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Könyvek. 
P. Talcdcs Ince O. P. ll.: SZENT FERENC RENDJE. T6rtlnelmi dtteltin'-

111 • . Kiadja: ·a Magyarorsz6gi Szentf6ldi BiJtosi Hivatal. 1987. · ~!f.apisztrin-
Nyomda, Vác. (~ ö1d.) · ___ . _ . . . 
.. cSzent Ferenc szerzeWnek vAzlatos és áttekanthet6 meg~- adta ke
zembe a tollal». Ez volt az -illusztris szerz6 célja mdve 1Jle8ü'ls6bali. llliként 
az el6szóból kitdnik. Mi ~g örömmel vesszük keZ1inkbe az értéke.s _könyvet, 
hogy ezzel ís kimutassuk elismerésünket a ~ munkáért. Igen~ nagy IJlUDka 
ez, mert 700 év eseményekben gazdag történetét röviden, vll.san s mégis 

- minden lényeges, vagy jellemz-r moz~natot l»elevéve me.afnú n~ lt6nny6 
dolog. S P. Ince ezt a féladatot mégas ·\9kéletesen megoldotta. Aki k6nriét 
- mely mbiden megbecsülést meg~.-demel, elolvassa, az egyszersminaen
koiTa világos képet nyer a _Ferencrend dics6 multjáról, -asi kitaoosott. 
nyomokon -haladó jelenériSI és nagyrahivato~ jöv6jér6l. A m~ hét ~tre 
oSzlik, amelyeken -~Iül a tudós szerz6 · r!waden, soks~r szmte klaSIIZiku!i_ 
tömörséggel s még1s zamatos könnyed sUiosban mutatJa be · hossz- és ke
resztmetszetben Szent Ferenc rendjének- történetét _S~inte filmszenlen pereg 
Ie t!l6ltünk Szenl Ferencne"\, kora ·prófétájának élete. Oly bá~s ez az éie~jzl 
Az iró különösen e fejezetben adta bele egész ferences _lelkaségét és igy sike
rült neki a szent Atya tökéletes jellemzéSe. A következ6 fejezetekheil Szent 
Ferenc sieráfi szellemét és a Szegén~g űm6höz rendfthetetlenül ragaszkodó 
hfisél(él már fiaiban, követiSiben látJuk megtestesülni hét évszAzadon keresz
tül. lóleső örömmel szemJéljük e könyv sorain keresztül a ferences seregnek 
azt a szinte beláthatatlan tömegét, amely m.indig az els6 sorokban harcol 
lstenért és EgyhAzért Fereaces missziónáriusok, vértanuk, tudósok, mfivé
szek nagy sokasqa sorakozik fel el6ttünk. Ezenkivül lati'uk, hogy az élet min
den vonalán, fökent az emberiség- szociál~ sebeinek gy ltásAban mennyire 
elsőrendü szerepet töltöttek be liél évszázad ferences h sei. A hatodik feje
zetben rövid,. preelz ismertetést nyerünk a rend mai szervezetéa-61, alkotmá
_nyáról és ezek kialakulásáról. Vé~l felveti a szerz6 azt a szellemtör~neti 
kérdést: mi a ferences vezérgondolat s miként érvényesült szaizadok folya
mán' Mielőtt- felelne, röviden ismerteti az elTe !Onalkozó különböz6 véle
~nyeket s- végül nagyon találóan megállapftja, hogy a szelllferenci főeszme 
lényege: A. V ÁLLA.LKOZO SZERETET. Me,Billapftúát azután 700 év téQYei-
vel be is igazolja. - · · . .. 

Könyvének végén hozza még a ferences szentek és boldogok hatalmas 
galériájlfuak névJegyzékét, amely szerint napjainkig Szent Ferenc· A~k 
mindhárom rendJe összesen 94 szentet és 204. boldogat adott az E_gy'hünak. 
Végül a cFoiTásmdvek es irodalom• felaorolása és egy praktikus «Személy
uévtár• leszik teljessé P. Ince mftvét, melynek értékét mé'g az is növeli, hotv. 
bár· rengetq adalot közöl benne a szerz6 - ki teljesen otthonos rendünK 
történetének ismeretében, mégsem nydjt pusztán- unalmas statisztikát, hanem 
mindvégig egyéni és élvezetes maracl. . . . · 

P. Ince tehát jó munkát végzett és egy évtizedes teol~giai mdköd.ésének 
"- m~lyet mint tanár és magiszler a ferences ijjdsál javú=a kifejtett, méltó 
is pompás gydmölcse ez az igazán hézagpótló mun"ka, mely mmden sorA
ból szélsugározza szeráfi Atyúk és rendJének mindent áttüzesftlS.J.. örökké 
ifjú szelleméti . . . · Fr. Guido '"· F.ll. 
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1937. XI. évfolyam. 3. szám 

MA6YAH UMBHID 
A FERENCES KAPISZTRÁN-RENDTARTOMÁNY IFJÚSÁGÁNA~{ 
ÉVNEGYEDES FOLYÓIRATA.- SZERKESZ'JIK: A GYÖNGYÖSI Tfi:OLÓGUSO~ 

Örvendjetek-harcoljatok ! ... 

ig,v buzdított Szent Ferelle .\t~·úllk utóda, RR. P. Minister Generalis. 

I::nekdjPh•k. . . Dallal az ajkatokon búnyásszátok a szent tuclom:'myok 

a mn.' ú t. \" lllelljetek músok bú ll~ á i ha, vanllak nekünk bőven tennő arany
llH'zííink: ~zellt Boll~l\eJJtÍira, Szienai Szent Bernardin, Brundúzi Szeut 
Lüriuc. B. l>ulls Scotus sth ... Ezeknél tündököl igazán a színaran~-. a 

JJiill<lellst'·~ Fejedelme, Kriszlus, Szűzan~·a, a ~lediatrix omnium gratia-

1'11111: a ll•n•mtméll~·eket pedig csak úgy nézzétek, mint az lstellhez, a 
szÍilHI'idl~ hoz wzPtíí túmúkat. .. ) Dallal az ajkunkon kell müvellli a feren
t'I'S teoló;:iftl... J )p vig,,ázzunk. Ile tévesszük szem elöl, hogy egy for

ron;:ó szúzad kerchi klizött júrunk-kelünk. Fontoljuk meg, hog~- ma a 
filozófiku..; t'•s teológikL1s ének magukban nem elégségesek. l\liért? Azért. 

nH·rl. akik \'elüllk szt•mhen úllnak ér\'eket nem ismernek, nem fogadnak 
t> l {•sz-hi zon~ ítt'•kokat. V cliik szemlwn hareoh1i kell: imáml, önmegtagadás
.... Jal t;,, s:crl'letg_vakorlatol.1.·al. d~z wiL öseitek, at~·áitok harci eszklizc ; 
t•zzl'l harcoltak a tlirténelnwt. magyar történelmet csináló franciskánu~ 
harilink . lia millllellütt a szereletet hirdetik és csak igen ke\'escll élik. 

. l >rú;:n jó testvt'•n•im! mtwkára fel t Ti éljétek is a szeretetet. A világ 

t'.ITt.' {~he~. t'Z után Yá~Jódik. Kezetekheu van a világ sorsa. Előttetek nwn
nek at~ ú i tuk. Kapisztrún viszi a z;\szlót. Dolgozzatok. dolgoznotok kell. 

mt'•gpt•tli;: ú;:~-. ho~,v munkútok a mag~·ar liép tlirténelme lt•gyen ~ ... ') 
1::~ mi hosszan {>s mt'·l.'Pn elgondolkozunk: ... Dolgomunk kell. és 

pedig úg~. hog~ Jllllllkúnk a J nag,, ar nt'·p tlirtt'•ndme lrgyen: ... 



Mediatio universalis B. Mariae Virginis 
quoad gratias in doctrina B. Pelbarti de Temesvár. 1) 

Quat•stionem de mediationc H. Virginis marioJogi hodiemi diligenter 
t·on~ider·ant, atque sub omni aspectu examinant. Nos, franciscanos in 
« JUantum attinel haec doctrina? ~on timeo assercre hane qua(!stionem ess.t
speeiale thema franciscanum. quia optinw concordat cum principiis fun
tlanwntalihus mariologiae franciscanae a H. l>uns Scoto introductis. impri
mis at•lt•rnat• prat•destinationis Christi t•t !\larial' necnon Immaculata<' Con
n•ptionis. Quam oh n•m audt•o dt'darare ahscJU<' ulla prat'occupat.imw 
mediationt'm Maria<' nonnisi opt' principiorum schoJae nostra<' funclamenta
litmt t'l'Ctt• pt•rfecteqm• evoluturam ess~· sperari pok>st. Htmc famn•m ex. 
doctrina franciscana prownientt•m tJUOad mt'diationem marianam ani
machertit t•t novissime ct'Jehrik'r documc•ntavit Rnms. P. Leonardus Maria 
Bt'llo. Minister Gt•nt>raJis 'oster. introduct•ndo in ordirwm sihi connnissum 
festum B. \lariae Virginis titulo Omnium Gmtiarum Mediatricis elit> tri
gc•sima maj i suh ri tu dupJici st'ctmdat• classis ct>Jehrandum.2) l )igrwhH' 
('J'go. H nw. P~ ll' r. mihi conn•dt•t't'. ut prat'st•n t t• ,·i cc• sollt•nm i rt•wn•n t iam 
clt>hitam ahJUC' filiaJem caritatt•m nostram exhilwndi causa t•t commor·atio
ll<'lll Hmi. P. '\linistri Gt>rwraJis in familia nostm plaeitam gaudiosanHJUt' 
rl'ddt•Hcli gratia dc• illa pia doctrina allam. cujus Hmum. P. \linistrum 
( ieuc•rah•m nm·issimis tt>mporihus tam fidelem pr·opugnaton•m. propalla
ton•nHJUt' zl'lvsum t•sse cognm·imus. Dignehu· porro conct•dt'rt' mihi. 
Hnw. Pah•r·. ut nwdiatiom•m \lar·iac• hr'P\·itc•r· c•xplicar·c• \·ah•am spt•ciulilt•r· 
in doctrimt maximi tht•olo~-Xi lluH/-Xarici. B. Pc•lhnrti clP Tc•mes\·iu·. t)Ui 
c•xt'UIIfto SlH't'uJo 1:; locum oecup1n·it cmitH'ntt•m i111t•r Scotistas c·otwos. 
lltlll~-Xlli'Ot'ttlll autt>m tlll'olollot'lllll pa ll• r· fuit. Fc•stino tamen pr·ac•mitter·c•: 
1'0ieut IH'IJlll' SS. Patrl's. lll'«JUl' Seholastiei fusc• t>l s.\·stt•maticc• tral'la11t dP 
lllt·d~ationc· B. \"ir·~-Xinis. ita IIP«Jllt' a Pelbarto l'X)Wctari poh•st homogt•tmm 
pf in omnihus partibus t•lahomhull s~slt•Hta cll' \lecliatl'iel' \lat'ia: at. 
('OIIspicua sua seripta ahmulanlt•r· fmuln11t c•as clt•clamtioiii'S et lt•xtns. 
t)uihus patt>seit ipsum principia wstigiaqtll' anlt•cc.;sot'lllll suor·tmt illsc•
(JllPIICio nwdiatiollt'lll \lal'iat' cloeuis!'C at«Jlll' phrric.•s an·c•Hhwsst•. 

l . .1/aria .lfpr/ialri.l· onloloyi•·tt. 

\cl cptarlllilwt mc•cliatiollt'lll tria n•cprii'Uilhn·: cluo ('Xtl'l'lllata t't 111111 

pt'I'SOIIll illh'l' h;wc cluo c•xtl'cmata Hll'dia11s. iclcpH• h1111 ontolo~-XiCP. tum 
mol'alih•r.:1 1 \IPdiatio olltoloi-Xica sc•u statint c•xpl'essl' triimitur a PPlhartu 
\Jm·ia•• propiPr "l~~'l'iaiPHI 1'0fafu111. i. 1'. matc•r'llilatl'llt Pjus di\illam.'l 

l' Ht·t·ilaluJJt •·•l hoc •ludiJIIII alo ;uwlon· eora111 llmo. 1'. l.o·onanlo \1. B..Jio. \liui-lno 
(;,., ... rali l lnliui< "\o• tri prao·<~·nlo· \. IL P. llo•nn,.ll•'!:ildo llo·m•anu \l inisim l'ro
\illeiali at" !ola \·o·n••raloili fan a ilia l ;Ü•II).!Üo<io·n,;i in aeado•Juia ""III'Jlllti ntTa"'OIII' l'a
lo•nHII' ,i,.ilalioui< Hmi. \lini•lri (; .. ,.,.~ali.;. tlio• !12 óiii).(IIS!i P"~" sludo•nl,.s lho·olo!!'" Cl'll'
lll·ala. --

~·.\da llnlinis Fralnuu \liuonuu. fast". \'ll .. l!):l-;. p. l!)';· 
.. s, Billn·Jnio•u\: Do· IJJI•diat·iono· uni\l•r,;ali B. \1. \"ir).(inis tJliOaol .l:ralia<. lhu.l:i,;. 

, !r!l•. 1 .. x. 
·1 1 ~t .. llarimn B. \1. \"iq.rini.; ... lih. X. l'· :~. a. '!: lih. XI.. p. l. ... l: lih. XII., 

;1. ~. r. '• l'lc. -



Medialio univers. B .. M. V. quoad gratias in doctrina B. Pelbarti de Temesvár. 3 

.Juxta mentem Pelbarti incarnationem absolutarn firmiter profitentis~>) 
pos.~umus dicere Mariam esse mediatricem secundum esse suum in strictis
simo sensu sumptum. abstrahendo a praesenlibus suis muneribus, scilicet 
COOpt'ratione in redemptione objectiva et subjectiva, quia ab aeterno ordi.., 
nata est nobis mediare Salvatorem. Quod autern ipsa secundum oecono
miam salutis nostrae Redemptorem mundo peperit, tantum ampliat et 
novis momentis díJatat ejus mediationem. ln hoc ordine describit theologus 
noster medialionem ontologicam Mariae. i. e. istum statum, quem divi
nam maternitatem occupat Deipara inte•· Deum et ceteras creaturas. 
Pr:a<'primis ctnod Maria non est clivina persona, his verhis i unuitu r: '<Ma
ri;a no11 (•st Deus. sed vera Dei Mate r et sic sub Deo habet locum ».6) Si 
fam nunc Maria super omnes crf'aturas exaltatur, procui dubio locus me
diationis ontologicaf.' t•i tribuitu r. Ita facit Pelbartus haec scribens: «Maria 
onuws angf.'los. omnes patres sanctos atque omnes apostolos, martyres et 
c-onfi'SSOI"I.'s ac virginf's praf.'cellere debuit dignilate et fuit profecto omnium! 
t•xc<'lll'ntissima incomparabiliter ex dignitale ma terna 'l. 7) Solum cedro 
c-.:nnparari poh•st: .,cl.'drus quippe in altitudinf.' transcendit omnes arbores, 
sic t't ip~a omnt's hominl's t' t angelos ac creat u ras' ,8) His textibus adn u me
ral'<' posst•mus adhuc multa loca. ubi simili modo exaltatio Mariae exhi
lwtur. Suffieia t ci tari' tantum conclusionem horum textuum: «Beata Virgo 
tt••wt nwdium tamquam medialrix inter Christum sub quo erat et inter 
nos supe• t• •tuos Pra t · . .fl) 

ll. Maria Mecliatrix moralis. 

Si nu•tliatio ontolou-ica 1mncupatur statica. tunc mediatio moralis dv-
1Jamica mcari clt•ht•t. Tamt•n suh his tt·•·minis ne intl'lli~atur medialio 
disti11da. ctuia dt• una t•adl'mquc~ mecliationt• agitur: medialio ontologica 
1101111isi fmulanwntum JH'al'lwt ad nwcliatiouem wram Sl'U moralem. quae 
i11 t•o eonsistit. ctnod hona unius exll•t•matis ad aliml df.'feruntur.1°) Ut 
lu•:u• c·omJH't•ht•JuleJ'l' ,·all'amus cruat•stionem. omnPs activitatl's Deiparae. 
quihus Prgn homim•s fungitm. in conc(•phl matl'mitatis spiritualis con
lrahl't't' c)p)wmus.ll) '\am R. lirgn data t'St nohis in matrem",1'2) non 
t.n11hut1 juxta cmcem. uhi a Christo in pl'rsona Joannis uniwrsitas gf.'neris 
lutmnui cummla \lariac• fon>mlaqut• committitur. sc•d jam per conceptionem 
Christi maft•r hominum spiritualis facta t•st. ttnia. si Christus omnium 

;• 1 llo-.orÍIIIII Ill. lrwarnalio: :-'lo·IL lil•. \"Ill. l'· J. a. 1: JJ.iol. )ilo. \If .. p. ·•. :t. ;;; 
)J,j,J, lilo. lll.. p. ·•. a. :i. ,\1: J'.,rll•·rÍIIIII. ,J,. lo•rroporo•. l'ars hio•rnali•. ~<'1"11111 \[\". 'í: 
)J,j,J. :"o•J"IIIII \).\")J.\: J'orrii'I"ÍIIIII. ,J,. :"aowiÍ•. J'ar.s IJio•orr:oJi,. :-'o•J"IIIII \.J). 

1; 1 ('11 rroo•rirrm. :-' .. rrroouo•• olo· ~arwlis. l'ars hio·rrralis. lrr n:IIÍ\ÍI:tll' llnmini. \\ll. L. 
'\ :-'1..11. )ib. lll .. p. ·o. a. '!. o·. ''· 
"'l ~t .. ]J. liJ.. \'. :t. 'l. t'. :t 
:r, ~1 .. 11. lik lY. 
JIJ! Bm,.r ~-.J.: \l:u·ia \[,..Jiaii'Í\. Eph. Tlll'ol. J.o,·. l!l'!fl· Yl. :t p. Ho. 
11, .\ol lu w d1·. ~imonin O. l'.: \l•·oliat;ion \laria],. on. 'laiPrnité •piriluclle dP 

\l:u·io-:1 ~uppli·n"•nt :'t la \"i,. !'pirilw·IJ,.. Ft'· n il' r 1 n:l '•· p. 10'1· llodil' pra1•cipuus faulor 
llltjus so•niPIIIÍaP I'SI BPrnarol n. l' .. '(IIÍ in \"i·· ~llirillll'llo· a IIII'IISI' maji anni Tg."Jo usqu!' 
aol llll"lls••no ol'lolu·is :mni 1 !l :l'!. in plurilms slwliis nmlinuP suhsPofuentilms han1· 1f11Cslio
lll'lll ~cio•nl i fi n• Plahora d t. 

1:!) ~t,.Jl. lih. IX .. p. ~. a. 3. 



4 Fr. Melchior: 

fr.atet·. cm· non ipsa, quae ~enuit, omnium matt'r'>.13) Tamquam vero 
matt>r nostra quid fart>t't' potest. quam dili~it. ehJuidem multo perfectius 
,·elwnwntius<(lll' quam an~eli. quod Pt'lhartus ita t•xhihet: .·Maria nos 
omtll'S fidt>lt>s multum dili~it supet' omt!C~ post Cht·istum. qui.a est super 
omnt>s gr.atia et diYina caritate plena·>.ll) Talis autem caritas in summo 
gradu opt'ratim <'SSt' dt>het. 

Optimt~ .animadwrtit hoc Pclhartus. iclt•oc1ue scripsit semwntia: '' Vi
detHlum nohis J't'staf. quibus t'ffectillUS e: ore i'·us CllrÍf.atis a~ :oigni~ 
dilt•ctionis ipsa R Yir~o ct't·tos nos reddicll'rit dr 1ma .'Wmmrt el maff'rna 
caritafe sNt t>fft•cluositate. Talis dft>clus t•st sltulio.,ac educationis. "imi
ntm mah'rnus amor facit unanHJUUIIH!IIl' maln•m nimis shuliosc ctlucare. 
lactan' Pl nutrin• suum filiunt. Tnlt>m caritatem nohis R Vit·g-o l\laria 
spirilunlilt•t· ministrnt t•t t•xhilwt. ltcm ipsa pan<'m Yila<' at•temae. i. t'. 

coqms <'l san~uint•m Chri.sti Filii DPi. nohis esibi!em rt•d<lidt•rit in sacra
lllt'nlo Pl hunc palll'lll an~owlorum de proprio suo san~uinc purissimo ~t'
nrrahJJn ac Yir~inco suo lactt' t•nutritum nohis p<'pcrit et praehuit. ut nos 
aJar el t'dttcat't' atl ,j· am altt•t't!a•u \a'ea'. Eiu mo li :oignum e-t praetiosae re
dt•mptionis. Soleni pim• malres omnem tlwsaunun. qm•m halwre possunt 
d~an• pro ~ilii rt>dt>mptimw. si f11t'rit ÍJJ capli,·itatt• mortali po.situs. 
Tall'm carilatl'm t•xhilmit nobis R Yit·g-o. quia pro 11ostra n•tlemptione t'X 
capti,·italt• diaholica dt'dit omJJt•m praeliosissimum thcsaunnn. <(llt'lll hahnit 
Pt qut>m supra totum mundum ama,·it. ,·iddicl't: corpus, sanguinem 
t>l animam Filii sui. Tale si~tmm t•st sPclulat' intf'rcessionis. Nam ip•·H1 
ardt•JJtissima caritalt• non cessat intt>rcedt'rl' pm nohis apud Patrem <'t 
Filimn. ut consequantnr peccatot'f'S wniam. justi ~mtiam et •tuis(fU<' homi
num mist'riconliam ·· ,15) 

Per hoc t•xemplum ))l'rl1ellt• o..;ft•tulihll' a Pt>lharto. fJUOd toltim opu;.; 
nwdiatriei~ mtllwris R Yir~inis in malt•rtta caritah•. moclemam <'XJ>l't>.;
siotu•m adhihe11do: in mah•mitat<' spirituali rmli('alur ahtne ('Ontmhihn·. 
'h·cliatioJJc mOJ'ali in ~l'twre exposita. nunc in spt'ei(' conahinmt· tlelineart• 
hane mediationt'm in trilms punctis S<'<flWnlihus. 

l . .ll aria e~t .llt>diafri.r Omnimu 
Gratiarum f'onfrrendo f:hri.~tmn mundo. 

P(•lhartus optinw nO\·it <'t in innnmt'ris <fUaestionihus tractat .Jesum 
Christum nohis omtws g-mtias aCf(UisiYissp,lli) Christum <'r~o ahsolnhmt 
nwdiaton•m t'SSI' doce l. :\ mte idem dt• H. Yir~int> asst't'l'l'l' possit? Pl' l ha rt11s 
idPc) dicit 'lariam I'SSI' nwcliatricem. quia C:hrish1111 protulit nHIIHlu.li') 
Qnomodo fil'l'i polt•sl hoe? :\imin11n v. gr. ~. \l:lllica nP<(HÍI dici nwclia
tri<'l'lll t•sst' opertllll S. .\ngnstini. Deni•tnl' ml instat· hujus facti m'qtw 

l::S 1 PomPrium. clP IPmporP. Pars J.i,.malis. :-'t'rluo XXIX .. R: PX fJIIIl Clu·i•.;lm Ps! 
filius "aria,. Yirj.!ini" secunolu111 humanilaiPIII, l'l'j.!ll c•l Poipso christianus est filins aclopli
"us sri rit ua lis ipsius \'i l' i[ i nis ![lorioi:ll'. 

4) Sh·ll. lib. 1.. p. 4. a. l, c. 4. 
l:J) Stell. lib. IX., p. 2, a. 3. 
l~i) Rosarium. II., Gratia: ~1 .. 11. lih. 1.. p. 5, a. 2. c. 3. 
ll) St dl. li h. 1.. p. fl, a. :t ·~. :~: hoc~ loco aclhuc itcratur semel \'OX mecliatrh:; 

Ibid. p. 5. a. ~,. c. 3; lhid. lih. X., p. 2, a. 3; Ibid. p. 3, a. 2, etc, 
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ll. Virgo potest fieri mediatrix Filii sui operis.18) At hic, essentialis distin
elio intereedit inter benedictam Virginem et alias mulieres, quia hae 
posteriores immediate non oooperant in operibus filiorum suorum, rursus 
l >ei p~ ra ex verbis Gabrielis Archangeli ela re appercipiehat fLium suum 
concipiendum Redemptorern hominum fore et ·ad hoc liberum consensum 
prm•lll'ndo oooperala est quodammodo in o~re redemptorio Filii sui, 
ideO<JUe ralione hujus consensus vera mediatrix, mediata sane, dicenda 
est redcmpti.:mis.l9) Pelbartus saepe sacpius alludat ejusmodi medialionem 
ulplurimum solum haec dicendo: «mediante ea reöemptus est mundus».20) 

llacc cooperatio Mariae in opere redemptionis est ratio dara, qua
proptcr 110n camparat Pelbartus ipsarn aliis mulieribus mortalibus. Tan
tum una mulier cxistit in mundo, quam in contrarietatc auclet statuere 
cum ~laria t• l haec mulier est: E va. Ceteroquin hic Evae-Mariae paralle
lism us jam medio saeculi 2 apparet apud S. Justinum et postea fere ab 
onmihus SS. Patrihus et Theologis traelatur et plus-minusve evolvitur. 
lldrum celdu·iores computantur: Irenaeus, Ambwsius, Hieronymus, ·.\ugu
sliuus, .Jo.annes Damascenus, Petrus Damianus, Bernardus, Magnus Al
lwrtus, Thnmas. Houavelltlll·a, Bernartlinus Senensis. Generatim haec cogi
tatio i temtur in di,·ersis fornlUlis: E va per inobedientiam est causa 
mortis. Maria pPr obedientiam facta est causa salutis. 21) 

()uid elocet jam nunc thcologus n~stcr, Pelhartus? Etiam apud eum 
plurie-; i11veuiuntur t.•jusmodi consuefac expressiones: « femina damnavit, 
fNni•·~a salnwit::.22) Spt•cialiter diligil et in permultis texlibus usurpat 
hane <·xprPssiollem: <:maledictio Eme in bmll'dictiont•m mutatur ~lariael>.23) 
:\ou 1-!'l'lllliuus, sed ali'tualem curiositatem confer·t hic textus: qnaledictio, 
'fuam p<'l' primam mulil'rl'm. i. e. E\·am, Í11currimus, dellehat n~rti in 
hl'JH•dictiom•m per hane 1'\e::undam mulierem, i. c. beatam Mariam. Huic 
autem rei •mllum wrbum aliud salutationis ita congruebat et correspon
dl'llal. sicut .he, in quo solo nomen Evae mutatur in verlmm salutationis 
.\w. Conwrso enim hoc nominc Eva per litteras Mariae dictum est .\ve: 
ad desig-uaudum expresse. quod in beuedictionem .Mariae ,·ertehatur male
didio Ev ae .~.t) At inveniuntur apud eum etiam .or·iginalis constructionis 
t•f nO\"i:-; mome11tis ampliatae oppositiones de duabus mulierihus. Pel
harhun audianms: c Quia Deus scit•hat aeternaliter, quod mulier, que 
l'on•t eausa ruinae et peccati existens virgo peccarel. ideo decrevit. f(Uod• 
illa mulil'r, IJlllW ipsum Filium essel paritura pro mtmdi redemptione. 
lirgo pt•rpt'lua fort•t. Scit•hat. <(UOd illa 1u·ima e~set imentrix mortis t>f. 
d i' iww i rac•. idt•o onlina\'it, quod is ta. scilicet :\(aria fm·et imt•utrix gm
fial' pf gPuifrix \itat•. Sciehat. t(llOtl pt•r illam. Emm t•ss••t dandeuela jamHt 
t'ol'li. idc•o dl't'l'e\·it Deus, quod isfa. scilin•t Maria l'oret porta c;)('li. Quia 

r~, I>PIIPffp !". J.: \[aria. fliP \lilllcrin aller Gnatlt•n. lmhruck. tg:H. l'· l 'l 

lll) !"h•ll. lit.. l.. p. li, a. l. 
:!U 1 :-iJdl. lih. p. li, a. :~. c. :J: lhid. lib. X., p. ,, a. 3: ILitl. p. :l. a .. , : lhi~l. 

lik \l.. p. 1. e. 5. 
!:'l l ( :rr. Jlillrt•JIIit'll'\;: DP mcdiationc uniH~fSil~i n. .l\1. Vi~~inis .. : PP· uli --!Oli. 
:!:! 1 Ponu•rium, Sermmws tiP tempore. Pars lnemahs Il. :Sl'rJIIO \'ll. ll. 
:!:i 1 ~~~·ll. li h. 1., p. 'l· a. :J, c. 4; l hid. p. 5, a. 1. l'. r. 
:!41 !"tPII. lih. 1., p. 5, a. 1, c. 1. 
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scit'bat Deus. quod per illam humanum gt'nus in multas miserias l't ncct•s
sitates dcvenire deben.'t. idcirco statuit, ut ista Virgo henedicta esst•t homi
nilms in omni nt>cessitatt• suhlevatrix et advocata. Quia scit>hat J )('us. quod 
iiJa foret mater omnium pt•ccatorum suorum filiomm. idt'O dccrPvit. fJUOU 
ista IJ('afa Yirgo fort'f matPr miS<'ricordiae onmihus pt•ccatorihus ac gra
tiat' .2;•) 

Hisct' sufficientl•r demonstratur profundilas comparationis Pelharti. 
Ostl'ndit non solum puritatl'm l't JWI'sonalem l'XCl'llt•ntiam \[ariat•. st>d sicut 
jam ~~. Pafrps t•t poMl•r:ion's Tlwologi. t•l ipst• animadn•rlil iu hoc paral
lt>lisnL> mmms R Virginis in tol~> opt•n• rt•demptionis implt•ltrm.:!1;) imn 
tlwologus nosh•r modo explicitissinw pt•rn•nit ad inh•rn•ssioru•m l )pipa ral' 
i u col'lo persoiH•udam. (?.j) ~icut l'\Ídens l'X allalis lt>xtihus iuh•nlio Pl'lhar
ti fuit contrarit>latPm Enw l't Mariae vivitlis coloribus Pl similitutlinihus 
dt•piug('rP. Culnwn hujus oppo.~itionis etiam apud t•um marH•I dt•f('rmina
tio :autiqua: Eva p('ccatum. Maria Hed('mplon•m contuli t murulo. ~l'tl 
Christus Hedemplor omrwm ~Tatiam ac•Juisi,·it. \[aria autem ad hoc dedit 
coust>usum. t>rgo nwrito assNit Pe~hartus \[ariam l'Sst' per .Je,;um Christum 
omnium gratiarum nll'diatrict•m. Ct>h'roquin ('fiam titulum uwdiatricis 
plurit•s usurpat ad desiguarHium hujus activitatis \lariat•. 

'2 . .llaria est .llnliatri.r· Omnium (;rafiamm 
ronuuerf'ndo f'llnl f:hristo omm's yralias. 

~cimus Christum uohis omrws gratias llll'missl'. l't t•rgo alit(uis pro 
aliis merita ohtinl'J'l' ,·aiPat. solum l'X opt•n• n•demptorio Christi tlt•duci 
pott•st. Hat>c l('x stat l'tiam pro \[aria. l(lHH' una nun Chr·isto pronll'ruit 
omm·s gratias. ~l'd hic t{Uat•n•rulum nohis est: 'luomodo pohrl•rit pro
mcrPr't' talem gratiarum plenitudiru•m :J l.t haPc IJIHll'stio soh·attu·. a ltPutio
nem nostram H'rlamus versus Christum. qui sua sauctissima passÍOJil' iu 
lign•.} crucis nohis justificatiorll'm nwruit t•t pro nohis l )t•o Patri satisfc
cit.2R J lJUaproph'l' t>liam dt• Maria aliquid similt> e . .;t dict•rulum. ut plt•ni
tudiw•m gratiarum pronwrert> lfU('at. Et r(•wra B. Virgo in (;olg'Dtha 
suh CI'UCl' compassa est cum Christo atqtw idem sacrificium ac Filius 
t>jus dilt•ctus ohtulit l't sic ip~a quotiUl' in mensura Christo utiqtH' suhonli
nala admirahilt•m ~ratiarum plt•nitudinem nohis pronwmit. Haec doetriua 
ita innuitur a Pelharto: , \[aria Pst mediatri x l't admcata gcuPris humaui. 
idPo j u .rio aucem redem Jllori.~ stare debuit; ad dt•signandum. cpria rt•
dl'mptio nostra facta (•st per Christum praesen tP 'la Irt• pa tit•n t l' lll ... 
qww fuit Christi adjutrix in n•dt•mptionis nostraP C('ll'hratiorH' .2!1 ) Ibe 
adjulllritJJII \lariat• ÍJJ opt'l't' n•drmploriq pt>rachJJII juxta mt•ult•rn Pl'lharli 
d uo ntollll'nta com prt>lwndi t. 'idd i cet : compassÍOJJI'JII Pf sacri fi ci 11111. idq111' 
tum eonsacrificium. tum suisacrificium. 

:!:>1 ~to·ll. lib. V .. p. 1. a. 1 • .-. 'l· 

:!h, ~lf·IJ. lib. VI.. p. l, a. l, c. 1: Illa (E,·a) \lro suo otTaSIO p•·nlilio11i,.;: hao•t'. 
( \laria 1 1iro, i. f', Christo adjutorium n•tlemptionis. 

:!• l ln textu supPrius citato ~il-!nificatur \laria ut subiP,·atrix l'! ;uhocata. 
:M1 ~Pss. \:1.. cap. -;. Tawpwn•_,·: ~.llL Tlu·ol. l>ol-!111. II. p. -;'•!l· 
-~ 1 :-;t.,IJ. hb. III.. p. '•· a. '· c. ''-
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Hationern compassionis Pelbartus sic exponit: «Pater miserioordiarum, 
J >Nts vol ui t matri nrisericordiae, :Mariae opus summac miserioordiae, 
ita passionem doloris communicare pl uribus rationibus: 1. ut dare possit 
t•i praemium passionis, ita martyrii gloriam, 2. ut inter omnes eam 
participt>m faceret beneficii redemptionis; quatenus sicut fuit Maria adju
tri x nostr·ac redemptionis carnem dando Christo Deo, ita essel adjutrix 
passionis. •tua redempti sumus et sic fieret mater omnium per recreatio
Jwm. 3. ut sicut totus mundus obiigatur Deo per suam passionem, ita 
oblil-l"arehll' Dominae omnem per compassionem».30) Hane compassionem 
lll Hl cum Magno Alherto31) ita dividit: «Communicatio passionis d uo 
importuL scilicet fidern crucifixi l>ei et hominis et per se passionem ex 
compassione patientis;>,32) Ipsam compassionem perdolentis Matris multo
tiPs rPmcmorat ct vivide colorat.:i3) Horum vertex significatur eo, quod 
!\l aria quintuplex martiri um passa est, videlicet; martyrium doloris, com
passiul J is. divini sprmonis. voluntalis et memorationis.3!) Maximum mo
m••utum important haec verba Pelbarti: '"Maria peperi t nos omnes in 
maximis dolorihus compatiendo juxta crucem» ,35) quia his verbis exprimit 
\lariat• compassionem nobis in regenerationem profecisse. 

\"cmmtamen B. Virgo non solum compassa est, sed insuper adhuc 
sacriCicium ct •tuidcm con-et suisacrificium pro nobis offerebat. Aucliatur 
Pt•lhartus: ,, B. Virgo non unam tantummodo, sed duplicem animam pro 
uohis ex:posuit. quia videlicet propriam animam posuit, cum obtulit com
passioui et ipsius animam Filii et ipsum Filium pro proximo, i. e. pro 
nohis posui t , .31i) :\lihi adhuc explicitius loquitur: «ln passione Christi duo 
,-idt.•btutur altaria: unum in pectore 1\lariae, aliud in Christi corpore. 
C.hristus canJem pro nobis et sanguinem, Maria imrnolahat animam '>.37) 
.\ simpliciorihus hiscl' texlibus ad alios gradum faciamus, in quibus con-et 
suisacrifieium 1\larial' pro humana salute ac vita significantius ex
primitur. Quoad suisacrificium juvat citare haec verba: « Servh·it nobis 
Maria dP\·oto corde uosh·am redemptionem desiderando et promerendo, 
t•x •tuo dt•siderio propriam animam doloris g'adio vulnerandam obtuliL>.38) 
()uoad cousacrificium hoc breve exemplum sufficiat: «Et (Maria) prae toto 
muudo summt.• dilectum unigenitum pro nostris sceleribus morte et san
f{Uiuis t•ffusiont.• satisfaciendum obtulit hostiam et oblationem suavissimam 
l>t'O Patri: ttmt majus pro nobis dare non potuit->.39) 

au, lloitl. p. :1. a. 1. 

:n 1 B .. rl!rr•arrn: l> i•• ~lt•llunl! tiPr sl'lil!slt•rr Jun~tfrau im \VPrk•• tiPr Erlös•m~t J Weh 
tlt•IIJ hl. h.irdH·Illl'hrPr :\llot'rliiS \la/!IIIIS. Fn·ihuqr im Brt•isgau. l u:ili. P· i J. 

:s~ 1 :'1•·11. lilo. XI.. p. 1. t.:. !1· 
aa) Ck Stcll. lih. lll., p. :l-'•· 
:u 1 lhitl. p. :i. a. :t 
a:') ~tt·ll. lib. XI.. p. 1. c. ~· . . . . .. . . . . . 
:ili} St,.ll. lih. IX., p. :1, a .• J; lult'c 1dea con-cl smsaer1f1cn B. M. V1rgm•s Jam m 

tloctrina S. All)t'rli :\lagni luculcntcr t•xhi!Jctur. Cfr.: Bcrgmann: opus citatum pp. 
j O-ji'!. 

:i 1) :-it dl. li h. XII., p. 1, a .. , ; I'<•IIJarlus hane simiLitudinem a benediclino Arnoldo 
(t JJáH.) sumit; Traelatus Je VII. ,·cr!Jis Domini in cruce. Tracl. 3; PL. r8g, 1694, 
B. SIJ. 

aM) ~t .. Jl. lib. XII .. p. 1, a. :e. 
:ill) l hit!. 
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Exinde jam nonnisi illa juxta mentem Pelbarti roneiusio e~t infe
rendum Mariam rompatiendo cum Christo atque con-et suisacrificando 
eadt~m mcrita memisse. quae Christus nobis promeruit, quo jure titulus 
omnium gratiamm mediatricis vere et di~ne rompetit ei .. :\lia est quaestio: 
in quonam gradu promemerit B. Virgo univeJ"Sitatem gratiamm? Ad 
hoc cxpres...o;;c non respondet Pelbartus. sed t'X co. quod juxta ipl-lum 
l\faria incarnationelll ,<Jucrito di~nitatis '> promeruit,lO) logict• eoncludi 
potest omne.;; gratias una cum Christo acquisitas t•odt•m gradu prome1·itas 
CSS(' f<'net. 

:J. .llaria c:~t ilfcdiotri.r Omnimu Gmtiarmn 
inte~·cedcndo apud /Jeum pro omnibw~ yrntiis. 

Si aliquando mu1ms B. Yirginis supt>l" lt•ITam eoopcratio fuerit in 
opere n•<lt•mptorio. nunc in gloria •·egni ctwh•stis t'Xt'I"Ct'l"e llt'tJUit aliud, 
nisi eontinuationPm hujus snlutift>ris llltlllt'ris ennsistendo in dispensa
tim••-' gratiarum. lnhannonica psst•l oeconomia snlutis. si dcfit·:••·t•t ex e11 
i,;ta positiYa ordinalio diYinn. ut OIIIIH's gratiaP P"'" m:tmts 'lm·iat• dispen
st>ntm·. quia status ontologicus nwt1ians B. Yir;.dnis ad smu• a<"li,·itatis 
totalitalt•m rt'ft•rlur. PraPiert'a adhuc duo momPnta a Pt•lharlo ..;pet·ialih••· 
suhlillt•aln wniunl pt'I"JH'IHI<'IH1a. scilied: mafpr·nitas spi ri tualis t t) t• l ple
lli!udo gmti1w.t:?) <Juihus simililt•r smult•hJI" mt•l]iatio nni,·ersalis 'l1u·iaP 
i n c1wlo JWrsolwnda. 

Quomodo pPrfieitu•· nullt.' hat•t· nlt'diatio eoPiestiS:l ln PPiha•·ti sPnsll 
rPspm:tlt>mus: P"'" onmipoh•nlcm infpn·pssiont•m \lnriat•.•:3) Hoc loco i sta 
cptaPstio occurrit mompnfuosissimn: u Irum 1111'<1iatio P"'" intercPssiDIII'III 
'la ri al' pt••·acla :t p w 1 Pt•ll Illi" Ium uuiwrsalis si t. an non. Illu st ri.; theolug-us 
nosh•r H'ht•mpnfer mmtiat Ulliwrsilalt•m nwtliationis B. Yirg-inis.tl) ~ed 
hic. ut st•nsum hnjns asst•rtionis hellP inlellig-Prl' \alt•anHis: disting-ucn~ 
ddwnlll~ i111t•r llll'diatio•rcm mnh·•·nilatis d i, imH• Pl iuh•I"Ct'ssiouis. PPihartus 
dt• nwdiati:uw di,inal' malcl"llilatis lradawlo Sl'lllJil'l" uniH•J·snlitah•m appro
priat l'i. sicut jam in primo punelo t•xplinninms. l11 hoc spnsu sunt intd
lig-endat• similitudim•s dt· porln. jmmn. feJtl'..;lra coPii sumpt:w t•l forsan 
haec nssp•·tio edl'lll.'rrimn S. BPrllan]i: nulla g-rutin wnit dt• cOL•Io ad 
lt'ITnnt. 11isi pt•r mamrs :\[m·ial' lransi•·•·it .1.'"•) quia non dare l'! t•xplicilt• 
cit• mcdiatimw JK'r inten·t•ssiow•m JWrsoluta ag-illu· .. \<''1'11' intPilig-i JK>Icst 

40, ~lo·ll. li!.. JI .. ('· l. a. ·•. c. ·•: in It;..- •jfl;w•linrw tlro•nln::u• ll•,..l•·r ·l•·i--1•· a.l
lra_''ro-1 '""lll•·nli;w ~- l:""'"'·rdur;t<·: in lll .. d. 11. a .. ,_ '(· "L , aoli '"'"' •: 1 :rr.: l'f,., ... .-: 
J),,. J.,.Jrn· ,j,., Iri. l: .. n:llo·nlur:t iil .. -r ,Jj .. \lilll··r·•·lraft \f:tri•·n•. irt Franti,;l.:~ui .. ·lr·· ~111-
•fi,.tt. '!1:a;, \\111.. '•- 1•1 .. ::,;,; ~-

n 1 Pou ... riuru. ~"~"~""'"'" ol·· t"n•pnn·. Par• hi··ntafi,, \\ 1\., B: Sl•·ll. fil.. Ill .. l'· 
11, a. :1, 1'. :l: lf,j,l_ Iif,_ 1\ .. l'· :! : Jl,i,f. a. 1. f'lc. 

-1:!) ~···ll. lib. \L. l'· "-
.. _4 a.' "aria mullt~rn lal•onn it ct. labor:.• r" non cc ••al a pm l Deum pro •rohi< lalliiJllallr 
l ulehs~nna ;uhucala url,.n· .. d .. wln. ~!t·! l. hL. L. p. '•· 

.J-t, Po·r t .. lral"-'""•s •(uiolo(lliol l[ratiaP, 'IIIÍoll]uiol "Jl"i Pl salutis hallf•llrll'i ... ~1 .. 11. 
lit.. 1:. l'· :1. 'l· I :l: p,.r "ariarn tif,j ,-ita. f11'1" <'am tibi uri•••rieonlia, pa'< d doria. ~ldl. 
li b. \ .. p. '• a. ~. c. 1 :>.: Alia ~imilia P"rplurima im .. uiuulur in opPrilms Jl,.lf,arli. 

-~h l ~··:'~- l il?- _1.: P: '•· ('. .... p( alibi adh ne pluri .. s cilallll': aptul n .. rnardunr: :-: .. :-uru 
lll., 111 \ ll[tha ~alrnlatr.; Donum. 10. PL. t. r R:{. col. 100. 
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•(uoad medialionem tum matemitatis divinae, tum intercessionis.46) Nefas 
duCNl'mus silentio hic praeterire illud capituium Stellarii speciale, 
•1uod t•o de privilegio, quo omnis gr~tia a Deo nonnisi per Mariam dispen
l'aflll". agit citando verba Bernardini Scnensis :47) «nulla gratia a Deo 
in nos descendit, nisi per manus B. Virginis dispensetur. Nimirum a 
tcmpore,l(UO Virgo ooncepit Dei Verbum, ut sic dicam, jurisdictionem 
t•t auctoritatPill ohtinuit in omni processione temporali Spirítus Sancti; ita 
•(nod rmlla creatura alilJUam gratiam vel virtutem Spiritu~ Saneli obtinuit, 
ui,-i st'cundum ipsius piac Matri."> dispcnsationen1:-1. 48) 

~ullatcnus asscrimus hoc testimonio Pelbarti dilucidam apertamque 
a Hinn a tion<'m in tercedenfis medialionis uni,·crsalis prae manibus habere, 
•(llia lll'l' u no wrho innuitm intNcessio B. Virginis; sed probabiliter ad 
i n h·n~Pdt'ns mmms Mariae in dis tribulione omnium gratiarum refen·e 
'iul'lur, lfUOd Pelhartum admisisse ~x testimoniis inferius recitandis aesti
malur multo magis fixum ct ratum. ~am in nonnnilis locis etiam mcdia
tiolli inh•r·c••ssionis a Pelharto eadem universitas attribuitUl', quam divinae 
matcrnilalis. Sic in SClfUentihus: dpsa ardentissima caritate non cessat 
intercPdt•rt• pm nohis apuu Patrem et Filium ut consequantur peccalore.~ 
I'Pnimn, j11...;/i ymtiam el quicumque hominum misericordiam».·i9) Alibi 
n• lfuidl•nt n•ra non exprimit intercessionem, sed certo certius de ea agitur, 
• 1ui·a rl'ft·r·t au cornpas...;ioncm: <:Sicut redemptio nostra facta est per· 
Christum pr·acs<'nte ~latr·<' patient(>m, ita omnis salus et gratia nobis 
pcn·Pnin•t nonnisi rnl'diante .Maria~ quae fuit Christi adjutrix in redemp
tionis nostrae cPlchrationc ),iiO) Perennis est Virginis deprecatio: Propter 
officium a•h·ocationis ipsa est assumpta in coelum, ut scilicet astet tam
•tnarn admcata generis humani pro nobis interccdendo jugiter apud Fi
liurn.f't) ll is cxpositis dici potest juxta Pelhartum mediatiOJ:em B. lirginis 
<'(Wiesfl'lll ca mctere uniwrsitatis gaudere? P rola ta e citatiOJies expresse 
uniwrsalitatl'm nwdiationis intercedentis pronuntiant, tum quad gratias, 
hrm quoad homirws. Attanwn acsi Pelbartus non essel oonscius hujus 
doctriruH'. l(Uia nimis generaliter· et solum tangenter hane veritatem mag
num momenturn importantern exponit et nihil curat, de explicatione hujus 
fli'Opositi. immo, de pri,ilegio, quo gratia a Deo nonnisi per Mariam dis
slH.'IIl'lé.lfur. tractando, ohlitus est. ,·oluntaric vel involuntarie nescitur, 
11wntiorwm facen~ exprcssa<' infl•rcessionis B. Virginis. E contra adhuc 
rn.a"lllllll \'alDI'cm hahet sentenfia Pelbarti de coelesti munere Mariae, 
•rui~ set'mtdum tt•xhrs. supt•rius allat.:>s l?~ice con~trui potest i~ta . tl!esis. 
juxta I(UHill 1111Jia gmha ahs1p1C prae,;enh mterCCSSlOlle B. I\{. \ ll'g"IIIIS au 
no..; pPnt'nÍn• poll'sl. 

* * 
·~ 1 ;1 Cfr.: Bf'rl!m:mn: op. t·it. pp. 110-11. 

4 •) (:fr·.: \"aeaul- \lalli!"llot-.\rnann: Dic t ion:rir" dc Théologi•• Catholio,uc. IX. col. 
'! .'1oo, ubi asserit ur Pdbarlum BPrnanliui ~··ncnsis discipulum in dodrina 1 e ra .. .Jiationc 
t'uissl'. 

41S) ~tt·ll. lib. XL. p. ~. c. 8. 
·I:'J :O:t .. JI. Iih. IX., p. :~. a. :t 
:>U) :'lt·ll. li b. lll., p. 4. a. 1, c. 2. 
:>l J Stt·ll. tib. X., p. 2, a. 1. 
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ln his a nobis ex~itis oonati sumus breviter recapitulare de~trinam 
marianam B. Pelbarti dt> Temesvitr. Ut jam finiamus hoc nostrum. incom
pietcnn sane, studi um. dicendum manet quodnam j urlici um de v alon~ Pel
harti ft•rt>ndum. Nullatenus t>st admittendum Pdhartum simplicem vel 
nwdiocr<'m mariologum fuisst•. Inn•stigando doctrinam suam de media
tione Mariat• tum mediatam per lncamationem factam. tum imuwdiatam. 
scilicet pt•r aquisitiom.•m dispt•nsationellHJUt' omnium t.•t singuiamm gra
tiamm pHactam ac peragt.•ndam t.•x conceptu matemitatis spi1·itualis 
dt.•duetam. ultt>r·ius perpendendo doctrinam suam explicitam. gl'llt.'ralit<~r 
~ant• t•:xpositam. qua unin•rsalitah•m att1·ihuit interct•ssioni per ~lariam 
pm omnihus gratiis aftJlH' hominibus patrandat'. illud judícium proft.•do 
laudahilt• t•st infl'l'f'lHlum Pelhartum mariologiat• eampum par.tim sum• 
aPtatis fidi'm l't sententius pr'Opaganclo. partim genuinas ideas dPtegt•nda 
<llnpliasst•. quapi'Oplt.•r opt.·•·a t'jus mariologica ct nosimP et omnis at.•la
tis thPologia magna cum fmctu eonsidPmrt• t•l adhiht'l't' potest. Si tJUÍs 
solu111 Stellarium attenh• pt••·lt.•gt•rit. propria t'XJWrit.•ntia com·ictionPm HIJliÍ

n•n• polt•rit. IJlUllllum writatis hoe nostmm hahcal judieium. Sed jam t.•l 
llllile fim•nt impo111'11do lmie hrt•\·i s~·utht•:•i doetriae Pt•lharti clt.• '\h•dia-
1 ri n• '\Lal'ia non possuBHIS huj us p u !eh ri tudint•m alt JUt' ulwrtalt.•m non 
atlmirari. Proplt•r hrl'\·italt•m lPmporis impossihilc fuit ttuiclt•m nohis omnia 
tP~timonia atlt•ntionP digna in luet•m profent• l'f prolala sollieilt• exa
minan·. st•d ta nhllll IlOllllUlla potuiums simplicih•r t'XJKllle:·p: IJUaP tanwn 
,·idimus. hane profpt.·to lt.•gitimant t'tmelusiont•m: PPihartus dc Tt•mt•svár 
non• thPolotrus litarialis fuit. qui prmtwrct. ul Pjus Hwmoriam historia 
m~•riolotria .. in tmclitiom• mt•diationis uuin•rsalis B. \irtrinis pt'l't'lllliftor 
t.·onst·rn•t. 

Fr. lft•ll'hior ( ). F . . 11. 
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Euró~ felett vészterhes felhők gyülekeztek. Észak-Európa és Ázsia 
vad barbáral rázúdulnak a korhadt Bél-Európára és a népek országútján a 
kt·g~·(•tleuség és erőszak üli győzelmes, ittasult torát. A nagy római biro· 
dalom acélfalai recsegve-ropogva ingadoztak és maguk alá temették a 
rettegett római birodalmat. A római sas merész szárnvalása fáradt szárny
C);al togássá válik és nemsokára lezuhan az Út porába va barbárok lába eÍé. 
Hóma politikailag t'lbukik. ·a római kard félelmetes éle é~ a finom római 
ököl acélkemén~·sége márosak szélfoszlott frázisként lebeg a barbárok 
c'íú>re j t• f (•lett. 

:\ frankok büszke királya. Klodwig. ott itll a reimsi székesegyház 
márván~·medencéje szé~én é,; Szent Remig, Reims érsekének ajkáról e~röppen 
a híre·s ft•lszólítits: << Mitis depone colla, Sigamber, adora, quod incendisti, 
incendt•. t(uod ,a<lotl&'iti! · Hl'nedek. aki az itáliai Nursia városkában 
sziilett•tl '•8o-han, t>kkor 16 éves volt. Elmeg~· Rómába, ahol a politikai 
hatalom mitr· a har·hár ariimus Theodoriké volt. a keleti gótok királ~·áé. aki 
:> ''- ti-lu.ut az E~,,· ház misztikus testének fejét, Krisztus földi hel~·tartóját, 
a római pápitt It> fo~ja taszítani Szent Péter székéről, sőt istentelen vak
mer()~é/-{éht•n mé/-{ arra is képes lesz. hog,,· az agg 'I. János pápát elfogassa, 
hiirtünlw wsst• t'•s me/-{húJJassa az aggast~·áu pápa lélekharangját Lg~·an
esak hi'trlünlw w tik a királ~· miniszterét is. Manlius Torquatus Severin us 
Bocthiust. aki t•lméjéiwk sasszám~·alásával « Porphirius Isagogájának át
dol/-{ozitsímtl mt·~ósmt'l'lt•tlt• a középkort .\ristotelt•s logikitjitval és a sko
lnsztika a.lapformiti,·al 1 ). az utolsó római filozófust és megfojtjilk. Il~·en 
'i hurok zúglak 1'1 Hómn ft>lt•tl. mikor a suhiacoi harlang sötét hátteréből 
1'1-{~· aszkéta nlak tíínik fel. kint•k areáról és núnden mozdulatáról a római 
li•h•k eéltudatos fpg~t·hm•zellst'·w·. a szt•t'\'ezö és tönén~·hozó erő sugárzik 
t'•s nkihl'll n111 a1111~·i hátm·sá~. ho/-{~· t•linduljon rendt•t teremteni, Európa 
pokoli ziii'Za\ai·ithan. 

FPn'IH' kom szinti•n u na~~- IIIC/-{rázkódtatások kora .. \ XIII. ·szitzad
lmn a pítpnsitg fén~koníl i•llt• é . .; sahn ann~·i hatalom és erő nem sugárzott 
szí•l. a pitpai tiara 1-{,\·t'·mitntjaihól. mint akkor-. .János angol királ~·t Ill. 
lnt't' kiktiz()síti i•s .\n~lia pitpai híihérhirtok ll'sz. öriási kereszte . ., had
júmtok indulunk a Szt>ntt'üldi't'. süt a szt•nt lelkeSt>dés fanatizmusitban 
J. t'• l g~ t•rmt•k-kt•I't•szteshudjámt is indul kelctrt•. hog~· szíviik ár·tatlanságá
\al .lt•lkiik ft•hi•I' lohogói alatt g~c'izzt•Iwk felnőtt. ,·aderkölcsii pogán~·ok 
l't•lt•tl. Eg.' i•nt•l Ft•renc halilla után IX. (it•I'!-{t'l~· ll. Frig~·est. ezt a kétszínű , 
kalandort szinlt'•n kikilziisíli. \ púpúk szmúra szúzt'ZI'I'k és milliók mozdul-
nak lill'"'· a púpúk kil.iizii~íll·~l·•·•· nrsz:'t~ok l•s ,·ilit~•·t''szl'k jajdulnak fl'l 
n•mpgíí .... fújd.alomha n. l )p ÚR' u ktizi•pkori politikai hataiom. mint a 
púp:tsúg óriúsi hutalma nHír· magáhan hm·dta a feloszlás halálos csiráját. 
.\ kiizi·pk()f' lilága. ú~~· t·~~·húzilag. mint szellemileg és politikaila~ kezdett 
iisszt•omlani. ~litr· hallaL-;zotf a földalatti moraj. Az eljö,·endö na~· vál
tozúsok , ihal'lnadar·ai mái' ott kószáltak az ég alján. A nemzetek ébredése 
hutalmas t•rc'iwl ft•szt•geti u középkor (·~~·ségét. Mt'gkezdődik a nép örök 
,·{uulol'11ísu u \'<Í.I'Osok fl'lé. az ipar· és kt•rt•sk(•delem fellendül és cott állunk 
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a modern kapitalizmus kt>zdetén >>.2) Ennek aztán természetes következ
niénw a szociális ellentétek kiéleződése. 

· Ehbe a korba sziilt•tik h('le Szent F('t-enc é." néhánv év mulva «ott álJ 
Európ :l guzdasági korszakfordulásának kiiszöhén ~>.3) Nc1;1 ölti f(') magára a 
rt'formátor hangzatos pózát. hanem g~·ermeki egyszerűséggel. daloló lel
kiilt•ftl'l t>nekcli a ,·ilágha .Xaphimnusát. A nagy Kirilly Hímökének 
nt>n•zi magát. és magához ())(•h·e a Domina Paupcrtast, hisz <<SZNelm('se 
It• It sz{•ps{•gt>nek ·t) jiu·ja he rö,·id. dt• világ- és eg~·háztörfé1wlmetalakító 
i•lelé:lek útjait. Élett•. e •zméjc nemsokára töm('gmozgalommá le . .;z, Em·ópa 
eg{•riil dtííruwk a ,{•szlt•rhc.; felbök és Ferenc a felhők mögíil eWhukkanó 
napuak kacagnt clalolja d Xaphimnus:ít. 

lll'lll'tll'k a n. SZ1Ízacl t•mhere. Ft• rt• ne a x III. századi>. .\ lwncésrend 
1 '1oo {•n•s. a Ft•rt•nc-rl'nd -,oo. Benedek és Ferenc a két le•,.na!zYohh '=' r. 
rendalapító. A klasszikus olaszhon R'·ermt'ke mindkeUi). azé az It.í.li;ÍI~. 
nwl~- ann~-i Sz('ntt•t {•s Boldogut adott az Eg~·háznak. ~limlketti) magim~·h11 
mnal. mit'lött életük na~~- míín~ht•z hozzál'ognának. A csend titko . .; per
ceilwa é~ ó1·áihan a Lélt•k szayáf halhratják. ~lózPs a Sinai he:..'"\·o.•n k
szl>lgt>l az Istennel. Bt•nedek Subiaco he~·én elmélkedik. Ft•renc a' Cat·t·e•·i
hen. lslt•n g~·t'u·ja. alakítja lelkiiket. Feltt~hetjiik a kérdést. vaj,jon a ki)r
n~·ezl't. a kor alakította-e ki ol~·anokká, hog~· nwgzúgassitk a tespedt 
Európa fl'lt•tl új korszakok ,-iharharangját? Tagadhatatlan, hog~- a kor {• . .:. 
körn~·l'zt•t is ht>lejátszik ehlll' az átalakubí.sha. de elsixllegt•st•n mégis a 
kP~~·Plt•m az. anu·I~- ezeket a nemes mánánytömböket, ezt a két lélekóriást 
kialakította. kicsiszoita és arra a feladatra képt•sítt•Ut•. mel~-re nem a kortól 
és köm~·t>zettöl kaptak felszólítást, hanem a népeket és nemzetekt•t kor
mim~·zó Istentől. :\z isteni kt·g~·elem teljes('n ittfonta. átízzította e~ész 
hensejiikt>t é." a keR'·e!t•m kiáradása indította öket feladatuk teljl•sítés~t't'. 

:\z öt·dög azonhan még a sziklák és lll'~·ek cst•ndes mag1í.n_,-itba is 
ft>lnwr{•szk('(lik. A test é,.." ,·ér \'Íl~-a felzt'tg m(·~ t·~~- Ben('dt'klwn (•s 
F('n•ncheu is. és a kís~•·tés éjtszakítja borul a lt•lkiikre. Kietlenség. una
lom i>s céltalansúg tt·r.je . .:.zti föléjiik átláthatatlan dt•nt•,·érszárn~·ait i>s a 
harc eri)s ,-iharithan a mél~·ség-ek ~s magasságok közölt ingadozik a 
ldkük .. \ vér és kh·imsú~ t>lhOJwíl~·osítja az Istt>n-eszmét és tittongó nu'•J.,·
ségek felett járjitk a haláltáncot. Bt>nedek és Fer('nc azonhan ~--~·()znek .. \ 
kísérté..; megt(.pitzta u~·an Suhiacó magán~·os cédrusát. de k('tté Wmi 
nem tudta! .\ köz<•llwn levő csipkeilOkorba ,·eti magát é..." ezt> t' st•hhöl ,-{·
rt•zn• hizon~·ítja be hííségét. Ferenc pedig a hóha Vt>ti magút. Dt• a kísi>t·ti·~ 
t•ríit ,.l'tllli rajtuk Hl'm tud. 

Miudkét rendalapító életprogrammját a ~zt•ntírilshúl mt•rítellt•. 'likor 
Ft•renc 1 :wy-hen Hómáha ment a pápa elé. rl'gulúja a Szt'IIIÍrás ~'1 ki
ragadott mondatáhól állt, si ne glos.<~a! N' em akart mást, csak a tiszta e\·an
géliumi életet. Benedek regutája pedig az Cjszö\'etsé~ majdnem mindt>n 
kön~·,·ét idézi. Amit Szent Hildegárd Benedek dícsét-etére írt, t. i. « ho;.ry 

:!) Framisk. Studien XIII. lhf. Hp fi. :\liinsler. ~ 'a8. old . 
• a) ~-ni,·el'liiliitsprofl:ssor . D•· .. .J a~~~t. ~~ ried<'r: J) j,. soci.alpo!itisclw BPdPuhm)!' d .. ~ 

hl. l-•·anz1skus. In 1- rarlllsk. Studll'n XIII. cd. 'liinsiPr r g:! h. :th8. olt!. 
4) Celano: S. Francisci vita ct mi•·acula ... Idén-e \lag)·ar Cmhria juh. sz:Íiu. 3:w. l. 
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ez a tan (regula) a Szeretet Lelkének befolyása alatt fogant és öltött for
mát>,5) ugyanazt állíthatjuk Ferencről is. Az evangélium tiszta talltiából 
sarjadt ki mindkét regula. 

Benedek toooentrikus. «Az Isten-eszme az a titokzatos centrum, 
~mel.v körül az emberek, de mindenekelőtt a szentek élete kering~>.6) A 
b(_•ncés lelkiélet egyik sajátossága az, hogy alapzatává az Isten jelenlétében 
v;aló •l' rös hitet tette meg. Szent Gergely azt írja Benedekről, hogy «egész 
élete az isteni Fölség szeme előtt folyt le, in superni spactatoris oculis '>.7) 
Szint<• azt mondhatnánk, hogy az isteni és egyházi hierar·chia lebegett szün
ll'len szeme előtt és az ehhöl fakadó leocentrikus világnézete egész alkotá
sára rán~·omta jellegzetes bél~·egét. Termés.:.etesen nem feledkezett meg' 
1\.risztusról sem, a második Szemé1~Től, mert kevesen érezték át annyira. 
a corpus Christi m~·sticum ,·alóságát, mint éppen Benedek, aki <.: minde11 
hívőt úgy tekintett. mint Kl'isztus eleven tagjáb.B) Ferenc krisztocentri
kus. :<Igazi troceutrikus vallásosság nem létezik krisztocentrikus \·allá
sosság nélk.iil h 9) «Ferenc t•nnek a ,·allásosságnak ~·önyöríí típusa. amely 
l't•nségt•s magasságú és világot átölelő teocentrizmusha tornyosul, amel)· 
uzonhall normáját és mértékét a hősies követkt•zetességgel keresztülvitt 
kriszloct•n trizmushól n~·erte ~' ,10) Ferenc csak eg~- mn a világtörténelem
heu! Ft•renc a második földreszállt Kriszlus, alter Chris tus, Krisztus 
IP:.rtökt'•lt•tt•sehh képmása. Szinte azt mondhatjuk, hog)· Ferenc saj{tt életével 
lrjhól mt•1ál'la az evangéliumot. «Az ev{mgélium újraszületésébll) tartotta 
l't•ladat{wak. Ft•r·t•nc nemcsak élte a krisztusi életet. nemcsak sa,iát helse
jt'•heu szt•rl'lll' Jüisztust. hanem :: Krisztusát ki,·itle a vi!ágha. az országok 
t'•s \'Úro.;ok t>lőkelö és szegén)·. t•gyházi és ci,·il emherei közé. Cg~· tt'lszett, 
mintha maga Krisztus ismét ott vándoroina az emherek közt, leghüsége
st>hh köwtííjl•Hek képé-hen ,1:?) ~lásoclik Palesztinává ,-ált C mbria! "Szent 
Ft•renc t'•s lt•stn~reinek története lelkünket visszaviszi az t•vangéliumi idők 
lí•gkört'•lw .... \zok eWtt. akik tanlll mltak életüknek, úgy tíínt fel, nlÍntha 
l mhriu t> g~· mltsik J u dein-á lett mlna! .>l :3) . 

Beut•dt•k Kriszlusa a ft•ltámatlt "Mcgváltó. A diadalmas Krisztus. aki 
It• g.' üzw a haliti full;ínkjltt. harmadnap áttör· tc a sír sziklaaj ta,ját és g~·őzel
lllt'St'll ft'lt{unmlt. .\ dia(lalmas Krisztus. akinek diadalmaskadnia kell a 
IIÍ'Jl' úndoriils :ször·u~·ü pusztítlt:saihan, a diadalmas Krisztus, aki dicsi>sé~ 
gí·i:t•l. fPhí•r trónján uralkodik az h:századok és évezrl'dek felett. Akt 
t•IC:itt miuclt•nkinek. még ki I:'Zl'ráfoknak és ker·uhoknak is tér·dre kelJ 
horuluiok: n diadalmas Krisztus. .\ki a litm·gia felenwlií szl'rtar·tásaihau 

• 1 1 \lan·o·l \ jlJ,.,. ~- J.: l>idiw111ain· do• •pirilualiio··. \·. l'ans. '!1·'·1. ,;; . ..:s. olol. 
,;, P. l>r. Thaolo·us :-ioiro11 0. F. \1.: ~l. Fra111Ískus 111111 di,. t;''!-fl'llllarl. \\o·rl. •;r!-;. 

1 1 . old. 
• 1 \l. Villo••· S. J.: Didionnaore ,1,~ spirilualité. V. Paris. It)3:l. 13!1'!. old. 
H 1 \l. \'illo•,· S. J.: Dictionu:tit·e •le spirilualité. V. Pari". Ig:};;. I3g:t old. 
'J 1 P. Dr. ThatJ,.us Soiron: ~1. Fm111i~kus und tlie Ge~tenwart. \\·m·l. Ig?.-;. :~~. ol•l. 
lU 1 P. Dt·. Thalh•m Soirnn: St. Franzisk us unol dit' Gl'gPHWart. \Veri. l!)'! 7· ;;!l· old. 
ll 1 Dr. (_;,.,.,.~ Pfcilschiftcr: Die r .. ligió;l! ~lission .les hl. Fram: mn A.s-i•i. Fran-

IÍ•l-aui,;,·l ... ~twlio·H· XIII. hf. ~lünsler l~j:>.li. ?.'!O. ohlal. 
l:! 1 l" 1.!1 a not l 211. oldalon. 
1:1 1 1:;j;,tl,.s FrancÍsl·ailli'S XXXVIII. é1·f. I!)11i. Sll'pt.-okt. La ~ignification dc la 

paul r..to'• Fl'alll'Í~l·ailll'. P. Culhhl.'rl. Traduit par le P. l'bald d' :\ll'n\·on. 485. 
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még ma Js itt júr köztünk. Ft•renc Krisztusa azonhan a vénö sehhcl~·ekkel 
horított 1\.r·isztus. .\ szt•m·l'dés Kiritlya. a kt•J't•szten mnag-ló lstpm•mlwr . 
. Ui azon a homál~·os nag-.' p{•nt..•ki délulúnon a ll'st és lélek összt•csukló szo
ron~úsúhan fdkiúltott a homng-ós ma~assúg-ha. ahol ég-m•k kl'llctt lennit', 
s .\ki ll'ki:í.ltott a mél~·s{·g-lw. ahol füldm•k kt'l!elt lennil'. és sl'honnan sem 
kxtpatt vúlaszt. .\zonhan · .. Ft•n•nc szúnakozó sZl'relclt• a Fl'lft•szítelt iriutt. 
w•m oh.an szt•n•tel \olt. mch· az érzést•k hullúmZlí.súhau llll'riilt volua ki. 
haJH'Ill · ohan szt•rl'll'l. am~h- imúilúsra U•rdrt'k{•nyszt•rítl'ltt•. olnm su•
n•tt'l mlt ~·z. uwh tellt•kt•l ki>n•ll'lt tiílt• . t l) Ft' rt' n~ a szt•nwrl<·~. · f' krisz · 
tusi g-\ölrelt•m ri)~.dya. SZl'rdme.;t•. Tt'ljt•s l'l-!t'sz{•ht•JI út akarja {•n•uü a 
krisztusi kínok ll'ng-t•r{•t {•s t•z{•rt kiúlt az fdwz. ~zt•med{•sl k{•r. a le!f
na::' oh h szt'IIH'dést. hog-y a szt•un•tll•s íz z ó kohój:íh:tll ú tM je a ~Zt'l'l'lt•t 
mi,;dt'll forrósúg-út {•s 11. ~ZPI'l'lt•l 'ilúg-olmt•g-,·últó jl'lt•nl().;{•g-M. !~s mik<H' 
\h P !'ll a h t' l-!.' {•n a Fl'l f••szí lett lsh•Jit'J nht•r Ft•n•Hc {•JI) hllsith:t ,-{·si szpnn•

d{•..;{•npk jt•lt•it. akkor Ft•n•nc t•lt'•rl a 1\(tlvúria c . .;ltcsúra. \(ikor ism{•t Öli

tudatra t'•hn•dt. kimondlwtatlan holdo::sú::::al wtlt• {•szrt•. ho::v 1\risztussal 
kt•rt·~ztn· ll'lt ft·~zíht•. mint IIIÚS:)dik' c;.;u·ifixus Y•) Ft'l't'll~· t•g•'•sz {•lt•I{•JI 
,{•::iuhúzúdik szPIIH'tlt•.-;-szt•n•lme. ott 1'111:\0!! mirttlt•ll csl'lt•k,{•s{•ll i-s t•z 
a ~z,t•mt•d{•s-szt'l'Ptel a Ft•lfPszíiPit ki'J'I'szlj.t'·hiíl fonúsozik .. \ kt•n•szl misz
t{•riuma {•h•lt• miszlt~riumú,·ú lt•ll ~ t•;) Ez a szPII\cd{•s. a kt•n•szl misz
l{•ri llllia ki IllOitt l ha la lia 11 holdog-súg-g-al ú ras z lj a t•l l'g-t•sz ntlójú l. nw rt t•z 
11 szt'IIH'dt-s ilrilllllllt'l \Úllalt szt•me:l{•s . \ szt•ul sPhlwht.•k \t>h•Jp utúu ~zt•ul 
Ft•n•nc. a fújdalum f{•rfia. dP akar is SZPIIH'dlli. m;•rl im:'ulja a \lt•g-ft•
szítt'ltt'l .l;) 

Bt·: :t'dt•k a kumol~ súg-. a m{•ltú.;:'l;.r. a kit'/-!.H'IIsúl.HIWI!si•g- pMdakt'•pt•. 
~oha~t·m kacng-ott. t'~{• . ..;z lt'lkiiiP!t• a k. )JIIol.' s:'l;.r j t'!!.' {•t 'i sPI i ma,U"ÚII {•s 
lllt'hht·l:ílt) szt•m{•n. mt•hllt•k út keilt'!t Utiilia az t'lltlwri 1:\arlósit::ok. s(í! 
alaÚumo:-súg-ok sziirkP i'út.'olú11. ho:-r.' lllt'g-lús~a a ~"k ft·l~:' iilt•mlell sa lak 
ala ll a jósúg-. sz{•ps{•g-. síít szt•n ts{• g- pislúkuló l ú 11g-jú t. ft•l- fpJiohha n ú Nej t'• l. 
ott horon g- a mag-ú n~ o~súg- u fúni \ú g-~ : n•;.rulúja pPdig- kit'!!.' t'llsúJ_, ozDI! t'•s 

"' mint g-rúnitsziklúk kt•lllt'II\St•g-t.• \t•di a kiilii11hiizíí korok kiilii11hiizií IPiki
:.Ikatú t'~.'t'llis{·~t·k t•liín•W;·{•.;{•t. ~zahúl~úha11 is azt kii-.t'~P!i. ho~.' miwlt•llki. 
ko111ol.' an 'ist'lkPdjt'•k. húr lú\·dl \'1111 azt'• rt tíílt' a szomorúsúg-. t'-IPIÚnlsú~ 
'a~' esiimilr. hisz n•g-ulújúhan azt írja. hol-!.' a zúnlúh1lll st'nki lll' szomor
kodjt'•k. Ft•n•nc az {•It•! lmhadúrja. dalol t'•s kacng-. majcl az t'ksztúzis 
SZl'llt ho:otul..;úg-úhan fut It• a ltt•g-_, .. kriíl a \til;:,n•klw t'•s mi11clt'nkit kiinll.wk 
kiiziitt arra kt'•r. hog-_, szt•n• . .;st'•k a ~zf'rl'!elt'l. ~zt•ll! Ft•n•JH' sokat sírt. l),. 
PZt•l. 11 ki'IIIJI\1'1,. j.; -"'ZPI't'tPtht'íl. fph(lf n''!,!'..;(,J t•lt•JIIZf'•siH'Il J,.,J.Jo!!s:'I!.!'!JúJ foh
tak Y' 1 EZPk a kt•dt'•l.' ltulli1111Z:'I~ok J-'t.;.PIIl'IH··I lll'llt az t'•rzl'l;tlt'k pillall;;t-
11\ 1 ft•lhhhall:'lsni. hallPill lltt•hpn (l!{•lt {•s úlla11dó szÍ\{•rzPintt•k. Ft•rt•Jtt' 

ll' Dr. 1'. :-'oiro11 O. F. \1.: ~1. Fra111i,-kus 1111d .(j,. (;,._~•·rmarl. \\•·ri. '!l''';- '1~- old. 
la 1 l J,!\ alinil 1,.-,_ old. 
l h 1 l l!~a11oll. ',.-,. old. 

l'' 1'.· (;l'llll'lli 1). F. \1.- 1'. Takúe.s O. F. \1.: Frarwi'kallillllll,.. lludapo•,;J, '!l;{;~ 
',:;. oldal. 

IH l l'rofr;Í•Ika llllok;'u·: ~/1'111 r ...... , ... ;'tfrilala. ld. ~/4'111 Ft·n·ru· 11\0IIIIIokaill. !!rdi. 
:11-(. oldal. 
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<<érz·elmes és nem okoskodó, szeretö szív és nem tudós, agy, inkább 
szellem, mint tan, inkább eszmény, mint kódex! »19) Mikor a rablók 
hl'lelökik télvíz idején egy hóval telt árokba, kacagva a nag)· Király 
llíl'llükének nevezi magát és bájos francia dalocskát énekel». A vidám ke
dél~· Szent Ferenc életének soha meg nem tört gerince».20) Mert beteg
ségl' alatt csirkehúst evett, ezért kötéllel a nyakában, meztelenül vezettet~ 
magút végig Assisi ucáin. «Kiáradó, érzületes nap volt a szíve, amely
hiíl óriási fol)·amokhan áradt a jóakarat;) .21) 

Szl•nt Benedek fc11'ogás.a a szegénységről is más, mint 'Ferencé . 
. \ho~~ l'g~·ik bencés oly klasszikusan, talán kissé modern nyelven fejezte 
ki magltl: Szt>nt Benl'dt•k szegén~·ség-<'szmén~·e nem a koldusszegénység, 
hanPm nz an~·agiaktól fiiggl~tlen úri lt•lkület. Birtokaik szorosan hozzá
t.nrtozlak kolostoraikhoz és gondtalan életet biztosítottak számukra. ~em 
'i l ú-; kt'·•·dés. hog.'· Benedeknek czzl'l is megvolt a természetfeletti célja, . 
l. i. a kóhodó szt•t•zt•h•.,;t•k ellt•nsúh oz:'tsa. Ferenc cszmém·e az abszolút 
szt·gt·ll~sé~. ami rpgulitjimnk t•g_,ik lt•gszigorúhh pontja. EhhÖl Ferenc soha
s••tll ~·ngt•dl'lt. l~s a kicsi Pm-ert'lló t•z:f.l'l a szegén~·ség-t•szméwl hatott 
lt·g_;ohhan korám. amd~· korhan .: mint ,·alamil~·cn súl~·os láz leple el az 
c•Hrópni nemzt•tlt•stet a mindl•meképes amn~· utáni ,·ágy;),::?2) És ez a 
:-ozl'~t'tln;(••r · oh· mC:·h· m·omokat váf.J'ott a századok sziklás talaj· ába, hoO'\' méo: 

• • r" • • • 1"1 "" " 
n•1n is kimt·ülhetl'tlt••wk. söt Fen•nc szt•gén~·ség...eszmén~·e még ma is 
hulliuHzúsha hozza a szellt•mi áramlatokat. még ol~·anokat is, amelyek 
m•m kalolikus ,-ilágnézt•thül indultak ki. Szt'gén~·ség-eszmén~e ezenkívíil te
\t•kt·ll~ szt•gC:·Il~·s(•g mlt. amt'l~·m·k mél~én ott liiktetett a szeretet, mely 
~znklltlt•kokul Wltütt ki ú.•.; közt•lt•hh hozta t·~~·mitshoz a szociális világ 
h'•n.wzéíit: az t•ml)l'n•ket. l~aza ,·an Genwllinek. mikor azt írja. hog~·: 
as zt·~C:·n~:o;C:•g szt•n•lt•t nt'•lkíil nem é•· st•mmit, sem az lsten. sem az embert'k 

t>líítt ~ :!:{) 

Bt>ru•tll'k a római hit•mrchiimak megl'eleli~n állapítja meg rendjénl'k 
hit>mr·chiit jút. u közüssé-g fl•jt• az abbas. pált~•·, at~·a. apát. Ennek mindenki: 
ul."t nlil r·~·ntlt•h·t'. mindenki köteles neki engedelmeskedni, mert - mill't 
Pour't"<tl írja - Bt•ru•dt•k regutája szerint a kolostori élet legszükségesebb 
t•t't'll\l'Í · uz t•ugt•tlelnwsség. sileutium és alázatosság.::?-!) Bár megparan
t"so!]<t. ho•r,· uz apitt okos leg~·en tanár.saihan, parancsaihan és egész fel-

r-. l l . . l , d . . t k ll 'l ta . , .. lt•pC:•:-ot'•lwn. mt·•·t az u l let en t•me es tu asa szerm -e va asz m ... t~ o 
. 1\.risztusl kt'•p,·ist•li ak olostűrhan ·.:!á) A szerzt•tesek <'g~·másközti kapcsolata 

I:•, 1::1 11ol,., Frauci.;l.ai'"''· P. l balti d' \lt•uc;tm: l.a spirilualité fr·anciscaiu ... X\lll. 
•'·d. 1 !r' i. máj .-jún. '!X t. oltlaL 

:!U, P. ( 'ztlt'tcn Za•l•·awa lsh;Ín O. F. \1.: :\ franciskánusok at~·ai örökségl'. Szent 
FPn•nt· nvou~tlokain.' 1 tp li. j 1. oltlaL 

:!1 1 'p. Osla\· Os\\~altl O. F.\1.: ~71'111 FPrPnc lelkt•. ld. SzPnl FPrPnc nyomdokain. Bp. 
ltr!fi. :U. oltJa!.' 

· :!:! 1 Dr. Jakob Slri .. tlt•r: DiP sm·ialpolilisdt!' Bt•tlPulun!( tiPs hl. Franziskus. ln Fran-
,j,(.auisdiP Shu(i,.n \lll. l• d". \liin.;lt•r· 1 ~1ti. :! j O. olt lal. 

:!:1 1 p. 1 iPmPlli O. F. ":-:-P .. 1:akát·s. ~ ). F. \l.: Franci_sKanimms. Bp. 1933. :h. oldal, 
~-1 1 P. Pourral: La spmtu.ahte ~hrf'lr••nn~ _L. ~l; f~JCZ!'t ~99· ~l~al. 
:!a) \1. \'ill .. r ~- J.: Oidwnn<l!ir<! dt• sprrrluahte. \. Parrs, 19Ja. I3i7· oldal. 
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a szeretet jegyében áll ugyan, de megiS észrevehető rajta, hogy közelebb· 
áll a katonás jezsuita szellemhez, mint a ferenceséhez. Ferenc a szeretet 
közvetlen kapcsolatával köti t össze testvéreit és ez a szerelet nemcsak kíilsa 
máz, hanem életetalakító és eleven valóság .. \ legfőbb elöljáró is csak azért 
áll a többiek felett, hog~· azoknak szolgája le~o·en és ne parancsoljon. És ez 
a testvéri·szeretet ol)· feltűnő volt, hogy még a kívülállók is épíillek rajta. 

A kóhorló szerzetcsek ellen először Benedek állította fel a stabilitas 
loci eh·(·t. És nemcsak a kóborló szerzetesek ellen irányult ez, hanem czu·t· 
az l'h n•l és tönénykön~·,·ének szuggeszth erején•l a harhárokat is lctelt•
petlésn• akarta kén~·szerítt•ni. ami sikerült is. Bt•Hedek tehát a föltlhöz, a 
helyhez kötötte szerzetcseit. A bencá".eknek így az lett a himtitsuk. hogy 
ömuaguk megszt•ntt'lésén át a kolostort közpoHt.j:iY:i teg_Yék a szclh•mi és 
ldki megújhótlá:-;nak. És t•zt a hiratást a benrések te'je ílellé\ is. Ferenc 
széllörlt t•zt a kt• re te l. Szúmára semmi l sem j l'lt•u Lett a kolos lor. t'! Ülte 
esak n Yilág számított. Cgy én•zte. hng.v nt'ki az t•gész vilúguak hirdetni1· 
kt>ll az t'\ angéliumot. Tcsh(•n•it sem köti u• ti IH' l.' hez. mcrl t~wkuck hol iti. 
hol ott kt•ll nwgjdenuiük. ahog.'" a szíikség és alkalom khánja. \ he11edcki 
fornn a slahilitús loci Ft•n•nc szt·~érm.;(~!.:'-t'szméjénck st•m ,·olt nw~feldíí . 
. \ tl's(y(•n•k járjúk lw a ,·ilágol. tloigo;zar,rak. pr(."dikúljauak. kiht•s:-;t~~ isieni 
:\Jt•steríikt'l m(•g ahha11 is. lwgy nines hm:i fejüket lelwjlanii,k. Fert'IH' 
nwg\t is 1 5 éH'n út houlalanul holyougott az éh•t or~zúgútjúu. 

Bt>r:edt>kHt-1 .a munka kin'tló e~zküz az öutükt•letesL•désrl'. .\ HHJJI
kúnúl küzrl' fo;.r müküdni ;1 U•lt•k is (•s az emiH'I'IIck t'légs(•ges a n'·l Plt'·n'·
~~··lwz. ha t'n!.:'t>di ma!.:'ál 1lstenWI) \CZt'lni .. :!•i) \ mnnkál az a .. zké:is szol
~úlalúha l,én~~zl'rÍtett'l'. h;~r szoriúlis t't•lt is swkúlt H'lc. \z akkori idííht>ll 
ll'alat'~OII\ ító;tak tartoltúk a nHIJJkút. JJIP~alúz/llwk. amil csak rahszol~a· 
\t'~t'zlwl 'el. ,.a!.:'Y az asszomok. Benedek kt".lo-;toraihau azonbau ·a palriri~s
SH'rjrwl. "B'.' s;,;.ha11 kt•llt'li dolg.,wia a rah:-;zolga-i\ad,"•kkal. nwrt J.i,(·lelt 
Hl'lll i'-'lllt·rtek a szt•rzclt•-;pk, Ta;.radhatatlan. hog.' n•ndjt'•nt'l, "l!.'ik f(',_ 
(•rdt·JJJP, h"B'.' llll';.!'kt•lhc:lelte az t>lllht•ri:.;t'•ggel a JJIII:Jkúl. amihííl azlún ki
sarja<lt a technika {•s kultlrra. · Ft•n•nc a 1111111ka kt•n•:-;zt(·n.' érlt•h•mht•rt \Cll 
1llt't{SZI'IItt·l~t•sítt:íjt• .:! 7 1 .\ munka ll'lu·J:..é).!t•t bll'n kt•).!·,,pJrn(•w•k tartja, az(•rt 
maga is tblgozik (•.; tt'-;1\én·int>k is IIIP;.!Itag.'.ja. h:'.{' dolgozzanak. FPrt>llt' 
HZ imúl és a lllllllkúl. t•zl az CJ:-;szePit>g,\Íiell t'~h·lcl ki,illt• a kola-;!orhúl a 
\ilú;.r kt>lllí-; küz,·pt'•ht•. ahol az anya;.ri sziiks(•glctck t'•s a túrsadalrni illt•rlllij
st'~gl'k épüll'!t>St•hht'•. dt> IJPIH'Zl'hhil is leszik .:!") Fl'l'l'lll'JJt•l a 1111111ka iilli·,··l 
l.•s t'~' ~znsnri11d ernl11•ri n'•l is. múr nem t•szki'lz .. harll'lll az 1-:-;zlllt' Jlll':..,r-
~Pj t(•..;~'. , 

Ft· reJ ll' az J·>. J 'L ,·.,i g~ (·k(·u.ws kúptalallllll isrJH~tellcn \ isszaula ... íl.,tta 
llu;:oliu híhorosnak azt az ajánlatút, hog~· fogadja cl mús reudalapítók 
szahál~zatúl. Találl t•mheri szempoHtok miatt? Korántsem! De lcl\é: Cil olt 
élt a meg g~ iíződ(•s akadái,\Oka l Hem isntt•ríí e rejt• ós ott lúngol t sz Í\ l• h l' ll a 
hi,·atús szPill tüze l>,,". \·allotta, hog.' llt'lll erre az útra hhta út az l. r. Külii-

:Ifi) { ~.'auoll. 1 :~fl!l· oldaln11. 
:1• ·) P. ÜPrnt>lli id. m. ;)!l· ol,J. 
%M 1 1'. Pourral: La spiritualitt'• cltrPli••Jiw• 1., \l. fo•j. :;1'<:1. old. 
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nösen pedig azért utasította vissza ezt az ajánlatot, mert irtózott a formától 
és megkötöttségtőL A szellem jelentett számára mindent és a formát csak 
mdlékcs dolognak tartotta. Sőt veszélynek tartotta a szellemmel szemben 
é~. at:tól félt. hogy a lelkület a forma keretébe zárva el fog satnyulni. 
\_edekezett az elle.n, hogy az élő szellemet formaságokba akarják préselni. 
1\em akart semmiféle kódekszet, hanem tisztán csak az evangéliumot. Be
•,H·d~k .ezzel szemben azom~al átlátta, hogy semmiféle szervezet szabályok' 
t•s JOgt keret nélkül sokátg fenn nem állhat. «Praktikus tisztánlátással 
ha~wúlta. fd. a régi regulákból, amit megfelelőnek talált és alkalmazta 
a u~·ugah nszonyokhoz,>. Ferenc müvét Róma mentette meg és tette 
hallu:tutlllllllá ~ 

.\ két reud még ma is folytonosau megújúló erővel hirdeti a Törvény 
«;s Szellem örökérvényű értékeit és az 1 floo éves Benedek és a 700 éves 
FPJ't~l:e {•gi glót·iájuk m....gasságáhól örvendene nézik rendjük virá•rzó 
ft>jlö<.lését t'•s umtatják továbbra is az it·ányt a Cél felé. . . 0 

Fr. Gilbert O. F. JI. 

B. Raymundus Lullus igazi arca. 

Boldo;.:· Ha~muudus Lullust. Szt•rilfi .\t~áuk igazi gJennekét, késtzere
st'll is IIH'tdllt•ti a vértanui pálma. Először azért. mert mint szentpáli küz
tlt•IHH'kt•! útMt íi:-;zfiirtíi apostolt a mohamedánok haláh·a kö\"ezték Afrika; 
partjain. mú:-;,>dszor pedig azt•rt, mert mint Doktor Illuminatust ellen
:-:l•gt•iw•l. :-;zt•nwdt'·l~·est•n dfogult kl'itikája. vagy johbanmondm ft-lülett•s 
kritikúllar:súga. kt-rl'sztn• t't-szílvc tartotta hosszú századokon út. 

\ho~·.' a fPihiisziilt pogim.'ok a ki)zitport. Ílg~- zúdították rá szellemi 
l'lle~rs{·gl'i a rágalmak özünét. :\lt•glelték félörült kalandomak. t•szclő.-; 
mj01:gúnak, bahonits all..imistitnak és ,·iuJolták pantheizmussal {•s túlzó 
racioPalizmnssal. \t•w kilriil mimljárt halála után. áldatlan harc kereke
tlt·ll. nwl~ a wlt'•lkPdö szerzl'tt•s•·cndekrül nemsokára még az eg~·szel'ÍÍ népre 
is úln:gadl. .\ fanatikus wrseugé.sht•n híwi és ellenségei eg~·aránt túlzá
sokra nt"adtattúk magukat, amiJil•k az lett a következmén~·e, hog~- Boldo
gu!tk IIP~w:-; alakja a fclismerhell'llt•n:-;t'•gig cltmzítva maradt az ~1tókorm. 
~:túzadol. multimtl. mikor a halT t'liilt. a szcnt t'ln~·et·te méltó dtc-;ösé:;rét. 
trH•rl ft'rt'IICI's lestH'•n•i a p:ípa Pllgt•dl>J~{·wl zsoloz:-;máha i-s szl'Himisí•Jw. 
t'll!.!laltúk 111'\t•l. dt• a twlú:-; mt'>,~-csak uapjainkhan kezd mlódi f(·n~t'·lwn 
kiilolttakozlti . 

. \ lullizmu:-;, húr szükehb hazú,júhan Kataloniáhan sohasem sziinctelt, 
lla .... ,oJ,h arúmokha11 csak a XIX. század közepén kezd újraé!edni. 1\leg
in.Íitúja llit'r~.mimus 1\oselloH, aki I85g-hen hozzáfog Lullus katatán 
m t•h ri mííH•int>k kiadásához. Két {•,·tizeddel későhlJ a span~-ol ll. Menandl'z 
·' · Pt-la,,·o. majd a fmncia Littré é." Ilareout) csatlakoznak a mozgalomhoz. 
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\ szúzadfordulón kit>melkt.•döhh lulli~ták l>r. Salvador Bové és Malheu 
Obrador, akik mint a katahin nemzeti bölcselet zászlóvivöi, I goo-han újra 
meaindítJ'ák Ha,·mundus müwint•k még most is folyamathan )pv() kiadását. 

l:"l • l k . l 'k . Ettt'H kezdve a l uliizmus diadalmas l'löretörését o~ an nevt• · je z t ·• Jlllllt: 
J >r. Rubio i Lulch. O. KPiclH'r, J. ll. Prohst. E. Longprt'•. Goluhovieh, 
stb.. akik fökéut a Doktor Illuminalttsz halálúnak ()oo (I n I j) illetve 
sziill'téséuek jOO (l n35) én•s évfordulója aikalmáhól gazdagították ki\·{dó 
lllllllkássúgukkal a Lullus irodalmat.:!) 

~zt.•rt•tnt'•m most nwgkísért.'lui. hog~· B. Ha~mundus Lullus fenségt>s 
alakjúról, hahúr vúzlatos. dt• lt.'lwti)lt.•g mt'•gis átfogó képet u~ujtsak. E d•lhól 
sziu•di•kom ,·úzolni: a éh•tt'•t. b. tudomún.\os munkússúgút t'•s t'Zl'k a!apj:'lll 
l' . \ iJúg-lll~Zl'lét. 

a'· B. Ha,\lllliiHius Lullu . ..; Krisztus fúradhatatlan hajnoka. a hú11~atott 
t'•lt•lií fprciúrius. :\lnllorka szigl'tt'•n Palmúhan l.'ttta nwg t'lííszür a Hap
,j);',!-!·ot. 1 ~~:~:l. jan. 'Ll-t'll. ~ziill'i :. Ha~IIIUJHius Lullus és lzahdla l> Eril. 
kik lllilldkt'ltt•n t>lííkl'lü uemt•si c..,aJúdhúl szúrmaztak. g,wrnll'kiikt.•l goll(bs 
l'rkiiJc,j tlt'\l'lésht•n rt'•:-;ze . ..;íh•llt•k. l>t> mikm az ifjú Ha.\lllUJHius a szahad 
111 iíH."'sZl'll'k t>ln'•gz!•sp u tit n. 1 '• t'\ e..; korúhan mi nl apród. l. .Jakah .. \rag ó u i a 
,·., 1\atalónia kirúl~únak szolgúlatúha lt'•pell. a kiinn.wlmü whari t'•ll'l (IJIII~ 
pú iúha11. mint aiúzabs \allomú . ..;aihan mag-a írja elfl'lt•dte Istent 
(•,; ·'a lt•sl út jút kön•ltt• . 1 ~~ .)()-hm• a g,H'rtllck ;J~tkalmak. :\lallorka királ}ának 
wh;:rn;psft•n• lt>ll t'•s mint ihcn. fl'lt•,;{•g-iil n•tlt• l>ona Bianea Pin\m-t. nki 
~"•l kt'•t g-wmwkkl'l is mt•g-a)iuHit'•kozta.' .\ mag-as hi,·atal és a csal(uli t'•let 
azon ha u' 'milst>m 'últozlall~lk. a kiium dmíí trnl~adúr t>rkülcsi i•Jpt{•u. TO\ úhh 
írta hódító kiilh•mt'•t•wit i•s ,·úJtozath~uul fol\lalla tiltoll udmrlú...;ait. .\ lilwr 
collh'tllplaeiouishau. 'talúu kiss{• túloZ\a. azi motulja t'•ldének t•rrííl a sza
kúról: r: .. \oltam a h·g~onoszahh t•mlwr az t•gt'•sz ,·úroshan és az eg!•sz 
'idl•h.t•JI . ;{l 

\z isteni kt·g~ elem azonhan mcgi•rintt•tlt' a lllt'~szi•diilt l'iatalt•mlll'r 
IPikt'·t. :\lt>~ismi•tlíídiitt wlt>. ami Bemanlout• Pi•h•r fiil\al törti•ut. ~zt•nl 
l lamia11ó kúpolnúcskújúhan: a ken•,;ztn• ft•szílctt (\hiizítíí nwgjl'll'nl nPk i. 
t'•ppeu akkor. amikor t·g~· SZt'J't•ltui dal szerzi•si•wl foglalatoskotblt .. \ lú
lomúsok hasonló kiiriiltu!•nwk küziitt ismi•tlíídlt•k mindaddig-. míg- Ba\
niUIIdu,; az ötödik lútomús t~IÚII meg IH'm t'l'll'tle. ho~.\ az (·r' .Jt•ztts' iilllll~t
!-!"ÚIIak lt·ljt.•s útaditsitt kh·itllja. tíílt•. l 1 ~!:l H. júl.) .\ :\ll'gfeszítl'lt szt•n•ll'té!ííl 
lúug-ra"'úlnt. már Pkkor kiunJIIad lPik!•lwu élt•t{•nek húrmas ci•IJ'a: hog-v ~ r'. r'. . t ._ 

1\.ri,zltt... irúnti szPrl'lt'lhiíl kl'n•ss;• a \t•rlamhágot. mün•kt•l írjon a hilt•I-
IPtll'k llll',!di·rílt'•,;{•n· •'•s kollt'·~iumokat alapíbon jú misszionúriusok kikt'•pzl·
,(·n·.1 1 Tiikt'•lt•h•s útalakulúsa lulajdonkt'•ppt'll csak ~zeul Fen•nc .\1.\ÚIIk iitlllt'
pt'·n liirtt'·nt. \z iilltli'Jli pn•dikúció alkalminal felhuzduli a ~Zl'rúl'i Pútriúr
ka példitjitll. és dhatúrozta. hog~· annak 11.\omdokaiha li•p .. \z dhatúrozúsl 
tell kiiwtte. 'lt•g awap hdépctt ~Zt'nl Ft•n•tu· harmadik rendjéhe és magára-

~ 1 \". ii. IIatilOII d \Ios \lotwr: Lullislis.-h" Lillo•r·alur do•r (;e!!J'II\arl: \\"isso•fl-
s.-hafl und WPisho·il. '!1;{.-,_ II. í·d. '•· sz. · 

a l !·il.f'r Collli'III_J'Iatiollis: Obrt•s, l. l J. rl'l.i. id. "'"!~!' ... ··: l>idiollar do· lho·ult~i··· 
1\. w-;.1. 

·1, Lou.~prí~ i. 111. ro-;:-1. 
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öltötte az akkori J'emeték durva csuháját. Ezzel búcsútmondott a világnak 
és hát· csalá~ját még nem hag~·ta egészen magára, magasztos céljánál 
fog\a mát· kiemelkedett annak szűkös köréből, ho<Tv hatalmas tehetségét 

l . d Cl. 
az üsszem lenség ü vözítésének szolgálatába állítsa. 

Hog~' magasztos hivatására méltón előkészüljön, az egJkori nemt>s 
lovag. alázatos zarándokként h~járta Span~·olorszá_g szent hel~·eit.. Haza
térn•. Hirhetetlen akaraterővel látott hozzá a keleti nvelvek, a bölcselet és a 
tlwológi:.t tanulmán~·ozásához. · 

Kilencévi alapos és fámdságos elökészület után visszavonult Handa 
lwg~t'·n·. hog~· ott a magán~han, egészen elmel'iilhessen Istenben. Itt a 
n.Yolcadik napon ish•Jii megvilágosításhan volt l'észe, amelJnek fén.vénél 
nwgpillantotta azt a legalkalmasahh módszert. mel~et a hitetlenek megtérí
tt'~sént'•l alkalmawia kell. Hogy miben állott ez a megvilágosítás. azt biz
losan nt•m tudjuk. de mlószínűleg az isteni tökéletességek ahszolút elsö
.ségí·t {•s azoknak eg~·máshozvaló viszon.Yát ismel'te meg. nemkülönben azt. 
hog,Y az Pgész teremtett világ az Isten képmása.5) E nag~·szerií meglátás 
ul ú n 'isszavonul t eg~· cisztercita kolost01·ha és ott töhhek közölt megírta 
lt•;.:dí•ddgPtettehh mthét: a hín•s .\rs .\lagnút. Elfoglall'iágai miatt család
júról mút· nem tudott su•mél~esen gondoskodni. azél't feleségét és vag~·onút 
( ;ah•t'COII P ét Pr gondjaira hí z ta. ( 1 ~~-;5.\ 

Eg.' n• nag.' oh h aní.nyú tudomún~·os munkússúgára már a királ.'" is 
fplfig,H•lt {•s talún enm•k kihetkezmén~·t•képpen n~·e•·te el azt a keg)·et, hog-~ 
a kiní.l.' túmogatásá\·al é.;.; \.XI. .János pápa lwleeg~·ezésével megalapíthatta 
\linuuúrhan az dsö kt•lt'ti n~·t·h·íí kollégiumot. ahol az ö vezeté.·H' mctlett 
t;{ fl'l'l'IH.'l'S ké:-;zíilt az arah misszióha. ( 1 ·q6. okt. 1 i·) 

Ettiil kt•zdn.' élelét szakadatlan utazilshan és apostoli munkássúghau 
tiilti. Endl!'rfcl:·:ti kiiz<lt•lmck úritn csaknem az eg-ész akkor ismert világot 
lwutazza. \liramúr. Piu·is. Bologna. .\úpol~· és Géuua többször is meg
i:-m{·tPll latjaiuak itllomitsai. lgt•n valószínii. ho~~· még a Szt•ntföldre is 
t•llat'itudokolt. Közht•n t'g-,Ht•-músra írja mtheit. mag)·arázza az Al's ,\lagnát 
.·.,. harcol a ken•szt(·n~s{•g krisztusi szellemét megrontó a,·e•·roizmus ellen. 
Ezeket azonhan csak mintt•gy nll'llcsh•g ,·égzi. Ctjainak elsüdleges célja 
az. hog-y a púpai klarián a kirúl.'i udvarokhan és a szerzetesek kapitulu
main diadalra ,·icrw missziós t•szméJ'ét. g-öröu-. arah és tatár nwlvü. kollé~ 

!"", ' '. L' ' 

giumok alapítúsút. Eríis nwggyiizíidé.st'. hog~· a hitetleneket csak úgy lehet 
lllt'gt{•rítt•ni. ha saját n~·ph·iikön vissziik hozzájuk Krisztus Evangélimnút 
l)" hiúha kiizd! .\z arra hivatottak közömbösségén nlinden jószándéka 
lwjóliir{·~l szt•mPdl'tt. ~zomort'tan írja mag-itról: sed nihil po!uit ·im petra n• 
clllll ip.si:-; pf pluril'.s fuit dri;"l.l:-l Pl pPI'<'liSSIIS e,t P_h.an.anltcas \"OC~fuo; . 

E!.!'\ Pdiil a Fl'rt'll!.'-l't'tl<l gt'llt'l'ahsa. Ha~ mutHius <Jauhwlt mutatott Jl'll'u
ti;s~·hh (•nh•klíid{•st a lullusi tet·wk. nemkiilönhen az Ars Magna iránt. 

'lindt•zt•k a sikt•t·te!cní-iégt•k kt•serűséggel töltötték el a nag~· :\lallorkai 
IPikt•l. dt• hou·y mt•g nem törték. azt misem hizOII)·ítja jobban, mint az. 
ho"Y anmi ;~alódús dacára most t)o év terhével a vállán őmaga készül 
• r", ·, k , , , , 
fpJ a I)()"HIIYO · megtentcsere. r . 
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Ezt a ter\'ét azonbau t•gyenli)r«> keresztiiihúzza «>.gy súlyos testi hetf'g
sé~, amfllyiH'z hamarosau gJötrö lelki aggályok is járulnak, hímtását é...., 
örök iidvösségét illetőleg. .\ Szíízan~"itha \'etett gyermeki hzialrna azonhan 
mcgnwnti a n'•gsö kétségheeséstöl. 

.\lighogy némilt•g visszanyerte t'J'ejét. máris hajóra szállt, és harittai 
t•llem:l-st> dacára. TuuisiJa hajózott. ( 1 ~"!)2. szt'pt.) Megérkezése után azouual 
t>lkt•ztltt• hi•·dt•tni az lsten igéjét. a tudósokat perlig vitatkozásra hh·ta ki. 
\ \t'rt>..,(•giik miatt ft•lhüsziilt pogán.'· tudósok azonban hamarosan he
ddolt:ík Lullust .\hu Hafs kalifánáL aki kimondotta rá a haUtlhiintPté .. o;t. 
Egy jó~<karatú mohametl:ín tudós közlwujárásá•·a azonhau keg~·etlen IIH'g
kí:wz:'ts utúu Pgy gt~nnai hajóra toloneolták. t>s íg~- ki·n~·tpJen-kt•lletlcu 
'isszatt'•rt Enrópáha. ( 1 ·~ !)~. jan.) l tt ismét fol~·tatja. amit ahhahag~·ott. 
:tzzal a kiilönhsi•ggel. hog,,- r(•gi lt•rn•i uu•llé most mát· cg~· új kt•J·eszlf's
lwdjúrnt (•s a 1-!'ÖI'Ö,!! <'g,·ház l'l.l'H'sítési~•wk c . .;zméjt'•t is fcln•szi. Kl-r. kii
mö;i1!!. tanít. l;uztlít. ti<'' hiúha.' Kiáltó sumt Y. C~•Jpsztin t;s \"lll. Banif:Í<' 
p;'tp;'tl~-núl i•ppúg.Y s iikt•t fiilf'kl'<' talál. miut Szép FiiliipnM (• . .;, a púrisi <'g~·e
IPIIH'n. \z t>mlwrck t~ za,·aros idiíklwn mintlt>JIJit•l tiihlwt türi;:llt•k. mint 
K riszllh iig~·(·n•l. 

~lisszionúriusuuk. a \"t'J'IamJsúg \Úg\útól l•l.l'H'. (•s a l'l'Ú ,-úrú wszPdf'l
illt'kkt>l milst•m fiirötln•. 1 :~oH-han újr;t .\frikitha hajózik. Bugi:'than az 
utc ú 11 jú n a-kt>ln~ ha1tgosan hi rdt't i : \ kc•rc,.;zft'·n.H•k ,-alJitsa igaz (•s szt•n ~ 
•'•s lsh·n pJ(jtt kl'<hcs. a szaract'•Hoki• pedig IÍ'\"t.•s t>s hamis ... c•zt ki•sz Htg~·nl.; 
:1iwn~ Ílani is~ li) .\z t'lül,júrósúg fig.H"hnc•zh•tle l'ljill':í.s:'tnak n•szc•dt'lllll'S 
wltúra. dt• Lnllu,.; llt'lll I:Í!!Íiolt. \liwl t'•rn•it lllC!!l':'trolni Jtt'lll twlt:'tk. llll'l.l'
~ Í ll il Z\ a hiirtünlw wh•lt(•k' és ott t'g,Y rMt'•,·ig S~lll.\ argall:í.k. '(i kar Jú fli;k. 
hol-!-.' az t'ísz apo..;folt hih'•WI c•ll:'tutoi'Íiani l'\1' ig{>rpft•kkcl. st' ft'll\l'!.rt>l«'•st•kkt•l 
lii'JII tudj:ík. hajóra rakt:'tk {•s mc•g-tiltottúk lll'ki a \Ísszatt'•r(•sl. 'í.!!.' c'••·kl'zeU 
lll t',!!" Lu !lu.. <·gy 't•szPde! Hlt's hajó;ii r·t;s u l :í. n. 11 H·l."u•k kli,·f'f kt•zli•ht·n 111 !iH• i t 
is t•l\l·slll'ltt•. 1 ;)o(i Hmcmht•r{•lwH a pis:ti kikiilííht>. ahol edeiig 111'111 tapasz
Ialt ~Zt'I'Pil'lh•l l•s me~i·rt(•sst'l fogadták. 

\ 11 H·gkíllzotl aggast.' ÚJI h:uuula l ds M..r {•s lt>tll'J'cÍ\ cl új r:t HIP,!! Í r ja 
d,t·~zt•fl JIIÍÍ\PÍI. Púrish.a11. alwl az a\l'rroizmussal \t'szi fpl a har-eo!. 
lll:t:· \H!ú,;'t.:ms i.;kola alakul ki kiiríiltiltt•. Eli;adúsait lll'IIH'snk laHulók. de 
ki,t'dú tudúsok is l:ílogatj:ík .. \líhPint>k sz:'tma miu· t>kkor lt>~alúhh 1 ·~:L 

'• \ iPlllll'Í zsinat ii . .;,.;.Zl•hh:'tsa Jllt',:.rl'g~·szer llll',!!l'Sillogtatja ·t'! ült P azt a 
rt'lll~ll~ l. ho,::.'" t•szmi•i. itt az pg(•,.;z ,-i lit~ szilll' eJ()lf. mt•gi•rlí•sn• t'•s p:'trl
l'c!:::, ... ra l:dúluak .. \liut a hitef 1t'llt /,· fWOimníforo - - ahog,, au IIJ:t!!Ú~ llt'\t'Z
:11 "''"'"·• Pliílt•rjPsziPIII' p..;znu'•it. :lllll'l.'l'k lllllsl. III'IIH'sak a ""'.!.!"ltalka-
1;'•-~i~-. lq.!al(,hh n'•.;zlu•IJ. a lllf',!.!"\alú,ulú,.;i; . .!" is Pljulotlak. Elhat:'tmzl(tl, "!-!·,,ani.;. 
l•u!-!-.' 11 IPghín•sPhh t'!!.'"h•mi ,-:'tro.;okhan Púris. (h:ford. ~almanaka. Bu
l"!.!"li:l.) kc·IPti nwh·íi kolli•!!inmok:lt úllíla11ak t't>l. 

. Erre az ~;lkalomra Írt kis dialogusúha11 adja i•lct(•uf'k c\o; apostoli 
ntíiktldt•s(•ut'k rüYicl t'•,; tartalmas iisszt'l'oglalúsút: llitznssitghau élh•m. g-wr
llll'k«->111 \olt. úll:ísomnak nll'gfc•leliícn gazdag wltam. kil'snpongú t'•s ~-il:í-

li l ld. 1'. :-;ali :-;,j(\f•<ll•·r: lia\ llllll ld il" !.ul lu~. 111i11l lllj,.,fi,•u;iriu-. :-;l,'111i11;'11·i111 11 i dol
_!.!"otalok. ;,K_ l. Up.. l !l;; 1. 
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~ias életet éltem. Mindezt szívesen elhagytam csakhogy Isten dicsőségét 
és a közjót szolgálhassam és a szent hitet felmagasztalhassam. Arabot 
tanultam, többször mentem a szaracénokhoz prédikálni; hitemért elfog
tak. bebörtönöztek és megvesszőztek; 45 évi a azon fáradoztam, hosrv az 
Eg~· ház vezetőit és a keresztény fejedelmeket 0 a közjó érdekében megmoz
gassmn. Most öreg vagyok, szegény vagyok; de még most is ugyanaz a 
szándékom. és ha Isten megengedi, mindhalálig az is marad)). 7) 

Krisztus hős bajnoka mindhalálig, utolsó lehelletéig akar küzdeni. 
l\fiulán nwgírta végrendeletét, azzal a hő vággyal, hogy <me akármilyen 
halállal. hanem a szeretet és égő szerelern tüzében» fejezze be életét, 
1 31 '1-lwu Szicilián át Tuniszha, majd Bugiáha megy, ahol kiizdelmes 
élt•lt'-t a lt>gszt.•hh. apostol számára legfönségesebb diadallal koronázza. 
\~ih·;íHo:o;an hirdette az Evangéliumot, ezért elfogták és bebörtönözték. 
dt• min•l még itt is prédikált, a felhőszült tömeg megkövezte, 1 31 5. 
júu. ~'-~)-én. Félholtra verve talált rá két génuai kereskedő, akik hajójukra 
'iltí~k í•s Gém1áha aka•·ták szállítani. de a vihar Mallor·ka partjai felé so
<lorta a hajót. :\z éli> vértanu - mint egykor Mózes az igéret földjét -
nu.'•;.rcg~·szt••· megpillanthatta hazája partjait. de lábával már nem érinthettl•, 
mert lt•lkt> még a tenger hullámain egy szebb és boldogabb hazába szállt. 
.\zt- mondják. még haláltusájáhan is ismételgette a két génuai előtt vissza
,·isszall·•·ií eszméjét: ;<Túl ama tenger határain, amely Angol, Francia és 
Span.wlon;zágot üvezi. túl ama szárazföldön, amel~·et látunk és ismerünk. 
ellenk(•zi'í irán~·ban van t>g~· másik szárazföld. amelyet nem látunk és nem 
isnwriink ... Egy világ. anwly nem ismeri Jézus Krisztust. .. A két génnai 
ki)zíil az eg_,·ik elkapta e szavakat és családjára hagyomán~·ozta. S ez n 
gt•Jio\·ai hajós Colombo Ish·án mlt».S) 

.\ palmai ferenct.•sek nagy honfitársuk tetemét, mint drága ereklyét. 
h•mplomukha temették és szentet illető tiszteletben részesítették. Mivel a 
palmai ft.•rt>nceseknek, IX. Pius pedig az egész Ferenc-rendnek megettgedte, 
ho~~- Boldog Ra~·mundus Lullusról officiumot és szentmisét mondjanak. 

b Ezt a csodálatos képességű embert, aki hithirdetői minőségben is 
sziult• t>mhcrfeletti munkát fejtett ki, a lelkek iránti nagy szeretet még arra 
is képessé tette. hog~· korának, sőt az egész középkornak legnag~·obh spa
n~ol poligraphusa le~~·en. Kön~·veinek sokasága, főként ha figyelemlx
n-sszflk J'(•gén~·lwil)i) életének bánJalott voltát, ámulatba ejt. !\em írt 
t'Zt'J' kc')n~·n·t. aho~· a lt.'genda tartotta, még négyszázat sem, ahogyan 
azt m•m•·é.gihen még komoly történetírók is állították, de írt a legszigo
rúbb kritika szerint is le~aláhh ?. 1 6-ot.!') 

Sok í.•s ht•n•s vitú!Ja adott okot az a kénlés, hog~· vajjon honuan 
mcrí!eltP Lullus nag~· hölc.-e~e:i. theológiai és rnisztikai tudását? ~ert ~nnyi 
hizoHYOs. hou·y e.,.,. tudományos rt'ndszer sem bontakozhat k1 mmdeu 

O r-, o. L 0 0 l' ' 'ból s kségk' kíilsü hatás nélkül, csupán szerzŐJe zsema Itasa . zü eppen megvan 
a Juliizmusnak is a g~·ökere. Ezeket a S)·ökereket többen az arab filozófiá-

•) Dispulalio Petri Clcrici el Ra~·mundi phantastiei. Szüvegc: W. u. W. II. é. 'a. 
H) P. ( ;,.1m•lli-Takács: Franciskani1.1nug. 
:l) Long p ré: i. 111. HlttU- J J J :l. 
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han és misztikában vélték feltalálni. (Asi n y Palacios. Ri bera stb.) Kétség
telen, hog~· Lullus. aki mint hithirdető annyit forgott az ar~bok között. 
jól ismertt> a keletiek gondolatvilágát és minden tudományát. H1szen hogyan 
cáfolhatta volna azt, amit nt>m isnwr? Megengedjük azt is. hogy a csilla
gászatban és az orvostudományban arab me5terei voltak. Továbbá Lullus 
maga is bevallja. hogy az Ars Magna kifejezésmódját az ará:boktól köl
csönözt€. Kéri is olvasóit: << ~t>c t>is displiceat varietas loquendi, sed 
addiscant hunc ipsuru modum lottuendi arabicum. ut inCidelium oppositio
nihus ohsistt>J'e noscant. . . ath•ndant diligenter ad quem .finem tendant ... 
'umquid ad cognitionem el elilectionem illius Summi Entio" et 'oia rationis. 
ad ipsam propagationem fidei catholica~•? ,,10) Kt•ll ennél vilá~rosahh he
~zéd? Eg_\" cseppet st•m csodálkozh;atunk azon. hog~· az a Ha~·mnndus 
Lullus. akinek elve volt. hog~· a hitetleneket sajitt H~·t·lviikön kell nwgtérí
teni. kcdn•nc .\rs-áhan, meJ~·et épp a mohamedánok megtérítésért• kapott 
Istentől. az arabok stílusát hasznitlja. Ehhen is eg~·t•tlcn és lt>gföbb célja a 
dilt>ctio illius Sununi Entis ... t•f propagalio fidt>i catholical' ·> a T.egföbb 

Lt:ny o'i:t•retete és a 1.-atolilms hit terje:.::lése . . \ kiilsil forma lehel arah. de 
a helsii tartalom. filozófiúhan. tht•ológiúhnn és misztikúhan cg~·a•·imt. 
""re:-.ztén~· és tt>ljesen helt•illeszkt>dik a Szent Agoston és Szent .\w;t>lm 
n~·omán haladó ft>n•nct•s iskolába. St•nuui sziikség nincs arra. hog~· a 
"ert>sztén~· skolasztika hatúrain kh·iil pl. Mohi cd l>innél. \'ag~- .\lgazt>lnél 
kt•n•ssiik a lullusi tanítás n~·omait. Sokkal hiztosahh n~·omokon júnmk. ha 
(irosst•lt•lc Hólwrt é...; lialesi Sándo•·. \·ag)' még inkáhh Bacon Hogt'•r ft>lé 
t:'tjékozódunk. akint>k Opus Majus-a Jlt'mcsak célkitiízésélwn. haJWill m{•g 
tauításu <'g~cs poutjaihau is 1 pl. illuminatio) t>lüfutám a lullusi ,gondolat
llak. 

Thomas CaJTt•as , .. \rtau szt•riut Lullus hülcst•lt•lc két inin\' küzütt 
mow~: az t•go' ik a pl~ ton-ágostoni. amiuek küwtkeztéheu gondoiah·ilágitt 
\t·~éné~~est•n a ft•J't•nccs hölcst•lt•l törtl'•m•télw kt•ll utalni. a másik a logikai 
mah•matiku~-t·uciklopédikus. amd~· leglöké!clt•st>hh kil't>j<'ziKiését. töhh miut 
ltaJoJuine {·,·ig tartó ft•jliídt'•s utilll az .\rs gt•upra)is pf ultima -hau m·er·i.ll) 

.\ J )okto r lllumiualus hiiH'It>llt•lliil sokoldalú. Koru tudonuí.om úrmk 
mimlt•u ágú t l'döldi. és \·nlanwuu~ inek a ki~whh-mtg_\ohh míin•k o t•gi•sz 
sorát sz~·ntt>li. lmdalmi míiküdésélwu is hazájának g_wrmekt•. igazi spa
u.'ol. akmél az er() és tPiwtség a hiíséglwn jut kifejt•zl'•sJ't'. 

~l iíwi l. llllld~·t•k m•k telojt•s felsorolásától itt d kell tek i n It> n iink. a IH'\ c
Zl'lest•hlwk ki,·t'·lt>léwl csak tú•·g~ szt••·iut isnwrtt•tjiik. 

frt :l hatalmas t•ue~klop{•diitl. EzPk küziil a ,·i.Jtozalo.s tart.alnu·, Uber 
IOIJII(f'IIIJiffllionis. a lullusi misztika l't'lllt'l..ruíh«'o \ll,!'r. TonPas \ Ba:.:·ps 
mt·~úllapílitsa szt•riut: t•z t'g\ oh au csodálatos irotialmi szint{·zi~. an;eJ, 
l'l'löleli . koriurak mindt•u isn'wreti•t és az Elsi: U•mWI. miudt•n t'•h•t t':s 
létezés forritsittól fiiggü lélt•zi>k mérlu•tt'llen kC:kém•k · hülcSt•letét. Grandio
zus-kép. nwl~· •·a~·ogóan áhrázolja a relációknak azt a csodálatos össz
hangját. amel~ a tert>mtt•tlen Lén~· és a tt•J't•mhnén.'·. az istt>ni tulajtlousit-

lU l CompP1uliu111 Art is d .. uumslrali,·a,. l. 1 1 1. p. 1lio. ici. l.onlo(prt'• 11 :tt 
.ll' V. i\. Thumas C:.~·· :\rlau: H. Lull. 111111 dcor (;coisl ~··illl'r Philosnphico \\. 11. \\. 

1 1 o e,·f. 3. Slo :~:w. l. 
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gok és az emberi képességek, a m~nnyei hierarchiák és a földi rendek, 
a polgári és vallási társulat, az anyag és a szellem között fennáll»,12) Másik 
nevezetes encyklopédiája: a L' Arbor Scientiae, mely értékes és tömör 
kifejezője Lullus gondolkodásmódjának. Ez a fa hasonlatával mutatja be a 
különfélc tudományok rangsorát. 

A bölcselőnek 53 könyv hirdeti nevét. Legalapvetőbb a híres és sok
szor félreér·tett Ars Magna, vagy másnéven Ars oompendiosa inveniendi 
\'eritatem. Ez Lullus legdédelgetetteb műve, melyet különös szeretettel 
mag~·arázott és többféleképpen is leírt. Érthető is, hiszen meggyőződése 
szerint ezt maga Isten jelontette ki neki Randai magányában. Élete vége
felé leeg~·szeriísített és teljesen kitisztolt formájá~n újra megírta Ars: 
generalis ct ultima címmel. Az Ars célja, hogy az első és legfőbb elvek' 
megtalálitsa által megvalósítsa az összes tudományok egységét. Eg~·általán 
nem gondolkodógép - mint H<>gel gondolta. - Meg kell benne külön
böztPtni a kiilső mechanizmust é..'! magát a módszert. A mechanizmust 
az alakzatok és koncentrikus körök teszik, amelyeknek az a rendeltetésü;k, 
ho~,- kéf)('kl..t•l fp•ryék értheti)vé a lét eo·,·etemesséaét átfoaó három naav 

'-. r". ~. " " o. 
rendnek: az lstc.•nnek, az embernek és a világnak összhangját. · :\ kon-
<·cntrikus körök középen vau az Isten, akit az ahc. első betűje jelöl. 
Ezt a l'e:érP.o;:mét köl'iilrag~·ogja I 6 principium - későbbi. 12 8 g-ben írt 
műléhen csak kilenc. - E priucipiumokat melyek az lsten attributumait 
jelt•nlik. lwtiík ht'l~·ett(lsítik. Ezekhól a principiumokból nég:'· főalakzatot 
lehet formiti ni és százhúsz mó-Jon kombinálhatók; az eljárás igen bon~·olult. 
mcr·t mindcn láltozat három szilogizmusl rejt magáhan.13) Ennek a szerke
zt•tnPk nt•m az a ft•ladata. hog_\' az emht•J' hel~·ett elvégezze a gondolkodást, 
hallPill az hog_\· megkönn~·ítst• az t•mlékcZ(•t numkáját. 

.\ tlwológia é.."' apológia ii'Odalmát Lullus 6o nag~·ohh és 28 kisebb 
munkúml gazdagította. Theológiai munkáihan: Lihe1' princ. theol.. Liber 
de dPmonstration<• pt•r aequiparantiam. De dro et mundo stb. felöleli a 
kt•n•sztéu~·si·g mindt•u misztériumát. Apologiájában. (pl. Lih. de quinque 
sapiPntihus) a pogim~· mllitsokon és kiilönféle felekezeteken kívül főként 
n kt•l't•sztt'·n~·-szellemét legink{lhh n•szél~·t•ztető. :herroizmust támadja. Mint 
~ollt•I'io llllítja: ,cg:'· fclekezt•t mellt•lt scm ment el anélkül, hogy a leg
ht'HM•hlwn ne túmadta \'Oina: pogán~·okat. hitetleneket, tatárokat, zsidókat. 
mohamPdáuokat. szai·acénokat, göl'ögöket, nesztoriánusokat, jakohitákat. 
:\ wrrot•st és kö,·etőit. végül az t> relnekeket és az eretnekségeket szóhan és 
írásium úgy iildözte. hog~· ill a hit lt'gkiválóbb védőivel is összt' lehet ha
sonlí ll' n i .rt) ll i hPciPimi i mtai még sok f elhecsiilhetetlen értékű kortörlt~
lll'li lHlatol i~ szol~.:"últatuak a kiiliinfl>lt•. ma mú1· m•m is létezi) \'allúsvkl'ó!'; 
Legjt•lt•IIIÜsehh és' legmarndandóhh t'•rti•kü müwit Lullus a misztika ter(•n 
alkotta .. \ Liht•r· Contemplationison khiil ide sorolhatunk még I 2 kön~·wt. 
mclwk köziil kiválik költili-szépségeklll'n gazdag párheszéde: az :\mic t' 

.\m~t. Ennek jclent&égc - Probst szerint - felmérhetetlen, mert ez a 

l~ 1 Tr:ulieiu l'alalana. p. ">.·>.li.. i.J. Longpré. i. 111. 10!)0. 

l::S, V. ü. Lungpré i. 111. Illi· 

H} l.J. P. Taká1·~ l.: !'\zPH l Ferl'nc n•wlj... :h :l. 
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középkornak legmagasztosabb span~·ol és ferences valláséleti megnyilat
kozása: izzó és egvben üdítő, telve képekkel és örvénylő mélységekkel.15 ) 

Mióta a lulluszi I~isztika igazi értékét kezdik felismerni, azóta komoly 
és elfo•rulatlan tudósok is merik állítani, hog_v helye Avilai Szent Teréz 

l" • • • 
és Ken·~zles Szent János. sőt - Longpré szennt - egyenesen a nuszh-
kosok fpjcdelnw. Szent Bonoawntúra mellett van. A Span~·ol-félsziget 
mi~ztikáját ma múr nem a Moradas vag_v a Cantic Espirituel-től, hanem az 
Amic t' :\mat (Szerctö és Kedves) prózában írt költői párbeszédtől szá
mítják. 

Lullus. mint pedagógus. hat kön~·vee-.,két írt. Ismertebb a Le Libre 
del ordn• de Cava~·leria és a Le doctrina pueril. Az ('li)bhihcn a lovagi 
él('t szahúl~·át és erkölcstanát írja nwg, az utóbbihan pedig fiának ad, főként 
,·allási és erkölcsi oktatásokat 

.\ kereszlt•shadjáratok és a missziók eszméjének Lullus 9 munkút. 
szL•ntelt. meheket nag,·ohhrészt V. Celesztin, VIII. Bonifác és V. Kelenwn 
pápúkhoz. S~ép Fiilöp.höz é.-; a vi('lliJl'i zsinathoz intézett. (Pl. Liber natalis. 
Dispulalio Petri derici et Ha.mmndi Phantastici sth.) 

Lullus. nagyarán~ ú missziós és tudomán~·os miíködésc mellctt, még
,. span~·ol. dsösorhan a katalim irodalomhan is jelentős hel~et vívott ki 
JJWgúnak . .\ Blanquerna és a Felix dc les maravelles dell mon. c. regé
n.wi,cl úttörőjc a bölcseleti regén~·eknek. Mindkét regén~·ét az emberiség 
útalakítúsa és az önmegszentelödés szolgálatába állítja. - Keleti szépsé
gekhen pompázó költészetével pedig még ma is mint a kataJán költészet 
at,\ja szcrept•l. 1 5 költemén~·e közül különösen neyezetes megható elégiája 
a Les Dl•scornort. mely a kataJán költészet remeke . 

.\ profán tudomán~·ok terén 9 mü,·e ismeretes. Ezekben értekezik a 
fizikáróL geometriáról, fén~Től, asztrnomiáról, fényről és on·ostudomán)TÓI. 

! E ,·ázla!os áttekintés után már alkothatunk Yalamell.n•s fogalmat a 
nag~· mallorkai polygraphus irodalmi müködésének hatalmas arán~·airól.) 

EZ<•nfeliil idézetciből tudunk még néhán~· elwszett irásúról és eg~· 
sereg- kt'•tesen. Yabry thesen neki tulajdonított könyvről. Ezek az apokrif 
íratok voltak okozói annak a kétségheejtöen ferde történelmi felfogásnak, 
mcl~· a Doktor Illuminatu.sról idők folyamán kialakult. Követői nem t•g-yszer 
neki tulajdonítottak ol~·an munkákat, melyek érdemét nö\'elték volna, pl. 
a Liher de conceptu virginali. De sokkal nagyobb \'Olt azoknak az apokrif 
íratoknak a száma, mel~·ek LulltL.,t, a titkos (okkult) tudományok. dsősor
han az alkhimia mü\CWje. sőt \'czéreként szerepeltettek. (pl. L .\rt dP 
l' alquimia.) Ezeknek hamis volta ma már kétségtelen. noha a kiizép (•s 
J'('JH'•ZÚII!"z-kori alkimisták. (pl. Giordano Brunó) i.•p(lCH ezek alapján tar
tottúk Lullust mestcrüknek. .\z igazság az, hogy a Doktor llluminatus 
nem hisz az an~·ag átváltoztatásának lehetőségéhen és amint müveihől ki
tűnik. maga is elítéli az alkhímiát, (Pl. Felix de les mara,·elles ). 

Ha l:ullus müveiben akadnak is hibák, ann)·i ma már bizoi1~·os. hog~· 
tauítá•n htt és erkölcstan dolgában nem ellenkezik az Egvház fdfo•rásá,·al. 
Hog~· kifejezései számunkra sokszor nehézkeseknek é; homúl~·~saknak 

l o) Probst: H amon Lu Ils :\l~·stik. ihre Grundlage, ihre Form. W. u. W. 1 1. t1• 
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tüm~ek !el, az annak tudható be, hogy könyvei nagyobb részét nem a 
tudos vtlág, hanem az egyszerű nép számára írta. Ennélfogva nem a 
középkori skolasztika kicsiszolt nyelvet, hanem a még fejletlen katalán és 
ar·ab nyelvet kellett használnia, azt a nyelvet, amelyet megértettek awk', 
taki~hez müveivel az Isten igéjét akarta eljuttatni. A ~ésöbbi fordításoki 
pedtg többet ártottak, mint használtak, mert sem a nyelv lendületes 
erejét, sem a szöveg eredeti értelmét nem · tudták visszaadni. 

Bár Lullust erényekben gazdag élete és vértanuhalála miatt a hívek 
kezdettől fogva buzgón tisztelték, szellemi örököseinek a Iullista iskolának 
n.•é~i~ súl~os küzdelem és megpróbáltatás jutott osztályrészül. Mindjárt a 
X ll. század második felében elkezdődött a harc. FranciaorSzágban a párisi 
eg~·etem cenzúrázta az Ars Magna egyes kifejezéseit, Spanyolországban 
pedig Eymerich O. P. IX. Gergely káplánja és Spanyolország inquisitora 
intézett igen heves támadást a lullizmus ellen. Ennek sürgetésére IX. 
Ger·gcl~, felülvizsgáltatta Raymundus müveit. A vi1..sgálatok eredményéről 
St'mmit scm tudunk. Az azonban tény, hogy !V. Péter, Aragónia királ~·a. 
E,,·merichet 13 j 5. márc. I I-én számiízte. :\ követke1.Ö évben pedig IX. 
Gc;-gel~· nevével megjelent eg_,· bulla. mely anélk~l, hogy a könyvek címéről 
és a tételek tartalmáról említést tenne, Lullusnak 20 könnét és 200 tételél 
t•lit~li. :\ hulla azonban két..~égkívül hamisítvány. amint ·azt az V. Márton 
pápa meghízásából vizsgálatot tartó Aleman bíboros hivatalosan is meg
állnpította. ( 14 I g. márc. 2 r,.) 

Bizonyos tehát, hog~' a Doklor llluminatus tanait az Egyház soha
sem íti>lh• cl. amit az ·is hizon.vít. hogy I 663-ban a mallorkai e~~·etemen 
'-· Kdt•nwn jóH'thagyásával Iullista tanszéket állítanak fel, s ennek dokto
rait tisztl'lethcli elsöbbség illeti a thomista és skotista dokt01x:>k között. 
Ez mlt az a kis mag. melyböl a luHizmus ma már e~Te terehél~·esedö 
fúja kibontakozott. A lt,tllizmus jelentt'>ségét és értékét misem mutatja job
han. mint az a kör·iilmén~·· hog~· még megvetve és eltorzítva is kiváló 
tudósok IV. Cus:anus. Descartes. Leibnitz. Hegel - érdeklődését 
,·onta ma~ára. 

(' ; .Mikor a nag~· mallorkai konvertita buzgó lelkigJakorlata után le
szállt Handa hcg~·~röl, Istentől megvilágított lelke előtt a mindenség mát· 
t•gészen új fenyben rag~·ogott. Amit ezután leírt és .rendszerbe foglalt, az 
t•gdjúró lelkének hü tükörképe. mint .. g~· alter ego-Ja. Drámai erővel kel 
h«;llllt' éll•tre az ember·, szcmedt>l~·e:'*-'" lüktető spam·ol temperamentumával 
és l~lkckért égő olthatatlan buzgalmával. :\ hajda,;J. trubadúr még a höl
cst'lt•thcn st•m tagadja meg magát. ~lt•muulez ~- Pela~·o szavai\·al éh·e: 
Lullus a ml'tafizika kiil Wjt•. 

\"ilágnézetének s t'Zl kifejező tanrendszerének ten~he, egyben alapja 
és csúcsa, az isteni tökéletességekről alkotott felfogása, me~y elkiséri életben 
és tanításhan egyaránt, a bölcselettől a theológián át az egyesülés magas
ságitha lendülö misztikáig. 

A fer·encesektöl örökölt eg)·etemes szimbolizmusának megfelelöen a 
létezök értékhierarchiájának lt•gfelsöbb fokán áll az Isten, az actus purus, 
akinek realitt•r azonos és elválaszthatatlanul együttműködő tökéletességei
ben az alsóbh (oomparativ é.~ positiv) létfokok összes tökélelességei vég-
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telen mértékben megvannak, mint okai és ösmintái a teremtett tökéletes
ségeknek. «Ez a világ - mondja - képmás, melyben az Isten tökéletes
ségei tükröződnek. Ez annyit jelent, hogy a teremtmény jóságo az lsten 
jóságát, a teremtmény nagysága az Isten nag)·ságát mintázza >>.16) 

a) A bölcselt't kapujában Lullus is vallja Szent Agostonnal: Cr~de ut 
intelligas. :\ hit az értelem vt.>zércsill~ga. A mél~-rehatolás egyediih esz
köz~: ingre.~sus in philosophiam cum habil fidei. E kijt'lentése t'~·úttal 
a racionálizmus vitdjának is leghatározottabb visszautasítása. :\ hit fénye 
meg,·ilágítja az emberi értelmet és ezáltal eg_\· magasabb l't'Julhe. nlintegy 
önnutaa fölé emeli. Az ih·en értelem ~zámára a vilá~e nem t'~Yéh, mint m·i-o . ,, ... . 
tolt kön~·v, mel~·böl az olvasni tudók kiolvashatják Isten tökélt•ll•sségeit, 
aki csak azért takarta bele rag~·ogó arcát, hog~· g~·engt• szePitiinket fén~·é,·el 
el ne vakítsa. d~rtelmi szt.•miink jobhan lát. ha Isten hatalmát. méltóságát, 
bölcsességét és akaratát a tert•mtrnén~·t.•khen szemléli. mintha azokat. 
csak lstenben látja ".li) 

Ennek a magasztos világnézetnt~k kódt•xe az _\rs Magna. mel~· kon
centrikus köreivel és különféle alakzat:ti\·al csak arra szolgál, hog~· érzékel
hetö,•é teg~·t· a világ valamenn~·i lén,,· ének öss~efiiggö harmóniáját: az 
Isten, az t•mher é-. a világ kölcsönös viszon~·át. Ha e tisztán kiilsö. érzé
kelteti) és emlékezletö jelektől eltekintiink. akkm· az Ars Magna nem 
egJéb. mint a Doktor llluminatus nag~· eszméjének, a részlettudomán)·okat 
végsü elveikben magáhanfoglaló eg)·etemes tudomimJnak módszere. Mint 
il~·e11. sem nem logika, sem nem ontologia. hanem mindkettö egJszerre, 
az ordo oogitandi est ordo essendi alapján. A módszer útja a Ars Magna 
abszolút é.s relatív principiumokat tartalmazó köreinek nwgfelelöen. a 
fö/.o;:álúís -- ascensus - és a les:állú.o; -- descensus. :\ hit fén,,·é\'el meg
,·ilágított elme a relatív principiumokban felismeri ezek (ll;mintáit, a 
megfelelő isteni tökéletességeket és ezáltal a láthatók szemléletéhül a 
láthatatlanokhoz. az an~·agitól az an~·agtalanhoz emelkedik. E magas
ságból az értelem már könnyen leszáll a részlettudomám·ok közös elveihez. 
Ehhez már se logika, se ni'etafizika uem sziikséges. n;ert az isteni töké
letességek, melyekhez értelmünk az imént felemelkedett, valamennyi tudo
mány e~·etemes elveit magukba foglalják ·· - a theológiától a hajózás mes
terségéig.18) 

Ha az Ars Magna, mel)· Lullus messzemenü célkitűzésében .· minden 
tudható dolog megismerésének eszköze)) ma nem is használható, azért, 
sikcrteleit.Ségében is zseniális kísérletezéseivel, mégis minden id()k szellem
óriásainak álmát, az összes tudomán~·ok e~Jségének eszméjét szolgálja . 

. \ nag~· mallorkai T(•rciárius tanítása nemcsak szimholizmusáhan {·~ 
egJt'lemességre való törekvésében --- azaz a1apjáhan és módszel'éhen. · -
hanem részleteiben is ferences vonásokat mutat. Azonkívül, hogv egé..;z 
világtozemléletén az akarati és érzelmi elem uralkodik, megtalállu;tó nála 
a f?~mák sokasá~ának elve, az egyediség felfogásának ferences változata; 
tamtJa a szellemi lén~·ek hylemorphikus összetételét, a rationes seminale~ 
létezését, az illuminatiót és a fényelméletet. 

lb) Artau: Die nwtaphisischen Gruncllagt·u clL• r lullsclll'u Philosuphil•, W. u. W. 1 1. !1, 
ll) V. ö. Longpré i. m. 1116. 

l ti) V. Ö. Cramer \'Oli Bc•ssel: Raymundn Lu Ilius .\ rs \lagna , \\". u. W. 1 1. '.. 
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, . A Doktor Illuminatus ferences, sőt egyenesen szentferenci lelkületét 
m~g·~ az a. központi e~zme jellemzi leginkább, mely köré egész tanítása 
krJstal~·osodtk. Ez az eszme, mely megtérése első lelkesedésében fogant 
meg lelke mélyén, de mely mégis egész a vértanuságig kísérte, a Liber 
Contempl.ationis szavaival abban áll, hogy: sem nyugalmat, sem vigasz
talást nem enged magának addig, míg az egész világ keresztény nem lesz, 
és vala me•! nyi nem magasztalja a háromszemélyű egy Istent» ,19) Ez az 
(•szme teszt Raymundus bölcseletét a térítés bölcseletévé,20) melynek célja 
~1em az elvont, öncélú igazság kutatása, hanem a gyakorlati, az üdvöthozó 
·~!azság. - a vel'itas salutifera --- megismerése és megismertetése, a 
l.an~·hulásnak indult nyugati kereszténységgel és a keleti pogányságg.a\ 
eg~·.aránt. Elve Szent Ferencé: tanto sa quanto fa: ezért járja aggságában 
is ifjú erővel a Iélekrneutés fáradtságos útait, ezért írja százával művcit 
,;s ezért kéri Istentől «Nagy Müvészetéh, hogy mielöbb megvalósuljon 
Krisztus országa. az egy akol és egy pásztor eszméje. 

Logikája ezért nem az ariszfoteleszi száraz formális logika, hanem 
a szimholikus logika, mely Isten világba rejtett nyomainak kiolvasása 
rén;n a theológiai tételek alátámasztója és ezáltal útmutatónk, vezetönk 
ürök célünk felé. az égbe. 

Lullus nem veti meg. sőt térítő munkájában maga is haszonnal alkal
mazza a természetes ész biwn~·ító erejét és szerzett ismeretét, de mégis· 
sokkal többre értékeli a Szeutiélek ajándékát, a bölcseség belénk öntölt 
adomán~·át, mely az eg)szerűek tudománya. «A nagy tudösok tudásának 
sok a szalmája és kevés a magja ; Wbbet ér az egyszerűek tudása, mely
nek kevé...;; szalmája és sok magva van, mert az egyszerűek tudásával sem a 
nag~-ravágyás, sem a \'ilág fiainak okossága, sem az önzés össze nem fér».21) 

b) Az i~te;ni töké'etességekröl szó~ó tana Lu~lusnak theo~ógiájában. 
ne\·ezete~en Isten-tanában is vezéreszméül szolgál. Az lsten tökéletességeinek 
legfi)bhje. nlÍntegy a többinek is forrása a jóság, amiért is Istent gyakran 
csak Sm·erén Jó-nak nevezi. - Az Isten háromszemélyűségét Szentvik
tOJ·i Richárd és Halesi Sándor n~·omán érvekkel is igyekszik alátámasz
tani. Theológiai müveiben inkább apologetikus szempontok vezették, azért 
főként olyan tételeket tárg)·al bövebben, melyeket az averroisták tévedé-9 
seikkel elhomál~·osítottak. így pl. védi Isten minden kényszertől ment füg
azt jelenti. hogy a világ- ezért a lehető legjobb. «Deus potuit plus creare. 
getlen szabadságát. Isten szabadakaratból teremtette a világot. De ez nem• 
quod creavit respcetu huius. quod creavit. . . et similiter respectu sui, 
st•d hoc noluit, quod nolle t.•st suum posse )) .22) Hasonlóképpen szabad
nkamthól történt az Ige megtcstPsiilése is, mcly egyben az Isten tulaj
donsitgainak fönséges revelációja . 

.-\ Dokto•· Illuminatus krisztológiájában és mariológiájában is fel
felcsillannak azok a meglátások, mel~·eket nagy rendtársa a Doktor Subtilis 
ug~·anezen időben fejtegetett Oxford, Páris és Köln katedráin. 

lll) V. (), Longpré i. lll. 11:n. 

:!U) Arlau i. m. W. 11. W. 11. 3. 
:ll) ld. Artau u. o. ~:q. 
:!:! ) LonJlpré i. lll. 1 126. 
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Az Isten első gondolata, a mindenség értelme Jézus Krisztus, Aki 
fenségesebb és nemesebb mindennél, mindenek kezdete, betPtőzésc és 
célja; minden egyéb, ami Isten teremtő kezéből kikerült, csak arra szolgál, 
hog)" felékesítse azt az emberi természetet. mely Szűz Anyától szülctett. 
Az Ige megtestesülésének elsődleges indítéka nem a bűn. hant>m az Isten 
megdicsőítése és tökéletes szeretése. Jézus Krisztus a· mindenség Királ~·a, 
.\.kinek megváltói ér·deme, mint a nap fén~·e a holdr·a és a csillagokra, 
ki~ugárzik az an~~·alokra és az emberekre egyaránt. 

Legszebben ra~·og stílmíivést.ete akkor, mikor a Bold. Szííz min
dt•neket túlszárnyaló szépségét, erén~·eit és eg~·etemcs lelkian~·asúgút foglalja 
himnusokba. A Su•nt Szíiz tisztasúgúuak magasztalitsa közhen már· a szpp]()
telen fogantatás titkát is megsejti. jóllehl't még nrm tudja lwl~·csl'll hizo
nvítani. 

· c) Ha,·nmndus Lullus m.isztikus is. lelkélll'k mindt.~H kt'•pt>sst•,\."t'n~l. 
éppúg,,-. mint Sze nt Bonaventúra \"ag~- SZ(• nt Ft•renc ds() taníh·án~·ai, 'akik
•wk ilszinteséggd és természetszeretettel tl'ljt.•s tiiz('S költi-szele mél~-t·n lwle
Yt'~éklik lt>lkéhe. . . Ö n~·itja meg nag,v misztikusaink ( spau~·ol) so rút -
írja Pt•la.'a -- t's nem engt•di át a p<ílmút. csak a \.1\.. szúz:ul kt'•t-húrom 
nag,,· misztikusimak: de azok Sl'lll az t'l'l•detisi•ght>n. a mPglilt:í.sok t'•lt'•nk
si•gél)(•n. a szh·hez szóló érz{'lnwk lúngolú i•s szenwdél,n•s {u·:ul.báhau 
szám~·alják túl. hanem csak a fornut míi\·i·szi tilkt-lt•h•ssi•gt-lwu. mel_,. a 
n•m•szimsz virága és g~·iimölcst• · .ta) 

.\mil ír. annak múr csak azé1·t is súl~·a mn, mel't () ncmesak kí•pzt•
h•tlwn. hanem a g~·akorlathan is járta a llll'l-o"'·ilúgosodás t'•s e!-!_H•siilt-s 
útjait. él' lapasztalt ol,,·anokat is. mikf.t st• ~~~-dv, st> toll nem ki-pPs szantklnt 
iinteni. 

Su•mlélödésérwk túr·~~-a ug~·annz. mint ami a Szerúfi Pittriúri.Jtf. ,-a~· 
Szc•ut Bmta\·entúrát is lstt•nhez emelte: az t'!-'t•sz miudensé~ .. \ tc•n•mtl'tt 
\ilú!-' nt•m egyi·h. mint az lslt'll kt>pmilsn. t'llllt•lt'ogm n Szet'l'li) lt>lkP hPniH' 
isteui Kl'dwsének «.ikélet{'ss~~eit szemmléli. i~s e szt>mlélt•thiil a hftrom h•lki 
ki•pess~g: az értelem. akarat (•s Pmli•kezPI szám~·aiu Hozzá t•uwlkt•dík. .\ 
~zcreW akarata igen magasru akart szállni. ho~~- johhan szpretlwssp 
1\.t-clwsét és me~paraucsolta az t'·•·tdeunwk is. hog~· t'lll('lkedji•k l'el miutlt•n 
képes~·géwl: az értelem ugyanazt a pamnesot adta az t•mlt'•kt•zptm•k. i•:o. 
í~~- m11ul a hárman felszálltak, ho~~ szemlétjék a- Kedn-st és eréu.wit .~l) 

Lullu_s misztikitjithan is i•ppt'tg~-. mint hölest>lt>lt•lwn. az t',!!~·si•t: eliihar
cosa. Lt>lk.t•leti-t nem o . .;ztja l'okokm. he~\·ekn• í.•s ,-úrknstt-ln>kra. mint a 
liihiri m~ii'.tikusok. Ewk Cl•ll/tjuk ma!-'Úil.~úhan híhPiiidlwtt~k ih p.;mikkPI. 
dP 111•k i más \Olt :t fpJada ln. () az iiriiküs h•\ t'•kt•nvs(•cr fo;· .. a ln~·úhúl . . . ,..... ,.... \ 

llllll(Pg~ l'gyszen szúru_,·al:'tssal t•melkt•dik szt••·etett lslt•ui•hez. nwgnmtatm, 
ho~y HWIIII,·ire nem akadáhozza a h•,·ékenvst'•rr a szemli•lödö élt•lt•l hcw,-. '--· .. ._ ._ n . . l!"" 

ts ak:alitl~ozhatná, mikor életének miudt•n mozzanata, szh·ének le!!litko-
l'iahh sóhajától a diadalmas ,·értanus:í~óg. mind csak szeretethé)l 'rakat!. 
abhól a szeretl'thöl. md~- szemlélödü í.•ll'lt•HPk is <·súcsa és tt•ljessí.•gp, Ez a 

:!il) \1. ~- Pl'layo: La I'ÍPru·ia "'parrolal. J 11. p. :~,_ iti. Lorr~tl'n'., 11'!!1-

:!-1.1 Amic c Anral: 1·~:-l. iti. Prob•l. W. 11. W. J 1. 4. 255. 
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szcrt.~tct intim közelsséget teremt a Szeretö és a Kedves között». A .szeretet 
áhilágította azt a felhöfoszlányt, mely a Szeretö és Kedves közölt fekszik; 
er~c az ol~·a.n fényes és ragyogó lett, mint a hold az éjszakában, mint a 
csillag a haJnalhasadásban és az értelem az akaratban és ezen a tündöklő 
fclhéíl'oszlánJOH át beszélgetett a Szeretö Kedvesével».25) Bármennyire le 
Is hullanak a válaszfalak az isteni kegyelem fényében, azért a Doktor Illu
miuatus sohasem tanít pantheizmust - mint egyesek vélik - mert 
sohasem téveszti össze a Teremtőt a Teremtménnyel: «Te Kedvesem oly 
teljes "'t' ag~·. hog)' eláraszthalsz és betölthetsz mindenkit, aki Neked magát 
l'~í·s:wn odaadja» .26) 

Haynnmdus ferences lelkiiletére jellemző, hogy a szemlélödésben is 
vallja <l SZl'Htferenci elvet: non solum sibi vivere, sea alüs proficere! -
:\lisztikúja nem meriil ki jámhor sóhajtozásban, hanem az imából Isten 
dicsiíségéért és mások lelkiüdvéért önmagátáldozó szüntelen élettevékcny
sí·~h·· nw~~- át. Ünrn~agát festi, mikor így ír: « :\. Szeretö vir•·asztott, böj
WI t. sírt. alamizsnát adott és idegen földekre me nt, ho~' kedvesének 
akaraltÍt lwtöltsc és alattvalóit szeretetre indítsa». Lullus felfogása szerint 
a misztika sem öncélú. hanem arra szolgál, hogy hősi elszánt.ságú apos
tolokat IH'H'ljcn. akik Isten szeretetéért, ha kell, vérüket is készek kiontani. 

Ennl'k a misztikának forrása nem az aráb és perzsa álmodozók s7.Ínes, 
d(• iirl's fantazmagóriitja - mint azt néhány arabista próbálta kisütni -. 
hmH'lll a keresztén~· középkor Istent-kereső ideális lelkesülése, és Ra~·mun
dus fen.•nccsen elmélkedő, fo~é'kony lelke, akinek niinden Isten mérhetetlen 
SZ{'I'l'h•térül beszél. Ezt a beszédet mi, a hétköznapok szürke vándorai. 
küzn·lll'lliil m•m értjiik. de ö megé•·tette és a középkori trubadúrok eze•· 
színht•n pompázó nJelvén számunkra is érthetövé tette. 

Eu•k után láthatjuk, hog~' Boldog Ra~·mundus Lullus a középkornak 
kt>tsí·glí\'iil kimagasló alakja. liki - Probst szerint - egyesíti magában 
m•mcsak a középkornak, hanem az előző korszakoknak is minden tudo
mán~·át. a bölcselet, a theológia és a misztika terén egyaránt.27) Ezér~ 
van az. hOE,ry jelentőségél még ma sem tudták a maga teljességében f(')
túl'lli. Ha nem i'l lehet szó többé a lullusi bölcselet újraélesztéséröl. 
a1111~ i mégis hiwn~·os, hogy neki, mint az egyetemesSég elöharoosának. 
rí·~zh•lt•khe vesz() komnk számáJUl még lesz mondanivalója, a bölcselet. 
dP .lt'"l'éíképp a misztika területén, természetesen mint minden ember, úg~· 
íí is tí•wdhetett és eg,·hen-máshan tévedett is. De erre vonatkozólag min
dt•u l' l l'o~fulatlan emlÍ~·•· meg-eg~·ezik \ Vadinggal ahhan. hog~·: ha valami 
hot!:'ts írúsaiha hecsúszott. ha szét.szól'lan hibák is vannak azokban, min
t•zt Lullus hüsé .. esen lemosta ,-érével; amit tintával vétkezett, Krisztus 
hitl·é~·t kiontott ~ vé1·ével nemesen lemosta. A dicső vértantiság mindctl 
~~ llltúsílúsl legyőz s ha valamit - egyébként rosszindulatból - szemére 

:!:>) lJ. Lou gp ré i. m. Il :h. 
:!li) ld. Prohst. i. m. ?.56. 
:!o) V. Ö. Probst i. m. :J65. 
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hánynának. azt avval az egyetlen bizonyítékkal cáfoljuk. hogy lelkét adta 
Krisztusért és önmagát érte egészen föláldozta» .28) 

Fr. Gedeon O. F. JJI. 
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Életünkből. 
~IAJl'S 2H. Szt>n•tt•ll Quardi:ín atyánk némapja .. \ n•ggeli ünm·pt."·lyl'S 

szentmisén a ll•gújahb llt•r·l•lvás-féle misét t."·nekl'ltük. .\ nwg_jl'lt•nt számos ven
déggel egyl'lemhcn ar·ra kér·tük a jó Istent, hogy né\"ltapos atytmkat t~11·ls:t 
meg még igl'll sokáig. hogy minl-1 tühhször l>rl·zlwssük atyai szívének áldó 
júság~íl. 

~1.\Jl'S :n. ~lcgkl•zdüdtl'li a pr:wparati6k. ~ll> ly est• tul az t•gl>sz J.dl't'ikát
han. ~Ios l az agy dolgozik és a fl·r·l·nct•s \'olunlal'izmus ~ 

.JC\'Il'S :;, 12 l-s lH-t."·n tar·tnlluk nll'g l>nt."·gi ,·izsg~íinkal. anwlyelit'll Fl. 
1' . .\ntal exminiszll·t·, studium-prm•ll'ldus clniil\üll. a lt•gutolsú vizsl-(:'111 pt>dig 
Fííliszll'lendií P. Provinciális. .\ fl'lsiísük a dogmati('a spl•<·iálishól. ósziiwt
st."•gi Szenlír:íshúl l-s egyházjoghól; az alsúsol\ dogmatka fundanwnt:ílishúl. 
morális fundanwnl:ílishól, l'gyhúzliirténl'll·mhi)J, patrolúgiáhúl PS hl-her· nyl'IY
hiíl vizsg:íztak. 

.J(':\'Il'S 1!1 -2:>-ig. Ezen a hél<>n tartolluk nwg t•\'i h•lkigyakorlalunkal. 
.\ ll'lkigyakorlatol Fülisztell•ndü P. Hordlh Domonkos. szl>kl•sfdtt."•l'\·tu·i fe-
1'l'llct•s al\'a \"l'Zl'lle . .\ fl't't•nct•s szívhííl falwdú <>hnélkl•dPsl'k imalútHTÚ t'o
nódlak lell•ünk kör·é és a magunl•hasz:íll{•s óráihan hisszük, hol-(y sikl•t·i'tlt 
ki"lzelt•hh kt•t·ülnünk az Euchariszti:íhoz .. \ fl'l'l'n<·es lt•lkíí, ml:•ly gondolatokal 
fl'lwtií Fiítiszh·ll·tulíí P:ílet· l'll>rtl• kilíizüll ('t·ljál ps mi ürülünl•, nagyon ÜJ'Ü
Ii'lnk annak, hogy fr·ancisk:ínusok \'ag~· unk! 

Jf":\'ll'S 27. Hitlia nap a gyiingyi1si z:ít·d:íhan! Elíízií esh• Fr. Jll•tu·il\. 
(;jJht•J·t. 1\.l'rt."·ny. Szl'rt."·n. Hl'mig. Flavius. Luk:'lt's. (;edl'on. Tt•odm·. Ft."·lix . 
. \gapil, :\lúriusz. (;yula. 1\t-istúl'. (;~·t•rl':'ls. Pacil'ilc (;ralus ps Hieh:'u·d l't'llwp 
lúk kegyl'lml's 1\t-islon Endt'l' l'gl'i sl'gt."·dpüspi'll\ Úl' kl•zt."·hiíl a lonzúr:U. ma 
Jll'dig ugyanl'Zl'k a liél kist.' bh r'l'tull'l, az osti:'tri:'tlust t."~s ll•clot·:'ttust: F1· . 
.\mold t."•s ~letúd az l'Xon·ist:ílust és a<~olytalusl. Ezenkívül l'gy egt·i ki-;papol 
t."•s nvolc leslvét·ünkl'l, Fr·. Kt•J'l'szll>lvt, Jozaf:Uot. St'llestvt."·nl. Ollokárl. ~lm·
eellitt l. Honort. Hókusl és Flóri:ínt jmpp:í SZl'flh•lh•. Tt•sht."•n•in li az újonnan 
ordinállak ll'sl\'Pri gyíít•ííjt."·tííl kiiritlvéw vPgt•ztPk el clsíí szt•ntmist'·.iiikt•t a 
:\léllóságos püspök úr·ral együtt. Egy s?.'ivwi-IPil'ldiel kPt'lük az ikük Fiípapot. 
hogy az éghííl lcszúllú lííz mindiiriikrt• olt ~gjl•n legl'iatalahh papjai lclkéh<•n 
(•s élclükkl'l dicsííítsék .\nnak nagyságát, .\IÜIH•k ma szolrr~íi. papjai h•lh·l• 
~.lclchiZt•deli n•ndje szerinl. ..., 

~IS) Bibliollll'ca 111m. franciscana l. 111. p. :1'.. id. P. Sati S. 1. nr. '•H· 
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JCNIVS 29. Az újmisések közül P. Flórián ma mutatta be áldozatának 
z.sengéjét .. a Minde~ha.tó~ak gyöng>'ösi temp.lomunk~an. Manudukt.m;a Fő
lisz lelendo P. Provmc1áhs volt, szonoka pedig P. Zs1gmond teolóa1a1 taná
runk. U gy an csak ma léptek első ízben oltárhoz Drégelypalánkon I'>. Keresz
tély, akinek szónoka P. Anaklét, szécsényi novíciusmester volt; Budapesten 
P. Jozafát és P. Sebestyén ,szónokaik P. Ozséh és P. Albin, Jászalsoszent
györgyön pedig P. Ottokár, akinek szónoka P. Magiszter volt. lsten áldását 
kérjük az új papokra! 

J(;NJLTS 30. P. Flórián kedves szülei vendégü! látták klerikátunkal. Meg
hitt, igazi ferences melegséggel lelt perceket töltöttünk primiciánsunk szülei 
körében. Vt•ndéglátásukat ez úton is mélységes hálával köszönjük meg és arra 
kérjük a jó Istent, hogy áldja meg az egész családot. 

Este ünnepélyesen fogadtuk P. Imets Károly, generális vizitátor atyát. 
J("LIUS l. Nagy napra virradt máma a fellobogózolt és virágdíszes 

Xézsa község, amely már nem egy barátot, és papot adott az Egyháznak és 
Hendímknek. V gy a nis ma nrimiciázolt Nézsa legújabb papfia: P. Marcellin, 
szónoka P. Damján voll, "jászberényi hitoktató. · 

JCLICS 4. P. Hónor, aki ern• az alkalomra hazajött a zágrábi egyetem
ről, ma mulatla he els() szt•nlmist•-áldozal:ít hajai templomunkban. Manu
duktm·a P. Ut.•rnardin vull ,szónoka pedig P .~lagiszler. Ugyancsak Egerben 
is primícia mll, ahol P. Hókus mutalla ht• t.'ls() szentmiséjél. Manuduklora 
FíHisztelendíí P. Antal, t•xminiszlt•r, egri házfi>nök atya volL. 

.J('Lfl 'S 18. ~l:ír napok óta lázas örömmel készültünk erre az ünnepre . 
. \ kle.-ikát régi jótevője és az egész Provincia közszerelelének örvendő P. Me
dárdja. aki jelt•nleg amt•rikai kommisszárius, ma mondolta el ezüstmiséjél 
gyöngyüsi templomunkban. .\z t•züslt'énybt•n ragyo8Ó olhírhoz ugyanaz ve
zeltt•, aki ~:; énel ezelőll is manuduktora voll, Főhszlelend{) P. Antal t~xmi
niszlt•t· atya, et;tri h:ízféínök, a szószék magaslatán pedig ugyanannak az alakja 
jt•lt•nt ml•g, ak1 2:; évwl t~zelc'íll is szónoka voll az akkor még 25 évn•l fiata
labh P. :\lt•d:h·dnak: P. l'zdóczi Zmlrawcz Istv{m püspök út·. Lélekht•markoló 
beszl-dl-twk hatása aluli csak ml-g buzgóbban imádkoztunk szerelett :\ledárd 
aly{ml.:l-t·L, hogy amint a jó Isten megt•ngt•(]te, hogy mt.•gérje '~gészséggel, 
munk:ís l-letll'l az t•züslmisél, toppúgy érjt• meg az a1·anymisét is, amikor 
majd at·an~·Iú kalászlik fognak Iengeili az ollá1· felt•ll, mint szimholumai a 
.Jl-zusl-rt t-s Ht•ndl-rl vl-gzt•ll munkanak. 

.-\z t•züslmisét t:íviratilag l.:öszöntötlt• Pacl'lli bíboros, aki a Szentatya. di
esííségt'sl'n uralkodó XI. Pius pápa áldás{tl küldte, a Hend legt'öhh düJ.i:í
t·úja. a relinai gt'nl·t·ális. majd P. Pmvinciális, sok-sok elc'íkeWség, rokon, ház
t'ííni'•kül.:, Il'lkigw•·nwkl'l.: és amerikai isme1·6sök 

Pasan:•lt•n ~~ mai napon mulalla hl' l'lsö szenlmiséjél P .. \mand, akinek 
manuduklom P. Húl'ál'l. szónoka ))(.'dig P. ~lagiszter voll. Dri'tvaszt•nlest•n 
pedig P. Szaniszlú primici:ízolt. Szúnoka P. Kázmér voll . 

. Jf'LWS Hl. :\lt•d:írd nlya jóYolláhól t•gésznapos kirándulás a Kékt•st'l'. 
B:ít• dt•lul:ín lt•gtöhht•n h()rig áztunk a hit·telt•n ránkszakadó záportól, az mé~
Sl'lll mnlolln l'l a jó hangulatot. Ezúttal is köszönjük Jólt•v6nk szerelellcljl's 
júság:íl ~ · 

.J r· L ll'S 211. :\la búesúzlunl.: el SZl't'l'll'll h:ízl'iínök atyánktól. P. 1\.oy{tls 
BaYlllllllllli'JI. al.:il a 1\.:'tplalan Szl-est"•nyhl' lwlyt>zl'll. Ismétellt•n köszünjül.: 
szl:rl'll'lt•l. anwllwl gondunkal Yiseltl' t"•s kt•t·jük a jél lslt•nt, fizessen nw~ 
mindt•nl sz:ízszoi·osan. l'~yanesak Szl-est•nyhl' helyezték P. LipótoL .\ fiatal 
alY:ík kiizül P. 1\.et•t•sztél\' Siklósra, P. Jozal':íl Csongr:ídt·a, P. Sebestyén Jász
iJcrénYbt'. P. Othmúr Pasat·élt·t• és P. Felicián Gyöngyösre kapolt úthelyczt'st. 
.\ jú 'I sll•n :íldása kísérje a fialal al v:ík munká,júl. 

· Jl"LH ·s 2ti. :\h•gérkezt~Ll P. Kolos,' ítj vikárius atyán).:, Hazajött, hisz vala
mennvh•n m:ír Yollunk alatl\·alói Jászbt••·énylwn. l'gyanazzal a régi szen•
ll'lll'l.küszönlüllük új :íllomáshl•lyén. anwll~·el Jászhe1·ér~yuen is körítlveLLük. 
1 sit• n hozta~ V l' ll' t•t'kl'Zl'll Fr. Grt•goric Bogomit' is, aki Hm·vúlországhól ét·
kl'Zl'll hozz:ínk t-s miut:ín .J:íszbt•t·l-nyhen eiYégezle a filozófiát, most leoló
giánkon l'olvlalja lanulm:ínvail. 

AF G l ·s·zn 'S :J. Fr. Tóhi:ís is nwgét'kl'Zt•ll, hogy fol~·tassa betegsége miatt· 
ahhamat·adl tanulmányait. 
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AUGt~SZTUS 22. Rendünk l('gföhb elöljáró.i~il, római gener~llis aty~\nkat 
fogadluk íu~ncpélycscn a ~?ai napo!L ~sak néhány_ ~rál töllöt.t .ugyan kö
t·ünktl(~ll dc közwllcn alvat szerclelevel valamennymnket mcghodtloll. Hogy 
mi is tdmulassuk szcrclclünkel, Jalin akadémiál rendeztünk lisztelclére. Ge
nerális al v :ink liépévCl díszítcll :\leghívó: . 

· Academia Solicmnis 
in honorem 

He\'('t·cndissimi Patris Leonardi :Mariae llello . 
:\linisll"i Gt•ncralis Totius Ordinis Fratrum Minontm, occasione visitationis 
palcrnuc. ah ohscqm•nlissimis filiis. Sludcnlihus Theologis Provinciae S. 

Júannis a Capislt·ano in Hungaria. Gyt"mgyös cclehmla. 
PHOGIU:\1:\1.\ SOLLE:\IXE: 

t. Cantus ad l vo<·es. Liszl-Kerényi: \'igy:ízz az égi jl'lre. Canlal chm·us 
Slud<•nlium Thenlogonun · dirig<•nlc P. :\lat·ccllino Zt•nlai stud. llwol. V. an ni. 

2. Sermo salutans. hal)(.'! P. Ollocarus Túlh simi. thl•ol. V. anni. 
:3. Cantus ad :J n)ccs, Sik-llaltnos: 18. cl !17. Psalmi. Canlal ehorus Stu

dcntinm Theolognrum dirig<•ntt• P. :\larcellino Zentai. 
1. Sludium, ·Fr. :\lclchior Héli simi. theol. lY. anni: :\lcdiatio univet·salis 

B. M. \'irginis <ruoad gratias in docll'ina B. Pelharli dc Tenwsvát·. Hecital 
auctor. 

3. Cuntus ad 3 VOl'cs. B. :\lm·cl'l~o: .\w :\[aria. Canlat choms Sludentium 
Tlwo!ogorum dirigt•ntt• P. :\lan·ellino Zentai. 

li. · :\ll'lodt·am:i per c ho rum SItulenlium Theolognnun pronuntiahun im
mis<'l'nil' prodamaltotH' Fr. Lm·m· :\lút·ial'üldi stu<l. theol. III. anni. 

7. Cantus ad 4 ,·occs, P. Po!ycarpus Szabó ofm.: Plaude turha pauper
eu!a. Canlal chot·us Sludt•nlium Thcologorum dii'Ígt•nll' P. :\l:u·cellino /.cnlai 
slud. theol. \'. anni. 

Lil:ínia ul:ín lalinnvelvíí lwszéd(•t inil-zcll hnzz:'mk Gcncr:ílis Alv:ínk. 
amc:yhen lelk<•s szavaklial húzdHoll heunúnket a thmdsldnus iskola nit•ghc~ 
esi'tlt•s(•n•. a l'randsk:ínus szl'llem megszet•t•lésl't·e és a hagyom:'m~·os magym· 
:\l:íria-liszlell'lrc. Szavait Provinciális aly:ínk köszönlt• meg, aki liener:ílis a
lyúnliat ldséi·tc. Ll'lkes éljt•nzésünk liüzhcn szúlll ht• Getwr:ílis aty:ínk az au
lólm. hogy Júszherényi klt•rikúth:ízunlml is nwgüt·n'IHiezlessc l:Hogal:í-.:íval. 

SZEPTE:\IllEH 7 .. \z idei elsíí rekolll'lid6s nap. P. :\lagisler az idei t·ckol
lel"·iúkal az Eucharistia köré sZ:.ndélwzik <·soporlosítani s így hl'IPlwpcsolú
dunk mi is az cuehat·iszli1ms szenlévhc. Bele kell hatolnunk méln•n az Ene
harislia szelleméht•. nwrl ez teremti meg heunünk az igazi papi 'lelkitlt>lel és 
szellt•nwl. Kl'll. hogy az elsíí ker(•szlényl•k szet·elt•lc lüllse cl szh·imkt•L: az i; 
szerelelükl'l pedig az Eucharistia l:ípl:ílta. El kell saj:ílítani az Eneharislia 
szellt•mt•l. nw r l hisz a magyar nl-p papjai }(•szím k és ezt-t· l m:ít· mosl is dol
goznunl,; és imádkoznunk kell az Euch. Kongresszus diadalál-rt, a.m.cl.mek 
mél~· uymnolial kell hagynia magyar népünk tl'tt.:éucn. :\z Eueharislia fény
kiirének luclala és gondolala állandúan égjl'll ott szívünkht•n és t·g~·esül_jünk 
\'ell• minél löhhször. :\lcrt Kt·isztus Személye m•m megközelillwl(•Licn. Síít 
olyan egységlll' kell Vele lépnünk, amilyen más m:'lr nem is lélezik a füldün. 
Ez fölséges isteni csoda. '<.\ki t•szi lt•slemcl és issza vét·emct. .. > itt lényleges 
<·g~·ht'fot-rad:ís van! Enn<·k a gondolaluali ki l'<• j tése l-s :ílt•lése lesz h• húl idd 
t•ekollekciúnk <'<·nlruma, amit·e kérjük az Eu<"hai'Íszlikus .J(~zus :íld:'ts:íl. 

SZEI'TE~IBEH X. Jsmt'·l nagy napra virr:ullunk! {'g~·anis a n·ggeli im
lll')'é:yt·s szl·nlmis<• alall Ft·. llcnril•, (~ilhcrt, Kerény. Szcrén, Hemig. Flavius. 
Lul..:ícs. (~cdt•on, Teodot·. Félix, :\gapil, ~láriusz, Gyula, és KrisiM lt•slvét·ck 
örök hííségcl esküdlek Kriszlus Kir:ílynak és Szcnt Fet·cnc :\ly:'mknak. Ami
kot· mosl örökre lemondtak a világ hiúságait·úl, arm két·tük u jó lsten~ 
árassza el öket isteni Szívénok szerelelévcl, hogy a szegénysé!-(, lisztas~íg és 
engedl'lmesség, különösen pedig a l'<•rences szdicm világot . alakílú útját·ól 
soha Ic ne térjenek, hanem minl iaazi fercnct•sck mutassák meg a vilúgnak 
azt .az ú lat, .amelyen .elét·hel az igazt boldogságra. 

SZEPTE~IBI~R 10. Vége a nyárnak, vége a vak:íciónak! Veni Sa11<•lc!. 
Studium-Jlraefeclusunk, Főt. P. Kolos, rúmuhttolt ·a fcrt·nces cg,·éniség kiala
kíl{tsához szüksél-(es .. követclményekrc és h uzditolt benni'mket · a lunulásrat. 
hogy annak idején majd az élet , minden körülményei közölt meg~Ulhassuk 

''·l' 
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~.: SMretett'--ProvmCUJis .aty~ ·~g akadtiyozta~ -lliiatt léftl. 
;_:.. dd~~~t: ~~.Ss munkéi~,lan"'kada~ ldJu:~-buzcl~~ta-~e-

. P~ .Amand.és P. Siilrlszló, akik velük t61tötték a J;lJarat, szbité.n "viSda-
inclultak a b6csi egyetemre.- . - · · ; . · 

· ' S~EPTEMB~~- 27. Sz~teltfuak a ~lnyős kereiek közöll, '),"_szan,- · 
tea, ~nt P.- ~tal. exmJDfszter atya 1s, aklilek. közvetlen, szeretettel!es 
teereszltedésa,- csak. mé; fokQzta han~lat.unkat. . ... 4· · ·, · _- _ · · .. · · - · ~ . . 

SZErTEMBER 128.c P. HollOt ~~ Fr. Remig elindultak. a 'zágrábi eflye~. 
iemre. - · · · --
-· ·· SZEPTEMJ~'-- 30. _Délut4n .. -F~t Magnia . AdOr~; ;prépos~ -:-:feis.&vairoÚ• 
pléb.• lnos. ven_ déaei .volf:unk ·pdspöln sz6116jében.- Vendég~teté.lt .. és i6saiaát 
Jerences. hiUával VIszonozzuk! - . Fr. Gribert O. 'P. If: · ·-

. · ·· · ·' ' · kJiónikás. · · 
Jáazberényi·.·kr6nilca. -

_, . MAJ US 15. ~ls6 f11Fdö~ na~k. A klerikus téstv~rek_ ~ nyári örö~.~ . 
me; a Zagyva Vlszontl'thatta. régi barnaruhá vendégeit, akili ·vegyes· ~nel- ·- · ~ 
mek köz6U bar,tkoztak Jileg újra vele. - - · ·- --

-~-- ,· 
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- M.U{JS 16. AZ. a ldtanietés ért bennünket, hogy a szolnoki templom> 
szen~ J1&gy dnnepségén öt testvérünk az· egy~l- ténykedésekben; ~ '-- . _ 
kezlietett. , · -. . , . . . __ . , _ . _ -- '--. _ 

· M.UUS_ 23. P. ProviileWis e napon. adta At templomunk e§ik ~szebb 
mell6kol.t6rát. Márton Lajos kedves h;at4sú festmény~vel ékésked6 Szellt 
. Teréz. oltárt ~ templomi SZ91g4latokra. · Délután az Euchariszti]lus tiv ~·· 
llyitúéo. vettank részt _ .. - . 

JONJUS 2. Egyik legme.bb napulikra ébre~tünk. A filozófiai, érett-
._ s VII. oszWyos görög VIZSS.Ak keZdadtek !ftel· .. _ · · . 

JONJUS 6. Szerelett jO p,· QlUU'dünunk _névnapJát ültük. Quardiin..atya .. 
baJ:wnilyozta azón rolronenését, 'melly-el a z4rda 1ránt milídl:g l!iseltetett, 
eotieii~ k«t bennünket, hogy: az elöljárók helyes 'értékelését fáfad~s, . 

· . felelő: el]es munk~jü utam sohse tévesszdk szemeUSl. _ : · ·- '- ...::. 
10 US 11-12. Meghallsattuk az apácazérd.a udvarán. tartott katolikus· 

oapok el4adúait, amel)"eken .dr. 'Lotz Antal· szfőv. biz. tag,- dr. Koroínpa)'
Kfroly, dr_. SzunyotJh Xavér igyekeztek a magyar katoliCizmus bajaira s 
azok.. orvoslási IBMJára rámutaUli a katolikus 'közön~. el6tt. 

- JONIU$_17. EliY év fáradságos munkij~k. erediDényéért mC?nd~uiak 
köszönetet a, ég Uriila~ a Te Deum h.Uaadó suvuban. A napot ProvincuUis:. 
atyinkkal tett cstrtelrtirmdulásaal zártuk. .. : · · - -

. IONJUS :18. P. Ra~v, marimus -ya vezefáével meskezdtü.k éri lelki.;· 
ayüor.....-at. A lelldgyakorlatos atya egj-szer01 • de szerzetesi je_n~I. 
m . ~ltségről tanuslriodó.., beszédeivel mvatásunkat, -életeélwikat 

··: eJ6nt· a ~111,4a, a szenelesi ·érények, a szierzetes és KrisztuS kö-
. Uoesolatok kifeJ~Sével. , - _. . . . .-- . 

·· .MNIUS 25. F~tiSztelend6 P. Imets Károly, V1zatát0r Gene~.atya jcltt 
la a· vizita. megkezdés6re, amellyel - mint ezt ~anunbesrM.ébeli mon-. 
dotta - !l zárda tagjainak és a Provinciúak jav't akarj~ miDdeheld~l6.~t 
el6seQitena. ·· --

I'OLIUS 14. A Capituium Provincisle napja, amikor is a vak'ció ~ 
leJSikeriiltebb kirándulását rendeztuk Mariári, Anaklét, Szaivátor atyák szf
~e~ lArsaságában. . 

JOLI US 22. Mély _ tisztelettel, szereleltel fogadtuk zárdink új vezető jé~ 
P. SleilesAr P~tert. aki beköszönt6 be~zéd azt a programmot tQZte IDIJI& 
ell, bolY ·mQiden lé~sében a uent. t fogja szeinel6.tt tartani. E_sy~n a 
lkda nev~ben meleghangú búcsúz t .adotl- a -volt ~f6n6k..oatyAQü. p .. , 
Kololnak... - } - . 

IOLIUS · 28. · N~vnapi tiüteletüDket tettü P.· Akos. lektor-állAnlL aid a 
ftlol6fiai · tanulminyokat megfelelő komoly . céllal tudta mincUa köze( hollll 
ifj6 hallgatói lelk~bez. ~ . 

AUGUSZTUS 8. P. Pacilim ~blanco, r6mai lektor. 'P, Aladúo-1J6a
r.~ qu~lm l• magiszter-alJa .kfl6retében l'tocCrt tett ~ 

nap Jdtln&m érézte map.t a ~ayi esa16 . _ - . · . 
AUGUSZTUS U. Fr. Pomj6r Prlmua testvéraDt b6cs6mtt el t61-~ 

Prol'incl41is-atyúk enaecWIJMI AmeriUbaD folytatJa tanulm&Jalt. 
, .. . . - . 
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- · AUGUSZTUS 20. A zágrábi zárdából ltüldött horvál testvér, Fr. Anasztáz < ~ 
JHgüllezelt hozzAnk. ·. ·. · . · . ·. . 

AUGUSZ11JS 22. A város elöljárósqával. és köz6nséfivel együtt úna.e• ' 
pélyesen fogadtuk R R. P. Bello Leonardus Ge.nerailis-a:tyá. f este 7. óraltw,~ A · 
Joaadás alkalmával Rssimus P. Generális beu6lt hozzánk, a hannaclrendi 
tagoklwz és a város vezetöségéhei~ A . ferences. áldás utin a zárda lin!J~pi 
vacsorát adott .. A hétfői napon pedig·. m·ftsoros unnepélyt r~deztün~ ltuttw..: . · 
habunkban a Generális-atya tiszteletére. Kiemeikedit számok: .Fr. SuHAn 
beszéde, P. Magiszter és F"r. Alajos zenei együttese vóltaj(. A GenerAlis-atya -
" e zu tán még nálunk töltött nébál}y kedve_s óra elmu~tAval megáldott ben
nünket, s P. HermenegikJ, Provinciális-atyánk és P. Biasi társaságá~an fol!•- \ 
tatta útját. · 
.. AUGUSZTUS 27. Két kedves vendéget látott újra zárdánk. P. König Ke
lemen s a misszionárius, egyben ·kitünö szemspeciálista P. János uiléziai 
atyát. 
. · AUGUSZTUS 28" Metód test-vér magyarországi zárdalátogatásai és 
csehországi tartózkodása után sok kedveB élménnyel hazatért berényi ott-
bonába. . 

AUGCSZTUS 3(}. 'Ötiúnte vidámságban fogad!uk 1íj testvéreinker:; Fr. 
Chrisog<>nus, Gottfried, Pelbárt, Tamás, Ru~r(, Oszkár, Aristid és Silvjusl 
a noviciát utáni első állomásukon, majd P. Magiszter az oratóriumban rO
vid . szentbeszédben fogadalmuk szentSégét, felelc'Ssségteljes voltát álHtotta 
eléjük, egyben pedig a mi testvéri irányításunKra bfzta c'Sket. .. 

SZEfTEMBER 9. A vakáció lejárt, sa Veni Sancte hanjai fj.gyelmeztettek 
bennünket a nagy szellemi munkára. · 

SZEPTEMBER 16. G:vönyörü időben sikerült a szüreti napot is meg-
rendezni az atyákkal egyíiU. A vidámság nem hiányzott. .. 

Jászberény, 19:i7. október 8. Fr. JVarcialis 
krónikás. 

the netek. 

SZOMBATHELY. :\ megigért levelel vártuk! Az •Ifjúság» megérkezelL 
Gratulálunk! A levelet még mindig várjuk. Pax! · · ... 

VAJDAHUNYAD. Semmi hfrt sem hallmik. Mit jelentsen ez? Sok· üd-
vözlet! · . 

CSIKSOML YO. Kis lapjukat megkaptok. Buzdultunk odaadó munká:lkodá-
sukon. Jó munk.át az új tanévben. . - · 

JASZBER€NY. Semmi hang ... teljes némaság. Pedig közel van egy-
máshoz a Zagyva és a Mátra. Szeretetteljes üdvözlet. ~ 
. BliCS. AmaJJ4, Szaniszlói hogyan sikerült a _görög érettségi? V kl'* a 

" me~Jfgért dolgokat l Amand, hogy állunk a_ könyvveU I..aci, Laci, . . . Meddig 
- ·'drJ1111k m~?· Beszámolót a kellemesen toltölt vakációróll Odv a szóciktól 

és mindenkit61. ·. · 
ZAGRAB. H~ érkeztél _meg Remig testvérünk 't Hó no r, inkább te kaildjél 

· beszámolcUl a Remigé talán nem lesz elég tárgyilagos, lévén ö a 116zvetlen · 
4Wl6je a... aolgolmak. 

ROMA. A közvetlen forrás többet ér. Bizonyára mire az Umbria mH-
jelenik már megkapod a szóbeli üdvözletet! Pax et Bonum! " 

BRESLAU. Megérkezésedet néhány sorban szerelluk volna olvasni. Pax! 
1937. XI. JAitHGANG. Nr. ;). 

MAGYAR UMBRIA. (Ungarisches Umbrien.) 
Quartalschrift det Franziskaner-Theologen in Gyöngyös, Unga.rn. 

- K&irat iYanánt. -

: 

. KiadMárt felel : C~•i FereaF"- Teolótia. . .. 
1taP18itrii=N~mda, V je. . · . JIIIVeíeti: Farkass JUí'öl7 . 
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