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as oxfordin éa a páriain a halllat6k ezrei Tettek kGPDl. 
Sok iratot hagJott U.tra, aelJ8iet_gaban olT&atak, le
irtak, kiny•tattalt, alaPosan taD.ulJilD7ostak 6a bGTen 
maaaftstak, 1gJ pld.aSatetiait 61 Quodlibet!it. Nagr
lÚD tanit'YúT&i fol,tattü meaterilt munkijit, lti118Jl8-
aen a fennorena, meq caakn811l •1end• asizadbaD felül
mult, aúabaa a tGbbi rendeket,- áaslaja ali, de 
megtették est igen aokanmia rena b6l ia 61 a vil!li 
papa4gb61 la. !Gbb mint 2000 akotiata 1r6t aztm~lhatunk 
8aase. Amfnt ~/Geach.d~ttel.Phil., T.httbiagen11913. 
-387.- l m.gjegJZi a akotiata 1akolir6l,•a thamiata la
kol& aoh&a~. birt 11111 ha80nl~ n&gJ kiterjedésaeli 
aint bataJaa TeraeDJtáraai." Ö il Jdnt nug ia6t 1 a 
ciasteroitaradi Canmuel /meghalt 1182/ asavaitr "Soo-1 
tu iako~a D&gJobb, aint a tUbbi lakolAk eglt~éve. •· :, 
~ akotia kGs8tt DagJOn aot magaa ranga egthAs1 ase-
mélr volt, mint pl. rendi generiliaok,p&aplk8kt_éraet•k, 
ka.rClinál~aok aGt még pápák la ,117 V. Sálp.dor 1 J. v. Iirlu, 
V. Xixtua, ;kik j6r6asben JDÚt elGbb as6ban 61 iriaba.n 
határosottan éa Qiltan Sootua tanlt'•'t adUlt elG éa v6-
delmest6k. Isaket kiSTették a azilora 61 tiasta 6letU t•r
tiak, aldi a asenta6g hirében haltak meg,. éa akiket as lg
ház ss«Dité aT&tott. Caak 't kell eiJaser nézni 6a·áti:r:•
n1 Szienai ss. BerD&rdinl Kap1aztran61 ••• Jinoa, Kar 1 
az. Jaka.b TagJ Chianaa6 b. J.Dgelua mAr t6bb mint SO ki• 
aclAat elért llllDlkAit, 1 m6g aok ú.aétl a caalrhamar riaka
dunk a lltotiata TilAgnésetre.llaPkhla az. Jakab a as. V6r
r61 kal8Jl munktt irt, amelyben a ferences /theologia!/ 
lakola the6riáj,t, Kriaztu~·k • kereastfán kiontott v6-
r6nek elegetteTG erejér61 a hJpoatatita unio-ból Tédel~ 
me*te• .lzt pedig helJtelen teltenni, hogr oly sok DagJ
tekintél7fl pap kilmek igazhi tüs6ge é a igazi egyházi ér
zelme mindenk6ts6g felett van, hat 6vaz!zadon keresztUl 
valahocran t6Tea éa vesaé1Jthori6 tanra minden as6 nélkül 
feleakadtek Tolna. · 

2./ Moatan!ban tényleg azokták mondani, hogy tuther 
az 5 theologia! mUvelta6g6t a skotiata-okkamista szerz~k
b51 meritette éa ezek vezették k6s6bb tévedéaeibe. Már 
nug/287/ utal arra, hoiJ a skotlmnus nem ugyanaz, mint 
as okkamismu. éa lkotua taDitását nem azabad asazekever
ni as egrea akotiatákéval. ! No.minálismua a k8zépkorban 
már jóval 8ootua el5tt ismeretea volt ~· sok k8vet5re ta
lált. A Conoeptualismua tormAjában való tetazet5a teluji
t'aa a XIV. as!sacl kezdetén Scotus egyik tanitvÚlJától, 
Aureoli Pétert~l aztP.mazikÍ de es nem meaterének nyomdo
kin haladt, ellenkezőleg e vetette az UD!versál1&kr61 
szóló tanát a foM~alizmust illet5leg1 61 guDft U• 



zeit t. bel"l• '• telUleteaaágeel v&tolta tanl t.ój't.~ ••· 
'r.mis re•llJ'AUtiJtt ls megtámadta. Okitem ,aem. Sco-tua .· 
t..nl t.ványa ~t ellentelt1 mlnt ·sz éSasJ!ee ol:k•m1 at«lt { ... 
ug~nls e a'kotiaták ~P ~y, mlnt e. tho,taták.•z ok~-~ 
mlzmus ellen t&mad~\c • Wulf •zt tr ja ••l •· XV •. 
azáz•dban •• o'kkamtst'k • le_gtöbb ee;y•t.emen "· t.öbbl 
Rkoleazt1~uaokkal sJemközt állt.k. aket madernek-
nek n01n1nal1a't,knak. _.ezbetn~k, viszont • akot1a
t~•t ás thcnaiatáket ~·11stákruak, akik • r's1 utat. 
v4d·e lme z t.,, k. 

Az illetékes k<Sr5kben nagyon 111 klSitudom~u 
. volt e· Scotus 4R Okkam una kö%t1 16nyeges kUl&nb-
s&g • Ckk•m t• ni t'-''t m~c & lauiben 4e pedig IUt.-btlll, 
~s I34o.-ben Pir1ttban az eeylk fakult.'8,1346.-ban pe 
die; VI. Kelemen t1l·tC't.t.e el.Seaua1 1lyearil~t. • alt.at.i& 
wat-61 np lenet olv•aa1. ~llenkez6lea, .•llli'lor. ·14'7~ 
wn XI.•X.Jcs kir~l;y ee!·ik .irat~n 1al'l4t. -.r;paranoaol 
\a • pár1a1. ~yet.emnolt, b.og~' ,s nor.-:in{lizm\18 ~ • ~,is . .:. 
'toliíkb61 v~glttg lrta~k ki , ea a otSlVbtl megru-eyt.a·, 
hog~ e r6e;1 redliaták :<önyve1 t olv•ssAk, Hjgy ~lbart
Szt.'ra~ás,Ro•l %l'etf , rtllles1 SMdOl' t(s szt. Bomt
ventilra eel~ett ••enevezte Sootust ls.· 
. aa einden T-OYÁb1 n& lk ill, beta:aer j Uk, hogy. 
:Wtber t.~Yedáse1 t. telJes•n vagy l~alábbls neg)'oltb. 
rá:Szben • skoUatA-oldcam1at.~t munkákból merit•tte, 
ug.e fl z t. itell ká~demUn~, Ifiárt lat t. hát. ere.tnak?- l'::o
r!nP.k tudÓsai njjon nem t,t{vadtek-• tanélklll, hogy sl
sukf'dtak volnP 1'1~ eg~út61 vsc!r h~dPt U7.~nte"r. vol
nfl neki? Mtt$ert nem ..-ont!k la épen • skotiRt..~-k hason
l~ \cövetk~%tettCst, h• t.ni t'suka t ee;yh,{z elleneR ror
r&srwak t!it.tlik ? ~ ak~1t1st«l<: ·vajjon nem &p ugy • ,atJ.nt 
.,. thom1a t'káa pedig r11lnd j irt kezdetben tlZ ujl t. lao \t ... 
ellen roglltlt.Ak áll~~t • P. buzgó skot1sta doktor 
subtilis mRl~aráz~Jo Lychetua Ferenc, r$nd1 gener'~ 
lis m&r .l52n.-ben kUzdéStt Luther ell$n, a n&me'-Qrsz'
gl r~n~lsik&nuook meglátozat(sakor. rtasonl6k4pen • 
csrp1 genéJ-i11a·1táptt~lsn I 521.-hen.A r~ lA~ harcos nk 
'tör.ött ott \al,l\Julc: Sohatr,eeJer OÚp,rt • baJor t .. n
clskánuat l mee_hBlt. !52*7/ , eki • .:~kotlstt• 1rMJ 
teljesen elhetáro?.ot.t akolasztlkuAa ~olt. 

, Ha a skLit"iZ'Yl:.l~ Fi protil:lt~nt17.'T!U~ sl~f·.tt..lr~ 
js~s annek alv~~t ~~ t~~itásalt t~~b~-k~vá~~b:, ma-_ 
g(b~n roslelJe, ekkor kozal!a~,e; lennu •z p fölt.ev~,g 
hog: ez • t~vbn tfp ez e:nlit.ett skolas2t1kus 1akoia 
ltltvet~1 4tövet6t k6zött t.l~lt Yolne sok bPr~tot. "!zt 
ezonb•n lehetetlen bablzon~'it..n1, aokk•l inkább aE 
ellenltes~jlt • .Al t.láno .. n eUsMrt tány •z, hogy á p · 
• r~ncteslt'"usok adták • lt!)gtöbb 4s l~lelkes•llb 
aktt1stát, • z Ö tanulmányozására eyUl t össze • fran
ciskánus rebd legjelt-nt~sebb r·3aze. BUs&idn naTaz
hatjUk Scotust 4 Doctor Crd1n1s"-nek. A skot1z~ual 
MP red t a ferencrend kedvon taar». 
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V• J Jon • XVI.- sz'z•d WllCat YIMr«b11n • trs-nc1a 

kánus rendb~l 'lelé •posteták sz'- •ránylaasos•n n~~
gyobb volt-e • tl:Sbb1 szerzetesrehcf'1t ~8 1 t~aul•t,'ok 
hoz kápest, emelyek több&-kev4sbb' v•&Y te~Jeaen • 
thomizmushoz von%~dU.k. !zt kellene ela~aor'btn beb1 
zonylt.9n.1. lH.zonyáro nem hiánl_'oztak lll_l'enek P t"&r&n 
oe~ekn!l sem, de alt.ekintve máa t4nr$Bfnc~l. • rendi. 
reeyalemt~l vel~ elt~z•lrad:!Ís ltCSzeleb'bt v1~te!J.s t(nál. 
ckul ~etm !' r~ndi 11lcOl~oz V!' 16 rega tt1.1cOdÜt fogjnlt 
mer.állep1t&o1. !'!bh~.: Jlirul, lH'-g~' R~ i'jca~aa .randek 
ka.zUl akkol'lb~tn e!1ntk· volt legtöbb ueJ• .. !sárt. nem 
eshetik oly ros:t bi·•H~4nJ1t .. !s ~at!(, he Rök rr~tnc1slcánua 
hitehegyott lett,.,, A11!11Moasn 1amert,, hogy, mily D*Cl 
• zoktl8'1t o azáln.-:-7'111 tU\c~rt e rág i hi t~ et, h~s19sen ifát 
~let Uk 'rán ls ~ •l'kMt f&Z~Íll ts'k. !4a~yobbr6ssst lg y ~\ :· 
vplt ez Skdci.(bon AftS114hrln ~s Iror-szá?.bsn. ·tst:.·--1~ 
ore z'eok egymás k~tt .?eJtfl&ny,zt.ek s zon It tf.lnte\•alrtJ 
ho13y melylkllk a,.Ul~tt• nuna ~otw.. · ·· · ,· 

/Poly t. le~./ 

ft~rnatb~l ~ord1totta 

P'r t 'l' 1 b o r • 
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n•t,rosattabb' lesz • lcUvetke&t.et&aUrsk •nrtPk mes
tolltel4afU•ia- hOSY •t1 oa.,- alrarj.a, de "''8" Q4NI hajt
je • ·roasaat, •• lalg 11et1 ro•belJ• ~ telJ•- a:aoft !•laP
pi 11&.-eket.. melpken •• •s,.dben •• erkolcsiHS llJUSi!J&lk, 
t.l.Y1aaoay't. Iatellbe&, e1!1bert...,.._a 4s ~ci.hea. Akl 
azonb•n • s••••ufcet. •'sre la •JtJ•, aaz tel,.jeaen ••'t
z:uzt• et!eket., hlazen oaelekedet.,vel ne~~~eaak lat~ ba.-.g-
j4t yonj• ug,hl, hanem_ au11o••n Y4t. a-.ca '• l&en aok
~zor m~s autyoubban er.abertAratl ellea • .!fenlt. trell. bc~y 
~ kUl~~ oaelalcedet uJ erkölc·ala~gpl növelJe • bela~nek 
er'k~lca1a'_gft. 

!.,rl:&z~rvak. a./ Az el!!beri c•l•ko4etaek er1t~l
cs1 m11Jena4ge t'Ugg •z erki!lcals~t: zslnórm&rt'k~t~l/,•r
oa more ll tatla/. • törd..ttt.ll 's •, l.elic11sme.rett.~l , re
cult'e mo~~ .. ;:Az er1tlJlc---~~ ~~1nórmt·,.~'k• k~t.r~l• t.net,. 
alanJt '• se-- ,-1. ~zeket tNktan'k ~tWlebbr~l kell v1J•
e;,lnuak t$.~- Unk §rdettCbell. " & s_~J'! __ Zf~~!lórm6rtrák nor-
ma aubject -~· Mra •sr4b, mlnt az at!b•r1 caelekedet.Mk 
1!1Qgeg1ez~" Y. 1r11USabtsnae • jozttn ~azt~ l, ~·~:1iio t: oases,.e
z~s ""· ~ktll&nb6r.&s a· meg't azabe~tcm _,}·:·,.~~t.!:'~'. -Y -i}:PM'tb~l 
szltrr-.azik. ~EOkb61 itt. IDindiSg be• :.':·~t tré.• .··- ;~ál.ia/er-
~ÖltJS1 j6s~ról v. sonosu'sról "'~t1·1 .. ~. -::. ~' t~-~~ t .. -; 
n~t~~"!6r_tJ.~_pedie /noru otject.1v•/ ~·-'~'GF •z ei:1Ler1 ~aele .. 

···<>·:,.,ek • józ•n laát:el való m9f.'tG~·"íP~'::sv v. kLllör.!6öz~~ae 
,.,. ,. ') :-tUl61'l3sebb tekinte• .. n~lldll ~ c:~ele~ emberre n~ z;;. 

-.,, ""'.~. Li~onyoa egetekben leheta'aaa :;.. h_, ner:~ saátlit.tw-
. ··:-lt{l1s/ erkölcsi jór6l, 11laH'u l"U:u-lzr.Sl ez6. 

::1.": szem elfJt.t. t.a,.t". nem helyes '' 1_r::rt:~1at.tÍJ...rutk azon 
e-:-~·· · " hogy mindlg lll ~a .s~1n1.e klzL~~; :agosan sz a-
lwr ... : , .. ~_ér~rt.~k szemsa~~~b~l l tá lik •tt •~ e~erl ese-
lako~·. ,, ·-· ·-sles1 a1ly .. a4gát. Sz~ kel\ venni ez it~ let
n~ l • -;.,ir.-. :"1 ss1né~r1.~ket ls ás Ilkkor ft8i:l lit» Z ol.,.n 
nehé? el\ _, . ..,9Ml1 a klllat1 oaelek9det.nek • bela~+-~:11 m.eck~ 
lBnb~zte+ . .J•.t e:•\c3loa1 J6s'e4t. ngy rosszas"elit. 

'l'evit :d ne111 szab•d fel.ejtanUnk, 'hot;~' a% erkOlcsiaf~g 
norm4j{vr• ~. ~ usryJn;yakkel ~s a lallc.llamertJt_.~l: nem esu
p!n =z •~·~·~:::,:nyes, si~erea a ker• t1 •lh• t.áros&R, hanem az 
ug ,en l ly&!'! ·· .-.:.r~hl' J tliA la a:r.eMbe ke I"'Ul. ~tm1 nem lenne 1•
hetsdcea, n" ~- ~Ula~ cselekedet. nG:·. rAn·:íel~ev.n~~k • bels~-· 
nel•. erk ~l~ c; i,.. 1 ~·<t~ 1 ~gkUVmti ö2tt: i_ . .;· ... •"il :·v.-.~ ~c-~·: it~t.ee:el. . 

h l ~d· " ··-- .. ' h t ..:...,"'~tt 4 P ,. 11." ,~ •·:"ln• ... ':.:: _,_ "'"' "'n,.,.~· .. •, '· .· . .. ". "' _J • • ~· , ~ .• ~ ~ '. . ...... .. • • ... \ !. &~ 

bt~r- 1''11 n.~·,. ····: 4 ·y a ~-l~ .. ·. · ·. "') ~-·~:-·'·\1 .... 

~!\,~~~~:r~:·~tj w;:FC~:~~= :J~;?.:1 ~.s~~~~;;~~~~~~~ ~e~~iA~m& 
böztetet.\, • b_ela~vel n\H'I aunoR eJ•kóleR1s8c 1a YPn. ~s 
pedl.e·~'z~rt:.l. me,.t nam oaupq ~t.b•t6s9n Óhllljt-nl DZ 
1mtldkoziat, az •l•mi?!UUu•tt!\st ••• Istennak t.at.t=ttf. én J 6 
lio log, F'!D9l'J megrelol:' .a j6r.•n 'sznek, tutnem •zoknek 
ténJl~ra~ ~er:tevJ~e 1~, s~~ •t -m~c inkibb; 2. h•sonl~k~
pen ne~ea•k Ak•rn1 • lopást, paráznátkod'-~ Iatenn•k nae 
tetsz~, • j6zan ~aszel all8nkez~ color., hanee •zoknak vér· 
re~Jt&se ls erkötc~l rDRRZlt azUl. ~zen r.~telmi megfon-



l~sb~l vllf.coa, hos:y m1kor • bela~ t:aelekadet kaltt«"lar. ' 
•4greb•1t4•t. DJer, akilor .... k erklloal Jdaalsáoz ••rr:,· 
r••••ats'h•z hoaz' j6-ul emennat •s•cJea4a• ft8J kl1-
l~nbös4ae la a J6un 4afl•l, YaBJla • z erk<Slcs1 norm'•• l 
vasJ nbmelJ. t.Brv,nnpl azellben, röviden a kUla~ cseleket
detnek meglcfllönböztet.ett erköloal J6a'sa "SY roaaus!(-
8•, b4r nem tUBBetle•Ul • bela~ oaelekede\t~l. · 

o. ~~ emberlaisnek kö?.JD8ge~z~d4 .. , hosy a kllls~ eae
lekedetnek sulyoa~bb 6a eream~nyeaebb az er~lcs1s4ge a 
yttgrehajt&anaal !osva, ralnt • bela~~~ •l'~ia • kUls~ 
~sel&kedet sulyoaAbb ~s beszám1thetóbb jÓv~l vagr ro~s
szal van összek~tve, ~int a puszt~ bela~ csel•kedet. 
~~rpedig nem. lehet macengedni azt, hocy 8Z &•bttrls~enek 
ll,en tontos t4rgyu közm88BY~Z~d~se h•m1s vagJ t'ves le
gyen. 'l'en't kell, h08l' a krlls~ cselekedetnek legyen • 
bels~t.~l meskU1önb6ztetett •rköles~ Jós~• VDEJ rosszs-
s's•· 

d. A doloc tt$nyeg&t v1asg,lva ~s • j6z•n 'azt. kdvetve 
~• lgar.siggal ellentcez~nek lát.szlk az, hogy ne ~rdemelJ

•an Iatsn el~tt több jutalmet az, Piti P?.~ bels~, koMol,. 
elhet,roz'R't calekedettel végre 1s hsjtj•, pl. aki 8 ~ 
v~rtllnuságot t·~n:r,·lae ell'lzenve~1, ~tz kell, ho3~· tllbb}S ju
t..lut nJerjen Ist.enn~l az ~ '!dllat"l"& is megvalós1tott 
oaelekedet.,frt, m1nt a z, akinek csupr-n erfs vágya van 
• v6rtanua~ után, de •zt a VJJ16sficban el nem szenvedl. 
l Y4rtanua~ot lllet~leg m4e az ellenvéle~~ny kövel~1 ln 
ellsl!lerik. hogy •ki ·-~~n~'lfe el~zem,eo 1 "1. t' -~· moenyer1 
• v4rtanuk•t 1116t~ d1c~n!t, Mly azoahan nern l~nye

ges jut. l• a vt$rtanua~nak, m1g azok, V. lk b ~ir ha tl~o
zott &a eredmln)'es akar~ttt.al 6hajtjl\k e v·)rtPn:..ts~ot, 
de azt el nem azenvedhat .. 1k, ne~ rognak-e d it;: tlf.',nn:el 
lkeskednl. S.mmlt a.ae von le tltelUnk ·~rványesA~f-~b61 
•zon ellenvet~a, hoey • v~rt.anuB{g kílla~ Cfatlekadet.~~rt 
~!ré jut.a lom nel!l 1-"n;eee~. htmell'l caup~n as"d~kas ,~a......pe
d1g az~rt .. , me!"t az IRtan nem ad Renkinek .1utel:ut, M
c•al vala1'!11 j6caelekedet •zt nen kivf..njn. !:~h·pedla • 
•'rtanuk d1cat4ny~t • kUlalJles ls macnlé~it.,ott csele
kedet szeral met:• !lbb~l kUvet'kezlk, hoe;:· P kUls~ oael•ke~ 
detnek rendel~eznle kell • balRI~61 m9~kalönböztetett 
erk~les1 j~val wey ro~ri'ul. 

8.~ frjntO!"':litet.t .. 0~!'1~1 félt\~ ur~·P.nCSP.Z 1L,P.7.~~f.c.:•.91Pr, •. 
n~k tíln1k r~l BZ ls,hl.iCY Iat..9n~.tl ne vag:ih'! sui:· ():-,fl bh 
biJnt.et.ést •z, Pkl •z {! belsf. gonosz száiid~~Kát val{b•n 
•'rr• la hajtja- leeyen •z ak4r prámaa'e, lopia vaey 
m~s,(f:t.tel la aulyoa meae~rt~se Isten szl~t>z;uan J* rancan ~ · 
t~rY nYének - m1nt •~, ~ki csupán PkPrje, bnr komolyan 
la •~a elhat.4roa,asel a ro~Azat, r'9 •zt. végre ne11 bajt
J•~ S ba vizas«ljuk • l!Y~nt:Pt(k elj~r(st'l(;djá.t, nen hisz
azUk hogy voln. eg:r ls, r;~l..r;i b~r tn~·' .. J~, nor,y a ldllal 
eaelekedet llemaa1 uj erkölesiseeet nel':: •• n bels~ aa~le
kedet erkttlcals~'!•z, ·nságls na ról?-" rutgyobb bfJntetást •rra - nM az&mlt.ve D enelekadat v: ,-·reh•jtli.sa folytl.n 



•1"'11<5 J6v,t.4t.ell na1 • roaa pl·wM.c. J'N tfJ'-t.JIM\e&-&•'· .. ~ ak l ,. a ~ bUB&I P."•'ltcodnl, elllbel't. 81Jll-•• • ._ .. ... 
r6 azMcl.~t't. tAgliS ri~re la haJtja, •ln\ • ...-.,.1ts .. . 
aa&nd,k&n.k Crv4nyt ne• aaereSY'D oeu~ • belao e~t'· 
ro:r:48r6l •.tdotJ• -s't· lr.OilNn •• tlan ,... 'llbat•• l\y 
elj,r4aiD6dot. k8Yetnl nea len• Sges•ls•. ~ • ttll\5~ caele
kedet.nek nea wo~ a be&a-' oael•téed•t erltGleal ross• •'
g,t61 •8kU1Gnböatetet.t.. erkGleal roaaaafP. 

t. Scotus 1*111 .. ~lort• JaJ 4...el • klll1~ Cllele• 
kNet. wk5los1 roaaaaaas4r61 14Yin aa6: 1. pz '9ölca1 J6-
sú nem esftb, •1Dt aaon kövewt.tn,.kMk összes s•. •liik azUka~s ... k • oaele~ J6zan 1\Alet.e azer1ntn .. ,,_ 
hoz a cselekedetbe&; 2. ••••l szemban •• ertOloai rosl
sua~v•t.•lJ ol,.n kDYet.el-'nJnek • biLi,-, •lJMk a 
o"liiil JÓ•n ltAle'- ••rlll& otn.t.lealll •s Ul~• 1• 
al. ll'rl*tla IIÚoic A·ke..~l-'ar'k a.1al ••leb.Ubll 
~a t~úok • lciU.a*' oae~lllldete'lal41, .ftiJl• •'-ok ••llb,psek 
atlho&, hO!:J ••t.•lJ b•J.a8 o .. lelredet. erkiloalles J6 leg~ren 
v. rossz ia qgwnoaak 11úok kel:.e•k • 1d11a-' eaeleDdet 
erkölos1 jóatslhos v. ro••••'e"-••··j,Jb~l -Ofttkeatt, 
nogy nem a&ODo•k • kUla~ oaele'kedetlk 4a • bela« oaele
kedeta.k erk81oal •ll,.aa4sel vagJla • tlla~ eaelekedet 
ad u.,, aeslcUla.bCSatewt.t. ~rt01aa1 j Ot •· ...... , • bels~ 
c .. lekede t.oes. 

· AltAtellinket blaoa,Stja as, mla•rla\ ienet.etlen, 
b~J • oaeletv4aek J6un ea2e, mlnt • oaelekedet~rt tele· 
18a közes. ol,. t. p. renesoljon • kllla~ eae lekedetnek • erc:l 
•z ~ ter~azet..,nek •s nem telel. aml ason~n a belslll cse
l,lcedet.nek mesfelel~ lenet. IsJ • belaf. eaelekedetnek ter ... 
mtazet.,hez tartozik, a6t usa • bela~ cselekede t .. ez, n• 
elbat,rozza •s't ••111•1: er'k~lcal j411"11 v. rosszra, de 
ez Del!l •stelel~ • ldll.a~ caelekedet.nek. Asonban •z lgen, 

nosJ •• alulret. pananoa"'- e bela6 elbatároz'-t ",SNbajtsa, 
S Itt van a dolog l.Cn;rege, t.1. bogy • bela~ cselekedet
nek kUl•"t.& .,.16 megva16alt'• a1~i• van wt.ve az erklSl
o•1 aub,lJokraak ($a •• erkölcatsket rfnyt t.6 · tör"n,.ltne-k 
••lpk aalntAn DeiQ •z(Jnosak at bel~ c•leltedfttet "e.rl~~ 
... bilJok~l. t6rv~n,ekkel. · 

,. kUl.J~ cselekec1tttek "% ~ket vePrl~ sz.-btll,okk•l, 
törv~nyekkel szemban let.'·· .nek l!!&t~.·-·yezfrk v. "~o'kt~l kfllcn .. 
t-özlk, hasonlók6pen a bf- ~ t" --~1,· · ,~.:-+.ek ls. ~bb~l peC.!g · 
vilé.gos, hOSJ lehet • k.. ,-;" L• yc:et.nek ls megltllltsnböz-
wt.ett erkCSloel J 6•"-• v. rcsR~I-fbt.:•. 1118rt h~•u~en aE ~:·ik 
bela~ eaeletedet er;c"ölcsi mi.lyens,íre la klllftnbözik a m!ai ~: 
be-lsf eaelebdet erköle!F.;~- :'llil:yons~eét"l· •zen aemmlt. Re~ . 
v&ltoztat az. h.-. -v~ 1•1(1 :• ::1. vetná ellene, hogy mlnd • kU:!t··_, 
mind • bela~ cael,ks<tete:· :Jgyrnar.on abrfltbél RZ'r"'l' zr-,sak 
Uf::i8UZOll8DI'IIt. V82;;r!1 ~:-~et. Num ~'ltczt.at perUg P~)r•~ 
mert. az. ugyanazon r.:'.r.~~t-~·:··l svh-:~zt-, ugyanazon Pk~l~Pt ··~' 
z~rl,se folyt.hn. l·'" t rej öt~ t 'JG ls t eF> e lekedeteknek &rld5lf~ :-1· 
B~~e 1~ .lehet m~s 4s ~~~. ás t~~yl~~ az 1a. 



4rv,nyes, b8 •lnd • bela~ 6a ktlls~ cselekedetek, mlnd az 
e &ok ·•*'lo'1-'s'l'l•z tartozó követelm&nJel a wl6a'cb•n ls 
l'temek, ""'Sbe ta •nnek. a •• osup&n az ember •BJhn 
l'teanek el.sondolú torm,jiban. 'l'eh4t lehet • kl1la~ csele
kedetnek erkölcala4ee la más • bela~ cselekede t er1tölcs1-
a,r.4t!l, bir alndkett~t J~,anazon akara t vez~rll, mlndket
t~ ug~~bbol.az,rmazlk.~ 

l• K4g egy ut.ola.ó '"et. bozunk föl ~telUnk b1zonylt!-
81ra. na • 'tllle~ cselekedetnek nlnoa a bela!t~l ~~egkUlöm
böstetett erkölcs1s~ge, ~kkor ne~ tplálunk el•gend~ okot 
er,.., bqgy n.iért kell ~ bUn ktlla~ cselekedeteit ls rnee;
g~~nnl ~s ml~rt ne~ el&eend~ csupán a bele~ eltök4lt azán
d4k lt\8ggy6náaa. MárpediS Kr1sztus és ez %~'ház köve tell 
minden esetben • blin kl1lsc5 cselekedetelnek m9BGY~náaát is. 
3bb~l következik, hogy kell • kUls6 cselekedetnek a belsf-
vel nem •zonoa erkölcela,ggel b1rn1a·, •rt cRak • bea~&r.1t
h•t6 tlnyleees bUn.öket vag,ok kötelett ~Uaöke\ vaeyol{ ltöt.4-
~ megs:J6nnl. Oe h• • lttlla" cselekedet n•~ rendellte~ik a% 
em ll tet. t megklllömbaztetett a uj erköloe1&~~/;ez~:tl, •kk or •zt 
n•m t.rtozon meggyónni. !ehát ha • gyónás kötAleretts~e~ 
rönn,ll • kUla~ cselekedetekre vonatkcz~leg ls, akkor kell, 
hogJ • bela~t"l megkUlBmböztetett erkölctt1s~g9 ls legyen. 

Akik az elleakez~ vélemtJnyt tartj,k, kUl~bözt'!' el
lenvet'-seltet boznak rtn·e "' t~telUnkkel, illetve ~M"el~
eUnkkel szemben. !zekre mi ·relelni fogunk keresve •z ie•z
s~.got ~s e~sen. ragaszkodva •hhoz. 

1./~llenvetAs. A z~ rt. s%Uka6r;es • kUle~ eselekeelet
nek " meggy~náa•, mert ál.ta luk • gy6nt• té könnyebban meg-
1tllhet1 a bels~ cselekedetnek e~ss~e~t 9R elkeresP.~e~t~ 
~ ez nem ok, hiszen a gyónásban ner.: azt kerers~ • hUn<Sst 
lllet~log, hogy eredm•~nyes v. eredl!!~nyesebb v. ~tk~r G leg
eredmtin:vesebb sz&ndáklt•l ek• rt e ~r4ználkocin1, e y1lkcl
n1 atb., hanem hogy tAnyleg par,m4lkodott e, gyilkolt .. e 
stb. v. nem. ~ 

1 me okol'-untmli ~t eset leheta6ees: • ./ v•e3 •zt. 
monoja e&.e~lenvat~, b abUnb'n~ eleeet tesz. ha azt 
mondJ•: ered•t$nJ8s8bb v. • legerede~nyesebb sz&td4kkt~~l •
\tartam loPDt atb.ib./ v•sY azt., h<?SY nem. Az ela~ eaetben 
" ml f'ölt~telUnk es • bele'le fnly6 k8vetkettet6sUnk blztos, 
r:er+~ cst~k •zon e3et,ben kötele7hetel!'l • bUnb'-nót tt kU~s~ cse-

• lekedet meuy6ná.sÁ.l'9, hP PZ Uj Ol"kölcs1S·~Cf9l nÖV911 8 bel-
8~ cseleltedet erktSlcs1s~e6t. - " második esetben pedle ez 
ellenve~ teszi t&lkre ellenve~a~t, mert belsi!Nirl, hOll' 
nem ele&end~ •·~g • legh•Urozott.abb alcllratl elhat,roaeti 
mesgy~n!aa ael!'! • bDnöa teljes l'l8C1AmeNa~hez vagyis, hogy 
't4nyleg v~rebajtott.a e • b~öA eaeleltedetet v. nem. 

2.flllenvet4s. Az~rt kell • kUls~ cselekedetetet la 
~~ggJ6nn1, mert.Krisztua Urunk lly ~rtele~ben al•Pltotta 
• bUnbwt. azent.s\~gÁt ~s ily ~rt.elemben tet• ... e azt m1nden 
hl•~~ n'zv• kötelez~v~, •m1t .. a leevtléeosabban b1zonJ1t. 
•& !!Jb4an.k 4vez~d•s haSJOm~nya, szok'R•. · . 

~zen ellenvet~s sem b17onJ1t semmivel Rem többet 



az ell'bb1n~l, rnert. a l-st'ontct1Pbl1 kt$rcYfRre nem ad r•l•le
tA~t, t.l. noey mJ«t.t.. Jtlatrtfi ezt ~r·1sztus 1tl', h1s.Un ncte 
t•tel&%hot.t' fel • let;b31CBGbb t6rvAn,noz6rl1, hOf;.:f Ok 1141• 
kHI noz t~rv~nyt, •z se~ t~telaZbet~ fal r6la, boe' szut
s~~ n~lkUlt terhet ré ezeretett n1ve1re. 

~·1 • tonhan tudunk feleln l '\., f!'l1~ rtre "ls • már !'lon
do t tek e l.llpJfin. TorisztUR Urunk u.1. a h•RoD16k,~pen az 1e!l
ház ttr'~ psrenc.solj•, ncey • hivek cyónJ.f.k r.2ec t~nylegen, 
té~!!ft~ttnetr• 'bUne1ket;tr.1vel pedle r.1ln<' Xrlszt.us Urunk~ mind 
ttt 1{:yn~z r»rane!'olja • kUl9t! cseleleeetetnek • Mt:cl"6nás~t., 
v116gon t} oe y • 7.űl(ban 1 R fom~lls, tlnylecaa b Unt. 14tnak. 

~./~llenvet~n .. Azok,. klk •z ellenkez~ v.$lel!l,nyt t.art.• 
Ják, llf!r.Jak M5g több mft-.; 3llenve+_Aat, de ecyet f(jl t~ tlen 
';"jrvPn:lUnek gondolTUtk. l!l erre !.n ie;yol-:szUiik felelni &s k1-
!!:ut.tn1 tJntUlk eyence ol&al,t, mlvel •z, .. ks la 1s zlt~juk az 
ellenvet.~~ekre vale relel~sek so•"'át. · 

F~les -e~~t kell oeceJonn1 a kUls~ cselekedeteket, 
rnert Pt:ok f..lt.tl rele~arfttunkruak rossz p~ld't •dtunk_ neki 
kárt okoEttmk att. 41' lgv rendkivlll fontos, hogy ca1nden
r~l tuctoraása leesen 9 :y~n'.F~tfnak, Meft kl1lenben a többek 
ldSzött nem •4oo P htJj .ellen l'l8t;felell! orvo•u•"co+ .. •dnl. 

tt~ jól gzarnl4:yt'8 vea~r.lik D doteot, akkor l'"~Jt:SvUnk, 
hec;· bizr·ny olytan t~nyekrf.l v~n a~tí,~•~lyek Remnem eg!"'
te~ec ~rv.jnyUek, senel'l et&csácesek. :~speC! ie "r-6 rt nei'Jc, 
~ert v~ere lehet najtani • bUn \clllst: cseleke"ete1 t •u9l
kU1, nor,y " ti.Slh6z6tt esetek közlll b~rmely1k 1A f&1n,llma, 
pl.:Ak1 eey ptlftzt..a'ebJtn, ocr .. r.~treen~ hf'l~n k~romolJsa az 
1fltent, Bm1t senki 88M h8ll PZ Elr!berek l~özUl, v. Pk1 ft• 
tokbttn kl:Svet. el p!lr,-zruan~.go• .. • m6Rtk f61 Rtab•d beleac;ro
r~<s~vel, v. •·'cl tintert~f.~st ki1Yet el an~lklll, hoe!· arról 
bárki is tudomnat nzerezns • - ~f!rrr.o~t, ~ • f·~lho%ott okC"'.k 
•lpp4nn lt~ljUk l'J8S e dolgoktat, aitl<or ezeket. ne:;. kell mee;
~~ónnl, me rt se ror~az pÁ ldsuad'ftrél v. mecbotr..trlkozt.t.Asról. 
se :!l!ts ellen elkövetett jet; te l•na~rél at tb. nincs ltt az6. 
To"t(bbl( erttn ese~k nem ls oly.n ritkák:-- T~hát neP.J e:ek 
m'•tt. \tell metzy6nn1 • kUla" bUn~s csel.ekedeteqt, tt.nem 
.,~~•rt, urt itt. ~nylegea bUnlSk%'61 van flz6, melyeknek eN. 
~~lesi conoazR'&• n•• azonóa • belsf cs~lekedet erk6lca1 
gonoszsae~vel. l'll tentit • t~tel: A \ctllil~- cselekedet .. d • 
tels'-höz ~n~g~an v~ve 11 blzonJCR erk6lca1 j6a~ot ••· 
rc_f~SZfl~&cot.. a l~n~._c;os jutetor; .,. bUntet~s rendj-~l:'len ·~ 
'.:f!: ~ ~ ~ ~~e 1&1<9~& +~:'-1 s :-/ I";""!lt zé· j u UJ l c:-: v. btln te•,; ~ r.:~ l . ti 4 .. t .. 

Ili. 

Az ellenv41em6ny -iz-velt • tövetnz~lcb•n r~st.lllat.• 
'uk öst~ ze • · 

ol 1./It SzantlrÁRból '" • S-n~ty41cb61. ·"'z Ur .-zt. mond· 
1• J'br•hárnn.tt, mlvel k~s& volt. Izattkot rel,ldoznl, salt 
•zonb~tn •z •ner-l mee;altaadál,.ozott: "Mlvelhoty J&t eaeleked
ted, '" nem~kec;,tOlmezt~ l eazst len•sJ fiadnak •~rett.em, me&
~ldalt~k ••• "'·~~~ .-z Ur Jt$zu!l: ~·n pedie, mondnm nekt..lc, ho&l' 
M1nrt• z, ak l aeR~.,n~·ra n4t ~t mee;k1vlnv'n, mftr t»rún,lto. 



dott. vele aalriben•~ tr k't aMnt1r,s1 ld6zet helyes ~rtel· 
mlnelt kts:rvonalos'-a• szempontj4ból t~lhozzák a SztntatJák 
twaonló t"rte18U 1,.ta1 t, illetve aaokMk egyes részei t: 
Szt..Bern't a at •ondi•: "Az akáre.t mlnt c~~lekv4s 1&\ aaiai
túba, abol ast lclalrJ• a szUka,gesalg"; iAreayezllu azt. 
J'noa Ptd!e: "!sJedUl •.~ aluarat nyer.Ju'--lm•t • jólrt v. 
bUntat6at a rossz4rt";~f·~Jd idtizlk azt...Agostont, ak1 igy 
1r: 6 Aki el.hat',rozt.a, hogy ·más .nejJvel paráználkodik, de 
• zt v'sre nem b.ajtn.tja, Isten el~ t t 'PP olyan bUnöa, m1nt
~· oaelekadettel tAnyles &rv4nlt· azerzat.t volna e az'nd4-
kwk•;~~. egy m~ helyen: "l J6 ecber az ~ jOak•r~~ta miatt 
jókban r6szaaU1, a sonosz emb6r rossubzstll m1att rosszak
ban ~. mág a DJOilOl"WI&g is osztály~ sz& lesz" fr· 

A thomlatile ezen ic á Ztl te}. alapJ. án álli t ják, hogy 
esJ csöpp erkölcsi Jó•~-' v. gcnoszsé&g~l sincs kevesebb 
• kcmoly•n elhat,rozott bensl! cselekedetben azon esetbenp 
b nem Járul öozz' a ktlls~ cselekectet, v•eyis szerlntUk 
• k&t eaelekedet erkölcsls,ke önmag.&ban rive telJesen e
gyenl~. Azonban 61c nem teljes körUltek1nt6ssel veszik. e
zen ld,zetaket /~zik • tttxtust, de nem • kontextust/,mert 
n• leJ venn&k, alckor ue;yanezen Szent•tyák ontnaguknak monda~ 
n&n•k ellent, hisz m&autt meg • kUls~ cselekedat megkUl~n
b(Sztetett erkilesi jóa&ga v. M)Sszas&ga &rtelmdben szol-
Mk • .-. hel,es lrtelmet akkor DJerjWc Qg, ha tontolóra veaz"' 
azUk, · hoe;y •z ·1d~zett. Ml~ken a Szentaty4k csupill nag7 
'lt..l~s&,.\>ll_o._ Nezllnelt az &rdem~l v. bUnrlfl, a jut..
loat~l v. 6Ltet.'s~1 ls 11111!1 beRZ~lnek azokr61 az •zokat 
erectm&nyez~ eae lekedetek ·erkölcsi ~g~~áhc% _viszon:,•itva. 
Röviden ~J .adhatnók az 1Cilut.t hell"8knek &rt.el~e~t: Az az 
ember akinek b8túozott azindéb ven valamely cselekede
tet tlnylee vtfareh8Jt.anl 1 azon esetben po~ig, ha ezt végre 
nern najtja, _ugpnuey megérdemli a:r: örök jut.allgt v. az 6-
r6k kárhozatot, mintha azt • cselakadetet val6bPn meg 1a 
tette volnai term.Sazeusen itt Istennek nagyon tetsziJ v" 
öt 1111gyon mé l,en a'rte dologr61 van az6. De ez.-a tlrteliDe
z~a kor'-ntse• ug,.ntt z, mintha azt IDOnd Juk, bog y ug p na ZC'B 
@~_\4~n U6J8naz~ to~·~- lrdemli a& örök Jut.-lmat v; · · 
•z örök kirhozatot • betii6' oaalekedat, mintha azt ~n,leg 
vig re is n. j t ja. 1'eh4t. •• ellenvflem&ny nem 411, me rt a 
"lellett.e i'ölho:.ott b1zonptAk sam ~lljs meg nely~5t •bbél 
o ezar:pcnt~ólJ n:eJc~·b~l me azt .,!zsgltlj!Ik. 

2 .. / . .:~'-l''l&lt, ~!l~~nt az ee•~::>:-: s;_t.btH:n~,hP.;onl~t-:~p 
qz. ee~h:z fit•k0lcs1U~C 1.R 8 bels~ CF.Glak~detttln 'i~r. t'r.-;yen-
.1~ csup&n o• .. t van megkUl~böztet.ett erktslesit6s, ahol :-:Jilg·. 
k~ll~bl:Sztetett sz•badsáe le van. Márp!iidle a kUlalf eset&lte
d&~nek nincs megkU161Dbl:Szt.et.att aubada~a. Ten4t nines is 
... ,egkUll:Smbl:Sztete t t erk<Slosis~ge. ., 

Arra. md.r föntebb adt4unk ·~rvet /ti,3.arz./.hog1 az 
e~ber1 eaelekedet nem k1t!r6l•goaan merit1 erkl:Sloslaág~t 
t ::.·zebadsigb61. han•m rutG ~ ::· rn~c: e z ar~ölca6k zsin6rm~r·~ 
t~kait(.l ls. Most ca•~ megford1tve a fegyvert, melyst el
lentL,k erDelt.ek, 8Zf.al igyetszUnk maeunut V~denl., 1\.t•Ol 
nincs megkUldmbl:Sz~tett szabadság_, ~+.t ner. lnhe1. :;.-,.r;kU-



lö!!ibozt~te•.t erköl~s1st~t R811'1 .. mondj!k ellenfeleink. 
nArpedlg • V~l·t!'nusllg Unyleges elv1se1Áse, :nint. kllla~ 
c seleke<iet, neru tilt• I'D8gklilömböafretett. azabadskgal. Tentit 
' v~rtanus~nek kUla~ oaelakedetA nem hozr.a l~tre • v~r
t•nu d1ear~ny4nek jutelrcát. liegengedik ezt ellenfeleink? 
ne nem, el.;;kor b'r elm~letllee; ne" togadj'~J Ql • kl1la<5 
cselekedeknek megkl1l~mbBztewtt. erköloalaá&ét, g)'akorl•-
t·llag 11zonban ~gls azt k~ot1k. · - . ~r.ekben 1g.yeke%t.Unk t.4rgyel.n1 a kUls~ csel3k~:iet-
n$~ • bels~t~l megkUlömbdztetett erkölca1s's• k6rUl1 k~r
d~st htlen • skot1sta 1skot. ~vszáudoa bag1omMyaihoz, 
melye% s~erint minden eae!ben, b!lrmlnemU k~rd~s k6rU1 
tt~~r~zott. vltl..bran • r~dolot az J.e;a&s~ keres~se., anr18k 
tlsztlz's~. ~ll.~og~ e magesztea eál elhallgattessen 
m1nch:.ln ~uu~lyeskedlittt ~P minden mút., aml aiaH~~ly lehet
ne • tc!cll elér&se azempontj~t'\1·.- ~ r~c,lt tartv• mlnd~g 
sze~Unk el~tt.. ugy talltlt."\t, hog:; b'r aok vel6sz1nUs~& 
az61 a th~ls~ 1/.jle~ny ne!lett., m'e1a m1nd elrt'll.et11eg, 
mind e:. .. korl.latllsr; a~kkal va16sz1nllbb • a\totlst.a v~l~ ... 
n:~n:,·. M1 ar.on reoi!tnytan teas7.Ulc most le tcllunkat, hogy 
"z 1gazc4e·~rt s-nny1t ktlze~, 'PP ez~.rt ol;J sok_szor f'llrets ... 
mert skotia~P !Rkola talán ne~ la olyan sek~ me~~r1 •zt. 
hogy e k~rd~sben is meenrer1 az erköleeb6loael~k n.e;s
r~az~nel( te~s~~s6t. 
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·-:Pi.; ~meg • z ember. vei r~ l~: ~ szlve, h• • zon gondo la t· 
\i · tel toe;l~tlkoalk, hogy hlábl' tesz velamlt, •mlt.. 
Li' :tpen tp11'v•l •l~~r gondol.at .. baráadákb~t vetni, v•eY 
A a rendszeresi tet.t COndoletlk 8&1goru lt~V$tk&Z&-. 
t"esa4g~v8l Akarj~ "z eltr~ltt g!9P1~ben tartani. l!lokrAteS 
ls a gondolfltoltat 41' elveket. akt~rt.l' meev11'soRit-n1, 
1!18~'t azt gondoltlt, hoey lehetetlen dolog :az, hoey I'Z 
e~ber n~ vPlljP ~a ne k~vesse PZ er~ny s az igP.zsáSct, 
~ a z t rnegt·amerte. De a keserfl btJr"lc pohár, • b1r4k 
elvtelenaege tSa • pl.-cl za1bo~'stélelk~bitot.t etDberet< 
réazv5tlensAge k1J6z•n1 tot. ta L~t, Lhogy mee to#ört~nheti~ 
a vll~bsan f!Z hogy • 1\8116 tts .Ln.t6 •IDbarek nam .hal-
lPnAk la M!O Íátruak, s az er'rlf' 4s 1gr:tza&g um~j~r~l 
•z areot elfed~ f~tll~t, malynek t•lf~dáse egl&Z$rre 
boldogltot.t.P voln,. mtet, 'k~szivvel ,..jt.CJhagy~!k &s m•
redtaK eRalt a pár1kk~tl rtlndeU~e~t" szenzoriumol' at.1nvontt 
l{n. 

Valahot~an ilyen, ~r1sztua1 ~tokkal suJtottak e
zo~{ ti megkeresztelt de •~ egyház kebeliSn kl\•tll l~v~ 
test.vtirtlk ls, akik vslljztk :n:-eukrél. hoe=i ~k • !'"r1sr.tu
s1 eey 1ertz ogyht1z t-eJn1, nohn llt'iror.1s~'í.z rel·í szAkad· 
t.ftk, aki~ azt. ~..artj&k. hoey !.sten Pl-';ár csP~: er,: t.~·ran
nuA ~öl~~t}enUl eleve elrandal rn1ndenk1t tekintet nál
lU.l az egy nl eselekedGtra, noh,. ez n:et~~sr. k11ronlás . 
.$s nem csak e Józen essz~l je~' k1ny1bt.~ozt~tásar.l ls 
ellenkezik. · 

Olyan f~ÍJ•azt.6 .~l :J~~ n ~okr• ts l hi~brv:t l6 mun
kn ezen százazor elcslpelt ~s ~les es~U ~ell.~rn:inok 
SZ!'l4z1 szt. Perenoak, P~zmM1yol~,llts-l 1z1.~ porrá =u

·zott allenvet~aeknek c~toL,talt. 1nM5teln1, d• ha az !3~ 
wni Mef't.ar n&rl 'ta llott.• • tll~lzeuankat r6ka1fulla1~b6~ 
k1ugratn1 t.-llln ner.t lesz hl«b• ·val~ dolog elveiket~~-..;··~ 1 

~ls~ nec!' ftl ta lllnoM a.\-vUk az, hog, •• z Isten 
az ö IeazRncát nem •z emba,·ek ::1Zlv4be tmt8tte. hololt 
:p~~~ ~:r·/(s Mondj~~ v"h11r!ta~1 ~ui diffu:>" g~·•. in cc.z·rH· 
tu~ ve-:;..ris-i.,. Y"ng~;L; a ki·n~lR~Zt.ott. t.t~nu'r: .;~, 1.-!'nl.t.éi, 
ptpi ·~a kormányzói hatalomrnal ell:{t.ot..t ~lf l~»utt.6 ~a 
tört'n•tll•G 1S•zolt. t'raaa~ra blzts ennek me~~rz4s&t, 
htlnem caak egyedlll " • aantirás:r•a; a kávÁpot ... lé o1ko
r1-: g:yen&nt. • lcllHJn revel'Cloltkel 1njekc1~r.ott "láték
r-. KAlvinN t Schmldt,ekre t amely el4e;het ·1 g emberi 8~
no~zaáe tolJ ~ mee~~sulhnt.. A~~· ezt az elvet oly ne
h~& f'enttart.ant, hoe;y ez "" elv törl mee a nJIIk't • 
most nutr ·"tart-'nt~t1 t11df'te1t"-bl doteoz6 prct.a~t.~,1~mua 
D8k. A& Ures sz6az 'R szév1r~ , hOEY ez •z elv alfoged 
b•\6 lesren, at~oz szUks~gea, hocy ez ~ 73 k~n~ 1~34 



tejezet4nek 356648c betflje azt troablt"-.t• • vll..,_k 
!~:Se p1slantaatok :r&.s ln • Klndenbat.6 kea&~l jlSt.tem ki 
4n ecyedlll birom Iat.ea ut&n •• Ia•••'c te1~4t. • IJGaJ 
pedlt ne "'"-lkedjet..k .,.t.llYarlatlo•nalc •• tc• uasot ki 
tejaz~ voltib•n fi mondom nektek, bogJ lather Igaast 
mondott akkor, alko,. a at. vallott.a, hOCJ talndenkl ...s
~rthet. •ns•• ,Kálvin '• basonl6 •IDb•reknek JCSn -'a 
megrendelt lnat...aktor spn4Dt az örök B8loaeaafe. negy 
pediS • ssanll!iban ne k6tellce4jat,e1c, ln ..Sg azt. ls •on
dol!l hogy &n U8l. VBSJOk, •hOCi •z Á lkot6 to114b~l kl
kerÜl tam, r~~jt..m • sa4udok ••stos• •81 bet.Ut. · ae11 v'l
toat.tttotl., 4D annyi vagyok amennyi •oltam a hoe;y c•k 
usyan nekem az •-b-c jel•n lth,Jasemet kltev~ variet1oi 
az Isten 'rtel6&b~l &a akarat~l pett.antttk lel, •rr61 
cRod4~ togn.k t~nuakodnl, ••rt akt hoza'm aer nyulni 
szenta4gtörtlen, hogy • azövesen vagy &rtelmeaen valamit 
v'lt.ozt•sson, •-z szi:Srnyet bal, Ou pl. • Prlayazekl'ilnJttfl 
aki pedig nea hlsz bennem, az bozu hoza&m balot.ult, 
b4nált •. a4ntá1t • 

.Aaada 'll n'• ca•1nd •z Iat.ei\1 tc4at,..t oaRk kcSz
lrPt rPr&d, nem v~dheti masát ~P uhJ, mlnt. az a rongy 
tnely a kölyök kutys piolnJ bes~s taga& köa«St.t roazUk az 
sz't t.ehet.tlenUl. 

nane~ ott van ~z le•zt Bölose•t'- aki a tlbel 
k cs•at.t takvir t.anl tványalhoz 1hy aa61: OJ.lztedjetak • 
hPmis pror,t4kt61, kik boza,tók jönnak •.b~&ny~k öl-
tazák~ben, azonban belUl r-ssdozó tarka~ok: a &JGmöl
caeikrtfl ismerlt.elc meg Ölcet.•lx 7.J5-I6f .'I'ehAt. a ne~ is 
f"111t.sanukn~~k kell hinni, a azo~k, aklk a kr1aztua1 tent 
hi telesen ID8glcapt'k '" a4rt.etlenlll to·Y~b ad ták. !tz 
pe~1g ca.-k az apostoll oolleglua"~Bic egya4gben t$tt1 ut.bo 
li'k:~aok táraaska •z, akiknak ~1e;4~w az Ur, Ip•-

. 4~; J.. let, hogy alkUldl nekik az Ie-•••• vagyis • sajat 
lelká\, w ly •stenltj• öket •• ·••l t. elieled~k ••• ne-
hogJ 1sm4t. feledJenek vas 'll.,,"..,J ... k •• 21etba •••• t~ 
utról.~ovelbb la beasél • a zllreU .Prctr4u: "vaJJon a&ed
ne'k e " \OY1ae~l 4dea •• t-oa aa&l~tflrt.ötet., wel" ., 
bojtorJ&nr61 t4pl416 Udlt~ tQs'tf 

Vaj jon t.eh't 4letnedYe\ ··ad·6 syUmGloa e • prot .. es 
t~ntlz~uA azon tana, mely RZertnt •z Udvrendszerbe vall 
bel~1lleszkQd,s1 öAszese felt&tsleket v1lneoR8n, tl~~
t.4n, b l zt .. os•n 's roegnyuct.A tó lee meelaraerhetj Wc a puszt• 
szentlr"-i so:rokb61 tek1nt.$lft ad6 ifa t4lre ne111 vezet
het~ ~yh4a ntStlcUl' Hl!!, 1am't nem , .. rt, hr az GsaZ.s 
AZektik et:yf'orm4n tanitanak 111lnden hlt.be vtli6 dolgot 
ez jele lesz •nnak, hogy· PP t&t.el Jtrlaatual torrlabél 

'caörgede .. tt. -.de jelenles 4pen 14nJ•s•• h1tt,telek
ben· kUl&aböznek esJi'at61:XrtNztue Iatena,ee, C8Upt 8111-
berl volt~ atb. Teh't beblzonyltott lateni te~lnt~ly 
h14nr'bAn • i6~n ember eEJlknek sem hihet, h•nem esek 
ke th ő 16kua ' lAspontra l'Ph•t, •lJ t.ud mlnden legpat-tt-



DJUab t.en"r'- aa.Yat.olnl. . 
· Uttuk t.eh4t., hogy tart.htttatlan a tlfgr,etlen 
bibllal tekintily 'rve ~s • babtlatll atb. hltYellomáa 
malyben h1s~lk • Sr.entl~lek sa•~'lyes 1nap1rat1oját. 
Hiszen a Szentl~lek csak nem inap1rálhPt kU16mbBz~ ta
nok•t, a~t amelyek Kr1aztus tan,val ellenke~nek. 

· ttátborzong. t6 tan a kálvinist- vall'• gerinea 
• prsede~t1nat1o, azon ártela~ben, malyben Yálv1n tar
totta. Me~cátoláse ezen tannak k<:snnyü. A Szentiráa 
sok párhuzamos he'y~t egybevetve n,.pnál v1lágos~bb9n 
belehetne b1&onyitanl, hog:; esek • kathollkufi m6don 
magy~trázot.t elt5rerendeléa tana lehet igaz, bár • tan 
tö1Ulnsulj9 AZ emberi ~rtelmet ... De RZánd·Skunk CSl'lt •z, 
hogy el~g egy kis ráAtlet a ~zentirásb61~ mely tsrt
h~t ta t. la n ná t.e a&i • 'föl té t len el~rerende las t. ná t. ~ 
szarint Isten tekintet nálkUl •~ embarek erényeire, 
ez el~árhottatásre mált6 tömegb~l egyeseket ez ö jésá
gábél kiválaszt '• az l1rök boldogs~N vezet; • t(Sbbi t 
a z Ö iga zságoasáea fo lytf1ll • kárhozttt 6rv~nJábe teszt t. 

Jmde Krisztua e t.nn.l l~nyegeaen ellenkezé 
tan~t hirdetett magábPn A hegyi beszádben, malyet Y.ris
t.usának kell vallant minden protest&nsn.k la. ,._ hegyi 
bes?.~d B pr.-edeRtinet~ion~tk • vell!sát • Jézan 'kerear.t~
nyek el~tt lenet.lenn~ t•~z1. 

rrrisztus Urunk •z O h8llg~ttóin.k , kik köaött 
ott voltek • Ph•r.iseusok·áa • s»dduceuaok iR I4er.er 
tesz emli t~st Ist.enr~l. mlnt • " te Atyád" ~A a " ti 
f. ty,t,ok "-ról ~s közben •~& megt.anit.ot.t.P öket , hogy 11 

t.e.n1 tváayok,- m1nt • dttrák kftlv1nlat.ák ~gy lhlet,s4ege 1 
mer: ls teszik.- ugy 11Dédkoz~•n .. k; l~i "t.yMk. ··Amde, 
ha F.rlaztus ez összes teremtm~nyek Atyjául •kPrj~ t~r-
t.. tn1 ~az ö mennye1 A ty ját mi ki t~Un1k: !!.át~ 28. !9.
ekkor ainden az Atya t'lu Ja 3zentlálek neviben keresztel1 
embernek etyje .•z Isten. na padig sz Isten Aty!(nk, •kkor 
• z ~tp mág •oatobll syer~Dek't l R azereta. nár ped1g 
m1 mind•nnylan g,.rmeke1 vagyunk, tehát •tSA1 volte 
nem e~edhet .. 1 IMB• hosy aa O tla1 ártat.bnul • pokol. 
ttlz~be kerllljenelc. mert h,. • caelekedet,t«!l Aeet~lenUl a' 
" te•z~áeosA~e utj8n! •z elkárhozendók tijmae~ha hPgy-
ta ,. fi91t~ hoe~' lehet a?., hoer, r.Jttt;iR ft t~jukr18k na--
vaz~ ... et1 ~i;~'Ít.'? No f!lf.z' ·Jn .~~.t:;.;· 1nV;Ilbt lasza\: or~· ~.l .. -
bc:'ll valé f.,;,tis .isten hU Iia, r.:int flZ ilyen mind.)n :.ze ... 
ret~ ~rzásbél kivetkeztetett kálvinista isten fl•· ~z 
pediS abezurduro, hogy Kálvin jobban tucrta volna, hogy 
11dlyen azlvll ~s abr•tu • •ennyel ~.ty•, mint .. .Tt.~~us. 

lgy~bkánt ~<'lg a mennJorszác az Iat..en látá1H~• 
b• n 'll •. ne ha e& 'll, akkor· • pr-otestánsok liegint 
be leütköztek • :Kriaztus tert.o~ta heey1. be sr.c$rtbe. l!ert 
• !1eRter doeru gy•nánt. rnondJ•/. J•J rle bor~•sztó ,)s • 
r•cionáliat.a fU.leket bt~.~tt.ó ar.ó •~ / , " ~oldorok a tiszta 
sz1vUek, martit ök mee;lf.tJ4k ~tl. Istent. Ne~ kell oda 



'ffJ~~ t.eb,t .. , aint. t.last• azlY, ae ly. aaeret.l·· a& tat6en\ ~. 
w.tt.•rtj,. az &a~t•ea lrl•tt.ual ·p.r.noAot, ·•ttla'·*l!''' ~ 
•st.rt.j• • PIIINileaol8tota\, ahhos r.riaat.ue A t.J!'ril 
qyllt.t. oda ••sJ •• !.'lleat.l.lek ,1\8·1 lak~el,.t v••• 
ot.t. S abpl Iaten tatett aH~fAf,b~l •• o•k nem • ·tt4r
hoz•t riet Teh,t, eklket lrlaztua boldoeoka.k son
dott, •~okat -'e •~Y qaagy X4lv1n• se .. rJ•n boldoc -
t.alanolnak, VP8)'11 elkirbo&ct.tatkn..1c mond•n1. A preette!t 
tlnatlo teh't·.aezökken 4R k!sl~llk,. l~lklszec'nyek• 
n't, sztlldeknál, bQnbAftokn,l, •E 1gaV.Rft8ot nem ttp-
r~ e~y,nekn,l, J6tAkony '• 1re~la.R azlvUeknál, P b~
ke~s~sat~ret!.~n~l, kik ~rmlrtl't tudn.k ~eramten1 Iaten 
'•• ön~~~~~tr.:ulc, v~tl.,.m1nt telel»rtlt..-Ur: kCSaöt-t.. 

~&ek utAn eal'lc eeJ k'rd~at tehetlink tel= ~lrltc 
kön:v tos la lj• ·~'bl'n ,.t 1pzs'aot, r.lttYlft " Jaatltut1 
oJa • •v•gJ • hecylb•sz4d· t 

A földön l!!lnden aPJbernek van. eg!' o~aJVtutDP, 
•~tel~·et .. •k•r•t. n~lka& moapt. •. azeDJltlv 161ek1 de, 
sr.e ly aymbo lu• mágle ,. z aur.-t.n.-t. 6:.8 •~ ne" ~«.., 
m1nt ~ sElv. lacyon ~rdakes '• jelleezete~ tulaj~on
sl..c,. az er•tnekeknek, hoe;y .- azlv klvúa~lt nem · 
tudJ tlk korlá t.ok k~z~ aaorl tltn1. Y• t. hoc l' • aslvbe11 . 
u bo l't.lttna~b6l kelet.k•zet.t • cnoazt.lclaaue , •• 
.. r.retcrm«tt. kereaat.4nJs~e ~jdne• btro•••'• igaz
hitU telelcezete. Azona.n ba n'••llk ". t.4tele11: o:tlj't. 
•zok • t&tt.ebbl elYetltel eg,etemben, arr~~ a~tolg4tn.-k, 
hosy l~ zo1"4ftJt l!ldj~tnak • z erkiilcaökkel b'rm8ly 1r'-
ny1u U&,rk,.ci4are. · · 

Teb4t tutber ~tserlnt. • ez1v .. bol!t~na~• 
cs•k ••t. feJezi kl, hOSJ •2.e.ber ~ebetetlen la te
lelötlen o•eletedete14rt. V-aar~R&r~l pedle nylltan 
valljltk, bo&J es•k • hlt.re nn aiUka~llk a er •t!•-
d~l 1• Udvözlt. • j~caelekedetek n~lk '• ilyenak 
Yolt~k•~•n nincsenek la. ·llJen .. 16• oa ~~doxonok
kt~~l dob4l~aa.k azon oégtSr •l.att, hoea· lm• • 1111 ta
nunk•t Erlastua •J'-lrlt h•llo~t.uk '• ,. S~enttr'A lft 
utcante ad lsaaa t. • 

... •karok m'" torrCsb~l .. rlten1 aaerueot 
~At1atbo:~ .. rtumen\u .. i' elLen, •lnt • ·h•eylbe•,~· 
b~l- mert.h1a .. n lehet~• ~~v•n. 

I.Jtt.uk., hogy en"k 111.ok bcldogot·:. ir.lk R1.'invfld
nek •z •lhe~t.ttt. ieazR'e4rt., cselt azo-:: látjf.i~ a?. lf't.ttn~, 
klk tlazt• sz1vU.ka ~ ~Unb~6k.llncs itt sz~ ,. h1tr~l 
me r t bill zon hl t Wc • z Ord le ölrnsk la ••n. 

Hoe' t.eb't.. Yfllakl :!18(:l,th•e• 88 laltiftt, a ... k 
• a 4 let. tt .... •"óaó a!IJ.-&"1•.1 l u ll r.t~;::s ,."t,.,. dulfli~- A r: n- · 
ti~ J&z\Ja nett jOtJt .. bont.-n1 • t.lrY4nJt '• • pr6t~t.(icat 
'!'r pedlt: Luther n.Jl"'n81'1c ne•k,.r J• eeyRz&-ad,kb•n 
!rlRZtURIIal betöltAn1, tök~le~ea1ten1 • t.CJrv.~n:,rta. hA• 
nem » kft.örvJnyt 1!'. • me ly • d aka loguat. roe~ lj P ~c~-
bAn, azt .. ls • mlnt. •t:Y·It. lfézett elt~1. · 



. ta•ret.ee, hOC$'. ltrtaatua • G~nna t.raa•.-. 
t•r\ja ........ , aat., ·•ld. telebar,t.Jwk IIODdJ•~ 
" -re Ja\enMlell", t.eblt •· hlt.eD tlvfll. aalllca&sea • t.est-
Y4ri azere\et. asut.LCa a&,.*' ll~n aorban erkölcal . 
nora4ul 'll ;&..1 a tlazt.~talan v'spk t.ll•l•, a h'•••-
·~· 8Sib,1JO&iaa. 

· ~somoru t~ny,.bOSY eennylre aoaerkodn.k • 
prow~t.,naok •• •t.mlzan., böjt,_ ~- 4a • többl j6tettek 
ellen. pod~ ~l"lRztua O Nic • a &&lklákot lr'ny1 t ja helres 
v~'nybtt,- "n~ tudj e jobbod, n;11. w sz • h• lod" J o z 1 ... 
rn'i'l oaa;c. t l tok ts t'-8~ 4s hl tn4 lka11 csaeRogáat. 6osá-
ro lj e az Isten~lR.IKt. 65.-8./ 

J~zua ajlnlot.tA a bÖjt6t. 1s: "M1kor t .. e b<Sj
t.ölsz 111atoa14ad mes fejedet. ~~~ orcádat 110ad meg, ne
hOll •• e~ereknek azeMbetUnj,k, hOSJ t. böjtölaz,&s 
A tyim, kl • rej tekban l' t t.-'ged •J d ••sri zet. n'ked ... 
Hol van lt.t. tllalpata a bljt aa&nára? Ha t.1lt.an4 igy 
~ellett volnf as6ln1a : Az 'n Aty,m, kl a rejtekben la 
lát, nem aaivlelhetl ezután az 'n uj orsz~omban • 
böjtG~.Semmik'p ae böjtölje~ek tehát, .. rt az rossz 
4s term'•••wllenea .-A zutln -'aut~ la :t'ölt,telezl • 
b.öJtöt.- •,..j d ha elv4tetlk t~ lUk • jes y•• /!rlazt..us/ 
akkor .-jd böjtölnek"-••6••1 oa•k • Jeayeai, nagr ö
römbft:t.uaz6 'llapot.tal ne• egyeZhet~ •&J • böjt. 

• 14rjet.-\t &a bptok, .I\8N:;aetek 4a t..láltok, 
zörög jetek tSa ftJ1 tn•k nektek" /K ? • ., ./ Oh l, hogyan & ... 
ca,rolj'k • protestAna otyaf1ak, mldön • -.t611kQ& 
mlnden reezel k6~1 bUne1 bocsánat,t. ~ere~l I a tenn~ l a 2 
ö •lS•••ta 16 keayela4t 's zörget bo l erdaen, hol gyen
g'n .. ,a '• t4raa1 nav4ben a földi ~. rgl•s mennye1 
•'SJ•lnak teljeaUlás,,rt. Szidj'k az 2 rdösl hékuR&P6-
kuaz" llt.urslinkat, mel!' t~z áhlt.attal telitett leg
azebb~k6nyUrg4aek ösR:eaaáge. 

Mea folytatom toYibb • Szentlráa e rövid r4azle 
te1aekv,daJ•r't, lehetne ug,an beb1&onJ1tan1 • ml leaz 
a~t aokkal eklat~bb helyekkel, de nekem oaak 
al vol" • a&"ld~kom~ hogy klrejezzem • saolt.iroa a•avai 
aaerlat 1 •s.alttlle Pti'YUlorum aub pl.aga e eor\1'-1 "-, n
gJla • .. 36 Iaten gondoskodik r61a, hOSJ • m'rc•t ne •d
h•sa!tk be 4let..~td6 e;yflnBnt. A z voltr • szánd.ikom,. hogy 
abból •z elröppent hPfylbeaz~d tánysucar~ibél e1cs1p 
jek néhány null'-raot s • z t be, ne o te• t. v~ látha sRllk, hogy 
• al ts•••'lunk k'~zeltoghat6. 

A&onbltn, ha .l,tják la ök az lpas'eot. ml o11ak 
\W t.etlea Sokr•t.azk~nt 'llunk, k~rnUnlc, &örgetnllnk 
kell • Deli o•k •• lpza'sot nyujtanunk, hosJ •• el
fAyelpdett.ek •• •E:V akolba Yal6 bebooalU.uut el
nyemeaa4-. 

tr. neue! 



um! !"'YJYV~·:ar~t7:Úii:P:? 

_,.,.,.- ~ t; Y icls Pl"'!!k tikUR utm~.tt. tt(sr~l vol.nD it. t sz!t: t,1f
~'}"'"'1< l k·4Pf)n1 :-a1lyen 1rM!'ben 1(\tazillJi.IR'k tel, ho,ey ruJd • 
~o;··-. }_,pe pl o l•t kUZd~teHn h1ve1.!9unknak ne edi egJ&%e-

rUan Y".Gefel•ljQn~ • tuanem mennll t(Jbb er•dt!t~nvt Srhea.:-:
atlr..k el • lelkek Ud•e ~rd•~~ben·. !st.en orsz'eiMk t?:unlcá
Ra1·'' leazilnk 8 relfldllt .. unk leaz 8 r4nJc bl&ott h1V&k8't. tJZ 
~e;1 hDzt{ba V8ht.n!l, - t.ehltt. arre kell m1nden ert!vel t.~
rekeclnUnlt n;(r moat a t.anulna4nJolc: t( ve !.ben. ho&: rr.P J d me n
nél f'elké r4Zlll\etaben 't'talhesalll • 1.§1•--n~s rcunk!tj(t, 
1H'rn kell törakA,in~~ hogy • munka eaz'<CSze1t rnennll tö-
k-~ le taetebllGft felhtt A 'JUk. 

· ?.~ndltnl: apostnl'kocl~ ren<i. Az Ppnst.Ollto.<'4s lecr~bb 
~unk~JA pe~~ •E 1vllntt1llum hlrdetJae. A t.ttnult<~vek •
l•tt w n •l'e 1rl~ mPgunk• t • pr4ct1k«l(sban klk6per.n1 ~ 
sn~"!4e6t. a z eVPng~ llurd szeb szotcb~lbflven !DS ri thet.Uatt. 
de •,. k~ rd~e: rtJ1re he 118&&Uk • r aul,t? MllJen gondo
l~~tt.ok ,_trPlkcdJ•nsk az~noklJJt•lnkb~n?- A z t.TrW Jlzus benJI• 
nUnket lelkek hPl!ÍsD'ri hivott mec, t.sh4t ezt • e'lt, 
hOJY mennttl t.o"bb lelket • oe~~orsz~btl s~1taUnlt. so
h•soll azt~ bad s%81!1 el~l tlveazt.enUnk. Szerlf'l A t.yúdcrwk 
az v~lt. • lecr~bb Y~;ytt, hoe;y me~l t.öbb eiDber U.V~zUJ
J6n; az Uet•~··~ utja ped~ • bUnmt lekllzd~•• ~. •• •· 
r&nyak.t:,e'lr.orl'ia. A P.~ult ls e181rJa., hogl • tst.wrel: 
tdt. PNalt,lJ•nak: • Vlt1a et. Ylrt.utes 'reh t a& -asak.l
~1'kwa lr4ny\ kell 'kiYetnUnk, ezen 1r6lyben kel • aztvet-

hez 1~!~~~~~t!t~'11r.::~J~t~~i·r:~~dött. 41tat!ben • 
nt1 megtér~aUnlc 6a hol kaptuk • hlwt.ú tc,,.~t.? A szen
t~l" rtWil..M,l. lUtor .onz6dl}l \tezdt.Unk •· · egeze&ebb ~
etl8r1st1111lo~. !.!1d6n •• Ur JISURt. ,,.kr•bben azl.vUnkbe 
~:9ZdkUk :oeadn1. Amf1cr:· •z llt1t lec;t'r~áhh percelben •1 
(~ :oc:tn~(tnt.tl~·i' t:r.1v~n p!hAnt.Un'!< 6~ h~l'~$:an ~:3~zi!ntiJ1.: 
r.l9(.:; rielt1 •z ö v.',c;telen 1rE5ll!ll'!:n1át!t., amellyel bennUnklit 
e'l~asr1.6tt.. ö lctJnvR.zer! tett. aullden bennUnket ar~, 
hoi3' Mnn&l t1Att~ azln•l kreuaatlnk il~tte ••!Jelen
nl. ts flljr~etett. •rr., bq;y le1~11siD8retUnket eondoun 
vl~ne'te•saut,O wauutott. neltUnk ea111ln11 t1azt• lfv.lcrJrt, 
nael:yben es•k · • zok ~ lbftMk t at lk napr~l·IVP" •,; tr'~
r.~hen mer,t1Rr:t .. ulnal<. ~ s meetittuk as •t'Y8tl~ c~ l t, •
mel~rt e[yerlf11 \$rriei'Mts ~ ln1-halnir.'~ .. bel,ttuk, hegy e 
c~lt ~<r.~M a'!.~l tftv~zt,,. aaz ember ~let.e • fl:Jltfbn telje,.tn h1fth•va.l~;nee;t.rt..ettUk. ttoz~ e r.3ldön mtnrlennek e.sak 
Pkke>r v~n 4rt~elrne, ·!ta "r. •t~ lt5p~!'~tel ld~zeletb v1s2 &g i 





?._•ekt~t t·lta .• n:; " Cl~nt.~&l.f.~~tE~"htt:. ícell· •l•b ·.,ezvt..n1, eSJ~~o~: 
~ a:qt,ftn J iruUu• t.nak • 1. ur t tft# 1íg:&• fa rendt1 vJU: ft:'n tc .t~, 
.<·~r er ~J•r•ru hf_~k • ~- ••t .. " 1._,.,.k • b•..-•·t. 
~r.•nts~r4v•l. Tadn1nk "\•ll~ ~Me•·• _lln:-p a ·wl~•~os 
·~t~~te b~b,nat. 4a J•V\Ilfat-et~_~f bO(J• .. ,&.üt.~ paJ 
ti t~ld~n s~" e«:!berttk kozt • l~let ~jC;bb _barltja; i ~wl: 
vv ~.ni ol; • .t !{t t· %~(g:-ent.. me l!! nr.: v1~az.awrtJ• ~ke•. r.-tn· 
t~t~·-r~~t.~l~t ·tr,e!· ~11r;• ami r.:á! r')&;sntbb- snl:-(r; t• 6k 
tlheLlcetiAiit á" te~· • szenu~tdrt~s ,.,&rcrit entrlr.&nyeti. 
:rt hcnnen t."nulJ• oee ezeket az •cl's:·zarU h1'7cC, ~· ne!!l • 
P~~"'11:n1~ P'Pt~l' . · 

P~r L&l .. tvt>ulhet..'"l!k f h1\ .. ~Le fl axent. !:YA.rtla Rtare .. 
t.et/ t.' H:1r:aronen r:t8tB%llnnefll lel"11~MeNt dtiP-., .. s~• ~. 
r~ec;ndv\t~Qcint:t • t1nzt.at ltfl~ek s&-. 

A R 7.. &Y~ n~, f~46{)8n paa1e az. ~eberlsti 't.. n v• l~ 
sltterUl~s tf\rj~t roa. li l~lltk elOtt a bt&rl lr\~.Dt.Gealg4'"'-
Ha tah~\ ~·zln •&t. •urJuk el~rnl. am1re •• l!r J4zuta kl• 
v'~szttt.t. bennUnket.. alt'kGr e k~t. •~•nt.alc bea:nÁle~t. 
kell l<lgln~~l·b sic.~alr..aznunk. 

·.·an 111: f.ks\'dsButzwk ~e; ~1 eeaköu: • t,ök~letae bl( .. 
"""· t&• z, hocy ~·ltfllát.n r l tk4n w n s~~•~& erre.- da roa 
t::.fieis e:~f<:rdul Vt'lPr.1·sul:.·cs b•lea9t .Yr-c:; •&!"'b !!Al,l.• 
vaat.edel•n. akkor ··lna~ .. aat,,&n, lit l.e~~k nincs ec:'t: 
~""\f\:6ka. r: ln t • t. öké l& u-:s t~na r.. Ne h•e:Juk ~•uk"" •% 
1l.Ya't s~eeln,- lelkeket, •€1-JJt;nk a ite&Ukbe ac:i 'tulea4. 
~lJr&l a&_ '~1 kaput ~;ny-\t.hat,J(k: tesa61JUnt if•kr•n • 
tiJ~·~ltlte! t.•~nat ral1nd1 ... ~s:.r~l.- f!oheaec: t.udlu·t.J"k• telt. 
:.~ilixr h 1 v 1t z: t!r a z~~ d ~sr• • 

{:saak ~1~zt.B lel.~•~= Jut.h• t.l'V\k el •z lirrik 41et.,.., t.ahftt. 
~1ndan erdval • lelkek •tt1azt.1t.fa~ ~ell törek•dnUnk. 
JI.., ha n..tpUnk hlt,Unknei-. ~'fi 1.-:-•aa~~lt. 1,. met!•~•r1. J6. 
ha m~ h1tt1t.ko~•l- ~~ hltÚ\ftle~t•t ftJtt .. ecet.u.ruc - ile- et. 
Ur san'k1t:''1<J!t&re!.·:ne',.;; l"'.EltYGtlt":tt a:er1nt ros IMEltólrH, h•
nem ~selskedetei a%ar1nt. 

l4ttr-: ~~t ltOndOl'l J hCJe!-' eey.Sb t.lt.1e;•&RkOk8\ ~ll~%Ye 
:r.ost r.ir ~uk • b &&nb.~ tot. 4,. •• euotwr1atlkua 4 le t.w t 
hla'C!uYWt.w ... ne •&'- ceet..he~JUk, hOCl' b'Nil.! ••••~n,t. 
~D~t(~'1trÚ\Ink_. ebWl praktlku klw.'\•at.&~at. Yonunk la 
•• ölet. at.t.ol1na •:}!:-i· n.~• 4rtteWb4m •• etJe• 
ellberek lelk.1 t.rt.a k f•.Ji~l~, •l,ne'k oaucRpon~-
J• " legAT-&1'\t.el•l) ?!uet\vlatl•. 

~-Jiit -z.:r r>.rr.r. ;..;~lJ. u ~o!d. Sallt.~nylz·.ll is has7.6ln~"lk-
k•·· -~r.1 .:(:tt'~"n.í{:n~: ••vr.;;•.;ir·t::. Le3~'1Un~~, L~hz.f~J1l.,~ ~t ~< !· 
ce n nac ;,r sze re t.e t"4rf.l ls ten1 ~J•rr.•k•, • f'.l1 !!runk J._, z: ua 
!"'.rlszt.l'Dr-lr~"t.. ~ ... rete1Att. is vonJPilf'le\ á:&.llt.auk 1ee1n· 
k&bl; ltövetendt' pÁld~l • h•klpt.~~ el,,• • p6lda köve• 
t•1 se pe dit • a aacta.r1at.1k.us Ud•ö&i \tr lrM\1 .... ,..".u~en n3'J 
vhllulho t.. · 

A Sz•n~ek Qnrw.peln az lat.enaH,-e'-t. tSa bdnb6'11Pt. a-.
gycc6v'lc!'1 t.kalrvtk .alánk. Aoint. neltik •z •rkJ az.erezt.e 
r'lef • z Udvdft•'cet. 061 nekUnk biln81nk 88gUÚl.Ú• .L-s J~· 
v(t.,t.le, w l•m1nt. • ean~c1 J4a• ••rewt..e DJltJ• ae r 
a mennyoraz'so\. . 

Teh4t n• catlk !uangoat.•••&tk •• lS rök lc11 za~~ Itt:•' t, ne
ennk mae.•sztel,hzk •rwg~· ttSnyet.t, henec ez.ei(b-~1 • t.Pr.ut:~ ... 
:::c,•. 1• 'lon1uk le én ~llit.auk ba •&1. "' ál•tbe. 



"':'örei<a.:JJ~~tr 11 ~ · a~-:r..erak tudD t.S.b.n ri5gz1ten1, hog~· az et;!~ •. ~:;; 
eselekact&+~elnwk ~.s•k annylb,.n Vf'ft 'rt.4kUk, ••nn.)lben ,. ... 
ze,~ aa óro"k n'1""khcz 1tl&odna:t. A kcrru:.lJ tö&·twsi.l lelkvk 
ezt "".l1it:árt.1k, - a kol.'lol)· t.örekváa pe«~ • 1y6nt.e t6a&~kn·.~ l 
k.eZd~"!di~. a 3untlüdozisoknál fol)1.at.M1t éa a kit.Pr\6 .e
uchl\rlst.lkus ~ letben er~södlioijceg. t;Jlunk teh't .. z lac;;.--n, 
hCI@J "& ~~tg~-edlll Udvözit~ l~tl'&c1 t1szt,aa{.g :nar.n~l több lti·· 
lekben helyet. n~erjan, amit az ~ue}'l...ori~zt.lku& ~l-?t.~nnál 
«lt.a~koaabbá tet,el~V'el 4.rhettln~ al. '-t.:i ~!r. f~lu\1~ !P
Ur Józu~é 1 ~nnak t.ul71lée1 ~l&te • fölJón me&keadett eu-
Cthsr1!ztl.(UH szaretbt thJtetfz6ee lesz. ...~.' 

Zs U6~"An mlt a~a.rhst. ~tY pap el,rn1 hlvelvlo h1t nee 
ezt? . 

· ~en c~lszarUnek 14t.oc. hogy beszld-t•nulmány~lnk•~ 
~ sztrnlak tlff•lellbev4te14vftl dcflgo~&u~ 'kl,. hogy me J dan 
httgy majden hitr~ tc \c szfsrek~~l s&Untelen ez Mraogjon: 
!11ber11atv~rall, !,pltfld.:tel f\~I'AH!bttn •z égi Xtrály t.~n
J!t, l~~ átland~ük~elra t~v6:r1t~dnek, l~.,. r:lnden'kfJr 
a ~zen t l~ la~: t.a~plr,me ! 

Ir!' 1gsz1 ro'l.:nkli.r:oai las~!Link a l;ol(!og &fTilák.U x. Pius 
pápa nDg~ tat•v,~nGk: ~!1nctllnt mecujiten1 ~riattusban", .. 
igy 1tF·7.~..n á.llPndt~hP.rcudi »!aUni< aa•:n szent sz:r.cin.Jk, 
oel~e~ je'!enlagi ·szentat.yk!.r"r, XI.P11;::. p(pa krl:tcn Un
nepat rendelt: Kris&tuB Urun~ szboilli~ ~irilys~lnek. 
!~art h11 ó ei klr~l!'unk " s~l v•ke t.. má•· •cllécH t .. ot.t.a, a 
t.lrsad9l.:Jt'f\ la mec v•n nyerve sz~~6ra. 

1:.:;1 .. i~ju TttvÁrek, ?~~)Vflr'kezzUnk, ho~~ z;.~·iJ1nt "lze
:-·áft At.:.,·~nk vo~t ~ dUledez,· f..at4tJrán mecrnont. je~ ~Y &i. ." 
r·en:._je leg;;'::$n • · ~ecment9t.t. La ~erán ~1rlltsf.nek t:·ónraamel~ 

------
3Ándor. 

















mttrum tottua. JUJH'diJ •t non solum reolpl•nt.ur &DOdo ln ter• 
~ f"lde ÍJ. a, s1ed e tiara ln· terr• ·tntldellwp • ./SpeoulWti-

. Limmans o • 3'7 ., 
Lit.• .. utc, hog i • ug,_ r bar& t Je lletzfl tei.s&ge mlnden

kor • ralas16a-sae ltm volt. O t'!lee~rt1, hO&Y • tö1·t$neler.t 
•z ~let men•Al'll. "!z • t·ört.énelem pecU~ egyenesen •z l5s-

-h•P, l •1 d~ll Oroazorszk 'tel& utaBitJ•. ho} •nn!l wat 
vári v~re •ltolyt; hol u. alnes kevesebb "zUtts. z re 4 e z 
ott. 41~ t8t,r, ltozllk, blnWc stb. 90&MY nnm~ n~pek k6-
7.öt.t., mlnt volt hajdan&ban. tta lsten valam1\cor mee~rlell 
• z t • z 1d~t1 c\J I:~ban a rr.-s;p r fereneesek v1r&ez6 poe ~Y· 
mlsslól laa~t fölt~~dn~~ - amennyiben e2 raJtunk ls ~ll: 
ne fo lejtsUlt el akkor a .dics~ mult tanulság• l t, mlss1ós 
W.gyomMytalnket.. 

Nos u t~l h !it., dr.te• maeya r fereneesem, uj nonrog
l•l&sr- r l!lnt aroaz evane;,Uumi nemes e!!lber ki ""mesaz9 
t..artomár}yba m6ne, hogy orsz~ot veg~n m•e;Azu~k ás v1ssz•
tJrjen•;tt.l99lZ./. !~dJ 3 v~gJ te is ~·~dnPk m1ss16s
or~zágot. l~lel( ... orsr.~aot; hiszen • v~ltatfcd1j J~v&~r~sz~t. 

. r-~ g lefizetted mnr XI II ·XIV .a~áZPdbal1 testv~re1d rejt~tt 
~ldout.al &s v~ re ~riÚt. !'!redJ, veRd blD lmarlat fl Z Urb• a· 
~ elt,plál t'ged./Ps.54,2~./ ~e rettent~an viasz• aernm1. 
t;sengjenelt 1"Uletibe hajdankort •ty!"'r1Pin•k, rr.Jot.nca t1un-
·garu$nalt meglnd1t.6 hlvltsa" mellyel akkori tnagy.r ferences 
test.•~relt h1vogatt• • m1ss16kba: •oondolják :!l&C • t.eatvó
rek, hogy • aeglts~gnyujtással aok ezer hitetlennek lel
k~t ment1k meg. Ak~agc-Azt a r4v~6 n~lkUlöz~s, •z m~rt
a• t•ltltj!Ít abb• ttz ecetbe tSs ep·~be, melyet ~r1sztus s 
kereaztr!n lzlalt s •ki f~l a t4reds'et61, gondoljon Kris~ 
tus rl(radsalma.~ra 4s atckor ~l,dent klJnnyUnek .~s el,,1sslhe
t~nek tal,l. "ll.Ral8ny1 l.ru., ~~ legy•n • t• regulád .... 

~eh sz'p ilOI!I la ez ... t- Me m~c t:'s•k ltlom •• ~da bol
dog. akl v&g1g ál~odta; ezerszer boldog. aki CDe(; irt v•l4-
s1tje. 

tr. n'nes. 

Y ÁllADI IS!VM t. Y. 
esJ z-4&1 •t.eaet. DJOmM. 



OORÖaOYÖS UTaK. 
- P. Tllla J~uet ot.:a.• 

· . Cl.tolJt.etú..) 
lat.\ \beoloabl t.enulm«rl,alnbt •lseztut, hallot

uk., hogy O.RZIA liomalO elntst. kedvelt k~zt«rsas'-
• ee..-dor lz«m.tr. terences 1!1lsalon'z-1uaokat tobo

roz. P.Guard16n .azt.sao16ftü~& tla2tetat&re kllenonapl 'j
t.•toeaúot tart.atott • kUl:dend~ mlsalon«rtusolt lrtv,~a.zf.'
E• ~rrlelélben .. A def1nltor1um n&g:r p't.ert 4R kt~t. k~rtkwat 
jelOlt..kl, köcattUk •ne•" ls. azonklYUl n:olc e'• ~likot, 
ltlk o8alt ft81i'lr'8 lrltestale Sp.nJolorf'z'v.ból. . · 

ttlut'n · lelklB,.Irctrlat.out tart.o(tunk. beJ·6n az,ll• 
tunk, Me lJ lillnket • tönteatll tett nuayaqull klklit.~be sz'l-
11tott. Ott az elnet, a •SJ Qult6•1 kolnRtnrb6i v•16 p'
t•r ~osadt•k bennünket. !nnek a p't•rne~ Yolt relldata, 
h~gy gondunkat. vlaelje • heg,ebn kereaztlll teend~ utQI'lk
b•n, k~1~3sen pedlg, hOSJ teber,llatokr61 sondoekodjdk. 
A.b~n al! 1 .. t~ben Dell voltak ~g j&rbat6 utak, • ls1 nal70ft 
megas.JnvedtUk • · SllSrnJC1 Qtabt. MlftdehUtt DJ'.f•aan 'foglid• 
t.a1C; raert. atarzla Mo~no elnmt m1ndentell 8Zitt'kllldte embe~ 
Nit azzal as utaslt,ga.l, hocy rólunk j~l gondoakodjat.'k. 
A. z 6Rv~nyek, ktv41t a1 Anctflcban ~pen a kltortban e~szen 'meg
romlott•k •E 'llandó zivatarok m1att. Egylk~~lk hel,en 
lovaink nyereg-Az1j41g ~rt a vtz. Nem eg3sz•r le la eatUnk 
lov•lnltrtSl s kinevettUk •c~«st, mlkor • mocaaras v1~b~l· 
1smJt \c1icásrm.tl6dtunk. · 

Nehesen 1rbat6 le, m1 IDindent kellett el.!lzenvednUnk 
GU8yaqu11t.~1Ju1t61g. Az?Dban ~afaesen 1c~p6toti meglrke-
z~ a Unkkor a p &-&De. · 

'~'c k't n.p1 jtlr6!'Gld t•ol•~r. voltunk Quito r~v4-
rcetlt61. mllcor eg:r szabs.s- bt.OD8 lrbzett· 1&:1alret.lnlrre. 
O.rz1a Monr.o elnök 1cUld8t.t.e meet!. lel vf«~ riz.ta m'r 4r-
1rezlaUn111et. Ittnil jobbtUl 1&:öaé~tuaJr • -t!i11.a-o8boz, a úp 
•nn'l b8r,te'soeabban tocadott, ldll~&aen ·az utunkba te8 
mlntegy huaz r-luban. MlndenUt.t trtsslt.~klcel lrln«tuk. a 
nc$pnek !'rer!'~l~t saj,tos 4s ~pUletee m6dja volt • köazfSn
t~~Unkl'1) l ~ahel:t.. MZl~•.t-k r~nnf1nkftt, m&.l~,' raech•jll(!it tel· 
s~retáben nondt,k:•Imádjuk o m1 u~unk•t J'~us ~rlsztust•, 
mlre m1 "a~~en"-n.l, vae!' •z egÁnz ltötn:lSnt~s meg1sm&tlt$al
vel v'la•zoltunk. 

Hab-ont naértölddel a .. ~oab• va16 be•enulúunk e'l~tt, 
l'llvatatoe tos•c:tt•túb•n r4Rr.eRUltUnk. AE elnak kultuiiD1· 
n18zter&t. tU.ldt. ellbGnk, v•lamlnt •• 4r .. ket a •a: lcano-. 
nokot, ktll&lf''t. dtt papokkal, kitthez osatlakozott a azt. 
~1d'k-koloatnr ca~dilnja. !bben a kolostorban kelt•t~ t•
noliDM,.alntat tol7t.atnant, • c!l~olm81c ped18 elktttdenlll'k 
• nOYlcl,t.uat.. · 



Qult,olJa ~-l'- tCru-'alaiC_ -u'e wodnaPN ·•ga az el
ntslt j öt\ eJ, hOSJ' UdYfS&:Slj&l bennUnket. -~az mesJelen~ae 

· m& lr !Yit"'t SJ• 'koro l t re'ilk. 1USz6pt.ermet.Qftl 1-•• üm1Y4tl ma
s-a•bb volt. Szeme llea '• 6tftat6~ '• UIJ l'ta&ott, mintha 
a&!vtlnk J.ep,lJils akarna teklntenl. !ll~azör •s caaak be
az~lnl sem mertUnk, aert aanplre lenyUgözött • jelenl,te. 
De oly ny'J•••n k4rde'Eet.ett mlnket er~l la~ arról ls '• 
olJ 'rdekl&s-' r4azv4h.wl twllptt.a 4lm&nye1nket, hogy toko· 
latosan bi .. laaa•b~kk' lettUDt '• sorj~o mlnd•zt elhe
súltllt, aal •z uton vellink törtAnt. Bl•ltlunk osak növe
~v~~tt, m1~6n az eb,dl~ben velUnk aa&t.alboa Ult 4a se~ml 
kUUSnlSaet ael'D klv&t uawt. lllndJ'rt. kezdetben salgoru
eu elhÚ1totta, bogJ szem41:rlre b4i'-mlt4le teklotet.tel le
g,.aelt. 

S&obtlanul tedVeaen beaált. vala•nnyl z'x-dabellvel, 
de • pollt.1tir61 alig eJtett kl •&,.tlen azót la. Azt mond .. 
ta, bof7 a1n4lUDk •aazokott tog~t.tqaa's•lt saeretn' k1-
elnenn 8 • Ili körUnlében .lldtll,st. \reraa. SzokÚ-mondÚ• VO l t 
n• m6domban 'll•na, sz1veaen oaer$tnlm el eln~kl a~lt6sá-

gomat az önök •a:rszarU csuh'J'val.• . 
A azt.~ldik-toll~glum· • nagyl'n~ l~b~l rekazl~. 

Qu1t.6t.61 zaintesJ t4101'a J4rúny1ra. Azel~tt az a kololitOr 
reeessUII-&kda volt., vaayla olpn hely, hov' • szarute
tlek •sJld!re vlaazavonultak. hogy szaml.Sl~d~ ~ letet 1'ol7• 
f.•aaanak. 'l'GY,bb' • rWP sz&áw n)'llv&noa lelk1gyeka.r1Jit.o
bt. 1• tartott.ak benne. Itt tol~t.tuk sz6c1wrota•l 111 vaa
mlnt bú-om t:olumbl4b61 'ruza-t.t. n~áa kler11cut1a•l egylltt., r· .. 
Antemani vezet.1sa ~ell.att., t.neolo81•1 tanulm'zly•in~t. i',. 
ant.onanl· rendkivtil •4ratos volt a f1loz6t1áb•n. J.tint t'bo
r1 lelk,sz egyll:or nOn u•rloa kla&~tAban -volt, mid~n amaz 
• spenyol •.:.'8lkod61 náz el·len h8d•t. lndlt.ott. 

O.rza Hor•no 6t v'las&tott.a gy6nt.•t6atyjltul a lgj' 
gy.kr•n kellett. az elnök palot,Jába k1s,rnUnka Rendsze
rint aa elnök azombat d4lutllnonkt.tnt mag• Jött • kolostor
ba gy6nnl, mln&ltogva el~adÚunk • szombat.-d,lut&nokon esek 
n'f= 6 ... tor uzd~ddtt. ttcrsz_.-caásszor nekUnk volt ezeren. 
ca nk •• etnaköt beJelenteni. mld~n • eekrest:r,ben gy6nta
t61atyJ't vert.. ~aam..e m.lDden nap liegAzokott volt Aldo&nl, 
nem • kolostorban. t.ul.l'll's:r t.'vola'é• mlett, rwner.~ • dómt.n, 
v•g:r ajeuuit.'k templOIDában; mely az elnökl pal:;t!t6l nem· 
ea3tt ~essze. M'lys~ces ~1tat~l járult a s2~nts~cathez, 
,t:g lektcrunk gSJ~l:ran az l5 erén!'eo ~la~j~t ál:itu~t• f.>&.e~·t> 
ink el~, azt. aJ'nlva. boe;!· köve~sWc nyomdo.,.,.it. lUk or eg::-· 
egy Unnepawpot az elnök koloat.orunkb•n t.öltött el, m! va
t.menDJlen el voltunk rttP.dtatw • me rt nyllwn b•azálget
h•tt.Unk vele, a spkran pú-t.unut toet.a • P. Magiazter-rol 
a~»mben. 

!USrtllbeltll ebben az ld~ben ejtette ut.Jáb• kolost.orDn
kat k6rutazúal a lb lelDal P. Ma ala J6zaer • klt ld~közben 
kodlaas'-rlusa' neveztek kl. Wi ae• mondhatom. mennyi1•e ~
rUltem n.jdlni qu~d16nom '• nov1c1ua-meat•rem ezen láto
~t&wk. llSzlSltef!l vele •e,eodalmalwnet • namaok'rtt f'ölveen
d~ "'zent rendeket illat~la~i szt tan4cRolta, hogy cs•k le-



~yek enstdelmeR a jél k'azUli•~ el • fontoe l~~sre. 
P.Kcmmlasa«rlaat azenttlnt t sztel~k '• Oarzl• Mo~no 
• teanasyobb t.lazt.ebtt nJ1lv'zllt'-•l.•llet'4 togedt.a. . 
~uze•l• b j'mb.ora&la Peru'Mn 4a '!teudorban sok me~t6- . 
r&st e~dm'n~l8tt, ls n,.klls btln&tat naondt"' nek811, nogy 
lenetetlen k~t beaz&dj~t v4st~•lte•tn1 •n4lkG1, bOi! ~
let6ne'c -~javlt,ia«r. ne buzdutn. ll'( ember. Clykor Azabad 
4g •lat1. kellett pr'dlk,lnl•, •rt oc·U templom ae volt. e
lig t~•s •lPmennJl h•llaat6 b•trr(9~~~~ .. Meg'k&r~ztero 
egyeaeket •solr 1r6zut, klk nem ID8ntek el pr4d1kie161.ra, 
hogy m~rt l'lem ·aletnelt P.Haal«t ~:~egt.llg.atn1; nyilt-n be
v•llott'lt nekem, ennek •t,eclllll ctc'ul, hogy •zesetben SJÖ• 
kereae·n meg bllene t4rn1mt. Oarzu Y.oreno P.J!.asiit p~ ... 
pöka'sre abr~• aj'-t~nl; de • t1.szt.eletremt(lt6 m1asloná~ 
rlus aetm~l -~lszt.el~ 'll&st se• abrt elfog~~dnl~ . 

Wlat.tt· P.Masla a Yld't.lt. tDe&f.•r\Ott• ,a papa'& 1'&
sz,:re lelk1g~lcorla,out la wrtott, mel)'eten több mint 
60 .-P vet.t 1-'azt.. ln la cs•t~koztJam ezekhez • lelklöJ•-
1corla1rokboz, •l,ek v'gezt.t$vel let.et.te!'!l Unne~lyes toga
dalmalmat. ~kor kezd~tHStt. azut'n • 1"öla~ent.e14sre ·V•l6 
köal.8bbl el~k'a·zflletlnk. O•rz1• Moreno hallvlln, hogy azt.o 
JW!Crk evangelista UnnepSn les~. • prlmlci&lk, sZ.n,lyaRen 
jött el A 9:ton kegyet kt$rte m.g'luak • P.Xomm1Eta7.&r1W1t61 
ho~y al..a~ ar.Gntmia~nl-.-e.n nekUnk azo}€,1haaann. !l:redet1leg 
ueY volt, nogy m1 h'r•n alttc! szent:D1s6nket ugj.n.zon e a 
rwpon,. tJeyJtn&gy ldlben fogjuk beMutatni; de bog;_~•z elnök 
mind • hlroro azantmla~n szotgilhasaon,.P.Gu.rdlan ugy ha
t.«rozctt., hAgy h"'om esym~s,. követke~ napr. tAt.essenek" 
!:n szt.V.Irk llnne~n mondtam a nae:!llis.St; • tel!lplom zaurolt1 
slg megtelt. ft&n~z szava~t tal4lnom annak • klfeJer.&a,re, 
mlly 'hltatt.l azo]eált az elnök • ••nt.aa1s6ke•. ~~n magam 
oly ruaey zavarban vol Um, az elnökM. el~ t tem tArdelve, m1-
nlst,r4lisomul l(tván, hOCJ •11g tudtam bo l vas,ok ~s ~l t 
ls teanlc. A szentmlse vageztiwl •ecs6kolt~ kezeimet, 
nt(nány percig t'rdennllve ma~dt 6a alrt • me{;hatottsigtél 

A náro~ pr1~1e1• napjalt n«lunk töltötte • koloato~
ben. Mecköt.tstte mag&t 1. bocy • templom 'a •• 'tkez~sek l!lin
den szllkafgea költs&aet ~ •P togJ• v1selD1, a azon • n'
rom napon • J6 do~ok.,.k atko~ b~e,tt4ben usztunk, amilyet 
• kolostor azel~tt ugylebe t. am.sem l'tott.. ••~n'nl' dr'&• 
m1serUh~t le k4szlttetett ~ nekUnk aj~nd,korta ma~dendé 
erul~kUl .. Arcnklv~n r::in1enlkUnknek •c~·-oe~ zset-ér~t 1n a~. 
d ot t. tn Tn inteilY erekl!"a g:,ranánt.. bGc.slll tem rnog • Nl ce o 6 t 
m1nd a 111111 napls. 

!halyllt.t n6h&ny olpn ún,r&l szereta'lt eellt&et 
tenn!, melyek mlnden egJ6b~~l jobban b1zonJ1tanat O.rzla 
Moreno hite 's bllton~ •llett. %J11t naapon &16ntat6-
•tyj• kls,ret.Sben • palot"-n J"'tam • ea a-lkalommal llii&Y 
meset§ged,sael 'llapltottuk mec, b~y vat.menn:t nemzet 
tözttl !tc•dor köztirses's vol t • z e~~otlen, rJely • r. ec~·n~
z1~'1lam elrabl&'t roflau 1VII 1 Unnepé l:ea t1lta)tor.6 !u;a··{t 
röletMlte ellene. A. z elnlllt '1&nkan t~~z6lt~ ."ost ny,.J€;odt•n 
h•lh•tok meg; mart teljewltettUk mlnt. hU kathollkuP~k • 



~ötele••'sUD~et, s .. st•t~Uk, ami er'nkb~l tellett, hog~ 
a Szentat:tiaak aok Ylfl&ont..-sa's• lt\S&t v1psztal'-'" f'Zcl
g41junlt. •P.Antonan1 elleaa vetette: '\'al6ban. ez d1os~s6g&' 
re szolg,l, de att.61 t.ar\ok,l;loeJ az o~az kormalnJI'I*k v•issza 
tetazik ez .a nyilt tiltakos'-. ••m lehetetlen, hogy boazu
ból ellena~gea bajóaadda·l fognak v't.azolni.'f•"•em f'lek 
t~lllk"- felelt. b't.~n •• elnök- "•zeaetben l!'CCO ketanAvel 
t}ua~quil kiköt.~ben tereen4t • fopdtat~uk~!. minden föl
besznilbat6 tuaj6val elzw&a a klkö\at. a azut&n az,tvern6a 
az ellena,gea tlot.t,t. Rea&le•, hocy Ia~n s • Bold.SzUz 
megjut.almaznaic beunUbke~ • wt·t, ••it. tet\Unk t" 

Politibi Ugyekben Garz1• Moreno t.ljességgel önáll6 
vc·lt s nem enaedt.e meg aenklnek, hQ&)' beleavet.kozzlk az ~ 
dolgaiba. r-.zonban vitAe joa1, klllönijaen pe~ig theologia! 
kÓro4sekben minóég tan&csot k6rt. ".-m va6yok t.beologus -
szokte mondan1 - nem az cSn föladatom dönteni ezekben » dol
gokben"; azután pad~ nagy lalkl1smeret.esa~c;cel cselekedett 
lelki tanácsad6j!na~ bölcs el~tarjeazt~s• szerlnt. $SY •1-
~lvr.J~l názetel"'r.ise volt a felea4gável" JÓllehet. g~ön
g~ö en sze re t te., Ut6bb1 ugyanis e lj öt t: ho z .r.!(, ho& y egy ha 1~1 
raltAltnek •z álet66rt könyör•ögj3n. ~redj • ':ton~'ba -
azólt.»z $lnök.- a t.öz•l':dj a ugad do~e1v"l• s ne avat.~~cz
&ftl ol:yanokbe • rnely&kh$ z semmi köz öd". 

~tSl' m"is alicalomm&'l olyar .-lami téil·t.J.nt, mal~ a lec;
~kesebben tanuskodhatik l~lakjelenl~te ~a akArater9te ~al· 
lett 1 de &gJsZersmind kerea2tdny felvbar!ti szeratetára 
1s fényt vet. . 

~~y bizonyos o~s~ ember ~s kitUn~ muz~ikun órkezstt 
._uitcba. Minalenk1 leen de1~k ernbernek néztEt. A fr•nc1ská
nusokat barittilag szare·tte, a gyekran jött el l'.enek•r€.vPl 
• z is tentisztelat f~n~'t. emelni. De csod'l» + .. of:k~pon scha ~ 
aem J~ult • Rzentaót;ekhez. ~z atylk r·&besz~ltttk, hOC!-' 
gy~nJ~k raeg egyszer; de ~ csak flE~P ~zavakk"l ~s icl:rete!·:· 
'kel felelt. ~a •zr.-1 v'ge. r.os, &gl szóp napon nagybeteg 
lett.. B• rá t .. i szinte ~•scstrcmolt~k. k~r~Peikkel, hCEY j~
ruljon a szents,gekhez;. de hiáb•. Száp igáretekksl s1.urta 
ki • azamUket., mindenft.le rem,nyekbe r1ngett. {ket, de ~
ge semmit. sem cselekedett.. V6gre1s ecy1k barÁt.Jwk kije
lentette, hog)' nee~ kCSvet.hetl tao4cs4t. m1velhogy - ezabad
k~mives. 

l~orencnak is filltfbe kerUlt • dolog: e beteg !&:;hlo:: 
~le~ett 45 sz1vhazcz6l~~n kbn~tirgJtt neki, hec~ bSkUljón 
~i lstr~nnel. Biztatt., hoay n~ t"élj&n • tn.ab•dkt"o1,re~eaek 
fenyeget,, ae i t-61 lia fondor l• ta itól, hiszen ~ • z e ln ök 's 
11111jd •f f'osJ• b1ua1t•n1 gonosz szánd&kalut. Vág1•e bele
egyezet a beteg, hog:~ m1ndenre hajltukf6, osak tudn,,alká
.-a fog •cn bozzl.n "Ca•k 1tOI1dja meg, kin~ l s&eretne e:t6n-
n1 - sz~lt az elnök - a 'n elhozorr. önböz a& Illet~ pAt.ert!. 
•xgen azeretn&a • azt.D1c,k-koloator P.Gurd1&nj€t iLt.ni -
Y'laszolt. • beteg - ~n&.t. kiv~om azent,ey6nnsomat elvÁgez
ni". %Y pillanatnJi habo~'- néUtl11 indult az elnHk 1roles ... 
t.orunkb'a, hOSJ P.Gukd14nt elh1v J•• P.Gu4rd1M kJsz volt s engem k4rt m••· hogy kla,rJ•= el. 



A & illet~ helyilea ve&e~6 uton P .oaardl'n az elnök
bijz rordulv• •sJegye&t.e: -at• 11om. ho.fJ • betee; aelibadk.6• 
mlves '• r4lek, bogr oupd't L11.1:Lot •k aa'-atmll"·• a14Sfn 
• azob!ba 14pank•. "Ki t ae t'ljen - mond' az el.Dölc - 1tt 
vagyok 5nnel 4s ba -~ kellene halnia, 4n la &nel tagok 
meghalni". A p4ter UE:l' v~l.ekedett hogl' t.lin jobb vo-• 
kato~-~~-•'g•t '111tan1 oda, m1e1At.t. • báa~ bel4f.14nk. 
De • z elnök ha llanl sem a urt err~ l &a liJ az61 ts A aJ6· 
nds k$nyea doloG s 4n •sis4rt.~ • betepek, hogy •11ldent 
ttt.okben t.rtok • Abbtan ez 1"~11 kevepet ballott.•m UCPD 
mtSg • azabadk~mlves cselszöv,sekr~l, a nou· •Mrt nag: vllt. 
• z ljedelmem~, nem tebett-•m mút, ~1ntho&l- sz6n,lklll kö-
vessem vezat~lmet. · . 

Mld~n · • h'zhoz 4rkeztUnk, • U.put zkva tal,ltuk. 
J..!oreno mea~raneaolf.8., hogy n3om~n DJ1s•«k k1 1 !!lre ec:r 
nosszu, sötét ro1Joa6n mentUnk ri&l&, anol 1amet. e~be
zN-t •1t.6~ t.l,ltunk. ltl,lto.t.tunlt, rqat.tut • ca ~t., 
m1ndh11ba. Az elnök tUrelm4t vesztette. ·llr~sDkot. • kal
mazunk - mondi - 8 föltörjUk a& ejt6t.•. &zzalm1Dden er~nk
b~l az ajt.6nak rupszkOdt.unt. lflhelJt, ezt belt1lr41. 4•sreve&.· 
t&k, •gny1 tottQ az. a jt6t o • · · 

Alig hetolt be az elnök k't l&páaael, m1d6n a azoba 
egyik s6t't a•rk,b61 '~rcos ember ~rott boF.r;' revolver
rel· Jll kez,ben, l61'otlta •zelr,ök ur j it 4a lgJ ez61t: "M4e 
•e: l~~ at '• ön • lual'l ra r• C•od,lJat.oa tJsyes•'ce•l ra
gadta mee az eln61c a &Jilkoa tes,vez4t., U61 hogy • h'tlö
vetu revolver • leveg~be aUlt el. X.Jd rozta • lestfn:vt s 
egy 6r1iR erej&vel taaz1tott.. el •slt.6l • földre. lt~P
zelhet~, micaoda ljedt.s'e vett. e~t rajtam. Az elnök el
lenben fölk4rt bennUnket., hogy kövesaut ~t • bete~es, mlnt.· 
t.- 111 sem törtAn-t volna, a et.t41 kezdve mlnden alns'n ment. 

!syUtt l~pt,Unk • azobi(ba a • bet.ept nagy lzgalr.mban 
t.atl,lt.uk • dulakod'• 6s • löv&sek mlat.t, •l~ket. végisw 
h•llpt.ott. De lllkor •z elnök a • P.-.u'i-dl&n •& Istenben 
&a a Rold .~zlbben val6 tlmlONr61 beaz,lt.elt neki, klje~nc· 
tette' hog)' nlnca mú kivw's•. mlnt .,,. j6 s,-6Q«at .,,_ 
geznl &a Ia+..ennel 'k1b&kUlve balnl •t• Az elnök 'a 4n 
Yl88DYODUltunlr 8 lm&ikoztUDk 4rte •z aJ\6 el~tt. V'"ltOE• 
v ál. l!óat 4rlcezett 1188 I'Ohltavút. az elllök lclalrc!Je, a. ll
v «n • •r4nJlet~1, DOS" ••&ltna're aleaaen. . 

Mlut&n • betee g,~n'-~t ~efejezte, P.OuArdl'n behivott 
tennUnket •. taor;' • megtaeadM eskUj~n~l tl'nuakodjunk. A. be
teg szab~dk~c1ves volt 8 ~ro1nchermad1k hetv~nyon a ez~rt 
Jl:Stt '!cuadorba, bOSJ uJabb pá.ru:l)·ok•t a~plt.aon, de More-
no & berelse ebben m&5ek.;.dA.lJOzta. A z ellene ... aRtlria ut•, 
mel)'et a betes· nal!la utN1 nJilvánoaa'-" bozt•k, Moreno 
a(tadt.a a P.Oardl"'u.k emberUnk azatwdi~mtvea J•l--'n,elt, 
blzonyoa tltltoa tratokul •a:TUtt.. A bete& nem t.l,lt ••
VI'kttt mel,-ekkel •• elnök öntel&ldoa6 aaeret.et't '• sondas
koclltalt. mesköaztsnJa. A & elnök • aut.'n ka t.on,kb 1 6'r1&tet-
te • h'zat áa nc!wr•ket kllloött • beteg 'pol'-'"· !t'1. nep. 
r• rá a be+ .. eg mepalt., llikö&ben • r•azAüt.et.t Mlyt.~l ~~ 
nú• 6t.a eahoeyaetn •urt. •sv,4n!, nae:y bea.e•.Sael megca6-
kc!.!~-!é~-· .. fit;ao~l.yas vclt a t.ea..t.~ ... , aa:i.n'-hO!J ~tinden -ölt
a.Ss't. •z elnök tödöat.e. · 
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11fgy •áa allallo-1 •st •J'-lot.tik •& elnöknek, hogy 
többet. t.örc!djllt •z--'ly1 b1r.tcnti's'nl, •l•elhogy • szabed· 
""•lv•eeJc aslndllta ~t. elt.enn1 lib •161. "rudoa - v'l.ltazol
ta - nogy ellbb-ut.6bb • azabacSltct.lveRelmek tlldozat·ul eAem. 
ne ez osöppe\ aem agg.Rd.i neltik 'ldozatul eanl •nnyl, mlnt: 
Ist..n,rt .. Shalnl." 

Pölaaent.•14aem ut&n • pontoas4g kadvf6rt l8?t.Ragy
boldopaazony tbme))4n - föld·rengtfs puaztltott .'-'ultoban ~a 
környék~n, •lJ a11talo'I!IDil1 több lldnt 30C ember lelte ha
l,lát. Iberra viroa• teljess~sset rombad~lt; hol is 20000 
ember pusztult el. A tá'9ols~- '-'ul to·tél Ib•rrále mlntee;~ 
200 km., a a lelklpúztorkodlst ott gy.korolt..o el~R:r:ör. 
t!1kor Gerzia Moreno eln6k hallott • ks t.~asztr~fir'ól, err• 
k6rt, hogy néhány p'ter· siessen • s zerenoa,tlena~g szinne
l"re1 hogy ott, h8 lehe'ts~ges, • romok al~ t.et!)8tett sze .. 
rencsétlenetc lellt5t ~s testét megmenta4k. Öten siettUnk 
oda az aty'k köalll, bele,r.tve rnasLlt P.lr.siát is. 3gy csa
pet. ka}ODa JOtt velünk. 

~J jel volt, mikor ·Ibarrába árkeztUnk; nyomban"t'nunkáal 
hoz l'ttwtk~ A at61,val relÖVezett s a szent olajoiSt vl
vt$ miss6onáriusolt az eg~sz szerenoatStlenstSg s1.innel"n 
s~Wt voltak osztva. 1111~· sz3rny11 nyomorus~ot lé.ttunk ... 
zon a n.aponl A katon'k hozzált{tta\c • halotiak eltemet)s6-
hez1_~n •g•e 53 haldokl~t láttam e.l • szeatságe\tkel. V•-
16sagoe csoda volt, hogl sokan közl1111~ m~c ~ltek. V~gre, 
"' hull'lt rengeteg t.Ht18g t látv•, nekUnk is $&c1t&nUnk kel
lett tenaetn1; mert a hula~1-11g mctc;fert6zt.e t1 levse;~t. ttá
rorn r111pl k1ma.r1 t~ muno utÁn !'.li közben el:ie gond nlhett tmk 
ov~sre VI'SY alvá.qrs, vi~H~ut~rtUnk "'u1t.obe.., Volt 111it elbe
aztSlnf'nk " látot .. t borz•lmaltb61. 

~ f'Cildreng~s ~cu.dorb•n napirenden lev~ dolog, mint
hog~ töl __ ~z álland6an mUköd~ vulkánj•. ~oll~st-orunkbél 
könnyen láthattuk a t;A1mboraasz6t, Oaya10bát é~ cot.opexlt .. 
~l~~or-olykor lángokat lát~unk krltere1kb61 fölcsapn1; 1-
d~nk~nta a földala t ti dUbörgáa oly nongo11sá vált, nocy nerp 
tudtunk nyugod~an aludni miatta. Ilyenko!~ nem MartUnk fö
d~ l alatt eludnl, l'lanem az udvarban fekUotUnk lQ; rtr. ern
berele az utoú-a költözte~ k1. 187?-ben oll· szörnyUs~ge~ 
földr*ngást llt-Unk ·alt, •m1lyenre senki llzatkltor Ól~k 'közül 
nem eml?ikezett. 1. klt<S~s 8f11Ajlin kUlönfále t•J.JaJ1ng~c1( 
hl rdet t~ k • kij!e l! ka ta sztróftit. !~Rflne p re r!:a ~re k(. l v\~ n. 
!'Z 8r tt1ljes ~n:Ur%eE{et:o burul•~, "(;F~·_:P.:o::t;" '..:c1tt1.~.i·t~,~l :·ziin· 
telenUl !'eltöl•<5 haöilU icövet'kezt.ében. A foJ:.ct:..ob}:-::€t~~ assenkint 
et•c5abödtek, a a ut.cákra és nyilvános terekre kiszorult em
berek jajves~'kelnl, s1rn1 4s ioádkozni kozdtek. A déli e
b~d-cseng~ szav~ ••nk1 sem jelent ~g. ~gyebet seM Let
tUnk, mlnt.bogl' Istenhez eaedeat.Unk aecitság,"irt. .. Senki set!l 
me~dt odahaza. m6g • betecek sem, mivel mindenk1 r'lt, 
hogy az ált..l,nos összeomlAsban leli sir,!,t.. · 

A nep fol,..M: rengetes tlbe& g:tUlt öeaze a to loe tor
n,l. Mlndannylan cY6tm1 aurt.ak, de íDácser!l mert senkl • 
te~plcmba 1'~1, mert az rolytonoean bed~l~a~el ren,eget•tt. 

~ntefelÁ ml ~gyen papolt, f"'ly,kltal kezllnk~n • vit-
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roaba vonultunk, • ~1ndenazentek 11t4n1'J't ~ne~l••· 
al ala~ nyllv!no~ t~rre &rke~v~n, meepr6b4ltam P~01k,l· 
nl, dB • ~P k<Szt oly ff1la1ket1t.lf volt • lárca hOIJ' neiD 
t:udtlalll best,ln1. lt1ndenki·g,6nnl •urt. ne .tmA<Jontl P1-
gyelme:r.tett.t1k ~'ket, hogy keltEH~lt t51 • ttsk&letea ltbt.ot, 
• Po0Wird1'n pedig raesadta az ~lt.al,nos felolc.toz'it. De 
.,, emberek nem el~godtek mec eEr.tal, m1nden!z•on ey6nn1 •
k•rtak 8 igy 8~RZ ájtszakf' Ottu1'8dtunk 8 -t6ren gJ6ntat
n1. Tc;lakodult Ás eg~;'mMt t.s~1gálták, hogy el"bb jusaarutk 
11 ~pok közel.$be; eg~esek mesaz1r~l nangosan k14.l.t.ott'k 
fel~jtlk • bUneiket, •zt rernálve. nogy igy httOII.r~b megbp
jtk a relcldoz~t., ~'.ei;&Z~..,t o1n(1en tekinteta a nyilvános . 
niz'névre, m$~ at legt_?Pt;aiiab~ t.á.rsas~bel1 hölgyel: f'&m röG:_ 
talták bt1ne1ket ~ wren ker&!>ztU.l klkubnln1. mtö?.ben mtmy 
dörg 3tt a vulkán t.ompe dtlbörst~se, mel:~et t!11nden alu lom
,., l • t€ lelemn«tlt eeeujul6 jaJvesz6keláae1 követtek •. 

rtajnal1 hat őra fel~ P töldli:JNsek megaztintek a ve
lUk " hamu- 's l'va-öz:ön. lstDát s:..badon l&net.att l~lekze
ni. l!egszáolilhatetlan tömet;t.~l kia~rv&, v1a•zat.4rtUnk a 
kolostor~. ~s eey Unnepál~ss n•gymisét ~ondtunk el háLa-
·- -d áeul. 

A töldrengás ~s P kitör~s 400 ambernek •~ ~la~be 
került. Sok n(z összeomlott, sek cás,a vulkánhoz közelebb 
~ekv~t pedig slti'M&tett a hamu., Azok o NJ1f;ateg nómez"k 
rnelysk • h!ron föntnf'vezet.t nee;::o~ot födt61t, • l~ok ls 
a rutr.m r·ett.ene~...efl ttev~ben f~lolvfldtak, kitorj&dt «rid4so
kllt okozv'-1. A vl:r.á.-adet~ CE~upa fcr~t- l·~ván, m6rtlSldetre ol 
pu~rt1tott.- r'l. egón: v1"~ket .. ~.gy eober, kinek humor4t még 
ez .. ret.tena~ .. ~ s-xerencs~t.lens~c aem tudta eg0~zeri elnyom• 
nt, mcndt.a r.'lkem, hoey n~eY nAppal • földrttne€~ utÁn ogy 
cl!:'~r. rorr(, R2':1kl(ra alr .... dt, nogy • pipáj&t •e tudta .rej-
g,u't•n1! ·· 
· .. ?~lsze~el tet 6 tu~"' után efy 6 v re ti!u(!t P z • v~:."am, 

hoey macamat • pogányck 6s tc.-nn b!ilok között! m1ss1tt~k 
R zentelj 911. 

A Peru-1 'a ~cua<.~or-1 fer&nc$s kotl~giumokhoz t.ar
toEctt PZ A•~•n föls~ foliásánél 6~ •z lfc•Y.n'l levt! m4a
a16k gondoz-•. ne misa1onár1U&ok blán~ rolyt,&n ~uadorbé 
eledd1~ senkit sem kUldtek ama terUletekre. ~~or P.Or
tizza 1 r. Vas t• 'koiDI!'l1aszlr1us gl1a el& Jkult.unk a enge
c~l~tt knptun~ r-i. ~~lltatt i!l1Ss1ék f::Slkares&s,re •. IUl"'"hogy 
:· .. ~·!-:.319 is ~r~):l aid-:,;:- Purube lc:eke::utt, ae:;6s!~n l'er'..!ic; 
vele terthat.tun~. 
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tekint-atel várja, h~y messz618ljon, lelki s~ernel,4 el~tt 
minden •••-'nre azon ötven lvnek,amelyet • moat wsrende.l
ke&~ Du.lio1uaael \t5ltött. Zl~s~&~ at.yj• 4a parancaol6ja 
yolt.. 'kAa~bb llar,tja, •J• tJ~twre l•tt. A rtlldl ~let r.o!!l 
den lt~l1lm4n)'e köa~tt. boldosok ~. vld'-a.k voltak. Lyco
!!lGdes maga aeo tu.di.a, ·hogy ml,rt olsan boldogok" de ~rezta 
a ezr.el mag volt el,gedw; nem kereste az ok!t.. Tu:tb -bt 
ltogy 6zt a bolrlosá'cot. addig nem YGazt.l el, amig a&i tdben 
megvan •• 1atenszeretat &a a Dullclua iránti k~aza.Seas 
engedelmesa~g; telJes hlt~vel blatt\ ebben. De mi lesz 
most, ba ID8ghal Dulloius? Xir-e t&.:-uaa&kodJtik? Tudja-e 
~Ujd kor1Dúlyozn1 lelk,nek tör4keny haj6oakáját az é let v1-
harz6 tenserán? Remes'• Cogja el. Yit. rejt. • J öv6? J;d-
c.11g ezzel nem t6r&lött, aohsaea ls jutott •z esz6be. ne 
az •a'••n a&a. ha esJedut lesz. Aacn r·el!l~nys&ge la bá
gyadt, hogy megkapJa • boldoaa'c kulceÜ; azorqatja sz 
eddig nem 1••r-t :rlal .. ; tudja-e maJd ruasm6.ln1? .l szUr
k e ae t.~ ta4g la c• k nJUg ta la nl t j • • lrJUC ta lan merens~ a(~ t 
meg•k•aztj• Dul1o1ua ztbáld kah~csellse. aki most kezd be
le • z elbes z'l(abe. 

- SzUle1met. u.m ismertem, cs•k annyi t tudok r6}.uk 
hogy nagyoneaadagok voltak ~s • f'~v4rosban élt&k. t.n 
a zonban IDÁr ll•nnúri~an nev .. ~kt:Hitbtu. fl ~un~irs visz-: 
sza\t4dok emld1tem1, USY t.udom, hogy m1nd1g megvoltJ amit 
kivMt..m,. f'ölt.~ve, hogy M......g!lehetat.t azerezn1 plnz~.,rt. 
P'oztS&t. pedJ.a sok aa.lndent. meg lehet váe~o lni .. De már · 
lt'ju'kcromban •m t.adott. boldog1t.n1 az., hogy 6n vagyok 
A lexandr1wk • ·leJsga zda&abb embere. H lába hiatlegtek ne
k•m rwvel61m, 6s:& Jataz6tirPim, nem tudtam ID8gszeretn1 6-
~et, hiszen közt.udomásu dolos volt, hogr t"1zet6st. kepn&k 
érte. Más pedig ottlll kerlllt közaleaabe, még a gy~mom se 
vclt rám k1vánee1. Igy n~t.tee tel a szlvtelenUl idegen 
emberek k6zla.t: • szeret.et. 'B .ts örwagá~ le ·1g11zl örö
•~t. távolrcSl aem ismertem. Amikor a agam ura lettem~ e 
csábos, de t4ves utalton kezdtea kereani a!1boldoga~oma tw 
Jllnden pánzeme t elsz6rtam a boldogs&g keresésében ~a 
m&6sem tal,lt..• azt .. s. Jracpr6báltaa mindentJ hiába. 1 
t.at IDioden 'lvezetlt. megaureatam '•· csak egy-k't p11-
l•natra el4g1t.ettek kl. Plllanatoyl &Y&ly6r után meelnt 
klnzott • gy~tr~ Uresa~g; már ~~~tjdnam két.s4gbeesve kl
v~koztam • k1&1~g1t~ örljrc és szero1.et után. l n.a~y köl
teke~shttn • gazdagaf.e eluszct.t. ~:indGr.ki elheg::ott. At.t 
b i.t'ttem mlnden.'l•lc w ee. A J 6 I a t.en a zon&» n megk t\nyör ült 
rajt.aa. Am1nt e,;yszer 1\y.tn nyomorult álapot.ban • n~p
ta1en uton k6borlok,tel~m jön egy 6römtÖl auaárz6 arcu 
reme~e. Caod{lkozn ntizetD mivel eg:reneaen felém jöo. 
Ho~~- ~rve, 'm1ntluacaak rAgl lamer<5"ae volnÁk,k~t. kezávef 
átalel '• megcs6kol a ez&el mlnthe ellnt,zett volna m1n
dant, a&~pen karon fog &s vezet lel • Yárr:sból a puszt..
a"s telt$. TJtközben el'!Dondja • boldoesBe titkát, .. mit ~n 
moat neked sz&ndlkozom átadni, hogy ezután 1s boldoöa• 
élj, rniut~ ~n már nem leszek veled. 

nulleius remfJte itt egy kis p1henö't ta:rtot.t,'Divel 



•~ elbeaz~l·Ss Mlyen kltánazt.ot.te ris•~- e~lt.. LJcotDe
des a. h8ldok16 el& \4rdelt ~. UCY fJcJtlte • IJeJWfll~ •J-
l':ak s1r1 auvalt. . . 

-Az illet~ re•t..t • hoaR~ al .... t.P.l uton o•lrla • 
boldoeslgr61 bead l t.· •lmondt., hOCJ ,,uk as blrja az 1-
••~1 boldogat<.got, •tl •~eretn1 fs ~lllnJ tali. ft,ntoaabb 
azonban • ezeretet, melJ ba .. evan. akkor a& lrGm •g4-
i.ól la ~jön. l ezeretet ok't. la karm,_ •clthtt. tal'l
n_..t. Aa 4dea •nn vajjon mllrt. astrett •nnJira gpl"'lek&t.? 
OlJen szeretet.tel azeret1, am11:semaJ Dell t4pea Idegen .c 
gyermeket azeret.n1, •'k~ k•P.t•, ak~ ••zl est. • sJe..-
ket. Ne• ••'rt. azeret.1 •nnJlra az an,- • g,.r.-tt,t, •rt. 
a aaj,t.ja, lwnem inkább adrt, •rt • t'jdalo_.l • •J4t.t•. K1noa azenvecJ's volt. • Yll.rallozat-.1, • vl"Peaztú, 
lpoláa ls sok m'-1 eg,-4b baJ. Ipar F.edvea tlam, LJco.-dea, 
jegyezd II&C •e•d,.k• hccJvJi"tf~J:If -u • e~rete
tet.. aztDJJcet. •• fP.!ft''-•_l_=L~h. _iia_oj.. 
ls az • nagJ t.lto • r b at.laa. 

Lyaomtdea h'llt •kar mond•n~. de • nag~ •P.t&!ot.t.
st(gt.61 nem b1r aa-'bo~ Jutni. S&lYe •grilll8f: • -c:rtltku 
1e•zságt.61. Meslrt1 remete~le~nek boldos•~'t ebben • azo
~oru p11l•n.tb•n. Sok f'Jdalmaa verejt~koftepp sz&ntotta 
v~gJ.e orclljllt.. bog)' aob.t azeresaen, enkat. IJrlllJHrl &a hogy 
nagyo~oldog ler.yen. Satrette r'rads'c'-k CJU.~loa&t...l a
mint mlnden ember ör111, ba munk,J4na'k van eredménye •. &a 
a z ~ munk4jwk mlndJc 4r-t.,kes eredm&nJt volt, Mrt m1ndtnt 
Isten,r+ .. t.et.t. MegfogadJa •s~•n ltt • ~ldo\1~ 1Gúrál, 
boe;y ezentul nem ker,flll • bolrlotJskot. b.oao,asenved~at. 

f','Jllleius utols~peJ•ceit 411. Jtlr adnden treje elhagy .. t-. ~edea karjaira veszl, hOSl' letettesse • k-'re. & 
hnldokl6 most. ,&gegJa_.r ra1n1ltj• azeealt. a .. gl,t.v. ag
g6d6 tk·a't megaz~la}.:- Teatv~r r ne felejtad el, hogy • 
m! drága megv,lt6nll azeret bennUnjet a 1-ejobbltn, mtrt. D 
szenvedet.t. ml&rtUnk • legtöbbet. r.n ls azeretve azenftdt.em 
~a most rem4nnytl v'rom • z örök bold'ogalgot. S&keas'e ve
ltd t- x.bunyt.. f'ÚO.dt astm4t. 4 a klttd' lelk4t. ••• 

LJcomedea mee-dáaul leto~t.a szemt$t, közben 1m&!kor.-
v•~ 

-Requlta •etern.m don. el Dom1ne ••• szenvedtél, aze-
rett'l• örlll~l,l4ay boldog telatv~rt 

M1 is hagyjuk ott • zalrb~1 v61gyet ljl aEomorue'r.4-
v;1lit~rjilnk \'isP-1-a"" a kut.atvsa lterePsUk ruapkelt~ne1c a bol
d oe s ~r ft t. . . A z u •..r t meg t~ lll J Llk • ______ ....... 

Pr. Damj'n. 



A Jlll<J'DR NúT;. 
'[;~ 
l;<tlfic~gen azUUtttem val•hol d~len ••• 

!EY k&k egU olasz vi~4ken 
Moa o l Y&• r '-'n • n. P sue 4... 
s irnyt;kot vona eg)' eaOrke pnl1!• 
F614moS meeálltam elbUv6l~n . 
A aok vlr~tél, mely köröttem 
Imi t t·· amott nJftzllg~ caopor~n 
IIajd itt. ls o•"t la azerteaz6rt.n 
Ill•tozott • ráteken .. 
e~lSJE~ I» tek danája oellett 
Bej'l-t.m • wdont a • berket 
~ !!:sok ~d~~-.1 ~nekel~ , 
De Uld 00 z6tt a v~ y a • lel'kem, 
Bú- azt, amit. t.1tlt011 kivint.m 
"5!rd~n mez~n rel nem t.lált..ae, 
R~nyem m~c1s blzt.tott. 
~ ~yszer mlkor borone'V" j4rt.tam • 
A wdv1r~os Ul!lbri~Pn, 
ll~mbe 'llt •eY r6g! •~ber. 
Szlvem betellett tilelemrnel 
M1kor beazál t, mart b&- k6ny<Srst5tt 
Hogy hagyjem itt • sárt a görö~yl:Jt, 
fteim mHgla p.rancsol6lag, 
Hatal!ta volt a dr·'e• sz6nak. 
Lalteo szev~rP f6lder3~~tt 
n kljvetwm (.t, ii Jé Ferencet. 
S boldo~ ·.valák az ~ kör&ben ••• 
De nem l~Éhet~m sok« ott ••• 
l.Jlvel • lelkei"J naeyon vigyott 
~ucsut mondot.tam trmbrl~ns'k, 
H~bér • szUr'ke pálm~~ágaak 
Xar-sna16an integettek 
Ketindulék észBkkeletnek ••• 
Utamban h4ntaz~r ug'kislrt.ett 
CaQggednl -v~ bus telairtet 
S • p!lma~• UmbrlN.k 
G;r&lyörUatfees lt'k ege t ••• 
- De ~n ezekkel s~e~besz,llt.m
~~srt ne~ hog~·ott- e r~et v6g~·~~~ 
fts J tot t U2: öt t fo l~/ton engem, 
Lelke~e srom~ezott • lelke~ 
Mlg egy n~~poiD alJrve ot$ l~ 
l. • jkl1r1en 11 z ~t • •ooelum • 
"••t'ii:re lettem • mag~arn.k. 
SalvUk el{tte~ ~ kitArták 
Letör61tem .a könnyek árj,t. 
Ha ~k z okot tak, sirtam ~n ve l Ul< 
Jtarlttc.n: neq vol~, .~a•J e llenlik, 
V•lQk ca~tiztam ott a v4geken 
s •z ellenen hoey cy(zelmiJk ler;sen 



Kl tArt .. k•rokk•l k ötarörögt.em án 
!.f1k~nt 116zea az Isten ezcmt hec:tán. 
S h4t ••'z•don át to11ton acQntel•n· 
&z Ur kee;J•lae volt velGk • ve~•· •• 
A bus •s,arn.k hU l»r,tJa lettem 
~lmul t a nap, • h6 8 •• év fölöttem 
Nem lnteeetnet .~ tel~• a pála'k 
Hlaz 4rkez,aemet bl'ba vú-nlk •••.. 
K'r nem kla,rt a caendes rtlgl eate 
Sz' p tJmbrlw l: völgJ• eltledve, · 
~1 k.Sk eg.Snelt mlnd.en. ca1llta&a 
t:•k egy ·maradt meg ••• Szent Pereno •s•. 
J.tert "t a lelkem u.m teledte el 
Hlven meg~rzl ~t a bll kebel •••. 
Itt ~ppen ut:t m1nt ott a d'lvld&ken 
Kyll1 k a virats • hit lmokon, • r4t.n 
S moaolJgnak rim a ezi'ke cailb&cllt 
Moat DMI olJiea, ~~~~ag)'ar bar4t. vagyokt ••• 
J6gyar-r4 te~e1t ~~~ a az,a.dok ••• 

-----------
Pr. coeleaatln. 



Rovat ve ze t& s tr .~oa 

~vv&gi vlzsg,ink e k3va~kez~ aprrendben foly
tek le: junlua 2.4a3.-{n dogmat.1lt8 fund•ment.álls,bib-
11kum, f1loz6tl8, .-8.-án doe:matlkst apec1,11a, mntaf:t.
z1~•• -13.-án moráliab61 de aecrPmentls til. tört~
nele~, kAtek4zla, -I•.-'n morália de praeceptla, v~gUl 
2o.-án morália pr1nelplumok.-. 

-o-

Vlz•s4k ut.'-t ~erben junlua h6 23.-4n ~''lt6 
a'eoa 4a J'~tlaztelend" llliS'l'Or. DDRTC "püspök ur dl'k:~ 
nuaokk' azent.elte Pius, Damj a(n 4s Szel§z testv4reket. 
2•.-ln Pftdls pappat P1ua taRtv~ rt. A z uj preabner 
~ecakem,ten·mutattll be ela~ azent.als• lldozet.lt. IR
ten veY.4relje epoatoll utj4n: 

-o-

Klerlk,twnk szaretettel bucsuzik e f~1sko
l&nkt61 aoat ebsolv,lt 2 Jene' Jen~ ~a Petik Pius ál 
dozárott61, 3ml4kezzenek ••s gy.kren • körUnkben el 
töltöt;t kedves esateDd&kre, al pedig ••v•l e tud•t
t.-1 v'lunk meg t~Ulk, hOSJ amilyen veszteses ránk n'z 
ve t'voz'-uk, oly {ldliadua 4s hasznos lesz mf1köd'-
• Uk ltlnt. • caendes klerl'lt,t.or" klYtll.-

-o-

Junlue 2o.-(n \ert.ot.ta ae& • Sebole Prenola 
c•na •z 1927-28.-•vre as616 at.kul6 Ul~a4t'P~tlazt.e 
lendlf P. ner•nn atermeneglld qurdlfn, lector, •81• 
ter elnö1tl4s~vel. V'l•sztáaok utJ'n • t1Rzt.Uu•r a 
kov,~"~ke~~k .. ~pen &lskult ki: elnök fr. Der.Rc'i, jar.y;,! 
fr·. l'',l;,os, könyvtáron fr. Spl~z. F~tlaztala•1dt'! VdY.e· 
t~ !lnö'k intenziv munkára hlvta rel a KHr. tagjelt, 
:. ep:,~ben UdvlJzHlte • megválaaztott.&ut. Ul~Aeink a t.en'v megnyi talaával veRzik kezdatUket.-

• -o-





-o-

P4oae~t 4retta~1 v1&ag't \ettek: tr. 
PonlfM, S&llveazter 4s Vilmos t.eat.rirek,&zlvb~l er~~ 
tul,lunk • ••'P alkerhes a egyben k!vMuia'i t.v«bbrtt 
la kedvet, kl tart.'- t • t~Safcolinkon va16 t.ov,bbta-nu
liahoa.- · 

-o· 

Jq1ua h6 22.-t~l· 2'7 .:'te tertott !Plftls-zte
lend~ P. VOUIAR ~RkAISYAL lektor, detinitor • ~arl•nua 
PPOTtnob t.sJ• OJöng.r&lön ea4p eredllfnnJel lelltfeye
korla t.ot.;b,lia köa&Gnettel conelolunt Ytaaza • ked'f'8f' 
n.pokn .-

-o--. 
Beh&& azlvvel la)au&1.unlt el l(l!(!ns J~ MAR

cel ~at•lrflnlr~l, kl p'r b6mp1 l t.t14t.e utin vlasaa 
t.'rt. • azomb• tllelyS ~iakol,Juk". ltedY•s Ojöeabér. A r
nold1 •• Dell la Yolt. •••uaú, oeak ecJ kla ld~re aaó
l~ •lvAl&a, hOIJf a\W •nn~l ftdYeeebb leg,.n a Y1-
azont.l'''-· tllvOsöljUJt ... retett.el t 

-o-

Th.aof11 tes t..vérUnk Julius h~~ 4 ·-'n t.á~.t 
UnneJ)41Jea aurseteal. tog•d•,._t templomunkban. Ie
ten 'ld'- tla.Srj~ f'oc•d•l•ln.t t.eljealt&a4ben.- · 



kön:,-vt.A.rban talÁlkoztunk egy bene ;:is t•nárr•l, •ki réyi, 
;IV .sz.,bal1 latin sz6vegU breviáriumolt 's •1aa,ltik K:a~ .. 
. utatott_.. l!tat.eto•t nekUnit eg~ lll t. ln szövegU klzirúos mls.-.. 
,á.l~t, •m•lret egy Hlskoloz1 novez.et.U uber lrt.. A káptár-· 
1en pediS szint'n gyönyörködt.Unl( • felbecslllhetetlen ~rt6kU, 
.öbbny1re vall!srts, v. azzal upcsolatos, '!JUvás'1 kápe\cbe~., 

!t:Gddon ás csUtört-ökCSn k1rÚldul!st rendeztünk. ?:eoden 
~zarvaak~re, ahol nasyszerUen töltöttUk el a d'lutN1t rt.P. 
's'llald vezef.'ae -mellett a S'lmyörU kll,tást nyujt6 hegyg~~J~ 
·1ncea. Flhen&a klSzben az.6 esett a le1k1gy•l!:orlatokr61: • 
•ene~a, •· jez1112ita &s franciskánus m6dszerr~l. A Jelleozést, 
~elyet tt.P PraetectuR oly az~pen ~dott, röviden lg' szo-
1th•tnú öat~se: •A benotCaek •z lstentisztelet t•Jl•azt~s~vel 
;y.koroltak hat,st, a jez.su1ták 1nk,bb az arl!17.t.okr&.c1a kö
·~ben aUköd~•kt akl~ 1nk,bb nertlvum&t ny~jta~k • büszke 
lemesnek • t111A~ kiáltj !Itt Hej l te. pokol la van lm .. Megmk· 
.ngatj'k • pokol tUI!ében • f6ldl 118nnyorazág birtokosát.. A 
'rtaneiakántUt pedig • pozltlvumnt «lllt.j• &late központj,~: 
1ála ·Iatenne1 szemben, hogy ~1, ez'rt 8rv9nti,hoey Istan~rt 
.anet valamit. btlnelt. nem a pokol mlJJt.t. • h8nee azeretetb~l 
r iratjaa •Azut~ m~t Duns Scotuan.k, ·a rendi 1ako1Mknak nag~ 
löv~j~r~l 6s m~gJ másról besz~lgettUnk, ás mesuzsonnáztunk. 
taz•f•l& lndul"ra, tal,llcozt.unk • kls Szvobod-.1, • marii-
lUS PelbáM. t.t11tv~r &!R ik~ j&vel. · 

A naUt~rtökl k11'Andulú pedig e~aaen nagJszabásu 
·olt. t:~lpontja: Szilv!{av~d, Bükknegysig amelJI:le~ tete-. 
te tel• volt mllná"..l; 910 m. •eaas,eból ~8 kU18nlSf1en •z 
l.n. T•ric~r~l t'öna4cen kt$p t'z-ult el~nk,. rendk1-rl111 ~ly
íl~geld(él és macass'8okkal, amelyek ca::onka orszkunkrulk lee;
:zebbje1; nehéz megkHzel1~s• m1att ~S •z "rgr~r ur, • aa
~~t birtokos~ oae l{tt•, noha nlnos ~P ol, meAsze keat~lyá
. ól. 

A Szil~isv~r•d körn~k'n elterU~ birtokok lecn.cyoht 
·ás ze hllaYleh1n1 A ltonz Xkoly birtoka. A hec:r tetej1ri 
ludt- ~s &dos-tejet ittunk, majd mecnáztUk a méazéget~k6tr 
lfrgpihent.~k ós :.rt.nak indultunk az "öng,uJté" náUdll /lJr-tsd 
, klaoo&donyt./• foll)'ton \tjt~s uton, aiDelJnek egyik olci•le. 
;~!'ede'k t!!Jag~sa~, • mÚlk borzaazt6 -'lp'g Yolt. Szeren-
. ~énkre l&Wettanlt e& ltgv~be Y1Y~ Yomatr61 la lg)' • m' lt. 
~rgr6r ur t.lszt.l bst.61:y«han sz~lltunk 1186• • 

lgy •zt.kl mrtstVr;, ezaz· !*ntek9n lndul•Junk hllza ~
·n·~e. !llhn1 r! •. a- l:.ii:·ihont.Uk a le:di:-·'1~ 1r.rflllm•1t. ~~ ,..,q:~:ner 
:•:;eell bu~,1U-fUrci·'·:;:>9l ue~n~G"'rc c: .. ·,~o. 2 ~r~:·:·~·,r indultunk 

: yCSngyösN,. magunkba l'!~.·~ ~~ · t•nul:o4;en ~a boldoe; hét 
11nden na p j át.. 



utr els~ seg&l:~k&ráaUnk sem ~rPdt eredm,nyte
len. A j6azlvek anJttgl forrúa kiapedbetat.lan. B"' 
sz,pen meg,lmodott terveink nem valósultek met, • 
kegyes eldo=-tk~szs'a m4s1a Juttatott azámunkrs annyit 
hogy a legszWcs4gesebbet beszerezhettUk. '!zeknek há
llval, t..rt.ozunk. 

Köszönetet mondunk az,rt mlndenek e16~t F~tlaz
te land 6' T••'• A ls J oa exrninla t.e r prov l ne l' lianak, ak 1 
nak a ferences trju•~'rt hevUl~ azlve telk»rnlnl vá 
gyott kiR lapunkat. 'R ao~,rt e c'lre 15. peng6t kllld
döt.t. Me~Na 'lrioutk,sulg't • J6 Isten flzesae meg. 

-o-

A ltghogy lc1röpU1 t kis lapunk, .. ~t rwp mulna 
aa«r •"cmhy tieka,;ett. IÁus-•n k&roeztWc, ueyan ki 
lenet az a j6kedvU adakoz6, a kl ruae;yuri c;esztusRa l 
mir Idanap ~o P8JE~t adott fel • postára. !'~tiszte
lend~ P. Feh4r P~ter dunatUlrlv,rl h'zr~nök volt. 
Sz. vunk el 6 a z ör a z ö nemes s zi Yán ta lá l t ~a-r:ör 
vlszhltngra. ?.fel141celt aora1Will emels-ben gr• tulái ne
klJnk 4s see;1t.s4get igért, arról gy~ztek meg bennUn
ket., hogy bennt~ ll cyors ad.-J:oz6kiszs9g melee; szivvel 
p~rc•ult.Ily gyors seci ts~grl!l l!l&t álmodni se~ !!»er
tUnk. Az Ö jé pfld'J• megmutatt., hogy mlt. várhotunlr ... 
j~azlvekt.61. Tov&bbra la at")'l'1 jCSindulatát kárjUk. · 

-o-

De ~ leetejedelm1bb •Jindékot ~t1sztelend6 
P. !!edYeoskJ KedN-d •"-'nn h'zr6nök kUld~e. C'l
!•lnk~ 5o. pene~t kUldött. Tudjuk saját. szavei Pl.ep 
t~n, hogy • rerances lfju~&e ~rdek~ben mincUc k6az 
~ 1"1 c Zll t re • !-~t~gr.u • ..,. t u e:.;~ P z~ l ö t t 1 H, :'1ac; nu te t 1,~ !'l r· & t . 
ls. A z{$rt. nev At • "v."e,r Umbria" r.unktin•i rninc!elltr 
h'l'v•l Mleget.lk· !zenklvlll pedle azt k'rjt1k, hoe;y 
leeyen olyan k~yeR tartson mee ezután 1a bennUnket 
•t.y.l szeret.et4ben.-

-o-

~öbben k1~ejtett'k azon kiváns~ukat., hogy tár
ca~k többször jalenn'k mee • "YAg)~r Umbr .. ".--~zek
nelc ~zt a válaazt •dh•tjuk, hogy a P. !~Atinter kiván 
aig• volt., hogf ~••k a azUnld-'kben jelen~en m-e, ne
hogy • dolog b4rt'llk~pen ls • a+.udlum rovaaJt"' Menjen . 
Uey•ne~ volt • kivána~t? ·a té'bl:i Lel<tc·r A.t~~krw~· 1s 1 
J .,"1,..,. t.l. ~:~ stuctlur: Klh·t nf.t ~;z~nvttdjon; .q~ L.l,;rl-. 



~~c.or-.4..-k is, hog!' ne kelljen szf1ka6g-c1kkeket 1rn1, 
henem jél m&E;fontolt dole'ot edjD11Pk be,. V4~111 h!
~n-.101" tAchn! 1ro 1 ~ tJ ~,{~~~!.uk l& erre uu 1118 k m1nket 
Uly negy fárPdtságb~ kerUl elk,sz1ten1 esek ezt • 
4o old•lt is, hog_)iw ez sUrlibben el~t"ordulna, e4e; 
• leg .. Ablf'eláld<Jzóbbaknek la kedv4t. s,.ee,ná .!Jlután 

· ped 1g ez 4vben UCJ88m Jelenbet meg e t. p teljes ~l·tA.,.~'!-· 
szklb•n, •z'rt kf1ltsntsaen • technibl aüd,l,.Ok m1 
ett, ~esek ve.la!Di .közbe nem j3n , o•k • le&köze ... 
lebb1 k•r&csonyl aztlnet •l•tt ros k'szflln1 • kö
vetkez~. ~-kko• azu+ .. án ~~Y s~ám Jelenik mea:/.Jen. I., 
huavlt utlln, vokl(cio · elejen, vcigLll •a iskola fv \te z 
c'etAn./A z l&taZ;~lt.evtiasze~ jelenik me&, de e hi!Ltyt 
e z egye fl s&llaok terjedelme p6 to"lje. 

-o-

J61 eaett t.~szb lnunk, h OEY • mi 
Y'll•lkozáaunk nem volt h1ib• v.ló. Sokan m•gtir 
tett4k terveinket, :am! nagyot jelent e z uj v~l- . 
lP lkozá&oknál, •rt ilyenkor a cm. sem hl ányz1k • 
peoaazlmlzmua. ~.ez jél. ls ven ·J.eJ,.hoey b4torlts . .e
nak., min\rat. l aasr1o1coknttk azUJul6tUk n n arr., 
hO{';:f P%· Öregek llUt.aash Illeg 8Z Utat. 8 ll8f:8Rba, 
• ml tllrekVi"eink e:ve~e. tA! bak fiiZUkatSge nn tá
~sznt, hoe!' " oaQeeedt.. '" klcslnJ&~ lelkek vlh• 
"' P 1-:6: e p~ n ne ttsr J•. · 

A me~sz1~1 relá&nk derebg~ b1ztPt6 . 
j öv"". els6 augere: P~_t.. ·P. Cs ü y. Cs•eld etr1 h#Ír
f'bnUl{ levale- volt, eki 17.z6 rerences 6s tninden 
kor rern~nyked~, bizé lelk~n~k buzgéság~l ecl6-
kezetl. oes r6.lunk • l!ár1•-Besn~1 kegyhel~en, hogy 
• "l'•gl'ar Umt.rl&e-•- eszme t.art6•·n tejlfdjttk, n.g:~ 
eszmék t4pl{16ja legyen·. • .. · 

Ug38ncsak köss.önetet -kell ltJ condll
nunk Ft.. P; JCelel!len 4s P. #.polllnár,.k, ltik leve 
lelkkel !elk.J.t"estek, buzdi tot~k, &a - krl tik~ t 
ie t!!Ondteke !!lnd~ett~t. 8Z8l"eW\.tel fog•dt.Uk.-

-o-

. :ffcsi A versek lll'gy•serO.n- ~•'lrwk. !'öbbet 
la v~runk, f~~9pen az6rt ls, mert "poe\a a.eoltur"~ 
mkptrt<i1g nálunk aenk1 eem .az1Uetet.t ~tiaak. tta eud, 
mú mU!sjt is kUldhettek. !&Jábt~nt pedig nem Srt.JUk • 
n~~84gotl Yllyen hat,S&fl volt· ott l•punk!Po~t.ford~~ 



tiul --.&,"lk a. ··trtotJ . . ~-.._.._.... l ·. Cl . . ' .... 

-o-

SZCIIBl!Hill': V6gteleni11 fSrültUnk, hot .,.,1-
lalkoáa11Dkat ·&lek !a ezeretettel fogadtl.k. Sa nos! 
kiYhl,pk&t. Jdat tantebb ldf:~~ettflk1 n• te ~·· t
hetllk·la'N••t raituü ldYUl 6 okoJC JÚ.Ir6ast kU
lBDBien a teohntka akad611Qk teasit le,etetlenn6 a 
lap tObbasiri -..aelen6a6t. A oiml&p !1 az6rt m6do
nlt a ~n ~6Ti helyett •azilnidei"-re, mertlg' 
minden elt,Tollthat6 ha oaak a T&káo16b&n 
jeleaik meg. amitor megJelenik, lseretett.l knl-
clfblt 8n1Sknek !a. 

-o-

Vajclah11Jl7&da Jlikor kis la~ ldröpfllt, 
azt akartuk, hogy ~epaljan az toTib~·a havasok közé 
is 6a kereeae fel a meleg b&PitaaiTekett __ a t«zea fe
rencea it2uaápt. Kéte • •• tucljuk, Jliqen Tihar 'li
ta utjit, de i6telkedUnk, hoq megkaptü: nl.D&. Pe
cUg Tirtü•Ybtuk aok61g, as Itjuaqban"la -~az 
5n8k lapja la; de hi'ba .,.,rtuk. loat az •zr!uaAg• ut-
1JlUtaUaa aserint kO.l.djflk el ••• talJ.n mo1t nam Tá.runlt 
hi,ba. ta UlF ra6lju1:, hogr a hirca testvér-prortn
eia klerikituaa lerencea sseretettel 6rt1 meg eJ7m4st 
kla lapjaik utjl.n. -o- · 

•lap~ta • utál oq D&17 IPim 6Jtte a lUGUR 
llfBRI!!, hogr arról mlndeDlt6pen m6g aoat kell 6rie1l te-

• ol-a6•-'-t /ainoa -~- ····1.-._,,.". ;;,:-:, ... _ "- _,__ ' •• '... .......... :. ... ~. ,- ····~'"'·~7~ J.-. -----.... - 1<1Af1 --"" l 
~ • .l hU nm tett lteclne uj Bl.sf&nfSke, a m1 vol t llali•· 

ter .l't7'Dk1 
P. B l l D l· S Z .l N 1· S Z L O 

egj vadonatuj tipusu,tizmilli6s, remekszép, tb~életes 
ir6t6ml 1fteJt tae9! mSnlet.•Hiá.ban.lő itt a hl.lil.kodá.Sj 

· a J a t a asume eg, fiataloAD 6rze sziv6t és 
megtlset Alclosatoa oaelekedet66rt. lll meg hilaac1J.nl i
parkodunk •Jd e meg ne éri811le!!i D&Q ajba6kot lega
lAbb -:1t6lagoaan •16raaeln! az hogr kis lapunkhoz 
tusett ram6D7eket egjobb igyekezelant aaerint akarjuk 
bevAltan!c.~e~Jea J6tevGnk6rt pedig amig. oeak e g6p kat· tfe. aae<UU.I oil&k a aziTDnlc dobog: aoha meg nem ~luk 

~om!. • ~ ,. .. <,r.JI ~~; ... '"·"':·· .. ,.· '~·: r.r:llf R· 
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CANTICUM. . ' ' 
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Oh lis d A tyá1n1 . 1t1e.nnyi t bo s.zét t 
Ujjongva Rölad Annyi naeyÍ 
ttogy Isten hu cselhdje vo tál, 
Hoi.;~/ lelkek ide(:.ljEJ _ _vagy. 

Caf.att.i lett f ... sok. vonó, hur, 
•r l - 'l - ' r 1 t .l'\·: e y Ló ad ze.nco cnc.~.ce . ,. 
fel ... ;; r.· l0·lk:ol~ e 17 rC> t:1 r ... ul, · \J\"...'_ i;..A" ._.. -" ~ LJ ~ ....... ;· . 

,.v· • • L d · 1 , T· T ·1 d·? n. J JOn m1. v mon Ja_{ on_ r._e {e .••• 

Lelkcr.~ testv_éren, , i1nnepeljUnk,.. .. 
Dübürgjön m.ost a sziV. ·s:-;fi> Iarit; 
'·':' .,..,..~T'1Qp·~b 0 Yl ál1· U. ·}e 1 kl·~,...k ~ _. .. · J. Ll.-...... .;._ r: u Ct. J. .a. ..J.. • .. .I. . .U. .L 

·: . ; f.,lJ. t :r n é. r aCl.l n.!, n J.r 1 1 r!' "l:! " l a·'n·t '(. -· ~v '·' .1 ...... ~... t ... ~ '" ve..:_.., fl ,:_.t, • • • • 

... 

, 
mar 

'. 

Azaz ne, .m6gse.~-Jobb b~·~seridben 
-~-:1) J lr· Y\ S' C' ')"ITQ "r' z l rrr '·e l .:. '···' .•• cl.~.·. Llu O.:,; v._., e e e ,!L. 

I 0llr: ;n l-- (!',.,.l· 'tTiínlr r::> l~> 1"e. ·le .. b."•en .;·- .. n.·v . .1...á.l- ·u. /1 V u ... .l.'- ...... v L . L J. 

·:::" ~ ... /t""'l'') ....... 1 1, .., ,~:.h.·. l" f' l ~) .Lll • ._.!.'.:Ju.J.L iJü.:l; l.-~-~- >JV taJ.UT!C.: Ű · 

i~Oz.r.ld A tyünk" · e.z ünnepen~ ••.. 
. , eJ 'r os s z·e su?;-v·;._ tit.Qkza to sa-ri. 
·:~.-. ~-~- ren o· 8 l~ J k; ~nk ]a,úO'\f akkordd.a l lJ .'_; t./ LJ J. ._) ' •- - ~L • ll t ... , f" • • •• ' 

~ ik~nt ~z lsten szent ~or~t0l 
T . ' . ·,r:l ~-. T•'' o· ~.-. _;, i J l ' '·' '" i 1• o r d f1 l 
- J. - : _ _;- .. J.l ~ • J. •• .J • d '.: .... ...).. .._ c ..... 

:r..., .. le·,. .. :t:, ,....,e··--··t'· ··•·r" l...,,; •·lll ·;~1.,.· I.,.;J'l>-~t, c'-' l 1 .t. .. \., . ~ , 
Ki mic a várost cscndl:e róttacl: 

'-' 

lsten utjain vezGtted 
;\:, .,_~clvro szor,1~:-::s clr-{,~~é-.. lelkek-, 
i·"~-. e~.,1.•crekn(;k c::rci.t. _.,_ 

J· 

• 



... Oh ne~t·a ltlkek Atyja voJ.Ai~.l , 
rrentv~ea. mlna a sok tere~. 1?·• l 
8 vi~ll~d, ·ha dőlt a t>zikla-o tár, 

-- ~-~rJ·1~t-tfÍ. ~ terer~wn.. -" • • - ; ~... ' ...... 

~:ordó.t .. teve~ a ~1af~Y vi11:~r~, 
.óZUStJet, kl.:!...cset e!ha.g:y_tao_ 

.· .. ildr~st. a.cl~_l he~_el?'e;;_~,f~k~a~.·- ~ 
~~~rö~bc·:..:~Yü~t s~eJ ... bi~1 .-! a ~~.zda~ 
.S ellcúla.ted o1~&t l::ett.~S""Cver.t · · 
Qrr~~.l:.~rt ",~inni; sze rt es z~ j j e l 
ürö:r:J.ré 'vó:ro bus sz i vek~1ek ~ 

J.·l. ftnye~ ri~príak .c;rN~_se ~v:nl tAl J 

:lit,_~ ... od r.iufte:r .. ~ic ~r ·na<1~lee. . , 
Ltmpásod í'öi~ ~-.-~ f~szta: hvlqná.t.: 
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!,Ihl~·~,öd .:yo~~ .. 1) ~z~~t.,.,n~~y .. Is,te:p. 
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. u~~~ t. ~z· ~~te~ sz eu t. b~Pa.~~l 
~ e·J'1ttasult ajk'-111 'J, bo:rd.al. 
~~öszöntJl~~ Ll&· tége~et-
Ir~.r j]ljk ez Tehezzú.d ••• 

.. 
fr .• Celesztin • 

.. · .... 
.,94-



SZ~NT FERF.NC SZOCI.ÁLIS 1LETl-IIVJ\'fÁSA. 

Sze.r~fi . .Atyánk. élete, a me leg valóság én ?. !r1cleR' o
le t. 11 Az ó szeráfikus, derült .életszeretettel á t~ ár· t ~zell6 
rr.e univerzális és s.zociális. Nem hirdet-ett 6 ugyan vaJ.arr1i 
szociális társadalmi prograrmnot; nindamelle.tt sze.ba·1 út ,r11i~t 
a. társadalom szociális- apostolát tekintenünk. Az evaJ.lgé) i~'
élet ár~ama., mely belole kisugárzik, az Örökké-valóL'Íg szférá.r 
ihól való s ~agával ragadta nemcsak a a.ekadens .i~~.sz.·- ~el5. 
lelkeket, hanem ebben a Villamos, a.rótern ugráló, l!'.Octe~r. V~ . ..; 
lágban élő emberi sziveket is. Filozófiáj#i. nem rsntil:i'jli.Ii; 
Jözan ésib51 levont, egyszerU, de észszerü élet~~]c6bl~t:vj( 
világ jö cmbe.r~kböllesz 11 1 te;h.át a világ megrofor:m.á.l~sát.ec 
kbvetkezoleg· _egy jobb yilág elkövetkezését is -c~J.l.:i:.; t,;I:"lber
j obbuláson lebe t és kell is várni. Minthogy pe dit~ .17. ~v&.r'"s·é· 
lium csak egy társadalmi osztályt ismer: a Szan1~~.é~_cl':'r.·~r- :J.j
j ászületett lelkiség,- életprograrrJr .. ja az ember ea:;j't.,..t.:.húgénel 
mint indivi.d.uumna.k. kialakítása s remekbe alkotaCJr.- Ebben 
határozható meg Sz~nt Ferencnek szociális élcthii3tLsd~ricly· 
nek részletesebb pontjai: a szép, a 6ntudatos s ~ ~tiv§~ji c~ 
gyéniség kifcjlcs?tése. . 

Eszközei: · szeráf i lelke- élet, or o, vilá.;C's ~ág- m0l7 
irányt mutat; for~ó, meleg szive- mint eleven fá.~r:iya.- n~.cly 
tüzes fényt lövell.-

A Szent Ferenc-i ~z~llem első cszményké~e: 
I~ A szép_cgyéniség. . 

1-Ii Szent ·Ferenc ideálja a sz ép c:gyéniség1~6l ?!ielll lt;
het más, mint a tökálctes és har~0nikus ember,. a. költészet .~ 
a valós·ág, eszményiség s a:z élet me leg vegyületc. 

1. A szép egyéniség első és lcgfo~tosabb alkotóelem~ 
és ismerve:a világnézet. Ami a világnézetet illeti, oz non~ 
filozofia,vagyis nom élettelen, száraz fogalmakból rendszer-
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.. ;t'o~lalt ogyvelegi nom (.:lv<,>nt "logikai rcndszcP, ~vagy 
c:gyo.tdalu. állásfog alás ,- hanem ~ szincs, hamgos világ e-
ltnrcn" mélyonérzö s· annak taPtalor::mal,. mély lelkiséggel 
t·:i~öltő, jozan szemlélotc.Mössnor szorint: ,, A világnézet 
uz emberek össz-szorü akaratából és jellemeből folyó ié
~utokhc foglalt _roe.Jfciój-e. az ot .Jr0rryékc~~O VUf}/ saját 
.i.J: lk é ben· vég bemenő .. ~- éraeke s; j c len. t 15s Q. o lg ok bcnyom~.sápa!' 

Ami belső, lelki vjlá .. ~;.:un.l: "!:cl]c8<.;rJ. világnézotün 
~ t; .J 

tól függ. Ez a :me;ghatározó:a" vbr..utató iró.nytü~e:' egész 
VJ.llásos és tá~·sadaJmi élotü11knok. A nem fc lUlctcs~n gon·· 
J.olkodö s nem Jokélycs lélek r.té1yéhöl, :::1lnt Jeráterből ki
~ö:"o.- láva, zug. fel. az élot s az ö~mc é1L,~ váGya.,· kt~tatása, 
mclyet holmi, a joza.n csszc~. meröbc:q. eJ.lP:nkczö, elvont 
r~ndszerrel elfojtani képtclnnség."Epen ozért minden v~·· 
lit.gnézotr1ek kell ugyszorsmind. Yn.J J ássá szublh:~il0dnia. '' !• 

A kc;rcsztény vil~~ntzet szllksógossé~ét hirdeti a f0roncos 
s~cllem épen a modorn u.n .. 11 föl-~~·i -Ligusult_''J.:ultura c; thikai 
"!:-..:hctotlenségé.Ye~ sz0mbcn. S a:r.J.i ·m·dp; jcllümzi a ker. tár
saG.alom s egys?.Én·smind az om/l)c:t·iség .na.g;:r lömcgét,-cz a 
~~yözede1mcs j úba vetet~ a~ élet clDtclruébc s értékébe .he· .. 
lyezett diadalmas hit 1 vagyis hogy világnézetc optimista, 
idÚá.lis. 11A katholieiZmUS. vilignézctC: CSl:~?Q. .btko GE: öröm; 
mort hiszC;Ii milycn ernbor aZ"'1 kiben :1~n~scrick ncg a békés 
OI'ömök .cszmé!lyoi, ideáljai ?-ki az élet ééljút, az élet 
f c~ada tá t s az ö ;rök ól c t ti tkú t n cn ,_o.J\:ar j h IPceérte:ni ?·1.-Ia
dách Em.bo1., tragédiá"- jában Lucifr,r az embert sárból és 
napsu~árböl tcri.-mtcttnck raon.dja. 17iGrt legyen há.t csup~n 
sár· _s miéx-t- num ~nkabh c:upa._ n~p-~ue;ár a~ (;~zcs ember?E~
s zon nemcsak · .. anHnal ratJ.onalo 1 h"tnom nanu:tal theolo§:L-

. " . l . cum 1·s.-. 
Nem Plátó optimÍzmisa oz. S ri.cm is a. naiv optil:,iz

uus mutat bo lulkc:nnck mindcnt rózsasz.inbon, hanem a józan 
6 sz ogészségos és t :üss ta .rcali~nusa álli t bo L:;lkemnck 
mindont természetfölötti reali tá.sban. A j0ságos }~ . .s: annyi 
kegyelmet s vi~asztaló. érzést juttat egy-ogy idc?.~lis lé
lckn9k, hogy me:llettük a földi élet diss~~onanciái' ueyszol
ván to;:I._jeson ol .. on~résznek .•. A levont kövctkeztcb~s:mindoü 



. . 
r..;:;~b,l .. r _cl:·..:t-J."~lb. t ér, m~~~ os.zm6i" idcái"jai" J'Jl.()lyck!~(.,k a 
szo g:1 a a ·a szeg'"' .. Ll.K.-

.Igy ::agadja mog lclklinlt~t a nagy, fölomolü,föl-: 
ségos ldoal1zmus, az eszményi gondolatokr fölöttünk ál
lo id,,álok. világa, moly érzésckből, t~.;ttekből és mcggyö- · 
z6désC:kböl tevődik össze. Azok az élet·alakitu e;gyénisé
gci, kik az igazi világnéze.tnek az emberei, kikbel a lé··· 
lek mélységes· orbi törnek.Glö.Ilyen volt ami Atyáruc,A~
sisi S:~ent :Ferenc .-Olyan ember ,kinek· lángol a lcll:c, lo
bog a sz~.vo,mert föl tud mnclkcdni·a kontár,földi élut 
határai_ közül;mcrt ó Istunnek földön járó - éeb0n 616 
eyönyörü phönix madara volt;mcrt tudott a természetbc hi
vő,lát<J :élckkcl bcmonni;mort elmondhatta önm.agárul 1 élot
olvciröl:pröbáltam,megtettcm,átéltomt-tchát ti is tcgyé
tck.A valóság erojo,a tett hatalma az,amoly ollon hatá-· 
lyát veszti mindon bizonyitás.-Szent Forone világnéze;tc 
diadalmas volt,mcrt diá.dalm'3.s életből fakadt! 

2. A második alkoto eleme a szép egyénisét-nole &. 
har.món~a a lélek és test, élet és ideál között. 

~Ttidta a~t a mi ,Szent Ferenc Atyánk,hoE;y a. harmc
niát,az c·ro vonását kell az emberek elé állitani,ha a
kar velük valami t. elérni ;me rt hiszen mindon Ci!+b(~rrick,ha 
van benne még egy csöpp lelki lélek, szé·pség tl"~~~l'l: vágyik, 
harmóniát szofujaz· a lelke,~ s~ivc .Ezt-· rncgt.alálja,ha ki
alakitja magábap a boldog,a harmönikusn·énUt~a sz~p· in
dividuumot.Ezt pedig ugy éri cl1ha. kcrc.svén n.zpkat az 
eszményckct,mclyek a siron innen.és a síron tul is l~t
j~gosultak- az ideálizmust nom érzcl~ésnck,hanci!l. valo
ságnak veszi; s ha Istcnt-szcrct5 lélekkol jár-ván a. nagy 
világban,mindcnro ·:rátckin.t;vc ozt a ,folclotct ho.llja:Légy 
oly szép, mint én!- - · ' 

Hai'IIl.önia fakad az isteni mélységek forrásail1ól,c.z 
isteni P.'ondolatok és érzések mclo~éböl.-Aharmünikus•·[;n"a 0 ~ . 

logszebb ri tmus,mollyr..:l helyet fo elalhatunk n. nn.gy vil:ls
tcrmészctbcn,min~ Istonnek szcrotct_töl ihletett lcghap~· 
monilrusabb költomGny~bcn.A ha~ónikus"én" az o~yedüli he-
l ' l b l · ll" l · · ·· ·· ·· · l ' ;n 1 yc s arany ,mo Y. c c 1. 1 { n. f!~ronyoru V l agron ~Ji;, r. · · ~.:: ---- · 
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azcbb elhelyezkedés szcnvcdés és gQndviscl~s,hit és hi
t~tlonség között. 

A lét és ideál közötti harmóniának,mint a s?:ép c
~éniség funda.."tlcntális alkatrészének kialakítását a vi
lágnéz~t ~roblémája már eléggé mcehntározza, s annak op
\imizmusa szjntQ tr)ljcsen clvéf?;zi.Lct;ycn csak a mi élct
:.;-:angéliumunk a szintiszta idcalizmus,az örökifjuság haj-
n~~ . .lt~ és pirkadása;élctcgüJlkön állandóan ragyogo napvilág. 
~Ln kell mcgijednüJ:l<: a7.oktöl,kilr~.ck_ talán folfogásunk nom 
tc ~s= il.: .Bármi vel vádolj anal:, b~.J:"!!li t fog jar..ak rcánk,mi As
sisi Szcntjénck szellemét szivjuk magunkba,őbelőlc táp
lálkozunk,óbclölc él~~.A mi diadalunk a harmonikus esz
mGnck térfoglalása,a sötótsógnck és hitvány földicsség
nokátszcllcmcsitésc fénybcn,dicsoségben ~s szépségbcn. 
Csak Assisi Atyánkat kövctjük,midőn mindenbcn a szebbiJt 
r-. fölségcsebbct,ncmcscbbct és szárnyalóbbat kcrcssük.-

ASzont Ferenc szellemébon kialakitandö második , k; 
,~zmeny ep: 

II. Az Öntudatos egyéniség. 
Az .öntudatos ogyGniség lényegc az értelmos és ön

tu.d.atos életben· rcjlik.Ertolmct az élctbc, öntudatot az 
c.~yéniségbc! 

l.Else> kérdés ::Mi az élet?-. Itt r·.lka .mazható az 
~-smcrt latin }~özrnondás ieuzún: "Quot co. pi ta, tot scntontia~ 
~i0lyos élctszemlólct csak ct;yik lchct.-

Az élctot Tolstoj mcgsiratja:Sötét vagy! 
Ibsen korbácsot fon az ó dialoktikó.jából:hazu~ 

~r~ ... ::-:;y!- Stl'indbcl'g kacag :raj ta: Hamis vnt:y! 
_ . Anat~lc Fl'anc gunyosan n~~z v6r:ig rajta s Hactor-
..:..:nckkcl sóhaJ t fel: 11Akik bennod {;lncl:, azoka t megölöd va
-:;~t.goddq.l;akik távol vannak,azokat clfonnyo.sztod a mcs5-
~ -;.:l -··1 " -~-~ . . 

PC;csi Dcbora.ch piJdi~ összofo('"Plalvn. nindann:viok 
"'":~:L::ményét, kijclvnti,hogyuistonnck lo~nyomorultabb ~J·án-
~., 'l t" :.:> 

l.l.. .... '"~a az e o • 
Szcnt Ferenc· világszomltl~tc c~észcn más. 

~ n0m téved som Tolstoj, som Nitschc tulh~-~t~saiLn;s5t 
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folm~asztesitja az élctct,mogdicsoiti,mid~n odakiáltja 
az életunt emberek szivéhoz: Elot,élot,mogdicsöült élet, 
diadalmas élet!Éljen az élet!Tostvéreim,emberok!Érdemos 
~ élni,-élni·és belekapcsolódni az ért~lmcs és öntuda
tos érzés-és gondolatviláebansub specie pulchrac vitae!" 
Érdomes,mcrt hi~~cn értékes a hit bcnsosG~ével s meleg 
mcleg lelkülettel átélt élot.Tele van_az fénnyol,tüzzc~ 
verofénnyel és harmóniával,caak öntudatos·a:n,~ölségcsen 
s diadalm~sen nézz a világra;csak evezz a mélyro,-do ne 
a nagy világóceán viharos és örvényos mélységeiro,hanom 
az Isten szaretctével megtöltött s szeret5 l~lkétol át
ittasodott lelked mélyoiro,s molyek szivedben rejlene~; 

"csak repül j a lé.gbo, szélld á t a magasabb régilők fény -
tengeres óceánját,de ne röpkc,ucsinált "szárnyakkal,ha-· 
nem a hősi élet oros és kitartó,rcpülésre cdzott~é~ felé 
lebegő sasszárnyaival,melyok öntudatos életszemlélet me~ 
legétól dizzanó,értelmoso~yónis0~cdb61 nönck ki. 

Igy lesz órtolmosaz élet s igy l~ mólységes az 
élot,ha a lélek ad neki tartalmat,ha az tölti ki azt no
ki való verofénnyel,napsugárral Gs illatárral.Iey nem 
lesz az élet szétosó,lehun~olt,orötl0n disszon~ncia,eon
dolatszegény,száraz és pusztai élct:ha nem hiányzik be
lőle a lendülot es egysé~)ha thcolóe;iája ncin beteges ~s 
sokélyes,hanem megérti az ~let idoalizmusát,eszménycsi
tesét és tartalommal kit6ltósét a Bölcscsé~ könyv:;nck c
me szavai val: l,Szero~sz mindcnt, ami. va.n, ós .. s?.mmi t scm. u
tálszmee: azokool, anukct alkottál :m1 vel ~yulol vc scmm1 t 
scm t~r(;mtcttél vagy rcnd.c.ltél.O, mily jó és ~yönyörüsé
ecs,Uram,a Tc lolkod mindonbcn! ••• 

,., . 

Ez az tilotvc;ct költ~szvttol bcszivárvá~··: ozo bizo 
, él~trcmény Szent Forone Gl~tszcmlélotc ;r.tolyrc r.tind.on o-
· leven lelkületü ember csak azt folclh.:;ti: uNokcrl HZ élet 
vizei kcllcnck,s azokat Tc fakasztod szivcmbcn,n0rt azok-
t l l f · ··a · · · · 1 11 ··r t " o osz r1ss, u c es v1.ra.3Z0 a ·~ .eu o .cm. 

2.Ilycn az élct,.ilycn a Tcrcr:t6-Ist0ntol t.:;rvb(, 
vett valodi,Oel5ttc is tctsz6 s az ernbor m~ltosá~ához c
eycdül illo, ''c:m.bcri'"el~Jt.-l~indamollott azonban a.:.,,i~a:zi"' 
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az• isten-emberi" élet mé.eis e·sak egy más ···élet.: s ez az e-
'Yangéliumi élet. · · · . . . ~ · 

Nemcsak a mai mQdern, hanem minden id~l'J.en, igy a XII!. 
1 a köT. századok embere is UGY vo1t v.ale.hoey) hogy nagyGYl 
azerette az életet": raj engott a. szépért, a szépség .. es erö 
kultuszáért, a ragyogó élet boldogabb világa után-,- de nem 
találta meg sehol mert nem őrtette I!leg az élet él~thivatott
s,gát.- Kellet joni valakinek, ~ki mccmutr:.:.:sa r.~. _elfogult, 
tompaeszü, stilizálatlan ember•i1ek, hoGy '.:.s n. t0r6lmetszett, 
való értelemben vett ker. szellem, ~z cvanc~liuni .élet ne~ 
~:~lent életuntsn~ot, bubán~tot vagy öngyill:osst':.got; hogy té
vedés az _evangéliumi krisztusi 0letet c. loverts~5r;gel, az el
tompultsággal, rideg érzéktelenséggel s ilyeszte életi.Jell
lal azonosítani. Kellet j0ni annak a Dode~n embeP elott is 
imponáló szuverén egyéniségnek, ki sajit példájá~al bizo
nyitsan az ált.alános b8.lvélemény s elfoz;ultsig ellen azon 
tény s tudatos megryöz5dés mellett, hogj az evang.-i élet 
fönséges és isteni volta mellett is nagyon is földre vsl6 
s igen szépen bele illik az emberi tá.rsaClulorr. l:·e·reteibe; 
hogy ez az· é·lct van hiyatva -isteni hiv:.Ltti.súnál fogva
kivasalt gerir.cü, .sziin.rd jellemü, kultuPt';.lt, a.zaz öntuclatos 
és értelmes emberiséget nevelni;- s'kellett j0ni azért, 

. hogy leszögezze ·c:.zt a· tényt: akik az ev&.ng.-i él.etet el
-fogadták életük ·7.sinóM"léPtékéül s aszerint él tek, <.· .. z ok min
C.enkor az enbePi negm.ételye?.ett tá.rs~:.tdalom kim:~~;asló val-
láserkölcsi szuve.rénitásr..i voltak. · 

Sz.· Ferenc, rti assisi P~~triárcha volt az ct szeller·l -
a hit és szeretet, élet és ideál, - varázsos vegyülésc,-
aki az evang.-i élet l~_:n.,.~lelkü !i.!?Ostola lett, ai~i az evan
e-~1iumi életet ugy 3-dja, aho:;y ö q_zt átéltE::, mert nemcsak 
szeml lte, hanem~m~f~hoz 8lelve fényt, igazs~~ot s szocii
lis ~lethivatást is ~eritett teltleR 0 volt ~z, hi a szcg0ny
ség.re vonatko7ö diadal::r:.[tS életfelfogásával a lezt.illé.tt tár
sadalmat a romlés utj{lr: megé.llitotta s uj IJ.ttciseregct szer
vezett, melynek zászlajth,n. a nr.er-én?súg eszméjének világo-
ka t á t fogó s megr•e formáló diada lá t írta. 
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folmagasz te.sitja az életet,megdicsóiti,midón odakiáltja 
az életunt emberek sziyéhez: Elet,ólot,megdicsö~lt 6lot, 
diadalmas élet!Éljon az élct!-Tcstvéroim,cmbe.rck!Érdcmcs 
ám élni,_-élni és b"clokapc_solódni az ért-elmos· és· öntuda
tos érzé·s-és gondolatviláebansub spo o ic púlchz-ac vi tao!" 
Érdomes,mert.hi~~cn értékes a hit bensósGf!éVcl s mcloe; 
melcg lelkülettel átélt élct.Tcle van az fénnycl,tüzzc~ 
vcrtsfénnycl és hamóniával,caak öntudatosan,.f"ölsce;cscn 
s diadalmase.n nézz a világra;csak ovezz a mélyrc,-dc ne 
a naey világóceán viharos és Örvényes mélységeirc,hancm 

·· az Isten szeratetével megtöltött s szcretó lelkétól át
ittasodot~ lelked mélycire,s molyek szivcdbcn rcjlcnct; 
csak repülj a légbo,szélld át a maga~abb régiók.fény- ' 
tengeres óceánját,de ne röpkc,"csinált "szá~nyakkal,ha-·· 
nem a hősi élet oros ú s ki tartó, ropülésre edzott, 6~ fo l t> 
lebegt> sasszárnyaival,melyok öntudatos életszemlélet rco~! 
lcgéttsl dizzanó, értelmcso.~yénis0gcdból nőnek ki. ~ 

Igy lesz órtolmcsaz élet s igy l~ mólysé~cs az ~ 
élet,ha a lélek ad neki tartaloat,ha az tölti ki azt no~: 
ki való verófénnyel,naEsugárral 0s illatárral.Iey nem .:· 
lesz az élet szétosó, lehan~olt, orötL;n disszon~ncia, son.:. 
dolatsze~ény,száraz és pusztai élct:ha nem hiányzik bo- . 
ltilc a lendület és egysé~;ha theoló~iája nem beteges 0s 
seltélyos,hanem mcsérti_ az ~let idoalizmusát,eszm~nycsi-

. tesét és tartalommal ki t6ltését a Bölcscsé~ könyv,·;nck o
mo szavai val: l,Szerc~sz mindcnt, ami. van, és .. S?.TT'.mi t scm. u
tálszme~ azoko()l,am.1kot alkottál:m1Yol. ~yulolvc sor.1n1t 
scm tc.r~mtcttél vagy rcndoltél.O, mily jó és ~yönyörüsó
ees,Uram.,a To lelked mindonbon! ••• 

Ez az eletoz-ct köl t0sz(;ttcl bcszi várvá~··.: oz o bizo 
, él\;tromény Szcnt Ferenc élc tszcmlélete ;n.clyrc r.linö.on 0-

.. levon lclkülctü ember csak azt fclolh:;ti: nNokcTI n. z élet 
vizei kellenek, s azoka t To fal:asztod sz i vcmbcn,n.:;rt azo~:
t o l l cs z !ri ss 1 üd c t s Y i r ~1..2: z~ a l .. lkii l c t .:m • " 

2.Ilycn az élct,.ilycn a TcrcFt6-Ist(:Yl.tcl t·]rvb.J 

vett valodi,Ocl6tte is tetsz6 s az ernbor mfltusá~ához e
gyedül illő, ''cr:tbori"t.:lct.-l~indamcllctt azonban a.z 11 i~a.zi", 
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az• isten-emberi" élet mld.e:is esak ·ersy más ·élet: s e~~-az e-
'Y8.ng é liumi é le t.. . . 

Nemcaak a mai ~Q.dern, hanem minden id~ben, igy· a XIII. 
• & köT. sózadok embere is ULY .vo1t ve.le.hoey, hogy nagyon 
a ze rette az életét, rajongott a szl-pér·t, a szépséges. eré5 
kultu~záé.rt, a ragyog·6 élet bo1dogab1 ·világa után,- ·ae nem 
találta r1ee. s:ehol mert nem· ü:r.tette meg az l:let élethivatott
sá'á t.- Kellet j öni valakinek, ~1:2. ILcgmutr: r~ :S'a r !3 elfogul t, 
tompaeszü, stilízála tlan ·e!rtbePile~ 1 hog~.r ~.-.. s n· t~rőlmetszett, 
való értelemben vett ker. szel] ~.ll," ú.z ;;van,sC:liuni élet ne.m 
j e lent életunts6.sot, .-bubúnu tot -1/~gy öngyilJ:osst~gót; hogy té
vedés az evangéliumi krisztu·s:._ 0letet C. ·lcv'ertR '~gelj az el
tompults~i.ggal, r,ideg. ér·zéktr~::.ens0ggel s ily~~.~zto él·; ti lell
lal az·ono.sitani. Kellet j v~ . .i. annak a r.J.od.=:::n· ember elott is 
inponál6 s~UV'?.rén egyénis·. gnek, ki sa j .l t pé ldL j ával bizo
nyi ts on az ált.alános baJ ~,-elemé·ny s ·~lfobul ts:íi; ellen azon 
tény s tudatos megfyőz[Jés mellett, hogj az evang.-i élet 
fönséges és i.steni vo~ ta mellett is nagyon is földre V9.l0 
s igen szépen bele i:_lik :..z emberi túrsad.ilor;. l:ereteibe; 
hogy e~ az élet var hi .. "-atva -isteni. hiv~ttisú.nál fogva
kivasalt~ gerir.cü, ::.zilf:.rd· jellemü, kultul~t~lt, azaz öntu(latos 
és értelmes emberiséget nevelni;- s·kellctt. jür.i azért, 
hogy le·szögezze n.:.t a tényt: akik az ev~,_ng.-i L:letet ·el
fogadták életUk ~Jinörr:éPtékéül s aszerint élbJ{, r~.zok min
C.enkor az.- cnbe'r>i :::1egmétely~zett tá.rs!Hln lou ki:m:~~·;asló val-
liserk5lc~i ·szuv~rénitis~i.voltak. · 

Sz~· Ferenc, F~z assisi P-l.t1·iárch'a volt az o. szE:lle!-:-
a hit és szeretet, ólet és ide11, - varizsos ve~ylilésc,-
~ki az evang·.-i élet 1~::1~-;lclki: !!:!_)ostola lett, a1~i az eV!ln

r'·éliumi életet 1.lgY :1dj :l, ahog~· c· !lZ t á tél t t, n: ert neme sak 
szeml lte, hanem rnag~~oz 5lelve fönyt, ic~zs~?ot s szociá
lis Glethivatá;;t is ~eritett 'eltle~ 0 volt ~z, hi a szc~0ny
ségre vonatkoL·~ diadaL1.c.s életfelfo'gásával a leztillt.tt tár
sr..dalmat a ror.l~s utjttn megéllitotta s uj rJ.auseJ:-egct szer
ve7:ett, melyn-~k zászln iár)a a .[:r.cr-én~.rs{:,--:: eszmé iének vilá~o-.. ... - t.' v 
~·:st {t fogo s mer.r·e formáló difld.ali t írta. 
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. O volt a~,ki daroc ruhában,de fehér lélekkel,te-
hér ~zivvel oaakiáltotta a világ fiainak- nem a pusztá ~ 
ba Kiálto" szav!t követéS eredménnyel-: 11 Hol.vannak a;:fe
hérségü.'kben szép,illatukban er<Ss liliomok?"S hirdette:Ha 
akartok,ártatlan ifjuságtok legyen-tiszta szivvel,lilio- •. 
mo~ J._élekkel!-Szent Ferenc volt az,aki kijelentette,hogy 
mi~_den nagyság, az ernher minden :hölcsesége az akarati~-···. 
C..~sban, önlegylizésben, alázatosságban, szuval az engedeJnies~-~.: 
;;;ég,a· tekintélytisztelet YLindcnhato erejében rejlik.- .· 
· Az Evangelium· Krisztus képét sugározza ki magáb ol, 
sSzent Ferenc volt ~z a csillár,akin átragyogva az isteni 
fény szineire bo~.-.lott s ugy áradt szét jótékony sugarai
val az emberi társadalomban. Igv valóban nemcsak olyan11 &-. 

pitheton tn·nans''Assisi Atyánk ~solozsmájában a 11vir cath~ 
licus 0~ totus apostolicus 11 jclzo,nert hivatását:az embe
reJ~ öntudatos egyén.iségre valo nevelését azélet ·értékelé
~'evcl s az evang.-i élet eszménycsitésével_ végre is haj-.. 
totta s most is szellemével állandóan szolgálj~.-

A harrnadik ideája Szcnt Ferencnek: 
III.A müvészi e~yéniség. 

Erdekes gondolat keresni Szont Ferenc szociúlis 
elethivatásában az emberek müvészi egyéniségének kialo.~ 
kitását.Noha ó soha sem irta be regulájába Rousseau i
máját: 11Mindenhato Isten,ment.e meg minket a tudományok-

··· tól s apáink sorvasztomüvós~ctétól! •• .!!de szerette F.agát 
· idivtának tartJ.ni és tarta tni ,me rt fél t nagyon o. z 11 áhi

tat szellemének kioltásátolio .l:Ii az oka mégis annak, mit 
a legenda is feljegyez rvla: 11Fég a földkerekseg bölcs és 
tudos. férfiai is,aki1mak nagy szi.'llát Páris osztja szét a. 
világba,Ferencet,czt az idiötát,ki az egyszcrüségncksaz 
igaz _6szintcségnek kedvelőjo.;,,_3.lázatosan é-s áhits.ttn.l 
tisztelik,kcdv.clik,csodálják. ''l~cm lehet azt tagA.rlnl"'J11:_.ho._--;r 
Szcnt Ferenc a. viligi tudo:-1ó.n;vok terén is fontos l:s ~ ~ll:r..
tös szercpet játszik, dc azt kell ú.lli tan~nk,.hogy lí '-'-~ i: .. -
zi müvészc~ ido ál jának ne!!'. a fö~q.~ _Ut. -niulandö ~J.:.:.l::;.ndv~: .. -
sait Vála~:totta,hfl!10J1l Í~fJ11ÍS hirdette; a :raindun J:o~~~Tvti
J:rJ.i mUszépsÉ:gntil és hű.!~ is ,mul6J.:ony flnya.gi szóps~Clí.:; l s::::.bb. 
l l, . " ~ t . 1'1 , . . . . l • f" . • o 1 ..... ~ r7 ·~ • t" :::. r"' i " '~ :" ~ ti ·""""' • -:·, ("' ..... ·, ~ · 1 -: '·"" . ~ .- -U-.. ~..1 u:tJt-Or.~e~~.; ,a S.ulV S v <:;l-.. ]OS'-~~ah'"" .. - CS .. lL.O._..,,_~ ·-·· '·•-

~ u ~ o -
-. "'·t"·rro'.·J·~t ·14; '7 ·~t"·i. y··,t.n~·"· .., 7 '·' é1··+c v lt 11mi-.:r 1 -.--.. -~- o; 
'·'· o) '·' ' . • o..) t; b !,;; • • ~ ~ "-• o . l . . ...... ~·/ '··" (.j. /J o . - (j 1.1 o ' ' . . . '· .L . ,.. • - • 
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szép lélck,a tiszta erkölcs a a haP.mónikus élet a logszebb 
remckmü:azért akarja az emberekben is o. müvészi egyénisé -
get kitcjlcsztcni,mcly az Isten gondointaiba s akaratába~ 
t6z6tt élet. · 

Mlnden idók,dc különöscn a mai kor embere szcrcti a 
az&p 4Jllágot;akar is szép egyéniséget Icialakitani magában, 
dc6letével rácáfol összes idcáljaira.Ez a modern müvészet 
baja:nincs semmi magasabb szempontot szolgáló,élctot átha
to s lelket boldogitó cszméje,nincs isteni gondolata.Idckcll 
a mély lelkiséggcl,tüzcs isteni élet melegévcl átitatott,nap
sugaras,királyi lélek~Assisi Szont ferenc,s az o·szellcmo,a 
rnodcrn szellemi irány lélekölo áramlatával szcmbr.n a vill~ 
napsugár:a ferences s~cllem,mcly fennon hirdeti,hogy az iga
szép és müvészi lelkck 11nem testből, scm a tudomó.n~rbél,hanem az 
Isten gondolatából és szerctJtéböl szülotnck'' .-

Ez Szent Ferenc szociális élcthivat~sa,oz az ó feladata, 
hogy ~ gondolatszcgény,élcthivatásáról mcsfclcdkJzctt társa~ 
lomból ujból. életcrős_,patriciusi lelkekct,müv0szi egyénisége-, t . -
.!{C 1:.- .. " :; 4 ~ __ .... · • 

S ha mindezcn megfigyelések s a tónynck megfelelő leszö
gczésck ut.án Szcnt Ferenc AtyárJc élet.§t tckint~ül:, látjuk, hogy 
csupa harmonia,glorió.s"l~agnifica t~ örök11 Tc Dc 1m az egész élete i 
Hem csoda,hogy élethivatását oly feltétlen bizonyossággal bc
tplti s·nom szünil~ nog soha erkölcsi szuvcr0nitásokat,szép,ön
tudatos és müvészi cgyénis~gckct nevelni a 11Cl'..ristafomEccle siánal~!-

Te pcdig,o gyönge hitü,modurn cmb0r!No légy hitetlen 
hanem hivö.Ncked is azt mondom:"Hcspicu in facicm Francisci(,! 
Biztosan tudom,hogy megk~p téecd·is nz-&·tnlviláGi szellemé
nok földönjáro Golf-áranlat.::. s mn.eiho:; vonzuAlto~ Krisztusl!i 
aclejcsséggel.Csak arra k6rlct,cngodd át nagnd l~lke mclcgs~ 
gének,mcrülj bele a. fényba,viligosságba,tü~os,istcni lángok
ba,mclyck Krisztus sz~r»ctotétol átiitött szerit sebciból.fa.kadnok •• 

S Tc o Atyánk,Assiz tündöklo Czillaga~vce;y fáklyát _a 
i·~czcdbo ,gyujts máglyát a sz i vokbc, önts cknztá.zist alelkünkbo, 
l(;gy ~ mi diadalmas ,nngy"Sursur1 cordánJ-:", -hadd ér·~zzük,mily 
~ó és fölene ló tuda t a ~10 aláz r. tos, tiszta lclkü gy0rmckcdnck 
.l.Cönni! ••• 

Assisi Szcnt.Fcrcnc szcllc~~-jöjjön cl a Tc országod!! 
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A SKOT!ZlíUS UJ JÁÉLEDf:SE. 

P. Minges Parthenius.o .. f. m. 
/l. folyt . ;'l 

.. 
4./ Érclekes az is, 4o~y· a skotizn.u~ éppen azol-J:>an az· or

·1zágo~ban jr..tszott na.gy szerepet, moly országok a katholi
·!rus hithez hivek marn.dta.~. Dr~ :M:ausbach tn.n.:J.r :~.zt:irja,hogy 

. a XVI. és XVII •. száz~.dban t~ pp en a leghi1.,c se 1·1.. egyetemek, 
igy pl. a Púris-i~. a Róma-i, ~:. Coimbra-i, P Salamanca•i,az 
·\lcala-1· n p.~ .l--.~· 1 .., P.)via-i .,tb ,_ .. ;~· ... _, -·".ot~ st ... +..,.'"sr7t,_ , , o, - '-'-L:...... , u. "'" ..1.. -M.., • .... .o. v. i .. t.. _ ~· " .... J. ""'~ 

l~et :~llitak fol a ·tilQjista.·me-llrtt; ~tina .... ezek a vá.:rros~):-.: 
r·Linu ol~r vi{~.)l:on· feküssr:.ok, ::L':.:l;-: vidt.S}r ,t éppen ner.·:, va;;~ .. 
... "'r..l·· 1-r.,,r!,.t"s·· ~.-.. l.·n ..... c·J ... t "" -lut1- -...... : . .,. • ~, ,.. és r. k' 1 - · :. ~ -i:'>:... ..... .1\.v .. v.f_.,, v uJ. • -. t.-· ~ ...... ., .... "".~.lJ. ....... :l. u. P .. ~.f~n ...... zmu., • 
. ~ppcn a :re;nt r;1onU.ott két éYD!;;6.zad.br· _ ,rirú:;.:"ott a francis-
1-::inus iskol&. Itúliúban, Spanyolc-r-r .;ú.g'~--::.i.J.l, Portug·~lié.b:~n; 
-v.g;ranc :~ben az itH5ben r:'.cnt v(.·~be . 1::.&. tholikus Vtl1lá.stól -.· ... 
7:.:.10 elszaka.d.ús u~ a protostá.nt5 z;;~us. oltcr~edésc, naf;yobb 
téPf,);.le:.lú.s;.i Gs 1:1.cg(;rósödése; t lVúbbi. a skolas;,tika ós -

l t 1 ° l r ';'T 1 .f... 1 t o o b•'' 0 . f • 0 Ól t 3 co ~:zrn.i.i.S "~~F~U~'l.;;c c....sa J.lei;ie t.- er a o b~ re orrr.J..c~ no z est:. -
l[o.ko~ü o.rs Z ilL okban .. .:~ I:icsiny :.rország-, a mél~.- va.llás·os
J:it;a núp, mcl~y n. s~á.z csztcnd.(ig ·te.rtó.,kugyot1cn üldö:~s 
·;:ö:.:cpctto is megor•iztc kathol J.\:us voltát., Ug'.fo.ncsc..k o.bban 
:..:. ~:or ban ~lli tot ta. a kü:6dbtér ru 0' Tihely Ecu.ri tius t;· a 
1;uam-i érseket, Cavcllus Eug ,t, az 1\rma·:r-;h-i -él"Seke;t és Ir-

·.Jrszág priri_Lásá.t, Pontiu~ J~r.Js, Hic~~aus A:1t~lt, "~b.~~ing 
Lukácsot és mé,s olyan ferf1· .kat, u.kJ.k r.~. skotJ.zmus vedclr..c 
és elómozditáso. körül, s~:o' us müvcinck matyr...r·úzása és ,1-:L.:.
d{l_.sa körül szer·folet"t nagy érdmaeket szcr."Jzt.ek ... Ezek a ,tu
ú0sok nagyrész.ben ~{óméban .. a pápa' sz~kht;J.yén lévő S"z. Izi-_
.:_or .:r kollégiUl"~ban munk~lkodtak és r11inl a pápó.nt-..1 mind 
pedig a biborosoknál ne .~Y tiszteletben állo-ttak. 

• f 
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S./ Amennyire mi tudjuk, még senki sem állitotta azt, 
loG"" a protestántizmus fóelvei, vagyis r~ csupán hit által 
t6~t~nt) megigazulás, a szentirás elégséges vol to. és. szabaa
m~r!zása gyökerét a skotizmusban birja. Hiszen mcnnyi-
~e hangsulyosza az Egyház tekintélyét, az ak~rat szabad
lelglt, a.z. emberi közremüködést, a ;lócselckedetek szüksé
&os voltát, a szentségek ex opere o~erato hatásmódját stb.! 

-E»en ezek a lutheránizmussal homlokegyenost cllonkczo ta
aok adtak okot arra, hogy azzal is vádolták,hogy pelágiá-

- nizmusra, indeterminizmusra:· és laxizmusra vozet.Ezeket és 
más ehhez hasonló szemrehányásokat nem akar~ul{ mo~t cáfol
ni, mert ezt már megtettük másutt. Csak az egyik vád felett 
akarunk mégis néhány szót váltani.Wulf lvi. taná.r,aki a kö
zépkori filozófiát tárgyaló, legutóbb kiadott tört(ncti 
könyvében visszavonta ugyan a skotizmusról mondott t~vedéG
sol teli állitását és a skotizmussal általábc.n jóhiszemü
lcg áll szemben, még most is igy ir /376. old./: " r.:ikl"-.t 
Scotus, ugy Oldcam. is elválasztja a filozófia anyagi t:'.:t2 -

g~rl.t /objectun materiale/ a theologiáétól. u is mik.':.it s~c-
_tus megtiltja nz észnek, hogy kutatásait az akaratJz~bad
ságro. irá.n~rozza, de nn.gyobbi t ja a filozbfia kárár·1 a~t az 
~lzárt területet, amelyben az ész semmi bizonyoaGágot se~ 
úrhet cl. Igy a tanitvány a mcsterének a szk~ptijizmusát 
sulyosbitotto.. Duns Scotus és Okkrum Vilmos rendszere közt 
csa.k fokozati,· nem pedig lényeges :.~ különbség." "~~rulf ellent-
~ond önmagának, mert a mcgelózö lapon/375/ az~ olvashatjuk: 

uc. /Okkam/ nem Páris-ban tanult, tehát nem is hallgathatta 
Scotust". És ugyancsak· a 376. o~dalon:" _Ez a széls6sl.gos ál
litús nom csak Duns Scotust "formalitas''-ai .:;llen fordul,ha.
~o~ szcnt Tamás o1~élctét is éri. Az Isten :ét~zésc, ogysé
~~c, vtgtelcn vol ta ner: bizonyi tha tök, bizor.yságuka t csupán 
~:.:..::::y"ila tkozto.. tásnah: köszönik • .Az is ten i tul a j donságol~ cgy:~l
: ... :c:n nem különboznd: r:.z Ist~n lényegétol, pusztán csuk til
~c~bözö nevek, mulycket mi adunk az azonosoknak önk~nyost;n. 
··. · ,;.:lomisták virtuális distinctio- jának ~pen ugy nincs v:-, ló-

:_ .• :·t:>s alapja, mint a skotisták formáli~ distinctio- jánu~:." 
-.l kövctkuzik még az is, hogy Scotu~ ésTrunás lényegt..bcn 

_\)elveket illctolog, mclyekot Okkam elvetett, megogy;;zJh;k. 
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S"cotus is tanitja az lsten létének, ogysúgének l:s v6g
telenségének természetos megismerhotosfgét. [a tehát 
Wulf azt tartja, hogy Tamás és Okkam rendszere kö~:t lé
nyeges a különbség, ugy bizonyára a skotizmus (;s olt.okamta
mus.közt-is kell f~lvennünk különbsGget. Csak elo kéll 
szo.dni Scotus ogy néhány kedvelt t€:-telét és pedig a~ár. 
az Oltáriszentségról akár aSzenthároms:a.gról, rövid S'~bm• 
lélet után legott rájövünk, hogy a Doctor Subtilis ~eny• 
nyire ráirányozza a. hit igazságairc. sz ész lrutatásaif~· 
Csak a sok kitérés veszi ol olykor-olykor az ember kedvét 
!.t.Z ó iratai tanulDányozásától, me: ly ki térésekkel a tisz
;án. theologiai l~érdósoknól is c filozófia terér.c lépt:tt. 

Hem volna nehéz kifajt.;;ni, hogy a protestánti~us
n~k és. modcrnizmusnak c..~yes ~ótcle~ milyen ~omlokc~yenest/ 
~zcmt~n állnuk Scotus tet J leJ. vel, es a skotlzrrtus tJ.s2t.i.l., ( 
J:Oz~n <:.J.máletc é les rrlc:;különbö~teté SC; i ve l ó s bizonyit.ókt:.i
fr. J; mul"..n·yi;z-.;,; ellent~ t Jen áll a ma.i protestáns theolo:;ia 
,~l."Tosodott cszm6i vc.:. és a minden szigoruan tudonány.o.s (;l-
~ ~·r~is tól-. lde;gonkcd.ó mod.crnizmus sal és a..nya.gel visC·gg.el. E""' · 
l~g ·1c.gycn csak P. Dc,odát fejtegotéseirc· ós a .spc.nyol f'ran
ciskánus,P. Garc~a F(.rdinánd :MáriáD: munkájára uto..lni, mo
lyckben·k~mutatják, hogy Scotus tanamennyire k~tho~ikus, 
Lindc~ tévtannak ellentmond, különösen az ontologizmusn[:l:, 
rc:!.cionáli~usno.k, tradicionálizmusnak, modernizl.i'il.Sno.k; .. 
t: s hog;{ mil~.r erősen kicrJ~eli a szentirásnak Gs n. z~ egyház 
t~nitói hivatalának, külonöscn pedig a pápának tiszto!ct
rc::néltö voltát és tckintélyút. 

6./A skotizmus egyházi korrG.ktségo ·:r.tcllctt .. ~z 
illetékos tckintélyck szavait hozzuk fel~ . · 

Elsősorban hangsulyozzuk, hogy a skotizmusna.k soha-· 
agyotlen tútclét sem conzurázta scm va.lo.mel;v cgy0tem1 . 
vagy püspök, som pedig maga a szontszék. Holott sz.Ta-
.. ~l:is nagyon sok tetelé t nonsokkal halála után 12'l7-ben 
Tempier István Páris-i püspök, a kövctkL:zö óvb~;n p:~.dig 
Kilvardby Róbert Canterbury dominikánus t:rse:-:0 vct(;tte; 
cl, . sotlX. Pius pápa Oszontsége a ~OE,lQ.tE_l~n_fo .. :.r:,nto.iá!
~o! ~zól~ ia~ái.~int_c~ctnok_t~ni ~cE.élY~scn_kirho~t~t~ 
ta, ehhez hasonlót senuniKép sem mondhatunk ol ~o;kotizmus-
- -105-
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roól.· Az' is általánosan ismert dolog, hogy a domonkos és 
franciskánus rend közt igen h~~ar vetélkedés keletkezett; 
egyik tél a másik iskola vélem0nycit behatóan, talán sok
azor nerr. elbg tiszta szándékkal vizsgálgatta, küzdöttck egy
lüá,a ellen" olykor ~igy:ót-békát ki.áltottak egymásra ós ninden
f~l~vcl, még eretnekséggel is vádolták egymást; k:ülönösen 
~z el5bbick /domonkosok/, ugyannyir~, hogy óppcn közülük 
egyházi 'inquizitorokat is. neveztek ki a hit tiszta voltának 
felülvizsgálására;. az is könnyen hihető, hog:r az ilyon0k 
közül .egyesek nem ig0n késtek, hogy a gyanus ~s rosszhirü 
skoti·stákat i téloszékük el ó vigyék. Eg 6 sz noste.náig vol t s( 
ma. is '\To.n a skotizmusnak az egyházon belül is e;llenségo, ) 
jollehet 1 mint fentebb mondottuk, a skotizmusnak soha o-
&retlcn tételét scm c~nzurálták. Ezzel szembon nem is hi
ányz~k egyik századbn.n som c.z egyházi jóváhagyás egészen 
n. .mai nn})ig. Mindezck együtt vc.nn~k P. Húrián müvóbcn. 
Csak utalni nkn.runk az apostoli szék azon sokszor idézott 
döntvény€;re 1 nelyet 1610-bcn ~.dott ki, n~szt..;rint:" ir.nnu
nom asse :;. censuris doctrinc.m Scoti"; s ezl:rt:"nc quis 
librorum censor prohibere tytis audcrct, quod certo consta
rot·GX Scoto depromptmn. .c.sse .. " Isiil-tcltcn.kötelcss~gévé 
tették az utóbbi évtizedben o. franciskánus rend statutu
me.i a. lektoroknak, hogy iskolánk régi rendszerút kövossék. 
il lcguj abb konstituciók,· melyokot Vives kardinális. lül3. 
r.:árc. 27.-én megerös-itctt, a 274. szám alatt l-löirják: "In 
doctrinis philosophicis ot theolagicis Scholae Francisca
n~o ex an~o inhaororc ~tudeant,ccteros Scholasticos, prac
sertim doctorem, Divum Thornrum,Catholicarum Schol~rum eae
lestom Patronum,magni faciant." 
. • ' Tehát tétovázás nélkül helyeselhotünk min-
skotista té.tclt, anélkül, hogy félnünk kellene, miszcrint 
r~ hi t l.s erkölcs tiszta vol tá t bármiké;p Ve; SZ0lyoztctjük • 

. Err01 n.z oldalról tehát misc:ra áll a skotizmus fclvirág-
, , l t"'b zasanQc az u Ja an.-

i\~motbol:Fr. Tibou. 
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PAX ET BONlJli! 

Bé.Ke és j os ág! -•gy6nyörüséges e két szö·l liicsoda kla-atl 
szikus tömörség van e·két szóban: béke és jesági A békében 
érzem a lelki jo·ság· szellosuhogását, s a jóság hü cseléde a 
béke. Csendes, napsugaras érzület a béke, amikor nem fáj sem
mi,nem bánt semmi; gyönyöru h~rmönia vágyaink'~ gondolataink, 
eszményeink, szándékaink vi~ágában, mig a jóság kamplex be• 
töltése lelki nyugalmun::ilak. A béke és az a jó,. mely lelkün
ket betölti kezet fo~~ak s testvérek lesznek. Nem lehet o
ket egymástol elvé.:aszt.ani. Hár maga abéke is ·jó, nagy, meilJ' 
nyei jó! Ha a bs~;:e andalító csöndes zenéjét hallgatjuk szi
vünk hurjain; a jóság is hallgatózik, figyel s csal~ arra vár 
hogy a le::-·.elységesebb~ianóban megcsókolj~ lolkünl~ • 

.. '. n Pax et bontnn m.ély titku ueséi t mindenki hallgatta. 
egysr-:..;r, valamikor régen. GyeiT.el~ álmak voltak, elrepültck; 
de ami it~ maradt:egy égő fájdalom,a béke siratása. 

Oh már évezredek óta zokogunk az édenkert után, már 
ezredévek óta keressük a békét. Világjáró uton, lelkek örv6-

. nyéból itt is-ott is felhallatszik hozzállir: bekét! At uton 
"~tmenők1 céljul:tol ·visszatérők, az elgyengültek, mind-mind 
kinyujtj.lk kolduskarjul{at igy könyörögvc:békét! A péke mámo
ros himnusza hiv, szólit1 hogy vezessen messze, a szeszélyes 
élet nyugt~lanitö zürzavaraiból. 

Mi töltötte be a Pátriárkák szellemét, ha nem a· béke? 
A hös di~dahni béke éltette, táplálta,gyujtotta a szent he
vület tüzével a Profótái reménycit s büszkérc dagasztotta az 
Apostolokkeblpt. Hej! do mcnnyien hiába keresik abékét. Pe
dig itt van! Nem a gogös promotcuszi ívad..;l: lbpo~~ tüzében. 
nem a fegyverei~ s ágyuic dörejében, scm srapncllrobbanásban, 
hanem mélyen aszi v ben. A f1.,anciskánusok mind ilyen bányászok 
kik a sziv mélységeiből felszinre hozzálc a legnemesebb ércet 
s~z aranycsináló mestor: Szt. Ferenc rendelete sz~rint gyur 
ják át szerves massává, malynek ból:::c és jóság u neve. Ezért 
:ragyog hétszttzados fényben a fran-ciskánus béke, ezért cso
dálkoznak rajta a modern GycrmGkek, az atheista világnézet 
nagysz:iju i~'ináncu.i • .d.;.:; öntudatlan élvtbcn sántikáló félszeg 



... 

Csalódottak ez~rt irigyelnek sa szükkeblü Moderne~, a,k16lt• 
ség, blazirtság, cirkuszában bohockodásuk közben ezértikamo• 
lyodnak el! Pedig ~k találni akarnak valamit, még pedig bol• 
dQgságo~. Nem tudjál, hogy e sz6 boldogság,·több jót j~lent, 
mint a béke s e több jót, a földön keresni lehet, de mégta
lálni nem. ·A bé!~; az ég szülötte s a föld lakója, a bolnog
ság pedig az ég lakója de a földön születik! Földön csak bé
ke van! Ugy jál'!l~ az emberek a boldogsággal, mint a gyermek 
~ falravetitett 1ükörfénnyel, hiába csapkod a falra-de a nap 

.sügara t el nem foghatja. 
. Az emberek többsége a gyönyört keresi do nem a békét, 
pedig tudhatná, hogy a gyö~yör materialista és külso okokból 
szár.mazik, mig a boldogság tisztán szellemi érzület s a sziv
ben lakozik. 

A legbékésebb 0~bLr·, Krisztus alteregója volt, a na
ranc~.,ri~~-~.;;~ ::::1oria dalnoka: Szt. Ferenc; 

Ilon est pax irnpiis!--Nagyon jól tudta ezt Szt. Ferenc 
azért vette elő kön~~ét az evangéliumot, hogy abból állitsa 
össze a re~eptot) a regulát, a békétvesztett emberek gyógyi
~ására. E recci't::::'c csak három szót irt: szegénység, tiszta
ság cngedelmesség!--

.Az o· egész álete a pax et bonum apo1ogiája,gyózelmi 
himnusza 5 A strófá.k benne 1 é?.':tének felaprózott kis küzdel·· 
ne i,. önlegyőzése i, s aláza·cos lemondásai. Ez az! c.. lerr.ondás! 
A lcgl:iscbb igény is, mit szivünkben tá.masztlL."1k n.ár faszü
lést jelent, már célt uka::? s ha e feszü:.ésnck nem a béke az 
objektuma, akkor ennek aszomoru valóságnak .csak egy neve van: 
örök feszülésl Szt~ Ferenc kiemelkedett a földios határok kö
zül51 fölfigyelt e. lélekcsend nyugalmában Isten szavára, s cso
da-e, hogy egyszer, mikor a fáradt test elpihehni tér~1meg
c~cndült szivébcn a béic iliL"1cpi dala, hogy boldogsággá változ 
zék ott fenn az istcnküzclság· tájain, forró napsugárban, örök 
azcxactetben. 

ELÖSZÖR Jön TEHÁTA nPAX" AZUTMT .A n BONUM";. 

... tr o 2 s igmond e /V-huny8:d., .. .. 
. '• 
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SZEGÉliT FERENC GAZDAGs;.GA. 

\ XIII. század korhadt társadalmán sokan el akarták végez-
·ni a javité munkát; az egyik igy} a másik ugy, a harmadik 
pedig amugy. Uames önérzettel, eltökélt szándékkal és ügytik 
igazságába vetett remdithetetlen hittel.~ezdenek a munkába~· 
amely nevüket hivatva lett volna örök ia.öl{pe az em}lcl'l.:»ég . · 
emlékezetébe vésni.- ·. 

Hősies lépössel kezdi Valdens Péter is, vagyonát a 
szegények közt szétobztja, a lcgszigor1.::.b"'u szegénység esz
méjével lelkében bejárja a fe.lvaJ:at dS városokat, prediká.l, 
vigasztal, nwgszünteti az oLl_.:·::.~dteket, kikel a hatakLasok · 
fényüzése ellen, smindc·:üc~ dacára az eretnekség utveszt6-
j . .i9~ ,i.u.t •. Az ~al hi:....~ .:f1á.r~ulatának hasonló törekvései nem vég 
-zódtek más méion, jollehet mint vallásos tár~~l~t alakult 
meg, hogy t ~.g j ai t az. a~o s tolok sze f" '.l.i..)' b~5~ v ~l a .i. :.tJ.vüss~~-:· , · 
re vezet.:; manapság ki ismeri ól~ut? Ki csodálja ömnegtaga
dásuk". ~? Senki! · .. ·· 
· · · ;Ellenben _egy elól~elő ;_1 j una~, ki Itómában rU.L'lát cserél·;· 

a lc.g-rpngyosabb kolduss:...l, akit saját atyja eszelösnek · · · 
tart, aki azt akarta, :i..a.agy miridenki elfelejtse, annak ugyan· 
a~ a Ró~a ha~amas. :zobrot emel ezen fölirás sal:" Róma,. I~.~~~ 
l1a és az egesz ·.r1.lág". · : . 

·. Nézzük ~it adott e szegény koldus, assisi szt. Ferene 
a világnak, hogy az még 7oo év mulva is hálás iránta. 

Nem az idegen t11lajdon·megszerzésére törekszik, nem 
oldja m~g a nagybirtC\1l- felosztásának sulyos problémáját J 

hisz ez még csak fok7r,;ná a gazdag kapzsi _sji·gát, mcge:r~si-
~ ten~ ot ~~a téves hitében, ho~y egyedül a vngyon boldogit. 

lJm~nd inkább mi~~enr~l és cgy~z~rü, ~lázatos lélekke~·fo
gadJa az evang. szaval t: "Scrr.:Ia t se v1gyctel:: az ,lt.ra-mond
ja az Udvözi to f.l.]ln~tolain~k ... sc boto t, sc taris~nyá-t .... !• 
Nein nézi ferenc. av nSi~tleg v~syonnal rcndolkczö egyházia
kat, ha.nc:ri ÖIU!lagt..~an. tcl:int s még ui.indig f:'l:dagnak találja 
magát~ Eldobja ton~t a der~k~n levő szijatés egy kHtéllcl 

,no- "-
- .J.."IV.. "" 

·, .... ............. ... 
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.~·iezi át m~gát.~_Ner. v~rja,~ógy ... induljan_.mlts az ev. hivó sz~Ya 

után, menJen m1ndenk~ s a~cor o sem marad el. Az Ur mondta s -ez' 'P,eki clGg •. Lemond. nemcsak a Yagyonról, dG mindon l~ivinzá~i-
'1 . t ... ... . .ll '] . "' ro 1s; ner.1 arvez a JOVorc 'ifO'!laL{OZO ag semml.t s e~-.er'!:: u;;y 

t .. . k f l , ~ t k. t t . t~ "' l 'l' .. ~ "'l"' . b, un1 e e.~...so c 1n e re j r::~n .11a ce ne lCU.L. a. ..!.ana1 n~g~ru. 

lélekkel várná amit ajövő magával hoz •.. Nem! Az Ur szavát várja 
Feren~, s amidHn meg~udja,· hogy neki is szól az, apostoloknak 
adott intelem; a vértanuk állhatatosságával.valósitja meg a 
legszigorwbb szegénység eszméjét. Hallatlan mer~szségnek, meg
valósíthatatlan ábrándnak tartját kortársai, nem lát erre pél
qát a többi szerzetesrendelmél maga a~ egyház feje· sem tanáe 
psolja. ltiindegy neki az Ur monáta. Félre emberi kicsinyhitü
Jég.Sok másban engedékeny volt, de a szegénység eredeti szigo
ruságából nem tágított. Szoszerint vette az ev. szavait, külö
nösen azokat, melyek a szegénységre vonatkoznak. Könnyü volt 
azonban az evangéliumot szószerint venni, amig Rivo-Tortoban 
néhány társával remetéskedett, de amint a testvérek száma meg
növekedett, innen is-onnan is hallott tanácsado szavakat a 
szegénységre vonatkozólag. Egy ízben maga Hugoli~ hiboros kér
te, adná beleegyezését 9-bba, hogy legalább a P.:;nd· fogadhasson 

. el valam.i vagyont,· hisz lehetetlen annyi e!!l.bcrt csupá:n ala
mizsnából cl:tartani. Ha-birtokunk volna-vá::..aszolt Ferene-fegy
vcrr&l is kellene gondoa~odnunk, amivel ~zt megvédjük •. Ez az 
_egyszerü felelet meggyözte a bíborost: ~ogy az ev. szellame 
szól FePencböl, s többé nem zaklattr. tanáesaival. De nern csak 
a birtoklást tiltotta meg testvéreinek, hanem azt akarta, hogy 

. házaik is a legegyszerübbeR: leg~:enek, s mint idegenek és zarán 
do·kok lak j anak ab ban. --

Talán rossznak tartott~ az anyagot, gnosztikus volt? Vaj 
.jon mogorva, rideg, puritá~,visszataszitó volt lénye? A való
sá~ ~ást i~~ol. ~ohrumo~an ~~elkcdik testvérc~nok,száma. A 
gyekenyes kaptalanon már 5000--Jn vannak. Hé!; elet0bcn elter
jedt rendje az egész Appcnini fL~.szigeten; Francia, spanyol 
N~mctországban s a Balkánon;jö~nck testvjr.ek Ya.gyarországba, 
mennck missioba. Ezentények eleve is kizárják a dcstrwctiv e
lcmcl~ct a Szent egyéniségéből és rendjéból egya.ránt, ellenkc
zolcg bizonyos vonzó, hóditó erőt tétel~zn0k fel. 
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~.:czei közt fcl~1c~.l.i:1ozodik· s a tübbi ny~nor>hnr .... ~.sdJ Cn!iuk 
"'yetlen spekuláciQVo.l ol~ be r:.i1lioJ.r. hull~·:.nc..k .. n. r:1ásik iz·· 
zad virro.clc.ttol ké·sö esti~ és c. bctevö fr.le.tot. is c.li!· ~uJ.·
jo. meP'8Zorozni. Ennek mindon; u.nno.k sunu:~i. A l.oldot:"sác .:~·-· 
z•D.ban elkerüli a po.zdo.rr palotáját·~s vo.jmi r·i"L.tkin ter· ·uo 
a sze~énye;k lrunyh9jába • .A sze~eny és ~azdc.o: l:ozt lévö ~:l-· 
lentét v&lt~ban erveselva csak o.k!::'ar lesz., ho. u.1nd ez ric;:~ .. 
szünik es c.z ivo.n!"éliur.. szellcr:_c ur'b.B~oclil: a l0llc\:kbcn. 
llincs konyörúlet á "'C~zdo.~ szivéb-.:;n" hiányzik LZ Ellj,zatoss;íD' 
a ~ze~;ényéb61. .. · . _ . · 

·Sz en t Ferencnek vá~ya nc:j az D-nye.rr,i2.k utt~n éP", es non 
ak&d fel a kiálto cllentét~kcn, ·csak cf!'_y ideálja 'Va.n·, i.."':.ki 
senkillek se~~: kell, o.ki száli1üzve v2.n a társv..dD.lombol nin
dC;n szápsé~e, kedvessé~e ellenérc is·: Dgminc. Pauportas. A 
~z~re~est keresi ~- p~letákb~·.n, dc nem ta lá~ j: ott; Ic:utn t
J D •. a 1.~yhokbo.n, da tavol van azoktols A ho.Jlektulo.n kol
duek közt véli fölte.lalni, do k0serüt;:1 cs('.lodik. ·se.jp;o 
azi~el ha~yJa ol s nint párjuvcs1-t~tt ~crl1cc,·botér ldey 
1a·c~ is,. kerdczbskodiJ.: itt i;:;.-ott is, hor-y nerrc van az, 
akit•c k..;res, do~. válas"' \.}Se.l:: ez: :"'"em isPorjük ot, FölhAp; 
a hel'J!"~re s nár·r;i:!~.:~_:J, hcllaná hanr:ját, uintha. D. r:~~oli · 
köclbbl a az esti sztirkulctbol j ~~ycsénck fönsep;os o.le.kjr~ 
O.tak~zn~~~. ki, Llár··m~~ ~lern~ véli, ~ikor clLt.GJ.il~ szurci 
ulbl) .uup.:Jat scm h~llJo.• R\1r:en:rkcdve, vá::-:yodva, szcrolne:s 
:.~.~től -epedve továb'Pmea, hi ver-at ja, azonbe.n mind6:1 hiá
ba.: a.· j"~yes hD.ll~at, a je~y\;s várc.t ma~áre.. "" forro hév"· 
a ltn?elo szcrctet azonban ncE haryja nyupo~!t 1 üzi tovább. 
Vép:re ~ölhó,~ a JU.e;r.sabb réc~iokba, c-z erenyok hittedalmábel s 
i t t folleli ferrvnszc;retott, e ly epodvd keresott e.rájó. t c..
Demina Paup~rtast•, s fri~yrc len a legszebb Jegyessel,· 
l:i l~ isztus tJta. szá.I:1üzva vr.n az ~mb~rek sz i ve bo l, i t t to.r- · 
tczkedik elhar:ryatvo.. 

. Lrtcstil. t; frip-yraöl n viláf!. Assisi városo. p3die- az~ tc~ 
büezke az o keldustira. l(eldus volt ö i.tr,.;n szé szaros ért~Jl-
ueben. Dv mid"n e jalzot Szt. Ferencne!;: e.djuk, anna.l: értel
met ki kell bovitqnunl:.- E szo i,sze!ény" Ferenc· jelenti u
gyan ezt, hegy n~~ velt se~_ineo, s~m inentl~n v~eyona, ko-
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.ls feltos v.1t, ae jclünti ezt is, hó~ szcp,ény ~lt az üd" 
vössog o.ko.d.áJ.i&ib-.n't. h~~.yzott lelkéből r.z ó.l.u!\11~, o.lá• 
v.~·lOságno.k, ·~:.~. ;·t~;,~u~é:~·n.ck, o.~ -árulá5no.k, c képnutaté.sne.k 
t;~nde.:t e.l~'( .:=:. _gy~~~l~Y? ~-. y~~ t tölo. a r,:~?r~:or~s~~~, a3eé;~li.s c 

~:, k~'tséeb\:=es4At · n &;}~J..vl..:cG.es ~ d.e Jclen·c~ olsosorban es loe .. 
Elké.bb azt, btt~t -~~ac· v~lt az crény\)l:bcn, tulo.j.donosa Ist 
t6n szcr0 tct{.lt.}..:, c~"-~J;isztc. lolkiisro.rotnck, békénok é_s vi~ 
dá:mságnak, ~ő~·~ost.:o. fclebc:.ré.ti szor~tctnok 1 c,.z értolcn, . . . . ~ 

a·_..:bölcseség, a. Ul.nacti, o. lclkicr6sé~, o. tudor.1íi.nynak, a ján--
P~'rság és az Ur félelne ajé.ndékin2.k. 

\ · S vajje-n n·em gazdo.~srwr;-c 700 év nult~1 is olyr~_no.p,y 
· .,.'!lllyel Üllllepeltetni"? 8 vajjon non ~o.zdag-o o.zJ kihez o. 

_.: ~~erzeteselme.k és szerzotesnoknek ez:rei kiáltlt.no.k föl;nint : 
· szcrető atyjukhtz.? · S vaj jon nem go.zdagság~e o.z, u~or vala-
l:i 700 év utó.n is tud venzani_, enolni, bQlde~eátan..."li, tud, a·· 
sové;.r:';"- lclkcl::nck életcszmenvt és annak nyo:c..in s.zintc: vé.gto- -· 
loP. bpldGP_"e~ot nyujtani?- · . : , . 

fLault a. jubileumi év, el a szinto véget n.:::.:·. ér6 ·ünne .... · ·· ··: 
n:~cctés; de nem, «J nem· a." ezclleLle, tlcly ~}.:·ll fo~ s boldo~' .. :" 
kitani a következti jubileumi é~ sx~ még tovúbb is, ~ert 
aJti elhagyja atyját, anyját •.•• -':'.4J lJr szavai szorint- száz-. 
annyit nyer és érvényesü>··_: fQg rajta. az Iró.s szava, hogy 

•. • l - . él "!cve oro.-c.:e .• 
-fr. Bonifác • 
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:Mialatt poz emberek önöket talán széttépik, nekem tán ~zintén 
életemet·kcll.adnom a kath. hitben '\aló állhatatosságomért." 
Elbucsuztunk az elnöktől, hogy az érsek, Checa Ignác -elé já
ruljunk. Ugy volt megirva, hogy őt is utoljára lássulc alCkor, 
mert nemsokára áldozatul estek Istenhez és szt. hitillcllöz va
lo hüségülm.ek. 

Elhagytuk ~ui tot és Guayaquilnak vettük utunle. t, ahol 
egy l~ai hajóra kellett száll~unk. Quitotol Gu~yaquilbc ve-. 
zet6 ~unkon ~gy rettenetes országuton szekéren hajtottunk 
Tinac6~~. Föl s-le kigyózott az ut az Andákon keresztül. Ti• 
nacoban, hol nemrég tartottuak missiöt, igen vendégszeretóen 
fogadtak. E várostól kezdve öszvéreken haladtlUl.k, mert lehe
tetlenség volt kocsin tovább ·utazni. Az esős időszak követ-~·· 
keztében minden ut agyon. ázott. Egyes helyeken az ösvényt 
annyira elmosta a viz, hogy nagy életveszély közepette .lo'tá-

·goltunk ásitozó szakadékok n:tellott. Tiz napig tartotf.az u-· 
tazás. A legcsodála tosabb az vol t, hogy.· egyikünket scm érte 
semmi baj, jóllehet utközben nom egy öszvé~ csontvázára a
kadtunk, melyek vagy az iszapba ragadtak bele, vagy pedig a 
sziklákról zuhantak le hanyatt-homlok. 

~yaquilben, hol egy hetet töltöttünk a kolostorban, 
elegend~ érkezésünk volt a város megtekintésére. Semm ben 
sem kalö.mb5zik a trópusok egyéb városait61 1 hacsak nagy er
kölcstelo~ségére nem. Mert Perunak és Ecuadornak mindcn rom
lott eleme ·Guayaquilba özönlik, mintha csa! mindon büntény
nek és bet6r~nek menedékhelye volna. Ugyanazon a hajón utaz
tunk, mely néhány évvel ezelott PanamAból Quayaquilbe hozott. 
Négynapos eseménytelen utazás után Callaoban vetettünk hor
gonyt, Lima kikötőjében. Itt kapta kézhez a P.Kammisszárius 
Loques-i ptlspökké való kinevezésének bulláját. Eindegyik -ké
résépe megkapta az engedélyt. Nyolc páter kisérte székhelyé
re, hová egy hónappál Garcia l:Ioreno meggyilkoltatása elC5tt 
érkezett. · · 

Egy hónappal késöbb elhagytuk Limát é·s mindjárt Okopába 
mentünk, hol nagy missós-házuruc állott. Három napon keresz
tül tartott utunk vonat.on fölfe]é, egészen az Andák legmaga
gasabb hágóJáig. Gar.ma, utvonalunk végállornása, volt az eu-

l 
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rópa.1.ó.k ~s az i•Lul.áJ).ok között fönnAl.lü l..;.•..,l.,t.i:0:c~.:ú;: •. .... ..:ci g'- c· 
pont~·a.:• Ga.-~'M..tJ,bul O~opáig való utunk J1átralavó részét sza.már'
há.~ófl. tettük ~--1Cg• 01-:opá.ban· kollett negt~n11l.Y!unk a q·:Jicha.
riyelvet4.~ .~zSJ\oq t·orok-hangzoja miatt· _e nyc.lv s~ámunl:_rn. np.
gfon neh~z voltJ ~e nem maradt más. hátra: meg kell~tt tanul
nl1'tnin~r'>gY ~ltalá.nQsan beszélik nemcsak a keresztény és po
gánt 1ndlán-ok, hahern a keresztények között is. A határvi-
4ék ~diánja1 igen egyszerU és szófogadó nép, ~ missioná
riusök~t Aagton ná.gyra becsülik. 

l)kop~á.ba:n. va~p c~yhónapos tar.tózkod1.s utó.n, n:cly ido a
te.tt tpar .. ad.+unl: quj.cha-nyclv néhán~r leghD-sznála tosabb kifc-

. 1ezését c sa~átjt.anJ- fölkészültünk hátraiékas utu.~kra a ha
tárig. Nég~en,\'"o!tun!~. P.Prcfcktus, P.Ortiz, ogy laikus test
vér,· _H'vszo~int· Fulkc Didák, ki v 0 l cm eg;r~itt j öt t 3panyolor
Jzágb6 (;~ Jéma.gam~.Három naprr.. Okopábvl való elutazásunk u
~ri.n ·é e.ztüíUc ~ua.noc~ba. Utu .. "'lkban mindenütt szi\iGS··örömcst 
fogadtQ:k. mcr\ a fra.p.ciskánusokhoz ta1.,tozik oz az egész vi-
4~k. puu_?o~ nu.nt~~r ~us~ezerl?-:ri ~akosl!- v~iros, rr..e~yck no.g1-
,..esae t~l1.ver J.nd1~n es 1gcn JO nep, :r::!lnthor;y l::cvcs dolgu1: 

_ van ~z ~uró~a.llald:al. A város püspöke felk6rt, hogy tarts"UIL~ 
ott nis~iór~ éz<i!~Ds_,r:teg~ér~~ volt .. r:.z ercCLu~ny, mert mó.r sok 
éVG ~m VO.L't t .. Pl,afú.L.u I!'Ll.SSJ.O • .A nep nagy f1gyeleiJ1.lit~l r-~.all
gatta· e. beszédokef s idonkint oly heves zoJ:-ogó.sban tört ki, 
hogy 'cm tult~k t:ovább beszélni. Sót :r:Ji több, olyan bünbá
nati e:-st;}~jQlléJ'l.}:-ckc~. vi ttt:.lc végbe, o.milyonokkcl egyénként 

... oSaf J111gv .azeptuk cl~tébcn találkoz1L"1~-~. 
. · ~ ro\.sfaiq -~la~~- ~rkczett hozzánk Garcia J~orono h3.lá.la hi-
· re. ~p~tö~ ~~~~k~~ scm akarta elhinni, mcrt ~ár többször 
tcr J~~tnf.:·· ~l ha.sc.n~ó •. m~nden ala :p nélküli :n.r:!}-dc-r.1ondá~t:. Dc 
u:J a.l.~a.Lv"I!lfl\1-1 .;agyon1s 1gazn~k b1.zonyult a h1r. Ho.Q.a Gue.nocot 
E~uad~TÍól 19 n~Pl ut választja el~· a nép ~égis igen mély 
g;yá.§_z" t.tf.rtilt~ t.Jgy; tdro.tták ~cg az clnöl~öt, minthc. csak tu
lajd01l...o.t.v) ~pt.t Yolna és gyás:ul': jclGiil fuketc lobogókat 
,az~ c){'; l~·~- :. pupr~1~ jinnepi c~ requieroot mondott érte, mclycn 
'fP.:Y~~ j>uttrLtn.Js ~ru<\_lKtl ~t. 
· ~ tcb'b ~~n~ w;;Y llórtapig ~:a~~~~~:J1J\_.Gun.nc.c_oba.n. ~Tem volt cl
~o·szt~c~c:.;L~ {d~; ·i.:wrt a:vva.L ·c(.;l."i.~~·ttu 1:- cl, hogy mlst.ioknt és 
- lk· 1 .... · r ·L 1· t · t t •· .. · .... ~ #" • , J • • l" . . a (Or r -.~.o:-~. J t-ac- o ~U.l'1.X li~J.n:JJ~e·c n·J~_.:.; . .:.; .li~ l': s zé.1-rtárn. 
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Novemberben fölkerekedtünk az ország belseje· felé. 
Minékutána nyolc napig;vitorláztunk a }Aáyon fölfelé, 
elértük az Ucayali folfot, molyo.n további négy napig hajóz
tunk, .mig a Coehibaga :tp.issósházat el nem értük.Cochiboga 
lakosságának legnagyob1>~ része e1ébünk jött az állomás e• 
gyik pátQrénok vezetése- alatt, hogy üdvözöljön. Friss élel
miszereket hozták magukkal s mi~tán erőt gyűjtöttünk, elkí
sértok szállásunkra, egész uton láncolva és zeneszcrszá
maikon játszva hozzá. Ugy látszo t, hogy fölöttébb örülnek 
jövetQ.lünkBn: közülük egyesok bo zéltek spanyolul .B, de · 
legnagyobb részük csak a quichua~nyolvet beszélte. A lako
sok száma mintegy kétszáz f5re rugott, főleg keresztények. 
A klima forró volt és nedves, következéskép sok volt a· 
lázbctegség. 

Allamásunk életrendje nagyjábol megegyezett ~inden más 
ferences kolostoréval. Minden idonket és akare.t~őnket a 
quichua-nyelv elaajátitására fordítottuk; dc alig telt el 
egy félév, midon leküzcli)etctlon vágy lep:.tt meg I!!.inl::~t, 
hogy a vadak közé mcnjünk. Eissiós-állomásunktol nom mesrzo 
esett a Cumibu- és eaehibo-indiánok t~rtozkodási helye; 
ezek igen erkölcstelenek és nehezen :1tcgtérithctók volt~1k. 
Kipróbált missionáriusok munkája l:özöttük mi t sem har; z-
nál t. Jo-magam is meg akartam kis~relni; dc olyan volt a 

- nyelvjárásuk, amelyet én nom ért\3ttem. Csak némel~ .. ikük be
szélte a quichua-nyelvet és ép·::n ezek igen rosszakaratúak 
voltak; a ferenceselmek csupá::.1 csak -ingóságairo. pá1yázván. 
Igy hát visszatértem a nélkül, hogy bármiféle eredményt is 
értem volna el. ·. 

/folyt. küv./ 
Hémetb.öl:fr. Dénes. 



A VIGASZ1:ALO~~ .. 
/Elbeszélés./ 

':.1 

Ugyan P. Theofilus segitsen behordani a locákat a födél 
alá! Alighanem es6 lesz. A nép szétoszlott, nincs rá többé 
~zükség. Theofilus-ámbár mást akart tenni-segitségére -volt 
.a fr-á tereknek, hogy a padok m~g ne á z zanak. Igy azután a pa
dok gyorsan a fedett instrumentun1 alá kerültek, mely ott ál
lott a gyöngyösi barátok udvarán még a török idokben. l.-ivel
hogy-a jrumbor nép nem fért a t~plomba, az udvaron készitet
tek valami alkalmatosságot, hogy ott hallgassák az Isten i
géjét. Lassan egész sötét lett. Theofil Páter ekkar odaszol 
a P. ·-~uardiánnak: u Hanem atyám most már talán mehetnék is." 
-Jo fiam! Benedak uréFt a pénzt ~ahölnap összehozzuk. Vi
gasztald. meg ét. Azután a fr. Vilmos uj kenyeret sütö~t, ab
bul is v~gy magaddal. De azért az élet kenyeréról se feled
kezzél meg. - 11 !-iá.t persze hogy nem, hog:r is feledkezhetném 
meg. 

Lire a s'zükséges holmit összehorita, már ser:unit ·se lehe
tett látni. De az ég is megeredt. A zivatar el6szele végig
sz~guldott ~z udvaron s nyomban követte a terilleszet másik 
pajzán gyermeke azápor. Theofilus Páter azonban még öriilt is 
enn~k. ~.~agára keritette palliumát és a templomba ment •. Visz
szafelé jövet a ~ekrestyés fráter csengetett, mire mindnyá
jan letérdeltek.O áldást adott, azután beburkolodzva nekivá
cott a viharos, sötét éjszakának. 

------------------------~------
Uttalan-uLJ.kon, nyomoruságos viskol: között, sártenger

be majd elmerülve igyekezett ki a városb'öl. Az ido kedvez u-! 
gyan neki, ~e azért még is jó az ovatosság. :t.-:egúll, hallgaté
zi1~. JJ~intha néma árny suharJla el szeme előtt, runint vissza
néz .. Vagy 8. f·_ík halladoznak? A vihar eg~r.he.ngu zenéje.~. 
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Még pár lépés. Itt_az erdó. A nagy cserje közel, mégegy-
szer visszanéz- és ugyanazt látja. De csak rövid ideig. A vi
har jobban tombol, mint azel5tt. Ekkor célhoz ért. A bC'kOl1ba 
ba hatol s botjával az egyik követ felfesziti. Barlangszerü 
nyilás mered el6tte. Gyorsan leszáll s a követ az üreg száj~
hoz igazítja. Fáklyát gyujt ••• a kor.mos láng egy alagutat vi
lágit meg. Elég széles és magas; jól járh~t_Q.. Ezen siet, 
szinte száguld tovább. ürül, hogy nom vették észre. Az utób
bi idöbem nagyon is figyelték öket. Nappal nem igen hagyhatta 
el a várost gyanu nélkül, éjjel pedig a törökök senkit se en
gedtek ki. Igy tehát kocsin nem lehetett az utat megtenni, s 
kénytelen az·alagutnak ezt a szakát is használni. rikor már
vagy egy órája halad, halk zugás közeledik. 1.-inél jobban si
et, annál j-obban erósöd.ik. O azonban tudja mi ez. Az alagut 
negszakad, a szél mé5 mindig ·fuj-~ De az eső elállt. ·· 

Kisfalu 'határában van. _A legelso háznál bekopogtat. 
János bácsi itt vagyok." -Rö,ctön indulunk-tisztelendo ur.

Rözéptor.metü omber áll aló kocsijával. Theofilus atya fölül. 
A jó öreg filvaros meleg pokrócokat ad neki, mert látja, meny
nyire átázott és a levego is hüvös • .A kocsi megindul és hall 
gatnak, mert tudják, hogy van velülr Vnlaki, Akit nem szabad 
·~lfeledniök s Akivel szivükben beszélnek. 

---------~--------------Éjfél után lehetett, mire elérték az alagutnak máso.dik 
szakaszát, ahol ismét járhato volt. János innét visszafordult, 
miüt~ Theofilus Atya megáld.otta öt. ·· 

Ez az alagut-rész már nagyon rövid volt, de jol járható. 
Hej: csak a magyar seregek közelebb yolnának, mit nem érne ez 
az ~lagut~ Ám de hol vannak .i~ét. Es a rabokat mily könnyen 
r.1eg~ lehetne szabaditani ••• sajnos csak ~gyszer. ·Me rt föltétle-. 
nül~rájönnének, merre tüntek el a foglyog. Jobb ez igy egyelő~ 
re. '\Ekkor hirtelen fal állta utját. Jél ismerte már ö ezt • .Az· 
egyik látszólag jól elhelyezott követ kimozdítja helyéből, át 
mcgy rajta s uj folyosóra lép, mely az előbbire mer6lcg~s. 
Lajd ez a folyosó is amazék irányába fordul. A közepotáján 
megárl. Jobbfe:rol hallgatódzik. !gem, itt vannak a rabok. Ez 
az egri-vár börtön9. Itt is csak egy kö kimozditásába kerülne, 
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-~~erüljön, de ne tudják azt a szerencsétlenek, mert széttör
~ bil1ncseiket, talán fogukkal is lerágnák b1lincseiket csak 
8ogy megszabaduljanak.J~de bizonyosan rájönnének a börtön nyi 
lisára és akkor ••• akkor a következő élőhalottakkal ki törod
-.ék? A fáklya sercegett. Onfeledten kapta arrébb. Ne! Ne tud-
. Ják meg. Balkeze felé ismét. tudna titkosajtot nyitni. Egy 
ásik nyilás a puskaporos· raktárhoz vezet. De az· veszedelm.es. 
fQvább, csak tovább. A kisfolyosó vegé·re ért. Gyengén mee;ko
~ogtatja a falat. ~s azonnal meglazulnak a mohák és a falon 
ayil~s ke'1etkezi1t. -Té vagy atyám?- ~nÉn vagyok Jus~f. Szegény 
guermek sokat vársz te rám." ··l:lindig öröm az nekünk, ha·; te _el 
jpssz. D~ aak csendesen!- Rozsdás kulc~okat VP•·· f!l-6, fine.; 
lyeket maga csináltatott, s bevezeti a legnag~ •~oo~!'l. a-
•~1 a rabok egyhezsufolva volta~- · 

· nBékesség nektek ~des gyertlf'..-P.imi" • rabok •!. ·földön ~-
y,..;:rtek, s minden i!lozd~la..:tuk:t-a m~söi•rent a végzetes láJl,c. Az 
•H~yik sarokban ö~zh_R.j~ de büsz~artásu n1agyar rc.b cmelkédik 

. .föl. Hálás tekintetilel 'n6·z a j ö" ... P.n~ felé s már szólni akar, 
aikor látja, hogy -kéb\én SZOJPQI\gatja Jfiindnyájuk kincsét. 
Tudják·mit hozott.~·fhe~~l aty~~rövid beszédet intéz hozzú
!uk; _azután még aki ak~ t gyÓnhat .:~:s •· Végq.l megáldoztatja ó-
ket-.Hikor az utolsó is ires& Tolt, az egyik sarokban megmozdult 
ef,y al~. Török rab volt, ugy vetették ide a .magya.rok közé be 
tegen •. - Adj nekem is abból a fehérbor. Allah mog fog áldani 
érte!- nOh gyermekem nem adhatom azt D~l!fed, mert az ami Is
tenünk, és· te J.:~ohamed követője vagy. "$,s a Páter megsimogatta 
vt é·s igérte neki, hogy a legközelebbi alkalommal ismét eljön 
t~nitani fogja, megkeresztP~.~ őt,. é"' aJtkor ad neki is a fehér 
l:enyérből. ~jlost pedig a~ ·f<~g ~l földi kenyeret.-'Kibontot
t~ batyuját ·és kiosztotta ~kik~~ kenyeret, amelyet Vilmos · 
testfér sütött. számukra. 

Legutoljára ért az ösz mag:arhoz.nRenedek uram vigaszta
l0djé~, maholnap együtt lesz az összeg és kiváltjuk kegyelme
ict. Es akkor visszaveheti várát a töröktől,és ősz fejjel is 
•ecsületet szerez a magyar vitézeknek ••• Különben pedig egyék 

é b "'l " e keny r ó • . 
Benedek uron mély meghatottság vett erőt. Szemében könny 

esillog.ott ••• és igy szólt:-A jó Isten áldjon meg titeket. &Ih 
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milyen a ti szivetek, hogy egy idegen nemzetlt ugy betudott 
fogadni. Itália kék ege alatt·ezülettetek éa most igy buj- ~ 
~áltok a börtönök sötétjében, hogy világosságot gyujtsatok 
annyi szarencsétlen magyar lelkében. Keserü a kolduskenyér, 
de ti megédesítitek szivetek szerototável. Hig a mi testvé
reink zsarolják és gyilkolják egymást a birtokért, addig ti 
elhozzátok nekünk szarencsétlen síró magyaroknak az égi és 
földi kenyeret. i1egérzi a föld lépteiteket, ez az áldott ma
gyar föld szivéhez ölel titeket. Igen ~i magyarak vagytok, 
a mi barátaink. Eikor jön el vajjon,a mi szabadulásunk napja. 
Az a ti fölmagasztaltatástok lesz. Arnbár nem vagyok próféta 
mondom neked, hogy szivünkbe zártunk titeket mindörökre és 
mig lesz e földön magyao, addig ti a mieink lesztek. Szá~a
dok és századok mulnak el és titeket megáld a jó Isten! Aid
jon is meg benneteket.- Szeméból letörölte a meghatottság 
könnyeit és vett a kenyérből, amelyet a szeretet édesitett 
meg. 

Do P. Theofilus is uyg megilletődött, hogy alig tudott 
szohoz jutni. nKi tanitott minket erre? hát az édes Udvözitó 
és a mi Atyánk szt. Ferenv. O ugyan olasz volt, de minket 
magyarrá tett a ti hálátok és egymáshoz való .szeretetünk." 
És beszélt nekik az igaz szeretet nyelvén, igaz szeretetból. 

---------------------------Ezalatt pedig fönt már hajnalodott. Az egri basa még ja 
vában aludt, mikor fölkeltették, hogy egy gyaur mindenáron 
fontos dolgot akar közölni vele. A basa sok dühöngés után 
fogadta a korai látogatot. Az pedig egy alacsonytcr.metü, ra
vasz tckintctü férfi volt. 

•Mit akarsz te hitvány h."Utya ?--Nagyságos uram, mindcn ba 
-sák legdicsóbbjc, elődbeborulok és fölajánlom titkomat, mely 
neked nagy hasznodra lehet. Nem kérek érte sokat.-Eit .... kérsz 
érte? örülj, hogy ki nem rugtalak. Különbcn beszélji-

Ekkor amaz fölkelt térdelő helyzetéból s egészen a basa 
füléhez hajolva igy szólt:Te nem is tudod, hogy mily veszc
delem fenyegeti c várat. Alagutat ástak hozzás ugy fogják 
váradat bevenni. 

A basán a meglcpotésnok egy árnya suhant végig, dc aztán 
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K~leti bizalmatlansággal nézte végig a nyomorult embert. -Ugyan 
ki? Hol van ide az ellenség?•Fogl1aidatakarják kiszabadítani. 
Jol van te kutya. Menj le a börtönőrrel.- Juszuf-kiáltott ki, 
de ha áll~tásod yalötlannak bizonyul-azétveretem a talpada t-· ··. 
dörögte a basa. Erted? ••• Megnyuzatlak •••. 

.A szeroncsétlen-ember szédülve támolygott ki. ctuszuf, ki 
ilyenkor·mindig· a fol:rosón vigyázott, .gy"Orsan a basa utasitá
sa értel.l!lében lelndult az á.ruloval •.. tt~gzörgette a kulcsot •• 
zörget i .. ~hadd hri.ll'jáJ: ·odabent i~.... · . 

)'Tyisd. má:r ••• bizt;)S tudomás cm van ••• még e1"''lenekül ~ •• A 
k~lcs fordul, az ~rulJ kikapja~~ 6r kezébtil a fáklyát ••• lásd 
.itt ·a nyilús .... és 1-:ohan" •• ki azfun •. _ .. A folyosó m1.sik oldalán a 
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--~----------------------
Kép2elet var.y va.J."óság ••• lijkor c.z egri vi..rr..c.L az idö fo

gá té~~ már ma.jdn0m mczcr.Lésztet: falait láttam.Jnézlcm azokat a 
fölUa.la:tti folyosóka: és ürJegeket, kérc1.clsemre a.zi~ mondta vala-· 
ki, :1_ogy itt alagutak yoltc.k,Gyöngyös felé is vitt egy s ezen 
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jártak a gyöngyösi barátok ama sötét id_<Skben az egri vár 
börtönébe, hogy vigasztalják az ott ~yomorgó sze.gény ma-
gyar rabokat.- · 

fr. Kpisztrán. 

A HIVÁTi .. S. 
l Kép Sz. Ferenc életéből./ 

/Pietro di Bernardone és felesége P ik~. asszony./ 
P1etro: /az asztalnál ul és fejét tenyer:ibe hajt"ja/ 

Oh,én szegény, szegény bolond c·cya, 
Ki ily szabadra engedém fiam! 
Egyéb sem hallik utca-szerte már, 
Csak mindenütt az én fiam ·:.dre, 
És hogy bolond a Bernardo fia. 
Rajtam kacag ma fél Itá:ia 
S ujjal mutatna rrum a ~agy világ 
Ha lábamat csak egy ~~icsinyt kivonnr.m ••• 
S mindezt nekem gonosz fiam tevé. 

Pika: /férjével szemben ül <lZ asztalnál./ 
Ile mondd Pietro, ó n.e mondd gonosznak, 
:Mindaz, amit ~-tett, bárhogy is aggaszt, 
Gonosz fiunak tette nem lehet. 

Pietro: Rómába ment a mu:t id6ben is, 
Pénzét magától elvetette ott, 
Bizony nem ép csekély :J:J· összeget. 
Es ugy viselkcdé~{ mint egy bolond. 
~azdag ruháját ronggyal elcser6lte 
Es kéregetni mcrt a nép között. 
Miért is enged~m el én oda? 
Bebö~tbnözni illet volna 5t 
liikor el6ttem engedélyt könyörgött. 

Pika: Te rém setéten gondolsz t5 reá, 
Pedig magától nem tehette azt. 
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l ,, 

Ki tudja? Tán egy égi kém vezett-e' 
S még meglehet az Ur talán maga ••• 

~ro: Ilyenre Istch ne.m vezétheté, 
Hogy megtagadva atyja s önmagát. 
Rut koldusöltönyt venne fel magára 
Szegény fe jemnek szörnyü· szégyenére.
Vagy tán az ég vezette abban is, 
.Ami t a multkor véghezvit t ne gint. 
Todod a drága áru legjavát 
Ki vá::..;;, ... ·. •.\~a lóra ül t ve le 
S :majO. hogy nem ingy-en vesz.tcgette el 
S , , Ll"' az a. ra i"! ••• 
~,ég most se látom én viszont az0ta 

::I:a: Ki tudja hátha ra.blobanda _volt, 
hlely t6ls a~+ az árut elrabolta. 

:::otro: A föltevés ismét valúszinütlen • 
. T , • - • , , • ll t t .:.:c.z.:~ a. penz rossz tempJ.orn.ura Xe e 
.Amol~mt ugy saját kezével épit, 
~.i ve: beképzeli :r..agának azt, 
II ogy Isten al~ ra hi vta volna G t, 
:;Je hogyha voL"la is igaz belGJ.e,. 
iL--:-_i t ~:.:gondol balga tag fe j ével 
?~.8-bol-t sc g i t_ség mi t-scm ér azon 
Az istenál~ás biztes eL~arad 
Arról, lci még csak v::1sza sc:-:. riad. 
~ula~i0~ aty~a meglopdsitol ••. 
De tette volnu nind ezt mint lovag· 
~1ogy igy ne szólna. minket Assisi 
Csak tisztelettel ejtenék nevünk 

A 1-:Lrf amit tett elfeledve volna .... 
fie igy.~iként feledjen azt a kárt •.. 

___ :c.. A kár nvn o:.~.T nag~~- mint te gonéi.oloJ. 
s az Ü:' oizonnyal visszaadja azt •.• 

- ~ -. ·>:· 1 -~ A k ·:"r h:l n cn nagy is dc há t a s zégyon ••. 
-- .L ~ ~t ..,, t _ cr~ :1.c:1 csupan nag~ rya..l..c..Z a. ~-eg, 

n.:-,_.:,.._ br ;, .... , """ont •r(;: .· ~~- ~_: ;:~1~~~~ -~. ~-··J.._;' t.: a L· t_.; rJ Urt ... • ' ~ . J ... :. ~ .. 



Pika: 

Mert még a szél is azt susogja már: 
Bolond, bolond a bernardo fia •••. 
Hiába én ezt türni nam fogom 
S ha kell az átkom suja érje öt 
Kitagadom a rossz, gonosz fiut. 

De kérve kérlek csendesadj ·.Pietro:. . . _ 
Ugy látom én, hogy kisé ·felhevült,!:~ .:i:. 
Csak légy nyugodtabb mást gondolszmegint 
Ily fontos ügyben· nem· &zokás!sietni 
Keserves érzést hozna mégi reánk 

Pietro: 

Pika: 

A gondolatlan elhamarkodás.·· 
:Majd csak se g i t. az. ég···a · gyermekünkön. 

Igen segit de hogy ségiti öt 
Koldusruhába rejti tagjait . 
S aztán a cs5cselék ·kezébe adja, 
Hogy sárt dobáljon óc~ka kö~tösére. 
Köszönöm én az ily sz'elid kegyet.~. 

Ha mAr. a koldulás lett. mindene · · · 
És minket árván .-eg1Jn8.gunkra hágy t;·· 

Az Ur csak egy~zer majd cs9dá:t ·cs inál ;. 
S naggyá lesz O még én biz azt hiszem 
Ki tudja? ••• Tán a koldusrongyból is, 
Amelyre o.ly I 6~. 'Wár .. a· .lelke már 

.--Scak benne biz.zuhk O· bizony segi.t · 
És vissza aclja még a gyermekünkét~:•'- . 

/Az utcárol a csőcselék lármája hallatszik.Olykor 
egy kődobásokozta zöeej is hallhato./ · 
Pika: A ••• hallod, ott azutcán már megint 

Micsoda durva szitkok hangzanak? ••• 
Talán fiunkkal tesznek ugy megint -
Miként a multkoris tapasztalánk ••• 

/mindketten az ablakhoz sietnek./ 
Pietro: E szörnyüséget én~nem türhetem· 

Már nincs eszén-ez 5rült rossz fiu 
:Még holtrave:rné 5t a cs5cselék. ~ ·.~ 

lszinte önfeledt~n szalad ki./ 
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·-··. 
fika: ,/ije4ten ~iált utána./ . 

Vigyázz reA, du~y~n ne bánJ vele 
Ugy is sok,··a·z;. :amit ma elv:iselt ••. 

ba,gában/ Szegény fiam;·. szegény beteg gyerek 
Egy szomjazo sziv ennyit megkiván 
S határa nincsen titkos óhajának ••• 
Hová leszel te igy Ferenc-fiam? 
qsak fájdalommal gondolok' reád 
Es könnybelábbad mind a két szemem 
Ha durva rongyaid el~be tünnek ••• 
De Isten ellen nem lehet szavwm 
Ö bölcs igazg-ataja mindeneknek. 

lHa erre hiv, hát menj csak jó fiam, 
Szives örömmel-~d anyád.oda, 
Habár L lelke kínja nem mulik 
Sa sziv· csak az marad~ mi volt örökre~ •• 
/kopogás hallatszik.az ajton./ 
Szab~ ·a! Csak lépj ·el5 az Ur nevében. 

Szolga: /belép kosárral a ~ezében./. ·· 
Dicsértessék a- Jézus,. asszonyom 
Fe;e~c a:z -ételt ne~ fogadta :.el 

· Im ·J.tt hozom ·. 
/kitakafja a kosarat/ 

~ és higyjed el nekem 
Hozzá. se nyult az .. ételhez fiad. 
Már rég megérkezém,· de hát tudod, 
Az ur miatt ezt nem közölhetém. 

Pika: /elveszi a kosarat./ 
Köszö~ve fáradalmadat megengedd 
MegkérdeneJn:~ vaj· j on Ferenc· 'miért 
Nem .vette ma t5led azt, : 
Amit eb~dre· küldtem én· J?.e~i,· 
Mivel egyébkor mindig ~!fogadta? 

Szolga: Igen, izent ó neked asszonyom: 
Ne haragudj reá e tettéért. 
Az Ur szegénye ott eszik, ahol 
Asztalt terít az égi kéz neki. 
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l:Iert még a szél is azt susogja már: 
Bolond, bolond a bernardo_fia ••• 
Hiába én ezt türni nem fogom 
S ha kell_ az átkom suja érje at 
Kitagadom·a rossz, gonosz fiut. 

Pika: De kérve"kérlek csendesadj Pietro 
Ugy látarn én, hogy kisé felhevültél. . 
Csak légy nyu.g_~dtabb mást. gondo_lsz megint 
Ily fontos ügyben nem s·zokás·- sietni 
Keserves érzést hozna még. reánk 
A gondolatlan elhrunarkodás. 
Majd csak .:segit az .ég- ·a. gyermekünkön. 

Pietro: Igen segit de hogy segiti. .5t 
Koldusruhábá. rejti tagjait .·· 
S aztán a cs6cselé~ kezébe adja, 
Hogy sárt dobálJon ócska köntösérc 
Kösz5nö.m én az ily szelid kegyet ••• 

Pika: Ha már.a koldulás lett mindene 
És minket árv4n egymagunkra hág~r 

l 

Az Ur csak egy~zer majd cs9dát csinál 
S naggyá lesz O még én biz azt hiszem 
Ki tudja? ••• Tán a koldusrongyból is, 

---Amelyre oly 1 ·~- 'rir .. a lelke már 
Scak benne bizzunk O bizony segit· 
És vissza á.clja még a gyerme~dinket ••• 

/Az utcáról a esticselék lárrnáj·a hallatszik.Olykor egy
egy kődobásokozta zöeej is hallható./ 
Pika: A ••• hallod, ott azutcán már megint 

Micsoda durva szitkok hangzanak? ••• 
Talán fiunkkal tesznek ugy megint-
Miként a multkoris tapasztalánk ••• 

/mindketten az·ablakhoz sietnek./ 
Pietro: E szörnyüséget én nem türhetem· 

Már nincs eszén ez 5rült rossz fiu 
Még holtravern~ 5t a cs5cselék •.•• 

lszinte önfeledt~n szalad ki./ 
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---·. 
tr&k&J ,/ije4ten ~iált utána./ 

Vigyázz reá, durván ne bánj vele 
Ugy is sok az, amit ma elviselt ••. 

Jmag,ban/ Szegény fiam, szegény beteg gyerek 
Egy szomjazó sziv ennyit megkiván 
S határa nincsen titkos óhajának ••• 
Hová leszel te igy Ferenc fiam? 
Qsak fájdalommal gond9lok reád 
Es könnybelábbad mind a két szemern 
Ha durva rongyaid elámbe tünnek ••• 
De Isten ellen nem lehet szavam 
Ö bölcs igazgataja minüeneknek. 

lHa erre hiv, hát menj csak jó fiam, 
Szives örömmel ád anyád oda, 
Habár ~ lelke kinja nem mulik 
Sa sziv1csak az marad, mi volt örökre~·· 
/kopogás hallatszik az ajton./ · 
Szab,d! Csak lépj el~.az Ur nevében. 

Szolga: Ibelép kosárral a kezében./ 
Dicsértessék a Jézus, asszonyom 
Ferenc az ételt nem fogadta el 
Im itt hozom 

/kitakarja a kosarat/ 
és higyjed el nekem 

Hozzá se nyult az ételhez fiad. 
M4r rég megérkezém, de hát tudod, 
Az ur miatt ezt nem közölhetém. 

Pika: /elveszi a kosarat./ 
Köszönve fáradalmadat megengedd 
Megkérdenem: vajjon Ferenc miért 
Nem vette ma töled azt, 
Amit ebédre küldtem én neki, 
Mivel egyébkor mindig elfogadta? 

Szolga: Igen, izent ó neked asszonyom: 
Ne haragudj reá e tettéért. 
Az Ur szegénye ott eszik, ahol 
Asztalt terit az égi kéz neki. 
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Koldus s?.egényhoz koldus-étel illik, 
Melyet imitt-8.1Jlott a jó szivek 
Szegényes asztalára hordanak 
S az asztalát az Ur helyezze el: 
Fehér kövekből, loccsano pataknál. 

/Ezalatt lép be Pietro és Ferenc; Ferencen sárral bado
bált egyszerü kopott ruha van. Tekintete szelid, jóságos. 
Pietro az el~enkezcjc ••• j 
Pika: /Atakarja ölelni Ferencet,do Pietro visszatartja/ 

Szegény fiam mondd mit tevél megint?/sir/ 
Pietro: Hogy mit mivelt?-

A város összes koldus embere 
~angos kacajjal azt beszéli már ••• 
En most csak azt szeretném kérdeni, 
},~ind ezt miért tevé? 
Nohát beszélj,. 
lvii indi tot t, hogy igy tégy mi velünk? 

..:i srenc: /kisé félénken/ Eiért? 
Pietro: Igen igen miert? 
Ferenc: /fölbátorodva/ Hát önmagam ••• 

Az az nem ••• Lelkemért ••• 
Avagy talán ha igy veszem, találobb 
:Mindezt atyám a lelkekért tevém. 

Pietro: A lelkekért? 
Ferenc: Igen a lelkekért, 
Pietro: Eicsoda lelkekért? 
Ferenc: Az embereknek drága lelreért 

S a lelkedért is drága jó atytm; 
/Pika ezalatt ruhát és ételt rak az asztalra, közben köny
nyeit törli le szemérbl./ 
Pietro: Ki mondta néked mindezt, hogy tegyed, 

Ki az ki néked igy be tud beszélni? 
Ferenc: Ki az atyám?/Kisé csendesebben/ 

A lelkem vágya ez ••• 
~z az nem is, az Isten szolt maga: 
Lpitsd Ferenc.-a gyenge templomot 
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!atr o: 
~ne: 

~tro: 

-~ene: 

lviivel halomra dül, ha senkisem 
Visel reá egy csöppnyi gondot is ••• 
És én a szozatot szivembe zártam 

.És összekoldulám amit lehet, 
Hogy megjavítsam azt amint tudom. 
Ezért levék hát koldus és szegény, 
I~ert azt, amit sok gazdag· ei -nem ét, 
Koldus szegénynek kell elérnie ••• 

Ezért hagyád hát ·el szülőidet? 
Ezért ••• De még eg~y~b is ké"sztct\;tt 
r.·~ost még egészen nem tudom, mi az 
De érzem igy a vágyam teljesül 
lgy önmagamra lelhetek talán 
Es megtalálom ~zt, amit kerestem 
Koldus leszek, hoey nagy lehessek egykor ••• 

/szomoruan/Szegény fiu te mindig álmodol •• o 

Hikor kel egyszer mr.r a nap neked?. 
Alszol fiam s mi ketten ugy vagYunk 
!:int jó szülök az alvo gyermeküknél 
Borzadva nézzük rémes álmodat, 
De felzavarni nem nérünk belóle.~. 
Szaretetünk tart tble vissza csak--
Kelj fel magad álomszuszék fiu, 
Eert kellemetlen lesu az ébredés 
Ha_én verem ki álmodat szemedból. 

Ébren vagyok én régen o· atyám 
Fölébredém, de ser.~ ti, sem magam 
Okai nem vagyunk az ébredésnek, 
Mert hát hisz ' U a nagy király maga 
Tevé az áldott két kezét fejemre, 
Hogy fölriasszon szörnyü márnoromb~...1, 
Amit a· gazdag élvezet szercz 
S ami a lélek szárnytöroje lesz ••• 

Oh hagyd fiam hiszen bcláthatod, 
Hogy tévedésbe estél már megint. 
Talán a gazdag ju sem lehüt? 
Kireily is áll a szenteink kbzött •• o 
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S a fának is minél rn;. .. gu9~_ra-·nY"u1. 
A nagy hegyor·mon á~ a ó g fol é,. 
Annál közelb van ám :::.z égiekhez. 

Ige.z atyám az égbe nyu.lnak el 
Eagas ~egyornton ör.iási fák".. · ... 
S a tiszta felhők röppke táboráp.ol 
Ki tárt karok}{al intenE:k .felénk . · 
b 'd.iúZ~~k a lelkeJ:ct magasba fel 
·t.~clyc}: csak a~':1·:or s ugy repülnek 
}·!.c•. m.J.r r;. f;:t.tcl_ is tanultak egyko~ 
jmoly cl6ször kis magocska volt 
S amcl~y csak ugy jutott a fellegekbe, 
}_.~o[;y r•:isütött a. szcnde napsugár · 
Igy i.s be hosszu ám az év sora, 
1\rr.ig fe lé r t a ·fe ll egek kö.zé .... 
S l<irú:!.;.r? •.. Királ:r is áll amott .igaz, 
-~ t.:szb·l. lelkek égi fényköré ben .... 
1" l , t l 'l , 
0 t: lü ." é:. vagyt:lJll ne 6{ em -epe n e z· 
Királ:'{i fény .... 
KirL1ya lGr..ni önmaeaiJlnCt.k ••• 
Kirfily, vcz~r a testvak ösztönin, 
I:ocy r:1q;kivánni smnmi mást ne tudjl')n, 
Csak n, z t" a,y;-,it a lélek is ki vánhc.:. t ••. 
I'cbút h~.1 talr.as én c sal~ ugy l3szeki 
Fe. a ~:evóly nyak szo1gaságra haj}ik, 
Ha sz i vörör.1mel elfogadj c. terhét 
i1.nnc.k, ki büneinket elviselte 
Lert hát hisz' o~y kevbs, amit teszün.k1 

I'iért a mcnnyct O nekünlc igérte ••• 
I\err:ény sz i ved könyörtelen fiu 
Ha ná r sza vár:trn. n Gm haj ol . sehogy 
I . . t t lr'' 1 • • }-tf:':.Yl .sa r..z, c. .... onnye..t~ arJa r.we 
01 nézr.~. n:r-:r:':.d. s r~z 6n kcs<:n.,vc.r.wt ••• 

I ,zen D k.onn.yc im beszél j enek, 
Ha már szavn.m nem érted gyerm(.;kem--~ 
Jl. kön~yek úr ja bár -sz i vemrc foly 
S a keblemen is érz5 sziv sajog, 

-J~~-



J\mely 2$Zer.etve ég irántatok, 
Do ezt az érzést ugy mutathatam 
Irántatok ki hidd el jó anyám 
H& az ekén a kéz is ott ~arad ••• 

~-.,:Hálátlan ajkad szora föl ne nyisd 
Részvétemért hát ezzel s igy fizetsz 
Ne lásd ~ze:atul még a. ház falát sein 

~-~tosan tuszkolja ·ki Ferencet az ·ajtón/ 
__ /sirva bc~zél utánnuk/ -

Fiam Ferff:llC ~ZGgén~r oetE.g .fiu,,... .; 
Da nem, t~ .nelP. leh~t~z.. beteg tuJ.om 
lviert hisz neketl Vfl.n é~i orvosod 
És b ..3zivein..lm~k biztos enyhet· ád 
l~gy hát ezentul már az O fia 
-Legyen C' ~k ugy ·miké-nt az . Ur aka.P j ~A; 
S talán &. jóslat teljesülni fog:.·· 
1 ~ég nagy leend e gye..zimek egykoron ...... . 

-··-- --~-·-··". .. ~--------·~ . t • 

Vég~. , fx~. · Cel~sz.tin. 

-~ 
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.3~12-én volt _az idei ta.né'V--Un~pélyt's m&g-·· 
nyitás&. Osszej_at.tünk e.z-~lk eloa.do.t.artmben~ ho~ a ked-: 
ves és ~ly .h~~ar elröJ:pen6 na.t.,~ácio :után·. isrtét neJ:ifo,<:,
junk ·egy éT ~únlc~j~hez. Ta.ntenünk a következo: 
Phil,sc,~hi&. 1-:-~_I. Ps~chol•gia, thea~J.cea,fi~. ~ört. ,.b.~ber'. 
TheoltgJ.a I. d~~t1~~ .ft~d.,rnoró.l1s .lf~1nc1pl~k, eeyház-
történeler. .• - · · · · · · 
The,oi~ei~ II- ~I~-lV .... dot;?a tic e. sp~ cialis, er:;\:rhaz j of!:: 1 bibli .. 
cum UJ szövetseg, hörn~letJ.ca. · 

Bát•1• s~f~-Te~; ·örb:nuim.l fogunlt nexi a· tanulti.sna~>: s az 
IstellL álclt.8a··sem';f'os ~lrJ.e.radni. · 

Szeretcttel ud.)·ozoljük foiskolri.nl~oh Pécsrol jott test
véreinket fr·. B""t11ifác.~t-1 Szilvesztert, · Vilmos· t_, Celes.ztint, 
.ttlexiust, u~yszintén Szécsényb61 lött Albin, Xallist·, Tiva
dar és Be~to.lan. 'exne:v1ólu~akat. ~ Le:r~D..ak sza.r:ga.lma.S--növen-
dékei .Alma 1~aterun.kila:)r·. ~ · · ~ · _; ·: · . . . .,. ..... -· .. ·. 

r n "l ;( •r..ul ........... ----

'O Sz t.· Pe~~~c .A tyánlc'ti'h.~tel~tér~ ... mi is rendeztünk eéy 
kedves,. ni V•JS ÜlUlepélyt JHÚ~pt •• so-·án •. Az 8~~U.~7 is kp<ntá.ns 
refecteriur.1unk erre .,,.á.z .. , alkalemra:iiíe~nyel.ao disz t· öltött. -. 
Szereto .és úe:y~s kezei.-~ö,y."id ... ldő .~l~~t, yaloságo·s e~dóvé va• 
rázseiták azt. A sziv ·1r,az ''Ot~oml.jt:·és··~tJ.Sgulatát sugárezta 
minden.· Emel1ce~~"tt, le1l~es h)l.tl~~&t~b~.finllga.tta véo;ig a 
na.p;y. ét· eltikelb 1~özöns~·e· az é~téli:eS~~!JUko.t. . 

-. liüsora a kövell~~.zö .. y,,-rt: :·· .· ·. 
i·.-eenyitobeszéd .. Tart~•<t"'ta' t.?t .' r~ He:Mlrann Hermenegild Ya~is
ter és Gu(\rdián. · · • · 
,;Plaude turhA~·. j, ZenéJét szerzé P.· Szabo Pelikárp, elöad-. 
ta az énekkar~: · · · 
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·"Szent Ferenc szociális élcthivatásu..'Íirta fr.Szilvcszter. 
nTPdume.Pei"/Schumann/ .Előadta a·· zenekar. 
uUnncpi szo."/Kos~ik B./Szayalta· fr. 'Xároly~ 
.unnepi bcszéd,Tartotta fr Szalez. · · .· · ·· ·· .. 
uAse·s ·Tod .j"Qricg/Hcgedün játs·zották fr .Sándor:':·e·~ '_' .. $.cbn·styén; 

1&rmoni1nnon ki'sérto .fr.Theophil. · · · · .. · _ · ·-=·. «-.. · · · 
,.Sz.cgény Fereric ·.gazdagsága." Irt a fr·~ Bonifá.é .. ~.·. . · 
,;KQldus szava}:]:al •. "/I\p~sis' L~/B~hvalta ·fr. Ipoly. ~-t .. 

uVigasztalók. 11 /l;:lbeszélés/Irth f~. Kapisztr[ín. - .J· 

i. Kis s~~h?nia •. '',('Da~.Elh~dta _a .. zenekar. . ·:. ,.-· ·.: 
.,Concup1sc1t ct u::ft"elt.~4·/Gollcr/Flö8r]tn r.z enckk~r.·.:·. 
Az ünnepélyt P.lTagist.~.-r zúrtJ bC;:<~. . . · .-.' . · 

.L fobb számokn.t ~' joJ.cn f.~_~t.·tt.nkbe:rr .. hozzuk.7tagu 
~E.:...karullk nagy tetszé3t ar;_.toft,fblcg ·fr-oEűbl .. tt~:-(~h·a nagy
Cö.p~Gvel.Hiába nemcs_ak a pgéta,ha.hcni a mu21iiku~'-1.S. no.scitur. 

• .... .I.L. . ... ·' ~ 

~ .. . .. . . -.".;,__ .. -':..--- ---~-.---.......... . -
. Okt.5.é~ 6.-án ... volt kis zf.r(léi'Szólúrü<bon a régvárt s·züret~ 

..... 25 cler-ikuis- keze ali~tt c·sak ugy 'f.[ett a m,mi::~J. :J a szebbnél- .; 
sze h·o __ .~zolofü.rtök c~ak ~g* t~t!.lS: v l c:- ~iutt,_o~o~ .l:t..n,~o· .ra~g má.
~ttal 1nden nag~on Jol ro~yt_l~~~ musc ;~4~ 1nt ~lntlcn JO,ugy 
;y is hnr:oar ~i'lmtilt s 1;:os1~ ·,:.ir-... -~iak b'On~~s$ifi .júrv~1k,dt _már az 
sincs ,mi t. 1:íinek. ·voltunk ol ;y~~: ~~or,;aJj'íitisák ~~.- · ... , :·. 

... '· --:~ .... . . . :~· ~.... .• ·. ---.. ---- ... ·---- ........... _____ ~ . : ·-

-.· t 1·c ,...o"· ~ .a. ~ 

s-·.ni.ost szc.retet'tel bucsuzonr· au1-:~;n.ikau.rt1Va:tát'öl:á ·~~~_ .. :,:: 
s~ámtol m.a's ·:to g ja. ~~t vc i-é'fri~ ~-- . 't .... 

!Ilf • " • • • '"'T, 

.•. 
,! o"R ;.... .:. ::·, ::. ·, 

.... f>,;J~,_,;.,..J.,·~ .. -.'!;··· :_: .. 
.. - . 

. ) '• 

• 
· . . ··. ' .. · . ·. -· .. ' .. . . . . 



·"Szent F.erene szociális élcthivatást:.. 11 lrta fr.Szilveszter. 
uTI"awneX.ei "/Sehumanrt/ .Előadta a·· zenekar.. . 
uUnnepi szo."/Kosf?ik B./Szayal~a- fr. ·x~rolY:~ 
.unnepi ·bcszéd,rrartotta fr Szale~. · .· . . · · · · .... 

. . ~~:As e-s· !?4 ;(~_~i cg/Hegedm; .. j á ~s·zották fr .~á~d_or;·--~-~ ·-~_sc~styén' 
·•rmon1umon k1serto _fr.Theophll. . . _.. ·-=-. • .. · 

"Sz.egény Fereric·- gazdagsága." Ir ta fr~~ Bonifá.c._~:. . · 
"Kqldus sza iraJ~1:al •. " /ltp~ sis. L.f..~·thval ta ·fr. ipoly. ·; · ':. ·· 
u Vigasztalók~ li~lbeszélé-s/Irth ft-. Kapis.ztr·ún. .. . · ~-- ·· .. · 
i.K.ts SYJ!lt>h?nia •. ''(Da.~lo~dta _a .. zenekar. . · .: . ::·!c.< 
uConcup1s_c1t ct u;:ficlt .... -'/Goller/FJ.c.aotn ez enokk~r.·--'·: 
Az ünnepélyt P .t.~agist~.-r zúrt_J bt.:<~ _ . . · .· ~ l ~-

.J~ fóbb számokilt a joJ._en ·f.\i_ze_tt'l_nkbe:n·-.hozzuk.7tagu 
!.:rh .. karUi!k nagy tetszé!t arf_.toft,.ft>lcg ·rr .. Súb(:tt~.:-~!h· a nagv
oogGvel.Hiába nemcs.~k a pg$bi,hacnoni a ~üz~·i.ku~·-íi nascitur. 

· ·• l.ti... , · ··:r . • 

-..; ..,_~-~-p-~---··--~·~ .. 
. · ·okt.S.éf!! 6.-án_ .. volt_ kis·· z~_rp.·a-~zólúnkbon .u régvárt s·züret .. 

.... 25 clcx-:ikus keze alLtt c·sak ugy 'E-f~ctt a m,m~.:él.· s a szebbnél- ~ 
sze i:'o szolofü.rtök csak ug:v tünt~l\. ül a ·}_Juttono~.l:hn,ho .meg má.
~tt.I.inden :nag~ron jol fo"l~rf-~19~A" musc .i_s .. -~ int 1r.indon jo,ugy 
;r is har;!ar ~n:mul.t s 1;:o~.d~ ~:.ár-·.-c!ák ~:ong~s$f~ . .járU11k,d·c _már az 
rlncs,mit. J~íinek.·voltunk _ol~-~ :.s~or-g~hdsol~\- · ..... '· .. 

. .. ' -: .. .._" ' -.. ~ ..:."'... . . . 
-~.-----·-~·-----... ~---- . ·. :. . ·~ 

.. . 
S'·.ffiost szc.rej2et~tel bucsuzom: urr1·~~;n.ika 11.rt•va-"tát'öl:·a --~·~-.-· -.--~ 

~-c;tl~ező s.zál.Iítol má's ·:f'ogja_ azt vozé'frii ... .. '. . ":._.. . .. . l 

• • o • '·T, .... 

; :., 't . 

.l'• .. - • 
•. . ... ·- .. 

' ··' . -.... ll l .. . . . . . 

. . . 
• 
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