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1938. XII. évfolyam. 2. szám 

MA6YAH UMBRIA 
A FERENCES KAPISZTRÁN-RENDTARTOMÁNY IFJÚSÁGÁNAK 
ÉVNEGYEDES FOLYÓIRATA.- SZERKESZTIK: A GYÖNGYÖSI TEOLÓGUSOK 

Ver Sacrum 

uo/l ez a tavas:. t:·j, s:enl lavasz voll, az e/si) maqyar tavasz, 
me/y mey.'i:.enliill a:. h'uchariszlia keyyelemsugúrzalában, merl a 
szenlséyi Jézus ill és mosl bontolta ki áldássugarának kévéit, 
és .~zörta szél ránk és a lwzzánk Ö.'rszesereglell népekre, hogy 
a: u.;/eni kenyérrel táplá/ua a vér és érzület megsemmbúlhetet
len lcslvéJ·i kö:össégébe vonjon mindannyiunkat. 

h'z a szenl lauasz sziklaszilúrd öntudatot ébreszlelt lel
künkben. A. nyilvános ülések, felvonulások, körmenetek, szenl
misék alkalmúual mosl minden kalolikus lélek megmásitllatat
lan meygyi):()dt~sscl átérezte, hogy abban az criísségben lakik, 
melyen a pokol kapúi sem gyözedelmeskedlzelnek; hogy az a 
tanífás rayyoy eWlle, melyböl, Iza ég és föld elmúlik, egy jóta 
sem enyészik l' l: lwyy a kermelmek oly bösége áll rendelkezé
sére, me/y az á/lalúnos kételkedés lzullúnwerése közölt legszi
lárdabb lalajt nyujtja számára. 

Ez a szenl tavas: új életer{)/ sarjasziott lelkünkben. Az 
h'w·hariszlia mindíy és mindeniill erősitésl és támogatást ad 
a: edíl/ennek, ele ezen a kongresszuson az egyetemes és nyil
uános meykh·lclh.;, enyes:lelés, imúdás és hódolás kapcsán oly 
eriíuel bol'sálolla ránk kegyelmeinek áramát, hogy a több, új 
é/cleri) kibeszélhelellen pazarsággal való széláradása lzitvallókká 
Ieiie a leyyyünyl~bb hiliíekel is. 

E: a szenl lauasz yyi):elmi örömöt fakasztott lelkünkben. 
,\: éjszakai s:enlsl~fJimáclás közel kélszázezer férfirészlvevöinek 
diiböryií hilualláslNele volt ennek a gyiízelmi ürömnek lekol
lázhalai/an himnusa. mely az önmayán s a modern antikrisztu
sok h; álprrífNúk Wrvell~sein yy()zedelmeskedell lélek meg
lis:/ull.wíyúfn)/ fijr/ f'!t'í. 

h': a sze nl /auas: lll~.'Jiil felej/ helellen enzlN..·et hayyo/1 
ldkiinkben. S:l~fJ JJwlapesl, amikor a nyári napliízh' megara
nyo:za fusoros ulcúil, lwrayyoyja régi- és újslílii /uí:ait, s 
uakílö liizell~.w>uel elfeledleli rajluk mindazt, amil a moslo!za· 
sors csak rombolt c·sinos.wígukon; szép Bwiapesl, amikor a 
lcbukc'J napkoronr1 ulolsl) suyarai ezer színre lürve láncra per-· 
liiilnek a /)una fodros hu/lúmain, s káprá!:alos rarmogással. 
tJiss:aliikrözik parlnwnli JWlollíi liimlf>rszép sorát; s:ép Budd
pcsl, amikor a /Jíí/)(íjos nyári esll· ll•IJOrul karcsú /uízaira, s 
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kiguulladnak utcáin mint ezernui tíízláng a megszámhílhatatlan 
villanykörték versenyt ragyogva az ég csillagtáboráual: de lt·g
szebb volt Budapest akkor, amikor a JUJ.JJök-terén negyuen 
nemzel szíuében fogolt liizel a:: cucharisztiku.JJ /.JJien- és l'm
ben;zeretet lánrJia, s ötszázezer ember indult el a kongresszusi 
ollái' aszfalától lelkében ezzel a kri:•;ztll.JJi lííz:el az éld megújí
tásának legsürgősebb numkájába! 

TANULMÁNYOK. 
Szent István király alakja Temesvári Pelbárt megvilágitásában. 

Ha e címben jelzcll télelimkel kifejtjük, visszapillantunk 
a tizenötödik század magyar életéhe. Ht•ndkívül érdekt•s kép 
tárul szemünk elé. Korszakfordulón álloll a nemzl'l. .\ dksö, 
értékekben gazdag középkor haldoklott. .\. magyarság színe
java ítj élet hajnalhasadásától várla boldogságát. ~lcghü\·öllc 
őket a renaissance csillogó pompája. Kl'lll'll nekik a több 
fény, s ezért elfordullak a , sötét középkorlól. .Igy törlént 
meg, hogy rövidcsen pogány szellem, clfajull erkölcsök, ll'r
mészctes élclcszménn.•k vállollák fel a lermészl'lft•lt•lli éll'l
színlel. Amíg a nép· a dicső multat áhílozla mélységcs hilll'l, 
addig a Iwmcsség, Wpapság a király védnökségc alall tl'ljt•sl':l 
új és idegen úlakra tévedt. 

X emzeli életünkre ilyen nagy veszélyt jelen W korhan jt•
lent meg a magyar élet örtornyáhan a lá\·olbalálú hatalmas 
szellem: Teme.'wári Pelbárt. C slökösként robh~ml a korba. 
benne lángolt utoljára magasra a középkor lelke és tudo~ 
mánya,-.1 ) Dc lelkél megigézi a renaissance is. I~szre\·eszi bt•mw 
az értékel és magáévá teszi. A haldokló mull érlékl•il igyl·kszik 
átmenteni a sokatígérü jelenbt•. Eliille áll a humanista éld
ideál, -evvel szemben kell érvényt•sílt•ni a kt•reszlénység élt•t
eszményél. Temesvári Pelbárt c ponlou lesz kor-kzút·ú és új
kornyilú ember .. !!) 

Pelbárt, az új-kornyiló ember. a kriszlusi hil nwgg~·üzü 
erejét sugárzó pr'ófétaszavú kt•mény aszkéta, az t•gyszl·dí, dc 
tudós ferenees megérti l'lhivalollságál. Egész élele nagyszahúsú, 
élclörlő munka a kereszlénység védt•lméht•n .. \ budai szúszt'kt•n 
a «moderni principcs-' ellen tudúsának, erkölcsi liszlas3gának 

1) Fr. Damaszcén: Temesvári Pelhátl ),;Ma. ::\lagym· Cmhria. HI:J:J, VII. 
2. 41. o. 

2) Brisils: TemL•sváti Pclhá1·L mííwihöl. lmdalmi rilkaságok Y l. szám, 
Budapesl, 1931. 12. o. 
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hevülelével dörög. a) Beszédei rendkívül kemények. A Krisztusért 
harcoló <>mber mcggyöződésl sugárzó és meggyözést célzó, de 
mt>gis jósággalleli sz~lYai. Különösen Szcnl Istvánról és Szent 
Lúszlóról szóló beszédei kcményvcrelűek, erős alkalmazásokkal 
a korabeli helyzetre. Pelbárt mélyenláló szeme észrevette, hogy 
öl évszázaddal azclöll a magyar nyugatról kapta kereszténységél 
é'i mosl ugyanaltól a nyngaltól a magyarságtól teljesen idegen: 
p(lg:íny szellem szürcmkedik be romboló hatásávaL A keres7.
lénységcl Szenl István ollolta bele a magyarság életébe, Szent 
László 1wdig a magyar eszményt tette kereszlénnyé és szentté. 
Yelc a kPn·szlénység a magyarság nemzeli élciévé lett. 4 ) Evvel 
szemlwn :\lályás a humanizmust karolta fel. Gyermekkora óta 
humanista gondolalokon nőtt fel, egész életében polilikai tevé
kcnyst'génck Hkélja a humanizmus lényegének mcgvalósítása; a 
kereszlény univerzalizmusból végkép kivált egyéniséget megva
l úsíl~mi. ')) 

Csak ilyen szempontok figyelembevételével, Pelbárt lelkén 
és gondolkodásmódjún M bonlakozik ki előltünk sajátosan pel
húr!i nwgdlágílúsban a szcnl király alakja. 

l. lsten választottja. 
Pcll)árl Szenl Isl\·ánl beleállítja a középkori leocentrikus 

dl:ígfl·lfogás fénykörébe. Korának egyéniségel kihangsúlyozó, 
földil•s és politikájában abszolút hatalomra törekvő felfogásával 
szPmhPn mélyen tradicionális alapon bizonyítja, hogy nincsen 
hatalom, hanem ('sak Islcntöl. 6 ) Felfogása abból a kereszlény 
közl-pkori Pszméhiil forrásozik, mely szerint · csak akkor lesz 
hékt· a földön, ha a fl•jedl'lmek nem földi célokért küzdcnek. 
A fcjl·delt.·m Islpn válaszloUja, a kriszlusi birodalom egyik tarto
múny:ínak ura. Halalma nem emberi jogon, hanem isteni elhi
valúson alapul, hiYalúsa népét az úr birodaimára méllóvá ten
ni . A ft.•jl•delmek békére lörckvö, Kriszlus földi országán mun
k:ílkodú harcosai az Egyháznak, a kriszlusi hit apostolai és 
lwlonúi. i) 

..\z uralkodói halalom isteni eredelét mélyen teológiai ala
pon fpj li ki. 

IslPn az l'lllhPrl egyenlii\·é tcremlcllc, a maga képérc és 
lwsonlalossúg:í.ra és mindl•n más földi teremtményt halalma 
al:í. n·IHIPil. .\z emhPr vélkeZl•tl, 1 hasonlóvá lelt az oktalan 
úll:dokhoz. , P~:tlmus ;. Ezért Islcn igazsúgos ítélele folytán 
lwl:tlom allí n·ll'llt.• az emherl és t.'Lliíl kl•zdvc az úllali embert 
az eréllyes korm:ínyozza és jadlja. Bonaventúra és Hichardus 
nyomún nwgúllapílja. hogy a halalom lényegc szerint rend, 
ml'lyhen az alallntlókal az elöljárók kormányozzák. Ezt Isten 

:1 J \'. ii. Brisils: 10. 
1) V. ii. l'mh:íszka O.: Elmélkl'dések az Evangéliumról: Bp. 1930. 717. 
:. ) \'. ii. llúman Szl'kl'íí: ~lagym· Ti'lrlénl'l. Bp. 1\l:lli. II. 518. 
,;) l'onwrium. l'ars al'sth·alis. lk sanelis. Sl'rmo LII. E. 
~; llúman--Szl'li.l'ii, i. 111. 1M7. 
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rendelte így és ezért jó. Aki a hatalommal szembeszáll, lstennel 
száll perbe, merl «nincsen hatalom, hanem csak Istentől». 
(Róm. 13, 1. )8) 

A helyesen f~lfogoll hatalmi eszmében lényeges szempont 
az erényesség kiválósága. .Arisztólelcsz szerinl az érlt•lmcs és 
eszes emberek a természel rendje szerint a többieknek urai és 
irányítói. (I. Politikon.) Ez áll az erényesekre is . .Az erényes 
és bűnös élet határozza meg, ki szolga és szabad. Szcnl Ger
gely szerint Isten titokzatos és igazságos rendelkezése folytán 
egyeseket erényes élctük miatl mások fölé rendclt. 9 ) 

A hatalomszerzés módjál scm szabad figyelmen kívül hagy
nunk. Akik jogosan jutnak a halalom birtokába, azok igazságo
san járnak el. A zsarnok kcgycllcnkcdésél lsten csak meglűri 
a nép biíne miall. (Jób 34.)10) 

Hasonlóképen a halalommal való bánásm6dot illcWI eg is, 
helvescn az uralkodik. aki lsten szándéka szt•t·int él a hatalom
mal. Aki visszaél vele, Isten csak nll'glűri a nép bűnei miatt, 
éppen úgy, ahogyan mt•glűri az ördög hatalmaskodását az em
berek felett. ~Aki vétkezik, szolgája lesz a bűnnek , . (J án. 8.) 
Szent Jeromos is azt tanítja: , bálran mondhaljuk, hogy Isten 
nem mindig saját szándéka szerinl adja a fejedt.•lmeket és egy
házi elöljárókat, hanem, amint mi érdemeink révén kikénysze-
rítjük>,.11) ··-

Pelbárt, akiről ,,el lehet mondani, hogy szent kötelesség
érzettel, korát jóval felülmúló felvilágosodással, a tudomány és 
józan ész sok tekinlelben még ma is számollevő fegyvert.•ivPI 
küzdöll a babonás hit és szokások ellen:> a hit szemével néz 
bele a legendák sok kegyelellel teli, színes, csodás világába. r:!) 
Nem törődik vele, hogy korának nagyjai lcbt•csülik, a lt•gen
dák érlékél, mert neki meggyőződése, hogy lényt.•gébt•n mindig 
nagy igazságot tartalmaznak. Ezért cbhlH a hitel sugát•zó, föl
döntúli világból varázsolja elő Szenl Islv~in eszményi alakját. 

István az Isten választottja, valóban elslen kegyt.•lméb{)l 
uralkodó király). Azért lelt egy nagyrahivatoll nép királya, 
mert Isten előre látja, hogy igen t.•rénycs és szcnlélt•tű lt•sz, aki 
kimagaslik a többi fejedelmek köz ül. Y alóban megérdt•ml i. 
hogy kiválasztoltá legyen. · 

lsten lelekint a Scylhiából kivándoroll pog<íny magyar 
népre. Azt akarja. hogy az lslPn Egyházúl pusztít{) :\'vuuat 
réméből :\'yugal védöháslyúja h.•gyt.•n. (iéza vezér· IPikél · m~g
érinli a kegyelem. :\'em vel gútal a kereszlénység lt.•t'jPdésétwk, 
~1ane~ ~nkúb.IJ snjúl munkájúval is l'liimozdílja. I>t.• angynl 
JCienh k1 nck1, hogy a nagy munka lll<Íl' nt.•m rt•ú vát·. Ember-

11) Pomcl"ium, u. o. 
9) u. o. 
10) u. o. 
ll) u. o. 
12) Sziládi At·on: TPnH's\':Ít'i Pt-lh:it·l l-lt•l<-• {·s munldi, Bp. 1880, 32. 
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vérlől szennyes kezei nem méltók arra, hogy Isten ors'lágát 
építsék a földön. Fia lesz a jövendö király, aki földi koronáját 
égi koronával fogja felcserélni. Ugyancsak tudtára adja, hogy 
jön egy férfiú, Adalbert az engedelmesség gyermeke, fogadja 
öl nagy liszlelellel. Az angyal szava beleljese<.lik és a hit fénye 
felragyog a magyar föl<lön.13) 

István a magyar urak büszkesége király lelt, de nem a 
pogány magyaroknál eddig szokásos örökösödés szerint, ha
nem a kereszlény «idoneilás» elve alapján. ű a legalkalmasabb 
arra, hogy a történelem színpadán megjelenő népet keresztény
nyé, boldoggá legye. Isten keze nyúll bele a történelembe, 
küldöll gondviselése bizonyságául férfiút, aki a magyar élet 
er6s alapjál lerakta. 

Szenl István felismeri küldetésél. Ifalalmát lstenlől kapta, 
ezért az ü szolgálaláha állítja. Fáradhalatlan apostoli munká
val szilárdílja meg az Egyház <·rcjél országában. Épülnek a 
templomok, jünnek a térít ö papok. ~ égy év alatt már áll a 
kereszlény ország. Lever mindcn láza<.lást. ~em engedheli meg, 
hogy az ördög halalma lerontsa azt, amil ő Kriszlus erejével 
fd(·pílelt. 

D<~ Szcnl István külsöleg is megmutatta a világ előtt, hogy 
kereszlény király. ~yugal legnagyobb lelki halalmától ,Krisz
tus földi helytarlójától kéri koronáját. A legenda itt kihang
súlyozza Szenl István kiválasztoLtságát és a többi fejedehnek 
feldli kiválóságát. Ezért szcrcpel a koronakérésnél az angyali 
jelenés, nwly miall Szilveszlt•r pápa nem a lengyel királynak, 
hmwm Szenl Istvánnak küldi. Asztrik jelentésérc rendkívül ör
vend a pápa. N em csak koronát, hanem kellős keresztet is küld, 
hogy hirdesse az egész .világnak: a magyarok első királya apos
toli király, népének apostola. Ezért mondotla a pápa: «Én 
apostoli vag~·ok, {) pedig valóban apostol>. lgy emelte fel lsten 
Sz<·nt I st ván t magas méllóságokra: Királya, apostola, tanítója 
l ell nemzetének. u) A király országát naggyá, erőssé teszi; 
lrón.iál és koronájál uralkodásával megszentcli. Az apostol és 
tanító Ish·án pedig egyházakat szen·ez; saját élele példájával, 
rendelkezéseivt•l, és törvénvcivel laníl. 

fme. Pclhárl. aki isnu:rtc a törlénehnel és ismerte a legen
dákat, csak azt akarta korának nagyjai fülébe harsogni, hogy 
a lll'mzelnek addig van létjogosults:íga, amíg hatalmasai hatal
mukat lsknliíl kapj:ík. azaz, amíg Egyház t>s állam karöltve 
munkúlkodnak a lll'lllZt'l holdogul:ís:ín. Amíg kirúlyai , Isten 
kcgydméböli uraikodú kirúlyok lesznek, és népük legnagyobb 
l'róssége a kereszll'nység. Ebb<· n példakép Szcnl István, «Isten 
válaszioltj a.» 

ll. A szent király. 
Ha PI:ílon sze1·inl az lenne az idl•úlis állam, mclyben filo-

1:1' V. ü. Sl•rmo Lll. Cin·a h.•rlium Principalc. F. 
••; Sermo Lll. Tl'rlium prineipall'. lll Lal:'tlhaló u Ll'ljcs legenda. 
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zófusok uralkodnak, akkor l<.'rmész<.'lfelelli sz<.'mpontból nézve 
úgy l<.'nnc ide:llis állapol az orsz:lghan. ha királyai, halalmasai 
szt•nlek vaav szenlélt•líí t'mht'rek lennének. Pdbárl fell"ogása l u~ 

szerinl a halalmn IslcnWI nm. :\linél Löhb a halalma valakinek, 
annál í'rénvesebhnek kl'll lt'Imie. 

Szenl istnl.nt erén~·ei és szentsége miall válaszlott·a ki Islt'n 
az uralkochl.sra. í'zérl élele kö,·etendö példakép. :\léllán alkal
nwzza rá Pelbárt a Szenlírás szavait: , Fiddis st•rvus l'l pru
dens, quem const il u il Domin us super familiam suam,. :\lá r szü
lctésénél kitűnik szt'nlségéiwk kh·állsiíga. .\ \.ll'genda szt'rinl 
Saroltának megjelent Szt'nl Isl\·án elsö \'érlaun és t'igyl'lmt'zleli, 
hogy szülelcmW gyt'rmekél lsh·ánnak lll'\'l'ZZC. Az l'IÖI't•elnevc
zés j>edig nag~· szenlség jl'le. Ke\"t•st•kiwk jutolt osztályrészül. 
Az Oszövclségbcn. Izsák és .Joziás. az í'jszövelséghcn Ken·szklii 
Sz<.'nl J á nos és az Cr .Jézus rész<•süllt'k az eWreí'hw,·ezés aján
délul.han. Ebben Szt•nl Ish·án hasonló Jell hozzájuk. De szenl
ségérc utal a né\· jí'lenlést• is. Stt•phanus jelt•nlése ko1·ona. hogy 
jelezze megkoronúz~ísál a földön és az éght•n.l,..,) 

István király sz<.'nlségén'l nwslt'I'l' ll'll népénele :\ kt'l'<'SZ
lénységhen még gyí'rn1l'k népt•l nwglanílolla. hog~·an kl'll járni 
az üdvösség útján. Hííséges szolga volt. nem húl\·ányozla egyéni
ségéL Kriszlust v:llaszlolla Urának. Szt•nt Bt·I·nút szerinl négy 
hnlalom van a világon. Ezek pt•dig: a lt•sl. \'ilág. sátán és az 
Isten. :\linclen emlwr ezek közül valanwl~·iknek szolgálaláha áll. 
A böles kt>rcszl{>ny t•mht•r Kriszlus szolgálaláha áll. Sz<•nl István 
nwgérldle. hogy Kriszlusnak szolgálni annyi. minl boldogan 
uralkodni. <•zérl minl tökélelt•s kt•n•szlén~· minlakép ragyogolt 
népe l'liill. I::Ieléhöl kiesillanlak az igazi kt'I'<•szlén.\' t•mhel'l 
jellemzi) lulajdons<ígok. Isten és az erények iránti SZ<'l'l'lelböl 
mulalla a kt•rpszlény lökélelt•sség pélclájál. E1·küll'sl'ihl'n szt•nl 
és Hikéleles voll. hog~· élele \'égéig alig nyilotta ajkát mosol.\Ta, 
mcrt állandóan szívének szemei <•Wll tartolla az utolsó napol. 
r~gy viselle magát. mintha már az í'r trónusa l'li)tl állana.lti) 
Király Jélérc az alázatosságot esodálalos fokhan g~·akorolla. 
Szcnl Bernál mondja. hog~· aki lslt•mwk akar tetszeni. n•sse 
m<.'g önmagát. .\ legt•mla szépt•n kienwli Sz<•nl Ist,·:ln alázatossá
gát. :\lidön az irgalmasság csch•k('deleil gyakorolta és éppen ala
mizsnát vitt a szegén~·eluwk. azok nem ism<·r·tek rá t>s ha j~íl 
meg szakúll<H r<Íngallúk. ií J>l•dig íg~· l'ohúszkodoll: Oh m<·rui\'
nek 1\.ir~íiynl-ja . .\l~íria. l'Zl'k mind. akik a lil'id. íg.'· húnl:tl' v'<·
km. nem lorlom ml'g raj luk. nwrl Kriszlus mondolla: ha jatok 
sz{lla nl'm fog hullani a li .\lyúlok tudta nélkül .11) :\lél\'séges 
hitét mulalja az a lén~·~ anwly mindt•nki eliill isnwrl é~ m<'"
halú: l"Lolsú ()rúihan üsszt•hh·ja a l'iíuralwl. inti iíkel. ho'~'' 
iírizzék ml'g kereszlény hilükl'l. és kgyenek igazs<ígosak, s~;-

Ifj) l". o. 
ll·í S<'r·mo LilL O. 
1;) Sl'rmo l. Tt·rlium pl"irreipall'. 
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rcssék az Istent. A válságos helyzetben országát a Nagyasszony
ra bízla.18) lme, Szent István az igazi keresztény király, kinek 
halalma szentségében rejlik. Nála a lélek nagysága felülmúlja a 
halalom nagyságát. lgy tudta csak egy ezredéves keresztény
ségre újjúszülni a magyart. 

lll. Szent István igazt~ágos.~ága. 

Külön kell kiemelnünk ezt a pontot, mert Pelbárt beszédei
nek ez Wjellcmvonása. Az igazságos és kegyes király képét oly 
kemény vonásokkal rajzolja meg, hogy a történelem még ma is 
érlhcletlcnül áll vele szemben. Hogyan lehet az dgazs1gos» 
:\lályás korában ilyen keményen és célzalosan beszélni az igaz
ságos!\ágról '? :\Jincljárl nem lesz azonban oly durva a paradoxon, 
ha megfontoljuk, hogy Mátyás korában már megkezdődött a 
kellősség a kereszlény igazságosság és a polilikai igazságosság 
közöll. ' H umanislák a magasztos erények egész koszorúját 
fonták c modcrn Caesarok halántékaira, akik ezt szemrebbenés 
nélkül L ürlék, anélkül, hogy komolyan gondoltak volna az eré
nyek gyakorlására. Adott szó, királyi becsület a renaissance 
korúhan egész más jelenléssci bírnak, minl még a lovagkorban, 
,:\;'ag~· Lajos ajkán, vagy a keresztény univerzalizmus uralkodása 
idejében .. ,;. 1H) 

llyl'n a ntlóságos helyzet; Pelbárt pedig az igazságosságot 
az ország életében alapvclö fontosságúnak tartja s így érthetővé 
lesz a kemény hang és S::ent Jstuán képén ez a jellegzetes vonás. 

I~ppt.•n a lörlénclmi mult és a lradídó teszi Pelbártnak 
criis mcggy6zödésévé, hogy igazságosság nélkül nem élhet egy 
awmzcl larlús és boldog élclcl. SZt.·nl István országát az igazsá
gosság pillén·iJ·e épíll'Llc. Az igazságosság olyan követelmény, 
ml'lyl'L még a rablók scm nélkülözlll'lnck a zsákmány meg.osztá
súnúl, hogyan élhetne nélküle kereszlény társadalom ?20) 

Lehelcll-c nagyobb feladat az apostoli király elölt, mint a 
féktelen~ kcvéssl'l elübh még rablóhadjáratokban garázdálkodó 
népet a kl·I·l·sz!ény igazságossúgra tanítani'? Ezért látja Pelbárt 
Szt.•nl lsh·únhan az igazság tanílújál: l'Zérl alkalmazza rá a 
Szl·nlírás szantit: · örvendezzetek az Urban, mcrt nekünk adta 
az igazság lanílójál. (.Joel. 2.) 21 ) 

Ik cgv nép éll•léhcn az igazság lanílója csak az lehet, aki 
maga is igazságoss~ígával és élele példájúval tündöklik népe 
diíll. Az irgalom és ig~1zsúg iírzik a királyt és kegycsséggel 
t•riísüdil\ meg kirúlyi széke . \ l't.'ldaheszédek könyve 20.). , Az 
it·Halmassúg ll''Yanis. -- amint Szenl (~prgdy mondja, - igazsá
"<~'\SÚ'' né!'küt·kislt."ikííség, az igazság könyörülelesség nélkül 
kPgyl~lcnség, s ezek raboljúk a kirúlyl s az egész országot; de 

IH) ll. 0. 
u•) llbrnan S7.cld'íí: Il. IM l. 
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viszont a keltő egyült vagy kölesönöst•n kiegészítve egymást, 
örzik a királyt s országát, s a kegycsséggel párosult igazságos
ság er6síli a trón támaszál" .'22) 

Pelbárt határozotlan kimondja~ hog~' Szcnt István élele 
, rag~ ogoll a legnag~·obb igazságosságlób. (;ergely pápa mondja: 
LPgnagyobb jó nlindcn egyéb dolgok közölt igazságosnak lt•nni. 
Kriszlus is ajánlja az igazságosságot: , Boldogok --- úg~·mond -
akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mcrl 6k kielégíttet
nek,). (~lálé 5, 5.)23) 

A törvény is erre kötelez. Azért mondja S?-enl .\goslon: 
X em törvény az, a nw ly nem igazságos. .-\ b í ról azért m•vt•zi k 
bírónak, merl igazságos ítéletlel szolgállatja a nép1wk a jogot, 
nem is hí1•ó az, akilwn nines igazságosság ·. 2·l) Islt•ni, emberi, 
te1·mészPti t ön·ény egyaránt kött•lt.•znek az igazságosságra. Szent 
István kPményen ragaszkodolt az igazsághoz, .\zérl is a magya
roknak elrcnd<.'lle a parancsol, hogy üdzzék nwg az Isten iránt 
a hitet, ne támadják nwg Pg~·másl ellPnségPsen, hírói l'ljárús 
uélkül senki sc tegy<.' rá kt•zél szomszédjúra, senki st• nyomja 
el az özvegyckt.•l és án'úkal, senki sc pusztítsa el a szt.•nlt.•gyházal 
s az Pgyházi sz<.'mélyek iránt liszlt'lclt•l lanusílson .25 ) 

Szenl lsb·án bölcs t•mbcr volt. í'Plisnwrle az igazságosság 
érlékt.•il és gyümölest•il. ezért lPll szt•nl és népénPk t•szményképc. 

Az islPni küldt•lés és a hatalom érdemszt.•rinli bírúsa akkor 
clomhorodik ki a legszcbht•n, midün PPibárl a kegy<•s király 
kl-pél rajzolja nwg. Az igazságosság kPg~·t•sség nélkül kt.•gyt•l
lPnség. t•zl>rl mincl<.'n t•mbernek. fiikénl a királyoknak és m·nw
st'kneli igen kell ápolniok a kt•gyt'lel<.'l, hogy Krisztus-Királyhoz 
hasonlók Jpgycnek .21;) ~lilycn gyön~·örü nwglúlás~ .\ kt•n•szlén~· 
királv Kriszlus-Kinílv földi köv<.'lt'. Xemesak hatalomban, dt• 
lelki· nagysághan is lnt•g kt'll közelílt•nit• KriszlusL nwrl IH'Ill 
lenne hatalma. ha onnan t'elülriil m·m adatoll volna .2;) 

· A kegycssl-g mindenek ft•lt•ll I slt•nlwz és az ü Fiú hoz, 
K1·iszlushoz hasonlít. akinek tulajdons~íga az, hogy mindig kö
nyörül és irgalmaz .2H) Szenl István Kriszlusl utánozta chlwn 
is. Pelhúrt nem hozza az összt•s legemlákal. bár - amint nwg
Pmlíli. --- nag~·on jól ismcrlt• öket. Dt• éppen azért, mertt• júl fel
épíldl hcszécl<~t rbvid utalásokkal Szent Islvúnra alkalmazni, 
nwrl a szenl kir{lly életébéil vt'll isnwrPll'ÍrP épílPtl. SzL•nl lsl
,·ún orsz:'tgúnak az igazs:ígoss:íggal p:ír·osull kPg.n•sség alapjún 
l'ell>píll'll türy{·nyrend \'oll az :tlapj:t. nwlyl'l a szenl kir:ílv saj:íl 
(·lele péld:íjúY:tl eriísítl'lt nH'g.:~~') · · 

22 ) Se•·•nn 1 .. 1\r . .. \. 
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~-t J li. o. B. 
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IV. A magyar nép védöszentje. 

Pelbárt beszédeit mélységes hit járja át. Különös célja, 
hogy felébressze népében a buzgó liszlelelel a szcnt király iránt. 
mcggyözéidésc, hogy Szenl István az égben különös pártfogója 
népének. < Szcnl István már itt a földön különösképen szerette 
népét, mclyel 6 sziilt a kereszténységre, hasonlóképen az égben 
is kül6nösképcn közbenjár értünk». Hiszen az égben nem csök
ken, hanem növekszik a szcrclel. so) 

A magyar azonhan nem elég ha kér, hanem mélységes 
hál{wal is tartozik a szcnt király iránt. N cm hálálhatjuk meg 
méllúképt~n, hogy kiemcll bennünket a pusztulásból, hogy életé
Ycl eszményképünk lett és föképcn, hogy harcainkban, küzdel
mcin kben rcményünk és erősségünk. 

A lcgend:iban megemlíti Pclb:irl Szent István jobbkezét, 
mcly ntintegy alamizsnát nyújtó kéz az isteni Gondviselés jó
Yolh1ból közöttünk maradt. Ehhez fűződölt hite és fájl neki, 
hogy a magyar urak el akarják taszítani az áldó szcnt jobbot 
Tudta, hogy ez veszélybe fogja dönteni az országot. Ezért 
akarta ft>lkclleni a lelkekben a hitet az isteni Gondviselésben 
és a hitet a szcnt király segí W szent jobbja iránt. al) 

* * 
* 

X égyszúzötYl'll év hiYlala áll mügöltünk. Azóta fejlődött 
az éld . .-\ szent kinilyról is annyi szépd és jót hozott felszínre 
a ki·gydd, a történelmi kutatás, • hogy Pl• l bárt beszéeteiben 
senuni újat nt•m találunk. De, ha saját korába álliljuk, csodá
latos nwrészség, hit. mélyenlátás sugárzik belölük. A forma 
ugyan régi. idcjl~lmult, dc a lélek, amdy Pelbártban lángolt a 
ll·gid6szt•rííbb. 

Pl'lbárt kora fellün6en hasonlít korunkhoz. A külömbség 
esak az. hogy akkor a magyar sz:imára az idegen régi pogány 
eszmékel hozták ciii, ma pedig új pogányság veszedelmt• fenye
get. f'mwpcliink, és nl'lll mérlegeljük kdWképen a fejünk felett 
lebeg{) veszélyt. 

A kih•tu·szúzados t>dordulón azzal az áhítatlal és hitlel 
kl'llenL' liszlell•gnünk a szL·nl jobb és a SZl'nl korona eliitl, 
ame h· Pl'lh:írl lel kéb61 sugúrzik fl'lénk . .Meg kellene találnunk 
az ig'azi középkori kereszlény királyt, hogy jobbja áldást szór-
jon a magyarsúgra. Fr. llerzrik 0. F . .ll. 

:HJ\ S('t'mo I.JI. dr<"a primum prindpalt'. A. 
:11 J Sermo LII. Tt.·r·tium pr·irwipal('. 
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, Non ('Sl potestas, nisi a Dt'O''. - Ez az alaplélC'le a szl•nl
ágosloni állameszmén ek, mt'ly ~agy Konstantin mihínói l'dik
lumában lefektetell l'l\·ekkt'l szorosan egyhl'l'orn·a, majd Teö
dóziusz és .Jusztiniánusz császárok lörYényhozásáhan és Nagy 
Károly államberendezéséln·n lováhbft•jlüdve századokon ál ve
zérfonala ,·olt az Egyház hű fiainak. Ez az t'szmckör a ClunybiH 
Jdiuduló rel"ormmozgalom kön•lkezlébPn bekön•lkt'Zl'll kaloli
kus n•naissanee korában éllc virágkorát. Ehhiil a n•mlkívül 
tartalmas és mély eszmevilágból csak a legfonlosahbal l'llll'll'lll 
ki Serédi J uszlinián fogalmazásában: 

, ... :\lind az uralkodó~ mind az állam C'lismeri azt, hogy 
állandó függih·iszonyhan \'an lslPnnel szl·mht•n. kinek lt•rmészl•ti 
és pozith· tön·ényeil úgy, amint azokal O maga kinyilatkoztatta 
é-; Egyháza állal elénk adja~ magára néz,·e köll'll•zíiknt•k tartja 
és a gyakorlalhan is azok szl'rinl rcndl•zi be uralkodói, illl'lölt•g 
úllami élelél~ hogy a reá bízolt polgárokal úgy n·zér·l'ljt• földi 
céljukra, hog~· cl ne veszítsék örök céljukat, süt ezl is könnycb
ben elérhessék:'. 

Szenl lsh·án korának, a katolikus n·naissancc-nak gyt•rmc
k(•. és Egyhúzának híí fia, l'Zl az eln•l vallotla~ --- talán nPm a 
tudós ludatosságánll, de mindl'nl•sl'lrc kalolikus ll'lkénck ll•llck
bc való kiáradásúntl. - ö, ki múr a kcrl'szlén,vséghPn lll'\'cl
kedl'tl, lisztán lúlla. hogy ha népét a pogúnysúghúl a kt'rl'sz
ténységl)l' akarja útn·zetni s ezzt'l púr·huzamosan a széll•si> 
törz!-.szen·t'ZPil'l megdöntve t'l•jll•llehh életronnál, a monan·hi
kus királyságot nll'g\·alúsílani akarja, akkor· a pogúnysúgnak 
az ököljogon és vérhosszún alapuló és a kl'rt'szlén,\· fell'ogússal 
nagyon sokhan ellenkező jog- helyescbben jogszokús-r·t•mlszcrél 
kell mcgvállozlatnia. 

A jog és az igazság legl'onlosahh alapja az ~lllamnak. ~lúr 
Pl ú Ion l'Zl adja könyve <"Ímének: 7tOAtteliX('r/' 7tEpt StxiXlov) Sz. Agoston 
, De civitate Dd dmíí míívéhen azt nwndja: Ikmola i ustilia 
quid sunt r(•gna~ nisi magna lalrodnia '! \lY. !.) Szent lslvúnl 
már akkor is méllún hüksrwk ne\·ezlwtni>k, ha puszt~ín a fiatal 
úlhtm l'l·nnmm·adúsúnak érdl'kéhl'n hozta \'olna tün·énn•it. Dl~ 
Szl•nt Istvún éppl'n a szentúgostoni l'szmék n~·om{tn azt 'vallotta, 
hog~· az uralkod{llwk küll'lességl' - esl'll<'g szigo1·úhh l'szküzük
kl•l is alallval{>il az l'g~·<'di"lli ig:1z hitr<• s l'Zl'll lu•J'<•szliil az 
ürúk i"ulvüsségn• l'ln·zl'lni .. \ küz(·plwrnak l'g,,·(·hként is vallúsos 
lelkftlele é!-. kalolikussúgúnak , szent ünludala méu<"sak l'J·iisí
h-lték l'ZI az eszmél. Ezen a ponton m{u· m·nu·s7.k a hüks, 
hanl'lll a kereszlény és az apostoli kirúlvi j'elleue domborodik 
ki. . " 

Szrnt Istv~ín tü•·,·{>n~·Iwzúi mííküdésl' leljl'Sl'n emwk az 
apostoli hivattisnak j('g~·l>hl'll úll. Kél lün·énykün~·,·ének ütn·n
hal sz~tlwszúhól n~·ok liszlún az egvhúzi szem{•lyekn· és az t•gy-
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házakra vonatkozik. Ezekből a szakaszokból az a gondoskodása 
látszik, hogy az egyháziakal, munkatársait, lehelőleg minrlen 
leherWl menlesílse és megadja, illelőleg megóvja tekintélyüket, 
hogy egész lélekkel nelhassák magukal a hit terjesztésére. Tu
lajdonjogukat li maga védelmezi s ezt ispánjainak is meg
parancsolja. Ennek a gondoskmhl.snak magyarázatáúl oktatja 
ki alallvalóil: «.Mindenkinél többel dolgoznak a papok, mivel 
ki-ki közülelek csak a saját terhét hordja, ők pedig a magukét 
és mindenekél külön-kiilön. Ennek okáért ... ti is azonképen 
tartoztok ü érettük munkálkodni minden erővel, úgyannyira, 
hogyha kell, Ielkelekel is rútegyélek értük». 

Szenl Istvún azonban, aki azt vallolla, hogy a hitet cse
ll'lte<ll'lPkkel kell betölteni, apostoli lelkü,lelével és a középkor 
fd fogásával összhangban azt a többet akarta megvalósítani, 
amire módja és képessége volt. Ezért világi vonatkozású törvé
nyt.•il is úgy hozta, hogy azzal is elősegítse az apostoli munkál. 
Az emlílelt fennmaradt két törvénykönyvön kívül Harlvik is 
t.•mlíl három pontot, melyeknck cn•dclije elveszelL Ezek lé
nyt·gü kben az t.•llenségeskedést, önbíráskodást és a gyengébbek
kel való hatalmaskodást kárhoztatják és a pogányságtól való 
l'lsz~tkadás alapjának vehcliik. Törvénykönyveiben büntetést ró 
a gyilkosokra, fajlalankodókra, tolvajokvra, a gyujtogatókra, a 
boszorkánysággal gyanusílollakra. Yédelmezi a gyengébb nőt, 
az özvegyeket, úrvákal 1 rabszolgákat. A törvényhozásnak czt.•n 
a terén külünüst.•n kél korszakalkotó mozzanat van: István meg
szüntl'ti a kl•rt.•szlénységgl'l sz<)gps ellentélben álló lcvirálust; 
s megadja a módol arra, hogy a rabszolgákat fel lehessen sza
badilani s üket később ne lehessen előző helyzelükbe vissza
laszílani. 

:\li st.•m hizonyílja kézcnfekv{)bhen <'Zeknek a lörvények
JH'k apostoli jellegéL mint az, hogy az Egyháznak szcrzésük
ht.•Jl is. ,·égn·hajlásukhan is jclenWs szerep jutott. Ami a szer
zt-sükl't illeti. a törvények a sajátos magyar jogfejlődés t.•redmé
nn·i ugvan. de a Lex Baiuvariorum-on kívül nagyon sok ha
simlatossúgol mutalnak I. Ador.ián pápa 785. évi kapitularéjá
val. a S 17. (ovi mainzi zsina l határozata ival, a Benedietus Levita 
és a PsPudo-Isidor né,·en isnwi'L l'gyházjogi gyftjteményt.•kkt.>l. 
~lásr(>szt igaz ugyan. hogy Szl•Jll István maga hozta tön·énycil, 
dt> hajolt a ){ir:íl~·i tan:í<"s k(>relm(>n'. anwly kir:íl~·i tan:kshan a 
di:íki rend lagjai is sZl'rl'pl'lll'k. .\mi pedig a v(>gn•hajtást illeti, 
tudjuk. hogy a püspökök, Wprépostok, apátok is bíráskodtak, 
süt <'g~·es jogl'sPll·k pl. az összes hákz~b•s:~ági csetek s a boszor-
kúuyppn•k tl'ljl'st.•n a papságra ,·olla 1zva. 

DP az Egyh:íz szprepe Pzzel m(>g nincs kimerílve. Szenl 
István ugvanis a híínösl átadta az Pgyházi bíróságnak, hogy a 
vétké1wk "ki já•·<) q.(~·h:ízi fpnyílékl't is nwgkapja. l gy aztán ért
hl'h\ hogy ·pl. a szándékos gyillwsság•·a esak 110, a vélellen 
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t~mberölésre pedig csak 12 aranypénz bírsúgo l szabott, ha meg
fontoljuk, hogy a tulajdonképpeni büntetést, a törvényszerű 
vezeklést az Egyháznak akkoriban még igen szigorú fegyelmi 
törvényei szerint kelicH a bűnösnek végeznie. Szent István le
hát az Egyház lörvényt•il Nagy Károlyhoz hasonlóan - bár 
tőle formában ellérlHeg - a magyar jogrend kereleibe belc
illeszlelte s azokal a gyakorlalban is érvényesílellc. Világosan 
bizonyítja ezt az, hogy az olyan bűnösöket, akik az egyházi 
bünteléseket semmibe sem vellék. Szent István kétszeri meginlés 
után a királvi lörvénvszék elé rendelte. 

Ha az ~apostolkodás szempontjából nézzük, Szent István 
lö1·vényeil, akkor a munkatársak segítésén és a lelki ugart6rés('n 
kívül a törvények harmadik csoportja a közvellen apostolkodást 
szolgálja. Ezekkel a törvényekkel azt célozta, hogy a keresz
lénység necsak külsö máz legyen ,hanem élet és valóság. 

Megparancsolja a vasárnap megülését Azokat, akik vasár
nap is dolgoztak, szigorúan megbünteti. Lt•galábh minden tíz 
fainnak voll egy temploma, ahová a falú népe bírája vezctésévt.'l 
ment. Csupán a belegek és tűzőrzők maradhaltak ollhon. Ha a 
bírák ebbeli kötelességükel hanyagul végezték, az ispán meg
botoztatta, megnyíralla őket. Szent István arra is ügyt•lt, hogy 
a ntsárnapnak gyümölcse is legyen. Ha valaki fccst•gdl isten
liszlelet alall, ha idősebb voll, kikergcllék, ha fiatalabb, a tt•mp
lom udvarán megkötözték, megostorozták és haját lenyírták. 
Aki a böjtöl nem tartolla meg, arra böjtlel súlyosilolt börtönt 
szabott. Aki hamisan esküdött, annak kezét levágalla s őt 
magát a püspöknek áladatta. Akit boszorkányságon érlek, eli>
ször b6jlöllellék, laníllallák, dc negyedízben már a templom 
megtüzesílelt kulcsával megbélyegezték. S a keresztény király 
alatlnllói örök üdvéért aggódó lelkével még a halál órájM 
is törvénybe foglalja. Alattvnlói elé állítja, hogy milyen t•gyhúzi 
bimlelések várnak arra, aki megátalkodotlan ·hal nu•g. Ha 
pedig a hozzátartozók hibájából nem tudolt meggyónni a hal
dokló, azokra szabolt büntetést. 

Tagadhatatlan~ hogy Szent István ezekkel a törvényekkel 
az apostolkodást célozta. Am szinte nwgdöbbenl a kérdés: 
Hogyan férnt•k meg az apostoL> jelleggl'l ezek a törvények, 
melyel~ túlnyomórészben a bünteWjoghoz tartoznak. De t•zt is 
könnyií nwgérlt•nünk. ha a középkor lelkiill'lél nézzük, nwl~· azt 
vallotta. hogy az igazsú~tol Priíszakkal is rú szahad kénvsze
ríleni másra. A Szent .tgoslon lanílúsúhúl kil'l'jliídöll úilam
eszmc pedig szinlc költ•h.•sségévé teszi ezt a kt>t·eszténv ural
kodón~k. A.zl, sem szabad .. fi~yelmen kívül hagynunk, hogy 
a pogany vilag esa k az e rot erezte hatalomnak, Lt•hát t'zt•n a 
ponton kellelt megfogni és új irúnyha vezetni. Egyébként is 
elégséges voll, hogy ezek a lörvén~·ek a negatívumokat, a po
gányság csökt•vényt•il lt•nyessék, a pozitívumokat Szt•nl István 
r{lh~w~·halla az t•vangélinmi tanításra. 
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Azonkívül Szent István minden szigorúsága mellett tudott 

szelíd is lenni, ha megértö bűnösről volt szó. S népének a 
kereszténységre való vezelésében pedig különösen sokat jelentett 
az, a Lény, hogy az ő kereszténysége atyjáéval ellentétben nem 
m~z volt, hanem élet. ű maga volt annak legpontosabb meglar
tóJa, amil megkövetelt. Bölcs belátását dícséri, hogy csak azo
kon a jogterületeken hozott újal, ahol ez, a v:Cizonyok változá
sával elkerülhelellen volt, azonban a magyarság Jelkét meg
hagyta magyarnak. 

l gy igazolódolt be a magyarokon is a tertulliáni mondás: 
anima naturaliter Christiana. l gy érthető ·a pogány, dacos 
magyar gyor.~ és állandó megtérése, ha az apostoli törvényhozó 
mellett Szent István egyéniségél is számításba vesszük. 

Az egész keresztény világ véleményét fejezte ki Il. Szil
veszter pápa: d\. ti uralkodótok valóban apostol!;> 

S ennek a királyi törvényhozó apostolságnak legszebb szim
bóluma és legszebb elismerése a pápa tette volt, aki apostoli 
keresztel is küldötl a koronát kérő fejedelemnek. 

Jászberény. Fr .Generózusz O. F. M. 
FELHASZNALT IRODALOM: 

Hóman Bálint: Magyar Történet. 
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Karácsonyi: Szent István. 
Sebestyén: Az Arpádok töt·Léncte. 
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Duns Scotus tekintélye hajdan és ma. 

A Doclor Subtilis föllépése a legvirágzóbb tudományos 
élettel dicsekvő korra esik. Akkoriban futják meg fényes pályá- . 
jukat Lombardi Péter, a híres szentenciásmester és párisi 
püspök; Halesi Sándor, a Doelor Irrefragabilis címmel kitün
lctell franciskánus, aki clsiinek magyarázza Lombardi Péter 
könyvét és IV. Sándor paranesára megírja az első teológiai 
Sunnná( Nagy Szent Albert, a csodálatraméltó dominikánus, 
aki a Doelor Universalis eimet kap,ja mimlent átfogó tudásáért; 
Aquinói Szenl Tamás, az Angyali Tanító, aki az at·iszlotelizmus 
kt•reszténv talajra valú állwzatalúban a skolasztikus szinlézis 
h·gklasszfkusabh megalkotójúnak mondhaló; Szent Bonaven
túra a Szcráfi Egvhúztanító. aki ól'iúsi tudását misztikai mély-' ~ ségg~l szónoki lemlülcltel és meleg szívérzelmekkel párosítva 
lesz a' skolasztika egyik vezéralakj úvá. Utának jött Duns Scotus. 
1\H lehelcll tehát az, - kér<kzlu•Ljük logikusan - ami ől ily 
nagnll'vű skolasztikusok közölt is kiemelte, és neki irányadó 
tekÚ1lélyl bizlosítolb'! Ha l't·re a kérdésre röviden és mégis 
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kereken akarunk fclt'letet adni, nzt k('ll v:~lnszolnunk, hogy 
Scotusnak ez a kiválósága tanításának t. ('gységébPn, 2. gyakor
laliasságában, és :-t dialt•ktikai esiszoltságáhan kt•n•seiHiiS. 

Altalában nzl mondhaljuk, hogy Seol us rt'IHlszPrt• a: egy • ..;ég 
szisztémája. Egész tanítása t'ZPn a hánnn Pgységt>n épül fel: 
egy lsten, pgy világ és t>gy Krisztus. Ezért írja Mac·t•do, hogy: 
< Scotum constllat. qui amat unilatPm doelrinac, .1 ) Azután ki
mulatja a jPzsuitáhól fPn'JH't'ssé Jell skolista. hog~· Scotus az 
egységcsségbt'n fclülmúlla magát SzPnl Tamási is. Unum autt•m 
non iiwpte ohspn·o: sol en' Ilinun Thomam ama re divisimws; 
St~otum contra unionps diligt'rt'. Appart>t discUI'l'endo: S. Tho
nuls distingnil polenlias realiiPr ab anima. Seotus minime; S. 
Thomas ponil in homint' eum <·oneipilur trt•s animas dislinelas 
- vegelalh·am, sPnsilh·nm, ralionalcm, Scotus unum solam ra
lionnlcm, n·apsc unam, sed virtutc mulliplic<•m. lla in jusli
ficalione S. Thomas indueit duas formas dislinelas, allcJ·am 
grnliam. alleram charitalem, Scotus unum charitaicm eonsli
luil ,unionis avidu.r.:. 2 ) Ez az Pgység ragyog lPológiájáhan min
denüll, a lh·porlala ParisiPnsia-ban és az Opus Oxonit.>nsé-bc..•n 
egyaránt. f'gyszintén az egység gondolata nyomja rá hélyt•gét 
egész metafizikájára, mikénl ezt legújabhan fiilson is észre
vél(·lt•zle. (Unh·oca1io enlis).3) 

Az egység meiiPll másik éles, jól felisnwrlwl{) és mindt'n 
m:ls rendsz(' l' köz ül kienwW \'on ás Seol us szinlézisén: a yyakor
/aliasscírJ. E téren a FereJH't's ~lc..•sler esak az oxl'm·di irány és a 
ferenees hagyományok kövelöjP voll. ~likénl Szt•nl Tam:l.shan 
az arisztolclt•szi görög szellt•m teslesüll nwg. nwly a nwgisnw
résben és a tudásban esúesosodolt ki, addig Scotushan az ágos
Ionos római szdtem inkarnálódott, leháL az a g~·akol'lali élel
felrogús, me ly az élelel és cselt•kvésl hangsúlyozta.·•) Ez a 
gyakorlati életfelfogás ismerlwtii ret abban, hogy a konkrét 
egyedi valóságokal egy pozitív lélmozzanallal gazdagítolla; hogy 
az anyago l önmagáhan is valóságos lélt•z{)Jwk tm·lolla; hogy 
az éW organizmushan ft•h·t•lle a lestiség l'ormájúl. Ciyak01·lali 
szdlcme Yezelle nwtódusában. mikor eg~·es hilléldek alúlú
maszhísánál az Pgyhúzi lekinlélylwz fordult. h~il· nem momloll 
le nz ész spc..•kulalív erejériil, esak nem lulajdoníloll nt'ki nwg
gy6zü (•riil. Ez a szellem sugallta i)l, hogy a leolt)giúl a g~·akor
lati ludom{myok küz{• so1·ozza. lll pPeiig gyakol'lal :tlall sz<.•rl'IP
lel érleli. :\lússzúY:tl: a ll'ologizúlús érll'lnw és l't•ladala sze1·inle 
nem a s1wkul:kiú és isnwl·t'lszt•J·zés, hmwm az isl<.•nsZt'l'l'll'll·c 
Yaló lendülés eWsegílése. Ezt az úllús])()lllol él'Yénn·sílelle mi-

~ ' 
1 J Idézi Scm·amuzzi: Duns Seolo summula. Edizioni Testi Crisliani. 

Fii·cnzl', 1!1:~2. XXXVII. o. 
~) P. o. 
a; C. o. XXXVIII. o. 
4 ) ~linHes: :\ slwlizmns í•.i.i:íl-lt>dl-sl'. :\lagym· l'mhl'ia. 1!12S. ill. o. (F1·. 

Tiho1· l'oi'uii:ísa). 
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kor a megszenlelő kegyelmet a szeretet természelfeletti erényé
vel azonosította, merl így a kegyelem mibenlélének felfogása 
sokkal könnyebb, minl Szenl TamásnáL Hivatkozhatunk ill még 
a lehoz<) állényegülésre, dc főképen a scolusi lélektanra, ahol 
az akarat, ez a nagy életalakító tényező lesz a lélek legneme
sebb képessége. 

Kélségkívül a Szűzmáriás Doclor gyakorlatiasság dolgá
ban minden más teológus fölé emelkedett. Nem kis mérlékben 
ennek is köszönhctle, hogy a fcrcnccs hittudósok vezérükké vá
lasztották, mert érczlék, hogy teológiája vér az ő vérükbőJ.5) 
Ehhez hasonló vonzó ereje voll Scotus dialeklikájának. Hogyne 
imponáll volna a teológusoknak az a dialeklikai erő, mely oly 
nehéz és scnkillH meg nem oldolt kérdésre is világosságot derí
Lelt, minl a Szenl Szűz szepUHelen fogantatása. Se Szenl Bernát, 
se Halesi Sándor, se Szcnt Tamás, se Szent Bonaventúra nem 
tudták elfogadni ezt a lant, mcrt sérlvc érczlék vele Krisztus 
megnillásának egyetemességéL A Szűzmáriás Lovag azonban 
másként okoskodott. l\lindenekelőU elkezdett dislingválni: meg
különbözlelle az isteni világtcrvet (ordo intentionis) a világterv 
végrehajlásától (ordo executionis). E szcrint pedig Szüz Mária 
minl Isten anyja oU áll Kriszlus mellelt, tehát a világtervben 
megelőzi űsszüleinkel, noha a végrehajtásban utánuk követ
kezelt.. Következésképen ~lária lelke ugyanabban a pillanalban 
lcrcmlclell és szenlellclcll meg, s ezzeimenlesült minden bűntől, 
mikor lsten kiválasztotta. lgy jutoLt cl az előremegváltás bra
vúros gondolalához, melynek értelmében Kriszlus élvezi azt a 
dksűséget, hogy anyj~1nak meg,·áltója lett, viszont Mária tiszle
letel érdemel, merl Fiának érdemeirc való tekintellel menlesült 
az ősbűnlőL ~legoldódolt tehát a probléma: Mária szeplőlelen 
foganlalása Kriszlus megvállásának megsértése nélkül. Sőt így 
még jobban fellíínik Kriszlus dicsősége, mert dicsőbb dolog 
valakit valamilől megőrizni, minl később az elesés után fel
emelni. 

Ezzel csak rá akartunk mutalni a scotusi dialeklik~1nak 
egvik klasszikus megnyilatkozására, mely oly sok századon 
keresztül tartotta egy táborban a ferences hittudósokat, s jog
gal az egész ferences iskola nwgalakílásának egyik főmolívu
nu1ul tekinthető. G) Egyébként Scotus dialeklikai en• je sz épen 
honlakozik ki még a föllétlt•n megteslesülés tanában, az Eucha
riszlia-lanhan. a SzPnlhát·omsúgr<'>l szóló fejlcgclésl'ibcn és a 
dislinelio formúlis kérdésében. 

~liulán így bemutalluk ferem·ps ~leslerünk rendszerének 
azokal a kiváióságail. melyek tekintélyt bizlosHoLtak neki, most 
vizsgáljuk meg koronkinl, hogy az egyes századok mikép rcs
pcklállák tekintélyét. 

.'i) Sdtiilz: Klasszi.Ims fcr·enccs lt•oltíl-(ia. Bp. Hl27. 1?. o. 
,; J Bcr·toni: Le Brcnhcurcux Jean Duns Seol, sa v1c, sa docll'inc, scs 

disciplcs. l.cvanltí. Hl17. -l:J7. o. 
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l. Duna Scotus tekintélyének térhódítása. 

(XIV. és XV. század.) 

Doklorunk már tanulóévei alatt annyira kitűnt társai kö
zül, hogy alig 20 éves korában előadások tartásával bízták meg 
lanárai.i) Előadásai után pedig az egyelem oly hírnévre tett 
szert, hogy tömegesen jöttek a hallgatók Oxfordba. S míg más
kor a lanulók száma átlag 3,000 volt, 1300-ban, mikor Scotus 
tartott előadásokat, a szemtanu Pilsaeus :10,000-re becsülte a 
tanulól< tömegét.S) Ezek a tudományszomjas ifjak -- Hodul
phus szerint - a világ minden tájékáról, dc főként a környező 
városokból csődültek Oxfordba, hogy lássák és hallják Scotust, 
akit mint valami mennyt.>i orákulumot tiszteltek: .9) Ezt•krc 
céloz Renan is, mikor azt állítja, hogy egyellen középkori hit
tudósnak Sl'm volt annyi és oly lelkes hallgatósága mint Scolus
nak10) S mi voll ennek a nagy megbecsülésnek az oka'! Nem 
más -- így magyarázza Rodulphus - mint az, hogy ,<nihil enim 
tam occullum et obslrusum, quod perspicax cjus ingenium non 
penl·lraverit, el e tenebris t•rucrit; nihil denique tam nodosum, 
quod ille, quasi quidarn Oedipus non dissolveri t, nihil iuquam ad eo 
diffieultale intcrceplum erat, vel dcnsa ealigine involulum, quod 
Scoti ingenium non po lucrit explicarc. )) u) 

A kortársai< megítélése szerint Scotus k.ülönöscn a mcta
fizikában tünt ki olyannyira, hogy egyesek ebben Arisztoldesz 
fölé helyezték; teológiai tudása mialt pedig Princeps Theolo
gorum-nak nevezlék és a Doctor Subtilis cínu•t adták ncki.12 ) 

Hogy rövidlejáratú oxfordi és párisi tanárkodása alatt milyen 
ll•kinléllyé növekedett, szépl'n fejezi ki a halála évébl·n ( 1308) 
készített sírfelírala: (' ClaudHur hic rivus, fons Eccle,.~iae, via 
l 1ivw; doclor jw;liliae, sludii flos, arca .mphiae ... clux fuit hic 
cleri, ela w~ Iri lu:r d tuba veri.»1a) Dl• Ll•kintélyc mégink~íbb ml•g
nyilalkozik abban, hogy tanítványai nem tudtak szabadllini 
hahisa alól. Erre mulat az a körülmény, hogy vagy az ő művl'i
ht·z írtak magyarázatokat, minl: Hugo a Castronovo, Jacobus 
Ascolius, .Joannes dc Ripalransonc, Joannes dc Colognc;14) vagy 
mások míín·il kommenlálhík, dc az ö tanítását vl•llék irány
adónak, minl: Joamll's Bassolius, Franciseus :\lay•·onius, J o-

~) Fl·t·nanul'7.: Dc viia, sct·iplis ct doctrina B .. J. Duns Seol i. ().uai'Ucchi. 
HllO. i. o. 

M; W adding: .-\nnall•s :\linot"UI11. Ho111Ul', li:J:t l. VI. IM. o. 
9 ; Ll. o. 
1"; Idézi 1'. Ba lk: Wissl'lls('hart und \\'l'ishcil. l!I:Ji, :J. 201. o. 
u; Wadding: i. 111. 
1 ~) U. o. ·Ili. o. 
13 ) (J. o. lli. o. 
u 1 Az ul6hhi föllill vitatkoznak, hogy hallgalla-c S('oiusl, vagy sc.•111. 

Cfr. Bct·loni i. 111. l:li. o. 
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anncs Canonicus, Pet.rus Thomas, Guiileimus de Ruhione és 
Petrus dc Aquila a kis Scotus.lG) 

A XV. században Doklorunk tekintélye tanítványainak ál
landó szaporodás~h·al meglehetösen megnövekedett, jóllehet a 
rendi viszonyok, a százéves háború, a fekete halál és a nyugati 
skizma egyáltalán nem kedvezlek a tudomány ápolásának. Hí
resebb skolislák ebből az időből: Guiileimus Vorillongus, Nico
laus dc Orbcllis, Pelbartus de Temesvár, Franciscus Vidalus, 
l'l'lnts Talarctus, Antonius Sirrectus, Joannes Anglus. Hogy 
l'Zek mily nagyrabecsüléssci tekintellek Scotusra. szépen jut 
kircjczésrc \'orillongusnál: '<Ad tc vcnio, ad tc vcrtitur meus ser
monis currkulus, nune o amor praccordialissime, qui tanta in 
unj' t·rsilalc lantum scienlia plcnus eras, ut Docloris Subtilis 
noml'n rclincres, cujus error nullus tuum doclrinam, tuum 
opus macula vit> .lG) Dc ha a teológusok így ítélkeztek róla, 
lll'lll l'soda, ha a kor krónikása clarissimum Ecclesiae et Ordinis 
sidus-nak eímezlc.H) S azon még lwvésbbé kell fennakadnunk, 
hogy e szúzad nagy bünbánalpredikálorai; Kapisztrán Szcnt 
.lúnos és Szicnnai Szcnl. Bernardin az ő teológiáját népszerüsí
ll·llék szenlbcszédl'ikbcn.lB) 

Doklonmk ll•kinlélyének emelkedésére vonatkozólag ki
hnngsúlyozzuk, hogy ebben az időben már nem ferencesek is 
sot·al\ozlak zúszlója alá. fg,v Thomas Pencket, aki először nyo
mutoll ki néhúny kötelet Seol us írásaiból ( 147 -!), azután Guil
leimus Gon·is, .Joanncs dc :\lagistris, Gasparus Bm·ro, akik mint 
lanúrok és kiadók állotlak a ferences tanítás szolgálatában.19 ) 

\'égül minl a leglöbhetmondó bizonyítékol említjük Scotus te
kintélye nll'llell az 1-180-ban lY. Sixtus pápa állal jóváhagyolt 
zsolozsma tll'g_vedik olntsmányál, ahol szószcrint ez áll: «Domi
nus n·ro noster .Jesus Christus ad prolegemlam dilectae malris 
dignilall'm, Scolum, Ordinis :\linorum, DOCTORE~I EXIMIU:M, 
ad l'ivilalcm illnm prolinus dcstinavit . . . qui Conceplionis 
Dominieae innm·l·nliam darissime emuprobuvit ... Scotus ve
ro Ilodor Suhlilis, proptcr hoe, appellalus viclor ad altissima 
Yl'l'tH' Sophiae stmlia n·meavil". 20) Seol us meglisztelésének és 
l'lisnwrésétll'k ennél szebb bizonyítékát fölösleges keresnünk 
l'l>ht•n az icWbt•n. 

1;, _, Az ulúhhin'1l szinll-n hizonylalan, hogy Scülus-laníl\·;íny voll-c, vagy 
Sl'l11. cr.·. Bl'l'loni: i. 111. 1.) l. o. 

11;) Idézi P. Bal ie: Skolislicna si,,Jia u. pmslasli i sadasnjosli. Acta 
pl'i111i cong•·cssus Za:,wahiac. Si11enici 1H:J7. 10. o. . 

17. l' o 
18~ ó.·. Sc;munuzzi: La dolll'ina del n. G. Duns Scolo nellepr. di s. 

Bt•I'IHtrdino da Sil'lta. Situli F1·;mciscani, 1!130. 1-2. 
1:1) Berion i: i. 111. -l.'i!l. 
~~~; Cl' t·. P. Ba li l': .J. Duns Sen li doelol'is 111al'iani theologiae marianac 
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ll. Duna Scotus tekintélyének ragyogása, 

(XVI., XVII. és XVIII. század.) 
Mint láttuk, Scotus már a XIV. és XV. században is lekin

télyes csapalot vallhalott magáénak. Pedig ez még elenyészően 
csekély volt a XVI., dc főleg a XVII. és XVIII. század skotistái
nak - méltán monrlhatjuk - tömegéhez képest. Az előbbi két 
században a már föntebb említett okok miatt a tudományos 
élet nem tudott a maga természeles útján haladni, s ennek kö
vetkeztében egyik iskola scm tudolt túlsúlyra emcll<t.•dni. Mi
helyt azonban a viszonyok rcndczödtek, rögtön megélénkült a 
tornisták és skotisták tábora. Az utóbbiaknál az obszervánsok 
és konventuálisok szélválasztása ( 1517) idézelt elő a tudomány 
ápolására nézve igen kedvez{) körülményt úgyhogy a XVI. 
század elején már ök lellek többségben. 21 ) Ekkoriban már szá
mosan a franciskánusok köziif egyelemi kalcdrákról hirdet
ték a skolizmust. N evezetesebbek vollak közülük: Párisban 
Paulus Scriplor, Páduában Gratianus dc Brcscia és Antonius 
Trombetla, Bolognában Hieronymus Gadio, N á polyban Fran
ciscus Lychelus, Hómában Constanlinus Torri, Turinban J a
cobus Malaflossa, Salamaneában Franeiscus Herrera és Ovan
do.22) Nem kisebb egyéniségek is, mint IV., V. Sixtus és V. Sán
dor pápák, mielőtl Szent Péter örökébe léptek volna, Duns 
Scotust tanítolták kaledráikon.23) 

A skotisták számát tekintélyesen növelték ebben az időbc.'n 
renden kívüli hittudósok, mint Pompclius Caesar<.•nsis, Domi
nicus Guinou, Marlinus 1\lolenfclt, Paulus Pergula, Antoniu.; 
Fanli dc Trevise.24) A kor egyik legnagyobb teológusa Suarc.·z 
is Scotus nagy csodálója volt és számos gondolatol meritt.•ll 
tőle. A híres Vio Tamás domonkosbíboros szintén Scotusnak 
több állítását tette magáévá.25 ) A kapucinusok pedig - noha ()k 
Bonaventúra köré csoportosultak - egyencsen igen tevékeny 
skolistákat adtak. Közülük valóak voltak: Hieronymus dc Pis
toie, Francis~~s dc Saccia, Hieronymus dc PalCI·nc, Franciscus 
de Mazzara. 

Ilyen élénk volt a skotislák tábora, érthető tehát, hogy a 
század derekán tartott trentói zsinaton is ők vezetlek. Sz~imuk 
jóval meghaladta a százal.2i) Rajluk kívül még másr·endü zsi
nati teol6gusok is skotista elvc.•ket vallotlak. fg~· az ágostun
rendit-k közül: Bcrli. Bc.•lleli ~l arcellL a jpzsui!úk köz ül: Salmc..•ron 
1\lolina, .\cgidius Coninek, Esparza, I~essius, Simom•l és mag<; 

elemenla Sibenici. 19:l~J. CIV. o. 
21) Cfr. Berton i: i. m. -165. o. 
22) U. o. sk. . 
23 ) Scaramuzzi: Duns Scolo Summula. . . XL. o. 
2~) Berton i: i. m. -tüH. o. 
2$) Scaramuzzi: i. m. XLII. o. 
26) Berton i: i. m. lliü. o. 
27) Takács: Szent Fet·cnc 1·endjc. Bp. t!l:Ji. 2:H. o. 
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Bellarmin bíboros is.28) ldesorozhatjuk a zsinat elnöklő kardi
nálisát, Oziust, aki Scotus műveit használta Brenzius Prolego
menáinak megcáfolására. Mikor pedig arról vitatkoztak, hogy 
érvényes-e a méllallan pap szentmiseáldozata, Doktorunk vé
leményét juttatta diadalra ezekkel a szavakkal: «Legyünk meg
elégedve, mivel ezt egyedül Duns Scotus érvelése is eléggé alá
támasztja>,.29) A zsinat egyik főtárgyát, a megigazulásról szóló 
tant is skotisták fejtellék ki, teljesen Scotus felfogása szerint. Fő
érdeme van. ebben a híres Andreas de Vegának, azután munka
társainak: Cornelius Mussonak, Octavianus Strambiatinak, Bo
naventúra Pionak és Joannes A. Delfininek.SO) A zsinati skotis
lák közül kiválóbbak voltak még: Alfonsus a Castro Zamora, 
Michael a Medina, Maffinus Cella, Daniel de Ragusa és Carolus 
Billeo. Az 6 fölényük nyilatkozott meg abban is, hogy a bűn
bánat szentségének materia ex qua kérdését és az utolsólwnet 
szenlségének problémáját Duns Scotus szerint oldotta meg a 
zsinat. 31) 

Miért volt ily nagy a skotisták száma és befolyása? vetődik 
fel a kérdés önkéntelenül. Világosan megfelel erre a kor fel
fogását tolmácsolva Franciscus de Rovcre, ezt a magyarázatot 
adva Scotusról: c Thenlogiam adeo subtiliter et bene tractayit, 
ut nihil erroncum, nunquam in suis scriplis fuerit comper
tum> .. 32) Hogy a skolisták ennyire értékelték a Ferences Mcster 
tanítását, az leljcsen a pápák jóváhagyása és a rendi elöljáró
ság akarala szcrint történt. lgy 1501-bcn VI. Sándor, 1524-ben 
VII. Kelemen 15H8-ban V. Pius pápák megengedték, hogy az 
obsz('rvánsok és a konventuálisok Scotust tanítsák iskoláik
han.33) Hasonl<) szellemben intézkedtek a rendi Konstitúciók.34) 
I Ll azonban nw g kell jegyeznünk, hogy a század végéig nem 
110ll kölele=6 Scotus tanítása és az előírások értelmében lehetelt 
választani a lloklorok között. Annál nagyobb tehát Scotus te
kintélye, mcrt a fereneesek úgyszólván egyhangúlag mell~je 
~lllollak! Csak az 159.'~-ban tartolt káptalan tiltotta meg a többi 
doktorok követését és állítolla oda Scotus! egyedül kölJelendő 
tanílómeslerül. 35) 

Ebből megérthetjük, hogy a ferencesek törekvése arra 
irányult, hogy Scotus tanítását megoszlatlan uralomra és tartós 
vin1gzásra segítsék. Ez lökéletesen sikerült is nekik a XVII. 
században. lll szokiís hivatkozni a eisztereita Caramuelnek arra 
a kijdenlésén·, mely szcrinl a skolisl:."tk ebben az időben többen 

2~) LonJ4pt·é: La philosophie du B. Duns Scot. Paris, 1924. 155. o. 
~~~) Senramuzzi: i. m. XLII. o. 
so) Hct·toni : i. m. -W7. o. 
:n) Seurumuzzi: i. tn. XLI. o. 
32) Idézi P. Halic: Slwlislicnu ... HJ. o. 
:1:1) Scm·umuzzi: i. 111. XL. o. 
31) C ft•. Fct·nandt•z i. 111. tili. o. sk. 
a:.) ti. o. 
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lellek volna, mint a mlís iskolabeli hittudósok együttvéve. P. 
Balic azonban ullína nézell a dolognak és kimutatta, hog~r ez 
az idézet hamis, bár maga a gondolal nem mcssze esik az igaz
ságtól. 86) Herimmek biztos állítása szt•rinl ugyanis: «cloctrina 
seolisturum et quidem in seholis longe communior quam ea 
quae vu/go tlwmistarum apellatur».37) ErriH az iskoláról mond
ja Caramuel és pedig ez l már kétségbt•,·onhalatlanul: «seho/ae 
seolisturum purissimae, .~anclissimae, docli.~simac~ ... recepti.~
simae et commendatissimae consonui».ss) Iskolánk t•zl a köz
kedveHséget nemc·sak teológusai nagy számának, hant•m elsü
sorban teológusai kiválóságának köszönhelle. Tény ugyanis, 
hogy e kor legkiválóbb hittudósai skolislák vollak,39 ) akik 
Európa minden híres egyelt•mén: Párizsban, Oxfordban, Hú
mában, Kölnben, Coimbrában, Alcalában, Liivcnbt•n, Prágú
ban, Krakóban tanítottak, s csak Hi to-1700-ig Löbb, mint 
120 hatalmas kötettel yazdagítot!ák a .~kotista iroclalma/.40 ) 

Vagy talán még jobhan nwgvilágíljuk a skolizmus virúgzásál 
azzal a ténnyel, hogy ugyant•bht•n az idübt•n e.mk a: olas: 
ob.-,zervánsok 41 .~túdium generá/ét tartottak fenn, mindenült 
legkevesebb három lanárral ~u) 

Hogy a skolizmusnak ezt a nagylendiilelű kHt•jWdésél meg
érlsfll{, tudnunk kell, hogy \Yadding tn:m-ben lda<lla Scotus 
összes műveil, s ezzel mindPnki szúmára hozzáférlwWvé telte a 
Doctor Subtilis örökségét. Azulún a lPológiai vil<ík tárgya min
díg a SzepWlelen Fogantatás köriil forgott, s c kérelésben az 
igazság birloklásra rendkívüli le,·ékenységre képesilPUe a f\.'
rencesekel. Ugyancsak nagy mérlékben elősegílelte a skotizmus 
virágzását az is, hogy egyesek kPilö alap nélkül mt•glámadt:íJ\ 
Scotus tekinléh·ét. Föként Bzovius voll az. aki kikt•zdte Doklo
runk életét, befekclílt•Lle halálát és l'éln•magyarázla tanílúsál. 
Mindez pedig úgy halott, mint olaj a tűzre, nwrt \Yadding, 
Cavellus, Fervhius, Hiquacus, Possevinus, Hoyt•rus apolúgiáik 
hatalmas kötelcik bcbizonyílollák Bzovius úllílásainak alapla
lanságát, s rámutatlak Seol us igazi történelmi alakjúra és nagy
ságára. 42) Végül hozzá kell vennünk, hogy Hendünk Pbben az 
időben hihelellcnül népes voll. Csak az obszervánsok száma 
pl. ekkoriban 150,000-rc rúgott. Különüsen azokban az orsz:í
gokbau voll rengt'LPg fen·net•s, nwlyekbt•n a prolt•slanlizmus 
nem tudolt cri>t·e kapni. lll a hatalmas konvenlt>k rendkívüli 
szép szcrzetesi élelel tt·rmellek ki, s t'Z a tudomány ~·tpol:ísúra 

36 ) Die Bt•dt•utung dt•t· historiseh-kriliseht•n ~ll'llwdt• l'i'lr dil' Erm•ut•t·ung 
der skolislischcn Schuhlt~ in dt~t· Gegenwart. \\'iss. \\'l'ish. l!I:Ji. ;1, :.W:í. o. 

87) Idézi P. Balic: Skotislicna ... 12. o. 
38) u. o. 
89) Berton i: ii. m. 48!). o. 
40 ) B. Jansen: Zur Philosopitic det· Seolisten dcs l i. J ahdmndt•t·ts. 

Franziskanische Studien, l!J:JG. l. ·ll. o. 
u) U. o. 
U) P. Halic: Skotisticna skola . . . lfi. sk 
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igen alkalma.s !alajt ny~jtott. Ezért van az, hogy az olasz és 
spanyol skol1slak ekkoriban annyian voltak hogy el sem lehet 
sorolni őket. E helyen csak ép a lcgneve~elesebbekre szorít
kozhatunk. Ilyenek vollak az olaszoknál: Ludovicus Manganellá, 
Philippus Fabri, Barlholomacus Mastrius Bonaventúra Belluti 
és Bonaventúra Colombo; a spanyoloknál: Joannes de Rada, 
Thomas Hamazarcs; az íreknél: Antonius Hiquaeus, Lucas 
\Yadding, .Joanncs Poncius; a lcngyclcknél: Hadrianus Brat
kowicz, Petrus dc Poscn; a némcleknél: Theodorus Smising, 
Bernardus Samiig; a franciáknál: :\lartinus Meurisse, Sebas
lianus Dupasquicr; a d almáloknál: :\lalhacus Ferchi us; a por
tugúloknál: Franciscus .:\lacedo és az oszlrákoknál: Lambertus 
Lambrcchl, a héesi Scolus.H) 

Ittnem mchctünk cl még néhány szó nélkül az úgynevezett 
tomista-skolista viták mellelt, mdyck ebben az időben voltak 
a leghevesebbek és értek nu·g egyúllal a döntésre. S kik győz
lek vajjon ebben a küzdelemben "! Sovinizmus nélkül mondhat
juk, hogy a skotisták. A kapueinus Prosperus de Martigné, 
aki a mull századhan mindcnt meglelt, hogy Bonaventúrát jut
lassa diadalra Scotus fölölt, Lulles glorieuse.'i de Duns Seol 
el de son J?cole címen emlékezik meg ezekről a vitákról és négy 
kérdésben: a Szt•plőlelen Fogantatásnak, a származás elvének, 
a forma egységének és a pr:wmolio physieának a kérdésében 
a skotisláknak ítéli meg a gyözelem pálmájál.H) Mások szerint 
Scotus gyözött mindt•n kérdésben; ismét mások csak félgyőzel
nwt tulajdonítanak neki. Talán legreálisabb azonban a kortárs 
Ikrmicius Thaddaeus nwgállapílása, aki 25 tételt állít fel, 
melyt•kht•n nemesak Scotus, hanem más teológusok is elvetik 
Szenl Tamás úlláspontjál. 4:1 ) Ugyanesuk Scotus triumfusáról 
számol he Poncius is.w) E gyözelnwn szerzetl öröm adta Ver
nuhu:us szájúba ezekel a szavakat: ,;.-\deo jam orbis universus 
tibi, Seote, libera voce cl manu applaudit; Libi, inquam, invidiae 
vielori, sapientiae regi, theologiae principi Lrophaeum aeternae 
mcmoriac ct immorlalis famac tibenter crigiL>.H) 

.\ XYII. sz{tzad skolizmusúnak ez a triumfusa diadalmasan 
bt·\ o null a X\" Ill. sz{! za dba. Legalább is az első évtizedek szé
pen nwglartollúk Scotusnak az elülle két évszázadban meg
szilúrdult vczérségél. .\ skolizmus hordozói lovábbra is az oh-

H) lkrloni: i. m. IH:I .;1:11. 
"! <ialil,owski: Ik praccipuis ("onlrowrsiis philosophico-lheologicis inter 

Thomislas cl Scolislas .. \ela primi congrcssus Zagmhiac. Sibcnici. 1937. 75. o. 
;,; ) ll. o. 
t•;; tT. o. iS: Satis constat Scoli esse loiii:(C. communiorcm; .nostri enim 

prol'csson•s... longc cxccdunl numl't"o I>omtmcatws. Quod Sl confera_tur 
nosfra cl illorum cum illa, quam aliarum Sclw_larum profcsso~cs, ut Jesmtae 
d /Joclort•s .wtcctilart•s doccrl' soh·nt, d ca titca/ur commumor, quae apud 
isto.~ communius rccipilur etiam sic Scoti opinioncm reperiet magis com
muncm. 

"J P. Ua l ic: i. m. lS. o. 
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szervánsok és a konventuálisok vollak, akikhez csatlakoztak 
még renden kívül álló hittudósok. E század skolishíi közül meg 
kell emlílenünk az olyanokat, mint Joannes Perez Lopez, Clau
dius Frassen, Carohts del Moral, Hieronymus de Monteforlino 
és Crescentius Krisper, mert a mai napig használatban lévő 
Scotus-kommentárok őtőlük származnak.48 ) 

Röviden tehát azt mondhatjuk, hogy Duns Seolus majd há
rom évszázadon keresztül az Egyház legnépesebb és legtekin
télyesebb teológiai iskolájának volt a vezére, pont akkor, mni
kor a prolestántizmus oly fanatikus dühvel és elszántsággal 
szegezte neki mellét a katolikus dogmáknak Ebben a válságos 
korszakban biztoskezíí és abszolút hithű vezérteológusra volt 
szüksége az Anyaszentegyháznak. És Seolusban ilyen hitludósra 
talált. l3iztoskezű volt, hisz az Egyháznak mindmáig egyetlen 
télelét sem kellelt kárhozlatnia; hithű volt, amint vezérelve is 
mulatja: <·:Non est aliter scnliendum, quam senlit Ecclcsia Ro
mana: ... 49) l\lindezt jól tudták a protestánsok s ezért, amikor az 
Egyház teológiájM meg akarták semmisíteni, Duns Scotus kö
teleit dobták a líízbe. Scolust tehát iik is úgy tekintették, mint 
az Eg~·ház reprezentáns teológusát. 

(Folytatjuk.) Fr. J/ enyhért O. F. M. 

Kínai magyar missziónlc jogi helyzete. 

A magyar ferences misszió életében örökké emlékt•zt•lt.•s 
dátum marad 1938. febr. 10. Szerénycn meghúzódó adat t.•z, 
melytől úgy folyhat a világ sora tovúhh, minl eddig; egyszt.•rií, 
szürkc nap ez is, mcly melleU az emberek éppoly közönn~·t.•l 
mennck cl, mint az év legtöbb napja nwlletl, és amdy senuni 
döntő befolyással sincs az emberiség történetére.. r~s mégis 
emlékezetes napja ez az egyelemcs Egyháznak, mcrt a hűsé"t.'s 
ara nyugodlan állhat isteni .Jegyesének, Krisztusnak a színc ~lé 
és bátran mondhalja: fm c én ismét elküldtem szolgáimat, ho"y 
mcggyujts<ík a világ Yilágosságának mé('sesét, én Kína szívéh~n 
ismét magamévá leltem t.·g~· darahol és hc)dílom. míívPlt>m. ün
lözgclcm és felajúnlom nt•ked munkúm édes gyümülesél. 

Dc nevezeles dálm~ ez az Egyhúz kerelén belül nekünk, 
mag~·ar ferenceseknek Is, mert a nagy Király hírnükei a mi 
soramkhól kerültek ki. Oröm és mectkcLWzütt Ielkescdés kl'll 
hogy lüzclje a Kapiszlrún Provinda~ mindt>n t~Jctjúnak lelkét' 
mert missziónk önállósítása gyönyür·íí eredménye a fcrcnee~ 

tR) Cfr. Berion i; i. m. ~i:H. sk 
1:') Jn IV. Seui. disl. 26. 
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aJ!,O~lo~i-szegénys~~fí és bu~góságú missziónárius-testvéreink és 
noveremk munkaJanak, akik kilenc év alatt a Krisztus orszá
gáért való. szereleinek elragadó példáját adták. 

Azt hiszem, hogy ezen örömleljes esemény alkalmával nem 
lesz céltalan, ha pár vonásban vázolom önálló missziónk jogi 
helyzetéL Ha az önállósított misszió jogi kérdéseiről van szó, 
akkor különhséget kell tenni a missziós terület és a misszió 
elöljárója között. Az előbbinél fontos a fejlődés ismertetése, a 
másiknál pedig az elöljáró hatalma, mellyel a Szentszék fel
ruházza, illelmeg kötelezettsége, mcly minden hatalom kísérője. 

Hithírdelési területnek olyan földrészeket nevezzünk, ahol 
az Egyház lerjl~désc kezdetleges, és ahol a rendes egyházi 
hierarchia még nincs kifejlődve. Ezek a területek az E. T. K. 
215-17 kánonja szerint a KongregaHo de Propaganda Fide 
kormányzása alatt állnak. 

A hithírdetési terülelek az illelő területen történő megtéré
sek aránya szerinl különböző fokol érhetnek el. 

Ha valamely pogány területen a kalolikus hithírdető~ 
megvetik lábukat, legyen az a lt•rület egészen új, vagy már 
valamely önálló misszió terülelének egy része, missziós állomás, 
sláció létesül. ::\H sem természetesebb, hogy itt a missziónárius
nak az első dolga felépíteni vagy bérelni egy kápolnát és egy 
kis házikól magának. Ezt a Propaganda elő is írja a stációk 
számára, amikor azt mondja, '<hogy minden stációnak legalább 
kápolnája legyen és lakóháza a missziónárius részére». Évek, 
talán évtizedek mulva, - bár az eredmény szemmel látható az 
állomáson, a keresztények, hitujoncok száma emelkedik, meg
nyílik az első iskola, a hilujoncok tanítását katekistákra bízzák, 
talán a kápolna helyét templom foglalta cl, - mégis a stáció alá 
van rendelve valamely önálló missziós területnek és a stáción 
mííködő hithírdelők csak káplánjai az önálló terület főnökének. 

A ~láció kélféle lehel: fi>- és mellékállomás. Hogy melyik 
fő- és mellékállomás~ erre vonatkozólag a missziólógusok véle
ménye eltérő. Legáltalánosabban elfogadott vélemény Areusé, 
aki szerint: fihillomás az a hely, ahol legalább egy hithírdető 
állandóan lakik; mcllékállomások azonban lehetnek olyan he
lyek, ahová a missziónárius csak időnkint látogat el. 

A missziós állomásokat a Propaganda állandóan szemmel 
lart.ia és ha úg~· látja, hog~' egy missziós főállomás már annyira 
nwgcrösüdüll, hogy mcllékúllomúsok központja is lehet, intéz
m(·nyckben eléggé gazdag, a kereszlények száma egyre nő, 
elsii lépése az, -hogy a stáeiót Apostoli Prefektúra rangjára 
l'meli és kormúnyzására apostoli prefektust állít. Ezzel a lé
pésse! már· ünállú lesz a misszió és nem függ többé attól a 
missziós fünöklől, akinek a teriilelén müködött, hanem saját 
prefektusa kormál1yozza. Az apostoli prefektus nem felszentelt 
püspök, csak apostoli 1n·otonotárius. - A Prefektúrát fel kell 
osztani kisebb kürzl'lt•krc; t•zeknck a neve, ha saját papjuk 
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van, quasi-plébánia. Ha a Prefektúra beosztása quasi plébá
niákra megtörlént ,ezeknek egy-egy esoporljábúl cspercsi kc
rülelt>l kell felállítani. 

Az önálló Prefektúra felállítása, halárainak kijelölése a 
pápa és az egyelemcs zsinat jogköréhe tartozik. Viszont a quasi
plébániák és esperesi kerülelek feloszlása a prl'l'ektus feladata. 

A missziós-lerület egyházkormányzati l'l•jlödésébl·n utolsó 
helyet foglalja cl az Apostoli Vikáriálus. Ha ugyanis az ~\posloli 
Prefektúra annyira megerősödött, hogy annak állandóságát le
het remélni, akkor a Propaganda Yikáriálussá emeli s kor
mányzására apostoli vikáriust rendel, aki már rendszerint fd
szentelt püspök. 

A missziós teriilelek fl•jlödésc tehát ezen a három fokon 
mcgy át, míg a lt•ljes megtérés esdéhen Szl'ntszéki lerülellé 
válik, vagyis kiépül az Egyház rendcs hierarehiája. 

Ha most a mondoltakal alkalmazzuk a mi kínai mis-,ziónk
ra, úgy hamar rájövünk, hogy február tizetlikéig a ll•gkisebh 
egyházkormányzali fokon állott, vagyis sláeió voll. ~em is 
csoda, hiszen, amikor hét éve a magyar atyák áln•Llék a misz
sziót, Paokinghan, semmi egyebel nem lelu·Ll·Ll találni a Ll'mp
lonwu és még kisebb n•zidencián kívül. A kl•n•sztényck száma 
~J-tO volt. Ezek is a konununishiklól való félelmükben inkább 
pogányoknak vollak mondhalók. f:s mil lelt az önmagáról lc
mon<ló és az egy akol és egy pásztor eszményéért lelkesedő szl·r
zetes ·? Hét év alall a kereszlények számát fell'llll'lle több, minl 
kéle:erre, a mellékállomúsokél 21-rc, a mindcn intézmény nél
kül úllú stáción fiú- és lcányárvaluizal, kollégiumot, középbko-
lát. óvodál, kórházat, hilujonciskolúl nyitolL _ 

Ez a szép fejliidés, mcly Zanin dell'gálusnak is l'l'llűnl, an·a 
bírta a Propagandút. hogy a stúeiól kiszakUsa a .Jungchowi Pre
fcklúrából és Paoking központlal új Prcl'eklúrii\·á, l'üggt.'lh·n 
missziós ll'riilelté lt.·gye. Ez nu• g is törlén l a Propaga n du 2 W --
38 szúmú fdJr. 10-én kell teirala alapján. Ezzel tehát missziúnk 
elérte fejlődésének második fokúl. 

Az Apostoli Prefl•klúra, mint hithírddési leríilet jogi ki
vállságáról senuni különöscl sem ll'llel mondani, me1·L l'Z át
levödik a Prefektúra elöljárójúnak a szl'ml'Iyé1·e. l~ppl·n azé1·t 
nem lesz érdektelen, ha sorha n·szünk cg~· pá1· fiihh pontol 
missziónk leendö prefektusának - mert ezideig ml'g nines 
kincn·zve. 

1. jogi kiYúltságairól, 
2. kötelességeiről. 
A!l1int l'mlílel!em .. már, az Apostoli PI·cl't·.ldlll·a Plülj<ít·úja 

nem felszentelt puspok, hmwm <"sak apostoll prolonolú1·ius. 
Err~ v~nal!«>zólag az E. T. K: :mx. k:ínonja azt mondja, hogy 
~l p~aspo~~c .nen~ .sze1~lell JH'eh•klusl az apostoli JH'olonolúi·ius 
.Jclveny~I es ,1ogm Illeti~ nwg .. De a k:ínon azt is kimondja. hogv 
csak luvalaluk larlamar:.t. l:.bbüt ld1úl az kö\·etkl·zik~ hogy ~~ 
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prcfeklusok, ha a misszió érdeke ítgy kívánja hivatalu){ból el-
mozdíthalók. ' 

A prefektus jogairól a 291-95. kánon így dönt: Az apostoli 
prcfl•ktusoknak saját területükön ugyanaz a joguk és hatalmuk 
van, hacsak a Szentszék valamil fönn nem tart mint a megvés
püspököknek saját egyházmegyéjükben. Tehát 'az Egyház mesz
s~~·m~n? engedményeket ad az apostoli prefe~tusokJ?-ak, jóllehet 
puspok1 karakterrel nem rendelkeznek . .Jogmkat ket csoportra 
oszthatjuk: l. Rendi joghatóságra, 2. a missziónáriusok fölötti 
jog h a lóságra. 

A rendi joghatóságot a 291--95. kánon szabályozza. lgy 
a prefektus végezheti a püspöknek fenntartott áldásokat, kely
het, paténát, oltárt szcnlclhet, a püspöktöl megáldott olajjal 
azonban templomot nem. 50 napi búcsút engedélyezhet, ki
szolgállathalja a bérmálás szcntségél, lonzúrát és a kisebb ren
dekel fcladhatja, - de csak saját tcrülelén és hivatala tartama 
alatt, - · továbbá évenként egyszer engedélyezhet teljes búcsú
val összekötött púpai áldást (91-t. kúnon.) 

A missziónúriusok fölött a következ() joghatósággal ren
dc.'lkezik: Az új missziónúriustól számonkérheli azoknak meg
bízó levelél és ha ezt a hithírdeW felmutatni vonakodnék, meg
tilthal neki mindcn egyházi ténykedést. Minden hilhírdell>nek 
akár· világi, akár szerzelespap az, a preféktustól kell kérnie en
gedélyt hithír·dctési tevékenységére. A hilhírdell>k tehát ezen a 
téren mindl•nhcn alú vannak vl'lvc a prefektusnak. E lekintet
hen a szl'rzctl'S hilhírdcWknél rwhézség merülhct fel, mert 
ezek fogadalmuknál fogva rendi elöljárójuk, misszi6nárius tisz
tüknél fogva pPdig a prefektus alá tartoznak. Ezért az össze
ütl<özés l'lkl•r·ülésc végl'tt a 29H. kánon clsl> paragrafusa értel
méhl'n a missziónáriusok a missziók kormányzása, a lelkipász
lor·kodás g~·akorlása, a szcntségek kiszolgáltatása, az iskolák 
igazgal:.ísa és a missziókra szánt adomúnyok kezelése tcrülelén 
a prefektus joghatósága alatt ~illnak. Ugyanezen kánon második 
paragrafusa értl•lméhcn, a szl'rzcll's életének, fcgyelem-tartá
sának, siil, hog,v az illeti) szcrzclcs, mint hithírdctl> beválik-e, 
a SZl'rzell's-elölj:iró liszte. amibe a prefektus bele nem szóJhat. 
- A kél clölj:ir<) összeütközése l'Sl•tén a superior regulál'is, a 
prl'l'ektusnak köteles adni l'ls6bbségcl. Azonban a Propaganda 
úlj:ín J'(.•)JclH'zhcl a SzPnlszt'khcz. 

Ik mivl'l nitwst•n jog külP)(.'zellség nélkül, aucliatur l'l 
allcr·a pars. a prcl'ektus külch•zeltsége. Err61 az E. T. K. 299-
:J ll kánonjai rendelkeznek. Els{) kötelességük a helybl•nlakás. 
Ez azonhan n(.'m jel(.•nli, hogy úllaml<)an a központban kell 
tartózkodniok. Hosszabb id6n• esak síirg6s és súlyos okból és 
akkor is C'sak a Szenlszék l'ng(.•dél~·évl'l távozhatnak - A Pre
t'l·ktúrát látogatniuk kell szl•mélyl'S(.'n, vagy akadályoztatás ese
lén szahadon választolt szl·mély állal. Vizit:ijuknak ki kell ter
j(.·dni a hit és l't·küks miml(.'ll ll'!'Ü)(.'LÍ'l'l', SZl'lllségl·k kiszolgál-
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tatása, a kereszlények élete stb.-re. Hivataluk átvételekor tar
toznak helyelles prefektust kinevezni, akinek csak a prefektus 
akadályozlalása esclén van joga kormányozni a Prefektúrát. 
- Eminens feladaluk megalakítani a legalább három tagból 
álló missziós-tan~'icsot, amely a fontosabb ügyeket intézi együtte
sen. Ezeket évenként legalább egyszer tanácskozásra össze kell 
hívnia, hogy a misszió további fejlödése érdekében ezeknek 
tanácsai alapján rendelkezhessen. N agy gonddal kell a benn
szülött papság nevelését elömozdítania, mert ez a titka a nagy 
eredményeknek - l\lint nlinden ordináriusnak, úgy nekik is 
kötelességük a szentmisét legalább a 306. k~'inonban felsorolt 
napokon a népért felajánlani. - Évenként a keresztellek szá
máról jelentést kell tennie Rómának. Ezenkívül öt évenkint 
tartozik a missziók eredményeiről, nehézségeiről beszámolni 
írásban a Szentszéknél, amint ezt a Propaganda 1922-ben el
rendelte. A prefektusnak azonban nem kell az öt évenként 
megejtendő vizitáció liminum kötclezetlségénck eleget tenni. 

Ezek volnának nagy vonásokban az apostoli prefektusnak, 
tehát a mi kedves paokingi missziónk prefektusának jogai és 
kötelezettségei. Nem állítom, hogy ezzel a rövid összefoglalássat 
kimerítettem leljesen ezt a témát, mert hiszen a jogi dolgoknál 
a véglelekig lehet a divíziókal és distincliókat vezetni. De nem 
is volt ez célom, hanem egyedül az vezetett, hogy necsak annyit 
tudjunk missziónkról, hogy önálló, hanem legalább vázlatosan 
lássuk, hogy miben is áll ez az önállóság. 

Kilenc évvel ezelőtt P. Böle Kornél ezekkel a szavakkal 
búcsúzotl az első kis missziós csapattól: « ~'lenjetek hát, !áradoz
zatok, teremjelek gyümölcsöket, illatozzék munkálok, imátok, 
apostolkodáslok!x· És ma már örömmel mondhaljuk, hogy sok
sok fáradság nélkülözés, szC'nVC'dés ellenére, mégis csak meg
termcll a zsenge vesszü. Illatozik missziós testvéreink mun
kája, imája, apostolkodása, melynek beszédcs bizonyítéka 1938. 
febr. 10. Fr. S::erén O. F . .ll. 
FELHASZNALT IHOIJ:\L0:\1: 

Codex Jul"is Canonid. Frihm·gi Ikisgoviat•. 1!120. 
Si pos: Enehiddion Jurio Canonici. Pécs. l!J:Ui. 
Aposlolieum. IX. l !I:J8. Fehnwl"ius. 
Isten DalosaL VII. 1H:J8. Aprilis. 

A szentágostoni etika alapelvei. 

l. Az élet és az emht•r súrlódásából szikrúzik ki a t'ilot.úfia. 
Az animal ralional<• magár·a t.'szmél az éld sodrában keres 

és kulal, feleletel vún·a magának az éiPltwk és a való~úgnak 
alapvclö kérdéseire. A filozól'ia els{isorban m•m a d>öl~st.•ség 
S?;<'t·eteiP , -- ahog~·an a laikus t.•ml><•r alkot l'ogalmal magának 
roln .. Ht•rodolos a szt'mlélődii érdekliídés jelölésén~ hasznúlja a 
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filozófia szóval egy töröl sarjadt igét s a filozófiának, mint tudo
n~ányl!ak, a szemlélődő érdeklődés inkább sajátja, mint az irra
cwnáhs szeretet. (V. ö. Nagy: A filozófia története.) 

A. ~ö leselet első gyökereit a tapasztalás talajába bocsátja, 
innen mdul ki, s ezeknek a lapasztalati tényeknek legvégső 
összefüggéseit törekszik megvilágítani. Az alapvető bölcseleti 
tudománynak, a metafizikának, a dolog mint ilyen a tárgya. 
A dolgot önmagában vizsgáló, határozmányait kutató és a 
határozmányokból az igazságot leszűrő metafizikának a ma
gaslatán áll az Ens a se, az Isten. Erre a metafizikai alapra 
való helyezkedés segít az etikának, vagy a filozófia morálisnak 
a kifejtéséhez, mely a cselekvő szellemi emberre irányul, és 
tévedhetellen biztonsággal mutatja ki, hogy az erkölcsi élet 
telőpontja Isten követése, szeretetc. 

Az elikában kulminál a teljes filozófia, mert ez nemcsak 
tudás, hanem életbölcseség is. S az eddig szemlélődő érdeklő
désnek nevezett <éfilozófia» ezen a ponton változik a «bölcseség 
szeretclévé ·; mert az életbölcseség tárgya Isten, akit föltétlen 
akarunk. S ha akarjuk, akkor akaralunkat co ipso a tárgy 
birtokába bocsátjuk; önmagunkat neki átadjuk: szereljük Ez a 
szcretet azonban két személy birtokviszonya és a kölcsönös 
birtoklásból fakadó szeretet a <<bonum diffusivum sui» axioma 
alapján kiárad a hölcscletre is, melyet nem önmagában, ha
nem Istenért szeretek.l) 

2. Hogy Szenl Agoston etikájának értéke a maga teljességé
ben bontakozzék ki eWltünk, rá kell mutatnunk a legújabb kor 
bölcseleti vadhajtásának, a pszichologizmusnak a larthatallan
súgára. · 

A modcrn filozófia az etikai értékről erősen felületesen 
nyilatkozik, mikor tagadja, hogy van ontológiai alapja s arra 
törekszik, hogy az etikát logikai alapon a pszichológia virá-

. nyaira visszavezesse. A pszichologizmus azonban önmagának 
vet hurkot, mikor megfosztja az etikát az ontológiai alaptól, 
mert olt van a bökkenö, hogy egy oly valami, mely lényege 
szcrint nincs, mikép vczelhelö vissza a pszichológiára s még
hozzii azokkal a logikai clvckkel, nwlyek csak létezőre vonat
kozhalnak! Elikai érlékröl egyáltalán beszélni sem lehet, sem 
érvényflkrül, SC'lll megval<lsílásukr61, s mégkC'vésbbé megisme
r{sükri)J, ha nem léteznek. lg,\· lökéleles az érlhcteth.'nség, hogy 
a nem létez() elikai értékek mégis elismerést, érvényesülést kö
vetelnek a lél(•züknél, sM azok boldogulásának, fcjl6désének 
feltételcit hordják magukban. . 

.\ valósiig az, hogy az etikai érték ontológiai s pszichológiai 
tcnnészPtű C'g~·szcrre, mely csak a valóságban és attól elválaszt
hatatlanul található meg .2) fgy pl. az (•rények fogalmai egyszerre 

1 l V. ö. Noszlopi L.: .\ szcretct. Etikai tanulmány. Bp. 1932. 59.' o. 
~) :'\oszlopi: id. m. U. l. 
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jl'l<.'Htenek elikai érték<.'i és pszichikai tulajdonságot: pl. az 
irgalmasság. A pszichikai Jél és az elikai érték egysége a benső
séges t•lika t•UHellélelc, nwly Szenl Agoston crkölcsbölcselelébcn 
jelenik nu•g s ezen az alapon fejlödik a skolasztikus erk~lcsböl
cselet is. Noszlopi László Szcnl Agostonról írl tanulmányában3 ) 

állapítja ezt meg s a ... Szercteb c. elikai tanulmányában4 ) mcs
Ieri kézzel, filozófiai mélységgel körnmalazza a bt•nsöségcs 
etikát A bensőség értelme szcrint érték és lélek fogalmi t~gység. 
Ehből kifolyólag a cst'lekYö személy létéhen nwgtalálhntó a 
cst·lckvés értéke is s ez az erkölesi esdekvés a személy leg
mélyebb t<.•rmészetét alkotja, mely t'llen csak tumtaga pusztí
tásával véthPl. ::\Iimlen erkölcsi csl'lekYésben az t•gész t'gyén 
van benne s az erkölcsösen cselt.•kvö szuhjt'ldív szt•mpontjából 
az az elikai érték, mely, mint követelmény jt'lcnik meg és örök, 
feltétlen azonosítást követel. 

3. ::\linden elikai rendszer élcl és szt•méh· ideálból szürödött 
le é'i szűrödik Ic. I~lel és szt•mély idt•álhól szÍíriidlt•k le az újkori 
bölcselel elikai ehnéletei is, melyck a maguk szánalmas egy
oldalúságukban, erőszakos csonkaságukban tükrözik a modern 
ember lelkivilágúl. mondjuk például eg~· ~ielzsclw-féle erkölcsi 
lakáj élelszemlélelét, kiiwk az elika fröhliche \Viss<.•nschafb, 
vi<h1m tudomány. Sz<.•nl Agoston etikája is az étel és szt•mély 
ideál leszün•mlése: ,.:\"ágyam nwgismerni az Islt•nl és a l<'lkt.•l. 
Semmit mást·! Senunit! ... Ismerjem mt•g magamat, ismerjelek 
meg téged J•) 

Agoston elikájához tehát adva van a kéL ösadollság (Pau
l<'r), a kél kiinduló pont, mely<'k lény<'gt•s<'n kiilönhözill'k t•gy
múslól: a= inclividualis, .~=emé/yes lelki11ilág a maga mélységl'i
vel és a felcllünk álló ön)k, vállozhalallan .lbs=olúlum, Aki 
van . .\ kél kiinduló pont két ösi isme n· li tar·talmal ölel ál: az 
önh=merelel és az Isten-ismereteL .\ kél 6sismt•rt•L a legs:w•·osah
han kapesólódik azonban, amennyiben önismt•reliinkbiil kiin
duh·a jutunk el az Isten ismeretére. ~oli foras ire, in tt'ipsum 
redi .6 ) Az Istenhez törtelés az egyén igazság-szomjáb<ll forrá
sozik. Az igazság azonban nem lehel más, minl az Abszolút 
Léll•zü örök és vállozhalallan gondolatvilága.i) Ezt az útat 
könnyt·bbé teszi az is. hogy a lelket vágy n•zt'li: mt•I·L magad-
1li.lk ll'remlellél. nyughatatlan a mi szíviink, mígcs;.tk el nem 
pilwn h<'mll'd .H) 

L Agoston dildja. ml'l~· ma is a kl'reszll-ny dika. az indivi
du:11is, személyes lt•lkivilághúl, az én-p«'llushúl és az .\hszolú
lumból való kél kiindulási ponll~ll t•gyensúlyozza a n•alizrnust 

3 ) Szenl Agoston l'lik:íja .. \lh('lll'Uill. 1!1:H. 
1 1 Xo!>zlopi: .\ sZl'rl'lcL Elikai lanulm~Ín\·. Bp. 1!1:1 l. 
:.) ld. Sehiilznt'·l. 1\alholilms Szl·mle. 1!1:10. :m:1. 1. 
ti) ld. 1\.t.'eskt!snl-1: lliJh~sPit'l liirt«!nl'l. l~p. tn:1:1. tHi. J. 
; ' PuuJpr· .\lws: Szt>nl Agoslon és a moder·n "ondolaL .\lhl'II('Uil1. 1!1:11. 
M Yallom:ísoli. L t. · '"' 
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~s az ideal!zm~tsl. Nem metszi a szárnyát egyiknek sem, nem 
IS rnclszheh, hiszen az Abszolútumból folynak a normák a cse
lekvés számára, melyekhez az individúumn3tk alkalmazkodnia 
kell, mégpedig kifelé: u környezet, a család, a felebarát, a 
nemzel szolgálaláhan megnyilvánul va· és befelé: mint személy
nek az 6sértékhez való remlezésben. ' 

A személyes én-világból s az Abszolíttumból kiinduló ágos
toni elika hármas alupon épül fel: metafizikui, logikai, és 
pszichikai alapon. A három nagy alapnak megfelelő három örök 
érték a létezés, az igazság és a szeretel.9) A hármas alapra he
kodik, mclynek a szolgálatába volt állítva az egész antik filo
zófia: közn·llcn közclriH jl•lölni meg az élet célját és megoldani 
ln·zctl elikai rendszcr-alkotás arról a szellemi hatásról tanusa boldogság problémáját, ami a filozófia voltaképeni célja és 
feladata. Az ágostoni filozófia az elikára vnn redukálva,lO) a 
boldogság-prol>léma megoldását akarja, mely szerint, mivel az 
cmhl•r ll·sth()l és lélckblH áll, a boldogság csak a kettő harmó
nhijából származhaL , Az embernek az az élete, amely az erényt 
és a természeti javakat élvezi, mondható boldognak>>. A bol
dogsághoz kell a lét, mert boldog csak az lehet, aki él. A bol
dog.o,;ág utúni l'ÓfJY a:érl á/fogja a létezés utáni vágyat . • 4. meta
fi:ikai alap ll• hát adva van. 11 ) Boldog azonban csuk az az élő 
lehel, aki bírja azt, amil szcrel.12) Valaminek a szerelele csak 
akkor t'orrásozza a holdogságol, ha kapcsolatban van az igaz
sárma/, ha iya:.13) Szenl Agoston ezzel a megállapításával meg
adja elikai rendszerént•k az iga:tuíyban a logikai alapol és a 
szereleltel meylwli s:címára a ps:ichikai bázist. Létezés, igazság 
és szerell'L a holdogsúg elengedhelellen fcltételei, melyeket Agos
ton ugyancsak az antik filozófia hatására - s itt különösen 
érvényesül a platonikus hatás -, a Legföbb Jóban lát össze
gl·zve. Ezért a három feltétel megvalósítása tévedhetetlen biz
tonsággal vezet cl a legfőbb .J ó hoz. az Istenhez, aki maga mond
ja önmagáról: f~n vagyok az igazság~ az élet, én vagyok a szeretet. 

5. Az első alapt•lv lehál a léle:é . .,. A létben hierarchikus 
tagozódás van, melynek a csúcspontján áll az lsten, majd a 
leJ·l•mlcll lénvek kön•lkeznek, meh·ck válloznndóságuknak meg
t'l'lcWen kisebbednek n tökélell•sséghen. A lélleljesség azonban 
jó~iigleljl•sség is, s így abszolút érték is. .\míg Isten a lt•gma~a
sahb Jénv va(l'vis a lt•!!fííhh és viillozhatallan létezést bírja, • .. r--. C.J 

addig a st•mmihiíl len·mlt.'ll dolgoknak létet adoll, dc nem a 
sajúl ll'gmauasabh lélél, hanem az egyiknek több, a másiknak 
kc,·csebb létet, s így a lényekel létfokozal szcrint rcndczle>>.u) 

u; V. ü. Kiss :\lhin: :\ ch·itatc Dd magyarázala. Bp. Hl30. 81. l. 
tu) V. ü. Kiss .\.: id. 111. H7. l. 
11) Lippay L.: Küzdclmckhcn az igazsúg felé. 112. l. 
12) ~oszlopi: A SZCI'Clcl. 5M. l. 
13) Vall. X. 2:1. 
u) Dc Ci v. Dei. 12. 2. Id. Koszlopinúl. Atheneum. 
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<,Jsl.enben nem más a létezés, nem más az élet ... , hanem benne 
az élet, az értelem, a boldogság, az mind a lét».15) Az ember, a 
teremlett lény nem rendelkezik teljes léttel, ugyanis változé
kony. Létében tehát nem is találhatja meg a Legfőbb Jót. Azon
ban a Legfőbb Jóhoz való eljutást biztosítja számára az, hogy 
ha tökéletlenül is, de mégis létezik és nyughatatlan mindaddig, 
míg el nem éri azt, Akiben délének nem lesz halála és ismerc
tének nem lesz sértödése».I6) 

A «bonum est enim esse formatum», a lét a jóság mérléke 
alapján jut el Agoston a rossz kérdésének ·a megoldására. Ami 
van, azt Isten teremtetle. N em létezilelik szubsztancia, mely 
nem IstenWl származik. Isten azonban a Legfőbb Jó, a Tőle 
teremtelt szubszlanciák ezért csak jók lehelnek. Természele 
szerint rossz szubsztancia nincs. Ez ugyanis lehetetlenség vol
na, mert így a rossznak is valami pozitív lénynek kellene lennit•, 
mely végeredményben Istenre támaszkodik, lélezik lgy azonban 
a rossz nem lenne rossz, hanem jó. Mivcl a rossznak egyedül 
a teremlelt való van alávetve, csak a teremlelt való Jéléből 
határozható meg, mégpedig így: a rossz a szubszlanciában a 
jónak a Jziánya.11) 

6. Szent Agoston szerint azonban nemcsak a létezés, hanem 
az igazság is végső, egyelemcs etikai alapelv. «.4. létezés és az 
iga::ság korrelál-fogalmak, egymásnak feltélelei».Is) Ami logi
kailag képtelenség, az nem is létezhetik Viszont, hogy a logikai 
elvek érvényesülhessenek, szükséges a létezés. A logikai alap
elvek a semmire nem vonalkozhalnak, - nem lévén annak léte. 
A lét és az igazság, mint etikai alapok szétválaszthalallanok. 
l\1ert ha csak az igazs~'igol tesszük meg az etika alapjának, szük
ségkép elikai formalizmusba esünk. A meröbcn létezési alapra 
való helyezkedés a relatívizmushoz vezet. Allításunk világos, 
mert Isten nemcsak az ös lét, hanem az ös igazság is. Az örök 
isteni igazság bizonyos világlerv, világrend és hozzá kell alkal
mazkodnunk, hogy a létezést szo1gálhassuk.19) Itt szélválasztás 
lehetetlen. 

Az igazság nem függ a mi tetszésünklöl, vagy nemtetszé
sünktőL Időkfeletti az és mindenki számára érvényes: lex aeter
na. ·Lex aeterna est ratio n•l voluntas Dei ordinem naluraicm 
conservari iubcns, pcrlurhar·i velans».20) Istenben élnek az ab
szolút örök normák, mclyt•klu.·z az cmlll'ri akaralnak alkal
mazkodnia kelJ. «Ehhez kelJ idomulnia országok és korszakok 

15) De Civ. Dei. 7•, 6. 
1&) De. Civ. Dei. 11, 28. 
17) V. ö. Lippay id. m. 
18) Noszlopi: Atheneum. 
19) V. ö. Noszlopi: A szeretet. 132. l. 
20) ld. Donátnál: Ethica gcncl'alis. 52. • 
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életének is, hogy megfeleljen a nemzetek és történelmi idők 
igényeinek>: .21) 

A lex aeterna másodlagosan megvan a létező dolgok ob
jektív rendjében és megvan a lelkiismeretben. Ez a lex naturae, 
a természet törvénye. 22) Agoston szerint ugyanis belső intés 
csörgedez felénk az igazság forrásaiból, mely kényszerit ben
nfmket, hogy Istenre gondoljunk, űt keressük és szüntelen 
óhajlsuk.2S) A lélek teljes kielégítése, boldog élete abban áll, ha 
megismeri az igazságot. «A boldogság ugyanis öröm - írja 
'Vallomásaiban - mely az igazságból fakad; azaz öröm Teben
ned, U ram, ki igazság vagy, világosságom és orcám üdvös
sége, én Istenem».2·1) 

A természeti törvény azonban egymaga nem tud felemelni 
arra az erkölcsi magaslatra, melyre hivatva van az ember. 
En vagyok az igazság, mondja Krisztus. «Ennek az Igazságnak a 
léle az Atyától van - filozófál a Szent. S amint az Atyától 
van a Fiú, úgy az Atya sincs a Fiú nélkül és csak általa is
mertetik el az igazság. Ezért boldog az, aki az Atyához jut az 
igazság, a Fiú által».25) Ebben leli a magyarázatát az, hogy 
Szent Agoston a szentségeket különösen az Eucharisztiát az 
alany szempontjából tekinti, azaz nem az abszolút tartalmat, 
hanem a hatást domborítja ki, mint Kühár Flóris megjegyzi.26) 

A természeli törvényen kívül a lex aeterna lecsapódása van 
az emberi törvényben is, mely a természeti törvényt van hivatva 
ahílámaszlani. Az igazságtól eltávolodni a legnagyobb erkölcsi 
defektus. .4 . .: embe/' ugyan tel'mészeténél fogva szeretni akarja 
az igazságot, de úgy_. hogy azt akarja az igazságnak, amihez ra
gm;zkodik. lgy lesz az igazság a gyülölet magzatja s az emberek 
amiatt gyülölik az Igazságot, amihez, mint igazsághoz ragasz
kodnak.2i) Sokat vesződnek más dolgokkal, s alig-alig gon
dolnak az Igazságra. Pedig dgazán boldog csak az, aki ellen
kező nehézségek nélkül örülhet az Igazságnak, minden igazság 
fund am cn tumának ».28) 

7. Agoston előtt nemcsak nem volt ismeretlen az emberi 
lélek, hanem mélyrcható pszichológiai elemzésekét is végzett. A 
Vallomások tizedik könyvét jóformán az emlékezet-pszicholó
giája alkotja, s Schütz profcsszor megállapítása szerint a De 
Trinilatc c. miivében is nagy előszeretettel bogozza a pszicholó
giai kérdéseket. s megveli a skolasztikus «anima magis est ubi 
amat, quam ubi animal) axiúmának az alapjál azzal a kijclcn-

21) Vall. III. 7. 
22) Noszlopi: Alhencum. 
23) Vall. V. 1. 
U) Vall. x. 22. 
2r.) Li p pay: id. m. 79. l. 
26 ) Pannonhalmi Szemlc. l!l30. 3. sz. 
27) Vall. X. 23. 
28) u. o. 
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lésével, hogy az elme benne van ugyan önmagában, de benne 
van abban is, amil szen•l, dn iis, quae cum amore cogilal».29 ) 

~livel szcrelelünk folytán azonosulunk, az a meggyl>zödésünk, 
hogy örökre fenntartás nélkül kell azt lennünk. A szcrch•ll 
dolgot ugyanis önmagáért akarjuk. 

E=en az alapon le . .;;= a=llín az ágo . .;;toni elika harmadik 
alapja, mint ps=ichikai elem, a s:erelel. Boldogságunk abban 
áll, hogy bírjuk azt, amil szercliink.30) 

A szerelel fogalmát ig<'ll <'gyelemesen fogja fel. <·A szen•
lel, mely tárgyát bírni lön•kszik, vágy; a szerell'l, ml'ly birtokol 
és gyönyörködik, öröm; az <·llenlélekWI nH'neküW szerelcl, fé
lelem; a m<•glörlént hajl érz6, . .;;=onwrú.wíg>l.31 ) <d.mando imus» 
foglalja össze röviden. Altalános törvény: --létün kel szerl'ljük ··, 
· tudásunkal (is) szcretjük:). ''ÉP elmével siránkozni mindenki 
jobban szercl, mint örült állapolban vigadni· .32 ) Szcr<.'l<.'lünk 
tárgyait azonban sorrendbe kdl szcdnünk. Inkább kt'll ragasz
kodnunk a szellemihcz, minl az érzékihez, inkább lslt•nlu.·z, 
mint a vihighoz. Az erény a szen•lel lu•lyes rendj<'. Yirlus est 
ordo amoris. 33) Szereleire gerjedek valaki iránt, akirill hallot
tam, hogy az igazságért állhalalosan szl·nvedell . . . :\li kor töb
bt•l vagyok vele, nyilatkozataiból megludom, hogy szcrell•lembc 
beleszólt a tévedés; cselleg a lest kívánsága, a pénz, vagy diesü
ség sugalmazta. Erre szerelclt•m sérWdve visszahúzódik .... 
kh·éve. ha mosl már azért szerclcm, hogy olyan legyl·n, ami
lyennek megszer<'llem, és aminek mosl 11<'111 lalálom. I~s amint 
magas hegy,·idéken mcgt•sik, hogy fönt ver(;[ényt•s ég ragyog, 
lent pedig köd, felh6 gomolyog, arra az cmiH.'r-fdhüre is az 
örök igazság derűs t• g éből nézek le és üt a szl·rint ítélem meg. 3-&) 

lme. ill van a s=entcígo . .;;toni etikai értékelt~s alapja. Ez az 
örökkéntlósúg szemszögc, a spt~cies aeternilati.o;. .-l cupiditast, 
a világi bűnös szerelelet akarallal a caritas, az lslt•n-sz<'r<.'t<'l 
nézőpontjából morális értékké lenni. Igy a jóakarat érlék<'l 
rejt magában, még sikt•rlelt•nség <'Sl•lén is, míg a külsüségt•s 
legalitás még .nagyon is mcssze botorkál az erkölcsiség ulún. 

8. Rámutaltunk arra a hármas etikai elvre, mctven Szt•nl 
Agoston elikájál t'elépílellc. Dolgozalunk elt•jén bt•nsŐségt•s eti
kának mondluk az ágostonos ctikúl, melyben az erkölt'si cst•
lekvés a személy ~cnnészl'lél allwlja, s mt'l~· sn•rint az e1·köksi 
cst'lekn!sben az egész eg~·én bt•nm· van. Szl'nl .\goslon nwg
oldása a nu•lafizikai. logikai és pszieholúgiai alapm való hc
ly<•zk<•déssel úll'ogja az egész embert. .igoslon etikájárúl s=Mni 

~9 l Sch ü lz: SZ(' ll l Agoston 1\arakll'I"Ológiai jclenlíisl-ge. A llll'lll'Uill. l n: H. 
ao~ Noszlopi: Szcr·ctct. 58. l. 
s1) ld. Xoszlopinál. Athcncum. 
32) Dc Ci\'. Dei. ll. 2i. 
3a) ld. Kecskésnél: Bülcsl'lct liwtérwt. ti:J. l. 
31 ; Schütz: id. m. 
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annyi_, mint a kere.ulény vallás-erkölcsi tanításról, mely szintén 
az egész embert öleli át. 

De mikor Szent Agoston etikáját vizsgáljuk, nem szabad 
elfelednünk, hogy a nagy Egyházatya akkor rakta le mcster
miívének alapjait, mikor már lekonyult a büszke római sas 
szárnya, hogy örökre kettészakadjon az Imperium Romanum 
kolosszusa; mikor Kelet gőgösen már a tékozló fiú gondolataival 
foglalkozott; mikor Nyugaton barbár vandálok fegyvere villo
gott. Ha ezt megfontoljuk, akkor ismét a szentpáli szót véljük 
hallani: cHa tízezer lanílúlok van is Krisztusban, de nincs sok 
aty~ilok ... az evangélium últal én nemzetlelek tileket».35) 

Jaszberény. Fr. Julián O. F. ~V. 

SZÓNOKI ANYAGTÁR. 
Háromnapos diák lelkigyakorlat. 

(Beszédvázlatok Szent István «<NTELME!» alapján.) 
l. Szent István életet - jellemes életet sürget ! 

cA le és a le alallvalóid 
éleiének erkölcseit felékesítsed !• 

(Elöljáró beszéd.) 

I. Az Oszövetség szenl pátriárkái, Abrahám, Izsák, Jákob 
hnláluk közcledlé,·el éll'llílal mulaltak gyermekeiknek, mint az 
éldlapaszlalatlól terhes megöregedett Tóbiás: <,Hallgasd meg 
fiam ajkamúak ígéilés vésd üket mélyen a szívedbe~» (Tób. ·i, 2.) 

lgy mulaloll élelúlal t•gy évezt·e~ldel Kr. e. szerelett fiának 
és trónja örökösének Dávid, az Oszöh·elség szent királya: 
<'Légy erős, légy fér ri~ Tarlsd meg, amivel az úrnak, Istenednek 
tartozol!.- (IlL Kir. 2, 2-:-J.) 

lgy mulaloll életútat t•gy évezreddel Kr. u. Pannónia föld
jén trónja örökilsének az fjszövetség első szent királya is, Szent 
lsln1n: · Én sem vagyok n-st, szerelmctes fiam, míg emez élet 
kisér, néked tanulságokat, parancsokal és intésnek tanácsait 

a:;) I. Co t·. -l, l .:J. 

IHOI>.\L0:\1: \"ass .Júzsd: Szt•nl .\goslon \"allnm:ísai. Bp. l!)! i.: Balogh 
. .Júzst•l': Szl'nl Agoslon a lcvt'·lirú. Bp. l!l2li.; Kiss .\l hin: Szcnl .\goslon Dt.• 
Civilall' l>t•i <'. míhútck méllal:'tsa. Bp. l!l:m.: I.ippay L:iszló: Küzdelmek
ht•n az igazs:íg l'elt'•. Bp. 1!1:10.: ~oszlopi L:íszlú: Szl'rclcl. Bp. tn:i2.: ~osz
lopi L.: Szt•nl ..\gos l un clik:íja. .\Lill'ncum l !131.; Schütz .\.: Szent Agoslon 
kantkh·rolúgiai jt•ll'nliíst'·gl' .. \lhl'lll'lllll l!I:H.; Schütz ,\.: Szent Agoslon. 
Kallt. Szem ll•. l!l:lll. Papini: .Szl'lll .\go.slon. Bp. t!I:H.; Bahu!·a L:.= Szcnt 
Agoslon t'•ll'll'. Bp.: Ki'lh:ír l·.: Szl'lll .\goslon Lana a szcnlscgckml. Pan . 
. \zl•mlc. l!l:m.; Pau ll'!" A.: Sze nl .\gos! on t'•s a modcm gondola l. .\lhl•m·um 
l! l: H.; A Pannon halmi Szl'mlt• 1!1:10. :t sz:íma. \"igilia 1935.; Katholikus 
Szcmlc 1!132. 
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adni, melyekkel a te és a te alattvalóid életének erkölcseit 
felékesítsed! >> (E. b.) 

Vizsgáljuk meg, ki volt és mit kíván Intelmeiben az első 
magyar király'! 

II. I(i volt Szent István, az Intelmek lr6ja'J 
A) Magyar volt! Kemény, vitéz, acélos Árpád-vér! Nagy 

had~ezér, aki, mint maga írja Intelmeiben, életének nagyrészét, 
<<majd egész életéb hadakozásban és «különb-különb nemzetek» 
ellen való háborúhan töltötte. (E. b.) 

Ismeritek a történelemből diadalainak hosszú soraiti A 
Koppúnyokat leveri ... Diadalmasan vonul be Bécsbe ... Ke
mény magyar! Nem engedte át a német császár kövelét orszá
gán, ha mindjárt püspök volt is az, mert azt vélte, hogy a 
görög császárral való érintkezése a mi hazánk ellen szól! 

B) Kere.~ztény voll! A legendák «felette kereszlény feje
delemnek». ,, Kriszlus vitézének)>, «<sten emberének» nevezik. 
(NL. VII, VIII, XIII, XIY.) Állandóan érintkezik Rómával -
korona! - a nagy nyugati püspökkel - Odiló clugni apáttal s 
másokkal, ... Rómában és Jeruzsálemben zarándokházat épít
tel ... Kereszténysége ragyog szerelell népe megtérítésében ... 
Egyház és hithűségében. (1-11. f.) 

C) Zseni vol t! Zseni, <<kinek arcán a lángész vonta meg a 
homlok vonalál», aki felismerle a magyarság hivatását és év
ezredekre kicövekelte életútját: védd Nyugatot! Vidd Keletre 
a .r\yugal kereszténységél és kultúráját! 

D) Acéljellem volt! Eszmék, a kereszténység és magyarság 
szent eszméi irányították ... "Véghezviszi, amit ~kar, a nagy, 
szent művet, ha karddal is, vérrel is, ha boldogsága árán is, 
de véghezviszi; egészen». (Sik. S. Szent magyarság.) 

Ru lassuk, mil akar ez a magyar és szent lángész'! 
2. Mit kiuán Szent István Intelmeiben'? 
A) Életet! (.Ne csak lenni, hanem élni!» - ezt kiállja az 

Intelmek mind a tíz fejezete. Életre, igazi életre akarja nevelni 
fiát és annak jövé» alattvalóit, a magyarsúgot. Ezért sürgeti 
gyermekét, hogy a saját és alattvalói életét több, jellemesebb 
€letté <<ékesítse.·>. 

Mi az él~t? Egy fényvillanat kél mérhetetlen sötétség kö
ZPJWtl(• csupún '! A csecst'm6- és gyt•rnll'kkor, a diákévek a 
férfi· l>s aggkor eg~·músulúnja esupún'! X cm! Sokkal löbb~ 'Az 
Istenből kiszakadó s az Istenbe törekv() állandóan tökéletesedő 
folyamat! Ez l az I stenhc torkolló életútat mulalja l'iának és 
1wkünk Szenl István. Erre mutah·a mondja: <<Ha azokal, mi
kel atyai k(•gyl'sségl•mböl nwghag,vok nékt•d, mi is távol le
gyen, megvetcd, nem lész többé Istcnnl'k és embereknek ba
rátja:·. (E. b.) 1 

Nézzélek a vízcsepp útjúl~ A nnp tüzes ösercje kiszakította 
a tengerből: Iwm pihen húl, míg vissza lll'ltl tér a tenger ölébe! 
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Szivárog, útat keres ... ér, csermely, patak, folyó, folyam lesz 
belöle . . . Suttoghat a füzek lombja, csacsoghat a szellő, ka
caghatnak a parti virágok: siet célja felé, a tenger ölébe! 

Ez a vízcsepp, a patak törekvése! A gyarapodás, gazdago-
dás, folyammá-válás! · 

Es mi az élet gyarapodása, gazdagodása, többé-levése? 
Az ember iellembe-érése/ Ezt és ezzel 
B) a iellemes élelel sür~eli Szent István! Azt akarja, hogy 

fiában és a magyarságban kivirágozzék az élel! Az élet kilelje
stdése, kivirágzása a «karakter», a szép egyéniség, a jellem! 
«A szép egyéniség a teremlés koronája, benne kivirágzott az 
élet!» - hirdeti Prohászka. (Diadalmas világnézet.) 

A szép egyéniség, a «karakter» három jegyet visel, mely 
biztosítja életében az állandó szebbűlést, tökéletesedést. A szép 
egyéniség: 

a) Az eszme rabial Az eszme. ez a feszítő erejíí csíra egy 
pillanatig sem hagyja nyugodni boldog áldozatát! űzi! - Ez 
hajtja Szent Istvánt! Ha kell karddal, vérrel, de megvalósítja 
eszméjét! Egészen! - Az eszme hajtja Szent Imrét a veszprémi 
tabernákulum elé: a nagy-fogadalomra ... Az eszme emberei: 
Szent László, IV. Béla, Hunyadi, Dobó, Rákóczi, Széchenyi, 
Deák ... 

b) A lelterő hősei Az eszme űzi, nem alkudozhatik! Nem 
alkuszik Szent István a Koppányokkal, lázadókkal ... Konrá
dokkal ... A kereszlénység és magyarság eszméje lobogott ben
ne! -- Küzd Szenl Imre az eszméért, ha kell böjttel ... vir-
rasztással ... korbáccsal! Mire képesítette az eszme IV. Bélát, 
Hunyadil ... ? 

c) A szere/el ba;nokal Isten felé - emberek felé! Szívé
ben ég a két nagyparancs: Szeresd lstenedet mindenekfölött -
emberlestvéredet pedig, mint magadat! Érzi: «Ha szerelelem 
nincs, semmi scm vagyok~» (l. Kor. 13, 2.) A szeretet adja meg 
az eszme irányát és a tellerő munkakörét! 

III. ~lindnyájan vízcseppek vagyunk ... Induljunk hát a 
jl'llemescdés, a folyammá-levés által az örök Oceánba ... Mag 
vagyunk, élcl<.•r{)löl dúzzadunk ... virágozzunk hál a szép egyé
niség. a jellem pompás fájává ~ 

Szenl István Intelmeiben nemcsak fiának, hanem nekünk 
is m<.•gmulalla a jellembe-érés útját ... Ezt bogozzuk további 
<.•lmélkcdéseinkb<.·n ... 

Kérjük a Szentlelket, az <<érlelem» Lelkét, adja mcgis
mcruünl< lelkünk c néhány napos csendjében a szép egyéniség 
nagysu·ríís~gél, és adjon er{)l, hogy élctünk minden napján 
ulakílsuk, ror·málju k magunkban a k<.•reszlény jellem u cél re~ 
me kél. 
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2. A jellemes élet kerékkötője - a bún. 

«Imádkozzál, hogy Isten Li)Jt•d 
minden bűnöket ell:\voztatni mél
lózlassék, hogy is mindeneklííl 
gvözhclellcn kit·álynak nevezles
sél. (IX. t'.) 

I. Lebbcntsük fel egy pillanatra a Getszemáni k~rt fölölt 
az éj fátylál ... N <.'zzélek Krisztusl a legszebb egyéi.uséget, az· 
isteni <·karaklerb ... Küzd ... szcnved ... undorü<.hk ... ha
lálig szomorú . . . :\liérl '? 

l\fert ránehezedik az alá,·alóság, a bűn árnyéka! A bűn 
az a pokoli szikla, amelyen megtörik a kriszlusi acélosság, a 
kereszlén v önérze l és az isl<.•n-t'iúi öntudat acélremeke: a ka
rakter! A~ bűn képezi azt a fekete hegy-kolosszust, mely meg
akasztja az Occánba lörtC'W patak útját. Ezért óvja Szent 
István «szerelmetesH fiát. a bűntöl: dmádkozzál, hogy Isten 
tőled minden biÍJIÖkC'I ellávozlalni méllózlassék, hogy is min
denektől győzhelellen királynak neveztessél h (IV. f.) Gyüzhe
tellen királynak, vagyis t.•gyenes, j<.'llemes, úri lél<.>knek, ki a 
nC'mességn<.>k s crényt'sségnck júillalüt árasztja szemben a 
bűn útálatávaL 

Három jellemson·aszló haláJúl van, amelyeken mC'gtorpan 
a < győzheletlen király : az önzés, a dicsvcígy és az élvezetvúgy! 

II. 1. A.: önzés. 
Áldozatait miivésziesen mutatja be Sik S.: ·A boldog em

ber inge» c. miszlériumdrámájáhan. Tündérországban mindcn
kinek minden vágya l eljesül ... Dc milycn áron·? ... A gyer
meke boldogságú l hajszoló édt'sanya C"sak 10-20 nyöszörgi). 
vérzü, sikongó gyernl('k t<.•slén áttaposva érheti el azt ... A kol
dusasszonynak holdogságúért, egy tányér lc,·eséi·t, koldustársa 
testén kell átlaposnia . . . Az aggastyánnak egészségéért <'gy 
gyermek meleg vérél kell kiszívnia . . . A szenvl.·délylől űzött 
férfi csak feleségén állaposva juthal szerelméhez ... 

Hány diák szolgúlja hasonlóan bálványozott énjét! 
Az egyik azl szerelné, ha mimlen az övé volna ... Irígy! ... 

,, Bandinak megin l új ruhája nm~)> · Lacinak glasszé-kczlyiíjt• ~ 
- Pisiának elegáns nyakkendöjel - tépelődik folylou ... Szenl 
I siván evangéli um :ín ak programmja: Boldogok a ld kis~egé
n~·<·k~,, - a m:ísik zsarnok~ :\Iindenkil szolgúj~ínak vél ... 
kün·lelödzií ... .:\ l'sl'lédnek rénw: Szl'lleinl'k, túrsainak k<.•
resztje~ Ezeknek szól Szent Istvún Intelnw: <Légy irgalmas ... 
Légy ,~ürelm~s ... Lt-gy mt-rlt-kleles ... Légy szelíd- ... :J (X.t'.) 

I· Iam' :\ (' lépd ú l Boldogorszúg küszöbél músolwn útta
posva~ ~em holdogsúg ez~ Sík S. koldusasszonYúnak lcn•sc só
talan ... .\z anyúl fülrt'1gja dé<IPlg<.'lell gyPniwk<• ... :\z ag
gastyán és szerelmes l'érl'i vt>gt.•-nint's holdo~rsútta vége-nincs 
csön.örré válik~ Beigazolúdik Eülvüs szava: .\z Önzőnek nincs 
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vigaszlalása a földön!» Az önző min<lenkivel idegen ... szere
tt:l!en . . . közönyös . . . Neki nincs barátja, legföljebb eimbo
raJa ... 

Szent István programmja, a lelkiszegénység programmja 
volt. Onzcllenségébcn a rászorulókal «királyi bökczüséaének ol
va.sallan ajándékaival ... gyakorta látogalla>>. (N. L~ XV. f.) 
Mmdazt, <(amije volt, és amiket még nyerhet, mind Krisztus
nak ajánlja, kinek adományából azokat vette, hogy . . . ke
gyelmesen a mennybéli ország fiai közé fölvenni méltóztassék». 
-- mon<lja róla a legenda. (N. L. XI. f.) 

,1.: ónzellenséu, a lelkiszegénység gylimölct;ei: 1. A test és 
lélek szahads:lga! 2. A szép-cgyéniségbe-szárnyalás művészete! 
~t A zsarnoki önzés meglörése! 

2. it dicsfJségvúgy. 
Sok nagyrahívatoll ifjúnak perzseli le sasszárnyaiti A 

Szl•nlírás mindcnkil óv: Ahol gög vagyon, ott lesz a gyalázat 
is~,) (Péld. 11, 12.) , Bomlás clöll kevélység jár, és bukás elölt 
a lélek fcnnhl-j:lzásal>> (Péld. lG, 18.) ·-Az ember kevély szeme 
majd megaláztatik~:, (Iz. 2, 11.) - hirdette már az Oszövetség 
prúl'l-lúja. 

Igen sok dh1k szereine már nagynak, férfinek látszani, és 
legtöbbször ilyenimr mulalja ki nevelellen kamasz voltát: Az 
cgyil,;: kaeskal'ingósan káromkodik . . . ö felnölt!i> Másik a 
boroskupa höse .... Ex -eket iszik~ ... ,,Férfi!» A harmadik 
nagy dohányos ... Düllcd liilc a szeme ... De nem baj! O 
,: fért'i ~ :: És ki tudja, hogy hány útja van még a férfi-majmolás
nak a sélabottúl kezdve a ;:jazz:: kalapig! 

A dksn1gy egy músik area: törlelés a többiek fölé! Ezt 
nagyon ügyesen titkolja mindenki . . . Futó életképei: A másik 
felel: ,:~o, ez is nyög~')··· <:Ezllepipúlom~> lclkütet ... Ha 
nem sikerül, irígység, d ü h, harag emészti~ Az érvényesülésre 
minden eszközl jónak tart. Csal ... Hazudik ... Magyar dolgo
zalai naplárakból meg ll•xikonokból kerülnek ki! Ha a tanár 
nem értékeli a t'éremunkút: ostoba~ 

Szenl Ish·ún nag~·on jól tudta, hogy ,.az embert kevélysége 
megal:lzza, az alázalosnak pedig megbeesülés jut'. (Péld. 29, 23.) 
l'zérl inti fiút: <,Uralkodj út hl-kcssl-gesen, szelíden, haragnak, 
kcvl>lysl-gnck és gyíílölségnck nélkü IP: mind~glen elmédb.en tart
vún, hog~· mind az cmhl·rcknek egy al!apotju~ v~gyon es. hogy 
semmi rel nem emeL hanemha az alazalossag es semmi meg 
nem a lúz, hanemha a kevl-Iység és a gyíilölség '. (IV. t'.) Ezért 
kívúnja, hogy nyakúl , az is púnoknak és l'öjobllúgy uraknak fö
lébe· ne emelje! 

I l a mPgkísérl a cliesiiségvúgy, légy eröskezíí, mint Kalazanti 
Szcnl .Júzscr. aki kulyahőrböl késziilt nemesi okle\·clét és dip
lon:ájúl szíjjakra hasította és oslort készítell belölük, hogy 
ne szílhassltk dicsv:lg~·út ~ Egy öreg tanút·om szavait ajánlom 
figydmedht~: Ontlwdjál füllünni - iparkodjúl kitűnni~» 
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3. Az élvezetvágy. 
A harmadik halálíat! A lélek, a szép egyéniség halálos el

leusége! «Légy szemérmelcs, hogy a gonosz kívánság vala
meunyi ferlöjét, miképen halálnak ösztökéjét elkerüljed» 
óvja szerelett gyermekét Szent István. Mert tudja, hogy «a bor 
és nők tévúlra viszik a bölcseket, és meghurcolják az okosakat. 
Ki buja nőkkel tart, elzüllik, rothadás és féreg veszi birtokába; 
nagy. elrettentő példa leszen, s elvételik lelke az élők közül» -
mint a Szentírás mondja. (Sir. 19, 2-3.) 

Eljön az idő, - talán már itt is van, - amikor leány, így 
csacsog majd a füledbe: «fJgy szcretlek, kérj, mi kell, ha szabad 
lesz, vagy ha nem, a kedvedért megleszem! » Fiam! Ekkor 
gyúljon ki előlted az eszme tűzcsóvája! Égjen, lobogjon a láng
oszlop az égig világfölényes öntudatodért, isten-fiúi önérzete
dért, magyar hivatásodért! l\fcrt ez a bűn megrokkan lj a jelle
medct, lelkedet, testedet ... lU törik a gerinc ... savós lesz 
a vér ... révedezök és üresek a szemek! - Te magyar ifjú! 
A Hunyadiak, Dugovics Tituszok, Dobók, Bornemissza Ger
gelyek és Zrínyiek utóda - szállj szembe az árral! 

Féllsd tisztaságodall Ne lebbenlsd fel idő elölt a fátylat, 
mellyel Isten az élet titkát ellakartal Féllsd a jellemtelen gú
nyolódóklól . . . Féltsd a színházlól . . . mozitól . . . ponyva
r~génytöl ... Féllsd a «kilombolást» hirdelő hamis clvektöl ... 
cimboráktóL Nehogy neked is a megrokkant költövel, Adyval 
kl'lljen felsóhajtanod: 

«Szépség, jóság, tisztaság, lekacagott szavak, 
Oh bár hallarn volna meg, ha lekacagtalak! » 

Imádkozzál Szent Imrével: «Uram vedel cl lőJem a mcg
kivánást . . . és a gonosz indulatú kívánságot távoztasd el tö
lem>>. (IX. f.) Fogadd meg, fiam, szent esküvel, hogy amilyen 
lisztán kívánod látni mennyasszonyodat az oltár előtt, magad 
is olyan lisztán fogsz odaállni r 

III. Ha a sudárfa törik, ha élet- jellcmsorvasztás, ha lélek
zulumás történik valahol, oka mindig c három - önzés, dics
vágy, élvezelvágy - ~özül valamelyik! 

Fiúk! Ez nem a ti világtoki Ad maiora! Sasnak teremtett 
az Isten, nem porban bicegő verébnek! Kullúrát őstcrmészelünk 
nyers vadságába! 

E halálútak ignorálása a .lélek, a szép <'gyéniség diadala 
~~ ~1ús~ vér ~s . ~myaM fölö~l! E k~··z~lelcm .nt'l!lcsít, jellcmcsíl! 
Knszlusl gyoln a bun a Getszemamban ... Gyötör engem is, 
mert karakter akarok lenni! Inkább halált, mint jcllcmlelensé
get! ~lerl: ,, Nem a halál a legnagyobb erős, 

Meghalni jobb, mint hullamódra élni: 
Lélek törvény: harcol, aki hős 
És alkot, aki férfi!» '(Sík S.: Törvény.) 

(Folylaljuk.) Fr. Gyula O. F . .ll. 



TÁRCA. 
A vezeklcS-öv. 

I. 

A fialal Vanna kisasszony elgondolkozva séláH a kertben. 
A pázsilon ezerszínű virágkelvhck szórlák illalukal szcrteszét 
és madárdall töltötle be a kertet. Illat és dal! Ifjúság milyen 
gyönyörű ajándéka is vagy le a jó Istennek! ' 

Vanna leült a meghitt, rózsákkal telefuttatott árnyékos 
lugasban .. Egy könyvecskét is kihozolt magával, dc tudta, hogy 
ma nem Igen fog olvasni bclölc. Szép kötésű könyvecske volt 
lele jámbor oklatásokkal, és a rajzolt, aprólékos betűdíszck 
türe1mes szcrzclcsi kézre vallottak Ajándékba kapta az egyik 
kúldulólestvérlöl. 

Mintha a szomorúság láthatalJan borongása ülne homlo
kán, pedig arca és tekintete ép az ellenkezöjéről beszélt. Igen, 
nem is tagadhatta, holdog volt. ~agyon boldog! Most is a teg
nap estére gondol, mikor a híres és csodált ügyvéd, Jacomo 
Benedetti, megkérte kezét. Coldinwzzo gróf örömmel ígérte 
oda leányát. Nem is csoda, hiszen Vanna és Benedetti is nagy
szerűen értetlék egymást. :\tég most is kacagnia kellett, ha 
arra a néhány mulalságos jelenetre gondolt. amelyről Benedetti 
tegnap este mcsélt El kell ismt'rni, a mcséléshez nagyszerűen 
értett. A szavak és mondatok csak úgy peregtek szájából és 
kacagása kihallatszott az utcára. 

Benedetti két éve, hogy elvégezte tanulmányait Bolognában, 
a híres diákvárosban, a híres l'g~·etemen, ahol megszerezte a 
jogi doktorátust.. :\J ost pedig gazdag és körülrajongott embere 
szülővároskájának. Nem volt szenlélctü, sőt módfelclt szerette 
a tréfát, dalt és mulatozást. a szép ruhát és elegáns megjelenést. 
Tudta, hogy a városka gyengébb nemének fiatal, dc szépségcs 
képviselői lopva, bizony utánatekintenek 

Hamarosan választott. Választása szerenesésnek is bizo
nyult, mert még az öreg Coldimczzo gróf sem akadékoskodott. 
S Vannál nagyon szcrettc. Egy kifogásolni valót talált ugyan 
rajta, hogy nagyon egyszerűen és szerényen öltözködik, de 
hát majd az is máskép lesz. 

Vanna is erre gondolt. El kell hag_\·nia otthonát, a kertet, 
szüleit, kis öccsét, (iiovannit, szohúcskújál ... Ez kissé nehéz 
lesz! 

Hirtelen egy narancs pottyant az ölébe. Körülnézett. Sen
kit scm látott a kertben. Pedig ez a naran('s itt fekszik az ölében 
és valahonnan jönnic kellett. Felnézell a közt'li fára. A lombok 
közölt egy kacagó édes kis gyernH'karcot l:.ítoll mosolyogni, 
aki nagyszerűen élvezte a sikerült csínyt. 

Mirc Vanna odaért a fához, (~i<H'anni már lent is termett 
a földön, és kacagva öll'llc ál mosolygú nüvérét ... 

Az ég, a mélységesen kék olasz ég makulúllan tisztasággal 
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ragyogolt a kert felclL Valahol maclúrdnl szállt az ég felé és 
a virágillal még kábílóbban úszott a lég lálhatatlan szárnyain ... 

Il. 
Talán soha ilyen szépséges fialal pár nem állt még a nagy 

h.•mJ-tlom, a Calharina szenlélyének oltára elölt, mint mikor 
Jaeomo Bcncdelli örök hűségel esküdölt Vannának, Coldimczzo 
gróf gyönyörű l<.'~íny:lnak. A menyasszony hót'chér selyemru
hája csillogva Ichbent meg, mikor kezét Benedetti jobbjába he
lyt•zlc és a pap slúlájá,·al átkötölte kezüket. 

A templomhan bizony:lr·a senki scm gondolt arra, hogy ez 
a fehér .. eJ·ös kéz, mcl~· most il'jú hilvesérwk gy<.•nge kacsóját 
tartj:1 álkulcsolnl. néhány év mulva a feszületre fogja keskeny 
ujjait fektetni. hogy örök hűs~get esküdjön Istennek. Nem, a 
h·mplomban nem sejti senki, hog~· néhány év mulva sötét bör
tönben fog feküdni. kiálkoz,·a az Eg~·házhól, bilincsektől vé
resre mart csuklókkaL Hisz Bcnedelti mosl az oltár eWll áll, 
ezüsttől és aranytól roskadozó templomban. olthon pedig ze
nészek várnak. éteL ital és dal, a bor patakokban fog folyni 
és egész Todi népe oll tárwolhal majd hatalmas kertjében. 

Boldogság-csónakon indniL az il'jú pár az élet titkos ve
szélyt•kel sejttelő tengerén•. Yanna azonban, miclöll elhagyták 
volna a lcmplomol, halkan Kriszlushoz fohászkodott. hogy 
szúlljon he velük egyült ö is a csónakba. és óvja boldogságnkat 
a vihartól. Lelkial~·ja. a todii Kisehh Testvérek egyik<.'. olt 
vár·la az ajlónál lclkig~·ernwkét és megáldotta. Vanna oda akart 
sidni. dc az ekkorra már <.'llünl a tönwglwn. Bem•dPili azon
han nem nag~·on örüll c jclelwhwk. ::\Hnek is akadnak mindíg 
útjába ezl'li a koldus ninesldPnPl<, akik nem tudnak mást, 
esak kéregetni és imádkozni. ::\litllha abból meg lehetne élni! 
De azonnal el is felt•jl<.'lte. 

Ami fényl és pompúl <'sak össze tudott hordani a Coldi
nu·zzo és Berwdelli-csalúd. az mind ott ragyogolt a lakodalmas 
l<.Tm~klwn .. \ hölg~·t•k s<.'lyt•mruh:lja úgy susogotl, minlha halk 
szel!o fuvalma lengene úl a l<.'rm<.'k<.'n. a l'érfiak búrsonyruhújún 
pcchg megzü1·r·pniPk a l:lneok és az Ü\'Ükün a Wrök. :\ zené
szek fclúlllalc ::\legkPzdüdüLL a mulals:lg és a hinc ... 

Éjl'él ulún hazavitlék a kis (~im·annil. Ez hangosan sír·t, és 
IH'm. _aJ.wrla megérteni. hog~· \'anna elindult a holdogsúg esó
n a kJ a n. 

:\lúsl'elé ... 
III. 

Egész Todi l<ízas izgalomhan úszott. Tühhhelcs dllkészület 
ulún ".égre <..~lér·kt•zdl :1 .lovagi júlékok id<.'jt•. Egész \'ag~·onokal 
lcll('k It• l ('g.\'1 k Yag,v ntastk )0\·agra .. \jú lékokra ki.i<.'lüll Lér t•liítl 
halalma~ t•meh·én.vl t-píiPllek. (~t·rerHiúk l't·kfullPk PH\'m<Íson és 
a ddllkülelek t-s vaskampúk alig hír·t:ík cl a súh·o~· terhet.' ~li 
lt'IIIH'. ha esak egyik is szélpalianna '! Lehddlenségl A terhelés 
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sem lesz túl nagy, hisz csupán a nemesek feleségei fognak azon. 
elhelyezkedni. 

Benedetti megelégedetten társalog néhány barátjával az 
emelvénnyel ellentétes oldalon. Arccal az emelvény felé néz, 
hisz csak az imént kísérte fel oda fiatal feleségét. 

« Mi az J a como - ingerkedik vele Alfred o Colonna - talán 
máris féltékeny ~agy feleségedre, mert folyton szemmel tartod?» 

«Dehogy - szólt közbe Giuseppe - csak nem tud meg
lenni nélküle!» 

BenedeUinek jó kedve volt. Felnevetett: 
«Hej fiúk, nem is gondoljátok, mennyi az ember gondja, 

ha felesége van. Annyit oktatni, egyezkedni ... » 
«Ejha, - kiált közbe Colonna - hát nem igen hiszem, 

hogy Vannál ki kellene oktatni, milyen ruhát vegyen fel, mert 
ehhez aztán nagyszerűen ért. Most is ő hordja a legkápráza
tosabb ruháb. 

Benedetti erre nem felelt. N em akarta elárulni, hogy fele
sége csak az ö unszolására cicomázta ki magát ennyire. Arra· 
is gondoll, hátha mindez csak asszonyi csel, asszonyhiúság, 
hogy annyit kéreti magát. Majd jobban megfigyeli ezentúl. 

Nem ábrándozhatolt tovább, mert hirtelen felharsantak a 
kürtök, és egy 20 tagú lovascsapat vágtatott a porondra. 

« Gius<'ppe, ki az első kél lovag?» 
«Ezek lesznek a nap hősei. Az. aki a fehér ménen ül; az 

Hojardo lovag; a fe kele lovon vágtató pedig Monti grófja. 
Nagyszeríí lovag mindketlő! Nehéz küzdelem lesz és izgató 
látvány a hölgyeknek». 

A lovas<'sapal éppen mosl váglatott el előttük. A föld 
szinlc nu•greszkelett a nehéz lovak dobbanó rohanása alatt. 
A hülgyek eliitt félkört alkotva, udvariasan köszöntötték a 
tapsoló asszonyokat. Majd ketté váltak és elhelyezkedtek a tor
nára. 

Harsogott a kürt, a lovak nyugtatankodtak és a két lovag 
l•Hndull egymás felé. Elöszőr Bojardo lovag támadt. Majdnem 
első csapásra kivetelte nyergébiH l\lonti grófját, de ez oly 
üg~·csen és oly villámgyorsan szerezte vissza egyensúlyát, hogy 
zúgó tapsorkán lelt a jutalma. A hölgyek helyükről felugrálva 
fehér kendiicskéjiiket lóbálták, és egymást túlkiabálva lelkesí
tellék a kél lovagot. 

A zajban senki scm vette észre, hogy a főgerenda egyik 
vaskapocsa kicscll ... 

A kél lovag ismét <'gymásra támadt. Sisakjuk és mellvérl
jiik szikrázva verte vissza a nap sug~irkévéit. Monti mellvértjén 
re<'segvc törl ketté Bojardo dárdája. Az apródok másik dár
dáért szaladtak. 

l\fég nagyobb hevességgel csaptak össze. A kis termetű 
:\Ion li erős l ökésc a laU Bojard o megingott nyergében ... Lova 
félreugrott és ... 



. . . . . ekkor halk roppanás hallatszott és utána irtózatos 
recc.~senés. Döbbenetes ásszonysikoltások hasítottak a levegö
be amire a porond szélén és az emelvény alján félelmetes 
féi~fiordítás felelt. A hatalmas emelvény, mintha valamilyen 
láthatatlan hatalmas kéz összeroppantotta volna, összeomlott. 
Véres rongyok, testrészek és virágok éktelenkedtek a véres 
deszkákon, a romok alól pedig szörnyű sikoltások és jajgatá
so), majd velökbehasító halálhörgés és vinnyogás hallats.wtt. 

' A férfiak, mint megvadult tigrisek estek neki a deszka és 
gcrendnrakásnak, és széthányták. Kezük véresre horzsolódott, 
ruhájuk bemocs~olódott, de a kétségbeesés megacélozta izmai
kat, és egy negyedóra mulva irtózatos látvány tárult a szemük 
elé. Széllapított női hullák, vér és iszonyat. A hölgyek negyed
része halott, a többiek mind súlyos sebesültek. 

Benedetti, akinek szemében az őrület lángjai lobogtak, és 
magas homlokán a halál verejtéke csillogott, mikor meglátta 
élettelen ifjú hitvesét, vérrel borítva, mozdulatlanul, először arra 
gondolt, hogy szívébe döfi oldalán lógó törét. Mikor pedig 
észrevette, hogy révedezve felnyitja szemét, karjaira kapta, 
és kissé távolabb vitte. Ott letette a pázsitra, és ahogy ez ilyen
kor szokás, ki akarta bontani felesége ruháját. Ez azonban 
felismerte férjét és gyenge elhaló hangon suttogta: ne, ne! 

Benedetti tanácstalanul nézett körül. Mit tegyen? úristen, 
mi lesz, ha meghal? Megrázta V annát: «Vanna, Vanna, az Is
tenért, szólj!!! » 

Néma csend. A mozdulatlan Vanna nem felelt. A férfi 
kétségbeesetlen meredt rá. A jajgatás és a férfiak rekedt kiál
tásai szétszórt madarakként lebegtek az izgatottságtól remegő 
levegőben. 

Ekkor már a család és az ismerősök is ott álltak Benedetti 
melletl. Felemelték az élettelen fiatalasszonyt és hazavitték. És 
otthon hiába élesztgették, keltegették, az élet nem akart többé 
visszatérni a hídni készülö testbe ... 

V anna, J a como Benedetti bájos hitvese, nincs többé! . . . 
IV. 

Giovanni csodálkozott. Miért ol van üres a ház? Hol van 
Vanna'? l\Hért nem siet eléje? .. 

Azt se érti, hogy legnap miért sírt annyira mamája. Hi
szen nem bántolla senki. És miért nem cngt•dlék tegnap n6vé
réhez '? Papája az l mondla, hogy meghall. .Mi az ho,ry meg-
halni'! És Vanna miért halt volna meg? ' 0 

Ma pedig elszökölt otthonról. És mosl mindjárl megkérdezi 
Vannálól, ,hog~ mért. mondja mindenki azt, hogy Vanna meg
h~lt : .. Négy~ve~ kis ~~:erek~s~é~el _nem tudta felfogni, hogy 
mlt Jelent kllepm az elok korcboi es becsukni azt a kaput\ 
amely a soha vissza-nem-lérés országába vezet. 

Félve nyitolla ki az ajtót. A esodálkozás meglepett kiáltása 
hagyta el ajkát. Milyen gyönyörű! ~lagas aranyos gyertyatartó-
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kon sok-sok gyertya fénye szórja sápadt világosságát a fekete 
bársonnyal bevont falakra és egy csillogó fekete emelvényen, 
melyet ragyogó aranysujtások díszítenek, alszik Vanna. Hó
fehér ruhában, haja kéloldalt rámázza sápadt arcát. 

Giovanni halkan közelebb lépett. Meg akarta lepni Van
nál. Majd ráijeszt. Még közelebb lépett. Hirtelen felkiáltott: 
«Vanna!» S kacagott! És Vanna meg sem mozdult. A kis 
fiúnak ajkára fagyott a kacagás. Körülnézett. Megfogta a kö
zelben levő széket, odaállította szorosan az emelvény mellé, 
és felmászott rá. Megsímogatta Vanna arcát. Nem nyitja ki 
szemét. l\fiért olyan hideg az arca? Erre megrázta: «Vanna, 
Vanna ,ébredj már, én vagyok itt!» Giovanni. Növérkém, mért 
nem ébredsz fel hát?» 

Félni kezdett. Tágranyilt gyermekszeme ijedten rebbent 
tova a szobában. l\f aj d még egy pillanatot vetett a halottra és 
lassan lecsúszott a székről. Megkeresi Jacomot! O biztosan fel 
tudja ébreszteni! 

Már olt állt a küszöbön. Még egyszer hátrafordult. «Vanna, 
Vanna!)• és sírva ment át a másik szobába. 

Először nem látott a homályban semmit. Hiába kiáltotta 
egész hangosan: «J a como! J a como b~ Szavát elnyelte a csend, és 
válasz nem érkezett sehonnan. Végre felfedezte Jacomot, aki 
ott ült az asztal mellelt. Odaszaladt hozzá és várta, hogy szokása 
szerint, karjaira kapja. Megszólítja: «Jacomo, hát miért nem 
ébreszled fel V annát, mondd ?» Jacomo nem felel. A kis fiú 
megzavarodik. Hát Jacomo is alszik? Megrázza. S Jacomo fel
nyitja szemét. A kis fiú megragadja kezét. Ekkor valami éles 
tű szúrt a tenyerébe. Hangosan felsírt. Erre Jacomo is fel
eszmél. Tétovázva néz a síró gyermekre. Észreveszi annak 
vérzi\ kezét. Az asztalra ejti, amit kezében tart. Világosságot 
gyújt. Magához öleli a síró Giovannit, és bekötözi véres kezét. 

. Giovanni csodálkozva tekint a férfi arcára. Fekete ha.ia 
megszürkült, arca színtelen, szeme beesett és fénytelen, és 
könnyek ülnek szempilláinak peremén. 

ccJacomo, miért nem ébreszted fel Vannát?)' 
A férfi nem felel. Ránéz az ártatlan kis gyermek arcára (ó, 

milyen hasonló Vanna arcához!), és halkan, rekedt hangon így 
szól: 

cGim·anni. kis fiam, mosl nagyon fáradt vagyok. l\lajd 
holnap eljösz, 'és akkor felkeltjük Jó?» 

És maga kísérte ki az örvendező gyermeket, aki folyton azt 
hajlogatta, hogy holnap biztosan eljön ... 

v. 
J a como visszalért a szobába, eloltotta a fényt és kezébe 

vette az asztalra ejtett tárgyal. Vezeklő-öv! Felesége vére van 
rajta. Derekán találla a selyemruha alatt. Akit ö kényes, nagy
itri dámának ismert ... 
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Egy egé.sz világ omlott össze a lelkében. lsten ujja le
nyúlt a fell egekből, és megérintette sz ívét. J acomo ott virrasz
tott összeomlott életének roncsai felelt. új világ képe villant 
fel lelkében. És ez a felvillanás olyan hatalmas volt, hogy 
vakító fényével elhomályosított mindent. 

J a como mezlelen lélekkel didergett. Kiégell körülötle min
den, dc valami megmaradt. 

Isten! 
A lelki felvillanás az önismeret reflektorfényével egy im

bolygó alakot világított meg, aki a kevélység, hiúság, önbiza
lom sziklapárkányain a világi hiábavalóságok nótáját dalolta, 
és nem vette észre a hibainál tátongó feneketlen szakadékoL 

Rászakadt a lelki elsötétülés döbbenetes éjtszakája és u 
helyes önismeret ébredő világosságostorai véresre korbácsolták 
vergődő lelkét. Csak egyellen fény világítoll ebben a homály
ban, a tisztuló Istcn-eszme és egy öv, amelyre rászáradt a vér. 
Fele~égének vére ... Aki őérte vezekelt ... 

Külsőleg még J u como Benedetti volt, az ügyes ügyvéd, a 
világfi, de belül, a lélek legalsó tárnáiban már felgyulladt az 
égi tűz, amely ettől kezdve fcllarlózhatallanul égetni fogja, és 
J a como el fog indulni egy tíz évig tartó hosszú útra, amely a 
gúny. a mcgvetés, a lenézés és utálat kö,·civel van kirakva, és 
ezen az úton lelke meg fog tisztulni a lemondások, a nélkülö
zések és megahízások izzó lángjaiban, és útja tíz éves bolyon
gás után egy ferences zárda kapuja elölt fog végelérni, hogy 
ott folytassa vergődő életsorsának lovábi.Ji kíizdelnwit. 

1\Iikor a hajnal égő lángcsókokat dobált Umbriára és 
fénnyel és napsugárral lclíteUc meg még azt a szobút is, ahol 
Vanna, Coldimczzo gróf leánya feküdt, .J a como lelérdcll a 
koporsó előtt, levetette ingét és miut~ín megcsókolta a vezeklő
övet, derekára kapcsolta ... 

Majd arcraborul t a feszülel eliitt . 

Ferences Vil6girodalmunlc. 

1.) Könyvek szemléje. 

Fr. Gilbert O. F . .ll. 

P. 1"'.iUS/[[l.:S C/1/:'UU/h'U O. F . .ll.: !:'in Slrr"iuss/,•in :um Jubilr·ums
k~al!:e. G~llichtc. ~la!son Sant .\nl~1irw. St'·leslal. 1mx. .\lil-( kaplwcll:ík szt'·t 
nehany honapon hclul a ··St•dl•nstrmrnungen., e. n•r·sl•skötell'l, az ilhrszll'i!i 
~zc~zií 1~1:íl'is újahh n•rsgyíijl(.•rnl-nn~·t·l aj:índt-kozoll (.Ille!-( hl'nniinkl•t. A 
JUhricunu koszorú nl-h~ín~· r·ul-(yogt'1 le\"l•h•. Ft'·lt'•vsz:íz:ula, hol-(v a har·átok 
1sml-t. hevon~tlt:~k _EI~s:!s-l.otha,r·ingi:íha. l-s 2;; én-. hol-(y a Szcnt Paszk:H 
franera JH'm·mcra onallo lett. l~r·r·l· az allmlorni'U :ulla ki P. Cht•r·r·it•r \'CrSt•it 
sz~mszer~in1J9: Yt•r·sl'i i_slt•náldotta lehel~!-(. a melcgszívíí pap {•s t'mrl<'isk:ínu~ 
sz1 v 1-(~:or~yor·u nw~nyr la tlwz:ísai. :\ kiill•.ten valamil:wn rnt•l-(newzhclcllcn 
~z~monr-;ag v~un!l n-grg, anwlyt•l C"sak itt-ott tar·kít az c'ir'iim, a tiszta ferences 
orom hall< Jl·h·rllan:ísa. lll is t'dr(·rnJl·nl'l< a J'landriai esalarnczíík \'ércs 
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vízió_i, ~~ a ~etleneles, harc, ami~or a ~öltő t holtnak vélvén, beledobták egy 
grámlvu~ta tolcsé1·be, es olthagytak Az Itt szerzett bele•rséa és sebesülés még 
ma is kiséri munkáiban. 0 0 · 

A kötet előszavát Paul SUntzi egyelemi tanár írta. Adja Isten, hogy 
még sokszor, nagyon sokszor élvezhessüle a francia ferences Lehetségének 
édes gyümölcseiti Fr. Gilbert O. F. M. 

P. CD_N.~IJJINE DÁN/El- S. J.: Fel a .'~fvekkel! Szemelvények tanításai
hól. Osszealhtotla P. Devas S. J. Angol e1·edetiből fordítolla Trugly Józsefné. 
Szalézi mű,·ek. Rákospalota. . 

Orömmel és őszinte elismeréssel kell üdvözölnünk Consirline atyának e 
három kis füzetre terjedő lelki virágcsokrát Az első füzet szebbnél-szebb 
fejez~tc~be_n l~rja el~nk a le}ki ~let !eggyal;:~rlatibb. s egyúl~al le~érdekeseb~ 
kérdescll es fdelelell. A masod1k fuzet mar a mmdcnnap1 lelki élet apro 
nüanszaival ismerlel meg bennünket. A harmadik füzet pedig nagylelkűségre. 
lstennel való közvellen érinlkezésre s a felebaráti szeretet gvakorlására 
neveli mindazokal, akik a kegyelem hívó szavára hallgatnak s az úr veze. 
tésére bízzák magukat. 

Nekünk fe1·enceseknek kélszeres örömmel és hálával kell fogadnunk e 
munkál, merl olvasásakor sok helyen úgy érezzük, hogy Szent Ferenc 
atyánk örökké derűs és vidám szelleme, lsten és emberek iránti gyermeki 
egyszerűsége tükröződik vissza. Fr. Agapit O. F. M . 

..t. Breviárium himnusai. l\fűfordílás. Szalézi művek. Don Bosco-nyomda. 
Hákospalola. 1.-11. rész. 

Szent Agoston valahol azt mondja, hogv a Szeutiélek találta ki a 
zsollárokat, hogy az ember méllóképen dícsérhesse az Istent. Ugyane21 
{tllhat a Hrcviál'ium himnusaira is. A hívő szomjús~igával vesszük tehát 
kezünkbe ezt a míívészi érzékkel fordíloU himnus-gyüjteményt. 

Az első kis könyv kél részből áll. Az első: Hymni de Feria, a hét 
minden napjának himnusait foglalja magában; a második: H>'mni proprii 
de Tempore, az egvházi év egyes szalmszának, ünne~inelc himnusait tar
talmazza. A másodlk kötel szintén két rész1·c tagozodik. Az els() rész a 
Prop1·ium Sanctorum, vat;tyis lit olyan himnusok vannak, melyek csak az 
illelő szenlek ünnepein vegezht.~Lők ;a második rész a Commune Sanctorum 
himnuszai, meh·ek akkor imádkozandók, ha az illelő szenteknek nincsenek 
külön himnusai. lgy pl. van a vértanuknak, a hitvallóknak, a szűzeknek 
közös himnusa. 

Hisszük, hogy ez a nagy odaadással, hittel és sze1·etettel útrabo., 
csátott himnusl"m·díl:ís nemcsak újabb kapavág:ist jelent az Istent dicsérő 
lt•lkekht.•n, hanem mélyszánlás lesz, mely fogékonnyá teszi a himnust éneklő 
sz.ív~ket az isteni kegyelem magvainak, a kriszlusi több életnek befoga-
dasara. · Fr. Kldrusz O. F. M: 
áetilnkböl. 

APRILIS 11. A nagyhét első napja igazán nagy eseménnyel köszöntött 
be hozzánk. Ekkor fogadluk ugyanis nagy örömmel és szereleltel főtiszte
lendő P. Károlyi Bermil kínai missziós főnök atyát, aki missziós r.ropa
ganda :körút jában hozz{mk is elérkezett egy ennivaló kis kínai á1·váva , Stao 
Tomival eg\·ütl. Bernál alvúl mélv Liszlck•Uel és boldog lelkesedéssel vettük 
küt·ül, a 1-.:fs Tomit pedig' rövid "néhúny perc alatt mindnyájan szivünkbe 
zúrluk. --· Este H úrat l,;czdellcl a Kullúl'ltúzhan remll'zetl óriási sikeríí misz
sziós ímnepélwn mi is tevékenv részt vellímk, mcrt Gilbert leslvél·üuk 
l,;edves, a missziók szt!rctelére Lüzclií színdarabját eWadták a Mária Valéria 
Intézel növendékei, azul:in egv éneksz:'unmal leptünk fel, s végül a «Küldj 
Uram papokat:> címíí szavah~kói'Ussal hezál·tuk a nirosunkhan még soha 
ekkora ét·dekl<ídést és siket•l cl nem éi'L ünnepélvl. Hisszük, hogy a misszió 
szenl ügye iránti ét•dcldiídés felkelléséhez némikép mi is hozzájárultunk. 

APHILIS t:J. Buzgón szállt imáds:igunk szcl'elett FiSatyánkért az egek 
Uráh.oz .•,té~·ü!mepe. alkah~t{~hól.. Levélileg _ezúllal i~ kifej~ztük rag~sz~odásun:. 
kal c.; JOiilvansagamkal u·anyahan . .\ :\lmdenhalol pcd1g ar1·a kcrtuk, hogy 
halmozza el Fííaty{mkal mindazokkal a kegychnekkel, melyek édes Provin-
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ciánk kormányzását számára örömtelivé, a Rend számára gyümölcsözővé, 
az Egyház számára pedig dicsöségessé teszik. 

MAJUS (i. Ismét fölfrissültünk a havi lelkigyakorlat üditő csendjében. 
P. Magiszter Rendünk külső értékeire hívta fel figyelmünket és azok meg
becsiUésére adott atyai intelmeket és gyakorlati útmutatásokat. 

MAJUS 18. Az clfjúság• me~érkezése alkalmával nagy örömmel nyilvánf
tottuk osztatlan tetsZésünket es gratulációnkat titkár testvérünknek, Fr. 
Menyhérlnek, akinek •Az Eucharisztia a ferences teológiában» cfmü ha
talmas cikkét a lestvér-provincia ifjúságának lapja mint az általuk kiirt 
pályázalon első díjjal jutalmazott munkát közölte. Sikerében legnagyobb 
együttérzésímk kfsér1. 

MAJUS 21. Végelértek az előadások. Megkönnyebbüll lélekkel kerestük 
fel hát a zsendülő Mátra lankáit, hogy élvezzük az üde erdei levegőt. Kirán
dulásunkon velünk jött P. Gatti Kefemen lektor atyánk is és eredeti olasz: 
humorával nagyban emelte jókedvünket 

MAJUS 22. Délután 5 órai kezdellel a Kat. Kullúrház nagytermében szép
számú előkelő közönség jelenlétében tartotta meg a gyöngyösi alsóvárosi 
e~házközség hivatalos eucharisztikus í'mncpélyél, melyen a klerikát is közre
müködött. !tenyhért testvér nagysikerű ünnepi beszédet mondolt, majd 
két többszólamu szenlségi éneket énekeltünk, s befejezésül Wilhelm PeuJer 
S. J.: cMarlyres Christi• c. liturgikus miszlériumjátékát adtuk elő Gilbert 
testvér fordításában és P. Magiszter közremüködésével. 

Fr. Guid6 O. F. i'tl.. 

2 ) Folyóiratole szeml,je. 

A: ACTA ORDINIS FRATRUM MINORU.U-ban Rmus. P. Leonardus M. 
Bello, generális atyánk Szűz Mdria egyetemes kegyelemközvelftésér6l érteke:ik 
a ferences marioló({ia alapelvei szerint. Miulán rámutalolt a ferenceseknek 
a mariológia iránti különös szerelelére, a hagyományoktól buzdítva s a 
Medialio első megünneplésének alkalmát me~ragadva h~írom részben fejti 
ki a ll. Szent Szüz kegyelemközvelitő szcrepet. !\linden egyes részben arra 
a kérdésre kapunk klasszikus feleletet, hogy miért illeti meg Szüz Máriát a 
kegyt~lemkönelílés magas tiszte 'l Mindenekelőlt azért, me rt ö föllélel nélkül 
Isten anyjául kiválasztatott és előre elrendellcletl, s igy mint az összes te
remtmények elsőszülött leánya, s Krisztussal együtt, neki ugyan alárendelve, 
de vele egy és ugyanazon isteni döntvény alapján egy lényezőnek számilva, 
mint az Egyház misztikus testének másodiagos feje az összes kegyelmek 
köz,·etitésének feladatát kapta osztályrészül. Szüz Máriának ez a fölléllen 
előre-rendelése Duns Scotus tanítása, s a ferences tudósok minden időben 
tanitották Azonkivül megerősiti a Szentfrás is. - Másodszor azért minden 
kegyelem közvetilője a Szent Szüz, mert Kriszlus érdemeibiil kifolyólag, 
mint társmegválló minden egyes, az Egyház miszlikus leslére háramló 
kegyelmet kiérdemelt. Társmegvállói mííködése megk(.•zdiirlüll azzal, hogy 
beit-egyeze.lt a megvállásba, s t'olylalódoll azzal, hogy a liercszl oltárán fel
áldozta F1át s a maga szenvedésél az emberiség megváll:ís{tér·t. - Végül 
kegyt>lcmköz\'elflőnek nevezzük M~\riát, merl az égben minden egyes kegye
lemért ténylegesen közbenjár. Ezt a kegyelemosztást Szcnl Bernardin óta 
mindcn ferences fró hirdette. Teológiailag pedig nem férhet kétség hozzá 
ha megl'onloljuk a Szent Szüz istenanyai cs Kriszlus országáhan betöltött 
méllóságát. 
. A kegy~le.mk?z~e~Hés tan~_na~ ez az új ~állftása és teljesen a ferences 
1skola szermh klfeJlese ad Joltetlen tudomanyos értéket gener·ális atyánk 
!anulmányánalc, mellyel az első mediációs ünnep megülését minden bizonnyal 
1gen sok lélekben bensőségesebbé és áldásosaubá tette. 
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~rdekes és értékes cikket olvashatunk n WISSENSCHAFT UND WEIS
HEIT áprilisi számában: Die elhischen und .'lozialen ldeen des katalanischen 
Fra11ziskaners Eiximenic eim alatt. A cikk írója, a jeles Jean Henri Probst 
megismerteti velünk ebben a tanulmányban a xn·. szdzad legnagyobb 
államtudomdnyi, politikai és szociol6giai lr6jdnak e.'lzméit, aki jelesül 
éppen franciskánus voll, névszerint pedig: Fra France.'lch Eiximenic. Ez az 
elfelejtett tudós korát jóval megelőzve a királyság alapelveit elsőnek kodi
fikálta és hozta tudományos megvilágításha. Kor- es honfitársai pl. a 
királyválasztás hivei voltak, ő azonban rámutatva az ebből származó 
.pártoskodás veszedelmére, az örökösödés elvét hirdette. Az uralkodás mód
Jára vonatkozólag azt vallotta, ho~y a királv nem egyedül tartozik kormá
nyozni az országot. Legyenek nek1 tanácsadói a városok részéről, s azon
kivül legyenek szaktanácsosai a SJ?eciális kérdésekben. Ezek a tanácsosok 
- modern polilikai nyelven: képviselők - együtlesen törvényhozói joggal 
rendelkeznek, éppen ezért tudósunk igen súlyos követelményekkel lép fel 
velük szemben. l\findenekelőtt megköveteli tőlük az erényes életet, s a mo
dern nacionalizmust jóval megelőzően hangoztatja, hogy ilyen tanácsosok 
kizárólag az illető népfaj köréből valók lehetnek. SzocioJógiai irásaiban 
erősen védte a tulajdon- és szabadságjogot; kidomborította a közjólét fi
gyelembevételét; nyomalékozta a kereskedelem föllenditését; tanitotta a 
munka tárgyi értékét Figyelemreméllók a közerkölcsiség biztosítását célzó 
javaslatai. ~indezeket a gondolatokat Eiximenic a kor lehetőségeihez és 
Igényeihez szabva fektette fe, hiszen, minl az aragóniai király legbizalmasabb 
tanácsadójának, megadatott neki a politikai és társadalmi élet legKözvetlenebb 
szemmellarlásának lehetősége. . 

Társadalomtudományi müvei mellett vannak még teológiai, filozófiai, 
sőt misztikai munkái is, melyek mind a széleslátókörü, gyaliorlati érzékü 
tudóst árulják el. Emlékét és jelentőségél tehát nem mellőzheti büntelen ül az 
utókor, legkevésbbé a franciskánum. Fr. Menyhért O. F. M. 

Jászberényi lcr6nilca. 

APRILIS 7. Ezen a napon legnagyobb örömmel fogadtuk szerelett Fő
atyánkat, aki megigérte, hogy a scabellumot is meghallgatja! ... 

APRILIS 8-9. Főtisztelendő P. Provinciális az elsőé\·esek psychológiáját, 
a másodévesek bölcselettörténetét és az együttes Egyház-történetet hallgatta 
meg. Ugyancsak ezen a napon megtartott önképzőköri gyűlésünket is meg
tisztelte megjelenésével. A ~yülés befejezéséül az igazi életeszménv, az Alter 
Christus kialakítására fordllotta figyelmünket cTudomány, müvészet, tanu
lás fölölt álljon az igazi ferenei.'s életeszménv. amely nem a tanulásért 
tanul, hanern cad maiora•. lgy lesz i~azi életvalos~iggá az •Exsultavit spirítus 
meus• - mondotta. Az euchariszhkus himnus eléneklése után szerelett 
Főatyánk búcsút vett tőlünk. 

APRILIS 10-16. A tGloriosa Passio áh.'lt'se töltötte meg lelkímket. 
APHILIS 12. Provinciális atyánk névünnt•pt'nek döestéjén Házfőnök

at)·ánk meghaló beszédi)Cn ajánlotta imáinkba sze•·etctt Főatyánkat, akinek 
nevünnepérc szcnt:.í.ldoz:ísunkal és szcntmisénkct is fölaj:ínlollul,;. 

APHJI.lS t:i. Az ünnepélyes szeulmisén kélszólamú karra é1wkellük: 
•Jó Atyánkért esdeklünk ... » Ugyancsak t~zen a misén J~ínos testvé•· két 
hegedűszáma ( !\lozarl: A ve · vcrum és Arcadell: A vc !\l aria) emelte a nar. 
ün!lepi hangula!át. Déll~·n ebéd ~la~.l _ismét • mcgei.nlékc~t.ünk . I;'ö:-tyán~r~ , 
akmek dlszsürgonyhen kuldte el Hazfonok-atvank mmdnyaJunk JOkivánsagait. 

Ugyancsak czt•n a napon érkezcll hozzánk GyöngyösriH Arnold testvér, 
hogy scgítsé~ímkr<' legyen a szerlarhisok alatt. 

APHILIS 15. Gt•neróz testvérünk Szcnt István-pályázata első lett a 
Zászlónk szenlévi pályázatán. Orömmel láttuk még a sok fen•nces nevet, 
akik közölt a testvér-provincia is szert•pelt. EJjenelil 
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ciánk kormányzását számára örömtelivé, a Rend számára gyümölcsözővé, 
az Egyház számára pedig dicsöségessé teszik. 

MAJUS (i. Ismét fölfrissültünk a havi lelkigyakorlat üdftö csendjében. 
P. Magiszter Rendünk külsö értékeire hívta fel figyelmünket és azok meg
becsí'llésére adott atyai intelmeket és gyakorlati útmutatásokat. 

MAJUS 18. Az clfjúság• me~érkezése alkalmával nagy örömmel nyilvání
tottuk osztatlan tetsZésünkel es gratulációnkat titkár testvérünknek, Fr. 
Menyhérlnek akinek «Az Eucharisztia a ferences teológiában• címíi ha
talmas cikkét a testvér-provincia ifjúságának lapja mint az általuk kiírt 
pályázalon elsíi díjjal jutalmazott munkát közölte. Sikerében legnagyobb 
együltérzésünk kisért. 

MAJUS 21. Végetértek az előadások. Megkönnyebbült lélekkel kerestük 
fel hát a zsendülő Mátra lankáit, hogy élvezzük az üde erdei levegőt. Kirán
dulásunkon velünk jött P. Gatti Kelemen lektor atyánk is és eredeli olasz 
humorával nagyban emelte jókedvünket 

MAJUS 22. Délután 5 órai kezdettel a Kat. Kullúrház nagytermében szép
számú előkel() közönség jelenlétében tartotta meg a gyöngyösi alsóvárosi 
eg~h~z~özség hivatalos euc~arisztiku~ ü~~eJ!élyét,, melye!l a klerikát is köz~
míikodott. Xtenyhért testver nagystkcru unnep1 beszcdet mondoll, maJd 
két többszólamu szenlségi éneket énekeltünk, s befejezésül Wilhelm Peuler 
S. J.: «Marl~res Christi• c. liturgikus miszlériumjátékát adtuk elő Gilbert 
testvér fordttásában és P. Magiszter közremüködésével. 

Fr. Guid6 O. F.lV. 

2 ) Foly6iratolc szemléje. 

A: ACTA ORDINIS FRATRUM MINORU.U-ban Rm11s. P. Leonardus M. 
Bello, generális atyánk Szűz Jldria eguetemes kegyelemközvetltésér(J/ értekezik 
a ferences marioló~ia alapelvei szerint. Miután rámutaloU a ferenceseknek 
a mariológia iránti különös szerelelére, a hagyományoktól buzdítva s a 
Medialio első megünneplésének alkalmát me~ragadva három részben fejti 
ki a B. Szent Szüz kegyelemközvelitö szerepet. ~linden egyes részben arra 
a kérdésre kapunk klasszikus feleletet, hogy miért illeti me~ Szüz Máriát a 
kegyt~lemközvelílés magas tiszte 1 Mindenekelőlt azért, me rt o föllélel nélkül 
Isten anyjául kiválasztatott és előre elrendcllelctt, s így mint az összes te
remtmények elsőszülött leánya, s Krisztussal együll, neki ugyan alárendelve, 
de vele egy és ugyanazon isteni döntvény alapjún egy lényczíinck számitva, 
mint az Egyház miszlikus testének másodiagos feje az összes kegyelmek 
közvelitésének feladatát kapta osztályrészül. Szüz Máriának ez a föllétlen 
előre-rendelése Duns Scotus tanítása, s a ferences tudósok minden időben 
tanították. Azonkivül megerősíti a Szeolirás is. - Másodszor azért minden 
kegyelem közvelitője a Szent Szüz, mert Krisztus érdemeiből kifolyólag, 
mint lársmegv~íltó minden egyes, az Egyház miszlikus testérc háramfó 
kegyelmet kiérdemelt. Társmegvállói müködése megkt•ztliirlüll azzal, hogy 
beltoegyezelt a megváltásba, s t'olvlalódoll azzal, hogy a kereszt oltárán fel
áldozta Fiát s a maga szenvcdésél az emberiség megvált:ís:íér·t. - Végül 
kegyt>lemközvelflőnel~ ne\'ezzük Máriát, merl az égben minden egyes kegye
lemért ténylegesen közbenjár. Ezt a kegyclemoszlúsl Szent Bernardin óta 
minden ferences iró hirdette. Teológiaila~ pedig nem férhet kétség hozzá, 
ha megfontoljuk a Szent Szüz istenanya• cs Kdsztus országában betöltött 
méltóságát. 
. A kegy~le.mk?z~e!ilés tan~_na~ ez az új ~állilá~a és leljesen a ferences 
tskola szermh ktfeJlcse ad Joltetlt~n tudomanyos ertéket generális atyánk 
!anulmányánal{, mellyel az első mediációs ünnep megülését minden bizonnyal 
tgen sok lélekben bensöségesebbé és áldásosabbá tette. 
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~rdekes és értékes cikket olvashatunk a W/SSENSCHAFT UND WE/S
HEIT áprilisi számában: Die elhischen und .'lozialen /deen des katalanischen 
Fra11ziska1Jers Eiximenic cím alatt. A cikk frója, a _jeles Jean Henri Probst 
megismerteti velünk ebben a tanulmányban a XH'. század legnagyobb 
államtudo11Uinyi, politikai és szociol6giai tróiának e.Yzméit, aki jelesül 
éppen franciskánus voll, névszerint pedig: Fra France.Ych Eiximenic. Ez az 
elfelejtelt tudós korát jóval megelőzve a királyság alapelveit elsőnek kodi
fikálta és hozta tudományos megvilágitásha. Kor- es honfitársai pl. a 
királyválasztás hivei vollak, ő azonhan rámutatva az ebből származó 
pártoskodás veszedelmére, az örökösödés elvét hirdette. Az uralkodás mód
Jára vonatkozólag azt vallotta, ho~y a királv nem egyedül tartozik kormá
nyozni az országot. Leqyenek nekt tanácsadói a városok részéről, s azon
kivül legyenek szaktanacsosai a S{>eciális kérdésekben. Ezek a tanácsosok 
- modern polilikai nyelven: képvtselök ·- együltesen törvényhozói joggal 
rendelkeznek, éppen ezért tudósunk igen súlyos követelményekkel lép fel 
velük szemben. 1\findenekelőtt megköveleli tőlük az erényes életet, s a mo
dern nacionalizmust jóval megelózően hangoztatja, hogy ilyen tanácsosok 
kizárólag az illető népfaj köréből valók lehetnek. Szociológiai irásaiban 
erősen védte a tulajdon- és szabadságjogot; kidomborította a közjólét fi
gyelembevételét; nyomatékozta a kereskedelem föllendilését; tanflotta a 
munka tárgyi értékét Figyelemreméllók a közerkölcsiség biztosítását célzó 
javaslatai. ~indezeket a gondolatokat Eiximenic a kor lehetőségeihez és 
Igényeihez szabva fektette le, hiszen, mint az aragóniai király legbizalmasabb 
tanácsadójának, megadatott neki a politikai és társadalmi élet legközvetlenebb 
szemmellartásának lehetősége. . 

Társadalomtudományi míivei mellett vannak még teológiai, filozófiai, 
sőt misztikai munkái is, melyek mind a széleslátókörü, gyakorlati 'érzék(i 
tudóst árulják el. Emlékét és jelentőségél tehát nem mellőzheli b Cin telen ül az 
utókor, legkevésbbé a franciskánum. Fr. Menyhért O. F. M. 

Jászberényi lcrónilca. 

APRILIS 7. Ezen a napon legnagvobb örömmel fogadtuk szerelett Fő
atyánkat, aki megigérte, hogy a sca6ellumot is me8hallgatja! ... 

APRILIS 8-9. Főtisztelendő P. Provinciális az elsóévesek psychológiáját, 
a másodévesek bölcselettörténetét és az együttes Egyház-törlénetet hallgatta 
meg. Ugyancsak ezen a napon megtartott önképzőköri gyűlésünket is meg
tisztelte megjelenésével. A gyűlés befejezéséül az igazi életeszmény, az Alter 
Christus kialakítására forditotta figyelmünket «Tudomány, míivészet, tanu
lás fölött álljon az igazi ferences életeszmény, amely nem a tanulásért 
tanul, hanern «ad maiora». lgy lesz i~azi életvalósággá az •Exsultavit spirítus 
meus• - mondotta. Az euchariszhkus himnus eléneklése után szerelett 
Főatyánk búcsút vett tőlünk. 

APRILIS 10-16. A «Gloriosa Passio átélése töltölte meg lelkímket. 
APHILIS 12. Provinciális atyánk névünnepének eiéiestéjén Házfönök

at~·ánk megható beszédi)Cn ajánlotta imáinkba szet·eLelt Föalyánkat, akinek 
nevünnepére szl•nláldoz:ísunkal és szcntmisénkel is föla,iánlolluk. 

APHILIS t:t Az ünnepélves szeulmisén kétszólamú ka1·ra étwkellük: 
«Jó Atyánkért l'sdeklünk ... • ·ugyancsak ezen a misén János ll•stvér két 
hegedűszáma (~l o zar t: A ve vcrum és ArcadeU: A vc Maria) emelte a nar. 
ünnepi hangulatát Délhl•n ebéd alatt ismét megemlékeztünk Föatyánkró , 
akinek diszsürgönyben küldle el Házfönök-alvánk mindnyájunk jókívánságait 

Fgyancsak eztm a napon érkezcll hozzánk GyöngyösríH Arnold testvér, 
hogy segílsé~imkrt• legyen a szerlarlások alatt. 

APRILIS lá. Gt•neróz testvérünk Szent István-pály~\zata első lett a 
Zászlónk szenlé\·i pályázatán. örömmel láttuk még a sok ferences nevet, 
akik közölt a lestvér-provincia is szert•pelt. f;ljenel<l 
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APRILIS 23. P. Béla leklor-atyánk névnapja. Ft. P. Quardián még név
ünnepének előestéjén meghaló szavakban tolmácsolla hálánlc imádságos 
kifejezését. • 

APRILIS 28. Celesztin testvérünk gyönyörű rajzpály~\zatáert · ezüst-
piakeltet kapott a Zászlónktót 
· APRILIS 30. Klcrikálunkal ft. Dr. Kovács Sándor, pápai kamar·ás meg
látogatta és örömmel ismertünk rá, mint a· Kis Szent Teréz-film hevezetö 
szónokára. 

MAJUS 3. Szerelett 1\[agi.szter-at~·ánk névnapján kélszólamú énekléssel 
fejeztük ki iránta való hálás szerelelfmkct. H~ízt'önök-aty~ínk külön kifejezte 
mmdnyájunk közös ragaszkodó szereleléL 

1\iAJUS 9. A gimnázisla testvérek utolsó tanítási napja. 
MAJUS 12. Ezen a napon egész történelmi események zajlottak le. 

A gimnázisla tesh·érek görögből vizsgázlak, kivéve Máté testvért, aki angolból 
vizsgázott Karcagon. Mindegviknt>k igen jól sikerült Generózosz lestvér 
pedia Pestre utazott a tanulmánvi verSenyre. Sok szerenesél kívánunk neki. 

" • Krónikds. 

·oz enetek. 

Róma. Oszintén kiváni"uk, hogy vizsgáitokat a miénkhez hasonló siker 
kisérje. Egyébként a régi a kú áll, tehát reménykedünk és vúrunk. Szerelnénk 
azonban, ha le\·élben közölnétek a témát, nehogy bármiféle keresztezödések 
történjenek. Szép vakációtl Pax 

I:JI;:CS. !<-~.m~s~zusi e$yüttlélünk oly8!1 • rö~id volt és a~ e~mények 
annyrra lekotottek f~gyelmunket, hog~ másrranyu komolyabb ugycmk meg
táq~yalására már nem jutolt idő. Ebbeli mulaszlásunkat tehát rövidesen 
levelileg fogjuk pótolni. Sok szerenesél a vizsgákhoz l Pax! 

DRESLAU. Június 2-án keltezett leveled megkaptok. A többiekről semmit 
sem tudunk. úgylálszik, elcsíplék. Neked is kellemcs vakációt kívánunk. 

ZAGRAB. Kedves Remig testvér! Ne izgulj, a kongresszusi beszámolót 
hamarosan meg fogod kapni, s az pótolni fog mindent. Addig is sokszor 
paxolunk és soK nyári örömöket kivánunk 

SZOMBA THEL Y. A kongresszuson számílottunk magukkal találkozni, 
ami sajnos nem valósulhatott meg. Igy tehát ezúttal hálás köszönelet mon
dunk azért a kilünlelésért, mellyel a gyöngyösi és jászbt_•rényi klel"ikát egy
egy ·dol~ozalát pályadíjra értékelték és lapjukhan megjelentették. Elismeré
sükben erezzük a jóakaralot és éppen ezért nem bízzuli el magunkat, hanem 
lelkesedést és buzdítást merílünk belőle. Sok üdvözlet! 

JASZBERI!NY. A dolgozatokat köszönjük. Legtöbbje azonhan az idő 
rövidsége mialt nem kerülhetelt megbírálásra. -
1938. XII. ·Jahrgang. Nr. 2. 

U N G A R I S C H ES U M B R I E N. 
Quartalschrift der Franziskaner-Theolagen in Gyöngyös, Ungarn. 

Ver Sacrum. . . Studien: Hl. Stephans Gestalt in Beleuchtung des Pelbart 
von Temesvári. Fr. Heinrich. - Der Ill. Stephan als .\postel in der Gzetz
gebung. Fr. Generosus. - Dic Auloril:U des Duns Scotus einsl und ht_•ute. 
Fr. Mclchior. - Juridische Lagc unse•·c•· chincsisclwn-ungadsdlcn Mission. 
Fr. Serenus. - Grundprinzipicu der :\uguslinischen Ethik. --- .:\lalcdc für· 
Predigcr: Drl'iliigiges Scclcnexcnicren für Studcnll~n. (Hedt_•skizzt_•n gemüss 
den Ermahnungen des Hl. Stephans.J Fr. Julius. - Fcuilleton: Der Hussgür
tel. Fr. Gilbert. - Franziskanische Wcllliler·atur. - Aus unserem Leben. 
- Chronik aus J~íszberény. 

- Kézirat gyanánt. -
Kiadásért felel: a gyöngyösi Ferences Teolósia. 

Kapisztrán-Nyomda, Vác. Printed in Hungary. Művezetö: Farkass Károly. 
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