 10. Ft. P. Provinciálit megtartotta a Veni Sancte-t. li:vnyitó be
szédében lsten áldúát kérle a Ft. Lektdri karra 6I az Ifjúágra, majd pedig irmyftó-
elveket adott. Legela6 köteleuégilnk, r.· ' aaj6t lelkanket megmentaok. A m'aodik,. 
hogy a azabüyokat megtartsuk, mert e neveilS ténye&A. Hanpúlyozta tov!bb6 l&e-

rew&t F6atyúk, hogy egy lépc16vel ·ebb kerflltGnk a& Istenhe& ve&etlS létrm a 
böJc.eleUudommy tanulúa iltal. A tudOIDÚly vér\ ad. As igazi tudomay életet adó, 
lateDhez veaet, jó vért ad. Adja lsten, ho81 epu.égben 6I 6ribnhea folyjon munkmk. 
Aa útmutatflat hilúan köar.önjak 6I minden er6akkel a fentiek ~túúa t6reb&onk. 

Jáuberény, 1936. azeptember 13-m. Fr. AIGjoa O. P. JI. 
królaikú. 
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